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-3Középkori áttekintés
A mai Endrőd határában a középkorban több település virág
zott, Deche-L'éose /1/} Cheht, Cheyth-Csejt; Syma-Sima; TewlghTülgy /2/i Nyárszeg és névadónk, a középkori Endréd is megfért
ezen a területen, mivel itt is egymást érték az ország telepü
lésrendjére jellemző apró falvak, Endréd neve több változatban
maradt ránk; Endreud-1461, Endred-1470, Endews-1495 /2/, Endrlcth-1560 /1/, ekkoriban "virágzó kuriálie nemes helység volt”
/3/. Ez eléggé benne lehetett az akkori köztudatban, mivel
"Bethlen Gábor 1625-ben azon a óimén erősitette meg az endrédi
Fállfy György nemességét, hogy a civitásnak nevezett Endród
lakói régen minden nemesi előjognak örvendhettek, az erre vo
natkozó személyes és közokmányok azonban a zavaros időkben el
pusztultak"/ 4/,
A "zavaros idők" a török háborúk voltak, aminek következté
ben Endréd is a hódoltsági falvak sorsára jutott, A török def
terek még jelzik hódoltsági létét 1557/58-ban:
"V, Békési náhie az aradi szandzsákban
41, Endrén falu, magyar, 35 ház: 32 régi 3 új"/5/*
A 15 éves háború során újból osztozik a megye szinte vala
mennyi településével, a török feldúlta, igy 1598-1630 között
üresen állt, E két adatról Brandenburgi Katalin oklevele /6/
tájékoztat bennünket, egyben arról is, hogy 1630-ban ismét
magyarok lakják a falut:
"Mi Katalin , • • • kilenc idegen és kóborló embert, úgymint
Biró lőrincet, Kiss Jánost, Nagy Mihályt, Szabó Istvánt, Sü
veges Pétert, Juhos Istvánt, Erdllyi Istvánt, Ábrahém Jánost
és Thuri Demetert, akik korábban a hódoltság különféle helye
in bolyongtak és vándoroltak, később pedig annak /Bernóthlnak/
Endrőd /Endréd/ nevű, Békés megyei birtokon levő birtokrészén
letelepedés céljából összegyűltek azután, miután a kegyetlen
törökök • • • Várad várát fenekestül feldúlták • • I az említett
Bernóthl Gergelynek • • # örökös, vagy állandó és váltоzhatatlan
jobbágyságba kegyesen adtuk és juttattuk • • •
A visszafoglaló háborúk pusztává teszik a vidéket. Aki tud
elmenekül, Lindner lerdinánd Kérésztély tiszttartó 1696-os je
lentése sorra veszi a Körös-part helységeit, A falvak vala
mennyien pusztán, elhagyottan állnak, igy Endréd is /6/,

-4Endrőd újjátelepülését Karácsonyi /7/ és Kismarjay /8/
1731-re datálja, ekkor u.i. líemeskereki lakosai földesúri
engedéllyel Endrédre költöztek. Az említett szerzők szerint
innen számítható a mai Endréd léte. I-íunya Sándor ugyanezt
1730-ra gondolja /9/, Fényes Elek 1851-ben azonban a követ
kezőket Írja Endrédről:
• • • 1718-ban raintegy 40 család telepedett ide a megyei
Nemes-Kereki faluból • • • ’73/.
Jónéhány forrás /később részletezve/ szintén 1717-et, vagy
1718-at tartja az újjátelepülés évének, ekkorra téve a nemeskereki jobbágyok átköltözését.
Mi tehát az igazság? Ahhoz, hogy az újjátelepülés koránt
sem egyértelmű, és nagy törésekkel tarkított /Rákóczi szabad
ságharc, "rásdúlásV folyamatét nyomon kövessük, a biztos,
mindent eldöntő források csekély volta miatt közvetett adalé
kokra is rákényszerülve próbálom bizonyítani azt, hogy a mai
Endréd területén /ide értve a fentebb emlitett, elpusztult és
újjá sóséra települt falvakat is/ a benépesülés lassú folyamat
volt, s több mint fél évszázadon át tartott. Talán kiderül az
is, hogy a török hódoltság vége, s az utána jövő fél évszá
zadra rúgó évtizedek időszaka nem a teljes pusztulás, elnép
telenedés képét mutatja, hanem bizonyos kontinuitás nyomon
követhető, ha nem virágzó falvak formájában keressük.
Élet a pusztákon
A török hódoltság idején a kiszolgáltatott falvak lakossá
ga elmenekült, vagy a közeli mezővárosokba húzódott. Túr és
Kisújszállás megpróbálta használatba venni a pusztákat, de
figyelemmel kisérte azok sorsát a török elől elmenekült föl
desura is. Sok haszna nem volt belőle, különösen, ha az el
néptelenedett. így gyakran áron alul túladott rajta, vagy el
zálogosította.
1666-ban Fráter György és István ónodon keltezett leve
lükben Írják, hogy " • t • bizonyos el tévozhatatlan szükségünk
végett és másnál hasznosabb zálogban lévő jószágunknak ki
váltásának okáért kénszerittettünk Heves vármegyében lévő
Sima és Csejth névő pusztabéll reánk nézendő örökös részün
ket...adtuk Thuron lakozó becsülletes Nemes Személyekk, úgy-

-5mint Keese Bólint és Keese lukács Uraimákk •«•» bizonyos summa pénzen úgymint 250 • • • magyari forintokon • • • "/10/.
A levélből az is kiderül, hogy nem csak a városok igyekeztek határukba vonni az elnéptelenedett pusztákat, hanem a me
gyék is, u.i. Fráterék az emlitett pusztákat Heves vármegyébe
helyezik, holott éppen ősüket, Simay Erzsébetet birtokában
megerősítve Írták 1570-ben, hogy a nevezett puszták Békés
vármegyében vannak /’’fötales portiones ejusdem possessionarii,
in poesessionibus Sima, Cheyth, Fel-Halom et Harang vocatis,
ornnio in Comitatu Békés exietentibus habitas • * • "/11//.
Ez a vétel Sima és Csejt részbirtokához juttatta a Kecséket, de hamarosan megveszik a felaprózódott birtok más kézen
lévő darabjait Is* 1662-ben Simay Mátyás 60, 1670-ben Beniczky
György és fia 275 forintért vélik meg részbirtokától /12/,
majd 1685-ben, amikor Simay íező László 100 forintért, mint
irja " • • • én kiváltképpen való szükségemtől viseltetvén, nevezetesebben, pedig azért, hogy meg lovasitthassam s ruházhassam
magamott • • • ”/12/ megválik, a mai Endrédnek az ”odaóti” /Körösön
túli KB./ része teljes egészében a Kecsék birtokába került.
Puszta földdel ők sem mehettek sokra, igy elkezdik a birtok
hasznosítását, ami igen körülményesen ment, mivel nem csak Me
zőtúr , de a török jóindulata is kellett hozzá. Vászon Pál,
"Túri Feó Biró” leveléből értesülünk a Kecsék egyik lépéséről:
• • • in anno 1667. jövének mi eleinkbe várasunkban lakozó
Nemes Kecse Lukács, Kecse Bólint atyafiak ,. •. hogy ha az jó
várasnak is tetzenék, épitendnék egy vizi malmot négy kövekre
• • •, eczersmint kívánságokban feltevék, hogy a Török részrül an
nak szabadságát meg szerezni is készek lesznek úgy mint az épületnek ha végeztéig, vagy fa embert ütne, vagy vizbe fórúl
ember esnék, és az iiletén szerentsétlen változásokból halál
következnék, annak dija nem lenne • • • "/13/.
A felépült vízimalom hasznának fele a városé lett, mivel a
töltés emelésére és a vizrnesterek munkájának segítésére embe
reket adott./13/
Egykorú adat a terület hasznosításáról nem maradt több. Ha
marosan elkezdődnek a visszafoglaló háborúk, amikor már egyik
harcoló fél sincs irgalommal a föld népe iránt. Mégis, mint ez
az 1730-as, 40-es évekből tömegével fenn maradt peres anyag ta
núvallomásaiból kiderül, az emberek a harci zaj idején megla-

-6pultak, távoli városokba futottak, de aztán visszatérve újból
használták ezeket a pusztákat, még ha a viszonyok miatt lete
lepedésre nem is gondolhattak.
1746-ban vallja az akkor Szentesen élő 80 éves Halász Ietvón: ” • • • nevezett Kecse ég • *., mint régi őstül maradott örokos jószágokat úgy bírták Simát és Csejtéth, rajta szántottak,
vetettek, kaszáltak, marhájokat legeltették, disznó nyájakotis a réttyein járatták, BÖldi és Karczag-Uj Szállási Tatár rab
lása ideje tájban, a* előtt-is annak utánna is bírták, xaiglen
szeren-szerre el nem osztottákH/14/.
Hadak járásakor a jószágot még elmenekithették, kihasznál
va a Körös zugjait, mocsarait, de amit nem mozdíthattak, az
okvetlenül a pusztulásé lett. A malom is, "a melly mégh a Tö
rök idejében el veszett, fájónak vették-e hasznát, vagy sem
nem tudgya”/14/.
A városok sem mindig nyújtottak megfelelő biztonságot. Аф
Kecse utódok Túrról Ványára, Debrecenbe, Szentesre, Kevibe,
Vásárhelyre szakadtak /14/. Róluk azért maradt fenn viszonylag
sok adat, mert birtokaikra majd Ilarruokern János György támaszt
igényt, ezért az akkor még élő idős emberek a fél endrődi ha
tárt érintő per során tanúvallomásaikkal fényt villantanak a
forrásszegény időszakra.
A neoaqvistica oommissió vidékünket a flscalis jószágok sóvá
róba veszi, noha néhány puszta régi birtokosának fellebbezései
még évtizedekig elhúzódnak.
Szőke János, aki anyja /Kecse Anna/ után birta a család ré
gi földjeit, saját birtokát kénytelen a kincstártól bérelni
/15/* de végUl a Királyi Tábla 1730-as végzése /16/ elvágja a
pereskedés szövevényét, mikor Sima és Csejt pusztát Harruckernnek Ítéli. Ennek a pernek a tanúvallomásai is bizonyítják a
tulajdonképpeni falutelepUiés előtti földművelést és állattar
tást, amit nyugodtan elhihetünk, hiszen a tanukat nem erről
faggatták, érdekük sem fűződhetett a valóság megmásitásához,
és csak úgy mellesleg említik gulyássóguk, csikósságuk minden
napos velejáróit, amikor a határokról vallanak.
Nézzünk mindjárt egy, a kuruc időket és a bérleti viszonyt
bemutató vallomást:
"Decontrális időben az Fiscalltásnak Iberrajterje lévén az

-7Fatens Jól tudja, hogy Szőke János Sima Hévű Pusztát arendalta minden esztendőben Szegedi Fiscalis Provisortul, És hogy
azon Fiscalis Jószághoz biratott azon Puszta a Fatens maga há
zánál is Szőke Jánosnak gyakran vala arenda fizetéssé iránt,
Csejt névű darab fold is azon Pusztához tartozandó vala és
hassonló arendaban általa birattatott azt is Jól tudgya, birta
pedig mind Kurucz Világ elUtt mid utanna és fizetett arendat,
mellynek fizetéséért az Fatens Járt, a evett, ivott nálaf,/16/.
A bérelt pusztákon döntően állattartás folyt. A földműve
lésnek midössze önellátást fedező szerep Jutott*
vetették, méheket-is ott tartották rajta a
t * t szántották,
marhájok-is ott legelt, disznaja-is ott Járt a Simái berken a
Körös-oldalon, és a Kő Udvarban, más Vidéki Emberek marháji-is
Jártak az említett Pusztában, ha az mezőtt eő Kegyelmektül ki
béliették, szántották is rész szerént désmájábúl, néhai Keviben lakó Ágoston Istvántul azt is hallotta a Fatens aki oirciter 114 esztendősnek vallotta magát lenni, hogy még hajdánt
Déessi és Töji /Décse és Tölgy KB*/ Faluk Nemes Kecse Farniliátul désmájában szántották, vetették volna Simát és Csejtéth"
/14/.
Az életkor, -általában a tanuk zömének igen magas életkoravitatható. Lényeges azonban Décsnek és Tölgynek a Körösön in*» .
néni, még szorosabban az endrődi határhoz tartozó pusztáknak
faluként, ráadásul lakott faluként történő említése abban a
korban, amikor annak az eddigi tanulmányok szerint sivár pusz
taként kellene szerepelni. Ha ez az adat egyedül állna, talán
tévedésnek minősíthetnénk. "Dechet" szerencsére egy 1727-es
összeírás /17/ is lakottnak találja, mivel 10 zsellért, s azok
kilencedét is feljegyezték. Ugyancsak siegállapitható az 1920-as
években még működő Simái osárda /szintén az endrődi határban/
kontinuitása is*
• • • a Keosékkel együtt egy üdőben ennek előtte 18. észténdővel- csapiárosságra is ösztönözték, a Simái földre a Körös
Partyán lévő Vendég fogadóra, hogy áz eő Kegyelmek borát árul
ta volna •. • "A4/.
' ,V);^
Ezt a tanúvallomást 1746-ban tette Vargha István ökörpésztor, akkor szentesi lakos, de könnyen visszaszámolhatjuk, hogy
a kérdéses ajánlat 1728-ban történt, fíndrőd hivatalos újjátelepüléae előtt 3 évvel. Adódna a feltevés, hogy a tanuk, akik az
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-81710-es, 20-as években itt dolgoztak, éltek, mivel szentesi,
tűri, kevi lakosoknak mondották magukat tanúvallomásuk ide
jén, a minket érdeklő időszakban is ott laktak. Ez viszont
képtelenség, mivel olyan hatalmas távolságbél nem hajthatták
ide a marhát, nem művelhették a főidet. Valószínűbb az, hogy
tanúvallomásuk idejére már öreg koruk miatt húzódtak a neve
zett városokba.
Amig az Endrőd körüli földeket használták, szállásuk igen
egyszerű volt. Az elpusztult falvak romjai között rendezked
tek be azok, akiknek nem kellett a rideg állattartás miatt
nagy területeket bejárni. 1717-ből Olasz Mihály tanúvallomá
sa igy szól*
"Tudom még Tőgyön laktómban is Keose famíliák számára ha
lásztam az Főzetőiül fogvást az Túri határig"/18/. Rajta kí
vül még hat halász vallja ugyanezt, többségüknek az apja is
halász volt. írtelemszerű hát, hogy a halászó viz partján el
terülő falurom adott nekik ideiglenes otthont, mivel egyébként
is magasabban fekvő, áradástól védett terület volt.
Lakót találunk az endrődi romokon is»
• • * mlnekutánna 1718 esztendő táján /téves évszám KB./ ezen Helységet Kerekibűl szállották volna régi lakosaink, akkor
időben itten találtak egy 8. 9* ölnyl hosszaságú puszta ká
polnát, a meIlyben valamely itt lakó örmény Ketskéket tartott,
abból azutánn, hogy ide jöttek a Lakosok Potsok nevezetű Plé
bánossokkal, az örmény ki-tiltatott, és a Kápolna tölle az
Isteni szolgálatokra elfoglaltatvén fordittatott"/19/.
Jóval keményebb élet jutott a gulyásbojtároknak, akik a
kisújszállási gazdák marháit járatták ezen a vidéken. Uem vé
letlen, hogy az összeírások hallgatnak róluk, csak az öreg
ségükre kiéleződő határvillongások pereiben jut nekik néhány
mondat, amikor tanúként "hiti után vallja, hogy ő a Taligáját
s-Tanyáját kerek bokorban /a simái, endrődi, bálái határ talál
kozásánál KB./ tartotta, és egy télen Udvarnak fokban telelt
ki marhájával"/20/. Pásztortársa szintén ennek a fűzfáénak az
előnyeit dicséri: "...az kerek bokorban pediglen számtalan
szor hált és essős időbenis gyakran meghűszta magát marhájá
val, mivel az ő idejében oly nagy volt, hogy abban 1000 da
rab is megférhetett • ее "/20/.
Az itt élő emberek a pusztákat bérlő személyek, vagy váró-
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-9aok nem élték fel mindazt, amit a természet adotti
"in anno 1725. midőn Túrkeviek emlitett Simái Praediumot
Szőke Uraiméktúl raeg Árendálták a Főzető Zugot az Vóradi 0lahoknak le hattók kaszálni mellynek dézmójóra az Hellységnek nem volt szüksége Szőke Uraiméknak engedték"/21/,
Áz Írásos források mellett egy térkép is igazolja a pusz
tákon a folytonos életet. A Nagykunságot ábrázolja /1. ábra/
s a Hadtörténeti Térképtár kutatói /118/ szerint 1740 körül
készülhetett. A megrajzolás időpontját illetően nincs mit mon
danom, de amit ábrázol, az korábbi, s az eddigieket alátá
masztja.
Gyoma újratelepülését /1,717/ ismerve /106/, ezt követő ál
lapotokat rögzített a térkép, jól látható u.i. Gyoma házai
nak, beitelkelnek ábrázolása, valamint a szántóföldek körvona
lai. Endréd, Sima, Csejt, stb. pusztaként van kiirva, leraj
zolva. Endrőd újratelepülését 1731-re keltezve adott a térkép
/vagy amiről másolták/ felső korhatára is. Ugyanakkor Sima
mellett /a mai endrődi határban/ jól megfigyelhető a szántó
föld ábrázolása, tehát a tanuk igazat szóltak, s mi is hihe
tünk bizonyos kontinuitásban.
Endrőd : „iratelepülése
A fentiekben utaltam rá, az eddigi, Endrőd történetét is
érintő munkákban nem egyértelmű a falu újjátelepülésének ide
je* egyértelmű viszont az, hogy Nemeskereki átköltöző lakos
sága jelentette Endrőd azóta is folyamatos, legális községi
létét. Vizsgáljuk meg mindkét problémát közelebbről. A for
rások fényében kiderül, hogy amit Nemeskereki-Endrőd viszo
nyában Fényes Elektől Hunya Sándorig mindenki bizonyított tény
ként kezelt, korántsem fedi a valóságot, az u.i. jóval bonyo
lultabbnak bizonyul. Szomorú a gazdagabb forrásokra hivatkoz
ni most, amikor 1945-ben feltüzelték a községháza összes régi
iratát, amely iratok pedig az emlitett szerzőknek még rendel
kezésre állhatták volna.
Nézzük tehát őseink /egy részének/ előző lakhelyét, Kemeskerekit. Valaha Köröstarosa és Jfezőberény között terült el a
Körös-parton, légvonalban mintegy 15 km-re Endrődtól,
Békés megye 1721-es összeírásában találkozunk vele először
/22/, "Possessió N.Kereki", Siralmas kép* Kulke Adóm biró, De-
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-11рев Ádára jegyző, Pipe Tamás, Gyetvan György, lantoski János,
Molnár György, összesen hat osalád jelenti a falut. Közülük
Pipa Tamásnak van 3 lova, 8 köböl búzája, 2 sertése, lantoskinek 1 sertése, Gyetvannak 1 lova, atobbiek az összeírás sze
rint semmivel sem rendelkeztek. Valóban igy volt? Mennyiben
hihetünk ezeknek az összeírásoknak? Ha folyamatosan, évről év
re rendelkezésünkre állnak azonos kategóriában -mondjuk kilen
ced összeírások-, meglátjuk, a nevek igen változatos formában
bukkannak föl, sőt, jószerével időnként ki is maradnak. Ugyan
ilyen nagy az ingadozás az ingó és ingatlan javak területén is.
Ennek okai bizonyára az adó alóli kibúvásban, az elvándorlás
ban, a rideg életmódban, a konszolidálatlan viszonyokban kere
sendők. A valóságot úgy lehet megközelíteni, ha különböző tí
pusú forrásokat vetünk össze, illetve az összes elérhető anya
got egymás mellé állítva próbáljuk meg kitölteni a hézagokat.
Térjünk vissza az 1721-es adathoz. Az tehát 6 személyt ir
össze. Szerencsére kiegészíti a képet egy jóval későbbi for
rás, amely Berény és Tarosa közt éppen a mér elhagyott nemeskereki pusztáért folyó pör tanúvallomásait rögzíti /23/*
1750-ben vallja Varjú György kb. 60* éves endrődi lakos;
"Kereki akkoriba falu, most pedig pusztán kilencz esztendők
el forgása alatt lakván, honnét az előtt 20 esztendővel el
származván tugya bizonyossan..."
Mastala János kb. 64- éves endrődi lakos;
"Ez előtt valami huszonkilencz esztendővel kérdésbe vett
Kerekinek lakossá létében kikközül kllenczet ottan lakásával
töltött, világoesan tugya • • •
Szujó András kb. 50 éves endrődi lakos;
"Kérdésbe forgó Kerekiben ezen Patensis kilencz esztendők
nek el tölte alatt laktával tapasztalta • t «
A három tanú ezek szerint már 1721-ben Kerekiben lakott,
annak ellenére, hogy az idézett összeirés nem említi őket, sőt,
korábbi adat nem lévén, arra következtethetünk, hogy ez az év
Hemeskereki betelepülésének évszáma. Ezt megerősíti Ember Győ
ző /24/ is, aki Harruokern telepítésűnek tudja Kerekít.
1725-ből /25/, 1726-ból /26/, 1723-ből /27/, 1730-ból /28,
29/, több adatunk is van. 1721-hez képest jelentősen nőtt a
lakosság létszáma, de változatlanul szegények és még mindig a
megye legkisebb települése. Ember Győző kiszámolta az 1725-Ös

л.
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ra eső átlagos állatszámot, A nemeskerekiek szegénysége az
összevetésből nyomban kitűnik /24/i
Igás
ökör
E&ész £ЩЖе„1л12
Nemeakereki 0.42

Igáé
ló
0л66
0,74

Fejős Egyéb marha Egyéb ló
Fejős Egyéb
tehén 2 évenfelül 2 éven fel.Juh
Juh
1.44 0.58
1Л,2£
0.08
1.07
0.35
0.05

E^ész megye
Hemeskereki

Disznó
Méh
1 éven fel, kas
2^
1.11
0.74
0.84

A földművelés területén is ez a kép tárul elénk. Vessük
össze at uradalom néhány falvával líemeskerekit. Erre egy 1729es tabellát /27/ találtam legalkalmasabbnak!
Búza kilenced /véka/
Hév
Nemeskereki
64
Körösladáni
899
Vésztű
335
3121
Csaba

