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Ad. Lásd Diósad. 

Adorj ántelek. 

A két Kiris várjobbágyság' mellett feküdt, melyek ma Ke-
resteleknek és Kárászteleknek felelnek meg. Kárásztelek ha tá r -
részei egyikét ma is Adorjánte leknek hívják, í11 feküdt e hely-
ségünk, a mely már 1241 előtt a váradi káptalan bir toka. De 
később is az. Gara Miklós nádo rnak 1338-ban kiadott ha t á r -
járási levele szerint a váradi káptalan b i r toka i : Kárásztelek 
és Adriántelek meg Kopasz Dezsőnek s fiainak, Doos Lászlónak, 
Györgynek, Jánosnak és Miklósnak bir toka között biztos ha tá -
rok vannak s a régieket megújí tot ták.1 

Hamar elpusztulhatott , mert ekkor utol jára esik szó róla. 

Almás-Balázsháza. L. Balázsháza. 
Alsó-Bagolyfalva. L. Bagolyfalva. 
Alsó-Baksa. L. Baksa. 
Alsó-Bán. L. Bán. 
Alsó-Berekszó. L. Berekszó. 
Alsó-Csaholy. L. Csaholy. 
Alsó-Derzsida. L Derzsida. 
Alsó-Füzes. L. Füzes. 
Alsó-Gyiirnölcsénes. L.Gyümölcsénes. 
Alsó-Jaáz. L. ,Iaáz. 

Alsó-Kaznacs. L. Kaznacs. 
Alsó-Kegye. L. Kegye. 
Alsó-Kékesnyárló. L. Kékesnyárió. 
Alsó-Paliczka. L. Paliczka. 
Alsó-Perje. L. Perje. 
Alsó-Rajtolcz. L. Rajtolcz. 
Alsó-Sereden. L. Sereden. 
Alsó-Sziuágy. L. Szivágy. 
Alsó-Szopor. L. Szopor. 
Alsó-Várcza. L. Várcza. 

1 Kémeri Miklósnak és testvére Tamás fiainak : Péternek és Lászlónak 
1432-ben kiadott átiratban Bánfi lt. íásc. V. nr. 2. 



ALSZEG. APÁCZA. 

Alszeg. 

Két Alszegről tudunk. A krasznavármegyci Alszeg, Alzeg, 
(Rathon, másként) Alszög 1499-ben, 1546-ban l'ordúl elő.1 Ez 
egynek vehető Rátonnal vagy mellette- feküdt . 

Talán innen valók a Váradi Regest rumban szereplő Péter 
és Basó, a kik huszonöt márkának erőszakos elvitelével és 
karddal való megsebesítéssel vádolták moni Ölvént Pris, szol-
noki udvarb í ró és Tukavillabeli Farkas, pr is ta ldus előtt. Pong-
rácz szolgájának, Péternek és Basónak a kezét a tüzes vas 
megégette.2 Kandra Kabos is azt tartja, hogv «uilla Alba», 
mert innen valók a vádlók, nem más, mint Alszeg, «a régi 
Krasznában», 3 1549-ben a középszolnoki Alsó-Zegyán 2 kapu 
után rótták meg adóval Drágfi (özvegyének a jobbágyait, de 
felmentettek 4 szegényt és 2 új házat.4 

A középszolnoki Alszégen (Görcsön környékén) 1847-ben 
a lakosok száma 140; valamennyi gör. kath." 

A pác/a. 

Apaezy, Apaczya, Apacha 1475, 1451, 1462. Ma puszta 
Hadad mellett.6 

Nevét onnan nyerte, hogy eredetileg valamelyik apácza-
zárda birtoka volt. 

Középszolnokvármegyei helység. 
Hadad környékén Apáczarésze patakról már 1383-ban van 

szó Hadad-Nádasd, Bogdánd s Ivorond határ járásánál . 7 

A németek égették fel és pusztították el 1 (582 előtt, mint 
azt hitökkel és hivatalos pecsét alatt kiadott nyilatkozatukkal 

1 Kolosm. Protoc. Labore fol. 109. - Kandra : Váradi Regestrum, 424., 
42(>. 1. — 3 425. 1. 8. sz. j. — 4 Dical. — 5 Nagyváradi Latin Szertartású Egyházi 
Megye Névkönyve 7547. évre. N.-Váradon, Tichv Alajos nyomtatása, 108. lap. — 
<J l)r. Csánki Dezső: Magyarország Történelmi Földrajza A Hunyadiak Korában 
1. k. 550. 1. — ~ Szikszai gyűjteménye. V. ö. Bogdánd község történetével. 
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bizonyítják Ákosi Pap István, Mocsolyai Veres István és Menvői 
Fodor János szolgabirák az 1()<S2 j a n u á r 30-dikán Óköri tón 
tartott v á r m egy egy ű 1 é se n.'1 

1423-ban magyar birtok. Ekkor Jakcsi Dénesé, de még 
ebben az évben testvérét, Jakcsi Jánost s családját iktatják be." 

1451 decz. 27-dikén Kusalyi Jakcsi János, Kusalyi Jakcsi 
Péter itteni birtokrészét is zálogba vet te; még pedig ötvenhat 
a rany forintért.11 

1461. márcz. 5-dikén Jakcsi György és gyermekei nevé-
ben tiltja Jakcsi Jánost, Lelei István e bir tok elidegenítésétől.4 

1402 febr. 1-sején Kusalyi Jakcsi János, neje Petronella, 
fia Ferencz és Kusalyi Jakcsi Mihály fiai: István és Mihály 
Jakcsi Péternek zálogosítják el.5 Majd Jakcsi László és András 
részbirtokai közé tartozik s zálogban b í r ják Kusalyi Jakcsi Imre 
és Mihály más bir tokokkal 500 forint fejében. Ezt az össze-
get nem fizették le az előbbiek a kitűzött időre, a miről az 
utóbbiak 1507-ben bizonyítványt vesznek.6 

1508-ban özv. Kusalyi Jakcsi Lászlóné Annának, anyja 
meghívására Velenczébe kell utaznia s ennek a részbirtoká-
nak a védelmét, mely birtokot férjétől kapta nászajándékul , 
Bélteki Drágfi Györgyre bízza zálogjogon azzal a kikötéssel, 
hogy, ha 1509 Szent-Mihály nap já ra visszatér, azonnal vissza-
kapja, minden per nélkül, ha pedig nem, akkor Drágfi köte-
les a lekötött pa rapherna l i s összegben visszaadni azt a roko-
noknak, persze csak ha ezek vissza akarják venni . ' 

A részbirtok elidegenítése miatt 1537-ben Kusalyi Jakcsi 
István Kusalyi Jakcsi János ellen tiltakozik.8 

1544-ben az itteni jószág átengedésére Kusalyi Jakcsi János 
özvegyét, most Pa nászi Pázmán Péterné Katalint, Kusalyi 

1 Szilágy vármegye levéltára. 2 Gr. Kuun Géza marosnémeti lt. cista 
C. fasc. XII. — a Dl. 30035. — 4 Dl. 36392. Km. Prot. E. min. p. 102. n. nr. 1. 
5 Dl. 30041. 6 Lelesz, Act. an. 1507. nr. 4. — 7 Az itélőmesternek 1584 Gyulafi 
László fiai: László, István és László számára kiadott átiratában. GKG. cista G. 
fasc. XII. — s Lelesz, Prot. 6. fol. 90. an. 1537. 
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Jakcsi Mihály inti,1 a kit a l)irtokba, mint Hadad várának tar-
tozékálja 1545-ben iktatnak be.2 

A birtokból még ekkor a Mihály leánya, Klára, testvéré-
től. Mihálvtól az őt megillető részt kéri .3 

1547-ben a birtokért Kusalyi Jakcsi Mihály pert indított 
Kusalvi Jakcsi István özvegye ellen.4 S ugyanekkor Jakcsi 
András leánya. Paposi Ördög Jánosné Erzsébet leánynegyedet 
követel e jószágból Kusalyi Jakcsi Mihálvtól.5 

A Kusalyi Jakcsi Mihály javainak, megosztása tárgyában 
1548-ban e Mihály leánya. Kovászói Matuznai Pálné Erzsé-
bet meginti testvérét, Mihályt." 

1570-ben Miksa új adományul adja e birtokot Hadad tar-
tozékaival Jakcsi Boldizsárnak és Kusalyi Jakcsi Mihálynak.7 

1577 nov. 18-dikán Kusalyi Jakcsi Boldizsár magtalanul 
való halála esetére Révai Annára hagyja itteni birtokát.8 De 
1582-ben a bir tokra vonatkozólag Jakabfi Ambrus és Móricz 
e l lentmondanak az ekkor m á r özvegy Jakcsi Boldizsárnénak.1 ' 
Végre is, még ekkor publikál tat ja Zsigmond vajda,10 majd pe-
dig Báthori István, lengyel király, Wesselényi Ferencznek ado-
mányozta érdemei jutalmául Hadad vára többi tartozékával 
együtt.11 1475 körül (Kusalyi Jakcsi?) .János jobbágyai innen 
3 frt 2 dr adót fizettek.12 1543-ban 3 kapu után rótták meg 
adóval a Jakcsi Mihály jobbágyait.13 Összeírtak innen ekkor 
még 1 birót, 3 szabadost és 3 szegényt. Az ő jobbágyai 1549-ben 
4 kapu után adóztak. E 4 családon kívül volt még e helység-
ben 1 biró, 8 szegény, 2 ú j ház és 2 puszta telek.14 1564-ben 
Hadad vára e tar tozékában, 3 kapu után rótták meg adóval 
a Jakcsi-árvák jobbágyait, a kiken kívül följegyeztek 8 zsel-
lért és 2 ú j házat. Az adó behaj tását nem engedte meg Sulyok 

1 Lelesz, Act. an. 1544. nr. 35. — 2 U. o. Stat. B. 434. :í U. o. Act. an. 
1545. nr. 18. 4 .Jlt. nr. 3. e. — 3 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 3. nr. 52. 6 U. o. 
1548. fasc. 2. nr. 73. — ~ Wl. e. s Gy. f. kápt. lev. Z. 45. magyar nyelvű irat 
Orsz. It.i — 0 U. o. fol. 123. — 10 GKG. cista A. fasc. XX. — 11 Gy. f. Kápt. lev. 
U. 8. (Orsz. lt.i s Wl. e. — 12 E mű I. k. 179. 1. — 13 Dical. — 14 U. o. 
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György.1 1570-ben szintén csak 3 kapu után adóztatták meg 
a Jakcsi Boldizsár jobbágyait.2 1604-ben a középszolnoki Wes-
selényi-jószághoz tar tozó Apáczán 1 rótt ház után 2 forintnyi 
adót fizettek.3 

Adót 1715-ben 8 jobbágyháztar tás fizetett, melyek közül 
magyar 6 és oláh 2. 1720-ban 2 jobbágy-, 4 zsellér-, összesen 
() háztartás, ezekből 4 magyar és 2 oláh. A népesség száma 
1715-ben 72, 1720-ban pedig 54 lélek. Nyelvre nézve a lakos-
ság ekként oszlik meg: 1715-ben magyar 54, oláh 1<S, 1720-ban 
pedig magyar 36, oláh 18 lélek. 

1715-ben 23É2 köblös szántóföldet s 13 kaszás rétet je-
gyeztek föl az összeírok, 1720-ban 42 V2 köblös szántóföldet s 
m á r csak 11 kaszás rétet/ ' 

1797-ben a hadi te rhekhez bá ró Wesselényi Farkas, min t 
főbir tokos já ru l t innen, azután Pap János, oláh pap s Pap 
V011, kántor . 5 

1824-ben az egyik alispán jelenti K.-Szolnok tisztségének, 
hogy az apáczai lakosokat nagyobbára Yicsára fogja átköltöz-
tetni földesurok, br. Wesselényi Farkas . Ezért az apáczai pap-
nak Győrtelkére való áttételét kérik a fogarasi püspöktől . 0 

1847-ben a lakosok száma 6; va lamennyi gör katli.7 Ekko r 
még hat ház s a gör. kath. t emplom állt a községből. A báró 
jószágigazgatója az ő sámsoni b i r tokán magtár t épített a temp-
lomból ; de nem volt raj ta az isten áldása, mer t fölperzselte 
a villám azt. A községet e tájt rombol ták le, állítólag azért, 
mert lakói a közbiztonságot veszélyeztették. Ma is tudják, hogy 
a leggazdagabb lakosát, Ilókot, a hadadi nagyerdőbe hurczol-
ták s ott meggyikolták. Az árkot itt most is Illomás á rkának 
nevezik. Ez a körü lmény indította a tu la jdonost arra, hogy 
leromboltassa a falut. 

1 Dical. — - U. o. — :í U. o. — 4 Ilont vármegye küldötteinek össze-
írása, Magy. Stat. Közi XII. köt. 65. lap. V ö. jelen mű I. k. 165. 1. 2. sz. jegy-
zet. — 5 Szv. lt. — <; U. o. — " Nagyv. Nvk. 1847. 111. 1. 
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Aranyosai ja. Aranyosfalva. Araiiyosmező. 

Ily nevű helységeinkkel megismerkedtünk Aranyos vára 
történetében. Itt csak annyi t említek meg, hogy 1733-ban Náp-
ráddal és Goroszlóval együtt Aranyos községet is említ egy 
összeírás, a hol ekkor 40 volt az oláh családok száma; görög-
keleti papjok neve János. Igen valószínű, hogy ez az Aranyos 
kívül esik a mi te rü le tünkön. 

Ardán falva. L. Gardánfalva. 

Ardó. 

Ardó, Kysordo 1405. Kysardo 1470. Ardó 1409. Erdőóvó = 
E r d ó = Ardó. A sylva Zylagh őrei valának első lakosai. 

Középszolnoki helység, ha jdan Nagy- és Kis-Ardó. Ma 
i ' sak: Szamos-Ardó. 

Régi fa luhelye a Nagy-Ág pataka alja. A Nagy-Ág pataka 
vicsai pa takba szakad, eme térségen, a ref. templom háta 

mögött, a templomtól nyugoti i rányban, feküdt ha jdan a falu. 
Birtoklásának története a Drágfiak és Jakcsiak perleke-

désével kezdődik. 1409-ben e birtok lefoglalásáért Bélteki Drág 
vajda fia Sandrin megidézi Kusalyi Jakcsi fiait: (iyörgyöt és 
Istvánt.1 A váradi káptalan 1413 nov. 2-dikán kelt levele sze-
rint a Jakcsiak Ardó és még más két birtokot kapnak Bélteki 
Drág vajda fiától, Sandrinustól , mert ezt és testvérét Imrét 
fölmentették ama bírság alól, melylyel a vajdát sújtották volt a 
Jakcsi György mester ellen elkövetett hata lmaskodása miatt." 

1477 jun . 1-sején Mátyás király meghagyja a kolozsmo-
nostori konventnek, hogy a bir tokba és ezen egy malom bir-
tokába iktassa be Csaholyi Istvánt.3 Róla nem hallunk többet 
s a bir toklás története visszatér a Drágfiakhoz. 

1 Lelesz, B. 134. f. 7. nr. 14. 2 Az itélőmesternek 1584-ben Gyulafi 
László fiai : László, István és László szármára kiadott átiratában. GKG. C. fasc 
XII. — :í Dl. 27936. 
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Már 1495-ben a birtokot, melv Béltelki Drágfi Bertalan, 
erdélyi vajdánál van zálogban, ennek és f ia inak: Imrének, 
Györgynek és Jánosnak meg örököseiknek Kusalyi Jakcsi Fe-
renc / adja.1 

A következő században, 1555-ben Drágfi György itteni 
bir tokához a kincstár, Báthori András vagy György, Ország 
Kristóf, Perényi János fiai egyaránt igényt támaszthatnak, 
mer t ez ellen t i l takoznak Kusalyi Jakcsi Mihály f ia i : Boldi-
zsár, Mihály és András.4 Ők a részbirtok elfoglalása miat t 
ekkor Nádasdi T a m á s ellen is t i l takoznak,2 1557-ben pedig 
azért, hogy a jószágot Báthori Györgynek és nejének, Báthori 
Annának meg ezek fiának, Is tvánnak adományozzák J ános 
király és anyja, Izabella." A birtokot végre is, 1569-ben, m i k o r 
Báthori György nótáztatott , id. Gyulafi Lászlónak adományoz ta 
János Zsigmond. 

Ezzel aztán a Gvulafiak bir toklásának korszakához é rünk . 
A Gyulafi István jobbágyait , ú. m. Santa Jakabot , Balog 

Istvánt és Ivowach Menyhértet idézték meg, mint szomszédo-
kat, a mikor Báthori Zsigmondnak 1584 nov. 6-dikán kell 
parancsára be akar ták iktatni Zsombori Lászlót egy böősházi 
birtokrészbe.4 

1593 márez. 22-dikén S. Báthori Zsigmondtól a b i r toknak 
tizedeit kapja Gyulafi László.5 Báthori Zsigmond azt is meg-
engedte neki később, hogy szabadon rendelkezzék Ardóval.® 

Gyulafi Sámuel 1637 márcz iusában Cseh vá rában kelt 
végrendeletével többek között Ardót egész határával , t izedé-
vel és kilenczedével édes anyjának, Széchi Katának hagyta. 
De édes anyja el nem adhat ja , le nem köthe t i ; az halála u tán 
Sámuelnek a fiára, ha fia nem lesz, leányára, Máriára szállhat.7 

1654 szept. 22-dikén Ardón kilencz jobbágyot adott Tököli 

1 GKG. C. fasc. XII. — 2 U. o. A fasc. XX. — :í Lelesz, Prot. 13. fol. 108. 
an. 1555. — 4 U. o. Act. an. 1557. nr. 13. — 5 Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. S. 
nr. 67 — <; Zsigmond saját kezű aláírásával és a Báthori-pecséttel. GKG. C. 
fasc. XXI. " U. o. C. fasc. XIX. 
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Istvánné Gyulaíi Mária özv. Barcsai Zsigmondné Gyulafi Bor-
bálának a köztük levő szerződés ér telmében. 1 

1725 ju l ius 7-dikén Ardón Bányai Nagy Ferencz házánál, 
a ki nemes Közép-Szolnok vármegyének hites porkolábja, ke-
zességet vállalnak Ardai ifj . Pataki Mihályért, gróf maros-
némethi Gyulai István örökös jobbágyáért, a ki Hadad várá-
ban van letartóztatva, Toroczkai Zsigmond nejének, Toroczkai 
Klárának, a gróf Mikeseknek, Wesselényi Istvánnak. I. báró 
Gyerőmonostor i Kemény Sámuel nejének, Macskási Katának s 
1. báró kászoni Bornemissza Jánosnak ardai jobbágyai .2 Néhai 
gróf Mike Ferencz utódainak ardói jobbágyai és zsellérei 
1733 jun . 10-dikén gróf Gyulai Istvánnak Mészáros András 
nevű, szilágycsehi örökös jobbágyáér t 3 vállalnak kezességet. 

E század végén 1797-ben az országos nemzeti fölkelés-
hez való hozzájárulásra összeírták e községből a következő-
ket, főbb bir tokosok: gr. Toldalagi László, br. Huszár Antal 
és József, br . Bornemissza József, gr. Gyulai József, gr. To-
roczkai Pál, Winkle r Ferencz és Czir jékné; kisebb birtoko-
sok : bi\ Naláczi József, br. Josinczi Lajosné, Horváth Zsig-
mond. gr. Toldi Zsigmond és Nagy Pál : más telkén lakó, 
adómentes nemesek : Hercse Páskuj és (iergely József; más 
telkén lakó, adózó nemes : Pál Nagy Mihály, szabados; fize-
tést élvező, udvari gazda : Tamás Sándor Pa lkó ; p a p o k : Gál 
András ref. és Popa Dumi t ru o láh ; kán to rok : Kovách Ferencz 
ref. és P a p Gábor oláh.4 

A vármegye 1805-ben azt mondta ki, hogy a haza csen-
dességben való tartására Ardó községből kiállhat Winkler 
Ferencz, adómentes nemes (lóval, fegyverrel vagy gyalog.)5 

Ardónak szép csúcsíves templomáról m á r volt szó mű-
emlékeink közt. Itt megemlítem, hogy a községnek 1470 körül 
egy fakápolnája volt. A mostani t emplomot 1726-ban reno-

1 GKG. C. fasc. XXI. — - t \ o. A. fasc. XV, XVI. — U. o. C. fasc. XVI. 
4 Szv. lt. 5 U. o. 
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válták. De egy 1815-iki följegyzés szerint 1772 körül teljesen 
bomlásnak indult, «olyan pusztulófélben volt, hogy a kőfalait 
is az eső és mohos régiség úgy lerontotta, hogy még csak a 
mennyezet gerendáit se lehetett megállítani». Ugyanakkor 
Nagy György és Nagy Mihály gondnokok a feljegyzések sze-

AZ AHDÖI EVANG. REFORM. EGYHÁZ. 

rint jórészt saját költségükön befedették s a falát és mennye-
zetét is jó ka rba hozták.1 

Egy régibb harangjá t fölhasználták a for rada lomkor , a 
mostaniak az 1841.. 1852. évekből valók. Az egyházközség 
anyakönyve 1782-ben kezdődik. 

1 Ardói evang. reform, egyház levéltára. 
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Papjai vol tak: 178(5 előtt Oroszi János, Benkő Ferencz, 
(Goroszlóra ment), Őri József, meghalt Paezalon, 1780—1789. 
Kis György, meghal t 1798-ban Sz.-Ujlakon, 1789—1793. Ko-
lozsvári János, meghalt 1794-ben Sz.-Szentkirályon, 1793 1810. 
Gáli András, 1810 1819. Kele János, 1819 1820. Cseh Mó-
zes, 1820—1824. Dombi Sámuel, 1824—1820. Ozsvát Sándor, 
1826—1838. Péntek János, 1838—1867. Molnár Ferencz, 1807 
1873. Gyulai Miklós, 1873-1878 . Pataki Károly, 1878—1887. 
Fogarasi László, 1888 1898. Pócsik János.1 

A görög kathol ikusoknak fa t emplomuk van.2 

Evang. reform, egy tan te rmű elemi iskolája most van 
államosítás alatt. 

Hajdan népes helység volt. 1475 körül 53 fr. 9 dr. adót 
fizet. Gsaholyi István 20 fr. 3 dr., (Drágfi?) János 24 fr. 2 dr., 
Keresztéh r 2- fr., Csire (Chyre) István 5 fr. 3 dr., Jakcsi János 
2 fr. 1 dr. adóval vannak megjelölve.3 1543-ban 9 kapu után 
adóztatták meg a Drágfi Gáspár jobbágya i t ; fölmentettek 1 bí-
rót, 4 szabadost, 32 (?) szegényt és 4 új házat.4 1549-ben, mikor 
a Kővárhoz tartozik, 18 kapu után rótták meg adóval Drágfi 
özvegyének a jobbágyait , kiken kívül még 1 birót, 16 sze-
gényt és 0 új házat jegyeztek fel.5 1570-ben 3 kapuszámnyi 
adóval rótták meg a császár jobbágyait.c> 1604-ben a Gyulafi 
részén levő 3 rótt házat 6 írttal adóztatták meg.7 

E korból jobbágyszolgáltatásáról is tudunk. A csehi vár 
XVIII. századbeli u rba r iuma szerint sem majorság-szántóföl-
dek, sem kaszáló fűhelyek nincsenek. A szőlő-majorságot, 
melyet Gyulafi Sámuel Kún István jobbágyaitól vett. mind-
eddig a várhoz bírták. A jobbágyok száma 72. Évenként fizet-
nek Szent György adóját 11 írt 13 dénárt , Szent Mihály adó-
ját ugyanannyi t , darabant-pénzt pedig 18 forintot. (Szolgál-

1 Ardói evang. reform, egyház levéltára. — - Schematismus Venerabilis 
Cleri Dioecesis Szamosujváriensis Graeci Ritus Catholicorum Pro Anno A Christo 
Nato, 188(5. 175. 1. :í E mű I. k. 179. lap. — » Dical. — 5 U. o. — U. o. 
< U. o. 
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mányaikal a szerint teljesítik, a mint a földesurak kívánják.) 
Birságúi: a ki fején, jószágán marad , 7 forintot, minek meg-
vétele az urak kegyelmétől s engedelmétől függ. Búzából, zab-
ból, árpából és sonkolyból ötödöt szedtek az urak számára . 
Makkos és bárdos erdőül a Kis-Moesár szolgál. A ki egy telken 
lakik, az hat dénár t és egy véka zabot ; a féltelkes h á r o m 
pénzt és fél véka zabot fizet: kézben levő puszta telektől ha-
sonlóképen fél véka zabot és h á r o m pénzt adnak. Faluúl 
adnak hat itcze vajat , hat kő túrót és egy vágótehenet ; m i n d -
ezeket őszszel. Ugyancsak faluul adnak egy kalangya szénát, 
melyben há rom szekérrel legyen. Pázsit-tizedet, ha 10 van, 
vagy ennél több is, csak egyet adnak, melynek váltója két 
pénz. Őszi tizedül minden tíznek egyikét veszik el, melynek 
váltója annyi, a mint az urak akarják. Ra jméhbő l és bárány-
ból tizedet vesznek, melynek váltója két pénz. A korcsma 
karácsonytól Szent Mihály napjá ig az uraké, ezen kívül a 
szegényeké. A felsoroltakon kívül más díjat n e m fizetnek.1 

Egy 1676 máj. 22. kelettel Szilágy-Cseh urbariuma czím-
mel a csehi várhoz tartozó jobbágyok számáról f enmarad t 
összeírás szerint Ardó részbir tokban 9 jobbágy volt, egy job-
bágy elbujdosott , de pusztán is álll 8 jobbágytelek.2 Egy má-
sik, ugyancsak a XVII. századból Csehi javuk urbáriumét 
ezímmel fenmarad t jegyzék szerint 55 jobbágy van a faluban. : i 

1715-ben 10 jobbágy-háztartás fizet adót, melyekből 7 magyar 
és 3 oláh, 1720-ban pedig <S jobbágy, 7 zsellér és 1 taksás, 
összesen 16 háztartás, valamennyi magyar. 

A népesség száma 1715-ben 90, 1720-ban 144 lélek. Nem-
zetiségi tekintetből 1715-ben magyar 63, oláh 27: 1720-ban 
valamennyi magyar, azaz 144 lélek.4 Marosnémeti gróf Gyulai 
Istvánnak szilágysági jószágában lakó jobbágyairól és zsellé-
reiről 1729 j anuá r j ában írt jegyzék szerint egy jobbágy, egy 

1 GKG. A fasc. XV., XVI. — 2 u . o. A fasc. XV.. XVI. — U. o. A. fasc. 
XV., XVI. - '< Magy. Stat. Közi. XII. k. 65. és (5(5. 1. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. III. 
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zsellér és egy puszta telek van itt.1 1733-ban Ardón (Arduzelul) 
6 oláh családot találtak." 1750-ben 176 gör. kath. lélek volt.3 

Lakossága 1847-ben ekként oszlott meg vallás szer int : róni. 
• kath. 14, gör. kath. 230, ev. ref. 931 lélek.4 Most a népesség-

száma 538; magyar 469, oláh 69, róni. kath. 2. gör. kath. 69, 
ágost. hitv. evang. 3, ex. ref. 447, izr. 14. Házak száma 104. 

Szántóföldje 1715-ben 80y 2 köblös, 1720-ban 178 köblös, 
rét je 1715-ben 28 kaszás, 1720-ban 63; szőleje 1715-ben 9 ka-
pás, 1720-ban 25 van.5 1895-ben gazdaságainak száma 110. 
területe 2203 katasztrális hold, a melyből szántóföld 1572, le-
gelő 227. erdő 105, rét 75, kert 59. szőlő parlagon 13, beül-
tetve 3, terméket len 149 hold.6 

A községnek 1900-ban 6594 K. 98 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van. állami egyenes adója 3647 K. 48 f. 

Mellette van a Saak ad ál-patak. 

Ákos. 
(Akosmonostora.) 

Nevét Ákosmonostorától vette, a melyhez tartozott Bei-
tek (Béltelek). A hagyomány is azt tartja, hogy arról az Ákos 
bánról nevezték el. a kit itt a Bánrekesz nevű határrészén 
felkonczoltak a ha jdankorban . Az Ákos nemzetség itteni bir-
toklásáról okleveles bizonyítékaink vannak, így pl. a szolnok-
megyei Akiismoniistura b i r tokban levő egyenes negyedrész 
birtokot a váradi káptalan 1342-ben az Ákos-nemzetségből 
való Ákos leányának, Ilonának és vejének Zywly Jánosnak 
adja. Még e században arról van szó. hogy Lajos király 
(1370-ben kelt levelével) hihetőleg az ezen vármegyebeli (in 

1 GKG. C. fasc. XVI. 2 Transilvania, (N.-Szeben, 1898. évi 9 10. szám.) 
Slatistikn Románilor din Transilvania in 1733. — :t Tr. 1901. IX k. 284. lap. 
4 Nagyv. Nvk. 7S47. 110. lap. — 5 Magy. Stal. Közi XII. köt. 05. és (>(>. lap. 

A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági Statisztikája. Klső kötet. Szerk. 
és kiadja az Orsz. M. Kir. Stat. Hiv. 498. 1 



Á K O S . 19 

C. Zaladiensi?) Akusfalwa, más néven Kávás-birtokot Kávási 
Miklós mesternek, a György fiának adja.1 Itt természetesen, 
Akusfalvát nem vehe t jük egynek Kávással s Kávás szomszé-
dos bir tokként ér tendő. 

1411 jun . 7-dikén Akosi Dénes fia Tamás á tadja Zsigmond 
király előtt e fa lunak egy utezáját Kisfaludi J akabnak s Pé-
ternek, az ő unokaöescseinek, mint őket any juk után meg-
illető leánynegyedi örökrészüket . 2 

Akos jelentékeny helye volt Középszolnok vármegyének. 
A vármegye gyakran tartotta itt üléseit, pl. 1650-ben t isztújí tó 
közgyűlés volt, az 1629-ben aug. 20-dikán itt tartott vármegyei 
közgyűlésen hirdették ki Bethlen Gábornak 1629 jul . 13-dikán 
kelt diplomáját , «melynek erejénél fogva a szilágyi t raetus 
papja i s azoknak mindkét nemen levő gyermekei a valóságos 
és kétségtelen nemesek közé fölvétettek.3 

1579-ben, Szent György nap előtt, a vármegye embere i 
ide, mint székeshelyökre jöttek, hogy a Jakcsi Boldizsár s 
Gvulafi László perében el jár janak. 4 

Eleinte város. O p p i d u m Akos 1421. Akws 1475. 1421-ben 
Ador j án biharmegyei várhoz tartozott, mint a Csákiak bir-
toka. 1462-ben Szabó Simon leányai Erzsébet és Mártha bir-
tokosok. nemesi kúriával rendelkeznek. De a részbir tokot el-
foglalta Ujnémet i Albert, a kit meg is idéznek érte.5 Ám őt 
itteni b i r tokában megerősíti a kolozsmonostor i konvent.<: 

1475 körül az Orosziak és Akosiak b i rnak benne részt.7 

1499-ben Akosi Sebestyén itteni részbir tokának elfoglalásáért, 
a mely részbirtok Sebestyén fiának, Mihálynak halála után 
ennek nővérét, Hatvani Tamásné Katalint illeti, e Katalin 
megidézteti Szentkirályi Simont . s 

1 Zichy-Okmtár, II. 14—15. 1. — - Fejér, C. IX. 6. 158. :í Zichy-Okmt. 
VIII. k. 107. 1. '4 Névkönyv az erdélyi ev. reí. anyaszentegyház számára 1875. 
Tizennyolczadik évfolyam Kolozsvárt. Nyom. Stein J.-nál 1874. 6. lap. GKG. 
5 Gencsi-lt. nr. 830. 6 Szgv — " Csánki, I. k. 549. 1. s Lelesz, Act. Bercs. 
läse. 11. nr. 17. (Prot. III. pag. 195.̂  

9 * 
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1536-ban Szentkirályi Ferenez ötszázötven magyar fo r in t -
ért Szunyogh György tasnádi provisornak adta el az itteni 
bír tökrészét .1 

1541-ben özv. Sasvári Veres Benedekné, Ákosi Erzsébet 
elcseréli itteni házát, kúr iá já t és részbirtokait Csepei Zoltán 
Mihályival, a ki a maga és Ákosi Ferenez ugocsamegyei Csepe 
és Csedrek részbir tokai t (kivéve a kuriákatf adja cserébe az 
említett Erzsébetnek és leányainak meg Farnosi Jánosnak, 
örök joggal.2 

A részbirtokot, mely örökség jogán Sasvári Farnosi Já -
nost iHete volna, Szeődemeteri Horvát Györgynek idegenítette 
el Szentkirályi Ferenez, miután annak kiváltására e redmény-
telenül intette meg l a rnos i t . " 

1545-ben Szentkirályi Ferencznek, a középszolnoki Ákos. 
m á s néven Zunyogszeg possessiobeli részbirtokát csakugyan 
zálogban b i r ja Szeődemeteri Horvát György. E részbir tok 
azonban vérség szerint első sorban, mint már kitűnt. Sasvári 
Farnosi Jánost illeti, a ki annak visszabocsátására meg is 
inteti Horvátot.4 Ez a határrész ma is megvan. 

1549-ben Szentkirályi Ferenez el akar ja idegeníteni i t teni 
részbir tokát , azért ennek megvételére inti rokona i t : Sasvári 
Farnos i Jánost, Ákosi Jánost és Mihályt, Ujnémeti Bertalant, 
Urbán Imrét. özv. Urban Máténé Elenát és özv. Literátus 
L á s z 1 ó n é Erzsébetet .5 

1559-ben itteni nemesek, névszerint i Dobszai Péter és 
Papp, másként Vid István tanúkként szerepelnek a Bodon és 
Csiglen nevű erdők hovatar tozásának megállapítása végett 
tar tot t tanúvallatásnál .6 

1579-ben Ákos városában (in oppido) per folyik Drágos 
Fodor felperes és Yalkai Miklós alperes közt.7 

Ákosról a Dobszai János jobbágyát: Nagy Bálintot: a 

1 Orsz. lt. Kolozsm. conv. lad. 27. S. nr. öl. 2 Lelesz, Act. an. 1541 
nr. 32. — :í U. o. 1550. fasc. 3. nr. 6. — 4 U. o. 1545. nr. 4. — 5 U. o. 1549. fasc 
7. nr. 43. — « Nagyv. Múz. Hl. e. — " GKG. C. fasc. XIX. 
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Farnosi János jobbágyait : Burna Jánost, Tera Gergelyt meg 
Kelej Mártont és Gáspár t ; a Deési Már tonné Ákosi Petronel la 
jobbágyát : Borsos Fereneze t ; Vathay Tamás jobbágyá t : Zala 
Tamást és Akosi Ferencz jobbágyát, Oláh Jánost idézték meg, 
mint szomszédokat, a mikor Báthori Zs. fejedelem 1588 máj . 
18-diki parancsára be akar ták iktatni Fajdasi Horváth Gábort 
és nejét, Németi Zsófiát Peér, Ete, Szeődemeter, Csán és Szo-
por bir tokokba.1 

Ez év j u n . 10-dikén Somlyai Báthori Zsigmond erdélyi 
vajda új adományozás czímén egy részjószágot és nemesi 
kúriát, telket, házat ad minden hozzátartozóval és a bennük 
gyakorolt királyi jogokkal együtt Mihályfalvi Eördög György-
nek és Eördög Katalinnak, a ki a Báthori Újvári familiárisá-
nak, Köblösi Theke Tamásnak a felesége.2 Ez a Nagyesküllei 
Eördög György a Kraszna vizén malmot épít 1590 márcz ius 
18-dikán.3 

1607-ben Akosi Erzsébet asszony ivadékai perelnek egy 
almáskertért , mely a malomárka és a Kraszna között esett.4 

1617-ben Ákos városában Közép-Szolnok vármegye tiszti-
kara előtt Erszentkirálvi Mezei Lőrincz és Márton kijelentik, 
hogy 1611-ben vitézlő Szikszai György az ő ősi bir tokaikat 
az idegen kezekből kiszabadította s Ákos városának Szúnyog-
szeg nevű utczája végén levő romlot t malmoka t kijavította, 
j ó fo rmán ú j ra építette s azért hálából ők zálogba adták Szik-
szainak két ákosi s egy érszentkirályi jobbágyukat, 70 írtért, 
most pedig ugyancsak a Szikszainak visszafizetett és tőle fel-
vett 70 forintért Szodorai Miklós, középszolnokmegyei egyik 
al ispánnak vetik zálogba.5 

1619-ben Szentkirályi Mihálynak ér-giróti b i r tokán szü-
letett két jobbágya Ákosra szökött, Kémeri Zalai Ferenczné, 
Ördög Katalin b i r tokára ; ezért Szentkirályi Mihály íia. István, 

1 Orsz. lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 13. 2 .Ilt. — 3 Nagvv. Múz. Bl. 
4 V. o. — 5 Aláirják a levelet Dobai Spáczai Gáspár másik alispán, Adorján 
György, Pap János, Zalai János és Deák István szolgabirák. (U. o.i 
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pert indított Zalainé ellen.1 1620-ban a megyei törvényszék 
itt tartott gyűlésében szintén elmarasztalta Zalainét, miután 
e lőbb Zalai János szolgabíró és Mezei Lőrincz esküdt el-
marasztal ták volt.2 1625-ben Kémeri Zalai Ferencz özvegve, 
Ördög Katalin, az ellene Szentkirályi Istvántól két ákosi job-
bágyért indított pert a fejedelmi törvényszék előtt is elvesz-
tette, de a fejedelem az Ítélet végrehajtását felfüggeszti és 
Ördög Katalin j avára új pert enged s ezt K.-Szolnok megye-
vei tudat ja . 8 

1621 decz. 16-dikán Ákoson lakó Erszentkirályi Mezei 
Márton zálogba ad egy szakácsii puszta házhelyet Szakácsi 
Ferencznek.* 

1622 ápr. 23-dikán Erszentkirályi Szikszai György egyik 
érszentkirályi telkét és 20 forintot ad cserébe Ákosi Pap Ist-
ván ákosi telkéért, mely vitézlő Kidéi László és Újnémeti Vid 
udvarháza i között feküdt . 5 

1624 oki. 23-dikán Ákos városában Kidéi László és Kidéi 
Ferencz, továbbá Kis Ferencz, ákosi lakosok előtt egyrészről 
Akosi István s Szántó Tamás, másrészről Ákosi Kata Báthori 
Boldizsárné s fia Báthori Mihály itteni jószágukon meg-
osztoznak.6 

1628-ban Ákoson Juhos Miklós, középszolnokvármegyei 
jegyző előtt Sámsoni Yid László és neje Gencsi Anna, Gencsi 
István leánya, egy ákosi jobbágvtelköket, melyet valaha Dobszai 
János birt, de Gencsi Istvánnak zálogba adott, odaadják cse-
rébe Sándorházi Is tvánnak és nejének, Dohai Zsófiának, egy 
alsószopri jobbágytelekért , ráadásul Vid László még egy 
mindszenti telket is ad Sándorházi Istvánnak.7 

1629 decz. 8-dikán Kisvárdai István ákosi prédikátor 
Kidéi László és Sikolya László előtt Ákosi P a p p István és 

1 Nagyv. Múz. Bl. - U. o. :í Kézhez vette ápr. 12-én Újnémeti Gáspár 
Akos városában. (U. o.) — 4 U. o. 5 U. o. — ü Szgy. — 7 Ezen egyességet Balázs-
házi László és Sarmasági László alispánok 1628-ban Ákoson hitelesen kiadják 
és Pap János, Gúthi Miklós, Bánházi Pál és Szabó Jakab megpecsételik, il". o. 
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öcscse János, megosztoznak. Ákoson két jobbágyuk volt és 
némi földjeik.1 

1632-ben Ákos városában vallanak ügyvivőket Bályogi 
Szénás Boldizsár s felesége.2 

1637-ben Ér-Szentkirályt Szabó Jakab k.-szolnokmegyei 
szolgabíró, Szentlászlai Is tván, szentkirályi nemes személy, 
Pokol János, hü tös ember és Bakó Mátyás előtt Szentkirályi 
Sándor azon ákosi telket, melyet Mezei Lőrineztől 20 f r ton 
vett zálogba, ugyancsak 20 írtért tovább zálogosítja Dohai 
Judi tnak, özv. Szentkirályi Is tvánnénak.8 

1639 szépt. 29-dikén Dobrán lakó Ács János az ákosi 
ha tár C sej te nevű rétjén régebben h á r o m rétet váltott ki 
9 frtért egy új németi oláhtól, Kelenczés Györgytől, de azt most 
igaz tula jdonosának, Ákosi P a p p Istvánnak, visszabocsátja, 
az ákosi prédikátor Tisza Barzi (Bácsi?) Mihály előtt.4 

Ugyanekkor Sándorházi István és neje, Dohai Zsófia, 
ákosi lakosok, megidéztetik egy czigánvi jobbágy elfogatóit." 

1642 márcz. 30-dikán az itt lakó Ujnémet i Gáspár és 
Sándorházi István nemesek panaszt tesznek a fejedelem előtt, 
Ákosi Pap István oly helyen csináltatott ma lmot a fa luban, 
hogy a felszorított víz a fa lunak szabados út já t elrontotta, 
a fejedelem Közép-Szolnok megyének ez ügyben vizsgálatot 
parancsol.0 

1643-ban Gyalog István ákosi jobbágy Pap Istvánnak és 
örökösének hűséget fogad, István Deák és Surányi Ferencz 
Deák előtt, előbb valamiért Pap István megharagudot t reá és 
a bélteki tömlöezben fogságban tartotta, de aztán kibocsátotta.7 

1646 decz. 6-dikán Ákoson Szolnok megye tisztikara 
előtt Barthor(?) Andrásné, Sikolya Erzsébet, felszólítja atya-
fiait, hogy egyik ákosi pusztatelkét vegyék meg, mer t kü lönben 
kénvtelen lesz azt idegeneknek eladni. A tisztikar Kisdobai J o 

1 Szgy. 2 NY. MÚZ. Hit. — U. o. 4 U. o. — 5 U. o. — í! U. o. — 
" U. o. 
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Dohai Péter, Mindszenti Balázsházi Mihály alispánokból, Szabó 
Jakab Deák, Zalai Gáspár, Ramocsa Mihály és Bán István 
szolgabirákból és Szentkirályi András jegyzőből állott.1 

1647-ben az itteni részbirtokot Yassaly János nejére, Dancs 
Annára írta át, de ezért tiltakozik ellene nővére, Katalin.2 

1657 máj . 4-dikén Szabó György, Kis Ferencznek job-
bágya, hitlevelet ad, hogy földesurát , Kis Ferenczet s ennek 
maradékai t soha el nem hagyja." 

1658 aug. 8-dikán Tasnádon Rákóczi G}7örgy fejedelem 
megparancsol ja a váradi kapi tánynak és udvarb i rónak és az 
ákosi nemeseknek, hogy a szakácsi és ákosi dézsmállak tizen-
hatodát az ákosi és szakácsi prédiká toroknak kiadják.4 

1661-ben Szénás Dávid, Kis Péter nevű jobbágyát elcse-
réli nénjének, Kis Ferenczné, Szénás Katának néházai vagy 
márkái j obbágyáva 1.5 

Ebben az évben, ápr. 20-dikán, Perecseni Nagy Andrásné, 
r 

Szentkirályi Katalin, fér jének hagyja a Mezei-szeren levő zá-
logos jobbágyát , továbbá ugyanitt lakó Kis Mihály nevű 
jobbágyát. '5 

1664 máj . 28-dikán (Szatmárt) Szénás Dávid Ákoson lakó 
Matóezi Mihály nevű jobbágyát 1665 májustól kezdve zálogba 
ad j a ötven írtért Csatári Mihálynak és nejének. 1665 május ig e 
jobbágy Bideskúti Ferenczet szolgálta.7 Jnl. 20-dikán «ezelőtt 
Karaszna varmegyeben Ilosvan mostan pedig Szakmar Né-
methiben lakó» Szénás Dávid az itt lakó Kis Péter nevű job-
bágyát adja zálogba nemzetes Csatári Mihály szatmári lakos-
nak és feleségének, Belényesi Judi tnak, Bideskuthi Ferencz, 
Dobai György és Balajthi Ferencz előtt ötven forintért , 1666. 
márcz. 15-én ú j r a ötven forintot vesz föl ezen jobbágyáér t 
és a hozzá tartozó telekére.8 

Ez évi okt. 27-dikén Ákosi Pap István íia, Zsigmond, 

1 NY. MÚZ. Bit. — 2 Lelesz, Signat. Lib. 28. folio 18. :í Szv. It. 
4 Nagyv. Múz. Bl. 5 Szcjy. (í Nagyv. Múz. Bl. — 7 U. o. s U. o. 
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összes itteni részbirtokát azon esetre, ha meg nem nősül, 
sógorának, Fekete Györgynek adja és hagyja, főként azért, 
mert Fekete György váltotta őt ki a pogányok között való 
rabságból. Pap Zsigmond bátyja volt István, nénje Erzsók. 
Tanúk valának Szegedi György és Fejér Mihály.1 

1(568 j im. (j-dikán Szilágy-Cseh végvárban kelt itélet-
levél szerint Ákosi Pap István, Szilágy megye (!) törvényszéke 
előtt «in eonfini Szilagy Cseh, loco videlicet Sedis Judrese 
consueto el usitalo» perbe fogja Ecseden lakó Fekete Györ-
gyöt, mert az ő ákosi jobbágyainak a leküldött kóbor ló rablók-
kal sok kárt okozott és a I í raszna folyón épült ákosi alu lesapó 
malomból sok búzát elvitetett, holott Fekete György elhalt 
nejének, Pap Erzsébetnek, az ő testvérének e jószágban semmi 
joga sem volt. A törvényesen megidézett Fekete György nem 
jelent meg s azért a megyei törvényszék elmarasztalja.2 

1669 márez. 11-dikén az itt lakó nemes emberek, egy-
szersmind Közép-Szolnok vármegyének hites assessorai : Kis 
Márton és Daróczi Mihály, továbbá Kis Márton s Szilágyi 
István ákosi jobbágyai elismerik, hogy Kis Ferenez u r a m ákosi 
lakos, a szatmárvármegyei Óváriban lakó Szilágyi Istvánnétól, 
Belényesi Judi th asszonytól, öt ákosi jobbágyot váltott ki, a 
kiket a szatmárvármegyei Mátészalkán lakó néhai Nagylaki 
Györgyné, Mezei Zsófia 102 í r tban vetett volt zálogba.3 

1670 j u n i u s 2-dikán Szepesi Pál és neje, Mezei Anna, 
továbbá Mezei Borbála és Klára megegyeznek h á r o m lakott 
és egy puszta szakácsii telek, meg egy ákosi puszta szőlő 
ügyében Hatvani Jánossal, úgy, hogy ettől egy szakácsii job-
bágyot kapnak telkestül.4 

Benes Dávid, a krasznavármegyei Ilosván lakó nemes 
ember, 1671-ben az Ákoson levő puszta telkét, melynek neve 
Szaniszló János házatelke, s szomszédja nyugot felől Kecskés 

1 Nagyv. Múz. Bl. — - U. o. — a Xégv gyűrűs viaszpecséttel, melyben 
kardot tartó kar látszik. (Szgy.) — 4 Nagvv. Múz. Bl. 
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Kata pusztája, kelet felől az országútja, zálogba adja tíz ma-
gyar for intér t Szécsi György, széesi lakosnak. ' 

1673 máj. 20-dikán Űjnémethi István, ákosi lakos, elzá-
logosít egy ú jnémet i jobbágyot . 2 

Ez évi junius 5-dikén Tasnád-Szarvadon lakó Károlyi 
György né, Mezőségi Erzsébet, ákosi Borzas nevű puszta tel-
két (mely egy fel ül Pap István, másfelül Sándorházi Péter 
puszta telkei közt esett) tizenkilencz forintért zálogba adja 
Pap Istvánnak, Bikfalvi Ferenez, Pap Mihály és Bódis István 
tanuk előtt.:í 

1 (>74 ápr . 25-dikán Pap István ákosi lakos elcserél egy 
hatvani telkét egy szakácsii telekért.4 

Ez évi má jus 28-dikán Újnémeti László, a ki azelőtt Áko-
son lakott, két ú jnémet i s egy ákosi jobbágytelket P a p János-
nak s nejének, Guthi Annának zálogosít el.5 1670 márczius 
29-dikén nyolcz forintért zálogosít el ezeknek egy puszta tel-
ket itt. Ekkor azt is megtudjuk, hogy az itt szereplő Újné-
meti Szentmárton-Macskásra költözött.6 

1675 jan. 11-dikén az itt lakó Zala Gergely, Szentkirályi 
Miklósné Mezei Dorka jobbágya «az Calloban egy dülőföldet» 
há rom Írtért zálogba ad Pap Istvánnak. T a n ú volt az ákosi 
scholamester , Daróczi Ferenez.7 

Ez évi máj . 18-dikán Nagy-Dobán lakó özv. Veres Ist-
ván né és Veres István maradéka i : Veres Mihály, István és 
János, továbbá Palóczi György há rom (Selymes nevű) ákosi 
jobbágyukat hetven Írtért elzálogosítják Ákoson lakó Pap Ist-
vánnak és nejének, Guthi Annának, Guthi István középszol-
nokvármegyei alispán, Szécsi György megyebiró és Csehi, 
másként Dávid Mihály előtt.8 

1686 j a n u á r 29-dikén Perecseni Nagy Andrásné, Szent-
királyi Katalin, középszolnoki ákosi részbirtokához, mint vér-

1 Tanuk: Guthi István, közép-szolnoki alispán és Balajthi Ferenez. Szgy.} 
2 Nagyv. Múz. Bl. :í U. o. — 4 U. o. 5 U. o. — 0 U. o. — 7 U. o. 8 U o.: 
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rokonoknak, Perecseni Lindvai, másként Kovács Mihálynak 
és nővérének is joguk van.1 

1690 ápr . 3-dikán Guthi János, Közép-Szolnok vármegye 
helyettes szolgabirája és Szalai László, hites assessor jelentik 
Szolnok vármegyének, hogy Akosi id. Pap István maradéka i 
javára Ákoson tanúvallatást végeztek; Köteles Mihály, Alsó 
Mihály jobbágya szerint, mikor Lengyelországba mentek a 
hadak, id. Pap István kijelentette, hogy ő, Kovács János és 
Sikolya László egy jószágot birnak, s ha ő neki magva sza-
kad, Sikolya László maradéka i ra száll, de viszont, ha Siko-
lyának magva szakad, Pap maradéka i ra száll minden jószága; 
tanúk voltak még mostani Sikolya István Dobai Dávid és Kis 
Ferenczné jobbágyai és Daróczi Mihály nemes ember. 2 

Ez évi jú l ius 7-dikén Lengyel András, ez ügyben helyet-
tes középszolnokvármegyei alispán, tasnádi lakos, Mihályfalvi 
Szalai László, középszolnok vármegyei szolgabíró, Guthi János 
és Szemere György nemes személyek jelentik, hogy Közép-
Szolnok vármegyének Görcsönben 1690 junius 21-dikén tar-
tott törvényszéki gyűlése végzése szerint, két ákosi jobbágyot 
Bartos Lászlótól elvettek és Ákosi P a p Istvánnak, a kit az az 
öreg Sikolya László után illet, á tadtak; ' 

1695. ápr. 6-dikán az itteni jobbágytelkek kibocsátására 
Dobai Dániel és neje, Szénás Zsófia, megintik Szénás G y ö r -
gyöt és meg is kínáltatják azok zálogösszegével.4 

1696 ápr . 1-sején pedig egy ákosi jobbágy ki nem bocsá-
tásáért idézteti meg Szécsi Györgyöt Menyői Dobai Dánielné, 
Szénás Zsófia.5 

Ákoson (Áchos) van, úgy látszik, az a hely, melyet Kis 
István özvegye, Balog Anna, akkor m á r Zilahi Szabó István 
neje, fiával, Kis Ferenczczel, 1698-ban tiszteletes Batizi Ist-
vánnak és fiának, Sámuel Deáknak zálogba ad, mer t ákosi 
lakosnak m o n d j a magát Balog Anna.6 

1 Nagyv. Múz. Bl. 2 Felbontotta a levelet Dobai József megyei jegyző. 
U. o. — :í U. o. — 4 Gencsi lt. nr. 961. 5 U. o. nr. 955. <: Szgy. 



2 8 Á K O S . 