Árpa kilenced /véka/
23
210
82
694

Kern egyértelmű a lakosság jogi helyzete. 1730-ban 7 fő ki
vételével mindenki szabad embernek /libere mlgratio/ van fel
jegyezve, köztük Andreas Homok is. Ezt viszont kétségessé te
szi az alábbi jobbágyiévá! /latin/:
"Alulírott Hemeskereki községben lakó Hornyok András és
Kuracsik György, a neves Earruokern földesúr alattvalói, le
kötjük magunkat az imént nevezett úr örökös és hűséges szol
gálatára, ..örökös jobbágyokként: ha pedig a változó idők kö
vetkeztében erről a helyről elmenni kényszerülnénk, máshova
nem, csakis a neves uraság birtokára megyek lakni, ahol, ha
ellenkezőleg cselekednék, mint örökös és állandó alattvalókat
bármely jó kezekből szabadon elvihat és foglyul ejthet••»”/25/♦
A jobbágylevél hátterében talán az igy megszerezhető job
bágytelek állhatott. Ennek viszont ellent mond az akkori gaz
dálkodási mód, u.i, "a földet nem is osztották fel, jobbágy-1.
telket nem hasítottak ki. Szántót, rétet, legelőt mindenki any--.*
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voltH/24/.
A földesúr talán igy próbálta elejét venni az elköltözködésrxek, amely ekkoriban hihetetlen méreteket öltött. Éppen
emiatt egy szerződés az akkori rendezetlen viszonyok mellett
még nem lehetett elegendő biztosíték a földesúr számára a job
bágy helybenmaradósát illetően. Éppen Karruckern az a földes
úr, aki jól átlátva a helyzetet, jobbágyvédő intézkedésekkel
próbálta birtokára csalni, ott marasztalni az adózó népessé
get /Lásd: 8, 24./. Ezért nem volt járható út az idézett job
bágylevél, valószinüleg ezért nem találtam többet sem Nemeskerekivel, sem Endréddel kapcsolatban. így a lakosságot szabadmenetelű, taxás jobbágyoknak nevezhetjük, ahogy a későb
bi összeírásokban is mindenütt szerepelnek.
Nemeskereki mélyen fekvő területen állt, ahogy lakói már
Endréden nyilatkoztak; ’’állandóan kitéve a Korcs áradásainak".
Ezért került sor az endrődi áttelepülésre, falufoglalásra.
1730. augusztus 15-én kelt összeírás /28/ még Kerekiben ta
lálja a falu népét.
"1731. augusztus 1-én az újonnan benépesült Endréd község
területének határai"-t /29/ jelöli ki Khartt Tamás Antal pre
fektus. Mivel az 1700-as évek öregjei tavaszi áttelepülésre
emlékeztek /30/, nyugodtan kimondhatjuk, hogy Nemeskereki la
kossága 1731 tavaszán költözött át Endrédre.
Nemeskereki megszűnt, Endréd újjászületett. így kivánja a
logika, igy is szerepel minden említett munkában. Én viszont
a lakatlan puszták "lakottságát" bizonygatva már az áttelepü
lés előtti években is a felbukkanó embereket mint "endrődieket"
tekintem, függetlenül attól, hogy az endrédi templom maradvá
nyai, a décsei földek, a tőgyi Körös-part, vagy a simái Kerek
bokor jelenti számukra a falunak persze nem nevezhető szállást.
Kérdés mostmár, hogy Nemeskereki lakosságának milyen sze
rep jut Endrőd kialakításában? Szerepük egy ponton vitathatat
lan. Áttelepülésüktől számítják a kortársak is az endrédi pusz
tát lakott, a gyulai uradalomhoz tartozó, rendesen adózó, közigazgatással rendelkező településnek.
A falu kialakulásának körülményeit a források névanyagának
hosszabb időszakon keresztül történő összevetésével lehet meg
vizsgálni. Egyik oldalon látjuk Nemeskereki lakosait név sze-
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szerint is felsoroló összeírásának adatait. Azért szükséges a
három ill. négy forrás, mivel azok /hiányosságairól már előbb
szóltam/ csak Így, tömegesen alkalmazva nyújtanak a valóságot
megközelítő képet.
Nemeskereki
1725
Joannes
Szüts
Andreas
Juhos
Joannes
Latkovits
Michael
Német

Nerneskereki
1730

Nemeskereki

tndrőd

1730. augfa.733

Endréd

Endrőd

Endrőd

1734

1734

1736

Joannes KlatkolesJoannes
Latkov- ki János Latkovszszky
Michael Németh
Német
Mihály
András
Németh
Német
Német
Németh
András
András András
Joannes Joan
Marko
Czmarko
Georgius Georgius Molnár
Molnár
Molnár
György
Georgius Georg.
Gserenec Cserenecz
Adamus
Kukla Kukla
Kukla
Ádám
Ádám
Kukla
Kukla
Jakab
Jakab
Paulus
Pohorelecz
Adamus
Pohoreleoz
Pohore- SeorgiusPohore- Pohorelecz
Pohore- lecz
lecz
György
lecz
György György

Német
András

Kukla
Ádám
Kakala
Jakab
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Nemeskerek!
173Q.aug, 1733
1734
1734
1736
Mathias Pohore- Pohore- PohorePohore- lecz
lecz
lecz
leoz
Mátyás Mátyás Mátyás
Jakobo Pohore- PohorePohore- lecz
lecz
lecz
Jakab
Jakab
GeorgiusKuracsikKuraosikKuracsik
Georgius Georg«
Kúrád!
Kúrátsik Kúrátsik György
KuracsikGyörgy György György
Andreas Andreas Hornok
Andreas Hornok Hotnok Hornok
Hornok
Hornok
András
Hornok András András András
Paulus
Hornok
Hornok
István
Georg.
Nemeskerek!
1725

Nemeskereki
1730

g£SZ-Joannes
Nagy
Georgius Georg.
Varjú
Var.iú
Georgius
Muszka
Stephanus
Csányi
Joannes
Csordás
And.
Mészáros

Varjú
György

Varjú
György

Mészáros
András

MészárosMészárosMészáros
András András András

Joan.
Szuha

Joannes
Pleva

Adam
Sztancsik

Varjú
György

Varjú
György

Sziike?

Mihály

Pleva
János

Joannes Pleva
Pleva
János

Pelyva
János

A-damus
Stanesik

Sztancsik
Ádám

Sztanesik
Ádám

Pelva
János
Pelva
Gergely
Sztanesik
Ádám
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Endrőd Endrőd Endrőd Endrőd
Nemeskereki
1730.aug.1733
1734
1734
1736
Mathias
Stancsik
Mathias Szujó
Szujó
Szujó
Matthias Súllyá
Szu.jő
Máté
Szu.jő
Mátyás Mátyás Mátyás
Andreas Szujő
Szujő
Szujő
Andreas
Szu.jő
Szujő
András András András
Joannes Szujó
Szujó
Szujó
Szu.j ő
János
János
János
Georg*
Kiás
GeorgiusKiss
Kiss
Kiss
Kiss_____ György
Kiss
György György György
Matthi« Sztanik
Sztanik Sztanik Sztanik
Sta.inik Mátyás
Mátyás Mátyás Mátyás
GeorgiusSztanik Sztanik Sztanik
Stanik György György György
Martinus
Sánta
Francis Szilágyi Francis-SzilágyiSzilágyiSzilágyi
Szilágyi Ferenc
cus
Ferencz Ferencz Ferencz
Szilágyi
Thom.
Gyepes
Gyepes
Tamás
Gyepes
Adamus
Ádám
Gyepes
Kecskés
Mátyás
Kecskés
Miska
Pulya
János
Duda
Duda
Duda
István
István
István
Joannes
Duda __
Gyetvan
János
Nemeskereki
1730
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1725

Nemeskerek!
1730

Endrod
Nemeskereki
1730.aug, 1733
Mester
János
Mastala Georg
Mastala
György

Kovács
Marozi

Endréd

Endrod

nndrod

1734

1734

1736

Mastala
György
Mastala
János
MartinusKovács
Kováts Márton

Mastala Mastala
György György
Mastala
János
Kovács
Márton
Kovács
János

Fazekas
István
Fazekas
SjffrgZ
Szakálas EmericusSzakálosSzakálosSzakálos
Imre
Szakáloslmre
Imre
Imre
Joannes Bálint Bálint Bálint
Bálint János
János
János
MartinusFeher
Feir
Márton
Georgius
Bitva
Joannes Récz
Rácz
Rácz
Rácz
János János Jáno s
Georgius
Székas
Thomas
Gellai
Georgius
Vári
Mathias Gácsi
Gács
Mátyás
Mathias Timár
Timár
Timár
Timár Mátyás Mátyás Mátyás
Mich.
Timár Timér
Timér
Timár
Miska Mihály Mihály
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1725

Nemeskerek!
1730

NemesEndrőd Endrőd Endrőd Endrőd
kerek!
173Q.aug. 1733
1734
1734
1736
András Tímár
Timár
Timár
Tímár
András András
Martinue
Qrovecz
Joannes Salamon Salamon Salamon
Salamon János
János
János
GeorgiusKapus
Kapus
Kapus
Kapus
György György György
Kapus
Kapus
mátyás Mátyás
Stepha- Szüdi
Szőgy
Szügyi
István István István
nus
Szőgy!

MartinusYaszkó
Vaszkó i.árton
Joannes Bacsa
Bacsa
János
Stepha- Horváth
István
nus
Horváth
Tótt
János
Thomas
Tóth

Vaszkó
lárt on
Bacsa
János

Vaszkó
bárt on
Bacsa
János

Tóth
Miska
Tótt
András
Jaoobue Talán
Talán
Jakab

Joannes
Forgács
Joannes
Lukács

Tóth
András
Talán
Jakab
Talán
András
Forgács
János

Talán
Jakab
Talán
András

Andrá
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1725

L'ndrod Endréd Endrod Endrod
NemesNemeskereki
kerek!
1730 ____ 1730. aug. 173J____ 1734
1734 ___ 1736
Martinus
Cserepes
Draho
Mat thiasDraho
Drah о Г/át уев
Mátyás
Ludáni
Gergely
Szaliai Szaliai
János
János
Katona Katona
Mátyás Mátyás
Búza
Búza
Búza
János János
János
Balog
János
Kacsa
István
Sár KeziSárkozi Sárközi
Istvnn István Is tvan
Bonus
Bonus
István István
Nándori Nándori Nándori
iakaMihály Mihály
Hlrka
Birka
Mihály Mihály
Gál
Gál
Gaál
Tamás Tamás
Tamás
Kulik
Kulik
Kulik
András András András
Hegediia Hegedűs
Albert Albert
Eegediis
János
Barna
Barna
Mát hé
Mát é
Kránicz
Antal
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Kerneskereki
1730

H«mes- Endréd
kerek!
1730.аиф733

Endréd
1734
Pólyák
Márton
Valuczi
Mátyás
Gericz
János

Endréd

Endréd

1734
Pólyák
Márton

1736
Pólyák
Márton

Gerloz
János
Giricz

Gericz
János
Girioz

György

György

Jakab
Qj'ümi.
Faggyas
Mártony
Bind!в
András
Rupee <5
György

/24/

/23/

/29/

/32/

/33/

/34/

Gyurioza
Mátyás
Turcsányi
János
Valoveoz
Mátyás
Szerző
Pál
/35/

A neveket áttekintve egyből szembetűnik, bogy Endréd la
kosságából a uemeskereki jövevények száma milyen csekély. A
91 családfőből mindössze 22 /család és keresztnév ugyanaz/
jött bizonyíthatóan Reraeskerekiből, a ha még hozzájuk számol
juk az endrődi összeírások azon lakosait, akiknek családnevük
Kerekiben is előfordult /Ott valószinUieg még mint egyiíttlakó
családok, igy a családfőket felsoroló adatokból kimaradtak,
vagy még nem alapítottak Kerekiben családot./, számlik még
mindig csak 32, Honnan jött a többi, a fönnmaradó 59 család?
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rás nem beszél. A nagy betelepülési hullám vidékünkön is zaj
lott abban az időben, de néhány év alatt ilyen nagy számban
/kétszerese a volt Nemeskereki falunak/ nem gyarapodhatott a
létszám, ennek a megye más, közeli településeinek adatai /Mezőberény /39/, Gyoma /106// is ellent mondanak.
Egyetlen kézenfekvő magyarázat adódik* Az endrődi és a
környező puszták korábban is fel-felbukkanó lakói jelentették
azt a többletet, amely a megye legkisebb falujának számitó
Nemeskereki nem is minden lakójának /А névsorból láthatjuk,
hogy Kereki néhány családja sosem jött ét Endrődre./ átköltö
zésével, azokkal összeolvadva Endrődöt Békés megye közepes
nagyságú településeinek sorába emelte.
A betelepülés idejét illetően még egy problémával kell
számolni, Az 1718-as évszámmal.
Az endrődi r.kat. plébánián a Halottak Anyakönyvi Kivona
ta III. kötetének elején található Jánossy plébános /17961805/ bejegyzése /latin/* "Endrőd 1717, vagy 1718-ban keletkezett’736/.
Ez nem elszigetelt adat. Az 1700-as évek végéről, az 1800as évek elejéről jónéhány levélen szerepel /93/ a község pe
csétje, melynek pecsétnyomója 1967-ben a MÉH-ből került elő.
Körirata: SIGILLUM ENDRÜDIENSE ANNO 1718.
Középen Szent Imre herceg /aki egyébként templomunk védőszent
je/ álló alakja, kezében liliom, oldalán 'kard, vállán palást,
fején korona, feje mellett balról nap, jobbról hold*
Anyaga réz, mérete 33x29 mm /37/*
A meghökkentő az, amit a História Domus /31/ és nyomóban
Fényes Elek i.m. ir, hogy 1718-ban Nemeskereki átköltöző la
kosaival ezületik újjá Endrőd, Ugyanezt vallja néhány hivata
los birói levél is /19/* 1810-ben még bizonyít is az egyik bí
ró s "Mindezeket pedig nem csak a még életben lévő 80. 90. 95*
98. Esztendős meg élemedett lakosainknak hiteles Tanúbizony
ságaikból tudjuk, hanem a régi Birói Számadások is csalhatat
lanul bizonyítjók"/19/*
Sajnos, mint említettem, azok a régi iratok 1945-ben elég
tek. Attól függetlenül 1718-Nemeskereki /remélem az eddigiek
ből kiderült/ nem állja meg a helyét.
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tünk el mellette• Milehetett akkor? Mindössze találgatni le
het. Talán a "pusztán élők" akkor Jelenhettek meg nagyobb raj
ban. Talán egy meddő újratelepülési kísérlet éve, amely aztán
az esetleg újból visszatelepülőkben rögzítődött. Hiszen, mint
azt a korszak egyik első nagy kutatója irta " • # • az 1715-20-ki
években a bevándorlás még nagyrészt ideiglenes jellegű volt,
s úgyszólván próbára történt. Ide-oda költözött a nép. Ma meg
szállt egy helyet, holnap már elhagyta, ha akár vallásos meg
győződésében, akár a megélhetés tekintetében fenyegetve látta
magát"/38/.
Ezt látszik alátámasztani a pecsét, amire szomszédos példa
is van. 1708-ban Mezőberény visszatért menekült lakosai "úgy
látszik végleg meg akartak települni, mert pecsétet is készí
tettek • • • "/39/.
1718 emléke mindenesetre oly szilárd volt, hogy 1818. má
jus 17-én nagy centenáriumot ült a falu. A megye világi és
egyházi előkelőségei is megjelentek. Az "ünneplés alkalmatos
ságával tett Költségek" 1285 forint 10 krajcárra rúgtak /40/.
A határ kialakulása
A török időszak alatt elnéptelenedett apró alföldi falvak
többsége sosem született újjá, Hevük pusztaként esetleg fönn
maradt, területükre az újratelepült falvak, városok tartottak
igényt. A lakosság létszámának rohamos növekedésével, a terme
lőerők fejlődésével ez az igény gyakran áttört a törvényes ke
reteken, olykor véres összecsapásokat, a falvak között napja
inkig fennmaradó ellentéteket eredményezett.
Ványa és Gyoma között durva, több évtizedes küzdelemmel
járt a határ ide-oda tologatása. Az endrődi határ kialakulá
sáról olyan véres krónikát nem Írhatunk, de a mi mezsgyéink
megszilárdulása sem volt zökkenőmentes.
A puszták megszerzésében jelentős tényező volt a pereskedő
falvak mögött álló földesúr. Endrőd földesura Harruckern János
György, akkor már majdnem az egész Békés megye földbirtokosa,
udvari kamarai tanácsos, megyénk főispánja. Magas kapcsolatai
nem egy-két puszta eldöntésére, de még a megye határainak mó
dosítására is elégnek bizonyultak, s ez a titka annak, hogy a
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Mezőtúr városa sem.
1719-ben és 1720-ban Edlspacher Zsigmondot a Zaránd és Bé
kés vármegyékben lévő összes kincstári Javak kinevezett ka
marai felügyelőjét az Udvari Kamara és a Szegedi Helytartósá
gi Hivatal megbízta, becsülje föl az említett Javakat. Ekkor
került sor több puszta és puszta-rész összevonására, s azok
használatát azután ezek a keretek szabták meg. Ekkor, mint azt
Edlspacher irta /1726-ban, latin/ "a falvak pusztáikkal együtt,
mint más puszta-részek, amint azok tartozékaikkal együtt hasz
nálatban voltak, külön megjelölés nélkül akkoriban a kiosztott
területekhez számítottak, következőleg Endród-pusztót-is-, mi
vel azt az akkori idők állapotához mérten Tőd /Tölgy, elpusz
tult falu KB./ nélkül megfelelőképpen használni nem lehetett,abban az időben az Államkincstár egynek vette, és igy, mint egy
pusztát, Endrodöt, a hozzátartozó Tőddel együtt: minden továb
bi megkülönböztetés nélkül a kettő ama idők állapotának megfe
lelően lett felbecsülve, beterjesztés alkalmával pedig az Ud
vari Kamera Tanácsosi és Árhatósági elöljárója a kettőt egynek
vette és megerősítette, a Császári Prefektusi Iíivaral meg ki
adta, amit leveleimnél megerősitek"/41/.
A határ Körösön inneni kiszélesitése zavartalanul történt,
ügy látszik, Dél és Nyugat irányéban nem Jelentett konkurrenciát a később betelepülő Kondoros és a távolabbi Szarvas.
1744-ben Harruckern kérésére Grassalkovioh Antal helytartó
utasítja Békés megye vezetőit, hogy keressék elő Harruckern
Békés megyei
.ak iratait. Ekkor kiadják az 1728-as öszszeirás lajstromát, amelyet a helységekről készítettek. Az eredeti összeírást kiegészítették az 1744-es viszonyoknak megfe
lelően /42/. Ekkor már Endród pusztájaként szerepel Nagy Décse
és Kis Décse is.
Az odaáti /Körös északi partja/ területekért folyó perek
fél évszázadig elhúzódtak. Endrőd mellett Mezőtúr, Kisújszál
lás, Vénya, Gyoraa az érdekelt települések. Tovább bonyolítja
a terület rendezését Sima és Csejt birtokáért a Kecse ill. Sző
ke família kilátástalan harca Harruckern ellen. Nem kevés ne
hézséget Jelenhettek a természeti, földrajzi adottságok sem.
Mint látni fogjuk, a kérdéses területen mocsarak, erek, fokok,
laponyagok változtatták alakjukat, kiterjedésüket, igy a hozzá
juk kötött határokat is /2, ábra/. A határjeleket a Körös ára-

-24dáaa is gyakran eltüntette, vagy ha az nem, hát az árintett
felek valamelyike.
Kert; véletlen tehát, hogy az új jételepült falu határait eicszür csak a Körösön túli részeknél jelölik meg;
"1731-ben, augusztus 1-én az újonnan benépesült Endréd
község területének határai a Körösön túl Sima puszta és Gyoma község között a következő terjedelem szerint lettek kije
lölve és meghatározva.
1. A Körös folyását követve mintegy a 2ugban egy nagy ha
lom sűrű bozótosa irányában, a Körös másik oldala felél a
Szarvasi úton, egy régi, az endrődi határral szomszédosán és
Bécset is határolva áll egy határkő /méta/.
2. A sűrű cserjéstől Túr felé a Körös-kanyarulat lefelé
tárté medrének irányában egészen a parton három fűzfa jelzi a
határt, ahonnan kelet felé tart.
3. Az előző folyó felé, a nép nyelvén Kadrág foknak neve
zik, amely folyó a természetes határ a szomszéddal és hosszá
ban halad.
4. a Hangás Ér felé, amely a végső határ a Körösön túli területen lévő Simái pusztával és azzal a kis halommal, amelyet
köznéven Lapos Halomnak hivnak.
Peosét, Endréd, a fenti évben és napon. Kivonat az Uraság
j egyzőkönyvéből
Khartt Tamás Antal prefektus” /43/.
Ez a kijelölés egybeesik az 1728-as Csuda Bállá, Sima kö
zötti nagy határper /21/ döntésének adataival, amikor a Sima
és Endréd közötti határjeleket is rögzítették.
1736. március 20-án Khartt Tamás Antal prefektus megbízásá
ból határjárást végeztek Simán és Csejten a puszta bérlői,
gyomai és túrkevel esküdtek jelenlétében. Akkor Endrédnek még
selmái köze a pasztákhoz, de később állandó bérlője lesz, majd
beolvasztják az endrődi határba. Ezért nézzük meg, hogyan fes
tettek jelenlegi határaink 250 évvel ezelőtt! 2-3. ábra.
"Az első métához értünk, amely Székhalomhoz északra egyenes
vonalban a Simából Túr felé vezető út mellett az északi részen
áll.
A második méta egyenes vonalban észak felé az előbb említett
Székhalmon túl és bizonyos Sarkály-háti kanális között van.

,

-25A harmadik méta ugyanazon egyenes úton szintén a Surkályhót fölött.
A negyedik hasonlóképpen egyezőnek tűnik, ezt a két métát
a túriak előző nap, az az 19-én megvizsgálták és megerősítet
ték, hogy igazi méták.
Az ötödik kissé távolabb, a Fekete-halom irányéban áll, ez
a halom a Beretyón túl van.
A hatodik hasonlóképpen folytatólagosan ugyanúgy a Bordécshalom felől áll, amely halom túri területen, nyugat felé van.
A hetedik az először említett métától bal felé, vagyis nyu
gati irányban, közel a Eeretyó folyó partiéhoz a túriak len
földjei között és a Kettős-Fertő nyugati végén áll<r
Észak felé mindenütt a Beretyó folyó a határ /méta/.
Ami a osejti részt illeti, miután az említett Beretyó fo
lyón átkeltünk az első méta Kőhalom felé, e halom nyugati ol
dalán egy kuhajitáanyiru és a Beretyó folyó északi partján
van.
A második ettől északra Túrkeve község felé, egy mocsár északi szélén látható.
A harmadik is a Simából Túrkevi felé vezető régi út mellett
tűnik föl.
A negyedik ugyanazon egyenes úton, és hasonló az előzőkhöz,
szintén nyugat felőli részén ugyanannak az útnak.
Az ötödik méta a legkiemelkedőbb, ugyanazon az úton, az utolsó, amit régtől fogva szögletkőnek és valódinak tartottak
és tartanak most is.
Északi irányban nincs, nem található méta, vagyis a Lyukas
halom irányéban, amely halom jó hosszan a Beretyó folyón túl
terül el, a Bálái pusztán, amit a íúrkeviek bírnak:.
Kelet felé az említett pusztát az imént szoba hozott Balal
pusztától, másodszor az ugyancsak uruaégi pusztától, Póhalomtól a sokszor említett Beretyó folyó választja el,
A megkülönböztetett méták tanúja e puszta egykori birtokosa
egy Kettse nevű ványai. Kindezek ilyetén való végeztével ezt a
határösszeiráet az első felismeréshez képest alázatosan, kö
zös tanúskodás mellett aláírásunkkal megerősítjük.
Kap, év mint fent’*/44/.
Azt hihetnénk, hogy az Így rögzített határok kizárják a to
vábbi vita lehetőségét. Ennek az ellenkezője igaz. Pillantsunk
most bele a határvillongások szövevényébe;
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-28Az 1730-as évek derekén Túr és Endrőd között igen elmér
gesedett állapotot találunk,
1747-ben Stephanus Eonus 62 éves szegvári lakos vallotta*
» • • az Leske rétyin által az Kőgy fokot tudgya s-hallotta
raindenkoron Túr, Décse és Sima között való igaz határoknak
lanni, az pedigh abbul próbálya, hogy ennekelőtte Tizenhárom,
vagy Tizennégy Esztendővel Endrőden lakván réghi öregh Kölső
Emberekkel járta a nevezett határokat kik az Embereket arra
intetik, hogy a megh irth jelekenáltal Túr felől bé nem men
jenek, mert ha a Túriak agyon verik és az Kugyék megh eszik
is az vereket rajtuk Szárad, amintis egykoriban a Patens is
Szekéréi által menyén főnni való gaszért, mind a négy ökröt
a Túriak elhajtották ég mind addigh kinem adták mégh eött fo
rintokat nem fizetett"/45/.
A "békekötésről** ugyanennek a tanúnak egy másik vallomása
tájékoztat bennünket:
A Patens Endrődön laktában, tudgya, hogy ennek előtte circiter hétt Esztendővel, Túr Városának Elei, úgy Endrőd ílelységbeliek, bizonyos porösföldnek visgálására kin lévén, Gálos
Mihály Tisztartó Urammal edgyütt, az töb pörpatvarkodés és
verekedés után, egyenlő akarattal emlétet Tisztartó Uram az
Túriakkal úgy edgyezett megh, hogy az Túri határ innét az Kö
rösön Gyilkos fokigh termináltassék, Tudgya a Tanú bizonyossan,
hogy Sima nevű Pusztának batárátt a Körösön túl Nadrágh fok
névű Brecske hasítaná, Tudgya a Fatens, hogy Endrődiek Kis
Décsei földett innend a Körös vizen Gyilkos fokigh, minden
háborgatás nélkkül birték*'/46/.
Ez a háborítatlanság rövid ideig tartott. Már a következő
évben, 1744. június 29-én az alábbi levelet kapjuk:
"Jóakaró Bírák Urainkh
Ajáljuk szolgálatunk!!. Kglmetek levelét vettük és a Kglmetek
kívánságét meg értvén mi illeti az szomszédságot szivessen
kívánjuk observalni, hanem hogy az sertéseink az Kügy fokánál
/:Kit Kglmetek nem igazan gyilkos fokának neveznek/: ottan
járnak nem az Kglmetekén hanem az mljénken járnak, de még az
Kügy fokán tuiis az mi határunk vagyon azért oum protestatione
Írjuk, hogy oda az marháit ne hajtsja mert ami esik Kglmeteken magának tulajdonija fel. Maradunk
igaz jó akarói
Túri Birók és Eskütek" /47/.
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-30költségén Templomot építtet, ha a PaphaImához lakni ki men
nek, s ott épittlk a Helységet: megígérvén azt is Nékiek,
hogy Kis Détset Nékiek határul adja, ha akaratát teljesíteni
fogják. De ezt a lakosok tselekednl nem akarván, azért a Elgos
uraság meg haragudott vala, és semmi segedelemmel a templom
építésében hozzájuk lenni nem méltóztatott"/31/«
A falu eltelepitésének más okát a fentebb leirt Túr-Endrőd
határvitán kivül nem találtam. Majorság nem volt, hogy ahhoz
közel költözzenek, s akkor még a megélhetés alapját jelentő
állattartás ide, a viz mellé kötötte a lakosságot. Ártatlan
ságukat eleink bizonyára sűrűn hangoztatták, talán az endrődiek "jóindulatát" hivatott bizonyítani földesurunk előtt az
a Testlmoniális levél, melyet 1748-ban a kisújszállási N. N.
Fő Bird és Tanács adott ki:
• • e recognoscállyuk hogy ennekelőtte midőn Simái Pusztának
Tíz Esztendeig birodalmában lettünk volna Endréd felől a Nad
rág-fokáig usuáltuk csenhessen, tartottunk azonban oly rendes
harmóniát és szép szomszédságot Endrődi Uraimékkal, hogy ám
bátor contingenter marháink a Nadrág-fokán túl mentekis: úgy
hasonlóképpen ha az Endrődi marhák!© által jöttek a Nadrág
fokán, sem egy sem más részről soha villongás nem esett"/50/.
A jószomszédi viszony már a következő évben megbomlott. Az
endrődi biró a prefektushoz a következő javaslattal fordult:
'’Minapéban merészeltem vala jelenteni a Tekéntetes Urnák,
hogy jő volna az Kiss Ujszállásalaknak ki mutattnl Sima és
Endrőd közt való határokat, hogy ne ozivódnénak egy mással a
mind kezdik az ellenkezést , •. • Azért a Tekéntetes Ur máltóztassék iránta disponálni. Csekély értelmem szerint ugyan jónak
Ítélném, ha határjelek környös környül Sima és Endrőd közt há
nyat tat tnának, hogy további perpatvart az ember meg előzne...”/51/
A határokért, azok bővítéséért folyó küzdelem a korszak
konszolidálódó viszonyai között a termelőerők rohamos fejlő
désével függ össze. A lakosság létszáma, az állatállomány
-mint később látni fogjuk- ekkor indul nagyobb ütemű fejlődés
nek. Az elhúzódó birtok perek is lassan véget értek. "Termé
szetesen” minden Harruckernék javára dőlt el. A Ilarruokern
osalád nem elégedett meg még ezzel a helyzettel sem. Visszame
nőleg tabula rasat akart teremteni. A nyakas Kecsék utódai Si
ma és Csejt elveszítése utón néminemű készpénz ellenében haj-

-31land ók átadni őseik bittokleveleit* "...mi fel vévén ezen Sumát, nálunk Iává levélkéket mind egészlen méltéságos Uraság
kezében visza adjuk...”/52/
A megye jónéhány apróbb birtokosa számára sem mutatkozott
más megoldás. Bizonyára ezért található "ömlesztve" a Kecsék
levelei mellett pl. János király oklevele, melyben Bereczkinek adja Szentmiklóst /53/* ugyanennek Ferdinánd által tör
ténő megerősítése /54/* vagy Bethlen Gábor adománylevele /55/*
amelyben a Veres családnak adja Dobozt. Harruckem, magát igy
túlbiztosítva, a pusztákat a hozzájuk legközelebb eső, vagy
esetleg jobban rászoruló falvaihoz csatolta. Ezzel is növelte
azok bevételét* de ennek arányában emelhette az adót is. Több
nyire bérleti viszony fűzte a megszerzett pusztát a közeli te
lepüléshez.
1751-ben újabb területtel gyarapodtunk:
Kivel ” • • • Endrédnek a Körösön túl elterülő földjét a viz
elöntötte és igy alkalmatlan legeltetésre és kaszálásra”/56/
megkaptuk Kia-Kondoros /ma Hunya/ pusztát bérbe.
1762. jan. 1-tól pedig Sima és Csejt is Endréd bérleménye
lett, majd az előző pusztával együtt állandóan hozzánk tarto
zónak veszik /57/.
Utolsó mozzanata határaink rögzítésének a gyomai pereske
dés lezárása. Ekkor biztosítjuk be a jelenleg is "Peres"-nek
nevezett határrészt. 1767-ben a vármegye és az uradalom tiszt
jei erősitik meg aláírásukkal a következő levelet*
"Alulírottak jelen sorok erejével tanúsítjuk és bizonyltjuk,
hogy mi, tekintetes és nemzetes Csupor Farkas úrnak, Békés
vármegye helyettes alispánjának megbízása folytán, a neves gyu
lai uraság megkeresésére Bodor János, Izsó András, Kolnár
György esküdtek és Berzetey István jegyző, gyomabeliek, nem
különben Hornok András, biró, Katona István és Mikő Jakab es
küdtek, endrődiek, az előbb említett nemesúr által felállított
határjeleket az eredeti irányban /ahogy az a határokmányok közt
fellelhető/ megújítottuk, a következő módon és rendben.
Megkezdve az utat Lapos Halomnál £ima puszta mentén Gyomé
nál végezve, majd Endrédnél kezdve és végezve megújítottuk a
főmétát, amelytől a Körös felé egyenes irányban haladva 600
lépést, megújítottuk menet közben az első métát, 725 lépésnyi
re ugyan ebben az irányban a másodikat majd 740 lépésre a har-

-32raadikat a túri út kezeiében, mindig azon irányban haladva a
Görbe ír mocsárhoz közel 560 lépésre a negyediket. az ötödi
ket ettől 850 lépésre, végül a Szőlős tavon túl Nagy Zugtői
760 lépésre a hatodikat, maga ezen ér között 670 lépésre a
hetediket. melytől 400 lépésnyire a nyolcadikat. onnan a Kö
rös-partján 630 lépésnyire megújítottuk a kettőset, e kettő
tőjéről a Körösön túl az ugyancsak kettőset. miktől kissé
jobb felé kanyarodva megújítottuk 570 lépést téve előre a
két duplán kivili, amik a sorban egymás után következők közé
nem számitódnak, a kilencediket. Zongó halom közeiében, ettől
730 lépésre a tizediket, a tizenegyediket 680 lépést téve,
melytől 913-га a tizenkettediket. az endródi kertek között,
melynek egyrésze szőlővel van betelepítve, Álmos halomtól
10C lépésnyire bal felé, miután azt elhagytuk a tizenharmadi
kát 420 lépésre, onnan ugyanazon vonalban 455-re a 14.-et, a
15.-ik a Garai kút mellett 640 lépésnyire, ettől 540 lépés
nyire a 16.-at. amely Sós Halom környékétől jobb oldali irány
ban 1380 lépésnyire áll távol, innen ugyanazon irányban ha
ladva 480 lépést téve a 17.-et. a 18.-at 620 lépésnyire, ismét
600-ra a 19.-et. és ettől 656 lépésnyire a 20.-at. amely a
Szőr füves halomtól balra 190 lépésre van, ugyanebben az irány
ban 410-re a 21.-ik. 400-ra a 22.-ik. 520-ra a 23.-ik. 550-re
a 24.-ik. 700-ra a 25.-ik. 544-re a 26.-ik. 730-ra a 27.-ik.
500-ra a 28,-ik. 770-re a Sas Halmon a 29»-ik. ez a halom a
gyomaiak szerint, akik ott most jelen voltak, onnan kapta a
nevét, hogy sástójásokat találtak, innen 710 lépésnyire a Ho
mok háton a 30.-ik. ahonnan végül 660-at lépve előre, a Ke
resztes kúthoz értünk, melynél megújítottuk a kétirányú előbb
említett határjelzőt, melyeknek egyike kelet felé, a másika
nyugat felé választja szét Kie-Eondoros pusztát"/58/.
lényege a felsorolásnak egyéb tájékoztatása mellett /pl.
ekkor ekkor már szőlővel volt betelepítve a kertek egy része/
a 13* határjeltől kezdődő szakasz, ami egyértelműen a Perest
Endrődhöz tartozónak jelöli. Ezzel végleg kialakult az a te
rület, amelyet endródi határnak neveztek kétszáz éven keresz
tül. 4. ábra.
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-34Természeti viszonyok. a falu kiépülése
A Felvidékről, Erdélyből, a földesúri terhek elől szökő
jobbágyok számára egy időre megszűnt a beszállásolás, robo
tolás, a nagy állami adózás réme, de ami ezen a vidéken fo
gadta az itt élni akarókat az elvadult természet formájában,
az sem volt lebecsülendő nehézség.
A Körös vize áradás idején szélesen elterült a mélyebben
fekvő részeken, ahol az árviz levonulása után még hosszú ideig fennmaradt mocsarak, tocsogóé rétek képében. Falunk ha
tárában több régi folyómeder, ér, lapos vitte a levonuló viz
után az áradások messzefutott vizét. Ezek az erek, fokok ma
is megvannak, de a vizszabályozó munkák átalakitó tevékenysé
ge után szerepüket vesztve legföljebb a hóolvadás, a nagy zá
porok vizét csillantják meg a korszerű földművelés következ
tében mindjobban elsimuló partjaik között.
A tárgyalt korszakban azonban földművelést, állattartást,
településrendet meghatározó szerepük volt /Hevükkel a határ
kialakulása során találkoztunk./. Közöttük szigetszerben hú
zódott a partosabb területek sora, ahol az emberek az előző
századokban, évezredekben éltek. Akészülő régészeti topográ
fia a neolitikus, bronzkori, népvéndorláskori települések,
temetők helyét ezeken a kiemelkedő földhátakon találja, és
nem véletlen, hogy az újratelepülő falu, a kirajzó tanyavilág
is ezeket a vízmentes helyeket keresi. A környék természeti
viszonyainak legdominánsabb elemét tehát © viz, annak forrá
sét pedig a Hármas-Kőrös biztosította.
A török kiűzését követően Miklós Deáknak, Blblos Jakabnak,
az endrédi puszta bérlőinek emberei, de a simái puszta "birto
kos-bérlőjének" a Eecséknek, majd a Szőkéknek is gulyásai,
csikósai, kaszásai, halászai, sőt, szántóvetői is itt éltek,
mint azt későbbi tanúvallomásaikból kihámoztuk /44, 45/.
Ugyancsak számolnunk kell a szökött jobbágyok /visszatele
pülök?/ csoportjaival is, akik a terület konszolidálatlan vi
szonyait kihasználva ülték meg a romokat. Bizonyára közülük
kerültek ki a bérlők imént felsorolt szolgái.
Lakásviszonyaikra mindössze néhány utalást találunk. Mint
láttuk, a halászok a tölgyi faluromban rendezkedtek be, az

-35endrédi templomrom kecskéknek adott otthont. A pásztorok ta
ligájáról többször megemlékeznek a források: ”Taligáját s
Tanyáját Kerek bokorban tartotta és egy télen az Udvarnok
fokban telelt ki uiarhájávalw/20/.
Maga a birtokos, aki Debrecenben lakott, a nyarakat itt,
a pusztán töltötte. 1723-ban egy későbbi tanú szerint "Sző
ke János Uramnak az kerek bokornál volt házacskája és marhá
inak istálója az nyári napokat többnyire Simán töltötte,
számtalanszor tudja, hogy Ványaink, és Túrkeviek Szőke János
uramhoz jöttek engedelemert, hogy az kerek bokorbul engedne
kemenczében való karókat vágatni"/20/*
Ezek az épületek, csakúgy, mint az áradás veszélyének ki
tett korabeli házacskák, paticsból készülhettek, mint arra a
karó használása is utal. A benépesülő Endrédre is ez vonatko
zik. A História Domus az egyházi épületekről tudósit, de ada
taiból a lakosság házaira is következtethetünk.
"A Paroohialis Házat is mindjárt e puszta meg szállásakor
maga épitette vályogból aád födélre a kommunitáa"/31/*
Hémileg megkérdőjelezi a vályog hitelességét egy 1754-es
leirás, amely ugyanezt az épületet pátiesnek említi. Ez a szö
veg az első, amely bemutatja az endrődi templomot, de egyben
a falut is, Mielőtt idézném, a templomépités körülményeiről
is ejtsünk néhány szót.
Az itt talált, tatarozott ki© kápolnába nem fért be min
denki, az akkori istenfélő ember számára pedig alapvető volt
a lelkiek ápolása is. A 3zándék meg volt a templom építésre
/más újjátelepült községek is amint tudták, építették/, de
anyagiaknak híjával voltak:
"Minthogy pusztára szállottunk éa templomunk romladozott
és annak építésére ügyekeznénk, de a szegénységet nem tagad
hatjuk, hirtelen nem lehat, mert Patronusunk nem találkozik
a ki segítene * • • hogyha annyi értékünk lenne Istenessen az épitéshez kezdenénk"/59/.
Maradt tehát a későbbi építés, ehhez a tőkegyűjtéshez
1736-ban "Fábri Jakab vicarius Gén. egy évre engedélyt ad az
andrődieknek, hogy Mastala János templom gondnok alamizsnát
gyűjteni kiküldhessék"/31/*
A koldulásból szerzett pénzt kiegészítve /"a lakosok az
akkoá? élő minden főre IC garast reá vetettek úgy: hegy azon

-36eonanót a világra akkor született kisdedektül, s szolgálóktul
is fő szerént kellett a templom épittésére contribuéÍ2ii”/3I//
templomot építettek.
nézzük tehát a fentebb említett leírást, mely latinul ké
szült, utólag az I890-es években fordította le Crócz Eéla
plébános, az eredeti 1945-ben elpusztult»
’’Folyton ki van téve a 8 lépésre lévő Kőrös rongálásának • • •
A hajó mennyezetes, a Szentély bolthajtásos. Kívülről jól
vakolva, a tető zsindellyel fedve, A kórus szilárd alapokon
és bolthajtáson nyugszik, rajta orgona. Cltár egy festett fá
ból. Padokban még hiány. Sírboltja nincs, de 6 rénus forin
tért falai között lehet temetkezni. Sekrestye boltozatos, ab
lakai vasroBtéllyal ellátva. Cröklémpa nincs. Constrancia és
Cibórluia aranyozott réz, kehely kettő. Baldachinum ócska, Bobogó66. 2 Mária szobor...A szentély falén szép Mária kép fakeretben, alatta kettős gyertyatartó • • • Jövedelme harangozésból és perselyből mintegy 20 r.forint. Közelében tűzveszélyes
rozzant házak, legközelebb pedig a düleáezc iskola, melyet ez
alkalommal le is romboltak, a többiek eltávolítását is elren
delte az uraség. Papiak 2 szobával paticobdl rogyófélben, most
szándékoznak újat éplteni"/31/*
A régi templom körül lebontásra Ítélt ”tűzveszélyes, roz
zant házak” a falu eredeti magját képezték. A növekvő telepü
lés, mivel a zugban a hely igen korlátozott volt, a Körös ivét
követve, a vízhez tapadva terjeszkedett, a porták a ’’Körözsaljba” nyúltak. 5-6. ábra.

-37-

út
[Tj

templom

□

ház

ТЕМ ET О

□ □
A mat ásóié medet

о

□
□
□
О

о
о

□

□
□
□
сз

о

V

/é

виомп feJSm

4
sé
6• ábra
Endréd ekkor mintegy útifalu formát képezett a Körösnek
déli, áradástól mentes magasabb partszakaszán. Az "utat" a
viz jelentette.
1781-ig tartott ez a két irányú, szalagszerű kiterjedés.
Ekkor szentelik fel a falu két végén a szarvasvégi és a gyomavégi temetőt, mivel "...addig csak egy volt, a régi templom
éj szaki oldalán a Körösparton, mig a templom déli oldalán a
falu terült el a Körösnek Szarvas és Gyoma felé kanyarodó
déli partján"/59/.
A XVIII. ez. végére a lakosság létszáma olyan gyorsan nőtt,
hogy a viz mellett szalagszerűen nem lehetett tovább építkez
ni, mivel mélyebben fekvő területhez értek. Ekkor a falu

-38két "szárnya" közötti szabad térségben építkeztek "halmazfalut" alkotva. 7* ábra* Ide épül majd. újonnan a templom, a
parókia, a községháza,
A létszámnövekedés adott területen a porták osztódásét je
lentette, A révhez, Gyomára, Szarvasra, Cregszöllőbe vezető
utak állandósultak, az utcák kialakultak az üres területek
beépítésével. Nézzük meg, a tárgyalt korszakban milyen neve
zetesebb építkezésről maradt meg feljegyzés.
"1760 szeptemberében állítottak a templom ajtaja előtt ha
ranglábat, kivetvén minden fejre 9 krajcárt"/31/*
Az 1770-es évektől szembeötlő az a sok pénz és egyéb érték
/ló, tehén, puska, szőlőskert, stb./ amit a fönnmaradt vég
rendeletek szerint a templomra hagytak. Ekkorra u.i. újból
"kinőtte" a lakosság a templomot /16^ öl hosszú és
öl szé
les volt /31//* és gyűjtötték a pénzt az építkezésre.
A ma is álló óriási, a kortársak csodálatát is kiváltó
templomra a lakosság adakozása mellé a földesúr is besegített.
1798-ban, a Harruokern-uradalom megosztásakor a következő
határozatot hozták*
• • • Miután a többi templom és papiak ezen uradalmi terü
leten a Család költségén már felépült, hátra van még a tisz
tán katolikus és népes községnek, Endrédnek a temploma és
paplaka, mely község szintén jogosan folyamodik hozzánk most
kérelem-levéllel ezért. Méltányosnak Ítéltük tehát, hogy ezek
az épületek mindennemű fuvaron és kézimunkán kivűl, miket egyébként a lakosság összességének ingyen kell szolgáltatnia,
a Közös Alap költségén felállít Írassanak...6 éven át egyfoly
tában ezen a elmen a Közös Alapból évente 3000 rénus forin
tot.../60/ szántak a templomra.
A História Domus részletesen foglalkozik az építéssel* Mi*
vel műemlék jellegű épületről van szó, és épülése a falu aprajanagyját megmozgatta, nem tartom haszontalannak az építke
zés nyomonkövetését•
"1*, Ezen határozat alapján /fentebbi idézet KB./ 1799.
ápril. 2-től 1804. Julius 7-lg 18.433 rf 33 kr. fizettetett
ki a méitóságos família közönséges cassajából az endrődi előljáróság útján Farkas Pál 6 kegyelmének, ki 1798-1800 és
Dinya Márton eó kegyeimének, ki 1800-1806 volt templomgondC,.Л
,
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-402., A helység közönséges oasséjából 1798, aug, 19-től
1806. oki. 26-ig e célra adatott 18.050 fr. Kalmár Klhély
folytonos bírósága alatt.
3.* A lakosok ajánlataiból 1799. febr-1806 áprilisáig be
folyt 3702 rf.
4., Elegyes bejövetel /anyagok eladása sat./ 1826 f 48 kr.
Anyад beszereztetett» mész 3356 köböl, száldeszka 2582,
eing ölfa 1252, fenyő 836 szál, vas 143 mázsa, tégla 1.613.150
Kiadásokt
1. mészért
4267 f. 19 kr.
812
2. deszkáért
3. slngfáért
2127
626
4. vas és szegekért
5. szálfenyőért
903
626
6. zsindely és lécért
7. téglára /égetésért/
4367
8* kőmivésnék
7657
9. ácsnak
6967
IC. oltárcsinálás képirónak
3500
11. Üvegesnek
330
12. kovács, kerékgyártó, pintér,
görög, molnár
1440
2662
13* asztalosnak
1130
14. terméskőért
15. lakatosnak
783
16. elegyesekre
760
526
17. harangöntőnek
18. utazáshoz
_________ 109
összesen:
42013 f. 19 kr./31/
Egyidejűleg papiak is épült. Összköltsége 3127 f. 16 kr,
teljes egészében a község költségén. Ezután a harangozó és
kántorházat is kiköltöztették a zugból az új templom közelé
be /31/.
"1807-ben az új községháza épült. Ekép nemcsak az egyház,
hanem a község is végkép kivonult a Templomzugból,f/31/*
A falu kiépülésével párhuzamosan folyt a külterület benéévek határjárásai és végrendeletei szálpesedése. Az 1760
láaokat és szöllőskereteket emlegetnek. A korai kirajzásnak