Gencsi Gvörgyné, (iutlii Juditnak, Köteles Mihály nevű 
jobbágyát hatalmasul elfoglalták Dohai Dániel és neje, Szénás 
Zsófia, kiket azért 1700 február 22-dikén Gencsiné meg-
idéztet.'1 

Ez évi szept. 3-dikán Horvát Gábor, beregmegyei mező-
kászoni lakos, az atyjáról rászállott mihályfalvi és érszent-
királyi udvarházhelyei t odaadja Pap Zsigmondnak és László-
nak, mint testvér szerint való atyafiainak, továbbá Szakácsii 
Pap Jánosnak egy ákosi telekért és 72 írtért.2 

1705-ben ezeket a nemeseket muta t ták ki Ákosról : Pap 
Zsigmond, Sándorházi Péter, Tót Mihály, Kis Ferenez, Szalai 
László, Sarkadi János, Keresztúri Sámuel, Szemere György, 
Pap Sámuel, Yerebéllyi György, mint a kiket lovas zsoldosok 
állí tására kötelezett a vármegye.8 

1707 máj . 22-dikén Jakab György és felesége, Urai Gis-
monda, ákosi részüket Pap Zsigmondnak kilencz ' í r tér t és 

r ' i 
90 pénzért zálogba adja.4 

1716-ban Szécsi György és neje, Guthi Judi t itteni javai-
nak a felosztására az előbbiek leánya, Zsombori Jánosné Szé-
csi Zsófia, meginti Gencsi Gvörgyné, Dohai Erzsébetet és Csa-
tári Andrást .5 

1729-ben Sándorházi Péter, ákosi lakos, elzálogosítja tas-
nád-szarvadi telkét Yay Lászlónak és nejének, Boros Katának.0 

1700 jun . 12-dikén vizsgálatot tar tanak Töki Yiski Gábor 
•és Sándorházi István számára arról, hogy Ákoson Pap Kata 
és Yid miféle örökös vagy zálogos jószágot bir tak. ' 

Az itteni birtok visszaszerzésére nézve 1784-ben Menes-
ági István és György, meg Csoknyai György egyeznek meg s 
a m a kettős szerződést, melyet Menesági György Bányai Sá-
muellel. Menesági István pedig Gönczi Györgygyei kötött, 
megsemmisítik.8 

1 Gencsi lt. nr. 949. 2 Nagyv. Múz. Bl. — :í Szgy. — 4 Nagyv. Múz. 
Bl. — 5 Gencsi lt. nr. 951. — <J Bl. — 7 Gencsi lt. nr. 549. — 8 Lelesz, Act. an. 
1784. nris 34. et 35.; prot. oliis 36. et 37. 
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Ez évben itt Szinérváral jai Horváth Péter, János és Sán-
dorházi Péter, több más rokonukkal együtt bir tokosok.1 

1786-ban bir tokosok: Árkosi Veres Ferencz, néhai Arkosi 
Zsigmond fia; Veres Krisztina, néhai Veres Zsigmond leánya, 
néhai Veres György Mária leányának fia: Hatvani Mihály; 
Veres György Erzsébet leányának fia: Ju r a J á n o s ; Erszent-
királyi Veres Mihály és János, néhai Veres Mihály fiai.2 

A hadi terhekhez való hozzájáru lásra 1797-ben összeírták 
a községből a következőket : kisebb b i r tokosok: gr. Károlyi 
József, br. Vesselényi Farkas , Pétsi Antal, Yeér András-utó-
dok, Szombatfalvi Lászlóné, Ladányi Sámuel, Ugrai György, 
Gergely László, Dohai István, Kattra Mihály, Szunyogh István, 
Érsekújvár i Lajos, Ivávásy János, Veress Miklós, Bölöni Gás-
pár, Gaál Sámuel, Ajtai Miklós, Barabás György. Bölöni Fe-
rencz. Csontos Sándor , Csontos Sámuelné, Sándorházi Péterné, 
Szomódi G. István. Szilágyi L. Sándor, Bara László, József. 
András és Sándor, Veress József, Török Ferencz, Nagy Pál, 
Miklós és Ferencz, öreg Nagy János, Veres János, Török Jó-
zsef. Szomódi Mihály, Sándorházi János, KI). Veress Ferenczné, 
Verebei István, Rétsei Imre, Makkai György, Tót Dániel és 
Vantsa György; saját telkükön lakó, egyházi adómentes neme-
sek: Nagy István, Sándor és László, Verebei Imre, \\. Nagy 
János, Tordai Sándor, Mots Veres Ferencz, Horvát András, 
Szentiványi Gábor, Szomódi (i. Gáspár, Pap József, Mikola 
Mihály, Mándi Mihály, Debreczeni János, Balog Márton, Bo-
doki Sámuel, Herei Miklós, Balog Sándorné, Balog Benjámin. 
Losonczi János, Sági József, Dohai Sándor, Kováts József. 
Kálik János, Marosi Józsefné, i f jú Nagy Mihály, Bátz Nagy 
Ferencz, Márton József, Vásárhelyi Péter és Sámuel, Nagy 
Dávid, Kállav Agnes, Újlaki Sándor, Sinka Jánosné, Varró 
Ursz, Kálik Sámuel. Dohai Péter, Balog József, Szentpéteri 
József, Mikola János és József, Bálint Demeter, Török György. 

1 .Ilt. — 2 u. o. 
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Dohai József, Makódi Mihály, Balog Dávid, Yass István: más 
telkén lakó, adómentes nemesek : Varró György, Vásárhelyi 
István, B. Nagy György, Kincses Gergely. Moja Benjámin. 
Szász Sámuel, Győrfi István, Arkosi Veress Ferenczné; saját 
te lkükön lakó, adózó nemesek : Batizi Zsigmond, Tótfalu (-si?) 
Mihály, Tótfalusi János és István, Fu ra Gergely, Tar Mihálv 
és István. Turbucz Ferencz, Sarkadi András, Geréb Sándor, 
Mád György, Kánai Mátyás, Dési Péter, Turbucz István, Fu ra 
György és Gál Mihály; más telkén lakó, adózó nemesek: 
Hätz István, Turbucz László, Sarkadi Ferencz és István, Ke-
letsényi György, Pongrácz András, Somh7ai Zsigmond, Pon-
grácz Mihály, Domokos Mihály, Pongrácz József és Venter 
Gábor ; p a p o k : Pávai István ref. és Pap Gábor o láh : kánto-
rok : Veszprémi Ferencz ref. és Pap Tódor o láh : á rendá to rok : 
Isák Jákob, Jákob Benjámin, J ákob Oser, Áron Salamon, Lá-
zár János, Iczik Á b r a h á m ; zs idók: Judovics Ferencz, Szabó 
Hersli, Mester Tóbiás, Szegény Salamon és öreg Lázár János ; 
mo lná rok : Fodor László, T imár István. Halasi György és Csula 
Gábor.1 

1805-ben összeírták a következő fegyverfogható 1. adómen-
tes nemeseket : a) lovasok: Bölöni Gáspár, Gáál Sámuel, Ajtai 
Miklós, Bölöni Ferencz, Török József, Barra József, Szilágyi 
Sándor , Makai István, Török Gáspár, Csontos Imre, if jú Bátoni 
Nagy Ferencz, Csontos József, Sándorházi István, Szomódi 
Pál, Török Ferencz, Verebélyi István, Nagy Miklós, Harra 
András, Balog Dávid. Nagy György, Dohai Sándor, Nagy József, 
T a r Mihály és József, idősb Tar István, Kovács Mihály, Barra 
Sándor, Csontos Sándor, Harra Gáspár, Veres József, Nagy 
Gergely, Veres László, i f jú Tar István; b) gyalogosok: Szo-
módi Mihály, Barabás György, Szomodi Gáspár, Szentiványi 
Gábor, M. Veres Ferencz, I). Veres Ferencz, Nagy János, Kö-
vesdi József, Mikola József, Szentpéteri József, M. Veres Antal, 

1 SzY. lt. 
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Farkas István, Balog Sámuel, Mándi Mihály, Balog János, Mar-
ion Ferencz, öreg B. Nagy Ferencz, Sándorházi János, Nagy 
Mihály, Tordai Sándor, ifjú Nagy Ferencz, B. Nagy Mihály, 
Veres Ambrus , Balog Péter, Győrfi István, Demeter Májer, 
Mándi György, Nagy László, Debreczeni János, Balog Márton. 
Vas István, Nagy Dávid, Makódi Mihály, Vásárhelyi Pál, Pap 
József, if jú Debreczeni János, Vas Sámuel, öreg Vásárhelyi 
Péter, Vásárhelyi István, Dávid György, Nagy Boldizsár, Dohai 
József, Balog József, Moja György, Ecsedi Mihály, Kincses 
Gergely és István, Márton István és József, B. Nagy István, 
Szász Sámuel, Balog Benjámin, Újlaki Sándor, Kálik János, 
Nagy Sándor, B. Nagy János, ifjú Kincses István, Kálik József, 
Berei Miklós, Flór ián Tógyer, Bákóczi György, Dávid Urszuj , 
Pap László, Nagy Sámuel, Moja Benjámin, Mikola J ános ; 
2. adózó nemeseket : a) lovasok: Pongrácz György és András, 
Tótfalusi János, Kelecsényi György; b) gyalogosok: Keczi 
János, Géczi Tógyer, Somlyai Zsigmond, Kánai János, Báez 
Sándor, Turbucz Ferencz, Vlád (iyörgy, Tótfalusi István, Ju ra 
Gábor, Gellért Mihály, Sarkadi Ferencz, Turbucz István, Sar-
kadi András, Losonczi József, Sarkadi János, Losonczi Mihály, 
ifjú Tótfalusi Mihály, Domokos Mihály, Dézsi József, Bene 
Lupuj , (iái András, Turbucz János, Seres Miklós, Gellért György, 
Sarkadi József, Horváth József és Császár Sándor.1 

Református egyházáról, mely az Árpád királyok idejében 
o ly fényes szerepet játszott Ákos nemzetségtől származik, 
m á r volt szó. Anvakönvvei ez egyházközségnek 1769-ben kez-
dődnek ; a jegyzőkönyvek 1740-ben, a melyekben érdekes 
határozatokat olvasunk 1772-ből az úri szent asztalhoz való 
j á rú lás rendjéről . Úrasztali készleteinek legnagyobb része a 
XVIII-ik századból való. Aranyozott ezüst borosztó pohá r szép 
czirádákkal. Czinkanna következő fel irat tal : «Anno Domini 
1/10die22 X-bris. Átkozott tegyen, aki eltulajdonítja az nraszta-

1 S /V. LT 
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Iától. Én Szekeresi Xagi/ István az ákosi szent ekklezsiának 
adtam.» Másik cz inkanna, fe l í rása: «/s/7 Szomódi István az 
ákosi ekklezsiának adtam. 1714. február 26% Egy terí tőnek 
ez fel írása: (.(Anno Domini 1/11 die 23 máj. Sipos Jánosné, 
Selymes Ilona ad la az ákosi ekklezsiának, hogy használja 
isten dicsőségére.^ Egy terítőn arany fonallal ez a felirat van 
h ímezve: «Ts. Xs. Nagy Bőt. fíölöni Gáspár, Ts. Xs. Telegdi 
Csanádi Anna 1778. 26 Jnl.» Egy terítőn ez a fel irat : «Xs. 
Köröndi Xagy Sándorné Xs. .1/. Veres Juliánná az anyaszent-
egyház iránt való szeretetből M. V. F. 1829.» 

Az első papja , a kiről tudunk, Harsányi Mihály volt. Ót 
az 1597. j a n u á r 16-án Tasnádon tartott közzsinat küldte ide.1 

Az 1634. jun . 18-adikán Szatmárt tartott közzsinat Fegyver-
neki Mátyást.2 az 1712. szept. 28-adikán Debreczenben tartott 
közzsinat Kecskeméti J á n o s t 3 küldte. 1701-től ezek voltak 
papja i : Körtvélvesi János, Szombati Pál, Magyari Márton, Pa-
taki János, Bánpataki János, Envedi András, Pesti Mihály, 
Szentpéteri György, Göde Ferencz, Szathmári János, Ötvös 
Harsányi István, Losonczi János. Az 1759 október 10-dikén 
Debreczenben tartott egyházkerületi gyűlés erősítette meg 
hivatalában.4 Makódi Mihály (1763- 1773) esperes, Szentesi 
Keresztes Mihály (1773 1791) esperes, Heczei Pál (1791 1794) 
esperes, Pávai István (1794 1809), Sepsi-köröspataki Költő 
László (1809—1827), Beke László (1827- 1832), Bányai István 
(1832—1833) segédpap, Szél György (1833 1834), Kelemen 
András (1847 1866).5 Jelenlegi pap : Magyari István. 

Görög katholikus kő temploma 1881-ben épült. Anya-
könyve 1824-ben kezdődik.0 Izraelita temploma szintén kő-
ből való. 

Van három elemi népiskolá ja : gör. kath., evang. reform, 
és magán, mindegyik egy-egy tantermű. A gör. kath. 1880-ban, 

1 Tört. Tár, 1898. évf. 622—623. 1. — ? U. o. 631—32. 11. :í Tt. ev. ref. 
I. 93. 1. — 4 U. o. II. 55. 1. — r> Akosi evang. reform, egyház levéltára. Sch.. 
1886. 167. lap. 
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az evang. reform. 1878-ban, a magán 1897-ben épült . A tör-
vényhatóság 1895 óta kisdedóvóintézetet tart fenn. 

Népességére, adózási viszonyaira kü lönböző korból van-
nak adataink. 1475 körül Oroszi Ferencz jószága 3. f r 3 dr., 
az Ákosi Mihályé 19 fr. 5 dr., az Ákosi Antalé 4 fr., az Ákosi 
Lászlóé 1 fr. adót fizetett, tehát 27 fr. 8 dr. folyt be a köz-
ségből.1 1543-ban 4—4 kapu után adóztak a Horváth György 
és Ákosi János jobbágyai , ellenben a Valkai Imre-, jííjnémeti 
Bertalan- és Nagy Ferenczéi csak 1 1 után. Találtak ekkor 
a helységben a 11 családon kívül még 2 bírót, 2 szabadost, 
20 szegényt, 4 ú j házat és 1 puszta telket.2 1549-ben a Hor-
vát György jobbágyai 7, a Farnos i Jánoséi 3V2, az Ákosi 
Mihályéi 4, az özv. Ákosi Erzsébetéi 2, a Haraklányi Imrééi H/2 
és a Németi Bertalanéi 1 kapu után fizettek adót. Ugyanekkor 
feljegyeztek a 19 kapun kívül 4 bírót, 31 szegényt, 6 ú j meg 

I leégett házat;5 1570-ben U/2- H/2 kapuszámnyi adóval rótták 
az özv. Horváth Györgyné és Vetési András jobbágyait , az 
Ujnémeti Istvánéit 1, a P a p Istvánéit pedig 72 kapuszámnyi -
val.4 1604-ben 2 rótt ház u tán 4 forinttal adóztatták meg az 
egész falut.5 

1715-ben 7 jobbágy, 1 zsellérháztartás, 38 köblös szántó-
föld s 23 kaszás rét u tán fizettek adót. 1720-ban 10 jobbágy, 
II zsellér s 2 taksás, szabados háztartást , IO6Y2 köblös szántót, 
48 kaszás rétet jegyeztek fel az összeírok. 1715-ben 8 magyar , 
1720-ban 21 magyar s 2 oláh adóköteles háztar tás van,6 a 
miből a lakosság száma 72-re, 1720 körül 207-re tehető, vagyis 
189 magyar, 18 oláh lélek lakta. 

1720-ban itt 5 telek volt m á r 50 éve puszta s 4 olyan 
jobbágy, kiket földesuraik visszaköveteltek.7 

1847-ben a lakosok száma 1686; róm. kath. 20, gör. kath. 
404, evang. reform. 1220, izr. 42.8 1890-ben 1502; nyelvre nézve 

1 E mű I. köt. 177. lap. — 2 Dical. — :í U. o. — 4 U. o. 5 U. o. 
Magi). Slat. Közi XII. k. (55. és 6(5. 11. — 7 U. o. - - s Nagyv. Nvk. 1847. 105. 1. 

Dr. PETIÍI MÓH : Szilágy vármegye monographiája. III. 
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magyar 1070, német 2, oláh 397, egyéb nyelvű 27; vallásra 
nézve róm. kath. 40. gör. kath. 402, ágost. hitv. evang. 7, 
evang. reform. 932, izr. 115. Házak száma 200. 

1895-ben gazdaságainak száma 213. Területe 4939 katasz-
trális hold, a melyből szántóföld 3383, rét 002, legelő 585, 
kert 34, terméketlen 335 hold.1 

A községnek 1900-ban 8004 K. 94 f. becsér tékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 10,17<S K. 54 f. 

Utczái: Felső-, Kraszna-, Alsó-, Csögi- és Uj-utcza. 
Határrészei : Eh- és Cser-domb, Törökkút alja, Nagytelek, 

Tömösvár , Bundadomb, Felső rét, Gál hídja, Lazsnak, Dob-
ránkert , Fehér, Kosér-Szeg, Bánrekesz, Oláh kert. Szunyog-
szeg. Sötét-tó környéke, Alsó mező, Mocsár, Erdő-szeg, Felső-
Somkerek, Alsó-Somkerek és Hegyföldek. 

A Bundadombon egy Bunda nevű híres betyárt akasz-
tottak fel. 

1590 ju l ius 22. körül Lasnak körül eső rétekről és irtá-
sokról tanúvallatást tar tanak néhai id. Ákosi Mihálynak Do-
rottya nevű nejétől született Ákosi Petronella, előbb néhai 
Sándorházi János, akkor pedig Sándorházi Dézsi Máté kraszna-
megyei jegyző neje javára.2 A hagyomány szerint Ákos nevű 
bánt , mint már említők, a Bánrekeszbe szorították s itt népé-
vel együtt felkonczolták. 

E század elején a Sötét-tó környéke határrészben egy 
ter jedelmes, sötétkék vizű tó volt. 

A Nagy-telek határ részben köveket és temetkezési czikke-
ket találhatni, miből az következnék, hogy itt valaha falu volt 

Vizei: Kraszna-, Gele-, Veresmar, Somkerek- és Szekeres-
patak. 

Babatelke. L. Babuktelke. 
Babocza (Nagy- és Kis-). L. Bábcza. 

1 Mg. St. 506. — 2 Nagyv. Múz. Hit. 
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Babuktelke. 
(Babatelke, Bábucztelek, Bábodtelek.) 

Babuktelke, Nagy-Derzsida közelében feküdt,1 s azután 
ennek a falunak a ha tá rába olvadt a t izennyolczadik század 
d e r e k á n : fekvését megvilágítja közelebbről Közép-Szolnok 
vármegye generális székének egy 1729-diki jegyzőkönyve, mely 
arról szól, hogy a nagy-derzsidai ú j fa lu helye Babuktelke 
volt,'2 továbbá 1717-ben a babuktélki b i rákról van szó, a kik «a 
nyomot (?) a kövesdi jószágbelieknek adták át.:í» Kövesd szom-
szédos volt Babuktelkével. 

1732-beii nagydobai Nagy Pál, középsz. assessor és mo-
csolvai Veres István, nemes személy tanúvallatást ta r tanak 
az iránt, hogy a mojádi ha táron levő erdő egyik részét Dohai 
erdejének s a másikát Horvát erdejének h ív ják-e? Ennek az 
erdőnek szomszédja egyfelől a ( iyerőmonostor i Kemények, 
másfelől pedig a Babuktelke ha jdan i prsedium és a Csanálos-
ról alá folyó patak.4 Melységünk az oklevelekben, Gyulatelke, 
Derzsida, Mojád helységekkel, Derzsida után Szoldobágy és 
Ilosva (1471), Derzsida és Szoldobágy között (1475), Mojád-
dal (1492), Mojád és Lompér t között (1493), Mojád és Re-
mete után (1550), Kis-Korond és Remete u tán (1607), Nagy-
Derzsida u tán Szoldobágy és Mojád között (1643), Kis-I)er-
zsida és Remete után (1722), Lompér t és Hosszúmező után 
{1725), Szakácsi és Szoldobágy között (1755) fordul elő s rend-
szerint. mint középszolnokvármegyei helység (1475.) 

Babatelke, Bábúcztelek, Bábodtelke tehát nem a mai 
Bábcza, mint Csánki Dezső 5 véli. 

Nevének változatai: Bábud 1205- 1235 között, Bobuti 1262, 
Bibotheleke 1427, Babuktelek 1471, Babathelke 1475, Babod-
t he le ke 1479, Babuehthelek 1486, Babuttelek, Babiekthelek, 

1 V. ö. Nagy-Derzsida község történetével. — 2 Szgy. — :í Szv. lt. — 
4 Gencsi lt. nr. 730. — 5 Csánki, 1. k. 551. 1. 
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Babiotheleke, fíabi vk t he le ke, Babwtheleke 1492, fíobatelek 1510, 
Babuetelke 1755. 

Neve talán a bábuk, babuta (upupa, epops) madárnév-
ből zármazott , a mely régi Íróinknál így fordul elő: «Ezek 
az égi mada rak közül, kikkel nem illik é lni : keselyűt, héját, 
babwkoth, ölvvot és semmi hol lóneműt». — «Hallottál m á r 
tarka babutákat».1 Upupa büdös bábuk, banka. 2 

Az ily néven szereplő helységek első nyomát a Váradi 
Regestrumban találjuk, a hol Bábud vi 11a be Ii György pristal-
dus Váradra kísér egy girókúti Angelus nevezetűt, kit az-
zal vádolnak, hogy Szolnok várbeli jobbágy.3 

Ugyancsak a Bábud falubeli György előadta, hogy giró-
kúti Samu erőszakkal elvitte az ő szolgáját, a miért Angelus, 
szolnoki udvarb í ró előtt panaszt is emelt, de Samu nem je-
lent meg, azt mondván , hogy Angelus nem bírája.4 

V. István király megerősíti IV. Béla király 1262-diki ok-
mányát , melvlyel ez Zonukot és fiai! Bobuti b i r tokaikban 
védte.5 

Bibotheleke prsediumot Szolnok megyében, Mojádi László 
birtokát, ennek kiskorúsága idején 1427-ben Ilosvai György 
zálogba adja Kusalyi Jakcsi Dénesnek s Jakcsi Lászlónak. 
János és Mihály székely ispánoknak 200 a rany ír tért több 

1 Szarvas-Simonyi: .1/. Xyt. Sz. I. 155. 1. — 2 Páriz P. 618. — :í Kandra 
Kabos szerint villa Bábud szintén a mai Bábcza volna. U. a. : V. II 378. 1. és 
379. 1. 8. sz. jegyz. — 4 Bábudról Kandra Kabos még ezeket mondja : «Mentől 
több adat bizonyít a középkori «Babod» mellett: annál kellemetlenebb, hogy 
azt nevében elpusztultnak kell nyilatkoztatnunk. Különben «Babodtheleke» né-
ven is előjővén lehető, sőt valószínű, hogy inkább csak birtokrész volt, mely 
később ismét beleolvadt falujának határába. Dershida mellett (ma Szilágy m. 
tasnádi j.) keresendő több oknál fogva; mert N.-Dershida a nép nyelvén «Ba-
bucá»-nak, K.-Dershida pedig «Babotá»-nak neveztetik, a patak, mely rajta végig 
fut, szintén Babota; mert «Babuch-theleke» 1486-ban együtt említtetik Dershidá-
val ; mert Girókuta mellett most is van Bábcza helysége.» U. o. 408. 1. s u. o. 
2. sz. j. Megjegyzem, hogy Kis-Derzsida román neve Derzsida Mica s Nagv-
Derzsida román neve Bobota, Babucza. V. ö. Derzsida község történetével. 
5 Hazai Okmánytár IV. köt. 47. lap. Néhai Báth Károly közleménye. 
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bir tokkal együtt. De Mojádi László 1435-ben Palóczi Mátyás 
nádor előtt visszaváltja.1 

Ilosvai György halála után Kusalyi Jakesi László, erdélyi 
va jda Ilosvai Györgynek Ilosván, Lompér ton , Hosszúmezőn s 
Mojádon, N.-Derzsidán, Szoldobágyon és a babuktelki prse-
d i u m b a n levő jószágait elfoglalta. Ilosvai György két l eánya : 
Doris és Margit Hunyadi János va jdához fordullak oltalom-
ért, a ki a jószágokat 1446-ban visszaadatta." 

Babuktelekből Mojádi János, István és György kielégítet-
ték Jakesi Györgyné Mojádi Elenát, az őt megillető leányne-
gyed fejében, miről 1471-ben az előbbiek nyugtatót vesznek.3 

Görbeth Mihály babuttelki részbir tokába zálogjogon be-
iktatják Drágfi Györgyöt és Jánost .4 

1475 körül Babatheleken 2 forinttal adóztak a va jda Den-
g'elegi Pongrácz János jobbágyai . 5 

A középszolnoki Babutelekét 1475-ben Mátyás király Gil-
berth Miklósnak ítél te oda Szakácsi Istvánnal és fiával. Jero-
mossal meg Krisztinával és Katalinnal szemben/ ' 

1486-ban néhai Mojádi János, István és Gergely alpere-
sekkel szemben Domahidi László, Ilosvai Doris fia, nyeri meg 
a jószágokat.7 

A jószágokból Fancsikai Annát hozomány és nászaján-
dék ilteti meg és ezen Anna fiait: Bessenyei Nagy Györgyöt, 
Ágostont és Miklóst kielégítik Majádi János, István és György. s 

Babwktheleket,9 néhai Ilosvai György birtokát Ulászló ki-
rály 1492-ben Majádi Istvánnak, Jánosnak és Györgynek, mint 
egyenes leszármazottaknak adja, a kiket a bir toknak (Babut-
telek, Babwkthelek) fele részébe 1492 márcz ius 1-én ellent-
mondás nélkül beiktattak,10 okt. 13-dikán Ilosvai Gerberth Ta-
más elzálogosítja a középszolnoki Babwktheleke falubeli bir-

1 Szcjy. — 2 Gencsi lt. :í U. o. nr. 918. — 4 U. o. nr. 172. — 5 E mü 
I. k. 180. 1. — (! Lelesz, Prot. Parvi folio 53. 7 Gencsi lt. — s U. o. nr. 764: 
más. — 9 Jlt. nr. 14. perg. 1 0 Gencsi lt. nr. 28(5. Dl. 27.739. 
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tokát Báthori Andrásnak. 1 1493 junius 14-dikén Ilosvai J e ro -
mos zálogosítja el Babuthelke falubeli birtokát fiának, Mik-
lósnak.2 

Babukthelkét 1500(?) márcz. 22-dikén (iörbet Pál és neje 
eladták Körösi (Keresi) Zsigmondnak. 3 

1508-ban Ilosvai Gewrbeth Mihály babutteleki részbir to-
kába zálog czímén beiktattatják magukat Drágfi György és 
János.4 

1510-ben Bobatelek részbirtokot Császári Szele István el-
adta Báthori Gergelynek, István- és Andrásnak. 5 

Babutteleke b i r tokba 1519-ben Guthi Ferenczet iktatják 
be. de t i l takoznak az ellen Ilosvai Miklós és Mojádi Gáspár. 

1526-ban több helységgel együtt Lajos király Budán kelt 
privilegiális levelében ú j ra odaadományozta Mojádi Jánosnak, 
fiainak s leányainak: Lászlónak, Györgynek, Miklósnak, Imré-
nek s J ánosnak ; Borbálának, Dorot tyának s Erzsébetnek, to-
vábbá Boldizsár, Gáspár fiainak és néhai György leányainak, 
Dorottyának, Zsófiának, Katalinnak, nemkülönben fiának. 
Menyhértnek s néhai Mojádi István leányának, Borbálának s 
mindezek örököseinek örök joggal, visszavonhatat lanul . Ezt 
a bir tokot már régebben is bir ták az illetők: de elvesztették 
volt a parasztok fölkelése és mozgalma alkalmával.7 

1540-ben Ilosvai György babutteleki részbir tokába beik-
tattatják magukat Mojádi László, Imre és Miklós, de a Guthi-
család e l l e n t m o n d 8 

Babuteleke prsedium egyike azon részbir tokoknak, a me-
lyekbe 1550-ben újból beiktat ják Sarmasági Mihályt.9 

Bőnyei Mátyás elcseréli 1551 körül a babutteleki rész-
bir toka negyedét Mojádi György leányaival : Ilosvai Mihályné 
Katalinnal és Bátoni Jánosné Erzsébettel.10 ma jd felosztására 

1 1)1. 3(5.398. Km. Prot. M. min. p. 91. nr. 1. — 2 U. o. 137. nr. 1. — 3 1)1 
36.405. Michael pag. 20. nr. 1. - 4 Gcncsi lt. nr. (57., nr. 501. 5 Lelesz, C. 
Kraszn. Prot. 1. folio 114. — «! U. o. 5. folio 10. — 7 .Jlt. nr. 45. — s Gcncsi lt 
nr. 286. — í( Lelesz, Prot. 7. l'ol. 57. nr. 1550. — 1 0 Gencsi lt. nr. 286. 
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1551-ben törvényes bírákat kérnek Bőnyei Mátyás, Körösi Fe-
renez és Tordai Zsigmond.1 

A középszolnoki Babuteleke prsediumot 1551-ben Sar-
masági Borbálának Ítélték oda.2 

Babuktelek egyike azon részbir tokoknak, a melyeket Guthi 
Anna '2000 Irt fejében végrendeletileg hagyott férjére, llosvai 
Dohai Jánosra, a kit 1559-ben királyi jóváhagyással be is ik-
tatnak azokba, : í de Mojádi Mátyás el lentmondott . 1562-ben ki-
békülnek, mire Dohai a békesség fejében egy ilosvai telket 
ad Mojádinak.4 

A krasznamegyei(!) Babuttelek egyike azon részbir tokok-
nak, a melyekért 1572-ben Dohai János halálával per folyt 
Ilosvai Dohai másként Banga György, másfelől Dohai Banga 
Jánosné Guthi Anna és Horváth Istvánné Dohai Erzsébet 
között.5 

A középszolnoki Babuteleke prsediumra vonatkozólag 
1575-ben Rápolt i Szerafin meg Chegedy András és neje, Rá-
polti Anna, egyezséget akarnak kötni, a mi ellen tiltakozik 
Vasaljai Literátus Gábor a maga és fenti Szerafin leánya, Er-
zsébet személyében." 

A Babutelke birtokról szóló oklevelek kiadása iránt 1592-
benBélteki MihálynéHidi Margit megkeresi a leleszi konventet .7 

A Babuthelkét illető okleveleket Telegdi Espán István 
Sarmasági Zs igmondnak adta á t ; de a II. János itélőlevele 
Sarmasági János és ötven nemes esküjéről , melyet II. Lajos 
új adománya alapján tettek, hiányzik, a miért is 1607-ben a 
fenti Zsigmond panaszt emel Espán ellen, mire Rákóczi Zs. 
fejedelem meghagyja, hogy követeljék utóbbitól ama levél 
kiadását, s ha ezt megtagadná, idézzék meg.8 

Babuktelekért per folyt Dohai Banga Miklós és Sándor-

' Gencsi lt. nr. 286. — 2 Lelesz, Prot. 7. fol. 154. an. 1551. — :I Gencsi lt. 
nr. 824. — 4 U. o. nr. 944. — 5 U. o. nr. 396. — 6 Lelesz, Signat. Lib. 5. fó-
lió 24. — 7 U. o. Act. an 1592. fasc. 2. nr. 7. — s Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. 
S. nr. 1. 
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házi Istvánná Dobai Zsófia között, de 1633. febr. 11-dikén 
megegyeztek.1 

Babuttelke egyike azon bir tokoknak, a melyek zálogösz-
szegével 1643-ban özv. Ilosvai Nagy-Fancsikai Jánosné Dobai 
Banga Zsuzsánna megkináltat ta Sándorházi Istvánné Dobai 
Banga Zsófiát, de ez nem fogadta el azt.2 

Babuktelek egyike azon részbir tokoknak, a melyekhez 
joga van Bápolt i Bálint utódának, Sándorházi Ferenczné Túr i 
Zsuzsannának, de e jogáról 1656-ban lemond fér je meg Sán-
dorházi János, István és Kémeri Lorán Andrásné Sándorházi 
Katalin javára . 3 

1666. deez. 29-dikén Sándorházi Ferencz elzálogosítja az 
ezen puszta prsediumbeli részét Erdélyi Györgynek.4 

1694-ben H iri (?) Sándor többek között Babucz teleket is 
elzálogosította Guthi Farkasnak. 5 

Babuttelkébe 1722-ben Bhédei Pált iktatták be, de Sar-
masági Ferencz és Adám ellentmondtak.® 

Arról a hosszas perről, mely e Babuttelkeért az Ilosvai 
Dobai másként Banga- és a Majádi-család közöt t 7 folyt egykor ' 
a t izennyolczadik század elején is hal lunk, mint szintén arról 
is szó van ekkor, hogy 1725 előtt Ilosvai György leányait : Er-
zsébetet. Margitot és Dorottyát visszahelyezik amaz itteni rész-
birtokba. melyet Majádi István és György elfoglaltak volt.8 a mi 
a tizenötödik század közepe tá ján lehetett. 

1726 jul . 7-dikén Sándorházi Péter Gencsi Györgynek és 
nejének, Banga Erzsébetnek adja azon itteni részjószágát, me-
lyet ő idegeneknek zálogosított volt el és a melyet e Gencsi 
váltott ki vérség jogán.9 

A babucztelki részbirtokot 1732-ben a Gencsi-család birja. 
de ez évi jul . 7-dikén e családot törvénybe idézteti a kincs-
tár,10 1748 febr. 1-sején a magvaszakadt Ilosvai Banga Miklós-

1 Gencsi lt. nr. 823. — 2 U. o. nr. 378. — 3 U. o. nr. 817. — 4 U. o. nr. 
899. más. 5 Jlt. — 6 Gencsi lt. nr. 240. — " U. o. nr. 237. — s U. o. nr. 177. 
egyszerű más. — 9 U. o. nr. 255. — 10 U. o. nr. 721. 
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nak babuktelki jószágát Gencsi György és Zsigmond bírják, 
de a kincstár ezek ellen is pert folytat.1 A babucztelki rész-
birtok ol ta lmára való állás végett 1747 márez. 21-dikén Gencsi 
Gvörgy és Zsigmond megintetik Horváth Jánost, mint szava-
tost.2 A magvaszakadt Dobai másként Banga Miklós babut-
teleki jószágáért a kir. kincstár és Gencsi György meg Zsig-
mond közt folyt per 1756 máj. 16-dikán Mária Terézia Íté-
letével ért véget.:! 1755. jun . 13-dikán Babucktelkén össze-
ír ják ama javakat, a melyek Gencsi Zsigmondot és Keczeli 
György né Gencsi Erzsébetet illetik/' 

Babnktelek egyike Gencsi István és neje, Pécsi Klára azon 
részbir tokainak, a melyeken 1757 jun . 1-én megosztozkodnak 
a fentiek gyermekei : Zsigmond és Erzsébet.5 

Ezzel nyoma vész Babuktelkének, illetve az végleg be-
olvad Nagy-Derzsidába s többé már nevéről sem emlékeznek. 

Badacson. 

Botocun 1217 1235 között, Badacon, Badachon 1475, Bada-
czon 1461, Badacson 1545, Badatson 1760, Badaczion 1604. 

Eleinte középszolnoki, aztán rendszer int kraszna vár me-
gyei helység, mely Somlyó várához tartozott, ideszámítja pél-
dául az 1553-diki adóösszeírás. 

Már a Váradi Regestrumhim e lőfordúl ily név alatt Bo-
tocun. Az ezen villabeli Márkot, Ivánt és Márczelt azzal vá-
dolja pecselyi Szalók, hogy elvették négy ökrét, a mely vádját 
a vas hordozásával beigazolja.0 Kandra Kabos Botocunt Pe-
tenyére ér te lmezi ; de hibásan, mert ebben Badacson lappang.7 

Báthori Szaniszló unokáinak ezt a bir tokát felgyújtotta 
és azok egyikét, Lászlót halálra kereste Sutakúj laki János, a 
miér t ellene 1458-ban vizsgálat folyik.8 

1 Gencsi lt. nr. 405. — - U. o. nr. 471. — :í U. o. nr. 178. — 4 L*. o. nr . 
l(il. — 5 U. o. nr. 1009. — « Kandra K. : V. R. 278., 280 1. — " 279. 1. 8 sz. j. — 
* Lelesz, B. 111. f. an. 1458. nr. 53. 
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A XV. században Báthori János és István a maguk meg 
testvéreik: Miklós, Gerardus és D.omokos nevében Báthori 
Andrásnak zálogosítják el.1 

1461-ben Báthori Andrást, Istvánt. Lászlót és Pált iktat-
ják be.2 

Az itteni birtokrészt 1473 okt. 26-dikán özv. Zsombori 
Tamásné Báthori Hedvig rokonainak, illetve unoká inak : Pa-
tai Dezső Antalnak és gyermekeinek: Zsófiának és Gáspárnak 
meg Esküllői Ördög Simonnak és fiainak adta át.3 

Közép-Szolnok vármegyének legrégibb adóösszeírásában 
két Badacson (Badacon) helység fordúl elő. Az egyikben 
(Báthori?) Miklós, a másikban Báthori 5 5 írt adóval sze-
repel.4 

1545-ben a részbirtokból Yalkai Miklósné Almosdi Csire 
Petronel lát leánynegyed illeti meg, minek kiadására említett 
Petronella meg is inti Báthori Szaniszlófi Andrást . Kristófot 
és Istvánt.5 

A birtokból, mint Báthori László egyik jószágából, leány-
negyed illeti meg az említett László leányai t : Anaresi Tegzes 
Antalné néhai Zsófiát, Zakoli Boldizsárné Katalint, továbbá 
Magdolnát és Borbálát, a kik 1549-ben ama leánynegyed ki-
adására meg is idézik testvérüket, Jánost.0 

Ebben az évben Keresztúri Lengyel Jakabné Katalin fel-
peresnek Ítélik Báthori Szaniszlófi András, Kristóf és István, 
továbbá Elek, Imre és Gáspár alperesekkel szemben,7 ma jd 
megosztozkodnak rajta Somlyói Báthori Szaniszlófi András, 
Kristóf és István, Yalkai Miklósné Petronella, Kisvárdai Mi-
hálvné Erzsébet és Sarmasági András.8 

1550-ben Csaholyi Ferencz, mint Báthori László javainak 

1 Lelesz, Act. Bercs. t'asc. 12. nr. 32. (Prot. III. pag. 376. i — - U. o. Stat. 
B. 350. — :í Dl. 36393. Km. Prot. F. min. pag. 168. nr. 2. — 4 E mű I. köt. 
180. lap. — 5 Lelesz, Act. an. 1545. nr. 24. — <J U. o. 1549. t'asc. 1. nr. 18. — 
7 Hl. fasc. KK. nr. 1. — s Lelesz, Act. an. 1549. fasc. 4. nr. 37. 
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egyikéből, az édes anyját megillető leánynegyedet követeli 
Báthori Jánostól, kit annak kiadására meg is idéztet.1 

Mint pedig a néhai Somlyói Báthori Szaniszlófi J ános 
jószágából 1551-ben (iyulafi János, László és Druget Gáborné 
Fruzsina követelnek negyedet Somlyói Báthori Szaniszlófi 
Imrétől, Gáspártól, Elektől és Jánostól.2 

A részbir tokra vonatkozólag 1553-ban özv. Nagymihályi 
Bán fi Gvörgyné Somlyói Báthori Szaniszlófi Erzsébet a női 
ág megrövidítésére egyezséget akar kötni Somlyói Báthori 
Szaniszlófi Andrással, Kristóffal és Istvánnal, a mi ellen til-
takoznak a lenti Frzsébet g y e r m e k e i ; 3 aztán egyike Báthori 
Szaniszlófi Farkas azon jószágainak, a melyeket mint gyám 
bírt Károlyi János, kit 1554-ben megidéztet fenti Farkas lest-
vére, István, mert a gyámság ezt illette volna meg.4 

Szaniszlófi Miklósnak ezen egykori b i r tokára nézve Bá-
thori András, udvarb í ró ítéletet hozott Nagy-Mihályi Bánfi 
Gábor és György meg Suránvi másként Csarnarodai János 
özvegye Dorottya érdekében Szaniszlófi másként Báthori Kris-
tóf és István ellen. 1568-ban Báthori Miklós, udvarb í ró el-
rendeli ennek foganatosítását 72 frt büntetés terhe alatt.5 

1585-ben Somlyói Báthori Zsigmond, erdélyi vajda meg-
hagyja Borsoló Jánosnak, hogy az itteni részbir tokon osztoz-
tassa meg özv. Kallói Lökess Ferenczné, Szinérváral jai Báthori 
Szaniszlófi Annát, meg néhai testvérének fiait: Farkast és-
Zsigmondot." 

1590-ben pedig meghagyják Kraszna megyének, hogy e 
bir tokrészen Báthori Szaniszlófi Zsigmondot és nővérét , Bánfi 
Tamásné Zsófiát osztoztassa meg.7 Ekkor a bir tokból csak-
ugyan osztalékot kap Szaniszlófi Báthori Zsigmond ellenében 
Bánfi Tamásné Szaniszlófi Báthori Zsófia.8 

1 Lelesz, Act. an. 1550. fasc. 1. nr. 29. — - U. o. 1551. fasc. 4. nr. 5. — 
8 U. o. 1553. fasc. 3. nr. 93. — 4 U. o. 1554. fasc. 2. nr. 7. — 5 Bl. fasc. V. 
nr. 10. — « M. Nemz. Mnz. Kállai cs. lt. — 7 U. o. — 8 Hl. fasc. S. S. nr. 2. 
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1592 aug. 10-dikéii itt öt jobbágytelket a jándékoz Báthori 
István Perecseni Fa rkas Mátyás tisztjének.1 

1595-ben Báthori Zs. fejedelem Perecseni Farkas Mátyás 
leányait erősíti meg e részbi r tokukban. 2 

A részbir tokról 1623-ban Báthori Szaniszlófi Katalin Xagy-
lónyai Lónyai Zsigmond javára tesz örökvallást.3 

A XYII. századból szilágyi és erdélyi jobbágyokról fen-
marad t jegyzék szerint egy jobbágy és két puszta jutott itt 
Lónyai Margitnak.4 

1628-ban Bettegen lakó Bakai Dániel és neje Szentmarja i 
Erzsébet itteni jószágát is zálogba adja Tamási Mihálynak és 
nejének, Bakóczi Borbálának. 5 

Az itt levő részjószágát, úgymint Ozsvát János nevű 
jobbágyát gyermekeivel és minden hozzátartozó javakkal 
együtt s a Román István háza telkét a hozzátartozókkal Hor-
váth Miklós, somlyai lakos 1638 ápr . 14-dikén zálogba adja 
Nagy István perecseni lakosnak százötven magyar for intér t / ' 

1641 jun . 5-dikén Szaniszlófi Báthori Kata rendelkezése 
szerint ezen a jószágon Lónyai Zsigmond, Badoginé Lónyai 
Kata, Becski Lászlóné Lónyai Zsuzsámtól fia Szántói Becski 
György és leánya Bliberi Mellith György né Zsuzsanna osz-
tozkodnak.7 

Badacsonban egy részjószág 1671 előtt a Somlyai Horváth 
Miklós birtoka, a ki bir tokostól együtt (kiskorú lévén) a néh. 
Báthori Kata (Lónyai Istvánné) gyámsága alá kerül . Báthori 
Kata elhal s tiszttartója Perecseni Literátus Mihály bi torolja 
a részjószágot s azután a leánya, Sára (özv. Szamos-Újlaki 
Szikszai Zsigmondné). Ezt bepereli a jogos örökös és tulaj-
donos, a Somlyai Horváth Miklós íia, János s így kapja 
vissza az Ítélet alapján örökségét 1671 jan . 30-dikán.8 

1686 j a n u á r 29-dikén Perecseni Nagy Andrásné Szent-

1 Nagyv. Műz. Bl. — Jlt. fasc. 1. nr. 5. — 3 Lelesz, Prot. (>2. fol. 49 — 
4 Wl. — s j a f a s c 4 n r 5 _ (j J l t _ 7 (;xG. nr. 9. — s Jlt. 
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királyi Katalin itteni részbir tokához, mint vé r rokonoknak , 
Perecsehi Lindvai másként Kovács Mihálynak és nővérének 
is van joguk.1 

1718 decz. 14-dikén Ilosvai Dohai György és neje, Szécsi 
Judi t gyermekei megosztozkodnak a szüléikről m a r a d t bada-
csoni részj ószágon 

1732 márcz. 17-dikén Tordai János és György ama ba-
dacsoni Gurzó nevű lelteikükre, melyet elzálogosítottak Gencsi 
Györgynek, ú j abb összeget vesznek fel Gencsi Istvántól és 
Györgytől.3 

1739 szept. 1-sején Szentmarjai László itteni jobbágyát , 
Grota Gábort, a ki / o l t an i Czirjék András perecseni jobbágyá-
nak telkén hatalmaskodott , megidézik.4 

1741-ben a Bánfiak tulajdonát képező helységet önké-
nyesen elvette s b i r tokában tartotta Somlyó város, a miért 
ellene Bánfi László, Zsigmond, Imre, Farkas, Péter és Dénes 
a maguk és a család rokonai nevében intő és bizonyító le-
velel adnak be.5 

A badacsoni jószág azok között volt, a melyek felosztá-
sára 1759 febr. 5-dikén Gencsi Zsigmond id. Gencsi Györ-
gyöt intette meg.6 

A Báthoriaknak 1529-ben körülbelül 0 jobbágyuk van 
itt, ezek: Ravasz, Móré, Givla, Man, Gurzó, Thivadar . 7 

1553-ban 2 kapu után fizettek adót a Somlyói Báthori 
András jobbágyai , ellenben a Báthori Fa rkas ; Miklós özvegye 
és Imrééi csak 1—1 után. Ez 5 kapun kívül találtak itt még 
1 bírót, 11 szegényt és 14 új házat.8 

1604-ben 1 telket adóztattak meg Lónyai István, Erdő-
teleki Zsigmond és Hídi Gergely részéről.9 

1808-ban e helységből összeírták a gr. Toldalagi, br. Ke-
mény, Guthi, Erdőteleki, Gencsi, Borbély, Ladányi, Izsák, Csa-

1 Nagyv. Múz. Bl. — 2 Gencsi-lt. nr. 213. — U. o. nr. 111. — 4 U. o. 
nr. 129. — 5 Bl. fasc. XX. nr. 13. — 6 Gencsi-lt. nr. 324. — 7 Jlt. e. fasc. 2. 
nr. 39. — 8 Dical. — 9 U. o. 
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tári. Zoltán, Czikó, Szentmarjai , Lázár, Mán, Pap, Bordás, 
Mái, Horvát, Kuk. Veres-Pap, Kántor-Pap, Fogarasi, Csobán-
kai, Barnucz, Verdes és Keresi bir tokos nemes családok tag-
jait, összesen 59-et. Ezek kezén volt összesen 117* adómentes 
és 1914 adózó lakótelek, 56y2 an t iqua és 5 nova jobbágytelek, 
ezeken kívül a Kis, Csobánkai, Marosán, Pap, Sukán és Be-
kesán nevű nem nemes családok kezén 7 ant iqua és 8 nova. 
Legtöbb jobbágytelke volt gr. Toldalagi Lászlónénak (7 anti-
qua), ezt követik br . Kemény Simon utódai (5 antiqua, 1 nova), 
Erdőteleki Zsigmondné (4y2 antiqua) stb.1 

Gör. kall}, f a temploma 1810-ben épült. Anyakönyve 1824-
ben kezdődik. Az egyház pecsétjén 1839. évszám van.2 

Gör. katli. jellegű egy t an te rmű elemi iskolája 1873-ban 
szerveztetett. 

1715-ben 4 jobbágy-, 5 zsellér-, összesen 9 háztartás fizet 
adót, magyar 7, oláh 2: 1720-ban 5 jobbágy-, 4 zsellér-, ösz-
szesen 9 háztartás, 7 magyar és 2 oláh. Ebből következtetve 
a népesség száma 1715-ben 81 lélek, magyar 03. oláh 18; 
1720-ban 81 lélek, 63 magyar és 18 oláh.3 1733-ban Bada-
csonban (Bedecsin) az oláh családok száma 23; görög-keleti és 
kétnejű pap jának neve Péter.4 1847-ben 649 a népesség száma, 
még pedig róni. kat. 2, gör. kat. 647.5 1890-ben 623; nyelvre 
nézve magyar 20, német 1, oláh 602; vallásra nézve r. kat. 3, 
gör. kat. 596, evang. reform. 17. izr. 7. Házak száma 138. 

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 81. 1720-ban 45 köblöst ; rétet 1715-ben 
m 1720-ban 20 kaszást ; szőlőt 1715-ben 28, 1720-ban 25 ka-
pást.6 1895-ben gazdaságainak száma 164. Területe 1716 ka-
tasztrális hold, a melyből szántóföld 633, legelő 287, erdő 
273, rét 187, szőlő (parlag) 141. beültetve 3, kert 55, nádas 3, 
terméketlen 134 hold.7 

1 Szv. It. — 2 Sch. 1886. 154. lap. — 3 Magy. Stat. Közi XII. köt. 68. és 
69. 1. — 4 Tr. — 5 Nagyv. Nvk. 1847. 99. — 0 Magy. Stat. Közi. XII. k. 68. és 
•69. 1. — " Mg. St. 502. 
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A községnek 1900-ban 8824 K. 18 fill. becsértékű cse-
lekvő vagyona van, állami egyenes adója 2518 K. 82 fill. 

Határrészei : Tear ina din sus Czáriná gyin szusz (felső 
szántó), J e a r i n a din jos = Czáriná gyin zsosz (alsó szántó), 
Dimbul Ilenii = Dímbul Ilenyij (Ilona dombja), Halastó, Vatra 
Bétrána = Vátrá Botrína (régi tűzhely). A lakosság azt tartja, 
hogy itt volt régen Badacson község. Ográdi Ogrez (kertek). 

E r d ő k : Herestye (hariskás?) és Iniete I Inveczé. 
Szőlők: Dealul Jea r in i i Gyálul Czárinyij (tilos domb), 

Dealul Varului = Gyálul Várulu j (meszes domb), Cornet 
Kornyét (somfás), Fräsinel = Freszínvél (kőrisfácska) Bosele = 
Bőseié (veres föld), Vereshegy, Csonkás, Valea Pu iu lu i = Váljá 
P u j u l u j (fiók patak), Valea Breabénului = Váljá Br jábenulu j 
(kökörcsin-völgy), Herestye. 

Utczái : Sz.-Somlyói-, Temető-, Papi-, Templom-, Eelső-
és Herestye-utcza. 

Bagolyfalva. 
(Bagolyháza.) 

Bagoly háza 1481, Bagolháza 1492, Alsó-Bagolfalua, Bago-
falva 1508, Bagolfalwa 1519, Meszesalji Bagollgfalva 1520, 
Bacholhaza? 1546, Bagolgeghfalwa 1648, Bagolyujfahi, Ba-
goÚjfalu 1808, oláhul is: Hurez 1733. 

Két ilynevű községet i smerünk. Bagolyháza egynek ve-
hető Bagolvfalvával. 