-41földrajzi okai voltak, A faluhoz közeli teriíletek mélyebb fek
vésű laposok lévén /Gátér/* földművelésre a viz miatt alkal
matlannak bizonyultak. Állatai legeltetésére annál Jobban fel
tudta használni a közösség, A falutél délre 3 km-re húzódik
egy régi* kiszáradt folyómeder, az Alj, Ennek déli partjánál
magasabb, elöntésmentes terület található. Az endrődiek ide
ültették szőlőiket, gyümölcsfáikat. A zsellérek házukat is
itt húzták fel, melyek követték az Alj vonalát, mintegy ta
nyautcát képezve a partosabb szakaszokon. A parasztság diffe
renciálódása nyomán a Kertekbe kitelepülő családok száma meg
nőtt. Az Alj mellett már nem fértek el, lgу azzal párhuzamosan
építkeztek, és természetesen az irtások, szőlőtelepítések is
déli irányban bővitették az Cregszöllő határát. Az 1783-as
/7* ábra/, 1806-os /8, ábra/, 1860-as /9. ábra/, 1900-as /10.
ábra/ térképek összevetésével nyomon követhető ez a folyamat.
A korai tanyásodás mozgatórugója szintén a viz, illetve a
távolság. Az endrődl határ Körösön túli földjei mély fekvésük
miatt földművelésre a vizezabályozés előtt jórészt alkalmat
lannak bizonyultak. A Körösön innen, mint láttuk, az tregszöllőig ugyancsak legeltetésre, rétgazdálkodásra alkalmas sáv hú
zódott. Maga az üregszöllő igen átszabdalt, halmokkal, erekkel
tarkított terület, melynek vízmentes foltjait kis kiterjedésük
miatt nem fordították gabonatermesztésre. Jól példázza a viz
hatalmát, hogy még a múét század végén a kertész! asszonyok az
Aljon mostak, a mélyebb telepítésű szőlők pedig gyakran ki
pusztultak a viznyomás miatt. 1881-ben ekkora volt a sik viz,
a Körös kifutása miatt, hogy Látkóczki Károlyt teknőben ceónakáztatták a faluba megkeresztelni/61/.
Földművelésre alkalmas terület túl az üregszöllőn kínálko
zott. A Sós halomtól délre, az Ugarakon és KIs-Kondoros pusz
tán /Hunya/ szántottak-vetettek. Utóbbi 10-15 km-re van a fa
lutól, Így lehetetlen volt oda éllatostól, szerszámostól kivo
nulni /Időszakonként vizenyős, mocsaras területen keresztül,
melyen át emberfeletti munkát igényelt a termény hazaszállítá
sa is. "Güzükapu" helynév./ Ezért már kezdettől fogva szállá
sokat készítettek, ahol az ökröket, a földművelés szerszámait
tartották, általában az öregebb fiú felügyelete mellett. A
szállásokat a végrendeletek jó részénél megtaláljuk, j; ebből az
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-45is kiderül, hogy 1750-80 között a faluban is rendelkezett ház
zal a szállás tulajdonosa. A népesség szaporodásával, a zselléresedés növekvő ütegével megindul az a folyamat, amelynek
során a szállások, tanyák ónálló szerephez jutnak. A tulaj
donosok egy része u.i. már nem rendelkezik falusi házzal. Az
egész, féltelkes jobbágyoknál azonban végig a korszakon /sőt,
1950-ig az ennek megfelelő nagyságú föld birtokosainál/ álta
lános a falusi ház és a tanya egyszemélyi birtoklása.
Ebben, a falu kiépüléséről szóló részben a legfontosabbról,
a lakosság építkezéseiről kevés szó esik. Ennek oka az, hogy
a kortársak csak a rendkívüli, nagyobb építkezéseket tartot
ták érdemesnek Írásban is megörökíteni. A téma néprajzi meg
közelítése a fennmaradt néhány korabeli épület alapján szét
feszítené ennek a munkának a kereteit. A házak számáról 1790ig szórványosan van adatunk a földesúri adóiajstromokból, et
től kezdve a dicalis ccnscriptiők évente tájékoztatnak bennün
ket. 11. ábra*
Forrásértékű még a térképek összehasonlítása, ezekből jól
kivehető a falu kiépülésének üteme.

*-

11. ábra
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-46Paraszti gazdálkodás és árutermelés
Lehetőségek
Az új telepeseket a természeti viszonyokban bemutatott kép
fogadta. Volt föld, de elvadulva és vetőmag is kellett hozzá.
Volt legelő, csak jószág kellett, ami legeljen és az ekét ig
húzza. Mindezekkel a benépesülés időszakában szűkösen rendel
keztek az endrŐdiek. A föld bősége, a lehetőségek mindeneset
re serkentően hatottak, amint egy 1760-ban Íródott végrende
let visszapillantó öregje lejegyeztette:
"Válogattak e kanahán földjébe, úgy mint a Barenyi Ember
a vad KÖrtvébe"/40/.
A földművelésnek ezt a módját szabadfoglalásos, vagy vad
talajváltó rendszernsk nevezzük, "Egy-egy közösség határán
belül a falu jobbágyai akkota földet foghatnak fel maguknak,
amekkorát akarnak”/62/. Annak kimerülése utón újabb darabot
törtek fel,
Ekkor "Magyarorszagnak néhány kivételével nem volt városi
iparos lakossága, nem voltak olyan felvevő piacai, melyek nagyobb vidékek termelésére lettek volna utalva. A belföldi fo
gyasztás korántsem volt akkora, hogy állandó piacra lett vol
na szükség, A kivitelt az osztrák vámpolitika jórészt lehe
tetlenné tette, belföldön pedig a rossz utak, a silány köz
lekedés miatt a mezőgazdasági felesleget csak kis körzetből
szivta fel néhány fogyasztó centruiQunk”/63/•
Békés megyére ez fokozottan áll, hiszen az egész megye jó
formán újjátelepült, ipari centrumnak nyomát sem találni.
Az első katonai felvétel országleirásában Endrőd elzártsá
gának ékes bizonyítékát látjuk*
"Endrődről a mocsáron át Vania /Eévaványa/ felé vezető úton csak száraz időben és olyankor is nehezen lehetett közle
kedni. A többi út is puhatalajú és tartós esőzéskor nehezen
járható. Szarvas 5 óra, Békés 10^ óra járásra van”/64/.
Ha tehát belátható távolságon belül felvevő piac lett vol
na, azt a* endrődi gabonával megrakott szekerek úgysem jár
hatták meg. Mivel nem volt, s ez meghatározta a falu gazdasá
gi struktúráját, maradt az extenziv állattenyésztési a jószág
a maga lábán is feljuthatott a piacra a rossz utakon.
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ben azt is jelentették, bogy Harruokernnek nem volt jövedel
mező majorságot kiépíteni, A földesúr szinte állandóan távol
élt birtokától, az uradalom falvai a robotot és egyéb földes
úri terheiket egy összegben válthatták meg. Ez a taksés álla
pot az endrődi és a környező falvak jobbágylakossága számára
az országos átlagnál szerényebb kizsákmányoláshoz vezetett,
a község önkormányzatát, az egyén szabadságát osztályos tár
saihoz viszonyítva jelentős mértékben növelte. Mindez igen
pezeditően hatott a termelőerők fejlődésére.
A forrásokról
A földesúr tiszttartói természetesen minden lehetséges jö
vedelemforrásra rátettók a kezüket, mint majd látni fogjuk,
még a teknŐabékák után is kilenoedet fizettettek, Nem maradt
le mögöttük az állami adóztatás sem.
Az adózó lakosság igyekezett több-kevesebb sikerrel java
it eltitkolni, Így az adóalapot jelentő termény, jószág, stb.
összeírások ennek megfelelően többé-kevésbé pontosak. Forrás
értéküket ezért jónéhány esetben kritika alá kell venni, mi
vel nem mindig tükrözik pontosan a hajdanvolt valóságot. Az
bizonyéra sokrétűbb lehetett, £ az összeírások adatainál na
gyobb jószágállományt, termést kell sejtenünk, de azok elővillantáséra más adatok szűkében csak ritkán van lehetősé
günk.
Az újjátelepüléstől 1790-ig a község gazdasági arculatá
nak megrajzolásához döntő méx‘tékben a kilenced összeírásokat
használom. 1790-tól az addig szórványosan fennmaradt dicalis
összeírások évről-évre rendelkezésünkre állanak, Így előbbie
ket kiegészítve főleg rájuk támaszkodom.
Mielőtt a különböző szektorok ismertetésére rátérnék, úgy
vélem, nem lesz haszontalan bepillantanunk a kilenced össze
írás műhelytitkaiba. Az alábbi "utasitóe a kilencedet Össze
író urak szamára" 1731-bcn készült /latin/, de Így folyt le
az állami adó összeírása is:
"1. Előreküldött hírvivőktől össze kell hivni a helységek
bírált és esküdtjeit, akik előzetes hirből bizonyosak legye
nek a kilencedszedő urak jöveteléről, hogy népüket tudják ott-
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kell, hogy a nép e maga és mások terményeit igazán és pon
tosan vallja be, éspedig a ietagadottak elvesztése, egyúttal
bírói Ítélet terhe mellett.
2. Miután az összes lakosok, kiknek terményük van együtt
előállittattak, avagy az összeírásra tízesével bocsáttattak,
azonnal mindjárt a kilencedszedő urak ultimátumszerűén de in
kább a ietagadását a termelt gabonának fenyegetéssel, elkob
zással é© biról Ítélettel félelmetesebbé tegyék,
3. Ha pedig több lakos adódnék olyan, aki az eskütétel után
a letagadott termények miatt lelki kárt szenvedne, nem kell
őket megesketni, csak figyelmeztetni, ée ha hazugságon fogták
őket letagadott terményeik elkobzottaknak tekintendők, a ki
lencedszedő urak pedig az ilyen termények egyharmadának fog
nak örülni.
4. Hogy pedig a dézsma eljárás egyenlő módon az egész bir
tokon kellő célt érjen, rovatokat kell felállítani minden ter
mény számára, itt az őszi búzából ennyi kereszt van, kéve enynyi, a tavaszi búzából kereszt, kéve ennyi, és igy tovább, ár
pából, zabból,stb, ahol feljegyzésre kerül а borsó, a lencse,
miután kisebb rakást tesznek ki, eddig pedig csak csekély rész
szolgáltatott be az úrnak effélékből, lett légyen, hogy ezen
hüvelyesek bőven vettettek itt, ezért az effajta rakásoknak
is külön rubrikákat kell alkalmazni, végezetül a jelzett ra
kások felől kérdezzék meg a lakókat, hány vékára, vagy mérőre
tehetők, aminek megállapítása után más rubrikába sorolva, mér
ték, illetve arány szerint a földesurat illetőként helyezzék
el.
5. legyen külön rovata a végén úgy a búzának, mint az árpá
nak, tudniillik hány holdon, ill. folddarabon van a lakásnak
vetése, hogy mikor a kilencedszedő urak szemlére kimennek bár
melyik lakosáéra jól megvizsgálhassák a gabonákat és hogy a
föld se lehessen letagadható.
ó. Ezek végeztével pedig Írassanak össze úgy a lakosok,
mint az összes Isten jóvoltából termelt gabonák, ée figyel
jenek azokra a lakosokra, akik az elmúlt évek folyamán hazug
ságon kapattak.
7. Mivel pedig néhány birtokos hely, de egyéni lakosok is
több kévét raknak a kocsira, mintahogy tetézóaből is egyesek
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ügyelniük kell a dézemával foglalkozó uraknak, nehogy a bir
tok jog e tekintetben jelentős kárt, de A lakos В lakos részé
ről ugyancsak ne szenvedjen kórt. Ezért
8. a gabonafélék visgalata és számbavételekor lelkiismerete
sen el kell különíteni mindkét fajta rakományt, és ha A rako
mánya nagyobb, mint B-é, azt a többletet vagy a rendes rako
mányhoz kell igazítani, vagy a hiányt, ami B-nél van, egy
szintre kéll hozni a rendes rakománnyal.
9. óvakodjanak tehát a kilencedszedők az összeírást a meg
terhelt kocsihoz viszonyítva venni, különösen azért, mert a
kocsikat más-más módon rakják.
10. Kísérletképpen próbát kell venni mindkét fajta búzának
nem a legjobb, hanem a közepes minőségű keresztjéből, vagy ra
kományából és Így mindenfajta termény kicséplendő és az egyen
lőképp végzett próbából az urasógi részt le kell vonni.
11. Az aratópénzt végül különbség nélkül mindenkitől 10 krcjával, vagy két garassal be kell hajtani, ha pedig némelyek
nem akarják megfizetni, azok terményei tizedelteesenek meg és
az ilyen termények külön egy másik rubrikába pontosan jegyez
tessenek be. Hogy pedig a marokszedést olcsóbbra értékeljék,
mint az aratást, ezért egy marokszedó után máriás fizetendő,
ha pedig vonakodók akadnának, azok is olyan elbánásban része
süljenek, mint az aratók.
12. Ostorpénz csupán azoktól követelendő, akik három keresz
tet 40 kro-al nem egyenlítenek ki. Egyébként a pásztorokon,
birákon, uradalmi szolgákon kivül mindenkinek a terménye dézsalá esik.
Végezetül a helységek biréi és jegyzői alapos vizsgálat alá esnek majd, sőt Írásban urasági büntetés terhe mellett je
lenteni kötelesek, hány kereszt, vagy halom gabonát, árpát csé
peltek ki a dézsmáló urak kijövetele el6tt"/65/*
Gazdálkodás a nemeskerekiek áttelepülése előtt
Az endrődi, valamint a körülötte fekvő pusztákat a vissza
foglaló háborúk után döntően állattartásra használták. Ez az
állattartás, mint akkoriban szerte az Alföldön, többnyire extenziv volt. Bizonyos jelek arra utalnak, hogy vidékünkön nem
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beszélhetünk. Nézzünk néhány ezt alátámasztó példát az Endrőd
újjótelepülése előtti időből*
"Ketae Balint istállójában /Simán KB./ is gyakran hált a
tanu”/67/.
"...ökreit kérte pénzen az tanú, meliyeket Keose Bálint
űsejt Pusztáján hizlalt
marháinak szállást csináltatott"/67/*
1723-ban még állt a Kecsék Istállója, sőt, a birtokos, Sző
ke János gyakran ittartózkodott, hogy személyesen ügyeljen a
gazdaságra /lásd a "Természeti viszonyok, a falu kiépülése"
oimű résznél/.
Ugyanosak a fenti tanú sorolja fel a Körösön túli terület
birtoklásának változatosságét is:
"Minekutánna pediglen a Tanúnak hat esztendeig való ju
hászáévá eltelvén /t.l. "Túrkevi helység Juhásza volt" KB./,
által költözött volna Túrra, azon esztendőben mindjárt Pün
kösd után Báró Harrukern ő nagysága kezére jutót ezen Sima
Puszta, a kiis valamely örménynek kinek nevirül nem emlékezik
/Bogdán KB./, és ez nem is soká birta, az örmény után bírták
némely Kisújszállásiak úgymint Simaj Ferencz, Nagy Mihály kik
nek 2. vagy kevesebb esztendeig való birodalraok utón jutót Kis
Ujszállásiak kezére /t.i. a kisújszállásiak ezután közösen bé
relték KB./ a klkie mind addig bírták vala mig Endrődiek el nem
nyerték"/20/.
Sokat mond ez a néhány sor. Bizonyltja, hogy az 1720-as,
30-as években nagy volt a tolongás a puszták használatáért,
bérletéért, de ez csak a felszín, azok maradéktalan haszno
sításáról még nem beszélhetünk. Túrkevi hiába bérli, járatja
rajta juhait, marháit, mégsem tudja megfelelően kihasználni,
hiszen 1725-ben " • • # meg nevezett Főzető Zugot az Váradi Olá
hok meg irt helység hirivel meg kaszálták, melytőlis az dézmát meg adták"/21/. Tehát nem rendelkeztek annyi jószággal,
hogy a bérelt pusztát teljes egészében kihasználják.
A szűkebben vett középkori Endréd! és tölgyi határokon is
állattartás folyt. 1728-ban Sima, Endréd és az Endrédhez tar
tozó Tölgy határait tisztázza a vármegye /68/. Ez perdöntő
bizonyítéka nemcsak a nemeskereki jövevények előtti endrődi
életnek, hanem a félrideg állattartásnak is. Az itt élők kö
zül a két bérlő, az Erdélyből származó Hiklós Deák örmény és
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népes állatállomány mellé "személyzetre" is szükségük volt,
Apor széna körül forgott, Széna körül, melyet a félrideg tar
tásnál téli kiegészítő takarmánynak használtak.
"Tudgya bizonnyal, hogy mostani Arendator Miklós Deák mind
igaz Endrödi Tögyi határokat, a honnand Szőke Uraimék hatal
masul Circlter I30 Boglgya Szénayt az kik kazalban háromban
voltának Túr Keviekkel el vitette, birta, s-biratta négy Esztendoktül fogvóst kaszáltatta"/68/.
Ezek szerint Miklós Deák 1724-től használta az endrődi ha
tárt.
Ugyancsak az előbbi tanú /Joannes Kiss 1728-ban mint gyo
mai lakos/ mondja1
* t • az midőn Bibics Jakab Ooböios Szolgája volt három Esztendeigh ökrei mellett- Ennek előtte hat Esztendővel úgy él
te s-birta Jakab Bibics ezen Nadrágh fokot, Lapossait és ezen lapos földet mind Tögyi és Endréd! földet"/63/,
A mai Nagylapos határrészről van itt sző, amelyet, mint az
a visszaszámlálásból kiderül, 1722-től Bibics Jakab emberei
használtak. Állattartásra való ez a föld, s értékelése is eb
ből a nézőpontból történik. A következő tanúvallomás endrődiekről beszél jóval az újjátelepülés előtt. Szűcs András kb,
70 éves "gellei" /Gerla?/ lakos:
"Jól tudván Simán lakván Dékán Péter, s-Sárkóny Péter, mos
tan ságh Vanján iakosoktúl tanulta megh az határt TUgyiek sEndrédiek, hogy az Körösön túl az Nadrágh fokigh vagyon s-ugy
elégh földe vagyh túl mint irinent, az Templom felől az kiis
Kaszáló s-Göböly járó jó föld..,"/68/
Végül nézzünk még egy endrődit a hivatalos Endrőd előtti
korszakból. Bendő János gyomai lakosnak van ugyan följegyez
ve 1728-ban, de oda nyilván csak misére járt, mivel Így vall:
"1-cus mivel Endrédén iakos és Attyaik ott laktanak tudgya
bizonyossan, hogy Endrediek/nek/ túl az Körössön földe volt
ott kaszálták és az Endrédi marhák jártak s legeltettek szabadossan..,"/68/
összegezve, mit tudtunk meg az 1731 előtti viszonyokról?
Néhány hivatalosan itt élő bérlő nagy számú állatot tartott,
helyesebben tartatott. Ezeknek legalább egy részét állások
ban, istállókban teleltették, ezért jelentős mennyiségű azé-
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a pásztorok mellett jónéhány kaszásra is szükség volt, ezen
felül az állatok téli takarmányozása is több embert követelt,
mintha ridegen tartották tartották volna. /Ennek részletes
bizonyítását lásd Wellmann Imre munkájában./69//
A másik a minduntalan előforduld szabadosság. A tág határ
nak különböző részeit tetszés szerint használták legeltetésre,
vagy kaszálónak. Korántsem beszélhetünk tehát telítettségről,
éppen ellenkezőleg. Az 1731-cs jövevények számára is bőven
volt hely, s még néhány évtizedig a határperek során kibőví
tett endrődi határ szívó hatást gyakorolt a Felvidék sűrűn la
kott településeire.
Endrőd. a taksás falu
A gazdálkodás, a termelés mikéntjét a közösséghez tartozás,
a kommunitás és a földesúr viszonya szabta meg. A taksás fal
vak, Így Endrőd is általában három évre szóló szerződést kö
töttek az uradalommal. Annak szavatolását nem egyének* hanem
az elöljáróság útján az egész faluközösség vállalta. Ez hihe
tetlenül összekovácsolta a falu népét, az egy közösséghez tar
tozás tudata napjainkig érezteti hatását. Az idős emberek sze
mében ma is "az az endrődi, akinek a nagyapja itt kötötte meg
először a gatyamadzagját"/6l/.
Az úrbéri szerződések valójában a kapitalista jellegű ter
melést, a bérleti viszonyt jelentették egy olyan korban, ami
kor a Harruckem birtokokon kivül eső, tőlünk legfeljebb né
hány km-re fekvő helységekben /pl. Dévaványa/ még a földes
úri, kisnemesi önkény élezte olykor a kirobbanásig az osztályharoot. Ez az oka, hogy az 1700-as években vidékünkön is fel
lobbanó parasztmozgalmak Endrődün nem találtak talajra, mivel
ez a korszak itt a viszonylag zavartalan gyarapodás időszaka.
Változás majd a XIX. sz. elején történik, amikor a földművelés
kap nagyobb hangsúlyt az állattartás mellett. Akkor a rohamos
zselléresedós, a mind szűkebbé váló határ /mely földművelésre
csak részben volt alkalmas/, a környéken egyedülálló demográ
fiai növekedéssel együtt Endrődöt a Viharsarok egyik legnagyobb
feszültségű helységévé teszi. Esen már nem txid változtatni a
888 kivándorló /61/ sem, egyenes az út az 1935-ös sortűzlg, az
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Visszatérve a tárgyalt korszakra, pillantsunk most bele egy
szerződésbe. Figyeljük meg, hogy a lényeges haszonvételi for
rások mind a község "tulajdonába" kerültek! /latin/
"Három évre szélé megegyezés, illetve szerződés
Bndrőd község, mely a hires Békés vármegyében fekszik és
örökös jogon a neves gyulai Harruckern Ferenc báré urat a szent
császári és apostoli Királyi Fennség udvari kamarai tanácso
sát és a hires Békés vm. főispánját, stb, illeti, és az ő bir
toka, fizet az ilymédon megkötött szerződés szerint három éven keresztül, éspedig 1762# január 1-től kezdve 1764. decem
berének végéig az uraságnak járő évi adó és bérlet cimén, az
uraság jövedelmi földjei utón úgymint:
Bérlet Ft-ban
a 9-ed a puszták összesen
ÜÍén
után
150 egész telek után a lakosok e300
gyenkint 2 Ft-jável
30 fél telek után egyenkint 1 Ft
3C
A tartósan Endrődhöz csatolt, de
megszánt tüge /Tölgy/ földterüle
te utón és a hasonlóképp megszűnt
IT.várazeg után
-Ш
az uraság által kivetett összeg
670
Összesen
320
a kocsma bérlet
10
a mészárszék
12
a két malom
.54 '
a halászat
az átkelő
4
300
Kis Kondoros puszta után
300
Hasonlóképpen Sima puszta után
/fönntartva az uradalom számára a
gyomai felügyelő által különösen is
épségben tartandó erdőoekét, amit
Endrőd község semmiképp sem hasz
nálhat, ez szigorúan tilos/ Osejt
600
600
pusztával együtt a bérlet
a kilenced bére
végösszeg összesen