Mindkét községünket Kraszna vármegyéhez számították. 
Oláh falvak, Valkó várának tartozékai.1 Bagolyházát 1481-ben 
Losonczi Báníi András, bácsi nagyprépost elzálogosította Lo-
sonczi Báníi Mihálynak.2 

1491-ben (Valkó várával) e (néhai) Báníi András birtok-
része, a melyen testvérei Dénes, Ferencz és László Ulászló-

1 Csánki, 1. k. 581. 1. — 2 Dl. 27.721. 
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nak Budán kelt oklevele szerint osztozkodnak Bánfi Mihálvt 
is részeltetve az osztályban.1 

1497-ben L. Bánfi László cserébe adja L. Bánfi J ános 
más megyebeli bir tokáért .2 

Bánfi János Bagolyfalva és Alsó-Bagolyfalva birtokait 
1508-ban Báthori Szaniszlófi István kapja . 3 

1518 decz. 14-dikén Losonczi Bánfi László a többek 
között az itt reászállott birtokot Borzási Györgynek és Pé-
ternek kötötte le.4 1519 ápri l 28-dikán pedig elcserélte az 
ezen falubeli bir tokát fia, Miklós más megyebeli bir tokáért .5 

Éz évi má jus 3-dikán László el akar ja adni e bir tokot, de 
özv. Losonczi Bánfi Pé terné Petronella a maga és Anna leánya, 
másrészt Yalkói Székely János a ma «a és Losonczi Bánfi ^ o 

András meg Imre fia Gáspár nevében el lentmondanak." Ugyan-
csak ez időtájt az itteni részbi r toknak a zálogösszeg megté-
rítése mellett való vissza nem bocsátása miat t L. Bánfi Ist-
ván ellen per t indítottak Bánfi László fia Miklós és Báthori 
István.7 

1520-ban Szaniszlófi Báthori Miklós (vagy tán fia Is tván?) 
cserébe adta meszesaljai Bagollyfalva birtokát L. Bánfi István 
Kalotaszeg bir tokáért .8 1523-ban Somlyói Szaniszlófi Istvánt 
iktatják be.9 

1537-ben János király megbízza a váradi káptalant , hogy 
néhai Báthori István fiait : Andrást , Kristófot és Istvánt ik-
tassa be a bir tokba, a mikor Bánfi István netaláni el lentmon-
dását a kápta lannak átadni tartozik.10 

1546-ban Losonczi másként Nagyfalusi Bánfi Gáspár 
Bagolházát elzálogosította (más bir tokokkal , négyezer a rany 
forintért) Ártánházi Bornemissza Boldizsárnak.11 

1 1)1. 27.737. — 2 Bl. fasc. A. nr. 22. — :í U. o. KK. nr. 18. 4 Dl. 36.402. 
Km. Prot. Magn. p. 99. nr. 1. — 5 U. o. p. 151. nr. 1. — 6 Dl. 27.809. fogalmaz-
vány. — 7 A k. monostori konvent 1783-diki átiratában. Bl. fase. LL. — s Bl. 
fasc. H. nr. 17. — 9 Lelesz, Stat. Z. 175. — 10 Bl. lásc. JJ. nr. 1. — 11 Lelesz, 
C. Kraszn. Prot. 8. folio 25. 
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1 .">47-1)011 Bagolfalva egyike Bonczhídai Báníi Péter ama 
jószágainak, a melyek, miu tán e Péternek fiutóda nem ma-
radi, Bonczhídai Báníi Miklóst, Istvánt és Gábort illetik, ezek 
a fenti Péter leányának, Annának Madarasi másként Apa-
n agy falusi Apafi Györgytől született gyermekei t : Gábort és 
Borbálát meg is intik, hogy az any juk után azon javakból 
a leánynegyedet vegyék lel, a jószágokat pedig bocsássák 
vissza.1 

Báníi Gáspár özvegye, Irma és leányai : Zsófia, Borbála 
és Dorottya gyámság czímén bír ták, a kiket azért megidéz-
tet a fenti András leánya, Sződemeteri Horvát Gvörgyné 
Katalin.2 

1549-ben e bir tokot egyenlő részekre osztották lel özv. 
Kisvárdai Ambrusné L. Bánfi Petronel la felperes és L. Báníi 
Imre fiának a leányai: Zsófia, Borbála és Dorottya alperesek.3 

Ferdinánd, maevar király 1550-diki intő és bizonyító 
levele szerint e birtokot idősb Bonczhídai L. Bánfi István 
örökös jogon bírta.4 

1553-ban Báníi Miklós és István e birtokot, melyet azelőtt 
Jaksyth Anna és leányai meg Telegdi Mihály bírtak, vissza-
adják, illetve á tadják Telegdi Mihálynak és Horvát Györgynek 
meg leánya inak : Katal innak és Zsófiának.3 

Mind a két Bagolyfalva azon bir tokok között van, a 
melyek negyedét néhai Somlyói Báthori Szaniszlófi Isván 
anyai jogon bírta, a mely negyednek k iadására ez alapon 
1559-ben Yalkai Miklósné Csire Petronel la meginti Xagyfa-
lusi L. Bánfi Miklóst, Bonczhídai L. Bánfi Istvánt, özv. Kis-
várdai Ambrusné Bánfi Petronellát , özv. Bánfi Annát, Telegdi 
Mihályné Bánfi Zsófiát, Bánfi Borbála és Dorottya ha jadono-
kat, Szeődemeteri Horváth Gvörgyné Bánfi Katalint meg né-
hai Bánfi Anna fiát Apafi Gábort.0 

1 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 1. nr. 1«. — 2 U. o. fasc. 4. nr. 14. — :í Hl. 
fasc. KK nr. 3. — 4 U. o. nr. 11. — 5 U. o. nr. 8. U. o. Act. an. 1559. nr. 45. 

Dr PETKI MÓR: Szilágy vármegye monograpliiája. III. 4 
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1564-ben II. János király adományul adta a kraszname-
gyei Meszesalja kerüle tben fekvő Bagolyfalva birtokot Nagy-
falusi L. Bánfi Farkasnak. 1 1565-ben a király fel is szólílja 
I í raszna megyét, hogy iktassa be L. Bán fi Farkas t és örökö-
seit a Bézalja nevű kerüle tben fekvő Bagolyfalva birtokba, 
melyet Paksi Jób és neje Bánfi Dorottya felségsértés miatt 
elvesztettek." 

1568-ban Yalkai Miklósné Csire Petronella anyai nagy-
apja mindkét Bagolyfalva bir tokáért kereset-levelet intézett 
a krasznavármegyei al ispánhoz és szolgabíróhoz Bánfi Mik-
lós. Farkas és Kristóf, özv. Bánfi Gáspárné, Jaxit Anna, Paksi 
J ó b gyermeke László, Bánfi Zsófia, Telegdi Mihálvné. Bánfi 
Borbála, Körösi Jánosné, Horvát Katalin. Horváth Anna, Né-
methi Jánosné Horváth Petronella, Bánfi Petronella és Várdai 
Klára ellen.:! 

Az itteni (Bagollyffalva) birtok s ennek határ járása, kimé-
rése és negyedrészre osztása ügyében 1570-ben ítélőlevelet 
adot t ki II. János király Mogyorói L. Bánfi Pál felperes szá-
mára Kis-Várdai Várdai Ambrusné Bánfi Petronella, özv. Se-
rédi Istvánné Klára s mások, mint alperesek ellen, kikre úgy 
szállott a per, hogy Bánfi Petronella és Várdai Klára örökbe 
fogadták Bánfi Imrét.4 Ekkor a bir tokból (Bagojfalva) leány-
negyed öröksége Karolyi Lászlót, Bánfi István Zsófia leányá-
nak unokájá t illette.5 

Bánfi Zsófia, a ki leánynegyed fejében kapta János ki-
rálytól e bir tokot L. Bánfi Farkas és Kristóf felperesek elle-
nében, 1588-ban visszaadta azt a Bánfi családnak.6 

1573-ban a b i r tokér t L. Bánfi Pállal, mint alperesek pe-
relnek Bánfi Borbála és Zsófia, Horváth Anna, előbb Németh 
János, majd Váradi Balog Ferencz özvegye, Körösi Ferenczné 
Horváth Katalin, Horváth György és Bánfi Katalin, B. András 

1 Hl. fasc. M. nr. 2. — 2 l ' . o. M. nr. 11. — 3 U. o. M. nr. 20. — 4 U. o. 
Ci. nr. 8. — 5 U. o. MM. nr. 15. — 6 U. o. G. nr. 1. 
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leányának a leánya és először pénzbeli jutalékot n y e r n e k ; 1 

de később felségsértés b ű n e miatt Báthori István fej- és jó-
szagvesztésre ítélte őket.2 

1575-ben L. Bánfi Pál e b i r tokának felosztása ellen til-
takozik Kozárvári Nagy Péter a maga és fenti Pál íiai: 
Boldizsár, Gábor és László meg Bánfi György és Farkas 
nevében. 3 

1578-ban e bir tokot L. Bánfi Farkasnak, Kristófnak, 
Gvörgvnek, Boldizsárnak, Tamásnak , Gábornak, Gáspárnak 
és Lászlónak adományozta II. Rudolf .4 

E bir tokért 1580-ban Mogyorói L. Bánfi Pál íia Gábor 
perbe fogta testvérét Boldizsárt, mint Bánfi László és Péter 
törvényes örökösét és Bánfi Zsuzsa gyámját , továbbá Som-
Ivai Györgyöt, Bánfi László és Péter végrendeletének védőjét.5 

1585-ben Nagyfalusi L. Bánfi Tamásnak és u tódainak 
adományozta Báthori István, lengyel király:6 

1587-ben Illádiai Palaticz György né Erzsébet és íia István 
meg Nyvedi Horváth Mihályné Dorottya visszakövetelik Bánfi 
Imre örököseitől a Petronellát megillető leánynegyedet az 
itteni birtokból.7 

1588-ban Károlyi Láncz László alperes visszaadja Bánfi 
Zsófia leánynegyedét a bir tokból Szenttelki L. Bánfi Farkas-
nak és Kristófnak.8 

1614-ben Peéri Horváth Lázár biharmegyei petróczi rész-
birtokát cserébe veszi Barthai Sándorné Palaticz Anna az 
itteni bir tokért .9 

1638-ban a bir tokon osztozkodnak Bánfi Mihály és első 
neje Károlyi Eufros ina gyermekei : Zsigmond, György és Bor-
bála meg Bánfi Mihály özvegye Kapi Judi t és gyermekei : 
Dénes és Zsuzsanna.1 0 

1646-ban Bánfi Ferencz és Bánfi Péterné Somlvai Krisz-

1 Hl. fasc. MM. — 2 U. o. nr. 10. — 3 U. o. KK. nr. 18. — 4 U. o. B. 
nr. 5. — 5 U. o. G. nr. 2. — 0 C. o. B. nr. 14. — ' U. o. ZZ. nr. 17. — s U. o. 
G. nr. 3. — s» U. o. fasc. .ÍJ. — M V. o. K. nr. 15. 

4 * 
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tina halála után a b i r tokon megosztozkodnak Bánfi Mihály 
fiai: Zsigmond, György és Dénes,1 és leányai: Borbála és 
Zsuzsánna.2 (1(338.) 

1648-ban a részbirtokot (mindkét Bagolveghfalwa) i f jabb 
Bákóczi Györgynek adományozza Rákóczi György.3 

1681-ben Báthori Zsólia fejedelemasszonynak a két Ba-
golyfalván levő részbirtokát az ingatlanokkal együtt lefoglal-
ják bizonyos tar tozás fejében Magyar-Véggyantai Boros László 
számára. 4 

1753-ban II. Rákóczi Gvörgyné Báthori Zsófia itteni rész-
birtoka a Bánfi-család mindkét nembeli ágára száll, miután 
a raj ta levő terhet kifizették.5 

1759-ben a bir tokot Bánfi Ferencz és Boldizsár két egyenlő 
részre osztják.0 

Az itteni részbir tokhoz jogigényt támaszt 1760-ban Sellye 
Tolnai János, kincstári igazgató — L. Bánfi Farkas, kormány-
tanácsos és a királyi tábla elnöke, Bánfi Ferencz, kraszna-
megyei főispán, Bánfi Boldizsár és Imre meg özv. Nagy-Bar-
csai Barcsai Gvörgyné Naláczi Sára alperesek ellenében.7 

1768-ban a bir tokból L. Bánfi Farkas és Bagosi Erzsébet 
fiaitól: Farkastól. Mihálytól és Györgytől peres úton leány-
negyedet kapnak ezeknek nővére i : Vargyasi Dániel Gábor 
felesége Krisztina, gr. Bethlen Adámné Zsuzsánna és Patai 
Szilvási Jánosné Erzsébet.8 

Wolkenste in Tros tburg gróf felesége Aspremonti Anna 
1795-diki val lomása szerint Bagolyfalva Krasznához tartozik 
s a krasznai és tasnádi uradalmakkal a kincstár Gserei Farkas, 
udvari tanácsosnak adta (1777-ben).9 

1808-ban Bagolyfaluból összeírták a gr. Bánfi, br. Bánfi, 
gr. Teleki (Eszter) és Boros (Klára) bir tokos nemes családok 
tagjait, összesen 5-öt. Ezek kezén volt összesen 28 ant iqua 

1 Bl. fa -c. YY. nr. 4. — 2 U. o. — :í Orsz. lt. Gyulaf. ká])t. XXIV. Lib.. 
Becj. fol. 1(5. 4 Bl. fasc. X. X. nr. 22., fasc. YY. — 5 U. o. XX. nr. 19. — <! U. o. 
ZZ. nr. 18. — 7 U. o. O nr. 17. — » U. o. LL. nr. 10. — 9 U. o. YY. nr. 2. 
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•és 13 nova jobbágytelek. Legtöbb telke voll gr. Bánfi György-
nek (11 antiqua, 5 nova), Boros Klárának (7 ant iqua, 6 nova) 
és gr. Teleki Eszternek (7 ant iqua, 1 nova).1 

A gör. ka thol ikusoknak fa templomuk van Bagolyfaluban. 
Anyakönyveik 1824-ben kezdődnek, 2 Egy t an t e rmű el. isko-
lája is gör. kath. jellegű. 

Bagolyfalú 1715-ben lakatlan. 1720-ban 19 jobbágy-, 4 zsel-
lér-, összesen 23 háztar tás fizet adót, 17 magyar és 6 oláh.3 

Ebből következtetve a népesség száma 1720-ban 207 lé-
lek, 153 magyar és 54 oláh. 1733-ban (Hurez) oláh család-
jainak a száma 21.4 1750-ben a gör. ka thol ikus lelkeké 202.5 

1847-ben 403 a népesség száma, még pedig gör. kath. vala-
mennyi." 1890-ben 350; nyelvre nézve magyar 6, oláh 344, 
egyéb nyelvű 40; vallásra nézve görög kat. 338, izr. 12. Há-
zak száma 73. 

A mívelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1720-ban 69 köblös t ; rétet 98 kaszást. Malom 
1720-ban 1 volt ; a jövede lem u tána 5 írt 25 dénár .7 Gazda-
ságainak száma 1895-ben 112. 

Gazdaságainak 1496 katasztrális holdnyi területéből a leg-
több erdő 588, szántóföldje 482. rét je 210, legelője 155, kert je 
16 s szőleje csak 1 holdnyi, ez is parlag. Nem terem 44 holdnyi 
területe.8 

A községnek 1900-ban 18391 K. 56 fii. becsér tékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenesadója 1360 K. 62 f. 

Határrészei : Tielau = Czikló (hegyorom), Dealul Radii, Bu-
d in . Y é r f = Virf (tető), Meszes, Magurice = Maguricsé (fennsí-
kocska), Gárbováneasa = Girbovenvászá (gorbói domb), Plesa 
(kopasz), Poenite Pojényiczé (kis erdei rétek). E r d ő k : Meszes, 
Padurea Bisericii = Padu r j á Biszericsij ( templomi erdő), Pajk. 
Gliben, Vérful T e n u l u i = V i r f u l Ténuluj , Priszlop. 

1 Szv. lt. 2 Sch. 1886. 146. lap. — Magij. Stat. Közi. XII. köt. 68. és 
69. 1. — 4 Tr. 5 Tr. 1901. IX. 288. 1. — <! Nagyv. Nvk. 1847. 101. 1. — 7 Magg. 
Stat. Közt. XII. k. 68. és 69. lap. — 8 Mg. St. 498. 
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A Priszlojl határrészében levő forrás savanyú vizét állí-
tólag köszvénv-bajok ellen sikerrel használják. 

Pa tak ja i : Valea Costii — \ áljá Ivosztij, Valea Satului = Yaljá 
Szátuluj , Párául Cornifelului Pereul Kornyiczeluluj , Yálea 
Todii = Váljá Togyij, Valea Gárbovánesi i = Váljá Girbovnve-
szij. Valea Blidaresii Váljá Blidareszij. 

Bagolijháza. L. Bagolyfalú. 

Ba<jos. 

Bogus 120."), Bugus 1341, Bagos 1471, Bqgoos 1553, tta-
gus 1584. 

Neve valószínűleg a latin pagusból ered. Szájhagyomány 
szerint ha jdan az egész község tölgyerdővel volt benőve, csak 
pásztoremberek fogtak fel egy-egy tisztásrészt, hol kunyhót 
vertek s az állattenyésztés lévén a foglalkozásuk, több boglyás 
helyet irtottak. A nép szóelemzése szerint tehát Bagos boglyás 
szóból lett. 

1479-ben középszolnoki, 1540 tájától krasznavármegyei 
helység. A mint Rákóczi Györgynek egy 1636-diki, Apafi Mihály-
nak egy 1670-diki leveléből kitűnik, mezőváros volt egykor. 

11. End re ura lkodása idején ezen falubeli Danka mint pris-
laldus szerepel, a mikor egynehány báni lakost azzal vádolnak, 
hogy krasznai várjobbágyok.1 Az ezen falubeli Micicu pedig egy 
ló eladásakor Rufdó kezesének mondot ta magát. A lovat lopot t -
nak tartották, a miért is Mieicut Dursi ördöngösséggel vádolta 
Kompoltlis, krasznai esperes és bagosi Buda pris taldus előtt. 
Micicu ellenben a vas hordozásával beigazolta ártatlanságát." 

Bagos az «egyetlen hely, melyet az e részben csonka pá-
pai reges t rumok Krasznában kiemelnek».3 

1275-ben a Miskócz nembeli Miklós, a Pánith bán fia. 

1 Kandra : V. R. 422., 424. lapon. — 2 U. o. 424. lap. — :í U. o. 425. lap. 
5. sz. j. 
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több pereznei (borsodmegyei) bir tokossal elcseréli a borsod-
megyei Aranyosért e Bagus és Moraus földjét.1 

A Bagus birtok 1341-ben a Dénes báné.2 

1479 jul. 22-dikén Almosdi Csire Kristóf fia János elzálo-
gosította Almosdi (Isire Tamásnak . 3 Ekkor van írva a helység 
középszolnok vármegye in ek. 

1536-ban Werbőez i István birtoka, a mint ezt Szécsi Pé-
ternek ez évi Julius 4-diki óvásából következtetni lehet.4 

1553-ban 63 kapú után rótták meg adóval ilt a Somlyói 
Báthori András jobbágyait , a kiken kívül volt a helységben 
még 3 biró, 59 szegény és 35 új ház.5 

E birtok tizedét 1576-ban a Bánfiaknak adományozta 
S. Báthori István, lengyel király.<: 

1584-ben a váradi káptalan Báthori Xs.,. erdélyi vajda 
megbízásából át ír ja a S. Bánfi Boldizsár itteni bir tokáról szóló 
határ járási levelet.7 

1628 előli Báthori István erdélyi fejedelem Dobokai Básti 
Jánosnak és mindkét nembel i u tódainak adományozta Bagost, 
melyei most ezen jognál fogva el akarnak nyerni János leá-
nya özv. Zakariás Istvánné Anna, továbbá János rokonai : 
Kakuezi Imrené Borbála és Károlyi Jánosné Judit.N 1630-ban 
az itteni b i r tokban Katalin fejedelemasszony megerősít i Zaka-
riás Istvánné Básti Annát és ezen férjétől született gyerme-
kei t : Dobokai Kakuezi Imrené Borbálát, Bagosi Károlyi Já-
nosné Juditot . Zakariás Zsigmondot és Bagosi Najadi Andrásné 
Zsuzsánnát meg mindkét rendbeli örököseiket. E birtokot, 
mint ekkor is kitűnik, m á r a nevezettek ősei is bírták.!) 

1648-ban ilj. Rákóczi Györgynek adományozza Rákóczi 
Gvörgv.10 

1 Árpádkori Uj Okml. XII k. 159. lap. — - Dl. 3422. — :í l \ o. 30220. 
4 Ennek XVII. századi másolata az Orsz. L.-ban. Neoreg. 21., 1., 19. — 5 I)i-
eal. — « Hl. fasc. (). nr. 18. — " U. o. M. nr. 16. — K ü . o. KK. nr. 14. — 9 A ko-
lozsmonostori konventnek Bánfi Farkas számára 1784-ben kiadott átiratában. 
Hl. fasc. .ÍJ. nr. 10. Orsz. U. Gynlaf. kápt. XVI. Lib. Hen- fol. 51. 10 l \ o. 
XXIV. Lib. Heg. fol. 16. 
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1672-ben Bánfi Dénes elzálogosította Gyerőfi Györgynek; 1 

de csak Ív a mar visszaváltja tőle.2 

1677-ben özv. Bánfi Dénesné Bornemissza Katalint iktat-
ják be a birtokba. 

1679-ben 14600 frt adósság fejében le akarták foglalni, a 
mi ellen tiltakozik Kerczegi György, somlyói lakos, ifj. Rákóczi 
György, erdélyi fejedelem özvegyének, Báthori Zsófiának meg-
hatalmazott ja .4 

1680-ban megosztozkodnak rajta Bornemissza Katalin, 
L. Báníi Kristóf és Zsigmond.5 

1725-ben Mosóczi András tisztelendő atya, min t a szent-
páli remeték Erdélyben levő rendjének te l jhata lmú megbízottja 
fentár t ja e rend jogigényét e faluhoz, min t a nagyfalusi zárda 
tar tozékához, a mely egykor e rend tu la jdona volt." 

1759-ben két egyenlő részre osztják Báníi Ferencz és 
Boldizsár.7 

1760-ban Sellye Tolnai János, kincstári igazgató, felmuta-
tott okiratok alapján jogigényt támaszt az itteni bir tokhoz 
L. Bánfi Farkas k o r m á n y t a n á c s o s s á királyi tábla elnöke, Báníi 
Ferencz, krasznamegyei főispán, Bánfi Boldizsár és Imre meg 
özv. Nagy-Barcsai Barcsai György né Xaláczi Sára alperesek 
ellenében.8 

1768-ban a bir tokból L. Bánfi Farkas és Bae'osi Erzsébet o 
fiaitól: Farkastól, Mihálytól és Györgytől peres úton leány-
negyedet kapnak ezek nővére i : Vargyasi Dániel Gábor fele-
sége Krisztina, gr. Bethlen Adámné Zsuzsánna és Patai Szil-
vási Jánosné Erzsébet.1 

1808-ban Bagosról összeírták a gr. Báníi. br. Báníi, gróf 
Petki, Bagosi Kovács, Borzási Fodor, Gombos, Győri, Fodor, 
Ősz, Újvárosi, Gál, Pesti, Ecsedi, Szilágyi. Szabó Nagy, Eszes, 
Szakács, Süle, Pályi K., Bertalan, Kövendi és Balog nemes csa-

1 Bl. fasc. (). nr. 4. — 2 U. o. nr. 5. U. o. MM. nr. 7. — 4 Orsz. lt. 
kolozsm. conv. fasc. B. nr. 37. 19. fiók. 5 Bl. fasc. P. nr. 8. — 6 U. o. SS. 
nr. 11. — 7 ü . o. ZZ. nr. 18. — s U. o. (). nr. 17. — U. o. LL. nr. 10. 
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ládok tagjait, összesen 57-et. Ezek s a ref. eklézsia kezén volt 
összesen 4 curia, 1723/4 ant iqua és 151

 2 nova jobbágytelek. 
Az Újvárosi és ezután következő családoknak — kivéve a 
Süle családot semmijök sem volt. Legtöbb telkük volt gróf 
Bálifi Györgynek (411/2 ant iqua, 3 nova) és br . Bánfi Eleknek 
(2 curia, 41 ant iqua, 1 l/2 nova), gr. Petki Antóniának (23 an-
tiqua) stb.1 

A bagosiak a fejedelmektől kiváltságokat is nyertek. A ti-
zenhatodik században Bagos városban lakozó birák, polgárok 
lépéseket tesznek, hogy miu tán a «sok romlásokban , válto-
zásokban városuknak régi királyoktól, fejedelmektől adatott 
szabadságlevele elveszett», azt a fejedelem újítsa meg. Váro-
suk régi szabadságáról tanúik vannak. így Demeter Gergely 
136 éves, kinek a város szabadlevele kezében is volt, melyet 
azután Zsigmond fejedelem is megerősített, de «a veszedelem-
kor» elveszett, tudja , hogy vámokon addig egy pénznél többet 
nem adtak. Azután kezdették «rángálni, tánczoltatni» őket. 
Egy 112 éves ember tudja , hogy volt Mátyás királytól adatott 
szabad levelök, melyet Báthori Zsigmond is megúj í to t t ; de 
«a romláskor» elveszett s az óta sarczoltatnak. Egy 1655-diki 
tanúval lomás szerint a bagosiaknak oly szabadságuk volt, hogy 
«sohul az ő nagysága b i roda lmában egy-egy pénznél tőbb vám-
mal nem tartoztak s nem is adtak. Harminezadot is e szerint 
az ő nagysága, mind Erdély s a par t iumbel i b i roda lmában 
aká rminemű kereskedésnek á l lapot jában is nem adtak.» Leve-
lök is volt a fejedelmektől, de elveszett. Nagy-Falun lakó Faza-
kas Márton, itj. Bánfi Zsigmond jobbágya, «megeskűvén hűt i 
után» így vall : Miklós kovács szolgája volt, egykor visznek 
vala sót Debreczen felé, a bálvoki földön megszálltak, a bago-
siaktól hallotta, hogy a szintén Nagy-Falun lakó Kerestelki 
István mondta a gazdájának, Miklós kovácsnak, hogy a bago-
siak mindenüt t valahol j á rnak egy pénzt tesznek le s mingyá-

1 S /V. lt. 
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rást szabad a só. mehet, azt is tudja , hogy a bagosiak egy 
pénznél többet nem adtak a karasznai vámon. Varsolezi Mihály, 
Báthori Andrásné jobbágya (70 éves), is hallotta, ők bizonyo-
san tudják, hogy a bagosiak sehol «sem vámot sem harmincza-
dot az fejedelem b i roda lmában nem adtak egy pénznél többet.» 
Báthori Andrásné egy másik jobbágya, Szálkái János, hallotta 
Nagy Pálnak a szájából, hogy «sehol egész Debreezenig a bago-
siak egy pénznél többet a vámon nem adtak.» Markos György, 
szintén a Báthori Andrásné jobbágya (65 éves), azt is hozzá-
tette, hogy «Erdély b i roda lmában levő vámokon egy-egy pénz-
nél többet nem adtak a bagosiak»; azt is tudja, hogy «Zsig-
mond fejedelemtől az vámról való levelökkel éltek vala, mert 
valahol jár tak, sehol egy pénznél többet nem adtak a vámo-
kon». Ifj. Bánfi Zsigmondnak Nagy Kaszás István nevű <S() éves 
nagyfalusi jobbágya már azt m o n d j a : «egykor szekérrel jár -
tak, bagosi Demeter János velők volt. Váradra visznek vala 
sót, ra j tok mindenüt t megvették a vámot.»1 1670-ben Apafi 
Mihály szintén elrendeli, hogy valamint ennek előtte, úgy ennek 
utána egy pénz vámnál többel sehol se tar tozzanak. 

1636-ban Rákóczi György fejedelem a falubeli szegény-
ségnek alázatos panaszolkodó könyörgésére, mely szerint a 
sok u ton já ró miatt nem kevés jogtalanságot és boszúságot 
szenvednek, mivelhogy ilyen országút jában laknak, őket sze-
mélvökben marhá jokka l és minden névvel nevezendő javak-
kal egyetemben kegyelmes oltalma és kiváltképen való gond-
viselése alá vette. Meg is parancsolta, «hogy a Bagos nevű 
falura zászlóstól, seregestül és csoportonként egyen vagy ket-
ten, sokan és kevesen, rájok szállani, és őket postalóval, ökör-
rel, szekérrel, mivel nem is postaadó hely, abrak-, széna- és 
étel-italadással, valakinek arról való salvus conductusunk 
vagy cz imerünk nem légyen, erővel való gazdálkodásra eről-

1 Valószínű, hogy ö is az «egy pénz vám», mellett vallott, de a vallo-
mása a papir elrongyollott volta miatt — nem olvasható egészen. 
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lelni és kényszeríteni senki ne merészelje, mert a kik ezen 
parancsola tunk ellen cselekesznek, hata lmat ad tunk nekiek, 
hogy a kikkel b í rnának, megfogván, hozzák előnkbe, vagy 
ha csak panasz jő is elénk, erős és kemény büntetéseinket 
valóban meg fogják magokon tapasztalni)). Rákóczi György 
1646-ban is ad az «ingyen való gazdálkodásról önálló cessio-
nalist a bagosi lakosoknak». Mint bagosi tisztviselője infor-
málja. a Kraszna vármegyében lévő, Somlyóhoz tar tozó Bagos 
nevű falubeli lakosok nem kevés károkat , in jur iákat és bántó-
dásokat szenvednek némelyek, akármiféle ú ton já rók miatt, 
fa lu jokban ottan-ottan megszállván «nem is magunk dolgaink-
ban czímerimkkel avagy salvus conduc tusunkkal járván», őket 
ingyen való gazdálkodásra erőltetik és kényszerít ik. Ezúttal 
is megparancsol ja , hogy «ha kiknek uli j á rásokban , az meg-
említett fa luban meg kelletnék is szállani, senki annak lakosit 
ingyen való gazdálkodásra, étel-italadásra kényszerí teni ne 
merészelje». A ki akara t jok ellen ingyen való gazdálkodásra 
erőltetné a szegény embereket , az olyan, ha jószágos nemes, 
ember fő- vagy ú rembere lészen, ha a falubeli bir tokosok 
nem kezdik keresni, «magunk is az 1635. eszlendőbeli a r t icu lus 
continentiája szerint 500 Irl pcenat direct iónk által minden 
bizonynyal prosequáltatni és exequáltatni fogunk minden ked-
vezés nélkül», ha pedig katona vagy ú r szolgája lészen s nem 
különben lőemberé is, az olyan ingyengazdálkodásra erőltető-
és kényszerí tőre nézve azon ar t iculus szerint megengedte a 
falubelieknek, hogy mindjár t megfogják és kötözve vigyék az 
ő szokásuk szerint a közelebb való ispán elibe, ezek a tör-
vény szerint «meg fognak büntetődni , a mint é rdemes vak-
merő cselekedetek kívánja s magoknak tulajdonítsák, ha mi 
esik ő rajtok». 

1640-ben Báthori Andrásné Zakreska Anna adott a bago-
siaknak hatalmat, hogy senki is a helység lakosai közül más 
helységből bort bevinni a helységbe ne merészeljen, tizenkét 
forint büntetés terhe mellett, a míg bort lehet kapni Bagosoiu 
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Zakreska Annának itt lakó jobbágyai jelentették ugyanis, hogy 
az ő ha tá rukon lévő «szűk földek léte miatt» nekik minden-
kor elegendő buzá jok és gabonájok nincs, hanem ők inkább 
a szőlejek hasznából táplálják magoka t ; de némelyek más 
helyekről j o b b és elkelhetőbb borokat visznek be a faluba, 
minél fogva az ő hegyeiken termett bor raj tok «megmaradot t 
és veszett volna». Ok pedig abból táplálják magoka t ; abból 
fizetnek adót s egyéb «szedést-vevést». Hogy a faluba jobb 
és elkelhetőbb borokat hordanak, nagy fogyatkozásukra van. 
Hanem ennek utána m á r ők maguk között azt meg akar ják 
tiltani, hogy senki is közülök az ott való s termett borokon 
kívül, míg bort talál a fa luban, más helyekről szállítani ne 
merészeljen. Ha valamelyik közülök ezt a t i lalmat megszegné, 
az első izben a földesúr számára tizenkét forintot köteles 
fizetni. «Ha penig másszor is raj ta kapván és találván, az a 
falu b i roda lmában légyen és a bevitt bornak a feneke min-
gyárást kivágattassék».1 A háborús idők sanyargatásait Bagos 
is megérezte. Különösen nehéz időket élt a t izenhetedik szá-
zad közepe s a következő század eleje táján. A helységet 
1663-ban a tatárok egészen feldúlták. A menekülőket a czin-
teremben leölték s odaásott gödrökbe hányták. Ásás közben 
itt ma is csont csontot ér. A községben e pusztí tás után csak 
két ház maradt meg. Ezután különböző vidékekről népesült be. 
A Nagy-család Hosszaszóról jött , az Eszesek Bánfi-Hunyad-
ról, az Ecsediek Somlyóról, az Újvárosiak Kőrös-Völgyről, a 
Sülék Tövishátról , a Budaiak Zoványról, a Kincsesek Nagy-
Bányán')!, a Kapronczaiak Deésről. 1708-ban Bagoss «a rajta 
nagy mértékben megfeneklett iga és nyomorúság miatt» anv-
nyira jutot t , hogy a lakosok falujokat pusztán hagyván, «heten 
vagy nyolczan imitt-amott a gazokon magokat megvonni 
kényteleníttettek»; nagyobb része eloszlott és kiment Magyar-
országra. 2 

1 Szgy. — - Orsz. lt. Cons. et Urbar, fasc. 113. nr. 57. 
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Tököli is megfordul t itt. 1678-ban Kis-Bárodról indultá-
ban a Rezen át jött, Bagoson hált és innen írt levelet Som-
lyóra. ' 

Bagos, mint m á r tud juk , egykor a krasznai főesperesség-
nek egyetlen parochiája , a melyről a pápai tized lajstromai-
ban van említés s papja, István 1332-ben tized fejében 9 garast 
fizetett.2 

Evang. reform, t emploma kőből épült, alatta sírbolt van. 
Ebbe temették el 1824-ben br. Bánfi Eleket. A templom rneny-
nyezetén e körirat o lvasha tó : «Ezen r e fo rmá tus templom kő-
tornyával együtt 1792, 93, 94, esz tendőkben isten segedelmé-
vel épült». Templomának oldalán függő táblán a br. Bánfl-
esalád ezímerét láthatni a következő fel irat tal : «Ősi ezímere 
néhai Méltóságos Császári és Királyi Camerar ius Losonezi 
Báró Bánfy Elek ú r ő nagyságának, ki született MDCCXXXV-ik 
esztendőben Janua r iu s hónap jának 25-ik napján, életének 
végét érte MI)CCCXXIV-ik esztendőben November hónap jának 
22-dik napján.» Pap ja i : 1649- 1681. Felsőbányai István, alias 
Montanensis. 1681 1682. Oroszi Péter, Montanensis halála 
után Valkóra ment. 1682 1688. Füszer i István, Perecsenbe 
ment. 1688 1693. Fülkei János akadémikus , Aranvos-Meí>v-
gyesre vitték. 1693 1695. Vittelki András, Krasznára ment. 
1695—1697. Kisvárdai Péter Menvőből jött s oda is ment 
vissza. Fülkei János visszajött Aranvos-Medgyesről s 1699-ig 
ő szolgált, a mikor Zilahra ment. Vittelki András is vissza-
vágyott Krasznáról s 1708-ig működöt t . 1709 1713. Váralyai 
Márton, a ki Perecsenbe, 1714—1721. Galambfalvi Miklós, a 
ki Baliára, 1722 1728. Tordai György, a ki Zsibóra, 1728 
1739. Zilahi V. Pál, a ki Kémerre ment . 1740—1743. Visnyai 
János, a ki Diósadról jöt t s Zoványra ment. 1743—1745. Vásár-
helyi György, a ki Újlakra távozott. 1745—1749. Técsi Dániel, 
a ki t i toknokságot s székbeli bíróságot is viselt. Sz.-Somlyón 

1 Naplója. 149. 1. — 2 Bunyitay Vincze: Schematismus 354. lap. 
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halt meg 1795-ben. 1749 1754. Zilahi Veendi Pál. a ki Kémei-
ről jött s Sámsonba távozott. 1754—17(52. Szilágyi István, a 
későbbi horváti pap, 1762—1766. Csernátfalusi Péter, 1766— 
1792. Zilahi Kovács János, Menyőből jött , a ki az anya-
könyvek rendszeres vezetését kezdte meg, az ő idejében épí-
tették a papi lakot s javították a templomot . 1792. Kondor 
András, a ki 1817-ben egyházmegyei jegyző, M.-Goroszlón 
halt meg 1831-ben, 85 éves korában . 1794. Mánási Benjámin, 
1800 1812. Virág István, 1812 1824. Beke Pál. 1824 1872. 
Fazakas József, a ki az egyház anyagi ügyeinek rendezésé-
nél szerzett érdemeket . 1875—1879. Boros Lajos, a kit Kertész 
István követett.1 

Evang. reform, jellegű két t an te rmű elemi iskoláját 1868-
ban építették. Most ál lamosítás alatt áll. A vármegye 1895-ben 
kisdedóvóintézetet állított fel. 

1715-ben 8 jobbágy-, 3 zsellér-, összesen 11 háztar tás 
fizetett adót, magyar mind. 1720-ban 38 jobbágy-, 1 zsellér-, 
6 taksás-, összesen 45 háztartás, 42 magyar és 3 oláh. Ebből kö-
vetkeztetve a népesség száma 1715-ben 99 lélek, magyar m i n d ; 
1720-ban 405 lélek, 378 magyar és 27 oláh.2 Népessége 1847-ben 
859 lélek, még pedig róm. kath. 35, gör. kath. 36, evang. 
reform. 697, izr. 91.:! 1890-ben nyelvre nézve magyar 947.~ 
német 6. tót 4, oláh 67; vallásra nézve r. kat. 23, gör. kat. 20, 
gör. kel. 79. ágost. hitv. evang. 867, izr. 35. Házak száma 219. 

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 38, 1720-ban 143 köblös t ; rétet 1715-ben 
15, 1720-ban 108 kaszást; szőlőt 1715-ben 12, 1720-ban 125 ka-
pást. Malom 1720-ban 1 volt.4 1895-ben gazdaságainak száma 
297. Területe 4562 katasztrális hold. a melyből szántóföld 1732, 
legelő 1201, erdő 671, rét 399. szőlő (parlag) 168. kert 113. 
terméketlen 278 hold.5 

1 A szilágyszolnoki evang. reform, egyházmegye s a bagosi evang. ref. 
•egyház levéltára. 2 Magy. Stat. Közi. XII. k. 68. és 69. 1. — 3 Nagyv. Nvk. 
1847. 101. * Magy. Stat. Közi XII. k. 68. és 69. 1. 5 Mg. St. 502. 
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A községnek 1900-ban 12,796 K. (SO f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes 6061 K. 54 f. 

Utczái: Alszeg-, Felszeg-, Kis-, Fűszer-, Új-, Diószeg-, 
Nagy-, Víz- és Bökény-utcza. 

Határrészei : Nagy-rét, ennek részei: Nagy-mező, Kosá-
rét, Vetett-rét, Dohányos, Postarét és Cserés-domb; Korhány, 
ennek részei: Hegytető, Nyáras-völgy, Borsós-völgy, Kis-berek, 
Mogyoród, Szilva, Gyepüs, Púpos-pataka, Szilvás, Bodonos és 
Bartó-rét; Pokolvölgy, Púpos-cser, Ráton-völgy, részei: Kin-
cses-rét, Petevölgy, Hanis-patak, Mái-oldal, Csonka-rét, (iecse, 
Felső-forduló, Bikarét, Bodonkút, Ereszviny, Szalván, Szóda-
pos, Ravaszlik, Véper. E rdők : Vadas-kert, Közép-bércz, Pokol-
völgy, Púpos-cser, Petevölgy-eser, Gyakor-cser. Cserjés-helyek: 
Kurta-bércz, Ebéd-leső, Véper. Szőlők: Vénhegy, Alsó-hegy, 
Rózsa-hegy, Sajtó-szín, Gecse-hegy, Veres-hegy, Rigó-hegy és 
Zsigmond-hegy. Kút ja i : Bodon-kút, Vérvölgy-kút, Szilvás-kút, 
Ravasz Ii k-k út. 

Bajom. 
(Nagy- és Kis-Bajom.) 

Bajon 1359, fíaijon 1429, Boyon 1465, Boyon 1487, Baion 
1549. 

Bajom kettő volt : Nagy- és Kis-Bajom. Ma már csak 
Nagy-Bajom nevű helységünk van. 

1429-ben középszolnokvármegyei, 1491-ben krasznavár-
megyei helység. De rendszerint Közép-Szolnokhoz számították. 

Szirmainál találunk egy adatot, melyben több Szatmár-
és K.-Szolnokban fekvő helység van felsorolva 1429-ből, mint 
a Csaholyi család birtoka. Ezek között van Bayon is, mely 
hogy K.-Szolnokot illeti, igen valószínű.1 

1359-ben Paezali Benedek és Pál birtoka, a mint ezt 
Paezal, Bajom stb. határjárásából ismerjük.2 

1 Szirmai: Szatmár, 1810. II. 109. I. — - Gr. Károlyi-lt. I. 242. 1. 
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E Bajom birtokbeli jobbágyok által elkövetett károkat fel-
sorolják 1423-ban Csáki Ferencz és György meg Szunai Péter 
és neje Katalin részére.1 

1429 jul . 26-dikán Csaholyi Jánosnak és Lászlónak ado-
mányozta Zsigmond király és meghagyta a váradi káptalan-
nak, hogy Kávási Pál, Szunai Miklós, Mindszenti György és 
Balázsházi Mihály, királyi emberek valamelyikének jelenlété-
ben teljesítse a beiktatást .2 

E bir tokban Szunai Péterné Katalin elfoglalt bizonyos 
birtokrészeket . Ez ügyben 1449-ben vizsgálatot tar tanak Pa-
czali András fia Márton számára." 

1465 szépt. 24-dikén Bályoki Szilvester lekötötte Dengelegi 
Pongrácz János, erdélyi vajda- és székelyispánnak.4 

1487-ben a bir tok felébe beiktat ják Bélteki Drágfi Ber-
talant 5 A Csáki Benedek neje Apollónia és fia Miklós; Mózes, 
neje Anna és fia J ános ; Ferencz özvegye, Katalin meg fiai 
Gábor és Ferencz nevében Naevthafalvai (?) Imre deák ellent-\ / 

mondot t . 6 

1475 körül Bayonban a vajda jobbágyai 12. a (Paczali?) 
Mártonéi 2 forint adót fizettek.7 1543-ban 3 kapu után adóz-
tatták meg a Drágfi Gáspár jobbágyait, ellenben felmentettek 
1 birót, 2 szabadost és 16 szegényt. Feljegyeztek ezúttal 
1 pusztatelket is.8 1549-ben 2 kapu után rótták meg adóval 
Drágfi özvegyének a jobbágyait, a kiken kívül volt a hely-
ségben még 1 biró, 6 szegény és 7 ú j ház.9 1570-ben 6 kapu-
számnyi adóval rótták meg a Drágfi Magdolna jobbágyait.10 

1571-ben Berekszói Hagvmási Kristófot iktatják be.11 

1614-ben Bethlen Gábor odaadományozza Kapi András-
nak és nejének. Erdélyi Borbálának.1 2 E birtok fele a hűtlen-

1 Lelesz, C. 159. f. 23. nr. 38. 2 Zichy-Okmt. VIII. k. 390. és 391. 11. 
3 Lelesz, P. 38. f. anni 1449. nr. 40. — 4 Dl. 36393. Km. Prot. F. min. pacj. 108. 
nr. 1.— 5 Lelesz, Stat. I). 214. 6 1)1. 27954. 7 E mű I. k. 178. 1. — 8 I)i-
cal. — 0 U. o. — 10 U. o. 11 Lelesz, Stat. H. 53. — 12 Orsz. li. Gyulaf. kápt. 
VII. Lib. tfeíj. fol. 123. 
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ségbe eseti Szerdahelyi Imrefi Jánosné It'íiu Kataliné volt, 
másik felét a fejedelem Imrefi János fiától, Mihálvtól cse-
rélte el.1 Bethlen Gábor fejedelemnek 1627. decz. 6-dikán kelt 
levele szerint az itteni és nagypaczali bir tokokba való beik-
tatásnak el lentmondot tak Boczikai István és Báthori Anna, a 
kik ezért törvényben állanak Kapi András fölperessel.2 Bar-
csai Zsigmondné Gyulafi Borbálának 1651 nov. 18-dikán kelt 
végrendelete szerint Bajom egyike azon falvaknak, a melyek 
a nagypaczali Kapi-féle udvarházhoz tar toznak. 3 Az 1712. aug. 
4-dikén néhai Kapi Mária grófnő nagypaczali javairól felvett 
leltár szeiint a bajomi erdőn 1000 sertés h ízhat bő te rmés 
idején. E bir tokon 4 jobbágycsalád lakik, melyek Paczalba 
szolgálnak; ezek között há rom zsellér.4 

A hadi terhekhez való hozzá járu lásra 1797-ben összeírták 
a következőket : Főbb b i r tokosok: Gr. Gyulai József, Berzen-
tzei Mihály, Baranyai József és gr. Teleki I m r e ; kisebb bir-
tokosok: Gr. Rhédei Mihály és br . Nalátzi József; p a p : Popa 
Juon o láh ; kán to r : P a p p János, oláh.5 

Hont vármegye küldötteinek 1720-diki összeírása szerint 
Nagy-Bajomban két telek volt m á r hatvan éve puszta.6 

1805-ben följegyezték a Pástván-család 2 tagját és a Brátis-
család 1 tagját, mint fegyverfogható adózó nemeseket .7 

Gör. kath. temploma fából épült 1710-ben; 1776-ig gör. 
kel. felekezetű volt. Anyakönyve 1824-ben kezdődik.8 

Elemi iskolája gör. kath. jellegű egy t an te rmű. 
Nagy-Bajomban 1715-ben 3 jobbágy-, 4 zsellér-, összesen 

7 háztartás fizet adót, és pedig 5 magyar és 2 o láh ; 1720-ban 
pedig 14 jobbágy-, 4 zsellér-, összesen 18 háztartás és pedig 
14 magyar és 4 oláh. A népesség száma ezek szerint 1715-ben 
63, 1720-ban 162 lélek; 1715-ben magyar 45, oláh 18; 1720-ban 
magyar 126, s oláh 36." 1733-ban 12 oláh család vol t : görög-

1 GKG. C. fasc. I. 2 U. o. A. fasc. IX. — 3 U. o. C. fasc. I. — 4 U. o. 
C. fasc. VI. — 5 Szv. lt. - Magij. Stat. Közi. XII. k. 340. 1. — 7 U. o. — 8 Sch. 
1886. 186. 1. — » Magij. Stat. Közi. XII. k. 65. és 66. 1. 

Dr. PETHI MOH : Szilági] vármegye nionograph'áju. III. 
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keleti papja Sámuel.1 1750-ben 184 g. kath. lélek.2 1847-ben 
558 lakos; gör. kath. 550; izr. <S.:! 1890-ben 719; nyelvre nézve 
magyar 41. tót 1. oláh 643; egyéb nyelvű 34; vallásra nézve 
róm. kai. 21. gör. kat. 658, gör. kel. 5, ágost. hitv. evang. 3, 
evang. re form. 19, izr. 13. Házak száma 151. 

Szántóföldje 1715-ben 71 y2 köblös. 1720-ban 189 y2 ; rét je 
1715-ben 37 kapás, 1720-ban 141; szőleje 1715-ben 20, 1720-
ban 85 kapás. Jövedelem 1715-ben «más forrásból» 40 frt.'' 
1895-ben gazdaságainak száma 143. Területe 5349 katasztrális 
hold, a melyből erdő 2359. legelő 1315, szántóföld 1243, rét 
299. kert 6. szőlő (parlag) 3, terméketlen 124 hold.5 

A községnek 1900-ban 2828 K. becsértékű cselekvő va-
gyona van, állami egyenes adója 3110 K. 12 f. 

Határrészei : Lepsor, Mosalha, Piszok, Ivanyistyé = Jua-
nisee?, (János-tanya?), Prigorie, Pe Hajonyel, Pe Vale'nsus = 
Pé Válén szusz (a felső völgyön), ennek része Ursoi = Urszoj 
nőstény medvék); Szelistve (szláv: telep), ennek része: Poeana 
= Pojáná (erdei rét); Hosszaszó, ennek részei : Dealul lui Go-
man = Gyálul luj Gomán (Gomán-dombja) és Tearina Bé-
tráná = Czáriná Botrina (a régi szántóföld), Budaiu = Budáj 
(köpű), Dupá Deal = Düpe Gyál (a dombon túl), ennek részei: 
Pr inos = Prinosz, Sodom = Szodom és Coaste — Kaszté (ol-
dal); Korhűje, Pe Bajonyel, Kapuregyie. 

Baksa. 

Boka, Boksa 1205, Baxa 1349, Bakcha 1450. Személynév. 
Baksa kettő van, az egyik Közép-Szolnok vármegyében 

Magyar-Baksa, a másik Kraszna vármegyében, Oláh-Baksa. Az 
oklevelekben az előbbi Alsó-, az utóbbi Felső-Baksa néven 
fordul elő. Alsó-Baksát a tizenötödik században némelykor 
Kraszna vármegyéhez is számították.6 

1 Tr. — 2 Tr. 1901. IX. 285. 1. — :í Nagyv. Nvk. 1847. 100. 1. — 4 Magy. 
Stal. Közi. XII. köt. 05. és 00. 1 — 5 Mg. St. 506. Csánki, I. k. 551. 1. 
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Egy oklevél 1515 körűi Tót-Baksáról is ír. Kaplyon Dé-
nes László, János, Tamás és Imre fiait beiktat ják a közép-
szolnoki Zumijokthothbaxa bir tokába.1 Ez egynek vehető Ma-
gyar-Baksával. 

1. Magyar-Bäks a. 

Neve r o m á n u l : Bocsita = Boksieza. 
A Faluhely nevű határrészben, Dull László utódai tag-

jában feküdt a község, de 1601-ben Básta elpusztította. E he-
lyen ma is kivehető a t emplom helye, neve: Harangláb. Az 
elpusztult község határán két út látszik, melyek egyike a kis-
dobai, másika a menyői ha tá r ra vezet. Vén fák is vannak itt. 

II. Endre ura lkodása alatt ebből a falúból való volt Zsa-
dánv, a ki azt állította, hogy az ő tehenének bor ja volt azon 
ökör, a melynek elsikkasztásával Horvátba való Závida vá-
dolja Dömötör t és hogy azt ő adta Dömötörnek. Állításának 
igazolására Zsadány kész a vasat hordozni , de ekkor Závida 
bevallja tévedését." kand ra Kabos szerint is Boka = Boksa = 
Baksa s ez alapon Magvar-Baksára értelmezi. 

Baksa völgyet említ egy 1349-diki oklevél Diósad (Od) 
birtok keleti felében, a mely mellett folyik el a Szilágvpataka.4 

Ez ada tunk szintén Magyar-Baksára vonatkozik. 
Alsó-Baksa eredetileg Horogszegi Szilágyi Mihály birtoka 

volt, a ki azt hűséges szolgálataiért Szilágyi Mártonnak ado-
mányozta. László király az adományozás t Csanádon 1456-ban 
meg is erősítette.5 Szilágyi Márton másként Dobai Csete Már-
tonnak van mondva, a ki a Csete Pál fia." «Az oláhbaksai 
határszélben — m o n d j a Szikszai ott áll ma is egy szép 
szálas erdő Csete név alatt, mely jelenleg a mocsolyai határ 
kiegészítő része s drági báró Wesselényi Ferencz birtoka, de 
régi okiratok tanúsága szerint ez az úgynevezett Vá rdomb 

1 Dl. 30.541. — 2 Kandra K. V. R. 222. lap. 3 223. 1. 7. sz. j. — * Jlt. 
i.Egy mult századi másolat után). — 5 Jlt. nr. 71. perg. — Dl. 27.85)9. (í Gencsi 
lt. nr. 71. 
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határrészszel együtt egész a mocsolvai patakig Alsó-Baksához 
tartozott s itt lehetett a Szilágyiak vára is, melynek környé-
kén részint a mocsolvai, részint az ó-baksai ha tárhoz tartozó 
fennsíkon egy földvárnak és egy régi településnek nyomai a 
nagy mennyiségben előforduló cserép- s tégladarabok s konyha-
hulladékok maradványaiból tisztán kivehetők.1 

1472 jul . 17-dikén Mátyás király meghagyta a kolozs-
monostor i konventnek, hogy Menyői Ramocsa Albert Alsó-
Baksa jobbágytelkeibe iktassa be Baksai Barlát, nejét és gyer-
mekeit meg özv. Baksai Albertné Erzsébetet, kiket ama tel-
kek zálogjogon illetnek meg.2 1488 márcz. 13-dikán Mátyás 
király pedig azt hagyja meg e konventnek, hogy Adi Anna 
e bir tokába iktassa be ennek férjét, Szilágyszegi Pált, a kit 
az zálogjogon megillet:1 

1475 körül («Baxa Barla») 2 fr t adót fizetett 4 

1510-ben Császári Szele István eladta, más bir tokokkal ezer 
forint örök áron, Báthori Gergelynek, István- és Andrásnak. 5 

1514-ben Lelei Kaplyon János Deésházi Antaltól akar ja 
visszaváltani. A birtokot még Kaplyon Illés zálogosította el.® 

1518 jun . 10-dikén Szentmártoni Mártonné Ivöblösi Teke 
Ilona örökbe vallja itteni szántóföldjeit és kaszálóit Csiszér 
Mártonnak és nejének, Brigittának.7 

1549-ben 25—25 dénárnyi adóval rótták meg Baksai Már-
ton. Bálint és Ferencz, egytelkes nemeseket.8 

1601-ben pusztult el, mint említem s ettől fogva jó da-
rabig neve is: Puszta-Baksa. 1635-ben Puszta-Baksán birto-
kos Haraklányi Miklósné.9 

1669-ben I)ul Péter, középszolnoki szolgabíró itt lakik.10 

Szécsi György kérésére a fejedelem rendeletére, 1684-ben 
nemes Xagv István biró házánál tanuvallatás folyik arról. 

i Szj. — - Dl. 27.921. — 1)1. 27.907. 4 E mű I. k. 1X0. 1. 5 Lelesz, 
C. Kraszn. Prot. 1. folio 114. Gencsi lt. 881. Szgy. Gcncsi lt. 404. más. 
6 Dl. 36.402. Km. Prot. Magn. p. 75. nr. 1. — 7 Dical. s Szgy. — 9 Jlt. 
10 Szgy. — Jlt. 
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ismerik-e ilt az öreg Szécsi Andrásnak házastelkét, ki volt 
annak a szomszédja? Szántóföldje, kaszáló rétje, szőlőhegye 
hol vol t? A t a n u k : Magyarbaksai Nagy András biró és Ma-
gyarbaksai István nemes személy, az első csak házhelyet tud, 
melynek szomszédosa Decse Jakab és a falu földe, a második 
pedig csak kaszálót említ.1 

1705-ben nemesek: Dull András, Dull Péter, Szabó Já-
nos, Dull Tamás, Jankó István, Hirtalan György, Hajdú János, 
Nagy János. Szász István, Székely István, Vérvölgyi Könvü 
János.2 

M-Baksa egyike volt Szécsi György és neje, Guthi Judi t 
ama javainak, a melyeknek felosztására 1710 j un . 20-dikán 
az előbbiek leánya, Zsombori Jánosné Szécsi Zsófia meginti 
Gencsi György né Dohai Erzsébetet és Csatári Andrást.® 

1718 decz. 14-dikén Ilosvai Dobai György és neje, Szécsi 
Judi t gyermekei megosztozkodnak a szüléikről marad t itteni 
részjószágon.4 

1777 aug. 17-dikén tartott tanúval lomás szerint a Puszta-
Ba.ra «vulgo Harangheggallyán vagyi a régi fa luhelyen a ha-
tárban egy kaszáló rétet, melyen a t anú áll s hitét letette» 
m.-baksai lakos nemes Luka István és deésházi lakos Oláh 
János, luirmincz évvel ezelőtt a Menyői Gólyáktól vérség jus-
sán váltottak ki s kétfelé osztották.5 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírták 
ii községből a következőket. 