700
700

1970
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Ehhez járulnak még a szokásos értékben azok a szénaboglyák,
amelyeket minden évben össze kell kaszálni, vagy azoknak kész»
pénzzel való megváltása, és kijelölt ée megnevezett helyükre
a maga módján való szállítása, a szénaboglyák száma 200.
Nem különben a tűzifa szállítása, arait évente kell telje
síteni számszerint 110 orgiát.
2 különben előbb körülirt, tulajdonképpen és törvényesen
egybetartozó földbirtokok, mint királyi javadalmak, a szokott
birtokadó mellett az említett Endrőd községnek az ilymódon kö
tött szerződés értelmében három egész esztendőre, ahogy az előbb jelezve volt, a gyulai uradalom átadja azzal a kikötés
sel és feltétellel, hogy tudniillik ugyanaz az Endrőd község
az előbb említett uradalomnak járó adót, és az urasági java
dalmak bérletdlját lelkiismeretesen beszolgáltatni köteles és
tartozik az uradalom kasszájába.
Miről jelen szerződés kiadatott, az uradalom pecsétjével
megerősittetett Gyula várában 1762. július 12-én, Tomcsónyi
János, uradalom jószágkormányzója éltaln/77/.
A szerződéseket többnyire ugyanolyan formában megújították,
igy gyakorlatilag a helyzet 10-20 évig is változatlan maradt.
Az előbb idézett 1762-es szerződést némi kiegészítéssel 1765ben meghosszabbították:
"Az előbbi 2.670 forintból 275 lovótetik, ami Csejt puszta
árendája, ez a puszta ugyanis 1765- január 1-től kezdve már
nem Endrőd községnek, hanem Szarvas városának lett bérbe adva
az előbb említett 275 forintért kegyes parancsára kegyelmes
urunknak. Marad tehát az évi fizetési alap Sima puszta meg
tartása mellett a 325 forintos bért számítva kétezerháromszázkilenovenöt Ft, az az 2.395 Ft krajcár
Keit Gyulán, 1765. január 30-án ugyanaz a ki fent
lomoe&nyi János sk.’V77/
Úgy látszik, a földesúr figyelemmel kisérhette birtokai ügyét. Előbbi szerződés harmadik meghosszabbításakor u.i. sa
ját kezű aláírását, pecsétjét láthatjuk:
"E három évre szóló szerződés 1764. év decemberének végé
vel lejárt, megújítása az előbbinek az elkövetkező három év
re, éspedig 1765* január elsejétől 1767* december végéig meg
eróeittetik.
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Barо ab Harruker s.k."/77/
Az 1768-as szerződésben a két pusztának, Kis Kondorosnak és
Simának a használatát bizonyos feltételekhez kötik* Ezek isme
retében részletesebben előttünk áll a bérleti viszony miként
je, a puszták hasznosítása /latin/*
"l*e*ör Ha /ami nem remélhető/ a nevezett község a bérbevett
pusztákból a föld egy részét kívülállóknak, vagy egy az ura
dalomhoz tartozó másik község vagy város lakóinak albérletbe
adná, ez semmiképpen nem lehetséges, mivel pedig
2-szor az albérletbe adás a valóságos bérbeadás egy fajtája,
ami egyedül az uradalom joga, az, e szerződés semmisségét hoz
za magával, tilos, ezen kivül
3-szor, hogy a puszták a maguk állapotában megmaradjanak és
hogy a föld legeltetés és kaszálás számára hasznavehetetlenné
ne véljék, sertéskondáknak, vagy azok sokaságénak a bérelt föl
dön tartása szigorúan tilos, mivel a sertések még a legjobb és
értékes földeket is túrással, feltöréssel, hasznavehetetlenné
szokták tenni.
4-szer, a bérbeadótt pusztákat elhatároló és körülvevő je--~
leit úgy a kívülállókkal szemben, mit az uraság alattvalóival
szemben /hogy a puszták a maguk állapotában megőriztessenek/ az
uraságnak kedvezve köteles ugyanaz a község megvédeni és
5-ezör tolvajokat, rablókat, vagy más gyanús hirú károkozó
kat, vagy kóbor embereket a pusztákon ne túrjön, a találtakat
fogja el és az uraságnak, amely pallóéjogot élvez, adja át,
hogy érdemük szerint meg lehessen büntetni őket, hogy pedig
6-szor a pásztorok elől és más, a pusztákon tartózkodók elől
a kóbor állatok elrejtésének, visszatartásának, vagy bármilyen
eltulajdonításának minden módja és alkalma megakadályozva le
gyen, a község a legszigorúbban őrködjék, hogy a kóbor állatok
/népnyelven bitang marhák/ három napon belül hajtassanak a kí
gyós! uradalmi pusztára, végül kötelesek a biró urak
7-szer a bérlet összegét négy részletben éspedig lelkiis
meretesen itt, Gyulán a jelenlegi jó értékben az urasági pénz
tárban elhelyezni, ennek letételét semmiféle űrügy óimén el ne
muli

8-szor, ez a község biztos lesz a nevezett bérelt puszták
birtoklásában három esztendőre, éspedig a folyó 1768, év janu-
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megállapított feltételeket pontosan betartja, különben a szer
ződés érvényét veszti, éspedig mindenestül.
Mindennek nagyobb megerősítésére és megszilárdítása végett
adatott ki ez a szerződés, melyet a gyulai uradalom pecsétje
megerősít, Gyulán, az 1768, év januárjának 10-dik napján.
Kiadatott lomcsányi János, a gyulai uradalom kormányzója
által s,k.
Mi alább Írtak pedig ezen oontractusban feljegyzett punctumokknak és conditióknak bé tellesitésére magunkat alázato
san le kötelezzük. Pecsét, Évben, napon, és helyen, mint fent
H: N: Ordinarius Bírája, Tanátsa és egész község Endrődi
Hellységben” /78/.
A bérleti dijat, a kilenced megváltását a község az állat
állomány, a feltört föld nagyságénak arányában vetette szét a
lakosságra. Ennek részletes taglalását sajnos nem tudjuk el
végezni, mivel a biről számadások, a polgári peres Íratok el
vesztek, elégtek.
.' ária Terézia úrbérrendezése Endródön lényeges változást
nem eredményezett a földesúr-jobbágy viszonyban és a gazdál
kodás mikéntjében sem. A járandóságok az állam által előirt
normákhoz igazadtak, e változatlanul, pénzbeli megváltással
történt lerovásuk. Ezek a normák azonban messze fölötte áll
tak az úrbérrendezés előtti viszonyoknak, Így lényegesen na
gyobb terheket róttak a lakosságra.
Egy 1797-Ъеп keltezett összeírás a faluban fellelhető öszszes földesúri haszonvételeket felsorolja, egyben azt is jelzi,
miért, mennyi megváltást fizet a közösség. Ezen túlmenően a
lakosság rétegeződését, gazdasági erejét, a határ állapotát
is bemutatja a századfordulón /latin/:
"Békés megyéhez tartozó Endród község összeírása 797 szep
tember 6,-ik napjától kezdődően.
1, A község területének határai: Kelet felől Gyoma és Berény,
délről Hagykondoros Puszta és Kegy Decs puszta a szarvasi pusz
tákon ét nyugat felől Túr város, észak felől Turkeve és Csudaballa puszta.
2. Az urbariális rendelkezések a község területéhez csatol
ták egészében Kiss-Kondoros, Sima pusztát, nemkülönben Т^в^1^'<чД

-573. A lakosok magyar nemzetiségűek, a szláv nyelvet egykép
pen beszélik* Kind rérnai katolikusok. Templomukat, parochlális
házukat az idő megette, mielőbbi megújításukat sürgetik. Van
plébánosuk és két káplánjuk,
4. Urasági házak ninosenek, kivéve azt, amiben az uraeági
taxák beszedője lakik • • • Vásárlási ára egyébként becslés után
750 forintban állapítható meg.
A Sima néven emlegetett pusztán az ottani kis erdőben áll
az erdőór háza, mely az uradalom tartozéka, nyers anyagból ké
szült, fedele nád, értéke kb. 20 forint.
3. В községben /úgy, ahogy az az 1. szám alatt szerepel/
270 telkes-gazda ház, 107 zsellér ház van. összesen 377. Ez
az urbariális adót 1 forintjával számolva kitesz 377 forintot.
6. Adómentes házak. A megyéé 1, A fent említett urasági 1,
Parokiális 1, Kántori 1, Egyházfié 1, Tanítói 1, Községháza 1,
Jegyzői ház 1, A faluban a község kocsmája 1, A községen kívül
2 csárda, egy Sima-pusztán, egy pedig Kondoros-pusztán, 2 ház
a község malmainál, 1 a mészárszéknél, összesen 14.
7. A községnek 186^ .iobbágytelke van, egész telek, urbariá
lis szolgáltatásuk robotban egyenként 52 teljes napot számít
va kitesz 9.704^ munkanapot, ami megváltva 24 krcárjával éven
te 3*681,40 forintot jelent.
8. A házas zsellérek számszerint 107-en 18 napon ét egy-egy
napot számítva kötelesek összesen 1.926 kézimunkanapot dolgoz
ni, ami 12 krc-al számítva egészében 385»12 Ft-ot.
9. A hézatlan zsellérek jelenleg 87-en vannak, fejenként
12 napot szómitva összesen 1.044 munkanapot dolgoznak, ez pedig
12 krc-jéval számítva egészben kitesz 208,48 Ft-ot.
10. A hosszú szállítmánybólt Az előbb elsorolt 186^ e^fcßz
telekből az Urbárium szerint mindenegyes telekre 2 igás napot
szómitva, kijön a hosszúszóllitmónyi szolgálatból 373 2/t mun
kanap, mindenegyes egyformán 24 krc-al számítva kitesz a hosszú
szállítmány 149,18 Ft-ot.
11• A konyhaiakból: А 18бЦ telkesháztól egyenként 51 kre-t
véve alapul a konyhaiak elmén kijön 158,37^ Ft.
12, Кátvágásból és fakitermelésbőlt Kádasok és erdők hijén
az uradalomnak ilyen bevétele nincs.
13. A termények kilencedéből» Az említett 186g jobbágytelsk
után, az egyéb helyeken honos szokás szerint 8 forintjával szá
mítva a telkeket, a termények kilencede óimén az uradalomnak
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14* A borkilencedből» A borkilenced megváltásáért az uraság
nak a szőlőskertek után, melyek három helyen vannak, szerződés
szerint árenda óimén fizet a község 150 Ft-ot.
15t Báránykllenoedbőls Az urasági tisztviselők 6 évi száma
dásaiból 791-től 796-ig terjedően kitetszik, hogy a báránykák
kilenoeöének óimén 6 év alatt az uraeégnak befolyt 2,278 Ft,
ennek egy évre eső része kitesz 379»40 Ft-ot,
16, A méhek kilencedéből» A hatévi számadások /791-796/
tanúsága szerint az uraság a méhek kilencedéből 64 Ft 30 kro-t
kapott, amiből egy évre jut 10,45 Ft#
17. Kiskilenoedbőli A község a nádasok kilencedének megvál
tásaként régebben ugyan szerződésből kifolyólag fizetett az uraaágnak 37 Ft 7-| krc-t, de mivel közben a lakosok a nádasok
megművelését saját területükön mór régebben megszüntették, a
bevétel is ilyen módon történt megváltás folytán megszűnt! mi
után gondoskodás nem történt, hogy a lakosok telküktől külön
álló nádast kapjanak,
10. Rézüstökből» Található jelenleg 12 rézüst, ezek urbariália taxája egyenként 2 forintjával jövedelmez 24 Ft-ot.
19. A hetipiacokból» semmi,
20. Az átkelőből* Mivel az illető átkelő a Kőrösön keresz
tül főként magát a községet szolgálja, melynek nagyobbrészt a
Körösön túl fekszik a legelője, az utasoknak pedig nem szüksé
ges, ezért az átkelési kegy elnyerése óimén és a földesúri jog
elismeréseképpen fizet csak a község évente 4 Ft-ot,
21. A kocsmából» A kocsma mindenfajta jogét és pedig úgy
a helybeli kocsmában, mint a Kiskondoroson és Sima pusztán le
vőn a község az uraságtól bérli, amiért a szerződés értelmében
fizet a község /miután a kocsma épület az uraságé/ 1000 Ft-ot.
22. Mészárszékből» Az uraségtól bérelt mészárszéki javada
lom óimén, mely a község épületében áll, fizet a község évente
10 Ft-ot.
23. Száraz malmokból» E községben jelenleg található 7 szá
raz malom után, melyek részben magán, részben községi tulaj
donban vannak, az évi fizetség 90 Ft*
24. Halászatból» A Körösben való halászati jogért, mely az
uraságot illeti, bérlet óimén fizet a község 70 Ft-ot.
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a görög saját házában tart, ugyanaz a görög fizet 10 Ft-ot.
26. semmi.
27. Urasági földektől: S község területén van az urasógnak
3 szabad rendelkezésében állé telke, 168 holdat tesznek ki, me
lyek 30 kro-jával kitesznek 84 Ft-ot.
28. Telkek, amelyek a tizedek és egyebei áléi mentesek»
A vármegyei jegyzőé 1
A vármegye helybeli Jurisassessoráó /felesketett hivatalsegédTKB./
A tisztelendő F&rochus Űré 2 4/*
A Kántoré 4/i
Az Egyházfié 2/t
A helybeli Jegyzőé 1
A Községé szántókban 3
”kaszálókban 4 6/:
összesen 14 telek
29. Erdőkből és füzesekből: Sima-pusztán, mely a birtokhoz
van csatolva, van az uradalomnak egy kicsinyke erdeje a Berettyó
folyó mellett, és régi, főként tölgy, körte meg bodzafák vannak
benne és három árok veszi körül. Nagysága 168 hold. IdLnd ki
csiny volta miatt, mindpedig, hogy a jövendő birtokos szükség
letéhez némi fakivágási kegyhez jusson, holdanként az árokkal
együtt 30 krc-ra egészében pedig 84 Ft-ra.
Ugyanebben az erdőcskében és árkai mellett, nemkülönben a
Sima-zugban a Körös folyása mellett fűzfák vannak, ezekből évente 12 orgia fát lehetne levágni, amiből egy forintjával szá
lai tva, levéve ebből a vágásért járó bért, évenként kijönne 12
Ft.
30. semmi.
32. A közlegelő, mely ismételten áradásnak van kitéve, és
nagyobbrészt szikes lévén inkább szűknek, mint tágnak bizonyul.
33. semmi.
Csszesen 0582,08 7/8
/76/
A végösszeg megdöbbentő. A földesúri adók megváltása fejé
ben a XVIII. sz. végén Endrőd közel 8600 rajnai forintot fi
zetett évente. Az állami adó is jelentős volt, bár összegsze
rűen nem áll rendelkezésünkre minden évben. Az alábbi táblá
zatba foglaltam a fellelhető adatokat, melyek 1797-1820 között
viszonylag folytonosak. Szerencsére épp ez az idő Endrőd feu-
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hozta. Az adatok mutatják a falu gyors fejlődését, de azt is,
hogy a község lakosságának számszerű gyarapodása és a terme
lőerők fejlődése sem volt töretlen. Pestis, himlőjárványok
pusztították az embereket, éllatvész, jégeső, árvíz, vagy ép
pen az áradás hiánya a javakat. Ilyenkor természetesen a ke
vesebb adőző, kisebb állatállomány után kisebb az adó összege
is.
A termelőerők fejlődése mellett a szárászéra növekedésben
jelentős tényező az ekkor folyó napóleoni háborúk okozta gaz
dasági konjunktúra, illetve az állam háborús kiadásainak emel
kedése is.
Endrőd állami /hadi+megyei/ adója évente:
Év
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1806

Forint
2512
2178
2174
2525
3139
7155
6372

Év
1807
1808
1810
1811
1812
1813
1814
1820

Porint
7123
7620
6201
5149
6197
7755
6044
7840

/79/

Az 1797-ee évet kiemelve, a földesúri és az állami adóba
összesen 11094 rajnai forintot fizetett Endrőd. A gyakori ka
tonai beszállásolásokat nem készpénzzel, hanem természetbeli
ekkel elégítette ki a falu. A dioalis adózásnak olykor különös
mellékformái voltak. 1812-ben pl.*
"A fent kitett Dikák Száma Szerént fog Endrőd Helysége ad
ni Varjú Fejét 7151, Veréb Fejét 14303. Kiadta Járásbéli fű
Szolga Biró Fantovits József"/79/.
A következő évben /1813/ MMind«n Dioa utón 5 Varnyú 10 Ve
réb fejeket fog bé adni"/79/.
Elképzelhető, hogy a falu apraja-nagyja munkájára szükség
volt ilyen óriási számú veréb és varjúfej előteremtésére. Mind
ez a vetések vadvédelmét szolgálta.
A földesúri, állami adó mellett az egyházi adó is számotte
vő volt. A várad! püspökség anyaga ma hozzáférhetetlen, ezért
ennek részletezésére nem térhetek ki.
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az adót szegély, föld, állatállomány és egyéb haszonvételek
után fizették, A falu lakossága —mint arra később kitérek- a
XVIII, sz, végén már igen differenciált volt# Az adózásnál
maradva érdemes néhány példán keresztül bemutatni, hogy a föld
területnek megfelelően mennyi kilenced, robotmegváltés jutott
egy-egy családra,
1794-ben*
Kézirobot/nap/ ; egváltás
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/80/
Az úrbéri szerződések szerint 1794-ben egész telek után
6 Ft a kilenced megváltásának összege, 1795-ben is /81/ annyi,
1796-ból nem maradt meg az összeírás, A föntebb egészében idé
zett kontraktus /76/ az 1797-es évben viszont "az e^-éb helye
ken honos szokás szerint 8 forintjával” számítja, ami komoly
adónövekedést jelent, 1797-re a szorzöszámok is megváltoznak.
Míg 1794/95-ben 8 krajcárt kérnek egy kézi robotnap véltságaként, addig 1797-ben ugyanazért már 12 krajcárt*
liindez azt jelenti, hogy а XVIII, század végén jelentősen
megnőtt az endrcdi jobbágyok földesúri adója.
Fölvetődik mostmár a kérdés: Honnan tudta, előteremteni az
endrődi lakosság taksás helyzetének biztosítására ezeket a je
lentős összegeket?
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tó volt a falu. Ez Így is volt a gabonanaműek terén, az állat
tartásnál viszont mór árutermelésről beszélhetünk.
Állattartás
Málnás! Ödön a várad! püspökségről irt monográfiájában az
újjátalepülés utámi falvak helyzetét is érinti /82/. Ebben
Gr. Forgóch Pál 1732-es visitólásáról készült jelentése End
réd szegénységét közvetlenül a hivatalos újjátelepülés utón mu
tatja be /Nagyváradon a püspöki levéltárban/.
Első plébánosunknak, Potsuk Imrének 1732-ben 244 óldozéképes
hive volt, de hozzá tartozott a Szarvason és Csabán lakó 3030 hivő is. És most jön a szegénység kétségtelen bizonyítékai
"Az egyházközség a plébánost nem tudta eltartani. Csak pórbért
/30 krajcár és 1 mérő élet/, 12 szekér fát, 50 font húst, azon!:
azonkívül hüvelyest, sót, vajat, meg harmad stólát kapott.
Ezért Csáky /a vóradi püspök KB./ évenként 75 forinttal, 24
mérő búzával és 12 cseber borral segélyezte az endrődi plébá
nost, akinek 40 km körzetű területén elég járása volt"/82/.
Nem terelgettek tehát csordákat, nyájakat magukkal az új te
lepesek. Láttuk, a Eemeskerekiben lakók is a legszegényebbek
voltak a megye településeinek sorában.
1732-ben az állami adó is rendkívül csekély, mindössze 145
Ft /83/. Ez szintén azt mutatja, hogy az első években Endrődön
alig volt valami, ami után adózni lehetett. Nyugodtan leszögez
hetjük, a nulláról Indultak. Ha ehhez hozzá képzeljük a mostoha
természeti körülményeket, nem kell csodálkoznunk, hogy az első
két évtizedben árutermelésről nemigen beszélhetünk. Még 15 év
múlva, 1747-ben is csak 267 Ft-ot fizet a falu, ekkor 17 dice
esett Endrődre, szemben a szomszédos Gyoma 45 dicájával, illet
ve 708 forintjával /84/.
A természeti viszonyok cimű résznél olvashatjuk, hogy a ha
tár bizonyos részei mire használhatók. A földművelés-állatte
nyésztés arányát a korábban említett, az összeirások hiányossá
gaiból adódó okok miatt igen nehéz meghatározni. Először nézzük
a szórványosan fennmaradt megyei összeírások adatait*

-631744-ben 65 jobbágy bírt: 171 köbölbe /búza, árpa, zab/ földet
50 ökröt
106 tehenet
/70/
137 lovat
1746-ban 84 jobbágy és 4 zsellér bírt:
248 köbölös földet
96 ökröt
I32 tehenet
153 lovat
/71/
1752-ben 104 jobbágy és 6 zsellér bírt:
361 köbölbe földet
135 ökröt
223 tehenet
215 lovat
/72/
267 juhot
1754-ben 102 jobbágy és 9 zsellér bírt*
230 köbölbe földet
170 Ökröt+11 hízott ökröt
279 tehenet
234 lovat
232 juhot
/73/
Nyomban szemet szúr a művelt füld csekély volta. Mivel
tudjuk, hogy a gabonát Önellátásra termelték, nem is kell
csodálkoznunk, hogy a bemutatott évtizedben jelentősen nem
gyarapodott a szánté mennyisége, inkább csak igazodott a la
kosság számának növekedéséhez. Az adéösszeirók elől nem is
lehetett a szántót eltitkolni, annak hitelességét el kell fo
gadnunk .
Merőben más a helyzet az állatállománynál. Számításba véve
a kiterjedt, vizektől, mocsaraktól átszelt legelőket, azt
megfelelően fölmérni nem is lehetett. Ea ehhez még hozzáveszszük Endrőd Körösön túli legelőit, a Körös zugjait, annyi le
hetőséget látunk a jószág letagadására, elrejtésére, hogy an
nak élésével bizonyosak lehetünk. A következő adat ezt kétség
telenné teszi:
Mint láttuk, 1744-ben és 46-ban a megyei adéösszeirók nem
jegyeztek föl juhot. Nem igy az uraság dézsmaszedői. Náluk
már 1738-ban 185 klsbárány van Endrédnél följegyezve /74/*
1754-ben a megye 232 juhot talál, ugyanakkor 1757-ben csak
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a kisbárányok száma 856, Ekkor 22 gazda foglalkozott birkával,
az endrődi juhnyájak száma 5 volt/75/, óriási az ellentmondás
a két forrás között.
Magyarázata viszonylag egyszerű, A földesűr és a község kö
zötti szerződésekből kiderül, hogy állt Endrődön egy ház, amelyben az uradalom egyik tisztje lakott, sőt, még két sessió
földdel is rendelkezett az endrődi határban. Az állami adő sze
dői alkalmanként jöttek, de az urasági ember a faluban élt, előle nemigen lehetett eltitkolni az állatállományt. Fölmerül a
kérdés, a földesúri adószedő gépezet nem tájékoztatta a lénye
gében ugyanolyan alapokból kiinduló állami /megyei/ adószerve
zetet, hogy a jobbágyok csúnyán étejtik őket? Nem, mint azt az
egymásnak ellentmondó fölmérések, összeírások láncolata bizo
nyltja. Meg is volt erre az uradalomnak a jól felfogott érdeke:
Ha az állami adó nem nyúzta agyon jobbágyait, azok erősebbek
lévén a földesúr kilencedébe jóval többet adhattak. Ez a kapi
talista szemlélet a Harruckern birtokokon, de legalább is End
rődön azt eredményezi, hogy az 1700-as években inkább hihetünk
a földesúri felmérések, összeírások hitelének, mint a szórvá
nyosan fönnmaradt amúgy is manipulált adatokat tartalmazó ál
lami /megyei/ összeírásoknak.
Ez az állapot a század végén megváltozott. 1797-ben az im
munis házak között a ”NS. Vmögye Háza” /76/ is szerepel a maga
két sessiójával. ügy látszik, a vármegye is átvette a modern
módszert, s bár az állandó ellenőrzésre nincs nyom, kétségte
len, hogy a századfordulótól az urasági, vármegyei, egyházi adatok Endrédről nagyban közelítenek egymáshoz.
Az 1750-es, 60-as évek igen intenzív növekedést mutatnak az
állatállomány
terén, bár ekkor még mindig nem használták ki a 26,000 kát. holdnyi határt.
1759-ben "A Körözsön túli részekre erdélyi oláhok hajtottak
birkát teleltetésrs Oláh Demetertől oláh sz, Györgyig, darabjá
ért fizettek 3 krt. Ez évben 2260 darabért fizettek 113 rforintot"/31/.
Az 1700-as évek végrendeleteiben földről alig történik in
tézkedés. Ez természetes, hiszen mindenki ott foglalt magának:,
ahol akart, feltéve, ha volt igaereje, e szerszáma a megmunká
láshoz. Az értéket akkor az állatok jelentették.
1764. Horváth György végrendeletéből:

-65"1. Az feleségemnek hagyom egy csákó tehenet
2. Héném asszonynak is egy pizke tehenet tavali borjával
együtt.
3. Egy ötödfű üsző tehenet templom számára oly conditlóval, hogy annak árábul 7. ez. mise érettem szolgálódjón, az
többi pediglen templom szükségleteire aplloáltassék"/85/•
Említettük már, hogy az Alföldre jellemző ebben a század
ban a rideg, vagy szilaj és a félrideg állattartás. Hálunk a
"Eidegváros” helynév mellett 1758-ban Hegedűs Albert végrendelete is erre utal:
"7* János és Mihály ütséixnnek Hagyom két szilaj Őszömnek
a fiait mikor El Rúgják ököt anyai"/85/*
Bella András "testamentáiis levele” 1774-ből félrideg ál
lattartásról beszél /Kisáliós, Görögállás helynevünk is/*
"leleltettem egy tehenet 3 télen, annak két fiát adtam az
árváinak, az harmadikat magamnak tarthattam az tehénnek az teleltetésiben • • • "/85/
Ennek a végrendeletnek a folytatásából látható, hogy ez a
csalód valóban az állatokból élt, azt tudta pénzzé tenni, amellett az is, hogy a szülők igyekeztek a vagyont egy kézben,
az öregebb fiúnak hagyni:
• t • Egy motskos lovamat hagyom meg magamnak meg két
tavali
üszőt az melyből Porcziómra és a hová vagyok adva ezen 3 roszszabb marhából ki fizetódgyek hogy halálom után ne maradgyak
adós senkinek • t t és a Szilaj tehenet fiastól hagyom a nagyobbik
fiamnak Sárga és puszka lovamat legnagyobbik fiamnak. Legöre
gebb disznót nagyobb fiamnak, egy nagyobb hizó itthon egy kis
kocza malaczal nagyob fiamnak az kotsitis ekét is”/85/.
Az állatállomány számszerinti kimutatáaa igen nehéz. Emlí
tettük az összeírások tökéletlenségét ezen a területen. A föl
desúri összeírások mindössze a dézsma aló tartozó bárányokat
éa a méhcsaládokat emlegetik.
A kisbórónyok szamát a 12. ábrán láthatjuk /84/.
1738-ban még csak 4 gazda tart birkát. Május 2-ón összeír
ták az azévi szaporulatot. Ekkor Kapus György 61, Varjú György
48, Timár Kattyós 43» Xlmár Mihály 33 kis bárány után ad kilen
cedet /74/. Ennél az összeírásnál még nincs jelezve, hogy ter
mészetben, vagy pénzzel történik a kilenced megváltása. Való
színűnek tartom, hogy mint egyéb természetbelieknek, a kisbá-
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12, ábra
ráncoknak is kezdettől pénzben történt a megváltása,
1770-től pontos adataink vannak a megváltást illetően. Ebben
az évben a kilencedbe /dézsmáb© eső bárányokat 34 krajcárral
váltják meg darabonként, A kilencedet meg nem ütő részekért
darabonként 3 krajcárt kellett fizetni /86/.
A megváltás ára 1773-tól 40, illetve 4 krajcárra emelkedik,
ez az árfolyam 1790-ig tart, akkor u.i, IPt 25 krc-ra emeli az
uradalom az egy klsbárányra eső megváltás árát /86/,
Az áremelkedésben döntő szerepet játszik a nemzetközi pia
con a gyapjú árának emelkedése. Az 1777-86-os évtizedben Ma
gyarország exportból származó jövedelmének a gyapjú 18,69 %-át
jelentette /69/,
A birkát tehát gyapjáért, nem húsáért tartották, legalább is
a hasznot az hozta. Az uradalom 1786—ban utasítja a dézamaszedőket, hogy azt a néhány természetbeli bárányt, amelyet az endrődiek természetben adnának /megváltási értéke 40 krc I/, 30
krajcárért darabját adják el a mészárosnak /86/,

-67Úgy látszik, a birkatartás kifizetődő volt, mert 1751ben a pásztorok adólajstróman is a juhászt adóztatják legjob
ban, tehát legvagyonosabb volt ’'szakmán” belül:
csikós
"Francisous Búvár
-35
ökörpásztor
Georgius mészáros
-35
Andreas Ambrus
pásztor
-35
Laurentius Balogh
csikós
-35
juhász
Andreas Orosz
1,20 Ft. /37/
1757-ben már 22 gazda foglalkozott birkával, a juhnyájak
száma 5 volt /75/* A juhászok nevei eddig semmilyen összeírás
ban nem fordultak elő /Andreas Orosz, Georgius Pápista, Gre
gorius Orosz, Joannes Rhevay, Mathias Erdélyi/, ami erre en
ged következtetni, hogy a kor szokásainak megfelelően vándor
juhászok voltak, s úgy szerződtek meghatározott időre, saját
blrkatartással* A terep, s a viszonyok megfelelhettek számuk
ra, mivel hosszú időn át szerepelnek a juhászok névsorában,
sőt, Orosz és Pápista letelepedett Endrődön*
1759-ben a juhosgazdák száma 38-ra, a nyájaké 8-ra emelke
dett. Az új juhásznévsorban már tősgyökeres endrődieket is ta
lálunk: Thomas Oláh, Joannes Kis, Michael Rojik, Gregorius
Kiss, Pollyák János /36/.
A juhosgazdák kisbárányainak száma 13-136 db között mozog,
átlagosan 40-45 db jut egy-egy gazdára, ami kb. 50 felnőtt ál
latot feltételez. A XVIII. században tehát egyes emberek bir
tokában kiugró nagyságú állatállományról nemigen beszélhetünk.
A 13. ábrán a dicalis conscriptiókban feljegyzett felnőtt ju
hok létszámát láthatjuk.
A század derekától széles skáláját figyelhetjük meg az ál
lattartásnak. 1762-ben a következő pásztorokat jegyezték föl*
Uz*bán János
juhász
Pápista György
juhász
Orosz András
juhász
Bene Gergelly
tehénpásztor
Gábor János
juhász
Németh Páll
csordapósztor
Juhász János
juhász
Papp Imre
kanász
Kelle János
csordás
Pellyva Jakab
őr Kis Kondoroson
Ombodi Mihály
kanász
Rojik Mihály
juhász
Szöllősi János
kanász
Koczka János
bojtár
Mester Páll
ökörpásztor Nagy János
pásztor
Kiss János
csikós
/88/

68i

£s
Db juh

eooa-

—

7500
r 7000S5006000

I

5500
5000
U5004000-

- T-

3500
5000

(

2500-

-

Jfli

2000

15001000
- -;

У
1790

1800

и itti1

.
+
40

’20

-------(’30

'
Ev
'40

%5

13* ábra

Sajnos az állatállomány más részéről /szarvasmarha, ló,
sertés, stb./ a földesúri összeírások nem beszélnek. A dicalis conscrlptiók 1790-ig rendkívül hiányosak, s mint azt az
összeírások értékelésénél láttuk, korántsem megbízhatóak. Né
hány szegényes adatukat mégis bemutatom:
Év
Ckör 2-3 éves tinó l’ehén Ló
1744
50
/70/
106
137
35
1746
96
32
132
153
/71/
1752
135
118
/72/
223
215
1754
181
nincs jelezve
279
234
/73/
Hihető ez az állatszám? Aligha. Hogy lehet az, hogy egy tak-

-69sás faluban, ahol a megváltásra évről-évre tetemes összeget
kellett fizetni, a korban legjövedelmezőbb, a marhatartás ilyen
szegényes? A szarvasmarha az, ami ekkoriban országosan export
bevételünk csúcsán állva, annak 25,83 ^-át adta /69/« A XVIII*
századi endrődi végrendeletek tucatjai hemzsegnek a szarvasmarhák neveitől. Jóval jelentősebbnek kellett lennie ennek az
ágazatnak, mint azt a soványka, s bizonyéra jócskán a valóság
aló hazudott megyei összeirósok adatai tartalmazzák*
1790-től gráfikonokon mutatom be az egyes állatfajok számát,
egymáshoz viszonyított arányát. A 14. ábrán az igós állatok*
hómos lovak és jórmos ökrök száma látható.
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Számuk 1805-ig lendületesen növekszik, ekkor törés állt be.
A lovak létszáma még viszonylag állandó, de az is csökkenni
kezd 1815 után* 1830 és 40 között ismét látunk egy emelkedő pe
riódust , aztán mindkét létszám a fél évszázaddal korábbi szint '
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-70álá süllyed. Mindez megfigyelhető a szarvasmarhák essz létszá
mát, kor, nem és felhasználás szerinti bontását bemutató 15*
ábrán is.
Mi a magyarázat?
A termelőerők fejlődése, a lakosság létszámának gyors nö
vekedése természetesen maga utón vonta az állatállomány lét
számának emelkedését is. Ez látható 1790-1800-ig. 1800 körül
hirtelen gyorsulni kezd az állatok számának növekedése. Ezt
a napóleoni háborúk gazdasági konjunktúrájának köszönhetjük*
Igen ám, de ennek pezsditő hatását 1815-ig kellene élveznünk,
s helyette zuhanást látunk. Ennek már helyi okai voltak*
A mai endrődlek képzeletében a szabályozós előtti Körös
"ellenség" volt szeszélyes árvizeivel, pedig valójában az órviz az akkori életmód mellett az "életet" jelentette. Szol
gáljon erre bizonyságul két korabeli összeirás, s ebből majd
az is kiderül, miért csökkent rohamosan a nagyállatok száma,
amikor más körülmények éppen a gyarapodásnak kedveztek*
"Tabella melly ezen Csabay Második Járásbéli Helységek ha
táriban ezen folyó 1803-ban mindenféle Életnek Terméséről való
reménséget mutatja" /89/ Endrődnél a búza, árpa, zab, köles,
széna után "alul a kozéptérmésén" van feljegyezve. Meg is in
dokolják a rossz termée okát:
"Mind a két helyen /Endrőd és Gyoma helyzete azonos, Így az
Írnok együtt jellemzi KB./ az Essőbéli szügség és az ár vizek
nem létek okozta a szénában való hlánossógot, úgy a Zab és Kö
les Termésben való fogyatkozást, ezen felül az üszögnek min
den féle gabonában nagy sokasága /98/.
Már a* 1797-es úrbéri szerződésben olvashattuk, hogy a "köz
legelő, mely nagyobb részt szikes lévén, inkább szűknek, mint
tágnak bizonyul" /76/, ami a nagyobb állatállományt természe
ti csapásokkal terhelve mór nem tudta eltartani.
1803-ban "Mivel essők tavasszal nem voltak, a köles ki nem
kelhetvén a madaraktól nagyobb része meg vesztegettetett, és
azon okbúi széna sem lett, mert a laposokat is az árvíz meg
nem futhatta" /89/.
A következő végzés 1811-ből szintén siralmas képet rajzol
vidékünkről. A szegénység oka ekkor is az árvíz hiánya, erre
hivatkozva kéri a vármegye a katonatartás más megyékre hárítá
sát*
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16• ábra
"1. A Tabella felfog küldődni a HMKHM. Tanétsnak egyszersmind
kérettetik ugyanazon HMKHM. Tanéta, hogy mivel a felküldött
jegyzésből is kitetczik, hogy a Csabai járásba fölötte csekély,
a Békési járásba pedig közönségesen tuva vagyon, hogy még cse
kélyebb termés volt, kiváltképpen széna az egész Kegyében majd
semmi sem lett, a Körözs vize mentében pedig a laposabb hellyeken csak szarvas marhának valő sás, az is szákén termett, követ
kezésképpen oly számos Katonaságnak tartása ezen megyétől le
hetetlen • t t "/90/

-73A rossz termes, a sorozatos természeti csapások okozták
tehát az állatállomány megcsappanását, de más tényezők is köz
rejátszottak, mégpedig a parasztság éppen ekkor fokozódó dif
ferenciálódása. A zsellérek száma ekkor emelkedik a jobbágyo
ké fölé /részletesen lásd a parasztság rétegeződésénél/. Itt
a magyarázata az igás ökör-hámoe ló arányeltolódásnak is, A
zselléreknek u.i. nincs szükségük megfelelő földterület híján
Ökrökre, a néhány holdra két ló is megteszi.
Mire a természet bőkezűbb lett, a dekonjunktúra, a pénzde
valválás tette tönkre a gazdaságot. Ez az 1820-30 közötti vál
tozatlan létszámcsökkenés oka. 1830-40 között egy ismételt
fellendülést láthatunk, amit majd újabb zuhanás követ, ami mór
egyenesen vezet az 1848-as forradalomba, mint a gazdasági, tár
sadalmi problémák egyedül lehetséges megoldásába.
Földművelés
Az újratelepülés, a föld sajátosságai /árvizek/ miatt Endrődön az u,n. vad talajváltó, vagy szabadfoglalásоs rendszer volt
életben а XVIII, sz. első felében, A nagy népszaporulat követ
keztében a század végére kialakul a szilárd telekrendszer. A
földrajzi adottságok, a gabona eledhatatlansága szinte az egész
korszak földművelését az önellátás szintjére korlátozta. Ezt
úgy kell értenünk, hogy egyes családok a földművelésre specia
lizálódtak, mások valamelyik állatfajta tenyésztésére álltak
rá, ismét mások szőlővel, vagy más egyébbel foglalkoztak, igy
produktumuk körforgása falun belül, mintegy zárt körben bonyo
lódott le. Kivételt a fentebb emlitett nagyállatok jelentettek,
melyeket a túri, karcagi, kevi, szolnoki, gyulai vásárokra
szántak.
Az adózás első sorban a telekkel rendelkező jobbágyokra ne
hezedett, mig a "Szolgazugban" irtósfölddel rendelkező, kupeckedéssel foglalkozó zselléreket korántsem nyomorította annyira.
Kór az 1797-es kontraktusból láthattuk az adóbeli különbséget,
most a korszak végéről, 1836-ból idézek egy még kézenfekvőbb
példát, azt a szerződést, amelyben Báró Drechselné Endrőd köz
ségnek bérbeadta az ő endrődi harmadrészét. Ekkor:
1., 62i£ úrbéri sessió 75 vftjóval
2., 111 házas asellér adóját 7 vftjóval
777 f
3., 66 házatlan zsellér adóját 3 vftjóval 198 f

fej

-74A földnek, s termésének értéke meglepően csekély a korabeli
értékrendben, Ennek bizonyítására nézzünk két forrást. Mind
kettő az endrődi plébános jövedelmi kimutatása. Az első 1754bol, a második 1816-ből. Érdemes összevetni a termelékenység
és a természetbeliek szempontjából.
1754. "Az uraság által adott 6 köbölös földről, melyet maga
műveltet mintegy 16 köböl, a hivek által műveltről mintegy 20
köböl búza. Párbérből 80. köb. búza és 90 rforlnt, de itt sok
a hétralékj árpa 18 köböl. A hivektől adományozott szénéből
10, az uraságtól adott kaszálón 6 boglya széna. A hivektől:
6 akó bor, 10 öl fa, 1 hizott sertés, 100 font só, 1 font bors,
12 font faggyú, 50 font hús, 10 itce vaj, 1-1 véka lencse, bor
só, kása, minden földes pártól 30 krajcár és 1 pozsonyi mérő,
zsellértől pedig 15 krajcár és fél pozsonyi mérő búza, stb.
összesen az egész pénzértéke 380 rft"/31/*
1816. "Szántó föld /ugarak/ a kondorosi út mellett egy dű
lőben 20, a másikban is 20 úrbéri hold
- 40 hold
Ex agris tugurialibus vulgo Tanya
- 50 "
Hét a fentebbiek közelében
- 55 "
Bánom kert
« 1 "
SzÖllő nincs
146 hold
összesen 2*j sessió, melyeket a plébános maga mivel. Ezekből
jövedelem sessiója után 25 fr. tehát ösezesen 62 f. 30 kr.
Természetben:
32 pozs. mérő tiszta búza -á1 fr.
- 32 fr.
П
n
n
32 "
zab
30 kr.
- 16 "
n
H
32 "
árpa
"
30 kr.
- 16 "
24 öl tűzifa
" a| fr.
о 60 "
tt
12 akó ó bor
»60"
5 fr.
Széna behordás, 48 pozs. mérő búza megőrlése
= 12 "
Stóla váltság fejében ugyanezen szerződés szerint =200 "
Alapítványok és misék után
» 41 fr.39 kr.
A földesúrtól
■ 50 "
summa:
1350 fr. 9 kr.
/31/
Hol van már az újjételepülés utáni szegénység, amikor a vá
rad! püspöknek kellett fenntartani a hívek elesettsége miatt
az endrődi plébánost!
А XVIII. sz. közepén 6 köbölös föld 16 köböl termést adott,

-75ami termésbe he nem is számolták bele e jövőévi vetőmagot, 3-4
szeres hozammal számolhatunk, arai megfelelt az akkori orszá
gos átlagnak. А XIX. sz. elején 1 jobbágyteleknyi föld 25 fr*
jövedelmet hozott, ami a földterület nagyságához mérten mér
sékelt jövedelemnek nevezhető. Ez az oka, hogy kb. 1820-ig a
jól jövedelmező állattartás állt az első helyen, ettől kezdve
a földművelés felzárkózik mellé, s Így naggyából egyensúlyi
helyzet alakulja XIX. sz. közepéig, amikor is a kiépülő út,
vasúthálózattal, a folyók szabályozásával párhuzamosan megnyí
ló szállítási és piac lehetőségek a legelők összezsugorodásá
hoz vezetnek, a földművelést létfenntartó szerephez juttatják.
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17. ábra
Korszakunkban lényeges eltérés nincs a szántóföld, rét és
szőlő között. 1820 körül megfigyelhetünk kisebb emelkedést,
ami a fokozódó belterjességre utalj a szőlő területe duplájá
ra emelkedik, azonban a már többször emlegetett földrajzi adottságok lényeges változást nem tesznek lehetővé. A földműve
lés kizárólag a Sóshalomtól délre elterülő magasabb fekvésű
"Ugarakon" folyt. Az odaát! legelő, valamint a faluhoz köze
lebb eső "Páskom" szóba sem kerülhetett, hiszen "odaát" még a
Körös szabályozása után is gyakran "hasig járt a ló a sárban"/6l/.
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A föld a kor gyakorlatának megfelelően nem egy tagban, ha
nem a határ különböző részein egymástól jelentős távolságra
esett. Egy egész jobbágytelek 4 fertályból állt. Endrődön egy
fertály a következő részekből tevődött össze*
-12 hold Kondoros! tanyaföld
- 2 hold Ugar
- 6 hold Páskom
A 12 hold Kondoros még a szabadfoglalásos korszak hagyomá
nyait őrizte. Mivel 10-15 km-re volt a falutól, szállásokat
hoztak létre a kezes jószág és a földművelés szerszámai szá
mára. Itt a szállás /később tanya/ körül az aprójószágnak, s
a fogatosoknak néhány hold legelőt hagytak, a többit feltör
ték.
A 2 hold Ugaron nyomáskényszer volt. Itt egyedül az endrődi határban.
A 6 hold "Páskom" nevével ellentétben a XVTII. sz. végétől
kaszáié volt.
lündehhez jött a közlegelő, ahol a ménesbéliek, a nyájak,
csordák jártak, ahová hordás után a fölösleges kezes jószágot
is kiverték.
A mindennapi számolási egység, eladásra is Így került, a
fertály volt. Az igaerőt is a föld nagysága szabta meg. Egy
fertály földet 2 rossz lé megművelt, 2 fertályos gazdának
ökrei voltak, a 4 fertályhoz /egész jobbágytelek/ több ökörre
volt szükség, Kováts Mátyásnak pl. 1845-ben az 5 fertály föld
jét 16 ökörrel művelték /61/.
A takarmányozás az ökör mellett szólt. Nyáron legeltették
/láttuk, még a lónak alkalmatlan sóson is megélt/, télen törek és csutkaszár volt a tápláléka. Szántáskor, a legnehezebb
munka idején szénával kondicionálták, de ha sok tök termett,
azzal szántott is /61/.
Piac szempontjából is biztosabb volt az ökör, mivel a szar
vasmarha súlyra ment, mig a ló értékét kisebb, könnyen szerez
hető hibák nagyban csökkentették. Ezzel együtt, mint utaltunk
rá, a telekaprózódással, a szállások, tanyák távolsága miatt
/10-20 km-ről ökörrel sétálni nem lehetett/ a lovak fokozato
san nagyobb szerephez jutottak.
Most nézzük meg, miket termeltek az endrődi határban!

-77A fő termény az őszi és tavaszi búza, valamint az árpa
volt. Arányukat a 18. ábrán figyelhetjük meg /91/.
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18. ábra

bajnos, a kilenced Összeírások hol keresztben, hol farkas
kévében, hol rákot, vagy éppen kevésbé rakott kocsikban mérik
a termést, igy annak mennyiségi követése folyamatosan lehetet
len. A termények őrlését helyben végezték. 1747-ben már emlitik Г*olnár -Yikály molnárt /92/. A malmok számáról megbízható
adatunk 1731-től van, amikoris 1800-ig 6, majd váltakozva 6-8
szárazmalom őrölt Endrődön /79/.
1809-ben az egész évi szombati aialomvám, amely az egyházat
illette, mindössze 32 Pt-ot tett ki /93/, ami a falu nagyságát
tekintve- nem nagy termésrol-őrlésről árulkodik. A malomépités
jelentős tőkeerőt kivánt. 1817-ben az egyház kétkövú száraz
malmot építtet. Ehhez a következőket használták fel:
fenyőszál
67 db
deszkaszál
96 "
konczfa
6800 "
nád
3925 kéve
vas
995 font
vasszeg
1000 db
láp fa
34 "
Berendezve az egész 5689 Ft 50 krajcárba került /94/. Jöve
delme nem érte el az elvárásokat. Bevételét áttekintve szembe
ötlő a hullámzás. A malmok száma nem változott, igy a termé-

-78szetbell vem, illetve a pénzbeli megváltás összegeinek válta
kozása a termés mennyiségi váltakozásait követi, 19, ábra.

Az endrődi egyház 2 kövű száraz malmának bevétele
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19. ábra

Hemcsak a termés mennyisége volt változó, de az ára is rend
kívül változékony volt, melyet a bőség-Ínség manipulált,
1814, szeptemberében a búzát köblönként 10-12 Pt-ért, az
árpát 6 Pt-ért adták el /96/,
1816. októberében a búza köböle 33» az árpa 16 Ft-jával
kelt el /96/.