Főbb bir tokos: Farkas József: kisebb bi r tokosok: Dull 
László és Lajos, Szabó Ferencz, Dul Sándor, Dul Ferencz. 
Gyárfás Pál. Sebes Ferencz, br. Wesselényi Farkas, Orgován 
Ferencz, Kincses István, Vajda László, Jákob fi Kristóf; saját 
te lkükön lakó, adózó nemesek : Luka Ferencz, Márton Zsig-
mond, Alszegi Péter és Sándor ; p a p : Popa Juvon o l á h : lé-
vita: Nagy András ref.G 

1 Szgy. - Szv. lt. :i Gencsi lt. nr. 931. — '» U. o. nr. 213. — 5 Szgy. — 
« Szv. lt. 
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1805-ben megeskették a következő adómentes nemeseket . 
Dúll Sándor, Farkas János és Dúll Anta l ; adózó nemeseket : 
Luka Ferenez és lia János, Alszegi Sándor és fia János, Al-
szegi Péter és fia György, Márton Zsigmond, Alszegi János.1 

Református egyháza a Básta csatái u tán nem is állt helyre. 
1773-ból Sárkány Mihály lévitáról tudunk. 2 1800 elejéről van 
említés még lévitákról. de m á r 1820 után az sem volt, 1883-ig, 
mindaddig míg elemi iskolát nem szervezett az egyházközség. 
Még 1620 előtt Diósad filiája.3 Anyakönyvét 1750-től a diósa-
dival eü'vütt vezetik. Öi/ 

Gör. kath. t emploma fából épült. 
Lakosai számáról csak az ú j abb időkből vannak adataink, 

mer t 1715-ben és 1720-ban k imaradt az összeírásból.4 1847-ben 
511 a népesség száma, még pedig gör. kath. 271, evang. re-
form. 240.5 1890-diki lélekszáma 284: nyelvre nézve magyar 40, 
oláh 244; vallásra nézve róm. kath. 1. gör. kath. 241, evang. 
re form. 38, izr. 4. Házak száma 57. 

1895-ben gazdaságainak száma 63. Területe 1070 katasz-
trális hold, a melyből szántóföld 654, legelő 191. rét 126. kert 18. 
e rdő 4, szőlő (parlag) 2. terméketlen 75 hold.6 

A községnek 1900-ban 1022 K. 56 íil. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 1525 K. 50 íil. 

Határrészei : Szirpó, Horgas, Irtás, Hágó-tető, Dióbokor. 
Büdösszék, Láb, Puszta, Békás, Faluhely, Sűrű, Hosszúrét. 
Dániel kerített rétje, Füves-domb, Ravaszlik, Szarkahegy. Rú-
tak : Bodon-kút , Büdösszék. 

1 Szv. lt. — 2 A diósadi evang. reform, egyház levéltára. :! Névkönyv, 
ev. ref. 1879. 50. 1. — 4 Magy. Stat. Közt. XII. k. 05. és (i(i. 1. — 5 Nagyv. Nvk. 1847 
99 1. — Mg. St. 50(5. 
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2. Oláh-Baksa. 

1454-ben L. Bánfi István és János e l lentmondanak annak, 
hogy e b i r tokukat igazságtalanul és jogtalanul elfoglalta János, 
váradi püspök.1 

1468-ban L. Bánfi István íiai: László, János, György, András 
és Mihály visszakapják Mátyás királytól a kraszn a megyei Baxa 
birtokot, melyet e testvérek a ty juk özvegyének, Margitnak és 
leányának Katal innak adtak volt a jándékul , menyasszonyi ho-
zományul és leánynegyedűl." De özv. Kompolti Jánosné Mar-
git és leánya Katalin még 1469-ben is kezökben tar t ják a bir-
tokot, melyet menyasszonyi hozományul és leánynegyed fejé-
ben kaptak a L. Bánfi-testvérektől. : í 

1473-ban Ítéletet hoznak Losonczi László, János, Mihály 
és György javára Csaholyi Pé ter és társai ellen, a kik innen, 
meg Balla és Goroszló bir tokokról elhajtottak 2000 juhot.4 

1476-ban néhai Felsőbaxai Dull Mátvásné Moni Magdol-
nának Felsö-Baxán részbir toka volt, melyet hozományaival 
együtt átadott Menyei Bamoesa Illés nejének Lucza ú rnőnek 
és fiainak." 

1497-ben L. Bánfi László cserébe adja ezt a bir tokát is 
L. Bánfi János más megyebeli b i r tokáér t / ' 

1508-ban Báthori István (a Miklós fia) Bánfi Jánostól a 
birtokból a Bánfi Zsófiát megillető leánynegyedet követeli . ' 

1516 jul. 6-dikán néhai ilj. Bánfi János itteni birtokán 
megosztozkodnak Báthori Szaniszlófi Miklós és István meg 
Losonczi Bánfi István, László, Péter, András és Kristóf. Em-
lítvék még ezen a lkalommal Zoltán Borbála (néhai ilj. Bánfi 
Jánosné?) és Bethleni Miklós leánya, Kata.8 

1523-ban Somlyói Szaniszlófi Istvánt iktatják be.9 

1 Bl. fasc. KK. nr. 16. — 2 U. o. nr. 10. — 3 U. o. nr. 19. — 4 Lelesz, L. 
56. f. anni 1473. nr. 15. — 5 .llt. — 0 Bl. fasc. A. nr. 22. — 7 Lelesz, Act. an. 
1508 nr. 3. — s 1)1. 36402. Km. Prot. Macjn. pacj. 23. nr. 1. — 9 Lelesz, Stat. 
Z. 175. 
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1533-ban fíaksa egy évi tizedét Báthori Istvánnak ado-
mányozta Statilius. erdélyi püspök. 1 

1537-ben a bir tokba beiktat ják néhai Báthori István fiait: 
Andrást , Kristófot és Istvánt, mely alkalommal Báníi István 
a váradi káptalan előtt el lentmondással élhet." 

1546-ban Báthori István (ugy látszik, a Miklós fia) foglalta el.:! 

1547-ben egyenlően osztják meg Sarmasági András fel-
peres és Páthor i Szaniszlófi András, Kristóf és István alperesek 
között.4 

Az itteni bir tok fejében 1548-ban S. Báthori Staniszlófi 
István. András és Kristóf pénzzel elégítették ki nővérüket , előbb 
Bélteki Drágfi, most Homonnai Drugeth Antal özvegyét, Annát.5 

1550-ben Báthori Szaniszlófi István kapja amaz egyezség 
alapján, melyet Bánfi Lászlóval, Istvánnal, Péterrel, Andrással 
és Kristóffal ifjú L. Bánfi János krasznamegyei birtokainak 
negyedére nézve kötött .6 

1553-ban 18 kapu után adóztatták meg a Somlyói Báthori 
András jobbágyait, a kiken kívül volt itt még 1 biró, 22 sze-
géin7, 7 servitor és 9 új ház.7 

Somlyói Báthori István foglalta azután el. a ki ellen 
ezért 1574-ben tiltakozik Losonczi Bánfi Boldizsár.8 1575-ben 
Mogyorói Losonczi Báníi Boldizsár tiltakozik Losonczi Bánfi 
Pál ellen 9 1599-ben Sarmasági Zsigmond átadja a birtokot, 
melyet Zsigmond fejedelemtől kapott s mely Somlyó várához 
tartozott egykor, Báthori Istvánnak, mer t ennek közbenjárá-
sára Báthori András fejedelemtől más megyékben fekvő bir-
tokokat kapott.10 

1648-ban ilj. Rákóczi Györgynek adományozza Rákóczi 
György.11 Örökösök hiányában id. Rákóczi Gy. második fiára 
Zsigmondra száll.12 

1 Hl. fasc. \Y. — - U. o. fasc. .1.1, nr. 1. — a U. o. fasc. KK. nr. 7. -
4 U. o. KK. nr. 4. 5 U. o. nr. 9. «! U. o. nr. (5. — 7 Dical. s Lelesz, C. 
Kraszn. Prot. 20. folio 217. — !> U. o. 21. folio 100. — 10 Hl. fasc. KK. nr. 4. 
11 Orsz. lt. Gyulaf. kápt. XXIV. Lib. Reg. fol. 1(>. 12 Bl. fasc. KK. nr. 4. 
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1672-ben Bánfi Dénes elzálogosítja Gyerővásárhelyi Gve-
rőfi Györgynek,1 ma jd visszaváltja.2 

1676-ban Oláh-Baxa birtokot, melyet ezelőtt Bánfi Dénes 
zálogul adott Kölesei Kende Gáborné Bánfi Zsuzsánnának, 
visszaváltja Bornemissza Katalin, fenti B. Dénes neje, a maga 
és fia Zsigmond, továbbá Bánfi Kristóf és Farkas Bánfi-örö-
kösök számára. : i 

Az itteni részbirtokba 1077-ben özvegy Bánfi Dénesné 
Bornemissza Katalint iktatták be.4 

1696-ban Inczédi György, mint felesége megbízott ja til-
takozik a bir tokot illetőleg Bánfi Dénes, Gábor, György meg 
Kende Zsigmond és Klára ellen.5 

1709 márez. 7-dikén Sebes Zsigmond há t ramarad t baksai 
javainak zár alá helyezését kéri Kraszna megye tisztségétől 
Gencsi Imre, a kit er re tömeggondnokká neveznek ki." 

Oláh-Baksa is sokat szenvedett a harczok fergetegjeiben. 
1708-ban azt halljuk, hogy az ezen helységbeliek «most a kö-
zelebb való futástól fogva eloszlottanak, fa lu jokat pusztán 
hagyván, nem tudatik hol laknak».7 

1715-ben 7 jobbágy-, 2 zsellér-, összesen 9 háztar tás fizet 
adót, magyar 7, oláh 2; 1720-ban 11 jobbágy háztartás, 7 ma-
gyar és 4 oláh. Ebből következtetve a népesség száma 1715-ben 
81 lélek, magyar 63, oláh 18; 1720-ban 99 lélek. 63 magyar 
és 36 oláh.8 

1759-ben e birtokot két egyenlő részre osztják Bánfi Fe-
rencz és Boldizsár.0 

1760-ban Sellye Tolnai János, kincstári igazgató felmu-
tatott okmányok alapján jogigényt támaszt e bir tokhoz is L. 
Bánfi Farkas, kormánytanácsos s a királyi tábla elnöke, Bánfi 
Ferencz, krasznamegyei főispán, Bánfi Boldizsár és Imre meg 

1 Bl. fasc. (). nr. 4. — 2 U. o. nr. 5. — U. o. nr. 11. — * U. o. MM 
nr. 7. — 5 Gyf. kápt. lt. Q. 8(5. — Gencsi lt. nr. 1277. — 7 Orsz. lt. Conscript. 
et Urbar, fasc. 113. nr. 57. — s Magy. Stat. Közt. XII. k. 68. és 69. 1. — ° Bl. 
fasc. ZZ. nr. 18. 
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özv. Nagy-Barcsai Barcsai Györgyné Naláczi Sára alperesek 
ellenében.1 

1808-ban összeírták a gr. Bánfi, br. Bánfi és Fodor bir-
tokos nemes családok tagjait, összesen 4-et, kiknek kezén 50 
ant iqua és 55 nova jobbágytelek volt : legtöbb a gr. Bánfi 
György kezén (27 antiqua, 23 nova).2 

Gör. kathol ikus ía temploma 1880-ban épült. Anvakönvve 
1824-ben kezdődik.3 Gör. kath. jellegű egy t an te rmű elemi 
iskolája 1897-ben új jáépült . 

1733-ban oláh családjainak a száma 20, egyesűit papja 
Demeter,4 1750-ben (Bokse) a g. kath. lelkeké 317.5 1847-ben 
643 lélek a népesség, gör. kath. valamennyi ." 1890-ben 938; 
nyelvre nézve magyar 38, tót 1, oláh 869, egyéb nyelvű 30: 
vallásra nézve r. kath. 1, gör. kath. 884, evang. reform. 21. 
izr. 32. Házak száma 202. 

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 89, 1720-ban 49 köblöst ; rétet 1715-ben 
54, 1720-ban 48 kapás t ; szőlőt 1715-ben 19, 1720-ban 25 ka-
pást. ' 1895-ben gazdaságainak száma 332. Területe 2518 ka-
tasztrális hold, a melyből szántóföld 1196, erdő 595, legelő 
379, rét 129, szőlő (parlag) 57, kert 46, terméketlen 116 hold.8 

A községnek 1900-ban 7294 K. 40 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, 1897-ben állami egyenes adója 4176 K. 14 f. 

Határrészei : Gráma, Dumbravicza (liget), Brániscse (fenn-
síkon fekvő cserjés), Lunka (völgy), Funtanele (kútacskák), Glo-
dur i (posvány), Seszuborli, Piklo, Micza, Batrini, Pálánte, Fruá, 
Supadure (erdő alatt). 

Balázsháza. 

Balashaza (1454) vármegyénkben kettő van. Az egyik az 
Almás mellett. Doboka vármegyéből jött át, a másik közép-
szolnoki helység Tasnád mellett. 

1 Hl. fasc. V. nr. 17. 2 Szv. lt. Sch. 1886. lőő. la]). — 4 Tr. — 5 Tr. 
1901. IX. 288. 1. - « Nagyv. Nvk. 1847. 900. 1. 7 Magij. Stat. Közi. XII. k. 08. 
és 09. 1. — « Mg. St. 506. 
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1. Almás-Balázsliáza. 

A dobokavármegyei Balázsháza egy d o m b északi lábánál 
fekszik élénk forgalmú út mellett, Zilahtól másfél mérfö ldnyi 
távolságban (1722).1 Az Almás vize folyik raj ta keresztül . 
A pánezélesehi járáshoz tartozott (1837). Oláh neve : Bélán. 
[Szürke (fehér) tehén vagy juh . ] Népes, nagy falu.2 

Falán erre a Balázsházára vonatkozik a leleszi konvent-
nek amaz 1414-dik évi oklevele, mely szerint vizsgálatot fo-
ganatosítottak Balázsházi Márk fiai, Mihály, Benedek, György 
részére, Barthali Pál ellen, e birtok hatoda tárgyában, mely 
utóbbinál volt zálogban, de kiváltatván, Csáki Györgynél té-
tetett ismét zá logba" 

Birtoklásának története a XVI. század elején indul meg, 
a mikor Somi Gáspár használatra engedte át itteni bir tokát 
Zsombori Péternek. 1520 j a n u á r 24-dikén e Péter fiai: Péter, 
Benedek, Mihály és János megszüntet ik azt a pert, melyet e 
bir tokokért indítottak Somi ellen.4 

1500 j un iu s 3-dikán Somlyói Báthori Kristófot és nejét 
iktatják be a hűtlenségbe esett Bebek Ferencztől elvett, Almás 
vár és város tartozékaiba s így e Balázsháza bir tokába is." 

1593 márezius 28-dikán Wass György nyeri a bir tokot 
Báthori Zsigmondtól egészen,0 1594 szeptember 4-dike előtt 
Bornemissza Anna átengedte Almás bir tokát tartozékaival 
együtt Csáki Istvánnak, ki viszont itt enged át ugyanannyi 
jobbágyot, még pedig a magyarokér t magyarokat köteles adni.7 

1600-ban már Mihály vajda elvette ezegei Yass Ferencz-
től, mint ellenfelétől és lvere ztszegi Csáki Istvánnak ado-
mányozta.8 

1 Conscriptio, Comitatus Dobocensis Processus Superioris. Orsz. lt. nr. 
131 a. — 2 Hodor K.. D. vm. E. 550. lap. :í Lelesz, B. 151. f. 14. nr. 16. 
4 1)1. 36402. Km. Prot. Magn. p. 165. nr. 1. — » Gyf. kápt. lt. A. 65. — 8 Hodor 
K.: Boboka, 550. lap. — 7 Tört. Tár, 1898. évf. 349. lap. — s Hodor : Doboka, 
550. lap. 
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1603-ban Csáki István zálogba vetette Rátóti Gyulafi 
Lászlónak.1 

1607-ben Mindszenti Benedek és neje Bánfi Anna érde-
kében fejedelmi parancsra az Almás várához tartozó itteni 
jószágot visszakérték Prépostvár i Zsigmondné Széchi Katától. 
Ez azonban nem adta vissza, a miért nyolczad napra a feje-
delmi táblára idézték.2 

1630-ban Katalin, fejedelemasszony Zakariás Istvánné 
Básti Annát erősítette meg a bir tokban, mint a kinek ősei 
is bir ták azt.:l De úgy látszik továbbra is érintetlen marad a 
Csákiak joga, mer t 1837-ben főbb földesurai, mint Józsika 
báró, Molnár, Geréb, Cserei, Henter nemesekkel együtt a 
Csáki jogon birtokolnak, a kik mellett Rédei gróf, Korbács, 
Felszegi nemesek még a birtokosok.4 

Hodor azt mondja lakosairól, hogy azok zsidók és «oláhok 
nem egyesült göröghitű helyben lakó két papjaikkal együtt, 
kiknek a falu közepette két fa templomjok áll» (1837),5 mint 
ma is. Gör. kel. jellegű egy t an te rmű elemi iskolája is, mely 
1850-ben szerveztetett. 

1722-ben összeírtak 7 jobbágyot, 12 zsellért, 3 bujdosót 
és 1 extraordinar ius papot. Ezek kezén volt 20 egész és tél-
telek, 8 puszta telek, 25 ökör, 16 tehén, 1 bor jú vagy üsző. 
4 ló, 39 juh vagy kecske, 46 sertés, 148 köblös szántóföld. 
54 köblös míveletlen föld, 42 köböl és 1 metreta (véka, mintegy 
39'39 l.)6 őszi vetés, 14 köböl és 1 metreta tavaszi vetés; ter-
mett a ha táron a megelőző 1721. évben 275 kalangya búza. 
75 kalangya zab, á rpa és akikor, 26 kalangya kender és len. 
2 köböl és 4 metreta borsó és lencse. 74 szekér széna. Sző-
lőt mívelt 4 jobbágy, kiknek 22 veder boruk termett (1 urna 
körülbelül 13 1.). A falu cselekvő tartozása 108 magvai l'rt.7 

1733-ban az oláh családok száma 74: a mikor há rom 

1 GKG. C. fasc. XIX.— 2 U. o. A. asc. XVII. — :s Orsz. lt. Gyulaf. kápt. 
XVI. Lib. Rcrj. fol. 51. — 4 Hodor K.: Doboka, 550. lap. — 3 U. o. Most 
különben 30 literes e vidéken a véka. 7 Conscript. Dob. 
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egyesüli papja van, ezek: János, Tivadar és György.1 1750-ben 
451 a gör. kath. lélek.2 1837-ben lakossága 1036 lélek; házak 
száma ekkor 157.:$ Mai népessége 1325; nyelvre nézve ma-
gyar 29, német 2, oláh 1266, horvát 17, egyéb nyelvű 11; 
vallásra nézve r. kath. 21, gör. kath. 102, gör. kel. 1172, izr. 
30. Házak száma 265. 

Határa 1722-ben két részre oszlik, az egyik része nyugotra , 
a másika északra terűi el. Talaja félfekete és homokos. Az őszi 
búza inkább megterem, mint a tavaszi. Szénája jó. Kétszer 
szántanak hat ökörrel . Trágyában szűkölködik. Malom helyben. 
Tűzi használatra van erdeje.4 1895-ben gazdaságainak száma 
297. Területe 4349 katasztrális hold, a melyből szántóföld 
1789, erdő 1147, rét 673, legelő 308, kert 144, szőlő, beül-
tetve 29, parlag 1, terméketlen 258 hold.0 

1721-ben a falu adója 419 rhf. 30 dénár volt. 1722-ben 
közös tartozása 158 magyar frt 5 1900-ban 2456 K. 49 f. becs-
értékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 4078 K. 4 f. 

Román elnevezésű határ- és erdőrészei j o b b á r a fekvé-
süktől veszik eredetöket. Oszoju szek víz nélkül való hely, 
Baltareli posványos hely. A Facza monaszter in valaha klas t rom 
állott. A még ma is látható oltárt a lakosság kegyelettel óvja 
s a hely bucsújáróul szolgál. 

2. Tasnád-Bcílázsliáza. 

Román neve Rlagea = Blázsá, tehát Balázs személynév-
ből képződött . 1454-ben Tasnád ha tá r já rásában tűnik fel.7 

Más középszolnoki helységekkel együtt a törökök, szat-
mári tolvajok és knruczok 1682 előtt ezt is elpusztították.8 

1717-ben települt újra.9 1715-ben laka t lan ; sőt az új 1720-diki 
összeírásban elő sem fordúl.1 0 

1 Tr. — 2 Tr. 1901. IX. 286. 1. — :í Hodor K.: Doboka, 550. 1. — 4 Con-
script. Dob. — 5 Mg. Sl. 510. — Conscript. Dob. — 7 Csánki, I. k. 551. 1. 
s Szv. lt. — » Magg. Stat. Közi. XII. k. 339. 1. — 10 U. o. 66. 1. 
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1475-ben az iránt folyik vizsgálat Szabó Péter és Balázs-
házi Zsigmond részére Losonczi Bán István fiai, László, János. 
György, András, Mihály ellen, hogy ezek előbbiek itteni bir-
tokát fegyveres kézzel megtámadták és az illetőket elfogták.1 

1475 körül Szodorai András jobbágyai 6 frt, Hodosi 
Lászlóéi 3 frt adót fizettek innen." 

1543-ban 2 kapuszámnyi adóval rótták meg a Farnosi 
Mihály jobbágyait , de felmentet tek 2 szabadost. : í 1549-ben 
21

 2 kapu után adóztak ennek a jobbágyai , a kiken kívül 1 
birót meg 3 szegényt is feljegyeztek.4 25 25 dénárnyi adót 
fizettek Szarvadi Mihály, Balázsházi János, Csögi? (Cheki) 
Mihály, Nagy Imre, Balázsházi Imre és Yizlai Gergely, egy-
telkes nemesek, ellenben Xagy Miklós és özv. Szabó Imréné, 
féltelkes nemesek 13—13 dénárnyit .5 1570-ben a Messer Gás-
pár jobbágyai 3V2, a Pelei Ferencz özvegveéi 3. a Mindszenti 
Aba és özv. Mindszenti Kristófnééi 2 2, a Serédi Istvánéi 
pedig 1 y2 kapu után fizettek adót.6 

1548-ban e bir tokban levő apai ingó és ingatlan vagyon-
ból leánynegyedet követelnek Gencsi Jánostól nővérei : Fru-
zsina, Sameli Chimai Jákob neje és Gencsi Balázsházi Pálné 
Katalin.7 

1551-ben Szakácsii Kaplyon Györgynek és nejének, Kata-
linnak, mint felpereseknek visszaítélik e birtok előhegvén 
fekvő ama szőlőt, melyet Hatvani Gencsi János és neje Do-
rottya meg fiai: András és Mihály, mostoha íia, Hatvani Já-
nos elfoglaltak volt.8 Ugyanekkor egy itteni részbirtok elfog-
lalásáért Mindszenti Farnosi Mihály és neje, Anna megidézik 
Mindszenti Gencsi Imrét és Lászlót.9 majd egyike azon jó-
szágoknak, a melyekről, valamint a róluk szóló oklevelekről 
való számadásra idézteti meg 1553-ban Farnosi Mihályt mos-
toha fia, Mindszenti Gencsi Imre.10 A birtok ügyében ekkor, 

1 Lelesz, B. 190. f. anni 1475. nr. 2. — 2 E mű I. k. 177. 1. — :t Dical. 
4 U. o. 5 U. o. (í U. o. 7 Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 5. nr. 02. — 8 U. o. 
1551. fasc. 2. nr. 10. — » U. o. fasc. 3. nr. 20. — 10 U. o. 1553. fasc. 2. nr. 58. 
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mely Albashazanak van írva, ítéletet is hoznak Gencsi Imre 
javára Farnosi Mihály ellenében.1 

Gáltői Mátyás és Gencsi Imre itteni bir tokát elfoglalták 
Gencsi Vincze, András, János és mások, a kiket azért 1559-ben 
megidéznek.2 Gencsi Imre eladta az itteni részbirtokot, a me-
lyet Kozma-résznek neveznek. Ezért 1564-ben ti l takoznak el-
lene Balázsházi Miklós leányai és unokája , András meg né-
hai Balázsházi Antal fia, György.8 

1575-ben egy, e birtok előhegyén fekvő szőlőn megegyez-
nek Mezőteremi Vetési Péter és Balázsházi Menyhért .4 

1587-ben Gencsi Istvánnak van itt birtokrésze, mely-
nek megosztásáért Erzsébet nővére per t indít ellene Báthori 
Zs. fejedelem előtt.5 1607 aug. 17-dikén Rákóczi Zsigmond, 
fejedelem új adományozásával is kap részt Gencsi István, to-
vábbá leánya, Anna, a ki Ujnémethi István felesége, valamint 
Szentkirályi István s testvérei is.ü 

1609-ben Balázsházi Nagy Ferencz és Nagy Mihály, itt 
lakó nemesek kibéküléséről van szó.7 

A balázsházi szőlőjét Vetési László 1610 nov. 10-dikén 
Vetési Istvánra hagyta.8 

1631-ben udvarháza van itt nemzetes Balázsházi Lászlónak." 
1640-ben Balogh Ferencz végrendelkező vallomást tesz 

neje, Újnémet i Borbála és gyermekei javára az itteni részbir-
tokról, mely Balázsvágásának van mondva.1 0 

1641 jun.9-dikén Er-Szentkirálvi Szentkirályi Istvánnak itt 
levő birtokából Katalin nevű leánya osztályt kér testvéreitől, 
mit jun . 27-dikén meg is kapott.11 Voltaképen egyenlően osz-
tozik a néhai Er-Szentkirályi Szentkirályi István (és felesége: 
Dohai Judith) há rom gyermeke az itteni részjószágon.12 

1 Lelesz, Prot. 13. tol. 302. an. 1553. — - Gencsi lt. nr. 138(5. — :t Lelesz, 
Act. an. 1564. nr. 40. — 4 U. o. Prot. 23. fol. 309. et 319. an. 1575. — 5 Nagyv 
Múz. Bl. — t; Jlt. — " Nagyv. Múz. Bl. — s Gr. Károlyi Okltdr, IV., 70. 1. — 
<J GKG. A fasc. VII. — 10 Lelesz. Prot. 79. fol. 163. an. 1640. — 11 Nagyv. Múz. 
Bl. — 1 2 Jlt. 
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A részbirtokot 1647-ben Vassali János nejére, Dancs An-
nám irta át, a miér t tiltakozik ellene nővére, Katalin.1 

1665-ben jul . 14 előtt Hatvani Jánosné Balogh Anna zá-
logba vett Balázsházi Péterné, itteni lakostól egy jobbágyot.2 

1687-ben itteni jobbágyok tanúskodnak a Debreezeni 
Istvánné Balázsházi Zsófia javára tartott tanuval la tásnál .E tanú-
vallomás szerint Balázsházi Péternek, Zsófia apjának, Balázs-
házán is volt telke. 

1701. aug. 31-dikén Szécsi György né Guthi Judi tot meg-
intik. hogy bocsássa ki ama részjószágot, a mely Szécsi György 
jogán Ráczkövi István, tasnádi lakost illeti.4 1702. jul. 13-dikén 
vizsgálatot tar tanak, Zsombor i János részére az iránt, hogy 
balázsházi részbirtokát, melyet Dancs Jánostól bírt zálogban, 
Ráczkövi Istvánnak hagyta-e végrendeletileg Szécsi György6 

s neje Guthi Judi th . A bir tok felosztására nézve 1716 j un . 
20-dikán Szécsi György leánya, Zsombori Jánosné Szécsi Zsófia 
meginti Gencsi Györgyné Dobai Erzsébetet és Csatári Andrást.7 

1718 decz. 14-dikén Ilosvai Dobai György és neje, Szécsi Judi t 
gyermekei megosztozkodnak a szüléikről marad t részjószágon 8 

1722-ben rombold Miklós eladja a balázsházi jószágát 
örök áron Guthi Istvánnak.9 

1742-diki tanuval latás szerint Balázsházáról, a hol Zöleze 
falu elpusztulása után házat építettek volt maguknak, Zaránd 
vármegyébe szöktek el Mátyás János íiai: Demeter és Gábor.5 

E tanuvallatás szerint Balázsháza régi helye Tasnád felől való 
végében van. A felső soron délről fekvő pusztatelek Guthi-
rész. Északról a faluvég vagy falu földje szomszédságában 
ezelőtt tizenkét évvel Yav László egy pusztatelket szerzett 
Tasnádi Szakmári Miklóstól. E telek Dants-rész lett volna, 
melyet Szakmári ügyvédi teendőkért kapott Ráczkai nevű 
nemes embertől.1 0 

1 Lelesz, Sirjnat. Lib. 28. folio 18. — 2 Nagvv. Múz. Hl. — U. o. — 
* Gencsi lt. nr. 188. U. o. nr. 192. — « 1". o. nr. 951. — 7 U. o. nr. 213. -
s U. o. nr. 240. Bl. — 1,1 U. o. 
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Vajai Vay László 1779-ben bérbe adja hat évre a Tasnád 
mezőváros tartozékát képező itteni részbir tokot és az ide tar-
tozó részeket Reviczki Józsefnek, Szotyori Kerekes Józsefnek, 
feleségeiknek és mindkét ágbeli örököseiknek.1 Arról is érte-
sülünk még ebből az évből, hogy a bir tokot Nagykárolyi Ká-
rolyi Antalnak adják.2 

Egy 1795-diki val lomás szerint Balásháza a tasnádi ura-
dalomhoz tartozik s mint Rákóczi Ferencz-féle birtokot a 
kincstár magának tartotta meg.3 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben összeír-
ták innen és Zölcze községekből a következőket. Főbb birto-
kosok : Bálint János, Guthi Krisztina, Pelei Imre, Halmágyi 
László és Goja (Gólya?) József; kisebb b i r tokosok: Rydeskúti 
Imre, Vaji Mária, L. br. Bánffi György, Récsei László, Mohai 
Józsefné, Bölöni Ádám, (ioris László, Nagy Gergely, Matolcsi 
Zsigmond, Búzás László, a Kerekes-utódok gyámja Gencsi 
György, Tordai József, Nagy Mihály (ex) M.-Csaholyból, gr. 
(iyulai József, gr. Károlyi József, a Becski-család, K. Szabó 
Ferencz, Aracs István, Bal la Sándor, i f jú Baez Péter, Bikfalvi 
István, Pál, János és Mihály; saját telkén lakó, adózó nemes 
ember Uglai Pé te r ; más telkén lakó, adózó nemesek : Uglai 
János, Uglai László, Uglai idősb László, Uglai Tógyer és Uglai 
Mihály; p a p : Orosz János gör. kath., kán to r : Orosz Tódor 
gör. ka th . ; ' ' 1805-ben lovasnak vették föl a Bálint-család tag-
jait, összesen 3-at; gyalogosnak pedig a Verdes -és Darabant-
családok tagjait, összesen 2-t; csak Balázsházáról az Uglai és 
Somja adózó nemes családok tagjait írták össze mint fegy-
verfoghatókat ; összesen 7-et; október 21-dikén homagialis 
esküt tettek a Bálint- Uglai-, Darabant- , Verdes- és Somlva-
esaládok tagjai ; összesen 13-an.5 

.Most csak gör. kath. temploma van, mely fából épült 

1 Hl. — 2 U. o. fasc. KK. nr. 20. — U. o. fasc. yy. nr. 2. — 4 Szv. lt. — 
5 U. o. 

Dr. PF.TIU MÓR : Szilágy vármegye monographiája. III. 6 



82 BALLA. 

1720-ban. De még az 1629 j un . 17-dikén Váradon tartott ref. 
zsinaton egyebek mellett elhatározták azt is, hogy a tasnádi 
pap ne használja többé a balázsházi rétet, mert Balázsházá-
nak van már saját papja.1 Az 1633 febr. 3-dikán Tasnádon 
tartott közzsinat tán ide küldöt te papnak Paszthohi Gergelyt." 

A gör. kath. egyház anyakönyve 1824-ben kezdődik/8 

Templomuk 1720-ban épült. Gör. kath. jellegű egytantermű 
elemi iskolája 1872-ben szerveztetett. 

1720-ban 1 nemes-, 6 jobbágy- és 1 zsellér-, összesen 8 
háztar tás fizet adót. A lakosság 72 lélek, valamennyi magyar/1 

1733-ban 10 oláh család volt; pap juk görög keleti, a ki János 
nevet viselt.5 1750-ben a gör. kath. lelkek száma 193." 1847-ben 
a lakosoké 316; róm. kath. 14, görög kath. 286, evang. re-
form. 4, izr. 12.7 1890-ben 288 lakosa v a n ; nyelvre nézve 
magyar 62. oláh 224, egyéb nyelvű 2; vallásra nézve r. kath. 
1. gör. kath. 225, evang. reform. 41. izr. 21. Házak száma 55. 

1720-ban szántóföldje 45 */2 köblös, rét je 34 kaszás, sző-
lője 19 kapás.8 1895-ben gazdaságainak száma 103. Területe 
1713 katasztrális hold, a melyből szántóföld 1095, legelő 265. 
rét 234, szőlő beültetve 14, parlag 12, kert 11, terméketlen 
82 hold.9 

A községnek 1900-ban 2504 K. 80 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 2811 K. 

Kalla. 
(Szilágy-Balla.) 

Barla 1364. Most Szilágy-Balla; de ezt az előnevét csak 
nem rég, a vasút építésekor kapta. Nevének eredetét a nép 
onnan magyarázta, hogy a lakosság ha jdanta barlangokban 
lakott s a barlangból rövidült Barla, mely zemélvnév. . 

1 Tt. ev. ref. I. 23—24. 11. — 2 Tört. Tár. 1898. évf. 630. 1. — » Sc/i. 1886. 
184. 1. — * Magy. Stat. Közi. XII. köt. 66. lap. — 5 Tr. — Tr. 1901. IX 285. 1. -
' Nagyo. Nvk. 1847. 10(5. 1. — 8 Magy. Stat. Közi XII. k. 66. 1. — » Mg. St. 506. 
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Néha Közép-Szolnokhoz számítják, a mi érthető, mert csak-
ugyan a legszélén van a régi Kraszna vármegyének. ' 1445-ben 
Somlyó tartozéka. 

1345-diki oklevél Mocsolya és Diósad szomszédságában 
említi." Határát 1364-ben állapítják meg.'5 

Eredetileg Vitéz János, váradi püspök bir toka/ ' a kitől 
a Losonczi Bánfiak akkor foglalták el, mikor h í rűi vették, 
hogy a püspököt a nándorfehérvár i ütközet u tán elfogták. 
De 1454-ben unárcz. 5.) L. Báníi István és János mégis ellent-
mondanak annak, hogy e bir tokot elfoglalta János, váradi 
püspök, 5 a kinek nevében Petherdi János, Radváni Tamás, 
Dengelegi Bernát és Bályoki Szilveszter megyei ispán jártak 
el. mint a püspök kiküldöttjei .0 Sőt már 1452 ápril 18-dikán 
jelenti a váradi káptalan, hogy Losonczi Istvánt, a bán fiát. 
a ki Máté erdélyi püspököt e falu b i r tokába nem engedte 
bevezetni, megidézték.7 

1445-ben Báthori István a maga és fiai: László, György!, 
István, Mátyás, János és Miklós nevében tiltakozik a várad i-
káptalan előtt az ellen, hogy e bir tokukat megkisebbítette 
L. Báníi István új határok felállításával.8 

• 1468-ban L. Bánfi István fiai: László, János, György, 
András és Mihály visszakapják Mátyás királytól a birtokot, 
melyet e testvérek a tyjuk özvegyének Margitnak és leányának 
Katalinnak adtak volt a jándékul , menyasszonyi hozományúl 
•és leánynegyed ül.0 Özv. Kompolthi Jánosné Margit és leánya 
Katalin jogtalanúl és igazságtalanúl tartják kezökben e birto-
kot 1469-ben is.10 

Csaholyi Péter és társai elhajtottak volt innen, meg Go-
roszló és Baksa bir tokokról 2000 juhot , a miért el lenük 1473-

1 Csánki, I. k. 581. 1. 2 Jlt. (Egy mult századi másolat után.» — :í Hl. 
läse. W * Buuyitav V.: A Váradi Püspökség Története, II. k. 258. 1. — 5 Bl. 
fasc. KK. nr. 16. — Dl. 27.669. 7 Beke Antal: Ar erdélyi káptalan levéltára 
•Gyulafehérvárt, 149. lap. — s Bl. fasc. KK. nr. 10. 1)1. 29.788. » Bl. fasc. KK. 
nr. 10. — 10 U. o. nr. 19. 

6* 
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bau Losonczi László, János, Mihály és György számára Íté-
letet hoznak.1 

Ballát 1497-ben L. Bánfi László cserébe adja L. Bánfi János 
más megyebeli birtokáért ." 

1508-ban Báthori István kapja. : í 

1516. jul . 6-dikán néhai ifj. Bánfi János e birtokán nieg-
osztozkodnak Losonczi Bánfi István, László. Péter, András és 
Kristóf meg Báthori Szaniszlófi Miklós és István.4 1523-ban 
Somlyói Szaniszlófi Istvánt,5 1537-ben István tinit: Andrást. 
Kristófot és Istvánt iktatják be, mi ellen Bánfi István a váradi 
káptalan előtt el lentmondással élhet.® 

1547-ben egyenlő részekre osztják Sarmasági András tél-
peres és Báthori Szaniszlófi András, Kristóf és István alpere-
sek között.7 

1548-ban Somlyói Szaniszlófi Báthori Annát ebből az 
atyai b i r tokból a leánynegyed fejében pénzzel elégítették ki 
fivérei.8 

1550-ben Báthori Szaniszlófi István kapja e bir tokot amaz 
egyezségnél fogva, melyet i f jú L. Bánfi János krasznamegyei 
bir tokainak negyedére nézve kötött Bánfi Lászlóval, Istvánnal, 
Péterrel, Andrással és Kristóffal.9 

1553-ban (Barlaá-n) 121/2 kapu után adóztak a Báthori 
András jobbágyai, kiken kívül 14 szegényt. 7 servitort és 5 
új házat is följegyeztek e helységből.10 

Néhai Somlyói Báthori Szaniszlófi István anyai jogon 
bírta. 1559-ben Valkai Miklósné Csire Petronella meginti Nagy-
falusi L. Bánfi Miklóst, Bonczhidai L. Bánfi Istvánt, özv. Kis-
várdai Ambrusné Bánfi Petronellát , özvegy Bánfi Annát, Te-

1 Lelesz, L. 56. f. anni 147.1 nr. 15. — 2 Hl. fasc. A. nr. 22. :í U. o. 
KK. nr. 18. — 4 1)1. 36.402. Km. Prot. Magn. p. 23. nr. 1. — 5 Lelesz, Stat. Z. 
175. János király megbízólevele a károlyfehérvári káptalannak Bánfi Dénes, 
Farkas és Ferencz előterjesztésére kiadott 1760-diki átiratában. Bl. fasc. II 
nr. 1. — ~ U. o. KK. nr. 4. — s Gyf. kápt. lt. XX. 16. — » Bl. fasc. KK. nr. 6. — 
10 Dical. 
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legdi Mihálvné Bánfi Zsófiát, Bánfi Borbála és Dorottya haja-
donokat. Szeődemeteri Horváth Györgvné Bánfi Katalint meg 
néhai Bánfi Anna íiát Apafi Gábort a birtok kiadására.1 

Somlyói Báthori István ellen 1574-ben tiltakozik Losonczi 
Bánfi Boldizsár.2 

Az ezen birtokbeli tizedet 1576-ban a Bánfiaknak ado-
mán vozta S. Báthori István, lengyel király. : ! 

1599-ben Sarmasági Zsigmond átadja e birtokot, melyet 
Zsigmond fejedelemtől kapott s mely egykor Somlyó várá-
hoz tartozott, Báthori Istvánnak, mert ennek közbenjárására 
Báthori András fejedelemtől más megyékben fekvő birtoko-
kat kapott .4 

1648-ban idősb Rákóczi (iy. fejedelem if jú Rákóczi György 
fejedelemnek és ne jének Báthori Zsófiának adományozza ér-
demeik elismeréseid atyai jó indula tból e birtokot, úgy hogy 
az örökösök hiányában id. Rákóczi (iy. második fiára Zsig-
mondra szálljon.r> 

1672-ben Bánfi Dénes zálogosítja el Gyerővásárhelvi Gye-
röíi Györgynek,0 de később visszaváltja.7 

1676-ban özv. Kölesei Kende Gáborné Bánfi Zsuzsánna 
bírja zálogúl Bánfi Dénestől, de kötelezi magát, hogy a zálog-
összeg visszafizetése után a birtokot visszabocsátja a Bánfi-
család férfitagjainak. s A bir tokot aztán visszaváltja Borne-
missza Katalin, fenti B. Dénes neje, a maga és fia Zsigmond, 
továbbá Bánfi Kristóf és Farkas Bánfi-örökösök számára." 
Be is iktatták 1677-ben özvegy Bánfi Dénesné Bornemissza 
Katalint.10 

1679-ben Kerczegi György, somlyói lakos, ifj. Rákóczi 
György, erdélyi fejedelem özvegyének, Báthori Zsófiának meg-

1 Lelesz, Act. an. 1559. nr. 45. — 2 U. o. C. Kraszn. Prot. 20. folio 217. -
:í A gyulafehérvári káptalannak L. Bánfi Farkas báró, az erdélyi kir. tábla 
assessora számára 1761-ben kiadott átiratában. Bl. fasc. O. nr. 18. U. o. 
KK. 111*. 4. — 5 U. o. — (i U. o. fasc. (). nr. 4. — 7 U. o. O. nr. 5. 8 U. o. O. 
nr. 13. — 9 U. o. P. nr. 11. — ><» U. o. MM. nr. 7. 
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hata lmazot t ja tiltakozik az ellen, hogy Ballát lefoglalják b i -
zonyos adósság fejében.1 

1680-ban osztozkodnak rajta Bornemissza Katalin és özv. 
Bánfi Kristófné Farkas Margit.2 

1696-ban Inczédi György, mint felesége megbízottja til-
takozik e birtokot illetőleg Bánfi Dénes, Gábor, György meg 
Kende Zsigmond és Klára ellen.3 

1702 máj . 11-dikén Lompér t i Gencsi György és neje. 
Dohai Erzsébet zálogba veszik az itteni előhegyen a Szabó 
gödrénél fekvő két pászma szőlőt Mátyás Bálinttól, Béres Ilo-
nától és Mátyás Istvántól.4 

1759-ben két egyenlő részre osztják Bánfi Ferenez és 
Boldizsár.5 

1760-ban Sellye Tolnai János, kincstári igazgató támaszt 
jogigényt e b i r tokhoz L. Bánfi Farkas, kormánytanácsos s a 
királyi tábla elnöke, Bánfi Ferenez krasznamegyei főispán s 
mások ellenében.6 

Kézen fogott közbírák s regiusok előtt 1785-ben Kendi-
Lónán gróf Teleki Ádámné br. Hadadi Wesselényi Máriától 
Losonezi B. Bánfi Zsigmond 5000 frtot vesz föl s zálogba 
adja «nemes Középszolnok vármegyében Kraszna circulusá-
ban Balla nevezetű fa luban levő» teljes részjószágát minden 
tartozékával s megengedi Wesselényi Máriának a beiktatását.7 

Egy 1795-diki val lomás szerint Balla Krasznához tartozik 
s mint a krasznai s tasnádi uradalmat , 1777-ben a kincstár 
Cserei Farkas, udvar i tanácsosnak adta. s 

1808-ban Baliáról összeírták a gr. Bánfi és br. Bánfi bir-
tokos nemes családok 1 — 1 tagját ; előbbi kezén 57 ant iqua 
és 2 nova, az utóbbién 45 ant iqua és 8 nova jobbágytelek 
volt. Ezeken kívül följegyezték Nagy András adózó nemest. 

1 Orsz. lt. kolozsm. conv. fasc. B. nr. 37. 11). liók. — 2 Osztozolevél át~ 
iratban. Bl. fasc. P. nr. 9. — :i Gvf. kápt. lt. Q. 86. — 4 Gencsi-lt. nr. 190. -
2 Bl. fasc. ZZ. nr. 18. — U. o. O. nr. 17. — 7 GKG. B. IX, X — 8 Bl. fasc.. 
xx. nr. 2. 
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ki a báró földjén és Szőlősi István adózó nemest, ki a gróf 
földjén lakik.1 

Megemlítem a helységnek azt a történeti emlékét is, hogy 
1 (>77 novemberben Tököli itt szállt meg.2 

Balla evang. r e fo rmá tus magyar község. Egyháza előbb 
M.-Goroszló filiája volt s csak ennek elpusztulása után lett 
anyaegyház. A zilahi egyházban 1054 márcz ius 17-dikén tar-
tott part ial is synodus tette azzá.:! Temploma kőből 1782— 
1784. években épül t ; azelőtt fából való volt úgy a templom, 
mint a torony. A torony építését csak 1835-ben fejezték be.4 

Papja i : Az 1686 szept. 18-dikán Debreczenben tartot t 
közzsinat Gsapai Miklóst Baliára küldöt te papnak . 5 1703-ban 
krasznai Bertalan a lelkipásztora.6 1721-ben Galambfalvi Mik-
lós, 1750. Zilahi Yalkai András, 1759 1775. Bessenyei Bálint, 
1775—1790. Bereczki György, a ki az anyakönyvek vezetését 
megkezdte, 1797. Szakács Pál, 1797 1814. Málnási Benjamin, 
1815—1817. Réthi József, 1817—1835. Kállai József, 1835. Fa-
ragó István, 1836—1875. Faragó József, a ki egyházmegyei 
ülnök, közügyigazgató, 1860-ban esperes. Azután Dohai Lajost 
választották meg.7 

Harangjai, k lenodiumai egészen az ú j a b b időből valók. 
Legrégibb az az ezüst pohár , melyet 1700-ban Ballai Nagy 
János ajándékozott az egyháznak. 

Állami jellegű két t an te rmű elemi iskolája 1900-ban szer-
veztetett. Azelőtt evang. reform, egy t an te rmű iskolája volt, 
mely 1852-ben épült. Az iskola tantárgyairól s kézi könyvei-
ről 1853-ból van jegyzék, a mely szerint egy Brassóban 1844-
ben kiadott ABC-1, Török János professzornak 1846-ban Ma-
rosvásárhelyt kiadott Földrajzát, 1845-diki Históriáját stb. 
használták.8 

1715-ben 2 nemes-, 19 jobbágy-, 12 zsellér-, 1 taksás-, ösz-

1 S/.y. lt. — - .I/o/í. Huny. Hist. II. oszt. XVIII. k. 101. 1. — Névk., ev. 
ref., 187(5. 30. 1. — U. o. 31. 1. — 5 Tt. ev. ref. I. (52—63. 11. — Egyházme-
gyei lt. — 7 Névk., 187(5.. 32—33.1. — 8 A ballai evang. reform, egyház levéltára. 
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szesen 34 háztartás fizet adót, magyar m i n d ; 1720-ban 18 job-
bágy-, 13 zsellér-, összesen 31 háztartás, szintén magyar mind.1 

Ebből következtetve a népesség száma 1715-ben 306 lélek, 
magyar va lamennyi ; 1720-ban 279 lélek, ugyancsak mind ma-
gyar. 1847-ben 643 a népesség száma, még pedig róni. kath. 17. 
gör. kathol ikus 27, evang. reform. 592, izr. 7.2 1890-ben 1095. 
nyelvre nézve magyar 1053, oláh 42: vallásra nézve r. kath. 10. 
gör. kat. 42, evang. re form. 1032, izr. 11. Házak száma 192. 

A mívelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 204, 1720-ban 62y 2 köblös t ; rétet 1715-
ben 130, 1720-ban 69, kaszás t ; szőlőt 1715-ben 169, 1720-ban 
83 kapást. : : 1895-ben gazdaságainak száma 309. Területe 2648 
katasztrál is hold. a melyből szántóföld 750, rét 680, erdő 612. 
legelő 184. szőlő parlag 183, ker t 56, terméket len 183 hold.4 

A községnek 1900-ban 12249 K. 78 f. becsér tékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 5153 K. 84 f. 

Utczái: Felszeg-, Alszeg-, Templom-, Kandia- és Szurduk-
utcza. 

Határrészei az Alsó-fordulóban: Rákóczi-hegy, Czigány-
hegy; Hat ló- fordulóban: Malom-domb, Kis- és Nagy-áska; a 
Nagyfa- fordulóban: Római sáncz, rege szer int : vízfogó készü-
lék. Szőlőhegyek: Kankor, Dió-kert, Öreghegy, Hajnalhegy. 
Csipkés, Bodor, Kis-hegy. 

Ballaháza. 

Barlaháza 1547. Román neve: Mái (agyag.) Krasznavár-
megyei helység. 

A Ráthoriak s Bánfiak birtoka. Pl. 1537-ben János király 
megbízza a váradi káptalant, hogy néhai Báthori István fiait: 
Andrást, Kristófot és Istvánt iktassa be a krasznavármegyei 

1 Magy. Stat. Közi. XII. k. 68. és 69. 1. — - Nagyv. Nvk. 1847. 99 1. — 
3 Magy. Stat. Közt. XII. k. 68. és 69. 1. — * Mg. St. 506. 
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Barlaháza bir tokba, a mikor Bán fi István netatáni e l lentmon-
dását a kápta lannak átadni tartozik.1 1546-ban m á r Nagy-
falusi L. Bánfi Gáspár zálogosította el Artánházi Bornemissza 
Boldizsárnak.2 1549-ben özv. Kisvárdai Ambrusné L. Bánfi 
Petronella felperes és L. Bánfi Imre fiának a leányai: Zsófia, 
Borbála és Dorottya alperesek egyenlő részekre osztották.* 
Ferdinánd, magyar király 1550-diki intő és bizonyító levele 
szerint e bir tokot is örökös jogon bírta idősb Bonezhidai 
Losonczi Bánfi István.4 1553-ban Bánfi Miklós és István az 
itteni birtokot, melyet azelőtt Jaksvth Anna és leányai meg 
Telegdi Mihály birtak, visszaadják, illetve átadják Telegdi Mi-
hálynak és Horvát Györgynek meg leányainak, Katal innak és 
Zsófiának.5 A birtok negyedét néhai Somlyói Báthori Szanisz-
lóíi István anyai jogon bírta, 1559-ban Valkai Miklósné Csire 
Petronella a bir tok ügyében a Báníiakat." 1564-ben II. János 
király Nagyfalusi L. Bánfi Farkasnak adományozta . 7 1565-ben 
Kraszna vármegyével be is iktattatja L. Bánfi Farkast és örö-
köseit a bir tokba, a melyet, mint ezt m á r a többi, e tájt fekvő 
bir tokról is tud juk , Paksi Jób és neje Bánfi Dorottya felség-
sértés miat t vesztettek el.8 

Az atyafiság perlekedése tölti be a következő évtizedet,9 

míg aztán e bir tokot 1578-ban II. Rudolf L. Bánfi Farkasnak, 
Kristófnak, Györgynek, Boldizsárnak, Tamásnak, Gábornak, 
Gáspárnak és Lászlónak,10 1585-ben Báthori István, a lengyel 
király Nagyfalusi L. Bánfi Tamásnak és u tódainak 1 1 1590-ben 
Báthori Zsigmond, erdélyi vajda a Bánfi-család férfiörökösei-
nek adják.12 

1631-ben a birtokért a váltságdíjat közös felbecsülés alap-
ján fizetik L. Bánfi Ferencz és Mihály felperesek meg Vajda 

1 Hl. fasc. .1.1, nr. 1. — 2 l*. o. E. nr. 8. — :í U. o. KK. nr. 3. 4 U. o. 
nr. 11. — * U. o. fasc. SS. nr. 8. — Lelesz, Act. an. 1559. nr. 45.— 7 Hl. fasc. 
M. nr. 2. — s U. o. M. nr. 11. — 9 Az 1565—1575. évekre vonatkozó oklevele-
ket 1. Bagolvfalvánál. — 1() Hl. fasc. B. nr. 5. — 11 L*. o. nr. 14. — 12 U. o. fasc. 
G. nr. 4. 
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Katalin és Csalánosi Ravaszdi (Rewazdi) István alperesek.1 

1646-ban Bánfi Ferencz és Bánfi Péterné Somlyai Krisztina 
halála után ezen a b i r tokon is megosztozkodnak Bánfi Mihály 
fiai: Zsigmond, György és Dénes.2 

Rákóczi György 1648-ban ifj. Rákóczi Györgynek ado-
mányozta.3 

1681-ben Báthori Zsófia fe jedelemasszonynak itteni rész-
birtokát bizonyos tartozás fejében Magyar-Véggyanta i Boros 
László számára foglalták le.4 

1753-ban II. Rákóczi György né Báthori Zsófia ezen rész-
birtoka a Bánfi-család mindkét nembeli ágára száll, miután 
kifizették a raj ta levő terhet.5 

1759-ben a birtokot Bánfi Ferencz és Boldizsár osztották 
két egyenlő részre. 

1760-ban a kincstári igazgató támaszt jogigényt egy rész-
hez.7 

1768-ban az itteni bir tokból, mint Bagolyfalvából, L. Bánfi 
Farkas ésBagosi Erzsébet fiaitól Farkastól, Mihálytól és György-
től, ezeknek nővére i : Vargyasi Dániel Gábor felesége Krisz-
tina, gróf Bethlen Adámné Zsuzsánna és Patai Szilvási Já-
nosné Erzsébet kapnak leánynegyedet 8 

Ballaházát azután a kincstár 1777-ben Cserei Farkas, ud-
vari tanácsosnak adta.9 

1808-ban összeirták a gr. Bánfi, báró Bánfi, gróf Teleki 
(Eszter) és Márkus nemes családok tagjait, összesen 9-et. Ezek 
kezén volt összesen 23 ant iqua és 29 nova jobbágytelek. Leg-
több telke volt br. Bánfi Farkasnak (3 antiqua, 13 nova) és 
gr. Bánfi Györgynek (4 ant iqua, 8 nova). A Márkus-családnak 
nem volt semmije.1 0 

Ballaházán a gör. ka thol ikusoknak fa templomuk van. 

1 Bl. fasc. QQ. nr. 24. — 2 U. o. YY. nr. 4. — 3 Orsz. 1. Gyulai", kápt. XXIV. 
Lib. Reg. fol. 10. — 4 Hl. fasc. XX. nr. 22. és fasc. YY. — 5 U. o. XX. nr. 19. 

U. o. ZZ. nr. 18. — 7 U. o. fasc. O. nr. 17. — s U. o. LL. nr. 10. — ® U. o. YY. 
nr. 2. — 10 Szv. lt. 
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Anyakönyveik 1824-ben kezdődnek. 1 Egy t an te rmű gör. kath. 
iskolája szintén gör. kath. jellegű. 

Az 1715-diki összeírásban úgy szerepel, mint lakatlan 
község; 1720-ban m á r lel sem említik.2 Mint ebből is látszik, 
a hábo rús időket még a t izennyolezadik század elején se épülte 
ki. 1733-ban az oláh családok száma 8,3 1750-ben a gör. kath. 
lelkeké 151.4 1847-ban 551 lélek a népesség, gör. kath. vala-
mennyi .5 1890-ben 815; nyelvre nézve magyar 9, oláh 760; 
vallásra nézve gör. kath. 793, izr. 22. Házak száma 155. 

1895-ben gazdaságainak száma 189. Az egész 2177 katasz-
trális holdnyi területéből a legnagyobb rész legelő 869 és szán-
tóföld 703. Erdeje 262, rét je 220, ker t je 28, nem terem 95 hold.6 

A községnek 1900-ban 7239 K. 96 f. becsér tékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 2802 k . 80 f. 

Utczái: Rácz-utcza, Bregescilor== Brézséstyilor, Pipirigului, 
Hulubanuluí , Puiului , Malanilor és Kraszna-utcza (Ulita Cras-
nii = Krásznvij). 

Határrészei : Lung Deszkás (Hosszú-deszkás), Sesul Tea-
rinii = Sészul Czárinyij (szántó-róna), Dealul Tearinii = Gyálul 
Czárinvij (tilos-domb), I)elniJe = Gyélnyiczé (szántók), Calea Gal-
b i n á = K á l j á Gálbina (sárga-út), Rogyina (mocsár), BraduleJ = 
Bradulécz (fenyves?), Pipirig (káka), Gagiasca = Gázsászká (zálo-
gos?), ( iroapa Larga Grapá Lárga (széles gödör), Poeaná = 
Pojána (erdei rét), Bitül Lung (hosszú rét), Noroice = Norojicsé 
(kis mocsár), Dealul Sécaturei^ ,Gyálul Szekatúr j (szakadék-
domb), 1). Lupulu i (farkas-hegy), La Peatrá —Lá Pjátra (kőszirt 
környéke), Mormént (sírhalom). A Morméntbe temetkeztek ré-
gen nagy éhség idején azok, kiket az éhhalál elragadt. 

Rútak neve: Papi-kút , Hulubán és Kocsorla. 
Pa tak ja i : Máluluj és Malánuluj (Ballaháza pataka), Seacá = 

Száka (Szárazpata k). 

1 Sch. 1886. 146. lap. — 2 Magij. Stat. Közi XII. köt. 341 lap. — Tr. 
4 Tr. 1901. IX. 288. 1. — "> Xagyv. Nvk. 1847. 101. 1. — 6 Mg. St. 498. 
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Baromiak. 

Ily névvel már 1479-ből szerepel egy krasznavármegyei 
helység, Közép-Szolnok vármegyében Szeér határaiban is van 
egy ily nevű hely (tanya). 

Talán a középszolnoki Baromlakot illeti a leleszi kon-
vent amaz 1434-ből való oklevele, mely szerint Csornai Ördög 
Lászlónak és fiainak meg Borsi Nagy Mihály fiának és uno-
káinak Baromlak birtoki jobbágyait megtámadták fegyveres 
kézzel Kusalyi Jakcsi László, Losonczi Bán unokája István és 
ezek kusalyi, sarmasági, kövesdi s más helyről való jobbágyai, 
a kik ellen ezért vizsgálatot tartanak.1 Már az a Báron nevű 
praedium, a melvlyel egy 1240-diki határ járás szerint András, 
a Seraphin fia udvarbirónak a Sopronba (Szopor?) vezető 
nagy út mellett fekvő birtoka észak felől határos,2 a mely a 
Szent Mária-hegyi apát birtoka, aligha egy a mi helységünkkel. 

A krasznavármegyei Baromlak, — melyet, mint 1479-ben 
Borzási Tamás fiainak: Benedeknek és Györgynek meg leányá-
nak. Ilonának birtokát Ippi László és gyermekei: János meg 
Apollonia foglaltak el s a beiktató királyi embert pedig el-
űzték valószínűleg egy azzal a Baromlakkal, melyet egy 
1847-diki Névkönyv Bihar vármegyébe helyez s mely ekkor 
644 lélekből áll. még pedig róm. kath. 343, gör. kath. 46. gör. 
kel. 213, evang. reform. 2. izr. 1().4 

Bartavöhjy. 

Barlawely possessio 1368. 
Csaholy tájékán volt.5 I)e oklevelek csak 1368-ban emlí-

tik s azután nyoma vész. Hihetőleg csak valamely határrész-
szel van itt dolgunk. O 

1 Lelesz, B: 9. f. anni 1434. nr. 24. — 2 Fejér, IV. 2., 527. — :J Lelesz, B. 
208. f. anni 1479. nr. 41. * Nagyi). Nvk. 1847. 98. 1. — 5 Csánki I. k. 552. 1. 
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Bazafalva. L. Illésfalva. 

Hábcza. 
Kis- és Nagy-Babocsa.) 

A Hunyadiak korában valószínű, hogy Babocsa helysé-
günknek felel meg. Egyébiránt van egy Bábota nevű hely 
K.-Várcza és B.-Tótfalú közt is s a Bábcza-néV m á r 1383-ban 
előfordúl, de aztán csak a t izennyolczadik században kezd 
ismét feltűnni. 

Baborha 1424, Kisbaborsa 1451, Babarza 14(51, Babotza 
14(54, Xagh-fíabocza 1543, Xag-Babarsa, Kíjs-Baborsa 1549, 
Xaghbabarha, Kysbabarha 1553, Kis-Babarza 1555, Kisbaba--
czia, Xagbaboczja 1557, /.so- és Felsö-Babocza 1(582 előtt. 

Korond és Kolbászfalva (1451), Redefalva és Somos (1461), 
Korond és Tótfalu (14(54), Monó és Sülelmed (1543), Egerhát 
és Kis-Nyires (1549), Yicsa és Nvires (1555), Egerbegy és Menyő 
(1570), Győrtelek és Bikácza (1729) helységekkel fordul elő. 
A Nyelvtörténeti Szótár a Babra szót ekként magyarázza : 
Babca: n u m u s Bohemieus, q u a r u m tres efficiunt c ruc i fe rum 
German icum; batka. A te nvírett bajuszod, a batka fo rmára 
kopaszíttatott tök agyad nem egyéb való náladnál.1 De ezt a 
magyarázatot nem alkalmazhat juk a valószínűleg Babaczából 
fejlődött Bábezára. Szláv eredetű. 

Bábezával, mint királyi oláh falúval találkozunk egy 
1383-diki határ járásnál . 2 

Alsó- és Eelsőbabocza, Váradnak a török ura lom alá 
jutásától 1682-ig ter jedő időszakban pusztult el; pusztán lételét 
igazolják az 1(582. évi január 30-dikán Ököritón tartott megye-
gyűlésen : Ákosi Pap István, Mocsolyai Veres István és Menyői 
Fodor János szolgabirák, hitökkel és hivatalos pecsét alatt ki-
adott nyilatkozatukkal: ' 

1 Szarvas-Simonyi: M. Nyt. Sz. I. k. 1<S(i. 1. — 2 L. Bogdánd község törté-
nete. — 3 Szv. lt. 
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Babocsa 1424-ben Drágfi-birtok.1 Babocsa és Kisbaboesa 
bir tokot 1451-ben Báthori Szaniszló fiának, Istvánnak Ítélik 
Ivusalyi Jakesi László fiai: András és László ellenében.2 

Knsalyi Jakesi János elzálogosította e Babocza-birtokot 
Kusalyi Jakesi Péternek, de azután elfoglalta Bélteki Drágfi 
Miklós, a mi ellen 1401 márcz. 23-dikán tiltakozik a fenti 
Jakesi János. Egyike azon részbir tokoknak, a melyeket 1462-ben 
bizonyos pénzösszeg átvétele mellett Kusalyi Jakesi György 
visszabocsátott Bélteki Drágfi Miklósnak.3 1464-ben Kusalyi 
Jakesi János — teljes kielégíttetése után — örökre vissza-
bocsátja Bélteki Drágfi Miklósnak.4 Kusalyi Jakesi János fia, 
György ellenében be akarták iktatni bizonyos Ítélet alapján 
Báthori Szaniszlót, de Jakesi emberei , ellenség módjára , meg-
akadályozták.5 

1475 körül Drágfi jobbágyai 4 fr t 1 kr. adót fizettek 
Baboczáról." 1543-ban a középszolnoki Xagy-Baboczán 2 kapu 
után adóztatták meg Drágfi Gáspár jobbágyait , de fölmentet-
tek 1 birót, 1 szabadost, 7 szegényt meg egy ú j házat.7 1549-
ben Nagy-Babocsán szintén 2 kapu után rótták meg adóval 
Drágfi özvegyének a jobbágyait , kiken kívül még 5 új házat 
jegyeztek fel e helységből.8 1549-ben Kis-Babocsán 2 szegényt 
találtak ez özvegy részén.9 

1555-ben Drágfi György középszolnoki Kis- és Xagv-
Baboeza bir tokához — úgy látszik a kincstár, Báthori 
András vagy György, Ország Kristóf, Percnyi János fiai egy-
aránt igényt támaszthatnak, mert ez ellen tiltakoznak Kusalyi 
Jakesi Mihály fiai: Boldizsár, Mihály és András.10 Ekkor Ivis-
Babocza részbirtok elfoglalása miatt Kusalyi Jakesi Boldizsár 
és Mihály tiltakoznak Xádasdi Tamás ellen.11 

1557-ben Kusalyi Jakesi Mihály fiai: Boldizsár, András 

1 Csánki, I. 551. lap. — - Lelesz, B. 126. f. 5. nr. 25. — » Dl. 36,392. Km. 
Prot. E. min. p. 102. q. nr. 2. — 4 GKG. A. fasc. XX. — 5 U. o. — « Lelesz, 
Act. Bercs. fasc. 7. nr. 49. (Prot. II. pag. 207.» — " E mű I. k. 179. 1. — üical. — 
s U. o — !> U. o. — «» GKG. A. fasc. XX. — » Lelesz, Prot. 13. fol. 108. an. 1555. 
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es Mihálv tiltakoznak az ellen, hogy Kis- és Nagy-Bábocsa 
felét Báthori Györgynek és nejének, Báthori Annának meg 
ezek fiának, Istvánnak adományozzák János király és anyja, 
Izabella.1 

1570-ben V'2 kapu után adóztat ták meg a császár job-
bágyait." 

1577-ben Kis- és Nagy-Babocsa bir tokokat Gyulafi László-
nak adományozza István király, : t melyeket János Zsigmond és 
Báthori Kristóf is neki adtak.4 Báthori Zsigmond iktatta be őt.5 

1595 okt. 12-dikén Báthori Zs. megengedte Bátóti Gyulafi 
Lászlónak, hogy a középszolnokvármegyei Nagy- és Kis-Babo-
cza birtokával szabadon rendelkezzék." 

1643 október 10-dikén Baboczán tanúvallatást ta r tanak 
Tövis faluhelv szántóföldei tárgvában.7 

A tizenhetedik század derekán, mint m á r előbb is láttuk, 
puszta. «Babocsa puszta faluhelyet» ugyanis két egyenlő részre 
osztják, a mikor 1646 má jus 13-dikán néhai Barcsai Judi t (?) 
szilágycsehi jószágán megosztozkodnak Kapi György és Bethlen 
Farkasné Ostrosith Borbála,8 a kinek két baboczai szökött job-
bágynak a puszta telke jutott , a mikor ezeket 1671 október 7. 
előtt Gyulafi Borbála halála után felosztották Kapi György, 
Barcsai Judi t és Ostrosith Borbála között.9 

Hogy mily nehezen kezdett ú j ra települni, azt tanúsí t ja 
Közép-Szolnok vármegyének 1712 augusztus 10-dikén Vér-
völgyön tartott közgyűlése, mely Baboczát két esztendőre föl-
mentet te az adó alól.10 Bizonyára, hogy minél inkább előse-
gítse a lakosság gyarapodását . 

Egy a XVII. század elejéről A Bik alatt való jobbágyok 
száma czímmel fenmaradt összeírás szerint Baboczán a job-
bágyok száma ö t ; ezek közül kettő jövevény.1 1 

1 Lelesz, Act. an. 1557. nr. 13. - Dical. — :s Erd. Múz. oki., gr. Gyulai 
Lajos adománya. — 4 Sajátkezű aláírás és Báthori-pecsét. GKG. A. fasc. I. III. — 
5 Sz. gy, <! GKG. C. fasc. XIX. — " U. o. — 8 U. o. A. fasc. VII. — w ü . o. 
10 Szv. lt. — » GKG. A. lásc. XV. XVI. 
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Marosnénieti gróf Gyulai Istvánnak szilágysági jószágában 
lakó jobbágyairól és zselléreiről 1721) j anuá r j ában írt jegyzék 
szerint két zsellér van itt.1 

A «hadi segedelemhez» való hozzájárulásra 1797-ben 
összeírták Bábcza községből a következőket : Főbir tokosok: 
gr. Gvul ai József, br. Bornemissza Józsel, gr. Bethlen Sámuel 
és László, Bárányi József; p a p : Popa Nyikulá j ; kán to r : Ar-
gyelán Sándor.2 

Gör. kath. fa temploma 1815-ben épült. Az egyház anya-
könyve 1824-ben kezdődik.3 Gör. kath. jellegű egy tan termű 
elemi iskolája 1880-ban épült. 

1720-ban 3 jobbágy- és 0 zsellér-, összesen 9 háztartás 
fizet adót, és pedig 0 magyar és 3 oláh. A pragmatica sanctio 
korában tehát összesen 81 lélek lakta, és pedig 54 magyar 
és 27 oláh. Ámbár sok a magyar vezetéknevű lakos, a község 
ekkor kétségtelenül oláh.41733-ban oláh családjainak a száma 24: 
görög-keleti papját Jánosnak hívják.5 1750-ben 309 g. kath. lé-
lek volt.0 1890-ben lélekszáma 910; nyelvre nézve magyar 4. 
német 32, oláh 880; vallásra nézve r. kat. 2, gör. kath. 880. 
evang. reform. 1, izr. 33. Házak száma 157. 

A pragmatica sanctio korában 34'/2 köblös szántóföldje 
s 44 kaszás rétje van.7 1895-ben gazdaságainak száma 183. 
területe 3049 katasztrális hold, a melyből szántóföld 1529. 
erdő 744, rét 419, legelő 189, szőlő(parlag) 36, kert 34, termé-
ketlen 98 hold.8 

A községnek 1900-ban 8(557 K. 12 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 3407 k. 28 f. 

LTtczái: Valcea = Yalcsá (völgyecske), Costenilor = Koszte-
nyilor (dombon lakók), Hadadi-utcza és Bisericii = Biszericsij 
(templomi), Huhului , Cri§anilor = Krisányilor (Körösiek), Pál-
caenilor = Palkajenyilor (Palkók?) és Papok sikátora. 

1 GKG. C. fasc. XVI. — 2 Szv. lt. — Sch. 1886. 180. lap. — 4 Magy. Stat. 
Közi. XII. k. 66. 1. — 5 Tr. — Tr. 1901 285. I. — 7 Magy. Slat. Közi. XII. k. 
66. 1. — 8 Mg. Sl. 502. 
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Határrészei: Dobrina (dobrai), Negrila§ = Nyégrilás, ennek 
csúcsa a Naltul, részei pedig: Plopi = Plopty (nyárias), Tigá-
nisce = Gziganyistyé (czigány-telep) és Brusturi — Brusztur j 
(keserű lapús); Scurtul = Szkurtul (kurta), ennek részei: Sub 
Gustura = Szub lvusztúra (a hasonnevű szőlőhegy al ja: Gu-
stura alja), Blidárisee — Blidaristyé (tálkészítő helv?), Cior-
gané = Csorgáne (csorgok; ugyanezen szó átvéve) és Unghiura 
Ungyúrá (kuczkó); Dealul Bucsii = GyáluI Buksij, Poeanä (erdei 
rét), ennek részei: Fántána Doamnii = F. Damnyij (az úr-
hölgy kútja), Giungi = Csiunzs (fatőkék) és Imputita = Im-
puczitá (büdös); Sécáturi = Szekatúrj (kopár helyek), Sesuri 
Seszurj (rónák), Coastea Gasuliilor = Kasztjá Keszulijilor (odús 
domb), Lunka (völgy), Crengari — Kréngarj (ágazatok), Sfár-
tosea = Szíirczajá és Zerna hasonnevű patakok mente, Dealul 
Morii = Gyalul Morij (a malomnál lévő domb), Fágetél — 
Fazséczel (kis bükkfás), Stiubeiu — Styubej (tengerszem), Del-
nife = Gyélnyicze (szántóföldek), Säräcinul = Szeracsinul (sze-
gényes?). Erdők : Fáget = Fazset (bükkfás), Fagetul Bethle-
noaii = Fazsetul Bethlenaji (Bethlenné bükkfása), Pádurea 
Gyulai = Padur já Gyulai (Gyulai erdő), Baronului = (bárói 
erdő), Simonka (Simonka-erdő) és Bránduseanului = Brindu-
sánuluj (Brándusean e rde je? ; brándusean = br indusán = kö-
körcsínes). Szőlőhegy: Gustura == Kusztura. Pa takja i : Féna-
Jelor = Funáczélor (kaszálók); Dobrina = Dobrai ; Bicazului = 
Bgyikázuluj (bikáczai); Zerná és Sfártosea — Szíirczajá. 

Bábodtelke. L. Babuktelke. 
Bábucztelek. L. Babuktelke. 

Hátion. 
(Felső-, Kis-, Nagy- és Puszta-Bádon vagy Báldon. i 

Baldini 1344, Xag-Boldon, Felsebaldon 1428, Xag-Bal-
don 1452, Pwztha Baldon 1523, Kíjsbaldon 1524. Személynév. 

1524-ben középszolnokvármegyei, 1525-ben s rendszerint 

DR. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monogi aphiája. III. ' 
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azután is krasznavármegyei helység. De Közép-Szolnok vár-
megyének már 1475-diki adóla js t romában sem találjuk s így 
m á r a XV. században Kraszna vármegyéhez számították. Hatá-
rát, mint alább is látni fogjuk, 1391-ben járják.1 

1344 okt. 8-dikán János íiai. Jakab és társai. Balduni 
Guch fiának, Imrének, özvegyével megegyeztek az iránt, hogy 
az özvegy bizonyítsa be Baldun birtok bírásának jogát. Ebben 
az esetben az özvegy, János fiait, két márka budai ezüstért 
és félért a bir tokból kizárhat ja s a szerződést semmisnek 
tekintheti .2 1349 május 5-dikén kelt oklevél szerint Gut Imre 
özvegye: kaehlvn , itt fekvő birtokrészeit hagyományozza az 
erdélyi Szent Mihály egyháznak, illetőleg András erdélyi püs-
pöknek s az ő székes templomának, a mint ezt a váradi káp-
talan b izonyí t ja ; egy másik oklevéllel (1349 aug. 20.) ugyan-
csak a váradi káptalan bizonyítja, hogy Balduni Márkus fia. 
László, a krasznamegyei Bakiimban fekvő birtokrészét az 
erdélyi kápta lannak hagyja. A káptalan, 1365 aug. 29-dikén. 
erről a községről kelt oklevelét Domokos erdélyi püspök ké-
résére átírva kiadja. : í 

1391 decz. 21-dikén a kolozsmonostori konvent jelentést 
tesz Zsigmond királyhoz Baldon bir toknak Báldoni Domokos 
fia, Péter és Baldoni István fia, Péter közt való meghatá-
rolásáról.4 

A váradi káptalan Zsigmond királynak 1423. Ker. Szent 
János születése előtt való kedden. Budán kelt beiktató paran-
csára Kusalvi Jakcsi Gvörgv fiának, tisztelendő Dénesnek, Bal-
don krasznamegyei bir tokába, e l lentmondás nélkül beiktatja 
György másik fiát, Jánost, ennek nejét, Annát, meg fiait: 
Lászlót és Györgyöt.5 1428-ban Eelsebaldoni Péter fia. Miklós, 
Felsebaldon birtokát Jakch János, székely ispánnak adja / ' 

1 V. ö. Csánki, I. 581. 1. — - Bekc Antal: Ar erdélyi káptalan levéltára, 
1. fűz. 37. lap. — Fejér, IX. 1. 236. — U. o. IX. 1. 697. Beke : i. m. I. f'üz. 
39. lap. 4 Dl. 28.933. Az oklevél jó részt elmosódott írású, belőle a határok 
megjelölése biztosan ki nem olvasható. 5 GKG. (í XX'l. 
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1452. márcz. 8-dikán Jakcsi Péter zálogul bírt Nagy-Báldon 
bir tokába beiktat ják Keczeli Szele Istvánt.1 14(51. márczius 
25-dikén Kusalyi Jakcsi János elzálogosítja a krasznamegyei 
mindkét Baldon birtokot 100 forintér t Péntek Istvánnak. Bá-
lintnak és Mártonnak." 

1492 máj. 24-dikén Baldon falut Szarvadi Miklósnak 
ajándékozza Losonczi Bánfi János,3 még pedig azzal a fölté-
tellel, hogy <j vagy örökösei csak háromszáz arany forint le-
fizetése mellett válthassák vissza.4 

1523-ban már pusztán áll, mer t decz. 28-dikán a kolozs-
monostori konvent tiltó levele szerint Borzási N. Macsi (Do-
hai Machy) Mátyást Baldon pusztának, (Puszta-Báldon prse-
dium) Harakláni Miklós részére leendő elidegenítésétől eltiltatta 
Harakláni Ráthoni Miklós által.5 1524 aug. 1-sején Harakláni 
Miklós örökbe vallja a Kisbáldon, másként Pusztabáldon prse-
d i u m és Vártelek felét nővérének, Borzási Gvörgyné Borbálá-
nak, a ki azért a harakláni birtokát adja fivérének.® 1525 
aug. 30-dikán Kis-Báldon, más néven Puszta-Báldon prse-
diumbel i b i r tokukat elcserélik Borzási György és sógora, Ha-
rakláni Miklós.7 

Jakcsi János, mint láttuk, elzálogosította Kis-Báldon rész-
birtokát Varsolczi Péntek Istvánnak, Bálintnak és Mártonnak, 
kiktől azután Nagyfalusi Baksa Demeter kezébe került . 1545-ben 
Kusalyi Jakcsi Mihály meginti Baksát ama részbirtok vissza-
bocsátására 8 

1548-ban Körösi Ferenczet «Puszta-Báldon» prsediumba 
iktatják. A beiktatáshoz Dohai Csizér István és Miklós, Ilos-
vai Gerbett Lőrincz, Rathoni János, Nadasdi Boldizsár, Ilos-
vai Mihály deák jelölvék." 

1 1)1. 27.665. — Bl. fasc. KK. nr. 14. — - Dl. 36.392. Km. E. min. p. 49. 
nr. 1. áthúzva s nr. 2. — 3 Dl. 36.398. Km. Prot. M. min. p. 65. nr. 1. — 4 Bl. 
fasc. LL. — •"» Dl. 36.400. Km. Prot. B. min. p. 200. nr. 1. — « U. o. pacj. 238. 
n. 1 — 7 1)1. 36.405. Km. Prot. Michael p. 358. nr. 1. — s Lelesz, Act. an 1545. 
nr. 38. — !> Orsz. lt. Kolozsm. conv. 19. fiók. Cottus Kraszna, fasc. K. nr. 10. 
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1553-ban a krasznamegyei Báldonban 4 kapu után rót-
ták meg adóval Baksa Demeter jobbágyait , a kiken kívül talál-
tak a helységben még 5 szegényt, 2 servitort és 1 ú j házat.1 

1568-ban a faluból, mely Szarvadi Miklós tulajdona volt, osz-
tályt kérnek Baksa Fereneztől Szarvadi Miklós unokái." 

1584-ben a váradi káptalan Báthori Xs.. erdélyi vajda 
megbízásából át ír ja a L. Báníi Boldizsár Báldon bir tokáról 
szóló határ járás i levelet.3 

A birtok nyolezadát Kémeri Imre elcserélte O.rdög Simon 
Zálnok, Csalános, Yarsolcz és Lecsmér részbirtokaiért meg 
(iesztesteiek \)raediumáért.' l 

1808-ban Bádonból összeírták a Bányai, Nagy, Orgovánv, 
Bécséi, Virág, László, Tokos, Huszti, Dul, Kis, Arvai, Dobrai, 
Pap, Boros, Jakab, Fodor, (inti és Deák bir tokos nemes csa-
ládok tagjait, összesen 22-t. Ezek kezén volt összesen 361 2 
ant iqua és 13 nova jobbágytelek; Hengye nem nemes család 
kezén 1 ant iqua. Legtöbb jobbágytelke volt Bányai Ferencznek 
(7 ant iqua és 5 nova); ezt követik Nagy Pál (0 ant iqua és 1 
nova), Orgovánv Ferencz (5 antiqua) stb.5 

Bádonban a görög kathol ikusoknak kőtemplomuk van. 
Anyakönyvük 1824-ben kezdődik.6 

1715-ben és 1720-ban az összeírok egyetlen háztartást nem 
jegyeztek föl innen. 1733-ban (Badok) az oláh családok száma 
9 (egyesült papja Jeremiás),7 1750-ben a görög kath. lelkeké 
216.8 1847-ben 552 a népesség, még pedig gör. kath. vala-
mennyi.0 1890-ben 493; nyelvre nézve oláh 493; vallásra 
nézve gör. kath. 489, izr. 4. Házak száma 103. 1720-ban, mint 
puszta, fö ldesúr i ; az urak művelik.10 

1895-ben gazdaságainak száma 117. Területe 1000 katasz-
trális hold. a melyből szántóföld 631, legelő 156, rét 145, 
kert 18, szőlő (parlag) 10, terméketlen 40 hold.11 

1 Dical. — - Xagyv. Múz. Iii. — a Bl. fasc. M. nr. 16. — 4 Gencsi lt. nr 
1426. — 5 Szv. lt. — Sch. 1886. 155. 1. — ~ Tr. - s Tr. 1901. IX. 288. lap. 
9 Nagyv. Nvk. 1847. 99. 1. — 1 0 Magy. Slat. Közi. XII. k. 341. 1. — 11 Mg. St. 506. 
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A községnek 1900-ban 5368 K. 86 I". becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 2091 K. 32 f. 

l i á n . 

(Rántelek, Alsó- és Felső-Rán.) 

Báni, Ban 1205—1235, Bantheluke 1341, Alsóban, FeIsein-
ban 1481. Bánluíza 1580. 

Nevét telepítőjétől, a Losonczi Bánfiak ősétől vette: bán 
lelke. Alsó-Bán román neve: Banisior, Felső-Báné Ban. A ro-
mán nép tehát a pénz szó értelmét véli bennök . 

Bán kettő van : Alsó- és Felső-Bán, mind a kettő kraszna-
vármegyei helység s a t izennegyedik században Valkó várá-
nak tartozéka. 

Helységeink első nyomait a Váradi Regeit rumban talál-
j u k : Az ezen falubeli Galsa pristaldus, Váradra kiséri pecselyi 
Szalókot és ennek vádlottjait .1 Kandra Kabos szerint is «villa 
Báni« Alsó- és Felső-Bán.2 A Bán villabeli Galsa házának fel-
gyújtásával és hat márka kártétellel vádolta falujabelijét , Zse-
dényt Agya, krasznai ispán és a Horváthiba való Lukács pri-
staldus előtt. Zsedénv a tüzes vas hordozásával igazolta ma-
gát.3 A Ban faluból való krasznai vá rnépek : Damana, Dob, 
Nvustya és a többi lakostársaik, kiket a pr is ta ldus állítása 
szerint Tompa százados is támogat, azzal vádolták Rede fiát, 
Jecurt , Sacicu fiait Soltést és Bodont, meg Babuci fiát Sitecyt 
hogy szintén váralattvalók. Ezek ellenben azt mondot ták, 
hogy ru thén származású szabadok és ezen állításuk igazolá-
sára Barnabás jobbágyát, a szintén ru thén származású Che-
dur t kérték fel, a ki azokat rokonainak vallotta és szintén 
szabad voltuk mellett kardoskodott . Tupa, krasznai udvarb í ró 
Ítélkezett, a pris taldus bagosi Danka volt. Ghedur a vas hor-

1 Kandra K. : V. 1{. 278., 280. 1. — - U. o. 280. 1. 3. sz. j :í U. o. 386. I. 
és 7. sz. j. 
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dozásával beigazolta rokonai szabad voltát. ' A vádlottak ne-
vére megjegyzi Kandra Kabos, hogy «jobbágvnép levén, sem 
előkelő családhoz nem nyit ajtót, sem mint név-szók szláv 
eredetöknél fogva kevésbbé szolgálnak a magyar Onomasti-
connak adataiul».2 

Bántelek jobbágytelkes birtok, a mikor 1341-ben, mint 
Valkó várához tartozót, Dancs mester birtokául akar ják ki-
jelölni, tiltakozik Vincze, tasnádi plébános ellene, az András 
erdélyi püspök nevében, azt állítva, hogy az a Szent-Mihály 
egyház birtoka.3 De, mint neve is mutat ja, eredetileg Bánfi-
birtok. A két Bán birtoklásának története nyomon követi 
Valkó többi tar tozékainak történetét . Nagyjában pl. Bagoly-
falva történetét látjuk magunk előtt. Hogy a birtoklás mene-
tét itt mégis lépésről-lépésre követem, teszem azért, ha az 
ismétléseket el n e m is kerülhetem, hogy a két Bánnak a képét 
egymás mellett szemlélhessük ebben a keretben. 

1481-ben Losonczi Bánfi András, bácsi nagyprépost, 
krasznamegyei Alsó- és Felső-Bán birtokát, Losonczi Bánfi 
Mihálynak zálogosította el.4 1491 jul. 20-dikán néhai Loson-
czi Bánfi András Felsevvban birtokát elosztják Losonczi Bánfi 
Dénes, Ferencz, László és Mihály között.5 1497-ben Losonczi 
Bánfi László cserébe adja Bán, Alsó-Bán birtokait Losonczi 
Bánfi János más megyebeli birtokaiért." Mint Bánfi István jó-
szágaiból, belőlök a Zsófiát megillető leánynegyednek, hozo-
mánynak és nászajándéknak, vagy ezek értékének megfelelő 
részek kiadására inti 1508-ban Bánfi Jánost, a fenti István 
fiát. Báthori István,7 a ki meg is kapta a részbirtokokat.8 

1519 április 28-dikán Losonczi Bánfi László a kraszna-
megyei Alsó- és Felsőbán falubeli birtokait fia, Miklós, más 
megyebeli bir tokaiért cseréli el." 

1523-ban Lajos, magyar király, meghagyja a leleszi kon-

1 Kandra K.: V. R. 422., 424. lap. - 423. 1. 7—í). sz. j. — :t 1)1. 3422. -
4 Dl. 27.721. — 5 1)1. 27.737. — Hl. fasc. A. nr. 22. — 7 Lelesz, Act. an. 1508. 
nr. 3. — 8 Hl. fasc. KK. nr. 18. — 9 Dl. 36.402. Km. Prot. Magn. p. 151. nr. 1 
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ventnek, hogv a Bán és Felső-Bán bir tokokba iktassa be Som-
lyói Szaniszlófi Istvánt.1 1537-ben János király bízza meg a 
váradi káptalant, hogy most m á r a néhai Báthori István fiait: 
Andrást, Kristófot és Istvánt iktassa be Alsó- és Felső-Bán 
bir tokba, a mikor Bánfi István netaláni e l lentmondását a káp-
talannak átadni tartozik.2 

1540-ban Nagyfalusi L. Bánfi Gáspár elzálogosította Alsó-
és Felső-Bán birtokait Artánházi Bornemissza Boldizsárnak.3 

A bir tokokra vonatkozó oklevelek kiadására 1546-ban özvegy 
Losonezi Bánfi Gáspárné Jaxith Annát, meg Bornemissza Bol-
dizsár!, mint Yalkóvára tényleges birtokosát, megidézik Nagy-
falusi Losonezi Bánfi Miklós és Bonczhidai Losonezi Bánfi 
László.4 

Mindkét Baan bir tokot 1547-ben egyenlően osztják meg 
Sarmasági András felperes és Báthori Szaniszlófi András, Kris-
tóf meg István alperesek között.5 

Alsó- és Felső-Bán Bonczhidai Bánfi Péter ama jószágai 
közé tartozott, a melyek, miután e Péternek fiutóda n e m 
maradt , Bonczhidai Bánfi Miklós-, István- és Gáborra szállan-
dók, a miért is ezek ez évben megintik a fenti Péter leányá-
nak, Annának, Madarasi másként Apanagyfalusi Apafi György-
től született gyermekei t : Gábort és Borbálát, hogy az anyjuk 
után azon javakból őket megillető leánynegyedeket vegyék 
fel, a jószágokat pedig bocsássák vissza.0 Mint a Nagyfalusi 
Losonezi Bánfi András részbirtokait gyámság czímén birták 
Bánfi Gáspár özvegye, Anna és leányai: Zsófia, Borbála és 
Dorottya, a kiket azért ugyanez évben megidéztet a fenti 
András leánya, Sződemeteri Horvát Györgyné, Katalin. ' 

Mindkét Baan megosztása tárgyában, a melyek Bánfi 
Zsófia részbirtokai valának. 1548-ban Sarmasági András és 

1 Bl. fasc. KK. nr. 18. — Lelesz, Stat. Z. 175. — 2 Bl. fasc. JJ. nr. 1. — 
Orsz. Lt. Gyulaf. kápt. lev. S. 97. — :5 Bl. fasc. E. nr. 8. — Lelesz, C. Kraszn. 
Prot. 8. tol. 25. — 4 Lelesz, Act. an. 1546. fasc. 2. nr. 81. — 3 Bl. fasc. KK. nr. 4 -

Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 1. nr. 16. 7 U. o. fasc. 4. nr. 14 
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Valkói Miklósné Gsire Petronella, folytatnak pert Báthori Sza-
niszlófi András, Kristóf és István ellen.1 

1549-ben Alsó- és Felső-Bán birtokokat egyenlő részekre 
osztották özv. Kisvárdai Ambrusné L. Bánfi Petronella, fel-
peres és L. Bánfi Imre fiának a leányai : Zsófia, Borbála és 
Dorottya alperesek között." 

Ferdinánd, magyar király 1550-diki intő és bizonyító 
levele szerint ezeket a bir tokokat örökös jogon birta idősb 
Bonczhidai L. Bánfi István. : : 

1553-ban az itteni részbirtokon megosztoztatják L. Bánfi 
László fiait: Miklóst, Pált, Ferenezet és néhai Bánfi László 
Bernát fiának fiát, Menyhértet .4 1553-ban Bánfi Miklós és Ist-
ván a birtokokat, melyeket azelőtt Jaksyth Anna és leányai, 
meg Telegdi Mihály birtak, visszaadják, illetve átadják Telegdi 
Mihálynak meg Horvát Györgynek és leányainak: Katalinnak 
és Zsófiának.5 

1554-ben Alsó-Bán részbirtokba beiktat ják Serédi Istvánt 
és Alaghi Jánost." 

A két Bán birtok negyedét néhai Somlyói Báthori Sza-
niszlófi István anyai jogon birta, ez alapon 1559-ben Valkai 
Miklósné, Csire Petronella meginti Nagyfalusi L. Bánfi Miklóst, 
Bonczhidai L. Bánfi Istvánt, özv. Kisvárdai Ambrusné Bánfi 
Petronellát, özv. Bánfi Annát, Telegdi Mihályné Bánfi Zsófiát, 
Bánfi Borbála és Dorottya hajadonokat , Szeődemeteri Hor-
váth Györgyné Bánfi Katalint, meg néhai Bánfi Anna fiát, 
Apafi Gábort, a negyedrésznek a kiadására.7 

1564-ben «a krasznamegyei Meszesalja kerületben fekvő 
Felső- és Alsó-Bán» bir tokokat II. János királytól adományul 
kapta Nagyfalusi L. Bánfi Farkas.8 1565-ben II. János király 
fel is szólítja Kraszna vármegyét, hogy a nevezettet és örö-
köseit iktassa be a birtokba, melyeket más birtokokkal 

1 Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 4. nr. 15. — 2 ül. fasc. KK. nr. .'5. - :t L'. o. 
nr. 11. — * ü . o. ZZ. nr. 16. — 5 U. o. SS. nr. 8. — (í Lelesz, Stat. S. 120. 
' U. o. Act. an. 1559. nr. 45. — 8 Bl. fasc. M. nr. 2. 



Paxi Jób es neje, Bánfi Dorottya felségsértés miatt elvesz-
tetlek.1 

Egy 1507-ben kelt szerződés szerint, mely Bánfi Farkas 
és Bandi Bala János közt jött létre, Bala János 6 forintért 
zálogba vette Bánfi Farkasnak Alsó-Bán possessioban lakó 
Kozma Mihály nevű jobbágyát négy fiával, házhelyével és 
minden javaival.2 

1568-ban Valkói Miklósné, Csire Petronella anyai nagy-
apja, Alsó- és Felső-Bán bir tokáért is kereset-levelet intézett 
a krasznamegyei al ispánhoz és szolgabíróhoz, Bánfi Miklós, 
Fa rkas és mások ellen.;í 

1570-ben L. Bánfi Farkast és Kristófot, az István fiait 
beiktat ják mindkét Bán bir tokba, melyekből a leánynegyed 
öröksége Károlyi Lászlót, Bánfi István Zsófia leányának uno-
káját illeti.4 Bánfi Zsófia leánynegyed fejében kapta János király-
tól a bir tokokat L. Bánfi Farkas és Kristóf fölperesek ellené-
b e n ; de 1588-ban visszaadja azokat a Bánfi-családnak.5 Felső-
és Alsó-Bán bir tokok és ezek határ járása , kimérése s negyed-
részre osztása ügyében II. János király 1570-ben ítélőlevelet 
adott ki Mogyorói L. Bánfi Pál felperes számára Kis-Várdai 
Yárdai Ambrusné Bánfi Petronella s mások, mint alperesek 
ellen.6 1573-ban L. Bánfi Pállal, e két bir tokért is, mint alpe-
resek perelnek Bánfi Borbála és Zsófia, s mások. Báthori 
István itt is először pénzbeli jutalékot itélt az a lpereseknek; 
később őket felségsértés bűne miatt fej- és jószágvesztésre 
Ítélte.' A bir tokok s ezek ha tár já rása és kimérése ügyében 
1573-ban Báthori I., erdélyi vajda adott privilegiális levelet 
L. Bánfi Pál s a Bánfi-testvérek férfi ivadékai, mint felpere-
sek érdekében Sámsoni Körösi Jánosné Katalin, előbb özv. 
Némethi Jánosné, most Váradi Balog Ferenczné Anna, Szeő-
demeteri Horváth György, L. Bánfi András leánya Katalin 

1 Bl. fasc. M. nr. 11. — a u . o. N. nr. 6. — » U. o. M. nr. 20. L. Bagoly-
falvánál. — 4 U. o MM. nr. 15. — 5 U. o. G. nr. 1. (J U. o. G. nr. 8. — 7 U. o 
MM. nr. 16. 



gyermekei, Harinai Farkas, id. Buni Bethlen György, Cseffei 
Benedek fiai s mások, mint alperesek ellen.1 A két birtokba 
be is iktatták Bánfi Pált s a határ t megjárták s kimérték.2 

1574-ben Alsó-Bán birtokot elcserélték egymás között 
Mogyorói L. Bánfi Pál, udvarmester s tanácsos, Xagyfalusi L. 
Bánfi György, Xagyfalusi L. Bánfi Miklós fiai: Tamás és Miklós 
meg Bonczhidai L. Bánfi István fiai: Farkas, dobokamegyei 
főispán és Kristóf.3 

Alsó- és Felső-Bán elidegenítéseért 1575-ben Mogyorói 
Losonczi Bánfi Boldizsár tiltakozik Losonczi Bánfi Pál ellen.4 

II. Rudolf 1578-ban Alsó- és Felső-Bán bir tokokat is L. 
Bánfi Farkasnak, Kristófnak, Györgynek, Boldizsárnak. Tamás-
nak. Gábornak, Gáspárnak és Lászlónak adományozta . 5 

1580-ban Mogyorói L. Bánfi Pál fia Gábor perbe fogta a 
krasznamegvei Bánháza birtokért is tes tvérét . Boldizsárt,0 

továbbá Somlyai Györgyöt. 
1585-ben Báthori István, lengyel király mindkét Bán bir-

tokot Xagyfalusi L. Bánfi Tamásnak és u tódainak adomá-
nyozta.7 

1587-ben Uládiai Palaticz Gvörgyné Erzsébet és fia István 
meg Xyvedi Horváth Mihályné Dorottya Bánfi Imre örökö-
seitől Petronella leánvnegvedét követelik Alsó- és Felső-Bán W OW 

birtokokból.8 

Bánfi Zsófia leánynegyedét Alsó- és Felső-Bánból 1588-ban 
vissza iv ci pják Károlyi Láncz Lászlótól Szenttelki L. Bánfi Farkas 
és Kristóf felperesek.9 

1590-ben Alsó- és Felső-Bán bir tokok miatt Xagyfalusi 
Serédi István s mások, mint fölperesek perelnek Bánfi Pál, 
István és Miklós fiai ellen, kikre a fent említeti Pál halálával 
szállott a per. A bir tokokat Báthori Zs., erdélyi vajda itélő-
levele alapján a Bánfi-család férfi-örököseinek adták.10 

1 Bl. fasc. G. nr. 7. — - U. o. nr. 6. — U. o. C. nr. 21. — 4 Lelesz, C. 
Krasz. Prot. 21. folio 100. — 5 Bl. fasc. B. nr. 5. — « U. o. G. nr. 2. — ~ U. o. B. 
nr. 14. - s U. o. ZZ. nr. 17. — !» U. o. G. nr. 3. — 10 ü . o. G. nr. 4. 
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1631-ben Alsó-Bán bir tokér t közös felbecsülés alapján 
fizetik a váltságdíjat L. Báníi Ferencz és Mihály fölperesek 
és Vajda Katalin meg Csalánosi Ravaszdi Rewazdi) István 
alperesek.1 

1638-ban Felső-Bán b i r t okon 2 Báníi Mihály és első neje 
Károlyi Eufrozina gyermekei, meg Báníi Mihály özvegye Kapi 
Judit és gyermekei osztozkodnak.3 

1646-ban Báníi Ferencz és Báníi Péterné Somlyai Krisz-
tina halála után Alsó- és Felső-Bán bir tokon Báníi Mihály 
fiai: Zsigmond, György és Dénes osztozkodnak.4 

1648-ban id. Rákóczi Gy. fejedelem atyai jó indula tból 
ifjú Rákóczi György fejedelemnek és nejének Báthori Zsófiá-
nak adományozza érdemeik elismeréseid Alsó- és Felső-Bán 
részbirtokokat oly hozzáadással, hogy örökösök hiányában 
id. Rákóczi Gy. második fiára, Zsigmondra szálljanak.5 

1681-ben Báthori Zsófia fejedelemasszonynak ezen rész-
birtokait Magyar-Yéggyantai Boros László számára foglal-
ták le." 

1686-ban j a n u á r 29-dikén Perecseni Nagy Andrásné Szent-
királyi Katalin báni részbirtokához, mint vér rokonoknak , szin-
tén van joguk Perecseni Lindvai másként Kovács Mihálynak 
és nővérének.7 

1701-ben az Alsó-Bánban levő, Horváth Mihály-féle rész-
birtokból szintén kielégítette Guthi Farkas Horváth Zsófiát.8 

1753-ban II. Rákóczi Györgyné Báthori Zsófiának Alsó-
és Felső-Bán részbirtokai a Bánfi-család mindkét nembeli ágára 
szállanak.9 

1759-ben Felső-Bán birtokot két egyenlő részre osztják 
Báníi Ferencz és Boldizsár.10 

Az Alsó- és Felső-Bán részbir tokokhoz 1760-ban jogigényt 

1 Hl. fasc. QQ. nr. 24. — - Kétszer fordul elő. — 3 Bl. fasc. K. nr. 15. — 
% U. o. YY. nr. 4. és K. nr. 1(5. — 5 U. o. KK. nr. 4. Orsz. Lt. Gyulaf. kápt. XXIV-
Lib. Berj. fol. 16. — Bl. fasc. XX. nr. 22; fasc. YY. — 7 Xayvv. Múz. Bl. — 
8 Szgy. !> Bl. fasc. XX. nr. 19. — "» U. o. ZZ. nr. 18. 



1 0 8 

támaszt a kincstári igazgató L. Bánfi Farkas, kormánytaná-
csos és a királyi tábla elnöke. Bánfi Ferenez krasznamegyei 
főispán, s mások, mint alperesek ellenében.1 

1768-ban e bir tokokból L. Bánfi Farkas és Bagosi Erzsé-
bet fiaitól leánynegyedet kapnak ezek nővérei." 

Aspremont i Anna 1795-diki vallomása szerint Krasznához 
tar toznak a birtokok és ezzel a kincstár Cserei Farkas, udvari 
tanácsosnak adta. : í 

1808-ban Alsó-Bánról összeírták a gr. Bánfi, br. Bánfi, 
Boros, Lakatos, gr. Teleki, Balog és Nagy nemes családok tagjait, 
összesen 10-et. Ezek kezén volt összesen 68 antiqua és 24 nova 
jobbágytelek. A Balog-családnak nem volt semmije. Legtöbb 
telket bírt gr. Bánfi György (31 antiqua, 8 nova) és Boros 
Klára (11 antiqua, 7 nova).4 F.-Bánról pedig a gr. Bánfi, 
br . Bánfi és Lakatos birtokos nemes családok tagjait írták 
össze, összesen 4-et, a kiknek kezén volt összesen 39 ant iqua 
és 8 nova jobbágytelek. Legtöbb telket bírt gr. Bánfi György 

^24 antiqua, 4 nova) és br. Bánfi János (11 antiqua, 2 nova).5 

Alsó-Bánban a (jör. kath.-oknak fa templomuk van,6 a 
melynek építése idejét a t izenhatodik század közepére vagy 
a végére lehet tenni. Gerendái négyszögletesek s ácsoltak; 
végeik az összerovás után kiállnak. A templom hossza 11 
méter, szélessége 4V2 méter, szentélye a nyolezszög há rom 
oldalával záródik, a t emplom másik végét egyenes zárású fal 
ha tárol ja . A torony törpe, négyszögletű : oldalai nyiltak. Erre 
nvolczoldalú, fnégy oszloptestre nehezedő sisak következik, 
melynek alsó része csonka gúlához hasonl í t ; a felső rész kar-
csú és magas. Falképeinek, melyek közül kiválnak Krisztus 
kínszenvedését az utolsó vacsorától haláláig ábrázoló stáczió-
képek, nincs művészeti becsök. Régi patr iarchák és szentek 
alakjai is e lőfordulnak. Valószínű, hogy ez a templom a szi-

1 Bl. fasc. (). nr. 17. 2 U. <>. LI., nr. 10. — U. o. yv. nr. 2. — 4 Szv. 
lt. — 5 ü . o. 6 sch. 188(i. 145. 1. 
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lágysági más fa templomoknak is min tá jáu l szolgált, mert a 
hajlék régi híres bucsújáróhely. 1 

Az egyház anyakönyve 1824-ben kezdődik.2 

• A felsőbániaknak szintén fa templomuk van.3 

Mindkét helvt gor. KL ith. jellegű, egy-egy tanter mű elemi 
iskola van, a felsőbáni 1882-ben, az alsóbáni 1883-ban épült . 

Mindkét Bán oláh telepítés, már a tizennegyedik század-
ban «poss. olachales,4 vagyis várhoz tar tozó oláh lakosságú 
falvak.5 

Alsó-Bánban 1715-ben (> jobbágyháztar tás fizet adót ; ma-
gyar közülök 2, oláh 4 ; 1720-ban 7 jobbágy-, 7 zsellér-, össze-
sen 14 háztartás, magyar 2, oláh 12. Ebből következtetve a 
népesség száma 1715-ben 54 lélek, magyar 18, oláh 3(5; 
1720-ban 12(5 lélek, (53 magyar és (53 oláh. Felső-Bán 1715-ben 
lakatlan. 1720-ban 9 jobbágy-, 7 zsellér-, összesen 1(5 háztar tás 
fizet adót, magyar 2, oláh 14. Ebből következtetve a népesség 
száma 1720-ban 144 lélek, 18 magyar és 12(5 oláh.6 

1733-ban Alsó-Bán oláh családjainak a száma 1<S; egye-
sült papja Miklós. Felső-Bán oláh családjainak a száma 14. 
egyesűit papja János.7 1750-ben a görög kath. lelkek száma 
Bánban 190, Kisbánban 187.8 

Alsó-Bánban 1847-ben (527 lélek van, még pedig' gör. ka-
tholikus valamennyi.9 

Felső-Bánban ekkor 234 a lakosok száma; valamennyi 
gör. kath.10 1890-ben Alsó-Bán népessége M)0, nyelvre nézve 
magyar 21, német 1, oláh 7(51. egyéb 17; vallásra nézve róni. 
kath. 3, gör. kath. 770, evang. reform. 7, izr. 20. Házak száma 
152. F.-Bán lélekszáma (530; nyelvre nézve magvar 10, oláh 
(520; vallásra nézve gör. kath. (520. izr. 10. Házak száma 118. 

1 V. ö. Fetzer J. F. : Régi fatemplomok Szilágymegyében. Archaeologiui 
Értesítő. 1896. évi 3. sz. 244—246. 1. — 2 Sch. 1886. 145. 1. — :í U. o. 4 Csánki, 
I. k. 581. 1. — 5 V. ö. Dr. Réthv László: Ar oláhok története, I. köt. LX. lap. 

Magy. Stat. Közi. XII. köt. 68. és 69. lap. — 7 Tr. — 8 Tr. 1901. IX 288. 1. 
u Nagyv. Nvk. 1847. 101. 1. — 10 U. o. 
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A művelés alatti területből adózás czéljaira Alsó-Bánban 
összeírtak szántóföldet 1715-ben 40, 1720-ban 00 köblös t : rétet 
1715-ben 26, 1720-ban 67 kaszást. Malom 1720-ban volt 1 : jöve-
delem belőle 4 frt 50 dénár. Felső-Bánban 1720-ban 66 köb-
lös szántót s 74 kaszás rétet írtak össze.1 

1895-ben Alsó-Bán gazdaságainak száma 214. A gazda-
ságok területe 2053 katasztrális hold, melyből a legtöbb szántó-
föld (1083), erdő (387) és rét (285). Szőlője parlag 15 hold.2 

Felső-Bán gazdaságainak száma ekkor 158. 1495 katasztrális 
holdnyi területéből szántóföld (595, legelő 527. rét 212. kert 
18. nem termő 43 hold.3 

Alsó-Bán községnek 1900-ban 22.023 K. 48 f. becsértékű 
cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 3514 K. 2 f. 
Felső-Bánnak ekkor 17,047 K. 44 f. becsértékű a cselekvő va-
gyona, állami egyenes adója 2695 k. 76 f. 