950

-79Az 184C-es évek a gabonatermelés szűk esztendői voltak,
1850 kötül lo évre visszamenően a malom jövedelem kimutatá
sát be kellett kUldeni illeték alá. Az "észrevétel" rovatban
tanulságos megállapításokat olvashatunk:
"1841# azért nem vala jövedelem mert a fenn lévő száma
dások szerint a malom költségek fedezésére sem volt elégséges
a malom jövedelem. Sőt a még reá következő évre felül kiadás
maradt fenn,
1843* csak azért vagyon oly csekély jövedelem mert a termesztmények azon évben el nem adattak, csak 1844 évben,
1848, a malom megújittatván minden jövedelme annak helyre
igazítására fordittatott•
1849* a tétel ismét kicsi, mert abban az esztendőben tete
mes Összeg magyar bank jegyekben adatott be"/97/.
A kapásokról, a konyhakerti növényekről a kiskilenced öszszeirások adnak felvilágosítást, A taksáé állapot itt is ér
vényes, Mindenre kirótták ugyan az adót, de ugyanakkor a meg
váltás -mondhatni- kötelező volt. A XVIII, századi összeírá
sok azért értékesek, mert rajtuk keresztül követhetjük a bel
terjesség csiráinak jelentkezését, de a megváltásokból követ
keztethetünk egyes termékek árára, elterjedtségére is,
Mindjárt 1748-ból különös adatunk van, ami korántsem egye
di: "Tekenős Békák resolutiója Szarvas Ispanságban" cim alatt
Endrédnél 40 béka van följegyezve, melyeknek megváltásáért
3 rajnai forintot fizetett a község /98/,
A teknős békákon kivül káposzta, kender, répa, retek, köles,
törökbúza /kukorica/, kendermag, lencse, bab, borsó után kel
lett megváltást fizetni.
A teknősök száma az egész századon keresztül 20 pár maradt.
Megváltásukat fentebb láttuk.
Káposztából a terméstől függően 100-250 fejet kellett meg
váltani, melynek Összege 100 fejenként 68 krajcár /1767-ben/,
majd 1769-től IFt 29 kr.
Kenderből 150-600 maroknyit, egy marok l|r krajcárt ért.
Répából egy-két pozsonyi mérőt, mérőnként lFt 30 kr.
Retekből 1 pozsonyi mérő, értéke 30 kr.
Vöröshagymából 1 pozsonyi mérőt, értéke 60 kr.
Fokhagymából 12 füzért, füzérenként 17 krajcár a megváltás,
A köles mór tömegcikk volt. 1758-ban 18, 1759-ben 20 kocsi-

-BOval termett /99/* 1770-ben 374 pozsonyi mérő esik kilencedbe,
legtöbb az uradalomban. Ekkor Orosháza is csak 71^ mérőt ad/100/.
A törökbúza /kukorica/ ekkor még nem szántóföldi növény.
A kertben termesztették. Endrődön 1760-ban szerepel először,
amikor "kukuricza 42 véka" van följegyezve /100/. Természete
sen ismerhették, vethették korábban is, mindenesetre nem volt
nagyon elterjedve, hiszen 1769-ben is csak 8 pozsonyi mérő esik kilencedbe. Értéke mérőnként 21 krajcár /100/.
A bab és a borsé mindennapos élelmiszer, korai betakarítása
miatt könnyű volt eltitkolni, igy mennyisége pusztán névleges,
a kilencedbe eső rész 1-3 p. mérő között mozgott, értéke vi
szont mérőnként lFt 30 kr.
Közkedveltségnek örvendett még a lencse, 1770-ben 12 véka
esik kilencedbe, értékét nem jelölték /100/.
Ugyanebben az évben kendermagból is 12 vékát kell adnunk,
itt sincs az ár feltüntetve.
A konyhakerti növények utáni kiskilencedet is -mint láttukállandóan megváltották. Érdekes kivételnek számit az 1770-es
esztendő. Ekkor az uradalom falvai közül Berény, Tarosa, End
réd, Orosháza, Székudvar, Szent-Marton és Elek természetben
kellett, hogy beadja a kiskilencedet /100/. Valószínűnek tartom,
hogy az uradalom személyzetének ellátására, esetleg valami
komolyabb rendezvényre kellett ilyen sok ’’romlandó" élelmiszer.
Kiegészítő foglalkozások
Szeszfőzés t"Pálinka s égettbor főző fazekok", "pálinkafőző
üstök" földesúri megadóztatásából kiderül, hogy virágzott a le
gális szeszfőzés. "Kazányonként 2 Ft-ot" kellett fizetni a földesúmak. A 20. ábrán leolvashatjuk, kik, mikor fizettek adót
szeszfőzés után. Úgy vélem, bátran feltételezhetjük a zugfőzést
is, mivel nem valószínű, hogy a táblázaton látható "lyukakat"
pálinkafőző üst birtokában valaki is kihagyta.
Lényeges, hogy a község bérelte az uraságtól a kocsmát és a
két csárdát, amit a lakosok közül bárki bérbe vehetett* 1762ben pl. a Simái csárdát Ilanyecz György árendálta a mellette le
vő zuggal sz. Györgytől sz. Györgyig 150 Ft-ért /31/* Ez azt
jelentette, hogy a saját szükséglet kielégítése mellett nepjLe*’szorított áron eladhatták a pálinkát és a felesleges bort 'is
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/101/
20* ábra
a kocsmárosnak, amit aztán közfogyasztásra árultak.
A Kis Szőlők /ma Kocsorhegy/ és az tregszöilő a lakosság
borszükségletét elégítették ki. Még a XVIII, sz. végén betele
pítik a "Kúria" nevű határrészt is. A bor kilencedét szintén
pénzben váltották meg. 1786-ban 161 forint 50 2/8krajcár a meg
váltás összege /102/, 1787-ben, amikor 526
akó termett, 149
forint 10 krajcárt kap az uradalom /103/,
A szöllővel rendelkezők neve mellé átlagosan 5-6 akó van
félj'egyezve, de néhányuknál sokkal több, ezek valószínűleg pi
acra termeltek. így Andreas Knaptsek 21 akóval, Michael Kotzka
16 akóval szerepel. Utóbbi rendszeresen pálinkát is főzött, s
úgy látszik, mivel neve a termény és állatösszeirásokban nem
fordul elő, a szeszből élt. A nevek vizsgálata során egy 15-20
fős csoport bontakozik ki, amelynek megélhetését a borral, pá
linkával lehet összekapcsolni. Ennek pontos kimutatása az ada
tok csekély, hiányos volta miatt nem lehetséges. Visszatérve

-82кос smabérletünkre, nagyon valószínűnek tartom, hogy azokat
gyengébb minőségű borral a helyi termelők látták el, ezért
úgy gondolom, nem megalapozatlan egy ilyen réteg feltételezése#
Méhészkedősí
1725-ben Nemeskerekiben az adóösszeirók 16 méhkast talál
tak /25/# A török kiűzését követően a Becseknek is méhcsalád
jai voltak a Simaberekben /21/. Kém gyökértelen tehát az endrődi méhészet, A méh is a földesúr dézamája alá tartozott, ezért néhány kilencedösszeirásban találkozunk vele. A méhcsa
ládok számát vizsgálva, az összes eddigi mennyiségi megállapí
tásainkon túltevő hibalehetőséggel kell számolnunk. A tévedé
sek egyik oka, hogy az akkori fűzfavesszőből, gyékényből font,
betapasztott méhkasokat rendkivUl könnyen el lehetett rejteni,
szétszórni a faluban, a szállásokon, a kertekben, igy az adócsszeirók kénytelenek voltak beérni a bemondott adatokkal.
A másik ok, ami a méhcsaládok /kasok/ számának hullámzását
előidézte, a primitiv eljárásban keresendő, amellyel a mézet
rablógazdálkodásszerűen elvették. Egyszerűen kifüstölték a méheket a kasból, hogy a lépeeaiézet kiemelhessék. Ennek sorén
sok méh elpusztult, e ha az anya is köztük volt, az egész csa
lád világnak repült.
A harmadik nehézséget az időjárás jelentette. Hossz eszten
dő, gyenge hordás esetén /az etetés akkor még ismeretlen/ tö
megével pusztultak el.
Nézzük a fennmaradt adatok alapján a méhkasok számának alakulását:
Lv; Kasok száma:
1760
77
1770
78
92
1773
100
1774
1778
198
81
1779
1780
71
1781
50
1732
33
12
Gyomén ekkor nincs.
1784
n
1785
37
49
»»
1786
142
111

-83bv* Kasok száma:
1787
187
1788
nincs
Gyomén sincs, Czarvaso, Öcsödön is
kevés.
1789
55
/104/
Endrédén 1760-ban 5* később 20-25 család foglalkozott me
llekkel* Valészlnűleg nem véletlen, hogy a szeszfőzők, borá
szok közül jónéhányan méheket is tartottak* A méhkilencedbe
eső részt családonként 1 Ft-javai megváltották.
Az állattartás és gabonatermelés mellett az önellátó falu
ruházkodásában nélkülözhetetlen volt a kender} száréból ké
szült a ruha anyaga, a vászon. A kendert a ma is Kenderéztatónak nevezett Körös kanyarban áztatták kévébe kötve. 8 napi
ázás után kimosták, kiteregették, megszáritották, tilolták,
morzsolták, héhelték. Ezután a "fejekenderből" /finomja/ vász
nat, a csepüből zsákot, kötelet készítettek /61/*
A több fogásból álló munkánál nagyon ügyelni kellett a
drága alapanyagra. A könnyelmű, pocsékló emberekre lecsapott
a falu igazságszolgáltatása.
"Minthogy Ifjabb Hanyecz Györgyné tékozlás miatt már több
ször megintetvén, újra kender tékozlásba avatta magát, ennek
tékozló társa pedig Kakasné. Hogy ennek utána jobb gondvise
lője legyen férje gyűjteményének, rossz cselekedeteikért 10
korbácsok leszen" /31/*
A gazdálkodás befejezéseként végül nézzünk Endrédről két
korabeli leírást а XVIII. ez. végéről és а XIX* sz* közepéről*
A kortársak szemén ét láthatjuk, fél évszázad is milyen fejlő
dést eredményezett*
1796-ban " • • • szántó földgyei többnyire jók réttyei hasonlóképen, legelője számos gulyabéli marháknak alkalmatos, szán
tóföldgyeinek némelly része ugyan az áradások alá vagyon vetve,
és néhol salétromos, fája, nádgya nemsok, malma tsekély, piatzozáea pedig távol lévén, második osztályból!" /105/*
1851-ben * • • • Határa 25*000 s néhány száz holdból éli, mely
nek oly termékeny fekete agyagos, homokkal vegyes földje van,
hogy az őszi 15, a tavaszi 20 magot rendesen megad, a trágyá
zás szokásban van, hanem a földnek parlagon való hagyása, s a

-84tengeri vetás sikeres földjavításnak tartatik. Egész volt job
bágytelek 189 1/8 r. szabad 19 4/8 számláltatik. Gyümölcsfák
kal ékeskedő, de közönséges bort adó szőlőskertje 517 holdat
foglal el. Legelője 10.000 holdnál többre megy, ide értve t.i.
a határhoz kapcsolt simái és kiskondorosi pusztákat Is" /3/.
A lakossá^ rétegződése. létszáménak alakulása, nemzetiJÍ£Í-összeMtele
Az újjászületett Endréd lakossága az ország különböző ré
szeiből érkezett. Az itt letelepülők azonos állásúi szabadmenetelű, vagy taksás jobbágyok lettek, függetlenül attól, hogy
érkezésüket megelőzően a robotolóétól menekülő szökött jobbá
gyok voltak-e, és most névváltoztatással igyekeztek /Vrana alias
Varjú, Szabó alias Tőkés /85// nyomukat eltüntetni, vagy a fel
számolt vitézlő rendből származtak.
Kezdetben a hozott állatállományt nem számítva,azonos
"eséllyel" indultak. Később a lakosság létszámának növekedése
telekaprózódáshoz vezetett. A zsellérek, házatlan zsellérek
számának XIX. századi szaporodása egyben a lakosság elszegé
nyedésének bizonyítéka.
Vegyük most szemügyre az endrődi lakosság döntő többségét
jelentő parasztság rétegezódésétí
1744-ben a 65 jobbágy mellett nem említenek zselléreket/70/.
Az első összeírás, ahol már megkülönböztetik a jobbágyoktól
a zselléreket 1746-ból származik! ekkor 84*4 az arány /71/.
1752-ben 104*6 /72/; 1754-ben 102 jobbágy és 9 zsellér van
feljegyezve /73/. Mindebből kiderül, hogy az első évtizedekben
a lakosság elenyésző részét jelentik a zsellérek, 10 %-át sem
érik el.
Ez az arány a XVIII. sz. végén kezd változni, amikor az ál
latállomány mellett a földművelésnek is kezd nagyobb szerepe
lenni, majd az 1800-as évek első két évtizedében fellépett
szárazság, betegségek, háborús adózások fogják felgyorsítani
az endrődi parasztság differenciálódását. Parasztságunk még a
környező településekhez képest is szegény volt. Ennek oka a
nagy népszaporulat mellett /Endrődön az egyke ismeretlen fo
galom volt/ a viszonylag szűk határ, aminek tekintélyes része
/10.000 hold/ akkor az áradások miatt földművelésre alkalmat-
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Mezőberény /39/ és Gyoma /106/ adatai mellett szinte hihe
tetlennek t'nik az endrődi házatlan zsellérek nagy százaléka.

1793 Endrőd
Gyoma
K.berény

Jobbágy
fő
Í
250 57,2
309 57,0
501 73,2

Házas
fő
75
135
122

17,1
24,9
17,8

1801 Endrőd
Gyoma

264
335

54,1
53,0

141
234

28,4
37,0

1829 Endrőd
Gyoma

220

36,0

222

36,3

Év

Hely

3ZL J&*0

zsellér
%

Házatlan zsellér
fő
112
25,7
98
18,1
61
9,0
83
59

17,5
10,0

169
27,7
36
/391 79i 106/

Méginkább kiugróvá válik parasztságunk differenciáltsága,
ha az országos átlaghoz viszonyítjuk. Ehhez az 1791-es orszá
gos, és az 1793-mas endrődi adatokat használom fel /ezek áll
nak u,i, időben legközelebb egymáshoz, azonos idejűt nem talál
tam/:
Országosan % Endrődön %
Jobbágy
57,2
64,25
Zsellér
26,67
17,1
Házatlan zsellér
1*08
/69/
/79/
1790-1845-ig grafikonon ábrázolom a jobbágyok, zsellérek és
házatlanzsellérek, szolgák és szolgálók szómét /21. ábra/ /79/,
Szomorú bizonyitéka ez a grafikon az 1810-20 körüli gazdasági
nehézségek társadalmi hatásának.
Az elszegényedett zsellérek beálltak szolgálni módosabb, eseténként több telket biró jobbágyokhoz. A telek nélkül mai-a
dók igyekeztek az tregszöllőben néhány lánc szőlőt szerezni,
többen ott is települtek le. A dicalis oonscriptlók a legsze
gényebbeknek tüntetik fel őket.
1794-ben 25 a "Kertiek” száma /108/, 1832-ben 75 családot
jeleznek, mint a Kertekben kinn lakókat, 1835-ben 97 család,
1840-ben 103 család /79/.
A "gazdák" igyekeztek alacsony bért szabni a mind nagyobb
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is felhasználták:
1810-ben "Mivel az szolgák mőd felett valő bért szoktak kí
vánni, szükségesnek Ítéltetett ez iránt rendelést tenni:
Az első vagy öreg béres 100, a 2-iké 80, a 3-iké 60, a 4-iké
40 forint s ebbe bele kell tudni minden természetbeli illeté
ket: gabona, vetés, stb. A nőtleneknek azonban csak kész pénzt
szabad adni, ürülés, kendermagvetés és fűtő adható Ingyen,
vagy bérbe tudva. Büntetés terhe alatt meghagyatik azonban,
hogy senki semmiféle marhát bérül ne adjon, mert ha kitudódik,
valamint a gazda, úgy a szolga is kemény testi büntetést fog
nyerni"/31/.
Az einyomorodás következtében a koldusok is elszaporodtak,
annyira, hogy számukat az elöljáróság 1817-ben korlátozta:
"Határoztatott, hogy a Koldusok száma 12 személyből álljon,
a kik a Tns Vármegye rendelése szerént is bádog petsótet vi
seljenek a Helység nevit, egy héten egy nap az az Szombaton
házrul házra kéregethetnek"/59/*
A mezőgazdasággal foglalkozó lakosságon belül külön réteget
Jelentettek a pásztorok. Róluk az állattartás kapcsán szóltunk.
Az iparosok létszámra kicsiny, de annál Jelentősebb csoport
volt. A környező falvakhoz hasonlóan Bndrőd a tárgyalt kor
szakban önellátó volt. A templom, a papiak építésének, Javítá
sának számlatömegében szegedi, nagyváradi, budai, kecskeméti,
túri mesterek bizonylatait találjuk. A lakosság viszont maga
készítette házait, Javította szerszámai Jelentős részét. Szá
mos művelet azonban szakembert igényelt. Főleg a XVIII, szá
zadban nagy gondot okozott az újonnan települt falvak száméra
az iparosok hiánya. Az a néhány iparos, akiről tudunk, az ipar
űzés mellett állatokkal és földműveléssel is foglalkozott,
sőt, némi tőkére szert téve utóbb a család nem egy esetben az
ipart teljesen el is hagyta /61/.
1747-ben mindössze négy az iparűzők száma. Julis János hen
tes, Szabó Antal molnár, Kiszel János ács, Molnár György mol
nár /92/.
1750-ben Uhrin Pál molnár, Demeter Sámuel hentes, Kiszell
János ács, molnár Mihály molnár /87/.
1754-ben óvári József hentes, Kiszell János ács, Drinoski
Mihály molnár /73/#
Az első évtizedekben, mint látható, Jónéhány fontos iparág
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1732
1734
1753
1770
17 ?
1787
1804
1816
1818
1828
1829
1851

Létszám I
244
744
1200
1855
2120
2705
3426
4563
4873
5401
5569
6o65

1&Е£*£1
/31/
/31/
/31/
/31/
/109/
/НО/
/111/
/31/
/59/
/112/
/113/
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1732-ben tehát 244 lélek lakott Endrődön. A következő évben
28 keresztelés, 21 temetés, 1734-ben 37 keresztelés és 14 te
metés volt /114/• Ezek szerint 1732-től a természetes szaporo
dás 30 fő. Ezt hozzáadva az 1732-es 244 főhöz, 1734-re 274 la
kost kellene találnunk. Ehelyett 744 van! Erre csak egy magya
rázat lehetséges; jöttek.
A bevándorlás az 1770-es évekig tartott, de szórványosan
még 1804-ben /115/* 1829-ben /112/ is találunk néhány mozgó
családot. Természetesen ez a helyváltoztatás már nem azonos az
első évtizedek nagy ’’honfoglalásával”.
Sokan néhány év után továbbélitek. А XVIII. az. első felé
ben előforduló 181 családnévből mindössze 94 telepUlt le végleg
Endrődön.
A névanyagot vizsgálva a 181 családnévből 115 /63,5 %/ ma^gyar, 66 /36,5 %/ szlovák, de hozzájuk számítottam a néhány né
met, délszláv és ’’görög” nemzetiségűt is.
A magyar és a szlovák+egyéb nemzetiség arányából következik,
bogy az asszimilálódás jó ideig eltartott. A nevekből kikövet
keztetett adatok természetesen 100 %-ig nembiztosak. Nem egy
szlovák nevű csak magyarul tudott /31/, raig pl. az endródi le
gelőn legeltető «erdélyi oláhok" között szerepel a Fogarasl,
Szilágyi, stb. név, amelynek "gazdája" ekkorra már elrománosodott /"nationale hungarus, lingva slava"/ /116/.
A beolvadás nem ment zökkenőmentesen. Az adólistákon a nem
zetiség nincs megkülönböztetve, de a helybeli egyházi iratok
között találtam néhány erre vonatkozó feljegyzést!
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1736-ban Búza Andróené-Biró Anna temetésén magyar, Vranóné-Valovecz Dorottya temetésén tőt szentbeszéd hangzott el /31/*
1778* "A plébános egy Mészáros nevű embert megpálcáztatott,
araiért az összeírás alkalmával magyarul beszélni nem akart*
E miatt a tót ajkúak bepanaszolták a püspöknél, ki vizsgála
tot rendelt el, melynél a kihallgatott tanuk azt vallották,
hogy még mintegy 30-60 ember találkozik, kik magyarul gyónni
nem tudnak* 1779-ben ez a panasz megújulván, a püspök elren
delte, hogy minden 2-odik vasárnap katechesis, 2-odik vagy 3ik vasárnapon pedig a prédikáció legyen tót nyelven" /31/*
A lassan beolvadó szlovákok mellett "görögök" is éltek a
faluban* Ezek a török alattvalók főleg kereskedelemmel /só,
marha, fűszer, stb*/ foglalkoztak, de úgy látszik, néhány év
tizedre megtelepedhettek, mivel 1804-ben 41 /111/, 1828-ban is
43 /112/ személy van föjegyezve.
1783-ban "Nyida György Kolibán görögöt pogánynak és tatár
nak compellálta, 12 pálcája lészen" /59/*
A szlovákok 1782-ben felújították az 1778-as panaszt* A
História Eoolesiae • • * erről Így ir:
"Knap Jakab, Uhrin Pál, Girioz, Kiszely, Kiké Jakab ismét
kérik a tót nyelven való prédikálást. Barics /plébános KB*/
hosszasan oéfolgatja őket és bebizonyítja, hogy katekezis nem
is volt soha tót nyelven* Az egész mozgalom költött* Knap
csak néhány éve van Endrődön, a többiek részint nem tudnak az
aláírásról, részint mór magyarok, s csak a pap iránti ellen
szenvből Írták alá a kérvényt, Pl* Uhrin, alias Magyar mór ma
gyarul gyónik fiaival együtt* A káplán sem akar hallani a szláv
katekezisről, mert a prédikációt is az öreg Labcsónszky egy
házfival fordíttatja tótra? /31/*
1786-ban egy Magyarországot bemutató német nyelvű lexikon
/117/ még két nemzetiségűnek veszi Endrődötí
"Endrőd, ein ungr* u. sohlow* Dorf lm Békéscher Kom. 1-| Sh.
von Szarvaeoh D. Ó/magyar és szlovák falu Békés megyében.
1*| mérföldre Szarvas falutól. Katolikus templommal*/
1787-ben a tanítónak kinevezett Kovács Pál csak magyarul
beszélt. Az emiatt felhozott kifogásra a főinspektor kijelen
tette: "líem baj -úgymond, ha tótul nem ie tud, mert hivei 15-Un
kivül mind értenek magyarul" /31/.
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nak leirásá^-bon Vályi András mér igy Ír*
"Endrőd Magyar falu Békés Vármegyében.,."/105/
Fölmerül a kérdési Ml az oka, hogy a névanyagból kimutatott
36,5 % nemzetiség a J1X. századra "nyom nélkül" beolvadt, s a
családneveken kivül néprajzi anyaga sem maradt? Ilyen arányok
mellett, amint az országos munkák taglalják, napjainkig él
nie kellene. Erre mutatnak a megye más vegyes nemzetiségű te
lepüléseinek /mezőberény, Gyoma, stb./ adatai is.
Véleményem szerint a szlovák családnevek mér nem szlováko
kat takartak a benépesülés idején sem. Valószínű, hogy Jóval
Endrődre költözésük előtt magyar etnikummal élhettek együtt,
s igy Endrődre már elmagyaroeodva kerülhettek. Másként érthe
tetlen lenne a gyors asszimilólódás.
A korszakunkban vándorló életmódot folytató cigányok letele
pítésére a vármegye több intézkedést hozott, eredmény nélkül.
Időszakos jelenlétük ellenére nem épültek be a falu társadal
mába, termelő munkájuknak nincs nyoma.
Az 1840-ee években néhány zsidó család költözött a falubai
Hév
Honnan .lőtt
Kikor .jött Endrődre Foglalkozása
Klausz Lázár
Dévaványa
1845
boltos kereskedő
Grósz Dávid
Tiszabeő
korcsma haszonbérlő
1845
Spilman Jakab
Arad
vegyes kereskedő
1847
Neyman József
Czell
korosmáros
1845
Breila Jakab
Dévaványa
1845
Boláh Gerzon
Bukóra
1845
Beznát Mózes
Ketesszög
1846
Veilman Salamon Vod.ja /cseh/ 1844
boltos
/118/
Grósz és Klausz kivételével nem telepedtek le hosszabb időre.
A korszakra jellemző ma
gas gyermekhalandóság ellené
re láthattuk, hogy a lakosság
létszáma igen gyorsan nőtt. A
maihoz képest mindig jóval na
gyobb volt a fiatalok aránya
az idősebbekhez viszonyitva.
A lakosság életkor-szerinti