Alsó-Bán határrészei : Tér (Sesul Sészul), Völgy (Lunca), 
Malomdombja (dimbul Morii = dimbul Morij), Arisztrij, Pri-
laze = Prilázé, Glemej (glem: gombolyag), Spinii Viilor 
Szpinij Vijilor (úgy látszik olyan tövisbokros hely, hol régeb-
ben szőlőt műveltek). Szőlőhegy (la Yie -•- lá Gyijé), Kodóbércz, 
F u n d ä t u r ä (zugoly), Hiréstye, Pe Vale — Pé Válé patakmente), 
Roncsa, Sub Füget—Szub Fazsét (a bükkfás alatt), Mázsár. Ste-
faneasa Styéfanvászá. 

Ez utóbbi a Tina eea rea = Tyiná csá rjá (a rossz [nagy] 
sár nevű, mintegy 160 • ölnyi területen szétfolyó posványos 
forrással. Felső-Bán határrészei : Tér (Sesul Sészul), Coaste í 1 

kaszté (halom). Társori = Tirsori (bokrocskák), Fundäturä , 
Calea cea mare = kál já csá maré (a nagy út). Patakköz (intre 
Valcei = intré Valcséj), Berek (Berc = bérlő, Cornet = ko r -
nyet' (somfaerdő), Valea Malului (a ballaházi patak völgye), 
Valea Omului == \ 'ál já Omulu j (az ember völgye), Roncsa. 

Vizei: valea Malului és Sziguluj. 

• Magy. Stat. Közi. XII. 04. és 09. I. - Mg. St. 498. — :í U. o. 
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Bendőtelek. 

A sámsoni határ egy részét ma Böndö-nek (Böndő-tag( 
hívják, tehát Sámson ha tá rába olvadt ama Bendőtelek nevű 
helységünk, a melyről a tizennegyedik s a t izenhatodik szá-
zadból vannak némely adataink. Még, mint szolnokmegyei 
helységet említi egy 1366-diki oklevél (Bendew) s Sámsonnal 
együtt. 

A Sámsoni Mihály fia Péter itteni birtokát, Jakes mes-
ternek és örököseinek ajándékozza Lajos király, mivel a fenti 
Péter örökösök hátrahagyása nélkül hal el.1 

A birtok egy kétségkívül XVI. századheti jegyzék szerint 
is, a melyben neve Wendu, a Jakcsi- javakhoz tartozik.2 

Oklevelekben azután nincs is n y o m a : de ama sámsoni 
határrész megőrizte ezen, minden bizonynyal valamelyik vár-
hoz. valószínűleg a kusalyihoz vagy hadadihoz tartozott bir-
tokot. 

Benedek falva. 

Középszolnokvármegyei helység. 
Be ned falva. Benedfalwa 1475. Benedekfalwa 1487. Bene-

dek/J'aliva 1505. 
Nevét némelyek állítása szerint a Benedekrendűektől 

vette, a kiknek konvent jé t itt a közelben, Köőd határán ke-
resték. Az a konvent azonban, t. i. Szent Margit meszesi mo-
nostora. mint már előbb láttuk,3 nem itt állott s így a hely-
ség nevéről nem m o n d h a t u n k egyebet, csupán annyit, hogy 
az személynévi eredetű. Hihetőbb, hogy a község neve adott 
alkalmat arra a magyarázatra , mely a köődi romokkal a 
Benedekrendűek monostorát hozta kapcsolatba. 

A helységet 1082 előtt a németek föléget ték 4 ; a tizenhe-
tedik század második felében ú j ra települt. 

1 Wl. perg. - U. o. — iS E niii I. k. 381. 1. — 4 Szv. lt. 
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Jakcsi László elzálogosítja itteni részbirtokát Drágfi Ber-
talannak.1 

1475 körül (Benedfalwáról) 2 forint 2 kr. adót fizettek 
(Jakcsi?) István jobbágyai . 2 1543-ban öt kapu után adóztak 
a Vajda Boldizsár jobbágyai , de fölmentést nyert 1 biró, 
1 szabados, 5 szegény. Ez a lkalommal följegyeztek 1 puszta-
telket is;5 1549-ben hat kapu után adóztatták meg ugyan-
csak ennek a jobbágyait . Fölmentvék az adózás alól 1 biró, 
6 szegény, 3 ú j ház és 1 pusztatelek.4 1570-ben Vajda Gáspár 
özvegyének a jobbágyai '5, ellenben a Bamocsa Lászlóéi csak 
1 kapu után adóztak.5 1604-ben 1 rótt ház után 2 forintot 
fizetett adóban a Hodosi Miklós jószága.0 

1494-ben a Szongolithegye nevű szőlőbirtokkal 
Kusalyi Jakcsi Ferencz Drágfi Bertalannak adta az ettől vissza-
kapott bereg- és középszolnokmegyei birtokokért.7 

1505-ben Kusalyi Jakcsi László és neje Krisztina meg fiók 
György elzálogosítják e részbir tokukat Bélteki Drágfi György-
nek és Jánosnak. 8 

1508-ban özv. Kusalyi Jakcsi Lászlóné Anna, anyja meg-
hívására Velenczébe utazik, s ennek a férjétől nászajándékul 
kapott , részbir tokának a védelmét zálogjogon Bélteki Drágfi 
Györgyre bízta, de kikötötte, hogy 1509 Szent Mihály napján, 
a mikorra visszatér, azonnal per nélkül kapja vissza, ha pe-
dig nem, akkor Drágfi a lekötött parapherná l i s összegben tar-
tozik azt a rokonoknak visszaadni, ha vissza akar ják venni.'' 

1512-ben Kusalyi Jakcsi László elzálogosította Bélteki 
Drágfi Jánosnak és Györgynek.10 

Dézsházi Péterné Kászoni Jakcsi Magdolna ezen részbir-
tokának az elfoglalásáért 1526-ban tisztító esküt Ítélnek Jakcsi 
Jánosnak.1 1 

1 Wl. 1433 évszámnál. — - E mű 1. k. 179. 1. — :s Dical. 4 U. o. 
5 U. o. « U. o. 7 .Ilt. — s GKG. eista C. fasc. XII. és A. XX.— » U. o. 
C. fasc. XII. 1 0 Lelesz, Prot. 2. fol. 121. anrii 1512. « U. o. Act. anni 1526 
nr. 6. 
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Elidegenítése miatt 1537-ben Kusalyi Jakcsi István tilta-
kozik Kusalyi Jakcsi János ellen.1 

1545-ben a részbirtok vissza bocsát ására inti Kusalyi Jakcsi 
Mihály Szilágycsehi Vajda Gáspárt és Boldizsárt meg Nagy-
erdődi Literátus Ferenczet, a kik azt zálogban bír ják.2 

1547-ben a birtokért Kusalyi Jakcsi Mihály pert indított 
Kusalvi Jakcsi István özvegve ellen.3 

A birtokból, mint néhai Jakcsi László javaiból Panaszi 
Pázmán Farkast és Annát az any juk által kötött szerződés 
alapján leánynegyed illeti meg, melynek kiadására ekkor meg 
is intik Jakcsi Mihályt.4 Majd a b i r toknak a megosztása tárgyá-
ban, a mely a Kusalyi Jakcsi Mihályé volt, 1548-ban e Mihály 
leánya, Kovászói Matuznai Pálné Erzsébet meginti testvérét, 
Mihályt.5 

Kusalyi Jakcsi György eladja e bi r tokát másokkal együtt 
kétszáz a ranyér t Bélteki Drágfi Bertalannak. 6 

Báthori István, 1572 nov. 2-dikán kelt nyilt levelével, 
B. Gyulafi Lászlónak adománvozza a magvaszakadt Béltek-
Drágfi Gáspár benedekfalvi bir tokát .7 A beiktatásnak azon 
bau el lentmondottak özv. Benedekfalvi Vajda Gáspárné és a 
rokonság.8 

A középszolnoki szolgabirák a fejedelem parancsára és 
Gyulafi László kérésére 1573-ban Szent Margit napja u tán való 
csütör tökön tanuvallatást ta r tanak és völcsöki, görcsöni, új-
laki, monói , czikói, nagyszegi, nagydobai, lelei és bőnvei job-
bágyokat hallgatnak ki. a kik tudják , hogy Drágfi János Vajda 
Jánosnak adta Benedekfalvát.9 

1579 szept. 3-dikán Báthori Kristóf, erdélyi fejedelem meg-

1 Lelesz, Prot. 6. fol. 90. an. 1537. — 2 U. o. Act. an. 1545. nr. 29. — Jlt. 
nr. 3. — 4 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 2. nr. 53. — 5 U. o. 1548. fasc. 2. nr. 73. — 
<; Orsz. lt. Km. conv. lad. 20. 1). nr. 35. — 7 S. Báthori sajátkezű aláírása s 
papiros pecsétje. GKG. A. fasc. II. — 8 GKG. A. fasc. I. III. — 9 A szolgabirák-
nak 1573 jul. 16-dikán Cseh városában kelt és S. Báthori István, erdélyi vajdá-
hoz intézett levele. GKG. A. fasc. I. III. 

Dr. PETIU MÓR : Szilágy vármegye monographiája. III. 8 
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hagyja, hogy e birtokba, a mely atyai örökségkép Kraczmer 
Tamásné Vajda Katalint. Nagybányai Ötvös Pálné Porkoláb 
Annát és Sámsoni Veres Gergelyné Vajda Annát illeti, iktas-
sák be ezek örökvalló levele alapján Kraczmer Tamás leányát, 
Annát és általa férjét Baksai Lőrinezet. 1580-ban a kolozsmo-
nostori konvent jelenti, hogy a beiktatásnak el lentmondott Ku-
salyi Jakcsi Boldizsár nevében ennek völcsöki zsellére.1 

1582-ben e bir tokra vonatkozólag Jakabfi Ambrus és Mó-
ricz e l len tmondanak özv. Jakcsi Boldizsárné Bévai Annának. 2 

Benedekfalváról a Hodosi Miklós jobbágyai t ú. m. Ivo-
wach Pált, W a v d a Gáspárt, Beke Ambrust , Baxay Lőrinezet 
és Ferentf Mihályt idézték meg, mint szomszédokat, a mikor 
Báthori Zsigmondnak 1584 november 6-dikán kelt meghagyá-
sára be akar ták iktatni Zsombori Lászlót egy böősházi bir-
tokrészbe.3 

S. Báthori Zs. Ippi Borsoló János i télőmesterének ado-
mányozta a házzal és kúriával együtt. E birtok Benedekfalvi 
Vajda Gáspár magvaszakadtával szállott a kincstárra.4 A leje-
delemnek 1586 m á j u s 9-dikén kelt iktató parancsára a bir-
tokba be akar ják iktatni Borsolót, de e l lentmondanak. Jelen 
voltak, mint szomszédok: Gvulafi István cseh-horváti embe-
rei és Baksai Lőrinczné Kracsmér Anna emberei . 5 Benedek-
falvának Vajda Gáspár halála u tán történt b i r tokbaadásakor 
Gyulafi László és mások is e l lentmondanak, kiket ezért tör-
vénybe idéznek, 'de 1587 má jus 3-dikán a pert elhalasztják.6 

1593 márezius 22-dikén S. Báthori Zsigmond adományul 
ad ja az itteni Szongolithegye szőlőhegy tizedeit Gvulafi 
Lászlónak.7 

1608 deczember 13-dikán Báthori Gábor kiadványa sze-
rint Borsoló János felhagyott a perrel, Gyulafi Istvánnal s 

1 Orsz. lt. Km. conv. lad. 2(>. B. nr. 12. — 2 U. o. Gyulai", kápt. tol. 123. 
:í U. o. Km. conv. lad. 27. S. n. (>7. — Báthori papírpecsét és Báthori Zsig-
mond sajátkezű aláírása. GKG. cista A. fasc. I. III. — 5 GKG. A. fasc. II. 

ü . o. 7 ü . o. C. fasc. XXI. 
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Lászlóval szemben Benedekíalvát illetőleg, a rá vonatkozó le-
velekel Széchi Katának átadta s annak bi r tokába őt meghagyta.1 

1627-ben a Gyulafi-család osztozkodik a csehi várhoz 
tartozó jószágokon. Az ez a lka lommal e vá rban kötött szer-
ződés szerint Széchi Kata és Gyulafi Sámuel a Szongolith 
nevű itteni szőlőhegyen fekvő szőlőket Ígérték Gyulafi Zsu-
zsannának és Borbálának, miket megadni tartoznak.2 

Gyulafi Sámuel 1637 márcz iusában C eh várában kelt 
végrendeletével többek között a Szongoliton levő szőlőit egész 
határival, tizedével és kilenczedével édes anyjának, Széchi 
Katának hagyja. E szőlőket azonban édes anyja sem el nem 
adhat ja , sem le nem kötheti, hanem halála után Sámuelnek 
a fiára, ha íia nem lesz, leányára, Máriára fognak azok szállani.3 

1640 szept. 15-dike előtt Közép-Szolnok vármegye Bar-
csai Zsigmondné Gyulafi Borbála szolgájának, nemzetes Ra-
moesa István, szilágy fő-kereszt úri lakosnak kérésére és feje-
de lmi parancsra kiszállott, hogy az itteni és sülelmedi nemes 
udvarházaka t Gyulafi Borbála és Zsuzsánna között megoszsza, 
d e Tordai István nemes ember, kémeri lakos és Gyulafi Zsu-
zsánna szolgája kijelenti asszonya képében, hogy a Cseh vá-
rához tartozó jószágok felosztásának módjá ra nézve a szerző-
déshez tar t ja magát. Borbála képviseletében ügyvédje Arkosi 
István tiltakozott. Ekkor jelen vannak itt Gyulafi Mária sülel-
medi és Kim István czikófalvi jobbágyai . 4 

1646 má jus 13-dikán néhai Barcsai Judi tnak (?) a ha tá ron 
levő bir tokán osztályt tesznek. A belső Szongolith nevű he-
gyen fekvő pusztaszőlőnek Benedekfalva felőli része Bethlen 
Farkasné Ostrosith Borbálának, túlsó része Wesselényi szom-
szédságában Kapi Györgynek jut . A Koncsok szőlőjét, melyet 
haszontalan csere vert fel, két részre hagyták, úgy szintén 
-az Orbán nevű akó hegyet. Az udvarházhe lyhez való csűrös 

1 GKG. C. fasc. XXI. - 2 U. o. XVII. — U. o. G. fasc. XXI. — 4 U. o. 
A. fasc. XV. XVI. 

6* 
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kerttel átellenben fekvő Bakszi nevű szőlőhegynek Wesselénvi 
melletti részét Bethlenné, a Böősháza felől való Tököli mel-
letti részt Kapi kapja.1 

1(554 szej)t. 22-dikén özv. Barcsai Zsigmondné Gvulali 
Borbála két jobbágyot kapott Tököli Istvánné Gvulaíi Máriá-
tól a köztük levő szerződés értelmében.2 

1071 szej)t. 23-dikán néhai Barcsai Zsigmondné itteni 
javait felosztják Kapi György, Balassagyarmati!i gróf Balassa 
Imréné Barcsai Judi t és Bethlen Farkasné Ostrosits Borbála 
között.3 

Egy 1()7() m á j u s 22. kelettel Szilágy-Cseh nrbariuma cz ím-
mel a csehi várhoz tartozó jobbágyok számáról fentmaradt 
összeírás szerint a benedekfalvi részbir tokban hat jobbágy van.4 

Benedekfalva visszaszerzésére nézve 1784-ben Menesági 
István és György meg Csoknyai György megegyeznek. Ezért 
ama kettős szerződést, melyet Menesági György Bányai Sá-
muellel, Menesági István pedig Gönczi Györgygyei kötött. 
megsemmisít ik.5 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták a következőket. Főbb b i r tokosok: iktári gr. Bethlen 
Sámuel, br. Báníi László, gr. Teleki Imre, gr. Gyulai József, 
br. Josinczi Lajosné, Horváth György és Cseh Ferencz ; ki-
sebb bi r tokosok: Tamási Péter, Táji inger Frigyes, Bácz Já-
nosné, gr. Toldi Zsigmond, gr. Toroczkai Pál és br. Borne-
missza József; saját te lkükön lakó, egyházi adómentes neme-
sek: Wajasdi József, Illés János, Mercse Irimia, Bamocsa Ist-
ván, Sámuel és Mihály, Erdődi Csorna József, Csatárv János 
és Bamocsa Anta l ; más telkén lakó, adómentes nemesek : 
Mercse Dankucz és ifjú Bamocsa Is tván; más telkén lakó, 
adózó nemes emberek : Mercse Toducz. Pintye és Mihály, 
Stefucz Lup, Moldován Vaszalika, Stefucz György és Stefán. 

1 GKG. A. fasc. VII. — 2 ü . o. XV. XVI. — :í U. o. VII. — 4 U. o. XV. 
XVI. 5 Lelesz, Act. an. 17X4. nr. 34. et 35.; Prot. fol. 3(5. et 37. 
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M erese Lupuez, Moldován Flóra, Mosolig Nucz és Fi lep, 
Sánta-Mosolig György és Pe t re ; p a p : Mercse Ananiás oláh, 
bir tokos is; kán to r : Kozma Mihály oláh. bir tokos is; molná-
rok : Anka Danyila, Szűcs Vaszi, Argyelán György, Árgyelán-
Nvegru Vonucz és Mihály, Szűcs ( i vii rka és Krisán. Fodor 
Gavrila; á rendá to r : Mercse Gyika.1 

1805-ben «a haza csendességben való tartására» «kiáll-
halnak» innen a következő adómentes nemesek : Csatári Zsig-
mond és János, Mercse Irimie, Nagy Pál, Romocsa Antal és 
Kosztán, Mercse Dankucz, Romocsa Lajos, Csorna József, Rácz 
Adám, Romocsa János, Sámuel és István, i f jú Romocsa Ist-
ván, Mercse Györgyié, Horváth György, mind gyalog; Mercse 
Ananiás lóval; Win te r Elek, Illés János, Kozma Mihály és 
Talinger f rigyes gyalog; adómentességet nem élvező, szabad 
állapotú lakosok: Anka Vonucz, Vicsai Mihály, Mosolig György, 
Styefuez Stefán, Mosolig Péter, Szűcs P reku j és Demeter, 
Styefucz rrógyer és Gubán János gyalog.2 

1733-ban I. báró Hadadi Wesselényi István itteni zsel-
léreiről van szó, a kik 400 magyar forintig kezességet vállal-
nak gróf Gyulai Istvánnak Mészáros András nevű, szilágy-
csehi örökös jobbágyáért .3 

A főkormányszéki levéltárból 1799 márcz. 13-dikán Ma-
rosnémeti Gyulai József számára kiadott kir. itéletlevél szerint 
Benedekfalva bir tokon 1702 szept. 16-dikán tanuvallatást tar-
tottak oly földek ügyében, melyeket az egyház tartott vagyo-
nának, holott azokhoz a gróf tartott igaz igényt.4 

Gör. kath. kőtemploma 1790-ben épült. Az egyház 1782-
ben egyesült. Anyakönyve 1818-ban kezdődik.5 Magyar evang. 
reform, egyháza a XVII. derekán s XVIII. század elején pusz-
tító harezok áldozata lett.<! 

Állami jellegű egy t an te rmű elemi iskolája 1900-ban szer-

1 Szv. lt. — 2 U. o. — GKG. C. fasc. XVI. — 4 ü . o. XIV — 5 Sch. 188(i. 
175. lap. — r> V. ö. Névkönyv, ex. ref. 1874. 15. 1. 
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veztetett. Azelőtt a Szilágyvármegyei Wesselényi-Egyesület kis-
dedóvó-intézetet tartott itt lenn, a melyből fejlett ki az állami 
elemi népiskola. 

A csehi vár XVII. századbeli n rba r iuma szerint jobbá-
gyainak száma 13. Az urak számára van egy udvarház, alatta 
nagy, öreg kőpincze, ezen egy rend kőház, azon felül egy 
rend faház. Majorság-földek két fordulóban vannak ; ezek 
mennyiségét azonban nem tudják . Kaszáló a Szamos felől 
való fordulóban van há rom helyt. Majorság-szőlő van hat 
he lyen : egy nagy páznia szőlőt Kun István czikói jobbágyai-
tól vettek el; egyel Barcsai Zsigmondné b í r ; egy pázma sző-
lőt Lisztiusné kapot t volt. Szent György és Szent Mihály adó-
j ában 3- 3 forintot, darabant-pé.nzűl pedig 6 forintot fizetnek. 
«Ezeket közönségesen az várhoz való jobbágyok adják.» Búzá-
ból. borból, zabból, árpából ötödet, méhből pedig tizedet 
fizetnek. Minden tíz pázsit-disznóból egyet adnak, de, ha több 
volna, akkor is csak egyet. A váltó két pénz. Oszszel tizeddel 
adóznak, melynek váltóját az urak állapítják meg. Az udvar-
ház mellett egy tó van.1 

Marosnémeti gróf Gyulai Istvánnak szilágysági jószágában 
lakó jobbágyairól és zselléreiről 1729 j anuá r j ában írt jegyzék 
szerint van egy jobbágy, egy zsellér, Orosz és Molnár nevűek. 
és egy puszta telek, valamennyien taksások." 1720-ban 3 ne-
mes-. 3 jobbágy-, 0 zsellér-, összesen 12 az adófizető háztartás, 
és pedig 3 magyar és 9 oláh. A lelkek száma összesen 180-ra 
rúgott, ezek közül magyar 27. oláh 81. A község oláh s a 
magyarokat csak vezetéknevük után számították, mint elolá-
hosodottakat .3 1733-ban Benedekfalva (Benyfalva) oláh család-
j a inak a száma 12: egyesült és kétnejű papja György nevet 
viselt.4 1847-ben a lakosok száma 493: róni. kath. 10, gör. 
kath. 241. ev. reform. 242.5 1890-ben 427 lakosa van ; nyelvre 

1 GKG. A. fasc. XV—XVI. — 2 GKG. cista C. fasc. XVI. — :s Magy. Stat. 
Közt. XII. k. (i(). 1. — 4 Tr. — 5 Nagyv. Kuk. 1847. 110. I. 
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nézve magyar 84, oláh 343; vallásra nézve r. kath. 9, gör. 
kath. 343, evang. reform. 64, izr. 11. Házak száma 99. 

1720-han 107 1
 2 köblös szántóföldje s 35 kaszás ré t je volt.1 

1895-ben gazdaságainak száma 95, területe 873 katasztrál is 
hold, a melyből szántóföld 420, legelő 135, erdő 90, kert 55, 
rét 49, szőlő (parlag) 17, terméketlen 107 hold.2 A községnek 
í900-ban 5.552 K. becsértékű cselekvő vagyona van, állami 
egyenes adója 1.906 K 84 f. 

Határrészei : Alsó-, Felső-térség, Pojén, Peszte Gyál (túl 
a hegyen), Ficzigó, Gyálu Máre (szőlőhegy). 

Berekszó. 
(Alsó- és Felső-Berekszó.) 

Berekszó nevű községünk kettő van : Alsó- és Felső-Be-
rekszó ezek ilyen néven fordulnak elő az oklevelekben m á r 
a Hunyadiak kora óta. Mind a kettő középszolnokvármegyei 
helység; de néha, pl. 1470-ben mindket tőt Szatmár vármegyé-
hez is számították. 

Alsóberekzo, Felsewberekzo 1470, Berekzo 1475, Alsó-Be-
regzó 1549, Felseoberegzó 1569, Alsó-Be reg zeo 1595. Alsó-Be-
rekszó román neve : Bárseul de Jos = birszaul de zsosz, Felső-
Berekszóé: Bárseul de susu. 

1682 előtt, Váradnak a török uralom alá jutása után el-
pusztult mind a két helység s azután ú j ra települt. 

Eredetileg a Drágfiak birtokai, a melyeknek története a 
t izenhatodik század közepe tájától kezd világosodni. 

1475 körül «Berekzo» helységből 3 frt adót fizettek a 
Drágfi jobbágyai .3 Alsó- és Felső-Berekszón 1543-ban 1—1 
kapu után rótták meg adóval a Drágfi Gáspár jobbágyait , Alsó-
Berekszón 3, Felső-Berekszón pedig 2 szegényt felmentettek.4 

1 Magy. Slat. Közi. XII. k. 66. 1. — * Mg. St. 502. — 3 E mű I. k. 179. 1. — 
4 Dical. 
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1549-ben a Drágfi özvegyének a jobbágyai adóztak, még pe-
dig 1 — 1 kapu u t án ; de Alsó-Berekszón fölmentést nyert az 
adózás alól 3 szegény és 1 leégett ház, míg Felső-Berekszón 
1 ú j házat mentet tek föl.1 1570-ben a császár jobbágyait adóz-
tatták meg mindkét helyen 1—1 kapu után." 1604-ben Alsó-
Berekszón 1 rótt ház után 2 forintnyi adót fizetett a Szécse-
nyi jószága," míg a Gyulafi-jószághoz tartozó Felső-Berekszón 
1 rótt ház után 2 forintnyi adót fizettek.4 

A bir tokokat 1569-ben, mikor Báthori György nótáztatott, 
idősb Gvu la fi Lászlónak adományozta János Zsigmond." 1595. 
okt. 12-dikén Báthori Zsigmond meg is engedte Rátóti Gyulafi 
Lászlónak, hogy azokkal szabadon rendelkezzék.6 

Ostrosith Borbálának három felsőberekszói szökött job-
bágynak a puszta telke jutott, a mikor 1671 október 7. előtt 
Gyulafi Borbála halála után felosztották Kapi György, Barcsai 
Jud i t és Ostrosith Borbála között.7 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták Alsó-Berekszó községből a következőket. Főbb birtoko-
sok : gr. Gyulai József és br. Naláczi Károly; kisebb birto-
kosok: gr. Teleki Imre, br. Radák Ádám, gr. Rédai Adámné, 
br. Jozsincziné, Barcsai Sámuel és gr. Teleki László; más 
telkén lakó, adózó nemesek : Csonka Tógyer pap, Csonka 
Szimjon k á n t o r ; m o l n á r o k : Kodrán Yonucz és Szamosán 
Yonucz.8 Felső-Berekszó községből pedig a következőket ír-
ták össze. Főbb bi r tokosok: gr. Gyulai József és br. Borne-
missza József ; kisebb bi r tokosok: gr. Toldalagi László, gróf 
Rédai Adámné, gr. Teleki László, br. Huszár József, br. Radák 
Ádám és Horváth Zs igmond; más telkén lakó, adózó neme-
sek: Bojtor Gligorie, Gavrila, Vaszalika, Györgyié é s D u m i t r u ; 
p a p : Búmba Szimjon gör. ka th . ; kán to r : Búmba Tyi for ; mol-
ná rok : Lipován Lup, Bargován Vonucz, Mórán Von, Szűcs 
Makové és Bojtor Ir imie: á rendás : Busz Flora.9 

1 Dical. — 2 U. o. — 3 U. o. — 4 U. o. — 5 GKG. C. fasc. XII. - <; U. o. 
XIX. — 7 U. o. A. fasc. VII. — 8 Szv. lt. — 9 U. o. 
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Alsó-Berekszó gör. kath. kő temploma 1868-ban,1 Felső-
Berekszóé 1828-ban épült. Az egyházak anyakönyvei 1823-ban 
kezdődnek.2 

Mindkét helyt gör. kath. jellegű egy-egy t an te rmű elemi 
iskola van, az alsó-berekszói 1863-ban épült. 

Egv 1676 má jus 22. kelettel Szilágy-Cseh urbariuma czím-
inel a csehi várhoz tartozó jobbágyok számáról fennmarad t 
összeírás szerint Alsó-Berekszó részbir tokban öí jobbágy, két 
bujdosó jobbágy van.3 Egy a XVII. századból Csehi javak 
urbarinma cz ímmel fennmarad t jegyzék szerint Berekzón 35 
jobbágy van.4 

Marosnémeti gróf Gyulai Istvánnak szilágysági jószágában 
lakó jobbágyairól és zselléreiről 1729 j anuá r j ában írt jegyzék 
szerint Alsó-Berekszón négy zsellér, Felső-Berekszón egy job-
bágy s egy zsellér van.5 

1715-ben Alsó-Berekszón 5 adófizető jobbágy-háztartá 
volt, ezekből 1 magyar, 1 német és 3 oláh. 1720-ban 4 job-
bágy-, 1 zsellér- összesen 5 háztartás, közülök 2 magyar és 3 
oláh. A lakosok vezetékneve magyar ugyan, de a község m á r 
ekkor kétségkívül oláh.6 A lakosság száma 45-re tehető. Nyelvre 
nézve (a nevek után) ekként oszlik m e g : 1715-ben magyar 9, 
német 9, oláh 27, 1720-ban pedig magyar 18 és oláh 27. Felső-
Berekszón 1715-ben 7 jobbágy- és 3 zsellér-, összesen 10 ház-
tartás fizet adót, ezekből 3 magyar és 7 o láh : 1720-ban 13 
jobbágy és 3 zsellér-háztartás, összesen 16 és pedig 5 magyar, 
11 oláh. A népesség száma 1715-ben 90 lélek, magyar 27, oláh 
63; 1720-ban 144 lélek, 45 magyar és 99 oláh. A lakosok ve-
zetékneve itt is magyar ugyan, de nyelvre nagyobb részük 
oláh.7 1733-ban Alsó-Berekszón 20 oláh családot találtak; gö-
rög-keleti papja Nekita (Nikétás?) nevet viselt. Felső-Berek-
szó oláh családjainak a száma 30; görög-keleti papja Gábor.8 

1 Sch. 1886. 170. lap. — 2 u . o. 171. lap. — GKG. A. fasc. XV., XVI. 
4 U. o. — 5 U. o. C. fasc. XVI. — 6 Magij. Slat. Közi XII. k. 65. 1. — 7 U. o. 
•65. és 66. 1. — 8 Tr. 
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Alsó-Berekszón 1847-ben a lakosok száma 560; vala-
mennyi gör. kath.1 Felső-Berekszón a lakosok száma ekkor 
1034; gör. kath. 1020, evang. re form. 5, izr. 9.2 1890-ben Alsó-
Berekszó népessége 843, nyelvre nézve magyar 12, német 58. 
tót 1. oláh 758. egyéb 14; val lásra: r. kath. 10, gör. kath. 772. 
evang. re form. 4, izr. 57. Házak száma 188. Felső-Berekszó 
lélekszáma 1565; nyelvre nézve magyar 21, oláh 1539, egyéb 
nyelvű 5; vallásra nézve r. kath. 1, gör. kath. 1478. evang. 
reform. 5, izr. 81. Házak száma 335. 

Alsó-Berekszó lakosai 1715-ben 121/2 köblös szántóföld 
és 9 kaszás rét után fizettek adót. 1720-ban 281

 2 köblös szán-
tót, 11 l/2 köblös írtványt és 26 kaszás rétet jegyeztek fel az 
összeírok.3 Felső-Berekszón szántóföld 1715-ben 48, 1720-ban 
288 köblös; rét 1715-ben 17, 1720-ban 75 kaszás; jövedelem 
«más forrásból» 1715-ben 45, 1720-ban 30 forint.4 1895-ben 
Alsó-Berekszó gazdaságainak száma 205, területe 2205 kataszt-
rális hold, a melyből szántóföld 1600, legelő 229, rét 173, 
erdő 40, szőlő parlag 20, kert 2, terméketlen 135 hold.5 Felső-
Berekszó gazdaságainak száma 294. Területe 6298 katasztrális 
hold, a melyből szántóföld 2814, erdő 2487. legelő 604, rét 
127. kert 50, terméketlen 216 hold.6 

1900-ban Alsó-Berekszónak 2900 k becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 3055 K. 44 f. Felső-Be-
rekszónak 17.800 K. a cselekvő vagyona, állami egyenes adója 
5337 K. 78 f. 

Alsó-Berekszó határ részei : Bitül Codii = Bitül Kozij (a 
rétek rossza, selejtje), Mázérisce = Mazeristye (paszulylyal be-
vetett területek), Yalea Fénajelor = Váljá Fenáczélor (kaszáló-
völgy), T inoasa=Ty inaszá (sáros), B o r t u r a ^ B o r t u r á , Yreticel = 
Yrétyicsél, Yalea Panchi = Váljá Pánki, Yalea Lupii = íjá 
Lupij, Culmea Oanii = Kulmjá Yányij, tata dósul Bársáre-

1 Nagyv. Nvk. 1847. 109.1. — 2 U. o. 110. 1. Magy. Stat. Közt. XII. k. 
05. 1. 4 T. o. 5 Mg. St. 498. — « U. o. 502. 
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Iului = fáczá si doszul Birszaréluluj (Bársarel nevű — berek-
szói — domb két oldala). 

Felső-Berekszó utczái : pe Deal = |)é Gyál (I)omb-), pe 
Dos = pé Dosz (Hát-), pe Vale = pé Vále (Patak-), |)e Hába-
dác — pé Habadic (Habadik-utcza). 

Határrészei : Pceana Saliscii = Pojáná Szelistvij (Szelistye 
nevű erdei rét), Bársarel = Birszarél (Kis-Berekszó), la Past 
Iá Pászt , fundul Ritului = fundul Ri tuluj (réttelek), dósul 
Neamtului = doszul Nyámczulu j (Némethát), Prisacá = Pri-
száka (méhes), Culme == Kulmé (bérez), Dealul Mantii — Gyá-
lul Mántij (Köpenydomb), Fénafe Fenáczé (kaszálók), Dea-
lul Popii = Gyálul Popij (a pap dombja), Dealul Ulului 
Gyálul Ululuj, Mazérisce = Mazeristve (paszuly-földek), Ses = 
§esz (síkság) és Mijlocia = Mizsloesiá (középső). A Bársarel 
nevű liatárrészben a két patakocska között van egy Cetá-
tea = Csétaczjá (kis erőd, kis vár) nevű hely, de monda nincs 
róla. Vizei: a Bársarel ha tár részben ez a két patakocska, ne-
vük nincs. 

Felső-Berekszó községhez 1720-ban a Papfalva nevű puszta 
tartozott, a melyből 16 köböl volt művelve.1 

B é l m e z ő . 

Az oklevelekben találkozunk egy Bélmező nevű kraszna-
vármegyei s egy Béltelek nevű középszolnokvármegyei hely-
séggel. 

Az előbbi (Bclmezev 1487, Belmezee 1488.) a két Nyár-
tóval együtt fordul elő. 1488 szept. 20-dikán Vajai Balázsné 
Ilonát be akar ják iktatni az itteni birtokrészbe, de Horváth 
Gáspár, az erdélyi püspök tisztje el lentmond.2 Ezzel az adat-
tal nyoma vész Bélmezőnek. 

Bclthelek 1418-ban Musko és Kovács-ílése birtokokkal 

1 MÍKJIJ. Stat. Közi XII. k. 339. 1. — 2 Dl. 19404. 
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tűnik föl s akkor a Szentkirályi családot iktatják a birtokba.1 

Ez a mai Beitek Szatmár vármegyében. 

l i idesk út. 

Bydeskwth birtok 1487-ben Bőnye ha tá r já rásakor tűnik 
íöl.2 1524 jun . 26-dikán is említve van, hogy a középszol-
noki Bőnye bi r toknak egy részét Bydeskwthnak hívják.'5 

A kolozsmonostor i konventnek ekkor kelt örökvalló levele 
szerint Bőn vei János Bőnye falu Büdöskút nevű részében 
levő egy pusztatelkét minden fordulóban két-két hold 
szántóval s a Csiszárné rétje nevű kaszálóval László István-
nak örökbe vallja.4 

1544-ben arról van szó, hogy a középszolnoki Bideskút 
b i r tokban lefoglaltak Gardi Mihály és Bálint ellenében Ivis-
dobai Székely Lázár javára egy fél jobbágytelket, a melybe 
Székelyt vissza is iktatták." Bideskúti Gardi Antal e részbir-
tokának bizonyos része Kisdobai Székely Gábort illeti, a ki 
annak kiadására 1545-ben meg is inteti Gardi Pétert, továbbá 
Mihályt és Bálintot.6 

1551-ben Ferd inánd király előtt megjelent Tamás György 
fia, Bideskuthi László unokája és elmondta, hogy fenti László 
ezelőtt a középszolnokmegyei Bydeskwth b ir tokán egy puszta 
udvarháztelket Bideskuthi Laczoka Demeternek bizonyos 
pénzért zálogba adott. 1547-ben panaszos annak özvegyétől 
Dorottyától és fiától Bálinttól kiváltotta ugyan, de a telek 
egy részét visszatartották, sőt 1549-ben fenti Laczoka Bálint 
fegvveres kézzel a kiváltott részbe tört, annak egv részét, a 
saját ja szomszédságában bevettette és elfoglalta, panaszosnak 
több mint ötven forint kárára . Megparancsolta a király a 
kolozsmonostori konventnek, hogy idézze meg alpereseket.7 

' Lelesz, Stat. S. 149. — 2 Csánki, I. k. 552. 1. — Dl. 36.400. Km. Prot. 
R. p. 232. nr. 1. — 4 U. o. 5 Lelesz, Act. an. 1544. nr. 37. — <; ü . o. 1545. 
Tir. 21. - 7 Orsz. lt. kolozsmonostori konvent Lad. 34. E. nr. 28. 
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Azután nincs szó Bideskút bir tokról , mely Bőnye hatá-
rába olvadt, sőt Bőnye is beolvadt Szilágy-Szeg határába . 

Rikácza. 

Középszolnokvármegyei helység; de néha, mint pl. 1470-
ben Szatmár vármegyéhez számították.1 Bikáczfalva, Bekácza. 
Bykazfalwa 1424, Bykacza 1461, Bykaz 1470, Bikácz 1495, 
Bykdcha 1548, Bykarcza 1570. R o m á n neve Bicadiu r Bi-
caz = Bikáz és Bgyikáz. 

A helység elpusztulása 1082 előttre esik; a németek 
égették fel.3 Azután ú j ra települt . 

Eredetileg a Kusalyi Jakcsiak b i r toka ; de Kusalyi Jakcsi 
János 1401 márcz. 23-dikán elzálogosította Bélteki Drágfi 
Miklósnak; 4 1462-ben pedig bizonyos pénzösszeg átvétele 
mellett Kusalyi Jakcsi Györgv bocsátotta Bélteki Drágfi Mik-
lós kezébe,5 míg aztán 1464-ben Kusalyi Jakcsi János — tel-
jes kielégíttetése után — örökre visszaboesátotta Bélteki Dyágfi 
Miklósnak.0 1495-ben Kusalyi Jakcsi Ferenez a leleszi kápta-
lan előtt Drágfi Bertalan erdélyi va jdának és fiainak Imrének. 
Györgynek és Jánosnak adta át." 

János királynak Budán 1533 aug. 26-dikán kelt levele 
szerint ilj. Jakcsi László fiának Jánosnak e részbir tokáért 
per folyik Drágfi Gáspár felperes, Szolnok és Kraszna megyék 
főispánja meg Kusalyi Jakcsi Mihály alperes közt, a mely 
ügyben felmutatot t levelek alapján Jakcsit elítélik s a birto-
kot a felperesnek adják. s 

1475 körül Bekaeza helységből a Drágfi jobbágyai t 2 f r t 
1 dénárral , 1543-ban pedig 3 kapu után adóztatták meg itt Drágfi 
Gáspár jobbágyait, de fölmentették 1 bírót, 1 szabadost, 7 sze-

1 Csánki, I. 552. 1. — 2 Sch., 1894. 177. 1. — Szv. lt. — 4 Dl. 36.392. Km. 
Prot. E. min. pag. 102. q. nr. 4. — 5 ÜKG. A. fasc. XX. — <! U. o. — 7 U. o. C. 
fasc. XII. 8 A protonotariusnak 1584-ben Gyulafi László fiai számára kiadott 
átiratában. GKG. C. fasc. XII. 
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gényt és 1 új házat.1 1549-ben 3 kapuszáninyi adóval rótták 
meg m á r Drágfi özvegyének a jobbágyait , kiken kívül volt 
még e helységben 1 bíró, 8 szegény és 5 új ház.2 1570-ben 
1 kapu után adóztak a császár jobbágyai . 3 1004-ben itt és 
Somoson együttesen 1 rótt ház után 2 irtot fizettek adóban 
Gyn lati részéről.4 

A bir tokból 1545-ben Jakcsi Mihály leánya, Klára kikéri 
testvérétől, Mihálytól az őt megillető részt.5 

1548-ban Knsalyi Jakcsi Mihály elcseréli ezen Bikácza, 
továbbá Inó, Széplak és Udvarhely bir tokokon ama tizenegy 
jobbágyot, kiket néhai Bélteki Drágfi Gáspártól bír cserében, 
Somlyói Báthori Anna hadadi részbirtokaiért .6 

1555-ben Kusalyi Jakcsi Boldizsár és Mihály a birtok 
elfoglalása miatt t i l takoznak Nádasdi Tamás ellen,7 ekkor 
Drágfi György e bi r tokához úgy látszik — a kincstár, Báthori 
András vagy György, Ország Kristóf, Perényi János fiai tá-
masztanak igényt, mer t ez ellen ti l takoznak Kusalyi Jakcsi 
Mihály fiai: Boldizsár, Mihály és András,8 a kik 1557-ben 
t i l takoznak az ellen, hogy a helységnek felét János király és 
Izabella Báthori Györgynek és nejének Báthori Annának meg 
ezek fiának, Istvánnak adományozzák. 9 

1569. márcz. 19-dikén János Zsigmond odaadományozza 
a részjószágot Rátóti Gyulafi Lászlónak. Ez a jószág Báthori 
György hűtlenségbe esésével szállott a kincstárra.1 0 1595 okt. 
12-dikén Báthori Zs. megengedte Rátóti Gyulafi Lászlónak, 
hogy szabadon rendelkezzék itteni birtokával is.11 

1640 máj. 13-dikán néhai Barcsai Jud i tnak (?) a bikáczai ha-
táron levő földein megosztozkodnak Kapi György és Bethlen 
Farkasné Ostrosith Borbá la : a Bikfark alatt Apácza felőli rész 
a Bethlennéé, a Kis-Yárcza felőli pedig a Kapié.12 

1 Dical. — 2 U. o. — U. o. — 4 U. o. 5 Lelesz, Act. an. 1545. nr. 
18. — e Orsz. IL Km. conv. lad. 26. Ii. nr. 17. — 7 Lelesz, Prot. 13. fol. 108. 
an. 1555. x GKG. A. fasc. XX. — 9 Lelesz, Act. an. 1357. nr. 13. — 1 0 GKG. 
A. fasc. I.. III., János Zs. aláírása és papírpecsétje. — 11 U. o. C. fasc. XIX. — 
12 U. o. A. fasc. VII. 
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1()71 szept. 23-dikán néhai Barcsai Zsigmondné biká-
czai javait felosztják Kapi György, Balassagyarmathi gróf 
Balassa Imréné Barcsai Judi t és Bethlen Farkasné Ostrosits 
Borbála között.1 

Közép-Szolnok vármegyének egy 1748-diki ítéletleveléből 
megismerjük, hogy a kuruczvi lág idején mint bujdosot t a 
lakosság az erdők sűrű jében . Macskási Kata bikáczai Szász 
Péter nevű j o b b á g y a s néhai gr. Bethlen László u tódainak Elek 
Miklós nevű jobbágya közt a bikáczai határon, a R u n k nevű 
irtásban levő h á r o m szántóföld felett egyenetlenség támadt . 
A «kuruczvilági revolut iokor» mind Elek Mihály mind Szász 
Josip a bikáczai ha táron való R u n k nevű helyre futot tak ki, 
akkor ott sű rű erdő levén, az ellenség elől oda rejtőzködtek, 
ott mindket ten bizonyos tanyát s kalibát fogtak m a g u k n a k ; 
de nemcsak ők, hanem akkor más bikáczai lakosok is. Míg a 
revolutio tartott Elek Mihály házat is kezdett építeni a sűrű 
erdő közt, de ebben a házban a fo r rada lom alatt kevés ideig 
lakott, labanczczá lett és a teremi ha tá ron el is esett, mi-
előtt a háza környékét a sűrű és nagy erdő közt bővíthet te 
volna irtás által, «aztán az említett Szász Josip is az Elek 
Mihály háza mellé csinálván kalibát, mineku tána benne lak-
tak. az elégett volna, Elek Mihálynéval egy testvér levén 
Szász Josip, az ő házába költözött és j ó da rab ideig együtt 
laktak», idővel csak Szász Josip marad t a házban s míg a 
régi faluhelyre visszaköltöztek, mindig ott a R u n k nevű he-
lyen lakott, a ki ott jó darabot irtott. A Szász Josip fia Péter 
is azon a Runk nevű helyen levő irtáson terjeszkedett . A vég-
zés ez volt : «a mely földre néhai Elek Mihály építette volt 
a házát, azon egy da rab föld legyen az Elek Miklós, Bethlen 
részre való jobbágyé ; a Szász Péter irtásai pedig mind meg-
marad janak az említett egy földön kívül az ő kezénél, mint-
hogy a nagy és sűrű erdőből az ő édes atyja és annak utána 

1 GKG. A. fasc. VII. 
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az ő sok fáradsága által tisztult meg s mely is már most jó 
gabona te rmő hely».1 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben összeír-
ták a következőket. Főbb bir tokosok: gr. Gyulai József, br . 
Bornemissza József és gr. Bethlen Sámue l ; kisebb birtoko-
sok: br. Toroczkai Ágnes, gr. Bethlen László és Ötvös Sándor ; 
más telkén lakó, adózó nemesek : Bota György, Von és Péter; 
p a p : Pop Vaszi, k á n t o r : Popa Alexa.2 Az 1805-ben nemesi 
fölkelésre összeírt adómentes nemesek névsorába a községből 
fölvették Bede Áron udvarbí ró t . 3 

Bikácza gör. kath. f a t emploma 1770-ben épült. Az egyház 
anyakönyve 1824-ben kezdődik.4 

Gör. kath. jellegű egy tanter mű elemi iskolája 1868-ban 
épü l t : de 1820-ban szerveztetett. 

Adót 1715-ben 0 jobbágy- és 3 zsellér-, összesen 9 ház-
tartás íizetett és pedig 2 magyar és 7 o l áh ; 1720-ban pedig 
5 jobbágy- és 2 zsellér-, összesen 7 háztartás, valamennyi oláh. 
A lakosság száma 1715-ben 81. 1720-ban 63 lélek. 1715-ben 
18 magyar és 63 o láh ; 1720-ban mind a 63 oláh.5 Egy a 
XVII. század elejéről a Bik alatt való jobbágyok száma czím-
mel f enmarad t összeírás szerint a jobbágyok száma négy a 
fa luban. 0 Egy 1676 máj. 22. kelettel Szilágij-Cseh urbarinma 
czímmel a csehi várhoz tartozó jobbágyok számáról fenma-
radt összeírás szerint e részbir tokban öt jobbágy és egy 
puszta jobbágytelek van.7 1733-ban Bikácza (Bikház) oláh 
családjainak a száma 30: görögkeleti pap ja János. 8 1750-ben 
363 görög kath. lélek volt." Marosnémeti gróf Gyulai István-
nak jobbágyairól és zselléreiről 1729 j a n u á r j á b a n írt jegyzék 
szerint négy zsellér tartózkodik itt.10 1847-ben a lakosok száma 
988: róm. kath. 6. gör. kath. 8, evang. reform. 974. Ekkor 
német nevet is adnak a helységnek: Farrendorf11; de az össze-

1 GKG. B. fasc. XIII—XV. — 2 Szv. lt. — :í U. o. — * Sch. 188(5. 180. 1. 
5 Magy. Stcit. Közi. XII. k. 65. és 66. 1. — 6 GKG. A. fasc. XV—XVI. 7 U. o. -
* Tr. — 9 Tr. 1901. IX. 285. 1. — 10 GKG. G. fasc. XVI. — » Nagyv. Nvk. 1847. 110. L 
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írás e redménye nem fogadható el, mert 974 evang. r e fo rm, 
lakosa nem lehetett a községnek. 1890-ben 819 lakosból nyelvre 
nézve magyar 7, német 54, oláh 756, egyéb nyelvű 2; vallásra 
nézve r. kat. 5, gör. kat. 681, gör. kel. 77, evang. re form. 3, 
izr. 53. Házak száma 167. 

Szántóföldje 1715-ben 33y2, 1720-ban 381/2 köblös : rét je 
1715-ben 20, 1720-ban 25 kapás.1 1895-ben gazdaságainak 
száma 158, területe 2230 katasztrális hold, a melyből szántó-
föld 1433, erdő 292, legelő 203, rét 140, kert 48, szőlő (par-
lag) 20, terméketlen 94 hold.2 

A községnek 1900-ban 8121 K. becsér tékű cselekvő va-
gyona van, állami egyenes adója 2854 K. 36 f. 

Utczái: Alszeg-, Felszeg- és Hadadi utcza. Határrészei : 
Valea I nghiului = Váljá Ungyuluj (zugoly alatti völgy), Fé-
nate = Funácze (kaszálók), Bicátél = Bikaczel és Bgyikazel, 
Hiituri = Hiji turj (földcsuszamlások), Dealul Cornilor = G\rá-
lul Kornyilor (a Somfalu leié eső domb), Páncsa, Valea Run-
cului = \ r ál já R u n k u l u j (Runk völgye), a miről 1748-ban esett 
szó, Dealul Crucii = (iyálul Krucsi j (keresztes domb), Padu-
rea Crucii = Pádur j á Krucsi j (a feszületnél levő erdő), Igája. 
Vize a Bikácza-patak, fo r ráspon t j a e községben van, s Nán-
tűnél ömlik a Krasznába. 

Hódja. 

Hugim 1558, Budgya, Budgia 1600, Búgj (/ja 1721. Bugigia, 
Budja 1722. Román neve Bodie 1733, Bodjie 1837. 

Doboka vármegyéből kebelezték Szilágy vármegyébe. 
1837-ben ott a magyaregregyi já ráshoz tartozik.3 

Az Egregy-patak völgyében fekszik út mellett. Távolsága 
Zilah (Zilai) városától, melyet gyakran felkeres, másfél mér -
föld (1722).4 

1 Magy. Stat. Közt. XII. köt. 65. és 66. lap. 2 Mg. St 502. — :1 Hodor : 
Doboka, 522. 1. — 4 Conscript. Dob. 

Dr. PETRI Món : Szilágy vármegye monographiája. III. 
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1407 előtt a Dobokai család részjószága. 1407-ben Dobokai 
Miklós nótáztatott s az ő itteni részbirtokát Mátyás király 
Mindszenti János, Mátyás és Miklós fivéreknek adományozta. 1 

1558-ban Izabellától és János Zsigmondtól adománvul 
kapták a birtokot Bánfi Pál, Nyujtódi István, Tóth Mihály, 
Nagymihályi Anna és János, Kendi Katalin és Mihály meg 
Szalánchi Dorottya és János s mindkét nembeli utódaik." 

1600-ban Mihály vajda meghagyta Doboka vármegyének, 
hogy Zilahi Li terátus Mártont ol talmazzák a birtokélvezeté-
ben, minden törvényes kereset és per ellen, a ki ezt a birto-
kot Nagy Mihály Páltól vette zálogba.3 

Nagymihályi Pongrácz László eladta (Budgiat) Nagydobai 
Spáczai Mihály-, János- és Miklósnak.4 

A kir. tábla 1804 j a n u á r 10-dikén kelt Ítéletében azt álla-
pította meg, hogy itt Drugatyet Horvát jog volt.5 

1837-ben bi r tokosai : Béldi, Bédei grófok, Kemény báró 
és Simándi nemesek.0 

1837-ben kis fa temploma van a görög nem egyesülteknek, 
a kiknek papja '«a milványi fő törvényhatósága» alatt áll.' L jab-
ban a község egy része a gör. kath. vallásra tért á t ; egy köz-
ségi elemi iskola most van szervezés alatt. 

1722-ben 7 jobbágyot s 5 zsellért írtak össze,8 1733-ban 
17 volt az oláh családok száma; papja görög-keleti.9 1750-ben 
124 a g. kath. lélek.10 1837-ben 110 a lelkek száma s ekkor 35 
ház van a fa luban. A közlakosok oláhok, nemes egy sem lakja.11 

1890-ben lélekszáma 424; nyelvre nézve magyar 7, oláh 
401, egyél) nyelvű 10; vallásra nézve gör. kath. 83, ágost. hitv. 
evane-. 321, izr. 10. Házak száma 80. 

1721-ben adója 141 rf. 1722-ben a falú közös adója 100 
magyar írt.12 

1722-ben ha tá ra két részre oszlik, délre és északra terűi 

1 Conscript. Dob. Függelék, 11. lap — 2 Iii. fasc. (). nr. 15. :t Jlt. e. 
* Gencsi-lt. nr. 381. — 5 Hodor : Doboka, 522. 1. G U. o. 7 U. o. — s Cons. 
Dob. — 9 Tr. — 1 0 Tr. 1901. IX. 286. 1. — 11 Hodor : Doboka, 522. 1. — 12 Cons. Dob. 
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el. Talaja a lapályon félfekete és termékenyebb, a dombolda-
lokon veres és terméket len. Trágyában szűkölködik. Hodor 
1837-ben azt ír ja határáról , hogy terméketlen, földje meszes.1 

A trágyázatlan földet kétszer szántják 4 és (i ökörrel . A sík-
ságon kétszeres terem. Szénája bőven van, erdőben is bővel-
kedik. A határon átfolyó Egregy-patak gyakran kiönt.2 

1722-ben a 7 jobbágy és 5 zsellér részén voll 12 egész 
és féltelek, 1 puszta telek, 11 ökör, 17 tehén, 1 bo r jú vagy 
üsző, () ló, 33 j uh és kecske, 0 méhkas, 63 sertés, 38 köblös 
szántóföld, 14 köböl és 1 metre ta (mintegy 39'39 liter) őszi 
vetés, 1 metreta tavaszi vetés; termett itt a megelőző 1721. 
évben 78 kalangya búza, 14 kalangya zab, á rpa és alakor, 
30 kalangya kender és len, 35 szekér széna. Évi malomjöve-
delme 10 magyar forint . Malma földes úri területen van. 3 

1895-ben gazdaságainak száma 77. Területe 1157 katasztrális 
hold, a melyből szántóföld 523, erdő 242, rét 144, legelő 133, 
ker t 65, terméketlen 50 hold.4 

A községnek 1900-ban 2889 K. 50 fii. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 1417 K. 0 fii. 

Határrészei : Denaja, Calcá ioasa=Kelki jaszá (csizmasarok 
alakú), Corni§or = Kornyisor (somfácska), Ses = Sész (róna), 
l)osz (hát), Magura, La S u r i = L á Sur j (csűrök környéke). 

B o í l m é r . 

(BuehméiO 

Lecsmér és Dédács között (XVI. század) említik. Bneh-
me r nevű hely ma is van e tájt, Somály határán, ettől a köz-
ségtől keletre, két patak közt, a Ivémerrel közlekedő úttól 
délre, a leesméri ha tár szomszédságában. Ez felel meg annak 
a Bodmér birtoknak, a melybe 1410-ben a váradi káptalan 
.Zsigmond rendeletére a kusalyi Jakcsiakat iktatja be.5 Egy 

1 Conscript. Dob. — 2 Hodor : Doboka, 522. lap. — :t Conscript. Dob 
4 M(/. St. 506. — 5 Jlt., percj. 

10* 



1 3 2 BQDÓTEI.KE. 

t izenhatodik századbeli jegyzék szerint is a Jakesi- javakhoz tarto-
zik a krasznavármegyei Bodmér.1 Buehmér ó-szláv személynév. 

Talán már ekkor nem is volt önálló község, ebben a 
században mindenese t re beolvadt Somály határába . 

Csánki Gutmér, Guthmer néven hibásan említi.2 

Boilótelke. 
i Pósatelke.) 

Az oklevelekben Menyével és Szil ágyszeggel fordul elő 
<1492), e tájt m a is megtalál juk egy puszta nevében. Bodo la. 
Fossa, Bodótelek, Bodolótelek, Pósatelke neveken tűnik föl. 
Középszolnokvármegyei hely. Alapítójától nyerte nevét. 

Már a Váradi Regcstrumhan nyoma van. Kocsid fia. Már-
ton négy márkáér t vádolta Vasvári fa luba való Nunát Bodo loa 
ispánja, Dumenus és solymosi Gusu pris taldus előtt. A felek 
megegyeztek Váradon akként, hogy Nuna másfél márkát ad 
Mártonnak és eleget tesz a birónak, a pristaldusét ellenben 
Márton fizesse.3 

1426-ban Adi János s Igaz Tamás perelnek Bodola, más-
ként Pósáért ,4 1431-ben Ardai János adja zálogba e (Possa, 
másként Bodola) prsediumot a Sándorháziaknak. 0 

1480 ápr . 5-dike után a kolozsmonostori konvent jelenti 
Mátyás királynak, hogy a középszolnoki Pósathelke, máskép 
Bodolótelke bir tok elfoglalása miatt perbe idézte Sándorházi 
Porkoláb Miklóst és Lászlót, Menyői László és Pál, Gelendi 
Antal deák meg fiai: János, Lázár és Benedek, Mocsolyai Ba-
lázs, Ambrus , Péter felperesek érdekében.0 

1492 aug. 13-dikán Sándorházi Porkoláb Mihály Bodoló-
thelek b i r tokába Lelei Adi Márton leányát, Szilágyszegi Pálné 
Annát és Szakácsi Kecskés János fiát, Lászlót ik ta t ták / 

1 Wl. 2 Csánki, I. 582. Csánki az Újhelyi-cs. ltárára hivatkozik; de az 
eredeti oklevél az idéztem helyen van. — 3 Kandra : V. R. 458. 1. 4 Szgy.— 
5 Zichi-Oktár, VIII. k. 457. 1. — <J Dl. 27939. 7 Dl. 27977. 
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1407 aug. 22-dikén Ulászló király azt hagyja meg e kon-
ventnek, hogy az illeni (I)obollo?) prsediumba iktassa be új 
királyi adomány a lapján Sándorházi Márton, erdélyi székes-
egyházi főesperest és rokonait , kiknek szülői is birták azt.1 

A középszolnoki Bodolothelek vagy Posatheleket (Bodolo-
theleke, alio nomine Posatheleke praedium) 1512-ben Harak-
lánvi Miklós a r ra az esetre, ha ő örökösök nélkül hal el. 
Deésházi Mihályra s másokra hagyja.2 

Somlyói Báthori Kiistóf, erdélyi vajda, a Kereszturon 
1578-ban kelt, Középszolnok vármegye al ispánjaihoz és nemesi 
biráihoz intézett levelében elrendelte annak az Ítéletének a 
végrehajtását , hogy Haraklánvi Lászlót Bodolóba s hozzá tar-
tozó erdő- és szőlő b i r tokába bünte tés terhe alatt haladékta-
lanul beiktassák Sándorházi János és Menyhért , Kusalyi Ja-
kabfi István, A m b r u s és Mór, Lelei Szilágyszegi Pál, továbbá 
kis-I)obai Székely Benedek és Gábor ellenében.3 Bodoló prae-
d ium akkor, a Haraklánvi László nevével, a ki somlyóvári 
provisor volt, tűnik el a szereplés szinteréről. 1818 j a n u á r 
29-dikén, mikor Leiében a Haraklányi-féle okleveleket lajstro-
mozzák, egy 1412-diki oklevelet is említenek, mely Bodóteleke 
vagy Botteleke (?) b i r tokra vonatkozik, tehát Haraklányi-bir-
tok utoljára. 

Kétséges, vájjon az a középszolnokvármegyei Pósahalma, 
Possalma praedium, mely Újfalu után, majd Kécz és Újfalu 
közt jön elő 1490-diki oklevelekben s a melybe ekkor Mátyás 
király rendeletére Báthori Andrást iktatják be,4 Pósatelkével 
egy-e? 5 De már Postelek más birtok.6 

Bogdánd. 

A Hunyadiak korában az oklevelekben Bagdan és Mag-
dalul nevű bir tokokat találunk. Ezt az utóbbit Mocsolya és 

1 Tört. Tár 1897. évf. 735. lap. — - Jlt. n. 3. :í Szgy. 4 Orsz. lt. erd. 
fisc. — 5 Lelesz, Stat. B. 309. — L. ezt. 
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Szeér vidékén keresi Csánki ; 1 de a kettőt egynek vehetjük, 
t. i. a Hadad vidékén való Bogdándnak. Nevének változatai : 
Bogdand 1383, Magdand 1454, Bagdan 1475, Baghdand 1543, 
Bogdán 1547, Bogdaan 1553. Szláv személynév. 

Érdekesnek ta r tom a Bogdánd határ járásáról való leve-
lel közleni az a lábbiakban : 

Bogdánd, Hadad-Nádasd, Korond határ járása kezdődött 
1383-ban. A király embere volt János, a János fia (de Sebes-
vár), a királyi udvar katonája , a káptalan részéről András, a 
moni eklézsia tiszteletes papja és megboldogult András apostol 
kápolná jának igazgatója, ez a kápolna abban az egyházban 
van, a mely egyház a boldogságos Szűz Mária tiszteletére van 
szentelve. A határ járás kezdődött Invocavit vasárnap után öt 
napra . Két halmot emeltek, a Korondpataka mellett, ott azon 
a helyen és ama hegy alatt, melyet Farkas-orrának hívnak. 
Ettől keletre, a hegy élén menve egy da rabon s olt északra 
térve, a Dobra és Erdőal ja királyi bir tokok szélén egy föld-
halmot emeltek. Innen tovább menve leszállottak egy völgybe, 
melyet Szárazaszónak hívnak s ott is egy ha lmot megújí tot-
tak ; ma jd innen egyenesen a hegy oldalán keresztül haladva, 
jó da rab területen át, emeltek ú j ra egy halmot. Innen tovább 
haladva, a Terebes patakot balra hagyva, a hegy oldalában 
egy új halmot emeltek, majd ugyancsak a hegv oldalán ha-
ladva kelet felé, azon út mellett, a mely Dobráról Bogdándra 
vezet, ott is egy ha lmot emeltek. Innen ezen az úton tovább 
menve és keleti irányt tartva, az útnak jobb oldalára térve, 
a Terebes-folyó eredetéhez, ott azon a helyen, a melyet Te-
rebes-hegy tetejének vagy bérczének hívnak, ú j ha lmot emel-
tek, honnan el indulva az Öles-patak (l 'lussa) feje felett egy 
tóhoz vagy patak forrásához, melyet Ferencznek hívnak, ott 
is halmot emeltek. Ettől a halomtól tovább menve, a Bábcza 
Magosa tetejére, ott két ha lmot emeltek, egyiket Bábcza oláh 

1 Csánki, I. k. 559. 1. 
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falu felől, a másikat Bogdánd felől. Ettől a helytől folytono-
san hágva, egész a tetejéig azon hegynek, melyet Bábcza 
Magosának hívnak, egyenesen kelet felé, ezen hegynek azon 
csúcsáig, melyet közönségesen Bükk-(Buch)-nek hívnak, ott 
egy halmot emeltek. Innen tovább menve jöttek ugyanazon 
irányba a hegyre fel, azon helyre, a melyet Orkebábcza Ma-
gosának neveznek, a hol két ha tá rha lmot emeltek, egyiket a 
fennemlítet t Nádasd falú felől, a másikat Bábcza királyi oláh 
falu felől. Ezen helytől, illetve határjelektől lefelé haladva s 
keleti i rányban tartva, jöt tek egy völgybe egy patak folyásá-
hoz, a melyet Nyireságnak neveznek s ott hasonlóan egy föld-
halmot csináltak. Ezen patak árkán lefelé haladva, jöt tek egy 
másik patakhoz, melyet Kisbéltek patakának hívtak. Ezen 
á tmenve és keleti i rányt tartva, nagy területen keresztül az 
Apáezarésze-pataka medrébe értek s ezen patakon felfelé, an-
nak árkával, illetve folyásával egyenes i rányban a patak for-
rásához; ott földből egy egész ú j ha lmot csináltak. Innen 
tovább haladva értek egy dombtetőre, melyet Százhalomnak 
hívnak közönségesen, a hol az apró halmoeskák között két 
határhalmot emeltek földből s innen tovább ugyancsak keleti 
irányt tartva azon hegynek oldalán felemelkedve, jöt tek azon 
nagy úthoz, a melyik Új lakra vezet s ott egy új ha tá rha lmot 
emeltek, ezen az ú ton folytonosan a bérczen s hegy élén azon 
hegyhez, melyet Szarvadbükkinek hívnak. Itt újra egy új hal-
mot emeltek, a bérczen keresztül menve s annak szélén le-
ereszkedve a Kemen-patakhoz, ott két fö ldhalmot állítottak, 
a melyektől lehaladva s a m á r említett Erdőal ja bir tokon 
keresztül, a királyi Kunárvár ha tárához értek s ott az előbb 
említett patak medrébe leszállva s azon fel annak forrásáig 
haladva, ismét egy halmot emeltek. Ettől, illetve a Kemen-
patak forrásától egy völgybe áttérve az úgynevezett Tógagtó 
(Csokos?) tóhoz érve, ott egy ha lmot emeltek, a honnan déli 
i rányban felfelé haladva azon hegyélre, a melyet Daróczkere-
kének mondanak , a hol egy halmot emelve ugyancsak déli 
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i rányban leszállva a Tüviseág-völgybe, ott keleti i rányban egy 
halmot emeltek, attól a határdombtól , illetve völgytől felemel-
kedve az Ileligete bérezre, a hol a Kunárvárbi r tok határai t 
ér intve a Lele-birtok határánál , két földhalmot hányattak s 
innen déli i rányban hosszú vonalon tovább haladva ismét 
két halmot emel tek; az egyiktől azon hegynek tetején délre 
tartva ismét két halmot emeltek, a mely két halomtól tovább 
haladva azon patak folyása felé, melyet Hosszúaljának (Hosszú-
aszó?) hívnak, egy földhalmot hányat tak a szántóföldek mel-
letti úton, a másikat a patak forrásánál s ezen patak folyásán 
végig haladva a végébe ismét két ha lmot emeltek. Ezen hal-
moktól délre és felfelé emelkedve, ezen birtok határszélén 
egy ha tárha lmot emeltek s onnan lefelé a Medvés-patakába, 
annak folyásán felfelé nem messze haladva két halmot há-
nyattak, az egyiket kelet felől, ettől tovább haladva értek egy 
árokba, melyet Szárazpataknak hívnak, ennek árkán keresz-
tül menve, annak kezdeténél egy halmot csináltak, innen déli 
i rányban kettőt. Innen déli i rányban fölemelkedve egy hegyre, 
a melyet Béreznek hívnak, ott a közönséges út mellett, két 
halmot emeltek, onnan a hegytetőre fölemelkedtek délfelé a 
h á r m a s halomhoz, melyek közül az egyik Hadad, a másik 
Kusaly, a ha rmad ik Erked határai t határol ja ; ezen kívül még 
egy határhalmot , Leiére nézve külön állót is, hányat tak. Ez-
zel Hadad-Nádasd és Korond bir tokok körülhatárol tatván, a 
ha tárok — senki sem mondván ellent törvényesen meg-
állapíttattak. Ezen határ járás egy példányát az adományosok-
nak adták ki, a másikat a káptalani levéltárba tették.' 

1383-ban Mária királyné Jakcsi mester f iainak: György-
nek, Istvánnak, Andrásnak, Dénesnek és Dáv idnak 2 adomá-
nyozza e falut, a melybe a váradi kápta lan Zsigmond király-
nak 1423 Ker. Szent János születése előtt való kedden Budán 
kelt beiktató parancsára , mint Kusalyi Jakcsi György fiának, 

1 Szgv. — a \ \ \ . 
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tisztelendő Dénesnek magyar bir tokába, e l lentmondás nélkül 
beiktatja György másik fiát Jánost, ennek nejét Annát, meg 
fiait: Lászlót és Györgyöt.1 

Jakcsi László elzálogosítja Drágíi Bertalannak." 
1451-ben Báthori Szaniszló fiának, Istvánnak Ítélik Ku-

salyi Jakcsi László fiai: András és László ellenében.8 

Sámsoni Sebestyén gyermekeinek: Is tvánnak és Klárának 
meg Sámsoni Körösi Lászlónak Magdand bir tokbeli jobbá-
gyait elfogták Kusalyi Jakcsi György és Péter, a kik ellen ezért 
1454-ben vizsgálatot tar tanak előbbiek javára.4 

1401 márez. 5-dikén a középszolnoki Bogdánd bir tok el-
idegenítésétől Jakcsi György és gyermekei nevében eltiltja 
Jakcsi János t Lelei I s tván ; 5 márcz. 23-dikán Jakcsi János 
elzálogosítja az ezen falubeli b i r tokát Kusalyi Jakcsi Péternek 
és fiának, Ferencznek meg Potent iana asszonynak.6 

1475 körül Jakcsi István 7 fr t 2 dr., Becski Péter 2 frt 
7 dr., Drágfi 3 frt 4 dr. adóval van fölvéve Közép-Szolnok 
várni egye legrégi bb adóösszeírá sá bau.7 

1543-ban a birtok Jakcsi Mihály és Pázmány Péter kö-
zött oszlott meg. E földesurak itteni jobbágyai 1 1 kapú 
után fizettek adót. Ugyanekkor feljegyeztek előbbi részéről 
1 birót, 3 szabadost, 10 szegényt és 3 ú j házat, utóbbiéról 
pedig 1 szabadost és 2 szegényt.8 1549-ben 10 kapú után rót-
ták meg adóval a Jakcsi Mihály jobbágyait . Följegyeztek e 10 
kapuszámon kívül még 1 birót, 12 szegényt, 1 szolgát, 1 leégett 
házat és 1 puszta telket. 1554-ben 1 birót, 15 szegényt, 3 bérért 
szolgáló servitort és 5 ú j házat találtak e helységben.9 1564-ben 
{Hadad vára tartozéka) 7 kapú után adóztatták meg a Jakcsi-
árvák jobbágyait , de az adó behaj tását nem engedte meg Su-
lyok György. A 7 kapún kívül feljegyeztek még 8 zsellért és 
5 ú j házat.10 1570-ben 13 kapú után adóztak a Jakcsi Boldi-

1 GKG. C. fasc. XII. — 2 Wl. 1433 évszámnál. :í Lelesz, B. 126. f. 5. nr. 
25. — 4 U. o. S. 34. f. anni 1454. nr. 30. — 5 Dl. 36392. Km. Prot. E. min. p. 102. 
nr. 1. — 6 u. o. — 7 E mű I. k. 178. 1. — 8 Dical. — 9 U. o. 10 U. o. 
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zsár jobbágyai.1 1604-ben a középszolnoki Wesselényi-) ószág-
hoz tar tozó Bogdándon 2 rótt ház u tán 4 forintnyi adót 
fizettek.2 

1505-ben Kusalvi Jakesi László és neje Krisztina meg 
fiók György elzálogosítják a fíogdánd részbir tokukat Bélteki 
Drágfi Györgynek és Jánosnak. 3 Kusalvi Jakesi László 1512-ben 
is elzálogosította, más bir tokokkal , 600 arany forintért , ezek-
nek.4 Zálogban bírták Kusalvi Jakesi Imre és Mihály, szintén 
más bir tokokkal 500 fr t fejében, mely összeget az előbbiek 
nem fizették le a kitűzött időre, miről utóbbiak 1507-ben bi-
zonyítványt vesznek.5 

1508-ban özv. Kusalvi Jakesi Lászlóné Anna, mivel anyja 
meghívására Velenczébe kell utaznia, e részbir tokának a vé-
delmét, a rnelv bir tokot férjétől kapta nászajándékul , zálog-
jogon Bélteki Drágfi Györgyre bízza, de kiköti, hogy, ha 
1509. Szent Mihály nap já ra visszatér, azonnal per nélkül ve-
hesse vissza. , : 

1516-ban Kászoni Jakesi György és János elzálogosítják 
Berendi Dávidnak. E részbirtokot, mint már tudjuk, a fenti 
Jakcsiak apja, László Drágfi Jánosnak zálogosította volt el.7 

Dézsházi Péterné Kászoni Jakesi Magdolna eme részbir-
tokának az elfoglalásáért 1526-ban tisztító esküt Ítélnek Jakesi 
Jánosnak. 8 

A részbirtok elidegenítése miatt 1537-ben Kusalvi Jakesi 
István tiltakozik Kusalvi Jakesi János ellen.!> 

1544-ben Kusalvi Jakesi János özvegyét, mo t Panaszi 
Pázmán Péterné Katalint a birtok átengedésére inti Kusalvi 
Jakesi Mihály,10 a kit 1545-ben beikta tnak." Mint néhai Ku-
salvi Jakesi Mihály jószágából, ekkor e Mihály leánya, Klára 
kikéri testvérétől, Mihálytól az őt megillető részt.12 

1 Dical. 2 U. o. :J GKG. C. XII. — 4 Lelesz, Prot. 2. fol. 121. anni 
1512. — 5 U. o. Act. an. 1507. nr. 4.— f; GKG. C. XII. — 7 Lelesz, Prot. Parvi 
folio 262. — 8 u . o. Act. an. 1526. nr. 6. — 9 U. o. Prot. 6. fol. 90. an. 1537. — 
10 U. o. Act. an. 1544. nr. 35. — 11 U. o. Stat. B. 434. 12 U. o. Act. an. 1545. 
nr. 18. 
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1547-ben Kusalyi Jakcsi Mihály perel Kusalyi Jakcsi Ist-
ván özvegyével a birtokért.1 

Mint Kusalyi Jakcsi András jószágából ekkor ezen András 
leánya, Páposi Ördög Jánosné Erzsébet leánynegyedet köve-
tel Kusalyi Jakcsi Mihálvtól.2 Majd a birtokból, a mely egyike 
volt néhai Jakcsi László javainak, Panaszi Pázmán Farkast és 
Annát, az anyjuk által kötött szerződés alapján leánynegyed 
illeti meg ; ennek a kiadására még ebben az évben meg is 
intik Jakcsi Mihályt.3 A bir tokból továbbá, min t a Jakcsi 
György jószágából, ezen György, ma jd Dobrokai Palkó Fe-
rencz özvegyét, Potentianát hozomány illeti meg. E hozo-
mány kiadására 1548-ban az említett özvegy megidézteti Jakcsi 
Mihályt.4 Ugyanekkor e Mihály leánya, Kovászói Matuznai 
Pálné Erzsébet is meginti testvérét, Mihályt a bir tok megosz-
tása tárgyában.5 

Kusalyi Jakcsi Mihály bogdándi jobbágyainak a nyájai t 
és apró marhái t elhajtotta előbb Drágfi Gáspár, most Druget 
Antal özvegyének, Annának Dobra városi tisztje, Possay Bá-
lint, a kit azért az említett Jakcsi megidéztet.6 

1570-ben Miksa új adományul adja a bir tokot Jakcsi 
Boldizsárnak és Kusalyi Jakcsi Mihálynak,7 a melyet 1577 
november 18-dikán Kusalyi Jakcsi Boldizsár magtalanul való 
halála esetére Bévai Annára hagy.8 

Jóllehet 1581-ben is ér tesülünk Boldizsár ily i rányú vég-
rendelkezéséről." 1582-ben Boldizsár magvaszakadta után pub-
likáltatta a bir tokot Zsigmond vajda.10 S ekkor a bi r tokra 
vonatkozólag Jakabfi A m b r u s és Móricz e l lentmondanak özv. 
Jakcsi Boldizsárné Bévai Annának.1 1 

Már ismeretes, hogy a birtok Hadaddal mint került a 
Wesselénviek kezére. 1703-ban, a mikor a Wesselényi István 

1 Jlt. nr. 3. — - Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 3. nr. 52. U. o. fasc. 2. 
nr. 53. — 4 U. o. 1548. fasc. 2. nr. 26. — 5 U. o. nr . 73.— ° U. o. Act. an. 1548. 
fasc. 2. nr. 45. — 7 Wl. — 8 Gy. f. kápt. lev. Z. 45. magyar nyelvű irat. 'Orsz. 
lt.). — 9 GKG. A. XX. — 1 0 U. o. — 11 Orsz. lt. Gvulaf. kápt. fol. 123. 
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középszolnokmegyei főispán birtoka, ezeket a jobbágyokat 
sorolják fel: Tatár István. Sarandi András, Balog Máté, Sze-
kér Bálint, Lakatos Bálint, Antal András, Kürti Bálint, Kalo-
esi István.1 

1720-ban három telek volt már hatvan éve puszta s egy 
olyan jobbágy, kit földesura visszakövetelt.2 

1797-ben a középszolnoki főbb és kisebb birtokosok és 
más személyek jegyzékében, kik a hadi segedelemhez já ru l -
hatnak, mindössze ezt a h á r o m nevet ta lá l juk: Főbir tokos: 
br. Wesselényi Fa rkas ; p a p : Kis György ref . ; k á n t o r : Székely 
Ferencz ref.3 

Bogdánd kőtemplomáról és ezinterméről az 1470-dik év 
körü l van szó.4 

Beform, egyházának keletkezését nem lehet pontosan 
megha tá rozn i : de az kétségtelen, hogy már a t izenhetedik 
század elején létezett. Hadadhoz tartozott, mint leányegyház, 
sőt 1625-ben m á r anyaegyház. «Bogdánd mióta Hadadtól el-
szakadt, — így szól egy azon időbeli egyházmegyei följegy-
zés - maga tart praedicatort».5 Anyakönyve 1785-től van. 

A templom keleti részét a t izennyolczadik század elején 
toldták ki. A díszes kőtornyot 1863-ban kezdték építeni. 

Klenódiumai között a legrégibb egy 1724-ből való asz-
talterítő, a melyet Szekér Ferencz özvegye Kalocsi Borbála 

•csináltatott.6 

A templomban a br. Wesselényi Farkas, László és Jó-
zsef családi czímere van vászonra festve. A templom meny-
nyezetén ez a felírás van egy helyt : B. V. F. földesúr eönsga 
segítségével renováltatott ezen templom 1802. esztendőben, die 
2-a mensís Dec. Tehát az a jól tevő nem más, mint báró 
Wesselényi Farkas. 

Legrégibb papja, a kit i smerünk Szentmihályi István, 

1 Jlt. — 2 Magy. Stat. Közi. XII. k. 340. lap. — 3 Szv. lt. — 4 Bunyitay 
Vincze : Schematismus, 358. lap. — 5 P. S. E. I. r. 45. 1. — V. ö. Névkönyv, ev. 
ref. 1870. 5. 1. — (í Névkönyv, ev. ref. 1870. 5. 1. 
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egyike azoknak, a kiket 1625-ben papi bérszegődvénv készí-
tésére küldtek ki. Utána Szalárdi János következett, m a j d 
1729-től Bodoki Kelemen. ra ki székbeli bíróságot is visel t : 
Sámsonban halt meg eklézsia nélkül. 1773-ban Madarasi K. 
György, 1797-ben Kis György (1807 m á j u s 1-sejéig), 1807 
1813. Dombi Sámuel, 1813 1832. Técsi Mihály, 1832—1836. 
Dombi Dániel, 1837—1853. Horváth János, 1853—1871. Sala-
mon István, 1871—1895. Dombi Lajos, azután K. Nagy Elek 
a papjai . 

Evang. re lbrm. jellegű egytantermű elemi iskolája 1892-
ben épült. 

A németek 1<S(>2 előtt ezt a helységet is por rá égették, 
V •W 1 1 . . 

csak ennek a századnak a vége felé kezdett lábraál lam. 
1715-ben 8 jobbágy-háztar tás fizet adót, va lamennyi magyar : 
1720-ban pedig 7 jobbágy- és 4 zsellér-, összesen 11 háztartás, 
ugyancsak mindannyia magyar . 1715-ben a lakosság létszáma 
72-re rúgott, 1720-ban 99-re. Nemcsak ebben a két évben,* 
de azt lehet mondani , hogy ál landóan magyar a lakosság s 
hibás lehet a nagyváradi latin szertar tású egyházi megye 
1847-diki Xévkönyve, mely ez időtájt 321 gör. kathol ikus lel-
ket említ a 414 evang. reform, mellett.2 

1890-ben 840 a lélekszám, mely ekként oszlik meg : 
nyelvre nézve magyar 831. oláh 9 ; vallásra nézve gör. ka th . 
8, evang. reform. 816, izr. 16. Házak száma 195. A házak 
ablakait rikító kék színre festik, imitt-amott a házak tövét 
is kék sáv fut ja körül . 

Gazdasági állapotáról a XVII. századból azt a följegy-
zést találjuk, hogy a hadadi majorságbúza a bogdándival 
együtt 2200 kalangyát tett ki.3 Szántóföldje 1715-ben 48 köb-
lös. 1720-ban 186; rétje 1715-ben 30, 1720-ban 81 kaszás; 
szőlője 1715-ben 26. 1720-ban 40 kapás.4 1895-ben gazda-

1 Magy. Stat. Közi XII. k. 65. és 66. 1. 2 I ni. 110. lap. Wl. 
4 Magy. Stat. Közi. XII. k. 65. és 66. 1. 
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ságainak száma 229, területe 302(5 katasztralis hold, a mely-
ből erdő 1283, szántóföld 1101, rét 371, szőlő (parlag) 93, 
beültetve 5, legelő 9, terméketlen 163 hold.1 

A községnek 1900-ban 5.563 K. 52 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 4.071 K. 0 f. 

Utczái: Nagy-, Templomköz- , Alsóköz- és Czigányköz-
utcza. Keresztülmegy a községen a hadad-szopri útvonal. 
Határrészei : Hidelő, Földházak, Kenderszer-hát, Halmaszó, 
Halmaszó-szőlőoldal. Köleskútoldal, Köleságmente, Cserkút-
oldal, Szikfaroldal, Bükkelő, Bükkoldal, Csorgóoldal. Rétek : 
Felsőrét. Kertalja, Alsórét. Szőlőhegyek: Czikóhegy, Nagy-
hegy. E r d ő k : Bükkerdő, Cserebérez, Puhaerdő , Halmaszóerdő. 
A Bükkerdőben van a P i r icsdomb hegycsúcs, a Bükkerdő és 
Halmaszóerdő összetalálkozásánál pedig a Kötető hegycsúcs, 
hol mintegy 40 m. hosszú és 25—30 m. széles régi, négyszögű 
vár (Kunárvár?) a lapvonalai vehetők ki, mint a néphagyo-
mány találgatja, körülbelül a XIII XIV. századból, mikor 
Bogdánd a körülöt te fekvő falvakkal királyi bir tok volt. 
A Földházak határrészről azt mondják , hogy a tatárok idejé-
ben lakott hely volt s raj ta földből kisebbszerű házak épül-
tek. A Felsőrét ha tár részben a közlekedési úttól mintegy 
80 m-nyi távolságban levő halomról állítják, hogy azt a ré-
gibb, h á b o r ú s időben hordták össze s benne emberek van-
nak eltemetve. A Köleskútoldal határrészben egy, természe-
tes ál lapotában levő kénes-vasas-jodos gyógyforrás van, mely-
nek vizét a lakosság gyógyfürdésre állítólag sikeresen hasz-
nálja. 

Bou<lánháza. 

Az oklevelek 1341-ben egy Bogdaynháza nevű oláh falút, 
mely Valkó várához tartozott, s 1481-ben egy Magyar-Bog-

«dánháza nevű birtokot említenek. Itt egy helységgel van dol-

1 Mg. Sl. 502. 
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gunk, mely a néphagyomány szerint is két kü lönnevű rész-
ből állott. (Csakhogy a néphagyomány Rág és Szelistye neve-
ken emlegeti a falú két részét, holott ezek, mint külön bir-
tokok. Bogdánháza mellett is léteztek, egyébiránt Bogdánháza 
határába olvadtak be. Ez a helység a krasznavármegyei ré-
szen van. 

A helység még Bogdaháza <1481), Bodanhaza (1491), Boo-
dánfalva (1553) neveken fordul elő. Román neve Stirciu 
•Sztircs. (Stire: gólya.) 

A mikor 1341-ben bir tokába Danes mestert beiktatják, 
mint állítólag a Valkó várához tartozó bir tokba, Pe thene 
István, Burya Pál, a János fiai: Sándor és Mihály seredeni 
nemesek tiltakoznak.1 

1481-ben Losonczi Bánfi András, bácsi nagyprépost el-
zálogosítja krasznamegyei Magyar-Bogdánháza bir tokát Lo-
sonczi Bánfi Mihálynak." 

Ettől fogva ismeretes nyomon halad a birtoklás törté-
nete. 1508-ban Szaniszlófi Báthori István kapta Bánfi János-
tól;' 1519 április 28-dikán Losonczi Bánfi László többek kö-
zött ezt a birtokát is elcseréli fiának Miklósnak más megyebeli 
birtokaiért .4 1520-ban az a Szaniszlófi Báthori, a kivel ekkor 
Bagolyfalvánal megismerkedtünk, cserébe adta «meszesaljai 
Bogdánháza birtokát» L. Bánfi István Kalotaszeg birtokáért." 
1523-ban Lajos, magyar király meghagyja a leleszi konvent-
nek, hogy e bi r tokba iktassa be Somlyói Szaniszlófi Ist-
vánt." 1537-ben néhai Báthori István fiait: Andrást, Kristófot 
és Istvánt, iktatják be, a minek Bánfi István a váradi káp-
talan előtt e l lentmondhat .7 1546-ban Nagyfalusi L. Bánfi Gás-
pár Artánházi Bornemissza Boldizsárnak zálogosította el.* 
Még ebben az évben a róla szóló oklevelek kiadására özvegy 

1 1)1. 3422. — a Dl. 27,721. — :5 Bl. fasc. KK. nr. 18. — 4 1)1. 3(5,402. Km 
Prot. Magn. p. 151. nr. 1. — 5 Bl. fasc. 11. nr. 17. 6 U. o. KK. nr. 18. — Lelesz, 
-Stat. Zv 175. — " Bl. fasc. YY. nr. 1. — s U. o. E nr. 8. — Lelesz, C. Kraszn. 
Prot . 8. fol. 25. 
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Losonezi Bánfi Gáspárné Jaxith Annát meg Bornemissza Bol-
ti izsárt, mint Valkóvára tényleges birtokosát megidézik Nagy-
falusi Losonezi Bánfi Miklós és Bonczhidai Losonezi Bánfi 
László.1 Mint Nagyfalusi Losonezi Bánfi András egyik rész-
birtokát gyámság czímén bír ja Bánfi Gáspár özvegye, Anna 
és leányai : Zsófia, Borbála és Dorottya, a kiket azért 1547-ben 
a fenti András leánya, Sződemeteri Horvát Györgyné Katalin 
idéztet meg.2 A bir tokot még ebben az évben egyenlően oszt-
ják meg Sarmasági András fölperes és Báthori Szaniszlófi 
András, Kristóf és István alperesek között. : ! Bogdánháza 
egyike Bonczhidai Bánfi Péter ama jószágainak, a melyek, 
miután e Péternek fiutóda nem maradt , Bonczhidai Bánfi 
Miklós, István és Gáborra szállandók, a miért is ezek meg-
intik a fenti Péter leányának, Annának Madarasi másként 
Apanagyfalusi Apafi Györgytől született gyermekeit , hogy az 
anyjuk után azon javakból őket megillető leánynegyedet ve-
gyék fel, a jószágokat pedig bocsássák vissza.4 A néhai Bánfi 
Zsófia itteni részbir tokának megoszlása iránt 1548-ban Sar-
masági András és Valkói Miklósné Csire Petronella pert foly-
tatnak Báthori Szaniszlófi András, Kristóf és István ellen.5 

1549-ben egyenlő részekre osztották fel özvegy Kisvárdai 
Ambrusné L. Bánfi Petronella fölperes és L. Bánfi Imre fiának 
a leányai0 Bogdánházát — mint Fe rd inándnak 1550-diki le-
veléből látjuk örökös jogon birta idősb Bonczhidai L. 
Bánfi István.7 

1550 j a n u á r 20-dikán Ferdinánd király megparancsolja , 
hogy «a krasznavármegyei Bogdánfalva» bir tokba iktassák 
be újból Szénás Istvánt, Andrást, Jánost, Pétert , Lászlót és 
Györgyöt, a kik jelenleg is b í r ják azt. de az arról szóló ado-
mánylevelet elvesztették. A beiktatás ellen azonban tiltako-

1 Lelesz, Act. an. 154(5 fasc. 2. nr. 81. - U. o. 1547. fasc. 4. nr. 14. 
3 Bl. fasc. KK. nr. 4. 4 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 1. nr. 1(5. — 5 U. o. 1548.. 
fasc. 4. nr. 15. — Bl. fasc. KK. nr. 3. 7 U. o. nr. 11. 
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zoll Széplaki Benedek Péter Borzási Lukács nevében, a kit 
azért meg is idéztek.1 

1553-ban «Ipp tar tozékában, a krasznavármegyei Bogdán-
ialván)) 1 kapu után fizettek adót a Szénási János jobbágyai , 
kiken kívül 1 szegényt is jegyeztek fel.2 Ekkor Bánfi Miklós 
és István, mint Yalkó-vár tartozékát, melyet azelőtt Jaksit Anna 
és leányai meg Telegdi Mihály bírtak, átadják Telegdi Mihály-
nak és Horvál Györgynek meg leányainak: Katalinnak és Zsó-
fiának," majd megosztoztat ják a részbir tokon L. Bánfi László 
liail: Miklóst, Pált, Ferenczet és néhai Bánfi László Bernát 
(iának liát Menyhértet .4 Bogdánháza is egyike azon birto-
koknak, a melyek negyedét néhai Somlyói Báthori Szaniszlófi 
István anyai jogon bírta, a mely negyednek kiadására ez ala-
pon 1559-ben Valkai Miklósné Csire Petronella meginti Xagy-
falusi L. Bánfi Miklóst, Szeődemeteri Horváth Gvörgyné Bánfi 
Katalint meg néhai Bánfi Anna fiát, Apafi Gábort s másokat." 
1564-ben II. János király «a krasznamegyei Meszesalja kerület-
ben fekvő Bogdánháza birtokot» is Xagyfalusi L. Bánfi Far-
kasnak adta." A király 1565-ben megparancsol ja Kraszna vár-
megyének, hogy iktassa be e Farkast és örököseit a bir tokba, 
melyet Paksi Jób és neje Bánfi Dorottya ép, mint pl. Ba-
golyfalvát felségsértés miatt szintén elvesztettek.7 

Bogdánháza birtoklásának az 1568 1768 évek alatti tör-
ténete megegyezik Bagolvfalváéval. Itt is a Bánfiak, Károlyi 
Láncz László szereplésével t a lá lkozunk s s most azt is meg-
tudjuk, hogy 1590-ben e birtokért Nagyfalusi Serédi István, 
Xyvech Horváth Mihályné s mások, mint felperesek perelnek 
Bánfi Pál fiai: Boldizsár, Gábor és László, Bánfi István f iai : 
Farkas és Kristóf meg Bánfi Miklós fiai: Tamás és László ellen. 

1 A kolozsmonostori konventnek Károly király 1734 április 14-diki paran-
csára Szénás Zsigmond, József, Ferencz és István részérc kiadott átiratában. 
Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 52. — - Dical. :í Bl. fasc. SS. nr. <S. 
71 U. o. ZZ. nr. 1(5. — 5 Lelesz, Act. an. 1559. nr. 45. 6 Bl. fasc. M. nr. 2. — 

lT. o. nr. 18. — 8 A levéltári oklevelek jelzeteit 1. Bagoly falván ál. 

I)r. PETRI MÓR : Szilági] vártnegye nioiiogriiphiája. III 10 
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kikre a fent említett Pál halálával szállott a per. A birtokot 
Báthori Xs., erdélyi vajda itélőlevele alapján a Báníi-család 
ö rökőseinek a c 11 á k.1 

1648-ban id. Rákóczi (iy. fejedelem atyai jó indula tból iljú 
Rákóczi György fejedelemnek és nejének Báthori Zsófiának 
adományozza érdemeik elismeréseid Bogdánháza részbirtokot 
is azon kikötéssel, hogy örökösök h iányában id. Rákóczi Gy. 
második fiára Zsigmondra szálljon." 1759-ben két egyenlő 
részre osztják Bánli Ferencz és Boldizsár.3 1700-ban a kincs-
tári igazgató felmutatot t okmányok a lapján jogigényt támaszt 
a bir tokhoz L. Bánfi Farkas kormánytanácsos és a királyi 
tábla elnöke, Bánfi Ferencz, krasznamegyei főispán s mások, 
alperesek ellenében.4 1768-ban L. Bánfi Farkas és Bagosi Erzsé-
bet fiaitól leánynegyedet kapnak ezeknek nővérei,5 éj) úgy, 
mint Bagoly fal vából. 

1808-ban összeírták a gr. Bánfi, br. Bánli, Erdőteleki és 
Farnel bir tokos nemes családok tagjait, összesen 7-et. Ezek 
kezén volt összesen 115 ant iqua és 24 nova jobbágytelek. Leg-
több telke volt gr. Bánfi Györgynek (56 antiqua, 11 nova), 
br. Bánfi Ádámnak (22 antiqua, 6 nova), és Pálnak (15 ant iqua, 
2 nova).6 

Bogdánházán a gör. kathol ikusoknak kő templomuk van," 
a mely körülbelől a t izennyolczadik század vége felé épült. 
Anyakönyveik 1824-ben kezdődnek. Az egyház levéltárában 
1833-tól vannak iratok, a melyek jórészt számadásiak. A papi 
javadalom inkább önkéntes adományokból állott, pl. temp-
lomi «prescura», kevés stóla, ma jd egy-egy véka gabona s 
az úgynevezett egy napi papi kalákából. 

Elemi népiskolája, mely szintén gör. kath. jellegű, egy 
tan termű, 1879-ben épült. 

A község 1715-ben lakatlan, 1720-ban 20 jobbágy-, 17 zsel-

1 Bl. fasc. G. nr. 4. - 2 U. o. KK. 4. — U. o. ZZ. nr. 18. — 4 U. o. O. 
nr. 17. — 5 U. o. LL. nr. 10. 0 Szv. lt. — 7 Sch. 1880. 147. lap. 
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lér-, összesen 37 háztar tás van benne. 20 magyar és 17 oláh. 
Ebből következtetve a népes ségszáma 1720-ban 333 lélek, 180 
magyar és 153 oláh.1 1733-ban (Stires) oláh családjainak a 
száma 26 (egyesült papja Gábor),2 1750-ben a g. kath. lelkeké 
434.:í A lakosságot erősen megritkította az 1810 1817-diki 
nagy inség, melyet a nép fekete döghalál néven emleget. 
A lakóházak nagyrésze pusztán maradt . 

1847-ben 961 a népesség száma, még pedig gör. kath. 
valamennyi . 4 1890-ben 1245; nyelvre nézve magyar 13, oláh 
1232; vallásra nézve gör. kath. 1232, izr. 13. Házak száma 256. 

Lakosai mészégetéssel foglalkoznak, min t már Kanya Pál 
1849-ben említi.5 A mívelés alatti területből adózás ezáljaira 
összeírtak szántóföldet 1720-ban 97 köblöst ; rétet 92 kaszást. 
Malom 1720-ban 1 volt s a jövedelem utána 5 frt 25 dénár." 
189 5-ben gazdaságainak száma 318, 4200 katasztrális holdnyi 
területből szántóföld 1713, erdeje 1101, legelő 595, rét 555, 
kert 158, nem te rmő 130, szőleje parlag 8 hold.7 

A községnek 1900-ban 33567 K. 98 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 4925 K. 24 f. 

I tczái: l ' l i ta Mare — l'liczá Máré (Nagy-utcza), Hurezu lu i -
Hurézulu j (bagolyfalusi-utcza), Popii Popij (Pap-utcza), Coci-
orbii = Kocsorbij (szénvonó-utcza), Ticului —- Czikuluj ((2zik-
utcza), Drumul cátra Crasna = D r u m u l ketre Krászná (Kraszna 
útja), D r u m u l cátra Buciumi = DrumuI ketre Bucsumny (vár-
mezői út), Bagului = Baguluj (Rág-utcza), D r u m u l cátra Ples-
ea = Drumul ketre Plészká (paliczkai út), Blidaresii Blidere-
szij (a hasonnevű ha tár részbe vezető utcza), Tusii Tuszij 
(Tusza-utcza), Lupujki-utcza, Baiilor Bejilor (Bánya-utcza), 
Mitrulescilor Mitruléstyilor(Mitrulescu = Mitruleszku = Dömö-
tör-uteza; elnevezve ily vezetéknevű családról). 

Határrészei : Sesul in jos = Sészul in zsosz (alsó róna), 

1 Mafiij. Stat. Közi XII. k. G8. és 69. 1. — 2 Tr. — * Tr. 1901. IX. 288. 1. 
4 Nayyv. Xvk. 1847. 101. 1. — 5 Kanya Pál: Népsz. Földr. Okt. 76. és 77. 1. 
« Mcigy. Stat. Közl. XII. k. 68. és 69. 1. — " Mg. St. 498. 

10* 
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Sérédinká, Dealul Jeremii = Gyalul Jérémij i (Jeromos dombja), 
Coastea Inalta^ Kasztja Inalta (magas domb), Osoes Oszojes. 
Dealul Tusii = Gyálul Tuszij (Tusza-domb), Dealul Tirsii 
Gyalul Tirszij (Tirsza-domb), Blidáreasa Bliderjásza (tálas), 
Sesul ín sus = Seszul in szusz (felső róna), T ic lau=Czik leu 
(hegytető), Ziliná, Poeana Mare = Pojáná Máré (nagy erdei rét). 
Séeáturi Szekatúr j (szakadékok), Ruji = Buzs (gyűrűvirágos), 
Túsza felőli határrész, Tirsa = Tirszá, Comuneasa= Komunyá-
szá (közös), Cetatea = Csetaczjá (erődöcske), Oszolj, Secuiul 
Székujul (székely), Pástáeasa = Pesztajászá (hüvelyes), Calma-
tie = Kálmáezijé, Varär ie = Verari jé (mészégető hely), Aluni§-
Alunvis (mogyorófás), Dósul Sécaturilor^ Doszul Szekaturi lor 
(a szakadékok mögött), Palt inis = Páltyinyis (jávorfás), Buture 
de eátrá Plesca —Buture de ketre Pleszká (Paliezka felőli odu), 
Buture de eátra Seredei = Baturé dé ketre Sérédéj (Sereden 
felőli odu), Groapa H o r n i l o r = G r a p á Hornyilor, Zapodie Zepo-
gvijé (völgy), Dealul BoiIor=Gyálul Bojilor (az ökrök dombja). 
Dealul Cailor Gyálul Kájilor (lovas domb), Poeana lui Meli-
s o r = P o j á n á luj Mélisor (erdei rét), Tálháreasa Telherjászá 
(tolvajos), Valauele Calmatiilor Válánélé Kálmáczijilor (sárga 
vizi l i l iomos váluk), Coastea cu C e r = Kasztjá ku Csér (cser-
halom), Peatra Alba- Pjá t rá Álba (fehér kő), Dealul Gäunos = 
Gyálul Gaunosz (lódarazsak dombja), Kosbilcz, Béchiti Re-
tvicz (fűzfás), Holdele Lunm Holsyélé Lunzs (hosszú vetések). 
Sort Szorcz (sors), la Vii lá Gyij (szőlőhegy), Herestye, Nagy-
Meszes, Goronisee= Goronvistyé (tölgyfás), Cornet Kornvet 
(somfás), Fras in- Frászin (kőrisfás), Dealul Bohii = Gyálul Bohij 
(Boha-domb), Berc Berk (liget), Plopis Ploptyis (nvárfás). 
Fán tána lui Chifor = Funt iná luj T\áfor (a hasonnevű kút kör-
nyéke), Cheile Secuiului Tvéjilé Szekujuluj (a székely kulcsai). 
A Berk határrészben volt a régi templom ezelőtt pár száz 
évvel. 

Forrásai és kú ta i : Fántána Mizgului = Funtiná Mizguluj 
(Mizg ffanedv?] kútja), Csontosuluj (Csontos kútja), Fete i= 
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Fetyij íleány-kút), Zanghii = Zángij, Mandii Mándij (Mandi 
kútja), D o s u l u M D o s z u l u j (hát-kút), Tomoai i Tomaj i (Tamásné 
kútja), Párául Comunesii = Pereul Komunyeszi j (a hasonnevű 
határrész csermelye), Cioroiul Petri i MitrulescfsáCsorojul Pé-
trij Mitrulesty (Demeter kőszirt esorgója), Pastaesii = Peszta-
jeszij (a hasonnevű határrész csermelye), Secuiului = Székuju lu j 
(a hasonnevű határrész csermelye), Notár isuluj (a jegyző cser-
melye), lui Béni = Inj Béni (Béni csermelye), lui Récoare — luj 
Rekare (hasonnevű egyén cse rmelye ; különben récoare hü-
v(")s), Nechitii = Nyekitij (Nikita csermelye), Todij i i Togyiczij 
(Tivadarka csermelye), Baii = Beji (a bánya csermelye), Fun-
tiná Puj , utóbbi a Tä lhä reasaban ; Fán tána Bura tu lu i ? = Burá-
tuluj , Párául Leacuri lor = Pereul Ljákuri lor(orvosság-csermely), 
GonJii = Gonczij, Funt ina luj Tyiíor (Nicefór kútja). 

Népregék is keltek szárnyra egy-egy határrészről , így a 
Fán tána Púitól keletre mintegy fél ölnyire állítólag egy arany-
nval teli, nagy ökörszarv van elásva. A Fán tána Buratului 
mellett egy ezüstpénzzzel tele, nagy templomi harangot .talál-
tak, de hozzányúlniok a gonosz szellem miatt nem lehet. 
A Seeuiulba a nép állítása szerint királyi kincs van bete-
metve, mely után 1848 előtt ástak is, de rá nem találtak. 

A Herestye határrészben egy gömbölyű, 10—15 m. magas 
hegyeeske körül alig 1 m.-nyi mélységben nagy mennyiségű 
ember i csont található, sőt szántás közben egy teljes emberi 
csontvázra akadtak. 

Hóján. 

Valkó várához tartozó, krasznavármegvei helység. 
Boijan 1481, fíaijan 1491, Boyan 1508, Bolyán 1(348. 
A honfoglalás előtt avartelep lehetett, mert Bóján, Bolyán 

avar személynév, inkább mél tóságnév: egy avar kágánnak. a 
legkiválóbbnak a neve. A török nyelvben eredeti alakja bayán 
gazdag, hatalmas. 

Birtoklásának történetét nyomon kisérhet jük a tizen-
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ötödik század közepétől s az teljesen egyezik az ezen vidé-
ken eső más helységekével, pl. Bagolvfalvával. Bánfi és Bá-
thori-birtok.1 Aspremont Anna 1795-diki vallomása szerint 
mint Rákóczi Ferencz-féle birtokot a kincstár magának tar-
totta meg." majd Cserei Farkas, udvari tanácsosnak adta.® 

1808-ban Bolyánról összeírták a gr. Bánfi, br. Bánfi, 
Lakatos, Boros és Szvinvi bir tokos nemes családok tagjait, 
összesen 7-et. Ezek kezén volt összesen 37 ant iqua és 18 nova 
jobbágytelek. Legtöbb telke volt Boros Klárának <8 ant iqua, 
0 nova) és br. Bánfi Jánosnak (10 antiqua, 4 nova), ezeket 
követi Lakatos János (4 antiqua, 5 nova) stb/ ' 

Bojánban a gör. ka thol ikusoknak fa templomuk van.5 

A község 1715-ben lakatlan, 1720-ban 0 jobbágy-háztar tás 
fizet adót, mind a hat oláh. Ebből következtetve a népesség 
száma 1720-ban 54 lélek, va lamennyi oláh." 

1733-ban gör.-kath. főesperes székel Bojánban, oláh csa-
ládjainak száma ekkor 11; tisztán oláh helységnek jegyezték 
fel. A főesperest Lukácsnak h ív ták ; volt itt még egy görög 
egyesült pap, János.7 1750-ben 308 a gör. kath. lélek.8 

1847-ben 351 a népesség száma, még pedig róm. kath. 0. 
gör. kath. 345." 1890-ben lélekszáma 595; nyelvre nézve ma-
gyar 25, német 1, tót 1. oláh 508; vallásra nézve r. kat. 1, 
gör. kat. 566, evang. reform. 1, izr. 27. Házak száma 128. 

1 Az ide vonatkozó levéltári jelzetek: Dl. 27,721. és 27,737, 151. fasc. A. 
nr. 22, KK. 18, Lelesz, Act. an. 1508, nr. 3, 1)1. 36,402. Km. Prot. Magn. p. 15L 
n. 1., Bl. fasc. H. nr. 17, KK. 18, Lelesz, Stat. Z. 175, Bl. fasc. II. nr. 1, Gyulát 
kápt. S. 97. (Orsz. lev.), Lelesz C. Kraszn. Prot. 8. fol. 25, Bl. fasc. K. nr. 8. Le-
lesz, Act. an. 1516. fasc. 2. nr. 81, 1547. fasc. 1. nr. 16, fasc. 4, nr. 14, Bl. fasc. 
KK. nr. 3, KK. nr. 11, SS. nr. 8, ZZ. nr. 16, Lelesz, Act. an. 1559. nr. 45, BL 
fasc. M. nr. 2, M. nr. 11, G. nr. 8, G. nr. 6 és 7, fasc. MM. nr. 16, KK. nr. 18, 
Lelesz, C. Kraszn. Prot. 21, fol. 100, Bl. fasc. B. nr. 5, G. nr. 2, B. nr. 14, ZZ. 
nr. 17, G. nr. 4, YY. nr. 4, K. nr. 10, KK. nr. 4, Orsz. lt. Gyulaf. kápt. XXIV. 
Lib. Beg. fol. 16, Bl. fasc. XX. nr. 22 és fasc. YY, fasc. XX. nr. 19, ZZ. nr. 18. (> 
nr. 17. LL. nr. 10. 2 Bl. fasc. yv. nr. 2. — :í U. o. — 4 Szv. lt. — 5 Sch. 
1886. 147. 1. 6 Magy. Stat. Közt. XII. köt. 68. és 69. 1. — 7 Tr. s Tr. 190L 
IX. 288. 1. 9 Nayijo. Nok. 1847. 101. 1. 
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A művelés alatti területből adózás ezéljaira összeírtak 
szántóföldet 1720-ban 19 köblöst ; 26 kaszást.1 1895-ben gaz-
daságainak száma 196. 2142 katasztrális holdnyi területének 
a legnagyobb része erdő 723, szántóföld 670, rét 539, legelő 81, 
kert 40, nem termő 89 hold.2 

A községnek 1900-ban 8687 K. 70 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 2761 K. 92 f. 