NO: 2828fő
''Óév fölött:

FÉRFI: \}74f>

1-17 éves: \ 17-40 éi
\14S0 fű \ 794 tés

21. ábra
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összetétele megfigyelhető az 1829*-i állapotot rögzitő dia
grammon /21* ábra/. A nők életkora ez összeirők számára kö
zömbös volt, mivel katonai célokra készült, igy megbontásuk
ra nincs lehetőség*
Endrőd feudalizmuskor! történetének végén a megszokott
"taksáé nyugalmat” nem várt fordulat zavarta meg* A hatalmas
Ilarruckem birtok családi megosztásakor Endrőd a Stockhammer
grófokhoz került* Földesuraságuk nem jelentett változást a
föld$sűr-jobbágy viszonyban. Gróf Stockhammer Ferdinánd azon
ban rendkivül felelőtlen, költekező életmódot folytatott. Hi
telezőinek névsorában találunk jónéhány magyar éa osztrák arisztokrata mellett két endrődi jobbágyot is, mint hitelezőt*
Timári Jánosnak 600C rajnai forinttal /kötelező levél dátuma
1817. jan. 1*/, egy Kalmár nevezetűnek pedig 3000 rajnai fo
rinttal /kötelező levél dátuma 1823. nov. 1*/ tartozott a gróf.
Ez nem elszigetelt jelenség, mivel a két endrődi jobbágy mel
lett néhány csabai és gyomai is szerepel /120/,
Arra vonatkozóan, hogy a kölcsön megtérült-e, nem maradt
följegyzés, de a névsor végén olvasható instrukció meglehető
sen kétségessé teszi, egyúttal földesurunk anyagi helyzetére
is rávilágít *
"Méltóságos Gróf Stockhammer Ferdinánd úr hitelezőinek kik
milyen fórral capitalissalkra nézve tekintve a Mlságának mos
tani környülállásalt a miként tudniillik egy vagy más el nem
hárítható oknál fogva veszedelmesebbek kifizetendők"/120.
Ferdinánd gróf lányai folytatták a család "hagyományos” életvitelét, ezért az 1840-es évek elején eladósodtak. "Báró
Drechselné, született Gróf Stockhammer Carolina Grófnő" kény
telen lesz eladni endrődi birtokát*
"...Békés megyei Endrőd helységének egy harmadrészét • • e minden un. Úrbéri* és Királyi haszonvételeivel, és bárminévennevezendő illetményeivel, és tartozandóságaival melyekkel általam
biratott, vagy bírhatott volna, és melyekkel Báró Vay Miklós
úrnak haszonvételbe adatott, és mindazon javításokkal, melyek
a jószágban azóta létezhettek -valaiaint kedves testvérem néhai
Stockhammer Johanna Grófnő Endrődi egyharmadrészéből.,./mely
KB./ Öröklés útján rám szállt...összesen és egybefoglalva
225000 szóval kétszáz huszonöt ezer ezüst forintért...Kapriori

-92Wodianer Samuel József urnák • ♦ • /eladta KB*/
Költ Pesten Sz* György hava 6-dik napján 1843 esztendőben”
/121/
Az eladási szándék ismeretében az endrődi gazdák egy kis
felvilágosult csoportja azon fáradozott, hogy a község váltsa
meg magát. A többség azonban azzal érvelt, hogyj "minek fizes
sünk azért, ami amúgy is a miénk" /61/, értvén ezalatt a nem
zedékek éta szinte fillérekért bérelt pusztákat*
Wodianer nem azért vett földbirtokot, hogy ráfizessen* Ahol azelőtt az endrődi gulya szabadon legelt, az új földesúr
a libát is kitiltotta /61/* Megkezdi a legelő elkülönítést is,
de még mielőtt a falu lakosságát sulyté intézkedések kitelje
sedtek volna, beköszöntött 1848 t
, amely eltörölte a feudálls viszonyokat, s új reménnyel töltötte el falunk lekéit*
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-93Képek és térképek .jegyzéke
1« ábta* 1,'ikoviny* Mappa Districtus Cumanorum Maiorum
M. 1*120000 Kéziratos 1740 körül
/10. 1./
Б IX a 625
2. ábra* Határjelek és támpontok а XVIII. században Sima és
Gsejt térségében
/26. 1./
3* ábra* II. katonai felniérés 1860-61.
Felvették* A. E* v. Nagy
Fr. Wierer
Fr. Horrach
В IX a 530
/27. 1./
4. ábra* Endrőd fontosabb helynevei
/33. 1./
5. ábra* Fénykép a Körös-part betelepüléséről /készült 1980ban a toronyból/
/36. 1./
6. ábra* A falu terjeszkedésének iránya
/37. 1./
7. ábra* I. katonai felmérés 1783. /Josephinische Aufnahme/
В IX d 529
/39. W
8. ábra* Lipszky, Joannes* Mappa Generális Regni Hungáriáé
partiumqve advexarum Croatiae, Slavoniae .. •
M. 1*470000
1806. Pest
В IX d 518
/42. 1./
9. ábra* Mint a 3. ábra /annak D-i irányú folytatása/
/43. 1./
10. ábra* III. katonai felmérés 1900 körül
В IX d 397
/44. 1./
11. ábra: A házak száma
/45. 1./
12. ábra* A kisbárányok száma а XIII. században
/66. 1./
13. ábra* A juhok száma 1790-1845-ig
/68. 1./
14. ábra* A hámos lovak ée jérmos ökrök aránya és száma
1790-1845-ig
/69. 1./
15* ábra* Kimutatás a szarvasmarha állományról
1790-1845-ig
/71. 1./
16, ábra* Kimutatás a ló állományról
/721 1./
1790-1845-ig
17. ábra* A szántóföld, a rét és a úz6lő aránya, nagysága
1790-1845-ig
/75. 1./

-9418. ábrás Az őszi—, tavaszibúza, árpa termésének aránya 17461758 között
/77. 1./
19. ábra* A gabonatermés mennyiségi változásai a XIX# század
ban
ba# 1#/
20. ábra* Kimutatás a pálinkafőző üstökről
/81. 1./
21# ábra* A jobbágyok, zsellérek és szolgák aránya, száma
1790-1848 között
/92. 1#/

-95Jegyzetek
1. Magyar Országos Levéltár /a továbbiakban? OL./ E. 159* X.
4214* Regestra Decimarum Com. Békéssiensis
2. Csónki Dezső* Magyarország történelmi földrajza a Hunyadi
ak korában Bp. 1890. 645« 1.
3. Fényes Elek* Magyarország geographiai szótára I. Pest,
1851. 304. 1.
4. Hean Lajost Békés m. hajdan Pest, 1890. 327. 1.
5. Velics Antal-Kammerer Ernőt I/agyarországi török kincstári
defterek II. Bp. 1890. 204. 1.
6. Kristó Gyula* Olvasókönyv Békés megye történetéhez I. Bé
késcsaba, 1967. 116. 1.
7. Karácsonyi János* Békésvármegye története II. Gyula, 1896.
96. 1.
8. Kismarjai-Konrád Emilt Harruckern János György báró és te
lepítései Gyula, 1935. 22. 1.
9. Hunya Sándor* Endród története a gyulai uradalomban Szeged,
1934. 22, 1.
10. OL, P, 418. Harruckern /a továbbiakban* Harr./ Faso. V.
Nr. 51. Keose vételek 1666.
11. OL. P. 418. Harr. Fase. V. Nr. 9. Pál erdélyi püspök meg
erősíti Simái Erzsébetet Sima, Csejt, Félhalom és Harang
birtokában, egyben annak királyi megerősítését is Ígéri
1570.
12. OL. p. 418. Harr. Fase. V. Nr. 54. Keese Vételek 1662}
16701 1685.
13. OL. P. 418. Harr. Faso. V. Nr. 54. Túri biró levele 1667.
14. OL, P. 418. Harr. Faso. J. Nr. 15* Szentesi tanúvallomások
a Keose famíliáról és birtokairól 1746.
15. OL. P, 418. Herr. Fase. E. Nr. 53. Praedil Sima et Csejt
corporeitas recognoscitur per Cameralem Provlsorem Sygismundum Edlspacher 1731.
16. OL, P. 418, Harr. Fase. E. Nr. 52. Sententionales Curiae
Regiae super Praedio Sima Csejth de anno 1730.
17. OL. P. 418. Harr. Fase* Ё.
156. U, et C. Fasc. 39. Nr.
33. Conscriptio Census Ordinari Cottus 1727. Békés
18, OL. P. 418* Harr, Fase, D. Nr. 50. Jegyzőkönyv Tűr, 1717.

-9619. Endrőd, Plébánia Levéltára /a tobábbiakban*EPL./ XII*
csőmé, Az endrődi biré levele az uradalmi Praefeotushoz
az egyházi épületek tulajdonjogáréi 1810*
20* 0L* P* 416* Harr* Faso* D* Nr. 28* Inqvisitió Metales in
ter Praed* Sima et Praed. Pohalom • • I 1775.
21. OL* P* 418. Harr* Paso. E. Nr. 69. Inqvisitió qvalitere
exqvibus Terminis Praedia Csuda Bállá et Sima • • • 1728.
22. Békés megyei Levéltár Gyula /a továbbiakban* B&L./ öi. 59.
Békés megye összeírása 1721. dec. Possessio N.Kereki
23. OL. P. 418. Harr. Paso. K. Nr. 45. Metales Possessionis
Taroha, Kereki et Berény Áo. 1750.
24. Ember Győző* Az újratelepülő Békés megye első összeírásai
1715-1730 Békéscsaba, 1977. 56. 1.
25. OL. P. 418. Harr. Faso. S. Nr. 31. Conscriptio Incliti
Comitatis Békéssien. 1725.
26. OL. P. 418. Harr.
21-es csőmében jelzet nélkül Hornok
András és Kuracaik György jobbágylevele Gyula, 1726.
27. OL. P. 418. Harr. Fase. S. Nr. 53. Tabella Consignatae
Nonae Decimarum in subseqventibus Possesslonibus Domini
Gyulensis pro anno 1729.
28. OL. P. 418. Harr. Paso. S. Nr. 31* Conscriptio Generalis
Incliti Comitates Bekesiensis 1730. Po
io Nemes Kereki
29. OL* P. 418. Harr. Pasc. S. Nr. 54. Conscriptio Nonae Anni
1730.
30. OL. P. 418. Harr. Paso. D. Nr. 21. Endrőd Neo-impopulatae
Possessionis metalis distinctio 1731.
31. EPL. História Ecclesiae et Parochiae Endrüdiensis conscrip
ts anno 1833.
32. OLi P. 418. Harr. Paso. S. Nr. 57. Conscriptio in Nona Ao 1733
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59.
1735
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ti
60.
35. "
1736
36. EPL. Halottak Anyakönyvi Kivonata III.
37. Kovács Béla magángyűjteménye
38. Magyarország népessége a Pragmatics Sanctio korában 1720-21,
Magyar Statisztikai Közlemények XII. kötet Bp. 1896, 311. 1.
39. Mezőberény története szerk. Szabó Ferenc Mezőberény, 1973.
II. k. 148. X.
40. EPL. XIII, csőmé, Vegyes Iratok. Az 1818 Esztendő Május
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41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53*
54.
55»
56.
57.
58.

17-k napján tartatott száz esztendős ünneplés alkalmatos
ságával tett költségek
OL. P. 418. Harr. Paso. J+ Nr. 4. Edl3pacher Zsigmond Provizor levele a puszták összevonásáról /latin és német nyel
vű/ Gyula, 1726,
OL. P, 413. Harr. Pasc. V. Nr. 17. Consoriptio Comitatus
Békesiensis de Anno 1728 /1744/.
OL. P. 418. Harr. Pasc. D. Hr. 21. Endröd Heo-impopulatae
Possessionis metalis diatinctio 1731.
OL. P. 418. Harr. Pasc. D.Hr. 27. Metales Praedii Sima et
Csejt 1736.
OL. P. 418. Harr. Pasc. H. Hr. 12. Inqvisitio qvoad Halász
telek 1747.
OL. P. 418. Herr. Jelzet nélkül a 12, csomóban, Túr hatá
rai 1743.
OL. P. 418. Harr. Faec. D. Nr. 26. Túri biró levele az endrődi bírónak 1744.
OL. P. 418. Harr, Faso, J. Nr. 15. Oculata Metalis Inter
Endréd et Sima 1746,
OL, P, 418. Harr. Pasc. D. Hr. 26. Túri biró panaszlevelei
a gyulai uradalmi prefektushoz és az endrődi elöljáróság
hoz 1747.
OL. P, 418, Harr. Pasc. E. Hr. 55. Kisújszállási biró testimoniális levele az Endréddel való jószomszédságról 1748.
01. P. 418. Harr. Paso. E. Nr. 51. Endréd! biró levele
Haasz József gyulai uradalmi prefektushoz 1749.
OL, P. 418. Harr, Pasc. V, Hr. 60, Kecsék levele Harruckernnek 1750*
OL* P, 418. Harr, Pasc. V. Hr. 70. János király adományle
vele a Bereczkieknek
OL, P, 418. Harr. Pasc. V. Nr. 72. Ferdinand király adományieveie a Bereczkieknek
OL. P. 418, Harr. Pasc. V, Nr. 73. Bethlen Gábor adománylevele a Veres családnak
OL. P. 418. Harr. Fase. G, Nr. 50.
OL. P, 418, Harr. Faec. A, Nr. 12. Endréd Contractus Kiss
Kondoros et Sima Praedium extra Sylvam. 1762.
OL. P. 418. Harr. Pasc. К. Nr. 27. Metales inter Gyoma et
Endréd possessiones de Anno 1767.

-9859. EPL. Vegyes Iratok II.
60• EPL. Vegyes Iratok XII. Régi egyházi ügyek. Az urasóg a
templom és a papiak épitését elhatározza /latin/ 1799.
61. Kovács Béla gyűjtése
62. Varga János: A földközöseég megerősödése és bomlása a 18.
században 8; 16* 1.
Tanulmányok a parasztság történetéből Magyarországon 17111790 Szerk.i Spira György Bp. 1952.
63. Szántó Imre: A majorsógi gazdálkodás uralkodóvá válása, a
parasztság nagyarányú kisajátításának kezdetei 226} 229. 1.
Tanulmányok.../lásd előbb/
64. Eperjessy Kálmán: Békés megye az első katonai felvétel
/1782-1785./ országleírásóban 9i 11} 13} 15. 1.
Különnyomat a Körös Népe IV. száméból 1963.
65* OL. Г. 418. Harr. Pasc. S. Nr. 55. instructio pro Dominis
Nonae Conscriptoribus Anni 1731.
66. OL. P. 418. Harr. Fase. D. Nr. 58. Inqvisitio metalis inter
Praedia Sima ííarukkeriend et Csudabala Telekiend Ao. 1747.
67. OL. P. 418. Harr. Fase. V. Nr. 61. letales qvoad Sima 1744.
68. OL. P. 418. Harr. Pasc. j. Nr. 14. 1744-ben Harruckern Fe
renc kérésére íaária Terézia utasitja Grassalkovich Antalt
a Harruckern birtokok iratainak fölkutatására és kiadására.
Ekkori átiratban maradt fönn a Sima, Endréd, Tölgy 1728.
júni. 19-i hatérperének anyaga.
69. Welmann Imre: A magyar mezőgazdaság a XVIII. században 70}
91. 1.
Agrártörténeti Tanulmányok 6. Szerk.: Gunst Péter, Hoffman
Tamás Bp. 1979.
70. BML. 6, 53. Conscriptio Domestica Cottus Bekesiensis 1744/45
71. "
" 54.
1746/47
72. "
" 79.
1752/53
M
«
и
w
" 56.
73. "
1754/55
74. OL. P. 418. Harr. Fase. S. Nr. 126. Conscriptio nonalie
agnellorum pro anno 1738 in Endrőd
75. OL. P. 418. Harr. Fase. S. Nr. 130. Conscriptio nonalis
agnellorum pro anno 1757 in Endrőd
76. OL. P. 418, Harr. Fase. 0. II. Nr. 31. Conscriptio Posses
sionis Endrőd Inclyti Comitatui Békésiensi ingremiatae
inohoata die 6-ta Septembris 797.

-9977. OL« P. 418, Harr, Paso, A. Kr, 12, Endrod Contractus Kiss
Kondoros et Sima Praedium extra sylvam 1762.
78. OL, P« 418, Harr. Pasc. G. Kr. 58. Endröd Contractus t • I
1768.
79* BML, 6. 28. Dicalis Conscriptio Endröd 1791-1845*
80. OL. P. 418. Harr, Pasc. S. Kr* 9* Conscriptio ürbarialis
Possessionis Endröd pro Anno 1794*
81. OL. P. 418* Harr. Pasc. S. Kr. 14* Conscriptio ürbarialis
Possessionis Endröd pro Anno 1795.
82. Málnáéi Időn* Gráf Csáky Imre bibornok élete és kora 16721732. Kalocsa, 1933. 105. 1.
83. BML. Ö. 27. Xgy. jkv. 325 fsz. 1732/3.
34. BML. C. 43. Eepartltlo • • * 1747.
85. EPL. Vegyes Iratok Végrendeletek
86. OL. p. 418. Harr, Faso. S. Kr. 132/1759/; 134/1761/;
138/1770/; 141/1773/; 142/1774/; 143/1775/j 144/1776/;
145/1778/; 146/1779/; 147/1780/; 148/1781/; 149/1782/;
150/1783/; 151/1784/; 152/1785/J 153/1786/; 154/1787/;
155/1788/; 156/1789/; 157/1890/* Conscriptio agnellorum
Endrödiensium pro anno. • •
87. BML. C• 32. Regrartltis Fundi Extraordinari Kottus Bekesiensis pro anno Militari 1750/1, Possessio Endröd
88. OL. P. 418. Harr. Pasc. D. Kr. 22, Conscriptio Hospitum
et Inqvilinorum in Possessions Endröd Ao. 1762.
89. BML, ö, 35. Községek terméseredményei 1803.
90. BML. 6. 119. Tabella a termés minőségéről 1811,
91. OL. p, 418. Harr. Fase. S. Kr. 59/1734/; 64/1740/; 65/1741/;
67/1743/; 68/1744/; 70/1746/; 72/1748/; 73/1749/; 115/1752/;
116/1753/; 117/1754/; 119/1756/; 120/1757/; 121/1758/. Con
scriptio Konae in Posseasione Endréd Anno • • •
92. BML. ö. 65. 1747. Kgy. jkv. 743. 1.
93* EPL. X. Számadások 1809.
94* EPL* X. Dlariuma Az Tempi
Uj Malmai Pel-ópltése mellett
tett Költségeknek 1817.
95. EPL, X. Számadás az endrödi egyház kétkerekű száraz malmá
nak jövedelméről 1817-1872,
96. EPL. X. Dlnya Mértony templom gazda bizonylatai 1814; 1816,
97. EPL. X. Melléklet Endröd község bevallásához a tizévi jöve
delemnek az illeték-egyenérték kiszabása végett 185.0* körUl
y'
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-10098. OL* P. 418* Harr* Fase* S* Nr* 164* lekenő» Békák resolutioja Szarvas Ispánságban 1748*
99. OL* P* 418* Harr* Faso* S. Nr* 82* 83* 84*
100. OL. P. 418, Harr* Fase. ß. Kr. 77/1760/* 133/1767/*
169/1769/* 170/1770/* Repertitio Super Nonae minoris sor
tis pro anno* • •
101. OL. P. 418. Harr. Faso. S. Nr. 34/1775/* 35/1776/*
36/1778/* 37/1779/* 38/1780/* 39/1781/* 40/1782/* 41/1783/*
42/1784/* 43/1785/* 44/1786/* 45/1787/* 46/1788/* 47/1789/*
48/1790/, Conscriptio Ahenocum • I •
102. OL. P. 418. Harr, Faso. S. Nr. 106* Extractus Proeveationis
Vini et obvenientis Nona 1786*
103. OL, P. 418* Harr, Fase* S. Nr, 107. Consoriptio Vini in
Possessions Endréd Anno 1787.
104. OL. P. 418. Harr. Faso, S. Nr. 138/1770/* 141/1773/*
142/1774/* 145/1778/* 146/1779/* 147/1780/* 148/1781/*
150/1782/, 151/1784/, 152/1785/* 153/1786/, 154/1787/»
155/1788/, 156/1789/, Conscriptio Apum in Possessione
Endréd Ao • • •
105. Vályi András* Magyar Országnak Leirésa I. Budán, 1796.
577. 1.
106. Gyomai tanulmányok Szerk.t Szabó Ferenc Gyoma, 1977. 71. 1.
107. Mendöl Tibori Általános településföldrajz Bp. 1963, 181. 1.
108. OL. P, 418. Harr. Faso, S. Nr. 9. Conscriptio Urbarialis
Possessionis Endréd pro Anno 1794,
109. BML. ü. 168. Conscriptio Animarura 17.7
110. Történeti Statisztikai Tanulmányok Szerk.* Dányi Dezső 2.
Bp. 1975. Statisztikai K. 24-25.
111. BML, C. 87. Békésmegye népességének összesítője /lat/1804.
112. BML. C. 14.
1828/29.
113* BML. 6. 161. Az összeirt Békés megyei lakosok összesítője
/lat./ 1829/30.
114. EPL. Halottak Anyakönyvi Kivonata I-II. Kereszteltek név
jegyzéke
115. BML. 6. 87/a. csatolt instrukció
116. EPL. Vegyes Iratok I.
117. J. M. Korabinszky: Geographisch-historisches und Produk
ten Lexikon von Ungarn Freiburg, 1789. 144. 1.

-101118. BIŰL. С. 18. Izraeliták névsora Békés megye Endréd Hely
ségében 1848.
119. Hadtörténelmi és katonai térképek kiállitésa Rendezte és
a katalógust készítette: Csendes László és Tímár Eszter
Bp. 1974.
120. CL. P. Fase. LL. 48. Gróf Stockhemmer Ferdinand számadáskönyve
121. 01. P. 96. f. 25. Adásvételi szerződés, melyben Báró
Drechselnd Gróf Stockhammer Carolina eladja endrodi bir
tokát Kapriori Wodlaner Sámuel Józsefnek.
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