Utczái: Országút-utcza, Nikita-ntcza (Nechitii Xyétyitij), 
Patkány-utcza ((iiizului = (iuzuliij, a guz itt gúnynév is lehet), 
Elek-utcza (Lechii = Lékij). 

Út ja i : Preste Pod, preste Homoric iu = Homorics, pe Yalea 
Crucii = pe Váljá Krucsij, Drumul la Arsur i = I). 1. Arszurj , 
I). \ raii Boului = I). Veji Bouluj, 1). Bumetului = I). R u m é -
tuluj, mindezek a hasonnevű ha tá r részekben ; preste B u t u r e = 
prészté Buturé (az odvás fák i rányában! és I). Pa t r i c i i lo r=I ) . 
Pátricsiji lor (a patríciusok útja). 

Határrészei : Pod (híd), Dealul Boului = Gválul Bouluj 
(ökrös domb), Coastea Caldá = Kasztjá Káldá (meleghalom), 
Coastea Bece = Kasztjá Becsé (hideghalom), Majar = Mázsár 
(mázsa-hegy?), Meszes, ennek részei: Rumét , Jézurelé (gátacs-
kák, kis töltések)), Dósul Táului = Doszul Tóulu j (tó mögött); 
\ ralea Crucii ==• X'áljá Krucsij (a hasonnevű patak völgye). Er-
dők : Oszolj, Pr ipoare = Priparé (lejtős oldal), Jézurelé. Kaszá-
lók: la Ciungi = lá Csunzs (fatőkék környéke), Bűmet. Arsuri 
Arszurj (perzselt helyek). Dósul Táului *=? Doszul Tóuluj , Ho-
morics, Funda tu rá = Funda tú ra (zugoly), Lusce = Lustyé (sár-
más?), Strivinior = Sztrivinyor (szakadékos oldalacska?). Kút-
jai, for rása i : Fántána Badiului — Bágyuluj (Bágy kútja), S t ru ju-
liú = Sztruczuluj (bokrétás kút), Párául Ciungilor = (^sunzsilor 
iá hasonnevű határrész forrása), Cioroiü = F.soroj (csurgó; 
ugyancsak a Ciungiban), Jézurelé (a hasonnevű határrészben), 
Fántána Siníi = Szinyij (magától támadt kút). 

1 Mac/ij. Stat. Közi. XII. k. (»8. és (59. 1. — 2 Mg. St. 498. 
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R o r o i i a m e z ö . 

Boronamezew 1481, Baronainezö 1546, Boronamezeu 1549. 
R o m á n neve : Poinita (Pojnyiczá, írtásocska). 

Krasznavármegyei helység, \ alkc') várának tartozéka. 
Birtoklásának története 1481-ben indúl meg azzal, hogy 

Losonezi Bánfi András, bácsi nagyprépost elzálogosítja s ettől 
kezdve a bir toklás története egyezik a Valkó várához tartozó 
más helységekével pl. Bagolyfalváéval. A Bánfiak s Báthoriak 
birtoka.1 1686 jan . 29-dikén Perecseni Nagy Andrásné Szent-
királyi Katalin itteni részbirtokához, mint vér rokonoknak, 
szintén van joguk Perecseni Lindvai, másként Kovács Mihály-
nak és nővérének.2 1753-ban II. Rákóczi György né Báthori 
Zsófia e részbirtoka a Bánfi-család mindkét nembeli ágára 
száll, miután kifizették a rajta levő terhet. : í Wolkenstein és 
Tros tburg gróf felesége Aspremont Anna 1795-diki vallomása 
szerint Krasznához tartozik, s azt a kincstár Cserei Farkas, 
udvar i tanácsosnak adta.4 

Boronamezőn a gör. ka thol ikusoknak fa t emplomuk van.5 

Az 1715- és 1720-diki összeírásokból hiányzik, ekkor 
lakatlan volt, azután települt ú j ra . 1808-ban innen összeírták 
a gr. Bánfi, br. Bánfi, Boros (Klára), gr. Teleki (Eszter) és 
Guti (Krisztina) bir tokos nemes családok tagjait, összesen 6-ot. 
Ezek kezén volt összesen 20 ant iqua és 7 nova jobbágytelek. 
Legtöbb telke volt gr. Teleki Eszternek (7 antiqua, 1 nova) 
és Guti Krisztinának (4 antiqua, 3 nova).6 

1847-ben a lakosok száma 274, gör. kath. valamennyi. 
1890-ben lélekszáma 422: nvelvre nézve magvar 5, oláh 417; 
vallásra nézve gör. kath. 415, izr. 7. Házak száma 88. 

1895-ben gazdaságainak száma 140. 2980 katasztrális hold-
nyi területéből erdő 1753, szántóföld 548, rét 382. legelő 207. 

1 Egyébiránt az erre vonatkozó okleveleket lásd Bojánnál és Bl. fasc. M. 
nr. 20, ()(). nr. 24. — - Nagvv. Múz. Bit. — :s Bl. fasc. XX. nr. 19. — 4 U. o. 
nr. 2. — 5 Sch. 1880. 140. lap. 0 Szv. lt. — 7 Ncigyv. Nvk. 1847 101. I. 
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kert 34, nem termő terület 56 hold.1 A községnek 1900-ban 
15,665 K. 84 1". becsér tékű cselekvő vagyona van, állami egye-
nes adója 1774 K. 36 f. 

Utczái: l lila Satului = Szátuluj (községi utcza), Bisericii 
Biszericsij (templom-utcza), V;ilea Sánta Váljá Szántá (Szent-
patak). Ez utóbbi képezi a loutezát. Út ja i : Ulita Colnicului — 
Kolnyikuluj, Plopisului Ploptyisuluj , Drumul cäträ Meszes = 
Drumul ketre Meszes, Drumul cäträ Paic — Drumul ketre 
Pájk, Drumul cäträ Gribén = Drumul ketre Griben a hason-
nevű határrészekben és Drumul cäträ Crasna = Drumul ketre 
Krászná (Krasznai út), Drumul cäträ Pria Drumul ketre 
Prija (Perjei út). Határrészei : Coaste Kaszté (halom), Dupä 
Deal Dupa (ivál (domb mögött), Er tas = Jér tás (ir tás: ugyan-
ezen szó átvéve), Alac Alák (árpaföld), Osul Jelilii Oszul 
Jelilij ( tüdércsont?), Poju, Plopi§ Ploptyis (nyárfás), Colnik = 
Kolnyik (domboldal), Intre Sate = Intré Szátvé (falu-köz), 
l e ius Tyéjus (hársfás), S t r imbinoasa Sztr imbinaszá (ka-
nyargós), Poeni Pojénv (erdei rétek). E r d ő k : Meszes, Paic 
Pájk (személynév?), Gerebenes(Gribén = griben), ebben aGroapa 
Smeilor = Grapá Zméjilor (lidércz-gödör). Pa takja i : Párául 
Lnchii Pereul Lukij (Lukács csermelye), Corbului Kor-
bu lu j (hollós csermely), Alacului Alákuluj (a hasonnevű 
határrész csermelye), (.iclului Csikluluj (köríves csermely), 
Mizgaiului = Mizgájuluj (permetező csermely), Fántáni i Fun-
tinyij (a kútból eredő csermely). 

Horzás. 

Kraszí\avármegyei helység. 
Boziás 1414, Bozijas 1441. Bozzás 1531, Bozzijas 1546. 
Komán neve Bozies (törpe bodzácska). Xem is egyébtől 

nyerte a nevét a község, mint a borzától, bodzától. 

1 M(j. Sl. 498. 
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1531-ben mint villa van emlí tve; fekszik pedig Nagyfalu-
tól dél felé.1 

1331-ben Talpas Istvánnak e bi r tokban lévő házába be-
mentek Móricz Mester szolgái és jobbágyai Nagyfaluból. Károly 
király elrendelte a keresést.'2 

1342-ben Pál udvarb í ró a váradi káp ta lannak rendelkezik, 
hogy ez Dancs mester, krasznavármegyei ispán és fiai ellené-
ben Borzási Xapakurnak itteni részbir tokát s határai t állapítsa 
meg, Napakur t helyezze abba vissza s a Felséget erről tudó-
sítsa/ ' 

A krasznavármegyei bí ráknak és i spánoknak 1347-diki 
levele szerint Rátoni Mihály fia, Péter, ispán. Bilgezdi Jakab, 
ispán és Miklós, mester, jegyző az itt lévő negyedrész birto-
kot elosztották há rom egyenlő részre s a határ t megállapí-
tották/1 

Vájjon Rozgonyi Jánosnak ezen Borzás bir toki jobbágyai t 
fogták el Mizlai Csontos Bertalan, csoporói várnagy és társai, 
a kik azokat Kükemező városába ha j to t t ák ; a jobbágyok ter-
hes feleségeit lovakhoz kötötték, a miért ezek egyike két 
magzatot vesztett el és a mikért Rozgonyi panaszára 1414-ben 
megidézik a várnagyot és társait '?5 

1449 máj. 2-dikán a Borzásiak beleegyeznek abba, hogy 
néhai Borzási Megygyes László e bir tokába beiktassák Nagv-
dobai Csízér Balázs gyermekeit meg Fülöp íiait. Anthus Pétert 
és Sándorházi Mártont. Utóbbiak viszont Vaja bir tokukat bo-
csátják át a Borzásiaknak és oltalmazást Ígérnek Losonczi 
Bánfi István ellen.6 

1441 jan. 3-dikán Borzási János elzálogosította száz a rany 
forintért Péterházi Kis Antalnak.7 

«Bozyas» is azon birtokok között van, a melvekbeli részü-

1 Bl. fasc. N. nr. 10. — - U. o. MM. :í 1774-diki átirat. U. o. 4 U. o. 
MM. 20. — 5 Lelesz, B. 50. f. 14. nr. ,'58. — « Dl. Km. Prot. C. min. p. 74. nr. 1. 
~ 1)1. Km. Prot. AB. min. pag. 95. nr. 1 áthúzva. 
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kel 1468. aug. 1-sején Borzási János és Mátyus elzálogosítot-
ták Bályoki Szilveszternek.1 

1492. f eb ruá r 27-dikén a bir tokot megosztják és elhatá-
rolják Borzási György, Máté Benedek, Balázs és Tádé testvé-
rek között." 

1495. oki. 16-dikán Tőkés Miklós örökbe vallja Szilágy-
szegi Péternek.3 

E birtokból leánynegyedi részének felét és ingóságait 
1503. máj. 24-dikén néhai Darahi Barát László leánya, Jusz-
tina férjének, Borzási Lászlónak hagyományozza, a ki viszont 
a vajai birtokát is nejének hagyományozza. '4 

1533-ban Borzás egy évi tizedét Báthori Istvánnak ado-
mányozta Statilius, erdélyi püspök. 0 

1546-ban Borzási Szőke László érdekében meg akar ják 
j á rn i e birtok határát , de özv. Borzási Péterné Katalin ellent-
mond." 

1548-ban Vajai Borzási Miklós megidézteti unokatestvé-
rének. Borzási Péternek özvegyét, most Borzási XagyMátyásné 
Katalint, hogy első fér jének e jószágából az őt megillető hozo-
mányt vegye fel, a jószágot pedig, valamint a róla szóló ok-
levelekel bocsássa vissza.7 

Borzás egyike Borzási Benedek ama részbirtokainak, a 
melyeknek felosztása tárgyában Selindi Jánosné Almási Erzsé-
bet, mint felperes perelt Harangi Illésné Borzási Katalin és 
ennek testvére, István ellen. Az 1551-ben a felperes számára 
kiadott ítélet szerint a részbir tokok a két léi között egyenlő 
arányban osztandók fel.8 

1553-ban 2 kapú után adóztak a Nagy Mátyás jobbágyai, 
a Rálőni János, Borzási Jakab és Demeteréi 1 í/2—V/2 és a 
Csízér Istvánéi egy után. E 71

 2 kapun kívül följegyeztek még 

1 1)1. 36393. Km. Prot. F. min. p. 50. nr. 1. - Dl. 27738. a Dl. 36398 
Km. Prot. M. min. p. 237. nr. 2. — 4 Dl. 36405. Km. Prot. Michael p. 253. nr. 1. 
5 Bl. fasc. W. 1 elesz, Metalium C. Kraszn. nr. 3. — 7 U. o. Act. an. 1548. 
fasc. 2. nr. 32. — s U. o. 1551. fasc. 2. nr. 5. 
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1 birót, 1 szegényt, 3 servitort és 4 új házat.1 1604-ben Bor-
záson Peres Zsigmond és Rátoni István részéről, továbbá Var-
solczon özv. Kabós Tamásné, Vajda Boldizsár, Sándor János. 
Kulcsár János, Jára i István, özv. Pandi Miklósné és Dévai 
György részéről 3 telket adóztat tak meg.2 Özv. Borzási Mi-
hályné, Borzási László és Zsigmond, Hidi Gergely, Fodor 
Tamás és Köpöczi János jobbágyai 11/2 telek után adóztak.'5 

1563-ban részbir tokos Borzási Lukács,4 a kinek 1567-ben 
itt bora volt. LIgyanitt «vethese vagion».5 

1569 j u n . 9-dikén János Zsigmond meghagyja Kolozsvár 
elöljáróinak, hogy a Bozzésról szóló leveleket Borzási Miklós 
számára keressék ki a kolozsmonostori konvent levéltá-
rából/5 

1650. febr. 21-dikén az itt lakó Borzási G}Törgynek s fele-
ségének Balogh Ilonának örökös jobbágya lesz Almaszegen 
lakó Boncza János s Péter.7 

Borzás egyike azon javaknak , a melyek Pandi Erzsébetre 
és testvérbátyjára, Lászlóra szállottak, és a melyeket ezen 
Erzsébet 1751 m á j u s 13-dikán átbocsátott id. Mező Gyulai 
Andrásnak és itj. Mező Gyulai Andrásnak, a kik ama javak 
fejében kötelesek gondjá t viselni a nevezett két Pándinak. 8 

1808-ban összeírták a Bihari Koczog, Czíkó Tódor, Süle. 
Kovács, Szilágyi. Jakab, Guli, br . Kemény, Lázár, Ivrimár(?), 
Matolcsi, Butván, Becski, Topái. Újfalvi, Virág, Vajna, Paj, 
Sámel és Bikari nemes családok tagjait, összesen 34-et. E csa-
ládok kezén volt összesen 1 curia, 411

 2 ant iqua és 6 nova 
jobbágytelek, a kir. kincstár kezén pedig 2 curia, 17 ant iqua 
és 4 nova. A Pap- és Sámel-családok semmit sem bírtak. 

Legtöbb telke volt a kir. k incs tá rnak ; azután Guti Krisz-
t inának (1 curia, 8 ant iqua, 1 nova) stb.1' 

Evang. reform, egyházáról a legrégibb adat 1650-ből való. 

1 Dical. - U. o. — :í U. o. — 4 Szgy. 5 Nagyv. Múz. Bl. — 6 Tört 
Tár. 1898. évf. 345. 1. — 7 Orsz. lt. Ügyvédek utáni iratok, fasc. 32. nr. 74. 
* Orsz. lt. Kolozsm. conv. N. H. A. fasc. J. nr. 4. 35. Hók. — !) Szv. lt. 
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Ekkor egy belül aranyozot t ezüst tányért adományozot t Bor-
zási István az egyháznak. 

A reformáezió előtt Borzásra a nagyfaiúsi Pálosok szol-
gáltak be. Ebből az időből való a re form, templom észak-
keleti része, az apsis, mely a nyolezszög há rom oldalával 
zá rú l ; 1785-ben bővítették a templomot . Az egyház anya-
könyve 1766-ban kezdődik. Pap ja i : 1676: Szentandrási István, 
1686. Bihari Pál. a kit a szept. 18-dikán Debreczenben tartott 
közzsinat küldöt t ki.1 Debreczeni György meghal t Böösházán, 
1693. Újlaki Isván, 1700. Békési Gergely, a kit a jun. 27-dikén 
Debreczenben tartott közzsinat küldött ,2 1719. Gyáni János, 
1733. Zilahi János, Szentkirályon halt meg, 1766 1774. Bátori 
György, 1774. Csulak József. 1775. Borbás József,3 meghalt 
Kusalvban, 1781 1787. Nagy Miklós, 1787 1809. Beke László, 
1809—1812. Beke Pál, meghalt Bagoson, 1812 1813. Bene 
István, 1813—1823. Szabó István, meghal t Peérban, 1823 1836. 
Fülöp Ferencz, 1837 1838. Yass Sámuel, meghalt Nádasdon, 
1838 1861. Alszegi Sámuel, 1862 1879. Nagy Zsigmond, a 
kit Székely Árpád követett. 

A gör. kathol ikusoknak fa templomuk van/ ' 
Evang. reform.je l legű egytantermű elemi iskolája 1888-ban 

épül t ; most államosítás alatt van. 
1715-ben 6 jobbágy-, 6 zsellér-, összesen 12 háztar tás fizet 

adót, magyar m i n d ; 1720-ban 14 jobbágy háztartás, magyar 13, 
oláh 1. Ebből következtetve a népesség száma 1715-ben 108 
lélek, mind magyar ; 1720-ban 126 lélek, 117 magyar és 9 
oláh.5 1847-ben a lakosok száma 384; gör. kath. 169, evang. 
reform. 2 1 5 / 1890-ben 460; nyelvre nézve magyar 377, tót 1. 
oláh 82; vallásra nézve róm. kath. 5, gör. kath. 83, evang. 
reform. 366, izr. 6. Házak száma 96. 

A mívelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 

1 Tt. ev. ref. I. (52—63. 11. — 2 U. o. 80. 1. — U. o. II. 174. 1. 4 Sch. 
1886. 153. 1. — 5 Magy. Stat. Közi XII k. 68. és 69. 1. (! Nagyv. Xvk. 1847. 
101. lap. 
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szántóföldet 1715-ben 65, 1720-ban 65V2 köblöst; rétet 1715-ben 
28, 1720-ban 41 kaszást.1 1895-ben gazdaságainak száma 129. 
Területe 1 (504 katasztrális hold, a melyből szántóföld 782. 
legelő 360, rét 258, erdő 108, kert 23, szőlő (parlag) 1, ter-
méketlen 69 hold.2 

A községnek 1900-ban 2285 K. 20 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 3075 K. 48 f. 

Utczái: Nagy-, Kis- és Alszeg-uteza. Határrészei: Köve-
cses, Kuruttyoló, Hát, Hosszú, Dörömbölő, Töltés-alja (?), Endő-
mege, Gecse-Erdő, Rákos, Lembert, Szilkerek (?) pataka, Hal-
mosd-hát, Ugar, Rét, Sziget, Pándi-rét, Asszús, Nagy-rét. Pa-
takjai: Gyümölcsénes-pataka, Gál- Ördög- és Hahnosd-pataka. 

Borzlyuk. 

Borz luk 1464, Borzlik 1489, Borzlfjwk 1543, Borzlwk 1549, 
Borzlingh, Borzling, Borzlfjngh 1569, Borzjnk 1682 előtt. 

Középszolnokvármegyei helység (1543), mely az okleve-
lekben Györgyfalva után Görcsön és Csompasz-telke (1404), 
Keolegh (?) és Kecskehát (1489) Köőd és Alsó-Szivágv (1543), Szél-
szeg és Alsó-Szivágy között (1549) Mosóbányával, Felső-Szi-
vágygyal stb.-vel (1569), Bikácza után Somos és Papfalva közt 
Gseh előtt (1570). Alsó-Berekszó után Papfalva és Gardánfalva 
között Szélszeg előtt (1595) \ v i r e s és Csompasz között Görcsön 
előtt (XVI. század), Berekszóval, Szóiszeggel stb.-vel, Alsó-
Szivágygyal. Alsó-Várczával (XVIII. század), Tóhát után Patak-
falva és Papfalu között Örményes előtt (1671) fordul elő. 
1767-ben említve van, hogy most Borsuk prsedium Benedek-
falva és Alsó-Berekszó között fekszik.3 Alsó-Szivágv, Szélszeg 
és Gardánfalva közt lehetett, mert e tájt ma Borzsug hely-
neveket találunk (la Borzsug forrás, la Borzsug tanya, Bor-
zsug völgy). 

1 Magij. Stat. Közi. XII. k. (58. és 69. lap. - % . St. 502. — :í GKG. A. 
fasc. XV. XVI. 
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A helység elpusztulása a Várad eleste és 1682. közötti 
időszakra esik.1 

A Drágfiak bir toka, egy, kétségkívül XVI. századbeli jegy-
zék szerint pedig a Jakcsi- javakhoz tartozik.2 

1402-ben bizonyos pénzösszeg átvétele mellett Kusalyi 
Jakcsi György visszabocsátotta Beiteki Drágfi Miklósnak/1 

1480-ben talán ezen «Borzlik» negyedébe iktatták be 
Csáki Ferfencz fia, Benedek ellenében Bélteki Drágfi Bertalant.4 

1543-ban 1 kapu után adóztat ták meg a Drágfi Gáspár 
jobbágyait, de nem adózott 1 szegény.5 1549-ben is 1 kapú-
számnvi adót fizettek ekkor m á r Drágfi özvegyének a jobbágyai , 
míg 1 szegény és 1 új ház felmentést nyert az adózás alól." 
1570-ben szintén 1 kapuszámnyi adóval rótták meg a császár 
jobbágyait.7 

Báthori György hűtlenségbe esésével szállott a kincstárra , 
1509-ben márcz. 19-dikén Rátóti Gyulafi Lászlónak adomá-
nyozta János Zsigmond s 

Egy a XVII. századból Csehi javuk urbariuma czímmel 
fenmaradt jegyzék szerint 0 jobbágy van Borzlyukon. Ezek 
Handra, Habok, Rozlai és Rácz előnevűek.9 A Bik alatt való 
jobbágyok száma cz ímmel fenmarad t összeírásban a jobbágyok 
száma itt csak három.1 0 De már Ostrosith Borbálának itt csak 
egy szökött jobbágynak a puszta telke jutott, a mikor a jobbágyo-
kat e vidéken 1671. okt. 7 előtt Gyulafi Borbála halála után 
felosztották Kapi György, Barcsai Judi th és Ostrosith Borbála 
között.11 

És ezzel az adattal le is tűnik Borzlyuk, mely, min t előbb 
is láttuk, a XVII. század második felében végkép elpusztult . 

1 Szv. lt. 2 Wl. — GKG. A. fasc. XX. 4 Lelesz, I). 112. f. an. 1481). 
nr. 31. — 5 Dical. —- U. o. — 7 U. o. — s .János Zs. aláírása és papírpecsétje. 
GKG. A. fasc. I. III. — !» U. o. XV. XVI. — 10 U. o. 11 ü . o. VII 
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Borzova. 

Berzowa 1469, Borsva 1722. Oláh neve Borsu. Szláv név. 
(Sebes folyó.) Szilágy vármegyébe Doboka vármegyéből kebe-
lezték. a melynek végső ha tá rán feküdt. Elég" nagy s termékeny 
földű helységnek m o n d j a Hodor (1837).1 A mint egy 1722-diki 
összeírás m o n d j a : Egy sziklás hegy lábánál az Egregv mellett 
fekszik," a mely Prodánfa lva középszolnokvármegyéi helység-
től választja el.:í Távolságát Zilahtól egy mért földre teszi a most 
említett összeírás, a mely azt is megjegyzi, hogy lakosai rit-
kán szoktak utazni.4 

A zsibói ütközetben is szerepel a falu annyiból, hogy 
Bákóczi serege ennek keleti ha tárán igyekezett sánczok közé 
vonulni , de eredménytelenül , mert Herbeville erdélyi főhad-
vezér kiszorította őket onnan." 

Valószínűleg ezt a Borzovát illeti az az 1322-diki adat, 
a mikor a Borzwa nevű hegyet az Aha nemzetségbeli Czente 
János fia János kezén találjuk,6 a ki azt Hosszúmezővel együtt 
Elefánti Dezső, sebesvári várnagynak Dellő-Apáthiért cserébe 
adta 1330-ban.7 De ismét Czente kezére került , a ki 1356-ban 
ugyancsak Hosszúmezővel együtt sógorának Vas Miklósnak 
s fiainak László, István, Pál és Jánosnak adja, hogy őt. míg 
él, érette gondozzák.8 

Zsombori Péter itteni részbirtokát 1469 márcz. 16-dikán 
Zsombori Lászlónak zálogosította el.9 Okt. 11-dikén Zsombori 
Péter és László meg Drági Zsigmond és Tamás osztályos atya-
fiak elzálogosították Monoszlói Csupor Miklós, erdélyi vajda 
és székely ispánnak.1 0 1471 okt. 22-dikén Zsombori Péter osz-
tályos atyafiának, Zsombori Lászlónak eladta, még pedig a 

1 Hodor : Doboka, 537. 1. — 2 Conscript. Dob. :í Hodor : Doboka, 537. 
lap. 4 Conscript. Dob. — 5 Hodor : Doboka, 537. lap. <: Benkő József 
kézirat I). 25. Enveden. — " Fejér. I. VIII. 3, 459—61. — « Haz. Okmtdr, 261. — 
° Dl. 36.394. Km. Prot. G. p. 14. nr. 2. — 1 0 Dl. 36.393. Km. Prot. F. min. pag. 
151. nr. 1. 
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vámmal.1 1492 aug. 20-dikán Drági Márk zálogosította el Zsom-
bori Péternek,2 ma jd Somi Gáspár zálogosította el a birtokot, 
melyet Zsombori Péter- és Benedektől bír t zálogban, Drágfi 
Jánosnak. 1520 márez. 1-sején e két Zsombori a nevezett bor-
zovai, továbbá a farkasmezői b i r tokuk visszabocsátásáért meg 
bizonyos összeg fejében az őrmezői b i r tokukat zálogosítják 
el Drágfinak/1 

1002 előtt a Zsombori Farkas birtoka, de 1602-ben Básta 
György generális és Keövendi Székely Mihály, tiszántúli ka-
pitány Trogeri Lodi S imonnak adják érdemei ju ta lmául . 4 

1764-ben ama bir tokok egyike, melyekért Zsombori Zsig-
mond pert folytatott mostoha anyjával és nővérével.5 

1837-ben azt ír ja Hodor, hogy Borzova régebbi birtokosai 
a Borzovaiak voltak.6 

Ekkor bir tokosai : Kabós, Peley, Zsombory , Hat fa ludy 
Gserey nemesek. Lakosai : gör. egy. oláhok. A lakosok jó-
módnak. 7 

Bégi gr. kath. egyháza van szt. arkangyalok tiszteletére 
épített f a t emplommal ; t emplomuk a fa lun kívül kemény kő-
sziklára épült.8 Gör. kath. jellegű egy t an te rmű elemi iskolája 
1865-ben szerveztete11. 

1722-ben 2 jobbágyot s 7 zsellért írtak össze.9 1733-ban 
18 volt az oláh családok száma ; egyesűit papjá t Jánosnak, gör.-
keleti és kétnejű papját pedig Lukácsnak hívták.10 1750-ben 
143 a gör. kath . lélek.11 

1837-ben a lelkek száma: 284, a házaké : 52.12 

1890-ben lélekszáma 332; nyelvre nézve magyar 11. oláh, 
319, egyéb nyelvű 2; vallásra nézve r. kat. 1. gör. kat. 315. 
gör. kel. 1, evang. re form. 1, izr. 14. Házak száma 77. 

1 1)1. 36.393. Km. Prot. F. min. pag. 98. nr. 2. — 2 1)1. 36.398. Km. Prot. 
AI. min. p. 79. nr. 1. — :í Orsz. lt. Km. conv. Prot. Dl. 36.402. p. 290. nr. 1. 
4 U. o. Gy. f. kápt. E. 86. — 5 Jlt. e. fasc. 1. nr. 82. — « Hodor K.: Doboka. 
537. 1. — ~ U. o. — s U. o. — Cons. Dob. — 1 0 Tr. — 1 1 Tr. 1901. IX. 286. 1. -
12 Hodor K.: Doboka, 537. 1. 

L)R. PKTKI MOH : Szilágy vármegye monograpliiája. III. 11 
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1721-ben adója 156 rhf. 30 dénár volt. 1722-ben e falu 
közös tartozása 62 magyar Irt.1 

1722-ben határa két részre oszlik. Talaja a völgyben fél-
fekete és sárga, agyagos, vizenyős; a domboldalokon veres. 
Földje inkább őszi vetésre alkalmas. 4 és 6 ökörrel kétszer 
szántanak. Trágyában szűkölködik. A kétszeres megterem. 
Szénája jó. Az Egregy pataka néha kiönt. Erdőben bővelke-
dik. A szomszédban őrölnek.2 

1722-ben a 2 jobbágy és 7 zsellér kezén volt 9 egész és 
leltelek, 5 puszta telek, 9 ökör, 15 tehén. 8 bo r jú és üsző, 
3 ló, 2 méhkas, 18 sertés, 32 köblös szántóföld, 7 köböl őszi 
vetés, 1 köböl és 3 metreta (1 m. mintegy 39 39 1.) tavaszi ve-
tés; termett e falu ha tá rán a megelőző 1721. évben 35 ka-
langya búza, 13 kalangya zab, á rpa és alakor, 13 kalangya 
kender és len, 26 szekér széna.3 

1895-ben gazdaságainak száma 86. Területe 1023 kataszt-
rális hold, a melyből erdő 415, szántóföld 319. rét 153, le-
gelő 95, ker t 15, szőlő (parlag) 1, terméketlen 25 hold.4 

A községnek 1900-ban 2500 K. 10 í. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 997 K. 68 f. 

Határrészei : Hitül Satului = Ritul Szátuluj (a falu rétje), 
Styára, Yalea Albului = Váljá Álbuluj, Valea Podului = Váljá 
Podu lu j (a híd mellett fekvő völgy), Coastea Crucii = Kasztjá 
Krucsij (keresztes domb), la Spoealá = lá Szpojála (a mésznél), 
la Sarhi je = lá Szárhizsé, Pe Ciorgeu = Pé Csorgeu (a csorgó 
felett ; ugyanezen szó), Pe Colnice = Pé Kolnvicsé (a lejtőkön), 
Valea Tesiului, Coastea Bisericii Kasztjá Biszericsij (a temp-
lom dombja), Pe Vii Pé Vij (szőlőhegyek), Ciresi = Csirésj 
{cseresznyefás), Pe Terasa =S= Pé Terásza (lépcsőzeten, terászon), 
Corni = Kornv (somfás), Carpini§ = Kerpinyis (gyertyánfás), 
La Prilaze = Lá Prilázé la hágcsóknál), Sub Ulmi = Szub 
Ulnmy (szilfák alja), Pe Curte = Pé Kurtye (az udvar felett). 

1 Conscript. Dob. — - ü . o. — U. o. 4 Mg. Sl. .">10. 
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Ez utóbbin állítólag szép kastély állott, erről nevezhették el : 
találtak is itt égetett téglákra, most azonban mindennek semmi 
nyoma. 

Böősliáza. 

Beoshaza 1423, Bewsháza 1433, Bwsháza 1450, Beusháza 
1487. Beössháza 1540, Beosháza 1580. 

A nép azt tartja, hogy a Benedikt inusoknak bőséggel tele 
kamará ja volt s innen kapta nevét, holott Böős magyar ala-
pította. R o m á n neve Biusa Biusá (kettős ajtó). 

1387-ben magyar falu, az aranyosi várhoz tartozott, egyéb-
ként mindig középszolnokvármegyei helység. Úgy említi, mint 
magyar bir tokot amaz 1423-diki oklevél is, mely arról szól, 
hogy a Kusalvi Jakesi György fiának, Dénesnek bir tokaiba 
György másik fiát Jánost , ennek nejét meg fiait iktatják.1 

Egyik Jakesi László elzálogosítja itteni részbir tokát Drágfi 
Bertalannak.2 1494-ben Kusalvi Jakesi Ferencz adta Drágfi 
Bertalannak az ettől visszakapott bereg- és középszolnokvár-
mesvei birtokokért. : í 

1450 decz. 14-dikén kelt oklevél szerint Kusalvi Jakesi 
György és testvére néhai László részjószága. Kémeri Miklós 
részére el akarták foglalni, de n e m engedték.4 1462 febr. 1-sején 
Kusalvi Jakesi János, neje Petronella, fia Ferencz és Kusalvi 
Jakesi Mihály fiai: István és Mihály, más bi r tokokkal nyolcz-
száz arany forinton Jakesi Péternek, 5 1487-ben Kusalvi Jakesi 
László Bőnyei Tamásnak zálogosítja el.<! 

1475 körül Jakesi Péter (bewshazai) jószága 11 frt 4 dr. 
adót fizetett.7 1543-ban a bir tok Literátus Ferencz és Pázmány 
Péter között oszlott meg; a m a n n a k jobbágyai t 8 kapu után 
adóztatták meg, míg emezéit csak 1 után. Mint az adózás 
alól fölmentetteket, följegyeztek 1 birót, 4 szabadost, 8 zsol-

1 GKG. C. XII. — 2 Wl. 1433 évszámmal. :í Jlt. — 4 Szabó Károly: 
Ar Erdélyi Miizcum Eredeli Okleveleinek Kivonata. 64. lap. — r> Dl. 30.041. 
« Lelesz, I. 52. f. anni 1487. nr. 7. — 7 E mű I. k. 179. 1. 

11* 
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dost (mercenarius) és 3 szegényt.1 1549-ben 14 kapu után 
adóztak a Böősházai Literátus Ferencz jobbágyai, míg a Jakcsi 
Mihályéi csak 1 után. E 15 kapuszámon kívül volt ekkor e 
helységben még 1 bíró, 12 szegény, 5 servitor és 11 új ház." 
1570-ben 8 kapu után rótták meg adóval a Böősházi Ferencz 
deák jobbágyait .3 1604-ben, a mikor a Kolozsvári J á n o s jó-
szága, 5 rótt ház után 10 forintnyi adót fizettek.4 1505-ben 
Kusalyi Jakcsi László és neje Krisztina meg fiók György el-
zálogosítják Bélteki Drágfi Györgynek és Jánosnak. 5 1508-ban 
özv. Kusalyi Jakcsi Lászlóné Anna a férjétől nászajándékul 
kapott Böősháza részbir tokának a védelmét zálogjogon Bél-
teki Drágfi Györgyre bízta,6 a ki jul . 9-dikén édes anyjának 
a jándékozta a birtok felét, ez aztán pár nap múlva, jul ins 
11-dikén a kusalyi apáczáknak adta.7 1516-ban Kászoni Jakcsi 
György és János más bir tokokkal nyolczszáz forintért Berendi 
Dávidnak zálogosítják el. E részbir tokokat a fenti Jakcsiak 
apja, László, mint t ud juk már, Drágfi Jánosnak zálogosította 
volt el s 

1526-ban Dézsházi Péterné Kászoni Jakcsi Magdolna e 
részbir tokának az elfoglalásáért tisztító esküt ítélnek Jakcsi 
Jánosnak. 0 

1537-ben Kusalyi Jakcsi István Kusalyi Jakcsi János ellen 
tiltakozik a részbirtok elidegenítése miatt.10 

1545-ben Bősháza részbir tok visszabocsátására inti Ku-
salyi Jakcsi Mihály Szilágycsehi Vajda Gáspárt és Boldizsárt 
meg Nagyerdődi Literátus Ferenczet, a kik azt zálogban b í r ják ." 

1547-ben Jakcsi Mihály meginti Böősházi Literátus Feren-
czet az itteni részbirtok tárgyában, melyet e Ferencz Drágfi 
Gáspártól kapott , a ki azt a fenti Jakcsi apjától hatalmasúl 
foglalta volt el.12 De ekkor Jakcsi Mihály pert indított K. Jak-

1 Dical. — - U. o. — :{ U. o. — * U. o. — "» GKG. C. fasc. XII. 
U. o. — " Dl. 36.405. Michael pag. 275. nr. 1. — s Lelesz, Prot. Parvi folio 

262. n U. o. Act. anni 1526. nr. 6. — 10 U. o. Prot. 6. fol. 90. anni 1537. -
11 U. o. Act. iin. 1545. nr. 29. — 12 U. o. 1547. fasc. 2. nr. 54. 
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esi István özvegye ellen is. A birtokról Böősházi Literátus 
Ferencz, összegyűjtve a szolgákat és jobbágyokat , elűzte a 
kiküldötteket. Tettét megokolta azzal, hogy ezt a birtokot 
K. Jakcsi István Bélteki Drágfi János fiától, Gáspártól kapta 
s így ehhez K. Jakcsi Mihálynak semmi köze. Ennek alapján 
Böősházi L. F.-et a sértés b ű n e alól föl is mentet ték s Böős-
házát K. Jakcsi I. örökösei b i r tokában hagyják.1 Panaszi Páz-
mán Farkast és Annát az any juk által kötött szerződés alap-
ján leánynegyed illette meg a birtokból, mint néhai Kusalyi 
László jószágából s annak a kiadására meg is intik még ebben 
az évben Jakcsi Mihályt.2 

1555-ben Kusalyi Jakcsi Boldizsár és Mihály tiltakoznak 
Xádasdi Tamás ellen, hogy itt részt fog la l jon ; 3 de, min t Drágfi 
György birtokához, a kincstár, Báthori András vagy György, 
Ország Kristóf, Perényi János fiai egyaránt igényt támaszt-
hatnak s ez ellen ti l takoznak Kusalyi Jakcsi Mihály fiai: Bol-
dizsár, Mihály és András.4 

1500-ban Yalkai Miklós és Báthori Gvörgv között itél-
keznek ilt.r> 

1580-ban a középszolnoki szolgabirák azt jelentik a leje-
delemnek, hogy 1579 febr. 17-diki beiktató parancsa értelmé-
ben, e birtokba, a mely Drágfi Gáspár magvaszakadtával szál-
lott a kincstárra, s melyet Gyulafi Lászlónak adott, be akarták 
iktatni ezt, de Jakcsi Boldizsár és Beősházi Menyhért ellent-
mondot tak/ ' Május 18-dikán Báthori Kristóf parancslevelével 
meg is hagyja K.-Szolnok vármegyének, hogy Kusalyi Jakcsi 
Boldizsárt idézzék a fejedelem elé; Böősházát illetőleg ugyanis 
ő s Szentgyörgyi Csáni Ferencz, — Böősházi Menyhértnek, 
Xagyerdődi Literátus Ferencz fiának megbízot t jaként — új 
Ítéletet kér.7 

1582-ben Böősháza bir tokra vonatkozólag Jakabfi Ambrus 

1 Jlt. nr. 3. — - Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 2. nr. 53. — U. o. Prot. 13. 
fol. 108. an ni löőö. — * GKG. A. fasc. XX. •"» U. o. II « U. o. I. III. 
7 U. o. II 
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és Móricz e l len tmondanak özvegy Jakcsi Boldizsárné Révai 
Annának. 1 

1584 november 6-dikán Somlyói Báthori Zsigmond, tekin-
tetbe véve Zsombori László tanácsosa és az erdélyi tized 
bérlőjének érdemeit , Böősháza birtokrészt, mely azelőtt Böős-
hazai Böősházi Ferenczé volt és annak Menyhért íia halálá-
val a kincstárra szállt, neki adja és meghagyja a kolozsmo-
nostori konventnek, hogy vezesse e birtokrészbe. A proponál t 
tanúk ezek vol tak: Eordeogkerezturi Fordeogh János, Zent-
marjai Gáspár, Maiadi Maiadi Mátyás vagy Gáspár. Mihal-
faluai Ramocha i János, Sarmasaghi Sarmasagi János vagy 
Mihály, Sandorhazai Sandorhazi János, Zilagizegi Mihály, 
Sámsoni Hodosi Gáspár. A konvent jelentette is, hogy a pa-
rancsra a maga emberét Zentmariai Gáspárral küldte ki, kik 
a szomszédokat : Sámsoni Adi Györgyöt, Cypervan Gáspárt, 
Fekete Jánost, Mihályt, Wesselényi Ferencz újlaki jobbágyait. 
Leörintz Balázst, Feyes Györgyöt, Cinege Györgyöt, Wesse-
lényi Ferencz Yölcsök birtoki jobbágyait , Kovách Pált, Wayda 
Gáspárt, Beke Ambrust , Bakai Lőrinczet. Ferentz Mihályt, Ho-
dossy Miklós jobbágyait Benedekfalván, Miklós Mihály birót, 
Moni (iáspárl. Gyulafi István horváti jobbágyát, Sánta Jakabot, 
Balog Istvánt, Kowách Menyhértet , fenti Gyulafi István Ardó 
birtoki jobbágyait , Zeles Mihály birót, Dohai Istvánt, Sebeok 
Jánost, fenti Gyulafi István Witsa birtoki jobbágyait , egybe-
híván, annak eleget akartak tenni, de Dienes András. Som-
bory Katalin, néhai Beoshazi Menyhért özvegye nevében és 
Pestessi István, Cseh vára provisorja, Gyulafi István és László 
nevében, Baynath Ferencz, máskép Zabo, Kaplyan János ne-
vében, Leorincz Balázs, Wesselényi Ferencz nevében ellent 
mondottak, kiket is megidéztek." Ebből aztán hosszas per 
támadt . Sámsondi András, néhai Zombori Lászlónak, mint a 

1 Orsz. lt. Gvulaf. kápt. tol. 12.'5. 2 U. o. Kolozsmonostori konvent, 
lad. 27. S. nr. (57. 
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fölperesnek, Mikházai Szécsi János, a Gyulafi László és István, 
mint az alperesek ügyvédje, 1587-ben a fejedelmi Ítélőszék 
előtt megjelennek. Weselényi Ferencz is jelen van. Lelei Kap-
Ivon János, Böősházi Horváth András, Zsombori Katalin visz-
szalépnek. A fölperes ügyvédjének ama kívánságára, hogy az 
el lentmondást vonják vissza, az alperes ügyvéd azt válaszolta, 
hogy Gyulafi István és László jogosan tar tanak igényt a bir-
tokhoz, mert azt, mely ha jdan Drágfi Györgyé volt, ennek 
örökösök nélkül történt halála után előbbi adományozás által 
kapták, mint a fölperes; az adományozásról van privilegialis 
levelük is. A fölperes ügyvéd azt telelte, hogy az alperesek 
semmiképen sem foglalhatták el maguknak a birtokot, mer t 
hiszen Drágfi György annak u ra lmában (in dominio) nem 
volt, mert azt ha jdan Böősházi Ferencz birta békésen. Ennek 
halála után a fölperes királyi joggal nyerte. Ennélfogva a 
fölpereseknek semmiféle követelésük nem lehet és elvégre 
kénytelenek lesznek megmuta tn i a levelet, mely szerint a 
peres bir tok a Drágfi Györgyé volt és ennek magtalan halála 
után a föl peresekre szállt. Ezért a fölperes ügyvéd a bir tokot 
Í\ maga, illetőleg kliense számára jogosan átadatni követelte. 
A fejedelem elrendelte a levelek előmutatását , s a fölperes 
levele az alperesekével tör tént összehasonlítás után ezek elle-
nében ütött ki. 1588-ban Bongárti Pistáki Lukács, Zsombor i 
Lászlónak, mint felperesnek, Mikházi Szécsi János, mint Kap-
lyon János, Horváth András alperesek ügyvédje, több levelet 
felmutatnak. A fölperes ügyvédje azonban az e l len tmondó és 
adományozó levelet kérte, ma jd az alperes azon nyilatkoza-
tára, hogy a birtokot a fölperesek régi adomány út ján igénylik, 
ennek bizonyítékait kívánta. A per «sok más bajjal») megoldat-
lanul jutot t Gábor (Báthori) fejedelemre. Ekkor ra már (1612.) 
Zsombori László halálával fiára Gábor ra ; — Gyulafi István és 
László, Kaplyon János és Horváth András halálával Dévai 
Györgyre szálltak az igények, mit Gábor fejedelem ki is jelent 
a há rom nemzet gyűlésén. Ezután Kolozsvári Hidalmási Már-
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ton, Zsombori ( iábornak, mint fölperesnek, s Hatvani János, 
Dévai Györgynek, mint alperesnek ügyvédje perelnek a bir-
tokért. A fölperes ügyvéd kéri az alperes leveleit. Ezt meg-
értve az alperes ügyvéd, Bottyán György és Bonczidai János 
kancel lároknak l()10-ben kelt levelét szószerint előadják, mely 
szerint a birtok e l lentmondás nélkül öröklődött (úgy látszik 
Dévaira?). A fölperes ügyvédje azonban azt állította, hogy a 
peres bir tokot a Kolozsvári Literátus János felségsértése miatt 
követelték a fölperestől, és hogy Drágfi György halála után 
a bir tokot a fölperes a d o m á n y következtében b i r j a ; egyszer-
smind felmutat ja néhai Böősházi Literátus Ferenez ezen bir-
tokáról Zs igmondnak Gyulafehérváron 1584-ben kelt levelét, 
a Jakcsi birtokról 1585-ben kelt levelet; továbbá a kolozs-
monos tor i konvent levelét Böősházáról és végül e konvent 
requis i torainak a levelét a Jakcsi bir tokról , ez utóbbi kettőt 
is 1585-ből. Ezek alapján, érett megfontolás után, Gábor feje-
delem a bi r tokot a fölperesnek, t. i. Zsombori Gábornak és 
u tódainak adta.1 

1595-ben Kusalyi Jakcsi György eladja e bir tokát mások-
kal együtt kétszáz a ranyon Bélteki Drágfi Bertalannak.2 

1613-ban Zsombor i Gábor, utóbbi magára vévén János, 
Sándor, Anna gyermekeinek terhét, azt vallja a kolozsmonos-
tori konvent előtt, hogy Bewshaza birtok ügyében, bár atyja 
Zsombori László révén rászállott. mégis tekintetbe véve a O L 

nagy költséget és pereskedéseket, melyekkel ennek bir tokába 
jutott. Péterhidi Dévai Györgygyei egyezségre lépett, a ki a birto-
kot elcseréli Zsombori Gáborral tíz jobbágytelekkel, a melyek 
Nagy-Jeder középszolnoki birtokon vannak, kétszáz forintot 
fizetvén rá maga részéről;5 

1 Szeben, 1612. A levélben előfordulnak : Menyöi Borbély György és Szi-
lágyszegi Farkas, mint szolgabirák Közép-Szolnok vármegyében. Jlt. fasc 10. 
uro. 1. — 2 Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. 1). n. 35. 1615. |sabbato proximo 
post festum beatíe Lucia; virginis) a kolozsmonostori konvent átírja Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelem 1615 deczember 13-dikán kelt parancsát, melylvel meg-
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1702-ben itt, a Boros-Jenői Korda Ferenez Sárközi Ist-
ván nevű jobbágya házánál a néhai Sarmasági György hagya-
téka ügyében vallatnak a III. Károly király kiküldött birái. 
A Korda jobbágya itt még Fóris György.1 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben összeír-
ták Böősháza községből a következőket, főbb b i r tokosok: 
br. Josinczi Lajosné, Barcsai Sámuel, Katona Mihály, gróf 
Toldi Zsigmond, Katona Jánosné, br. Inczédi György, Iiat-
faludi Ferenez és Pál, Kabós Sándor ; saját telkén lakó, adó-
mentes nemes : Németi István; saját telkén lakó, adózó n e m e s : 
Moldován Gábor ; más telkén lakó, adózó n e m e s : Szilágyi Mi-
hály; fizetést élvező, urasági t isztek: Pap János, Babonás Ursz 
és Bálint István; p a p o k : Olaszi István ref. és Daróczi Pap 
Péter o láh ; kán to r : Pap Gábor o l áh ; á rendá to r : Zsidó Ilers 
berkeszi lakos.2 Most főbir tokos a Kaizler-család, 

Böősházának 1470 körül volt egy fa temploma a középen 
homlokcsúcscsal és czinterme.3 Evang. reform, egyházáról csak 
a tizenhetedik század közepétől van írott adat, a mikor Böős-
háza, Benedekfalva s Horváth egy papot tartott. Böősházi 
Ferenez s Vajda Gáspár (benedekfalvi patrónus) a papnak 
egész dézmát adtak búzából, zabból, bárányból , «a rector a 
búzából és zabból harmadot , a bárányból és borból nem 
harmadot , hanem a pásztor (t. i. lelki-» jó akarat ja , ha akar 
adni egy-egy lapoezkát vagy egy iteze bort.» Minden házas 
ember — mind a há rom községben egyképen — egy-egy ka-
langya búzát, huszonhat kévéjével, volt köteles adni. (dia hat 
kalangyán felül leszen», ha rminezhárom dénárt kellett fizetni 
annak, a kinek búzája nem te rmet t ; zabot is egy-egy kalan-
gyát adtak, a kinek zabja nem termet, tizenkét dénár volt a 
váltság díja. 

hagyja a konventnek, hogy Sombori Sombori Gábor számára irja át az ö, es 
másrészt Devay György közti Bewshaza középszolnoki birtokot illető egyezség 
es örökvalló levelet. U. o. Kolozsmonostori konvent. Laci. 27. S nr (i(>. 

1 Jlt. — 2 Szv. lt. — Bnnyitay Vincze: Schematismus, 338. lap 
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A mester bére fél kalangya búza, a váltság díja tizen-
három dénár annál, a kinek nincs búzája.1 

Papja i : 1690. K. Debreczeni György, 1732 1769. Besse-
nyei Bálint, székbeli bíróságot, majd esperességet viselt, meg-
halt Balián. 1770. Bessenyei Sámuel,2 1803-ban Nagy-Mon-
ban halt meg, 1780 1788. Szokolai Ádám, 1788 1795. Pávai 
József, 1795 1799. Olaszi István, 1840-ben Czikón halt meg. 
1799 18.01. Kibédi János, 1801 1808. és 1819 1820. Kele 
János, 1808 1812. Olasz János, 1812 1813. Körösfői Dániel, 
1813 1848. Püspöki János, meghalt Szilágyfő-Keresztúron. 
1826 1831. Cseh Mózes, 1831 1833. Balázs János, 1833 
1870. Dohai József, meghalt Egrespatakon. 1847 1875. Bara-
bás György, 1877—. Juhász Mihály, 1891. Ignácz Márton, 
1894 1898. Vajda Mihály, 1900. Pócsik János. 

A gör. kathol ikusok fa temploma 1680-ban épült. Az egy-
ház 1732-ben egyesült. Anyakönyve 1825-ben kezdődik. : í 

Állami jellegű elemi iskolája 1895-ben szerveztetelt. 
1715-ben 2 nemes-, 9 jobbágy- és 3 zsellér-, összesen 14 

háztartás fizet adót, ezekből 12 magyar és 2 o láh ; 1720-ban 
3 nemes-, 19 jobbágy-, 9 zsellér-, összesen 31 háztar tás és pedig 
26 magyar és 5 oláh. E népes helység lakossága 1715-ben 
126 lélekre rúgott, melyből 108 magyar és 18 o láh; 1720-ban 
a lélekszám 279: magyar 234, oláh 45.4 1733-ban (Biusza) oláh 
családjainak a száma 20; egyesült papját Jánosnak hívják." 
1750-ben 144 gör. kath. lélek volt.6 1847-ben a lakosok száma 
734; róm. kathol ikus 4, gör. kathol ikus 270; evang. reform. 
460.7 1890-ben lélekszáma 616; nyelvre nézve magyar 302, 
oláh 303, egyéb nyelvű 11; vallásra nézve róm. kath. 9. gör. 
kath. 301, evang. reform. 293. izr. 13. Házak száma 140. 

Szántóföldje 1715-ben 64, 1720-ban 253 köb lös ; rétje 
1715-ben 30y2, 1720-ban 114 kaszás ; szőlője 1715-ben 8. 

1 V. ö. Névk. ev. ref. 1879. 2.'}. 1. 2 T. t. ev. ref. II 141. — :t Sch. 188(5. 
175. lap. — 4 Magy. Stat. Közi II. k. 65. és 66. 1. 5 Tr Tr. 1901. IX. 
284. 1. " Nagyv. Névk. 1847. 110 1. 
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1720-ban 19 kaszás.1 1895-ben gazdaságainak száma 137, terü-
lete 2036 katasztrális hold, a melyből szántóföld 1289, legelő 
278, rét 163, erdő 140, szőlő, parlag, 21, beültetve 1, kert 7, 
terméketlen 137 hold.2 

A községnek 1900-ban 5972 K. 8 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami adója 2818 K. 12. f. 

Utezái: Felszeg-, Alszeg-, Kandia- és Kis-utcza. 
Határrészei : Omlás, Kis-Ag, Vonsza, Füzes, Branisce = 

Brányistvé (berek), Munezága (MunJi-ága = Muncz-ága hegyek-
ága?), Yicsai oldal, Darumagasa, Fenyes-(Fövényes-) alja, Cse-
resvölgy, Lapácza. E r d ő k : Liczó és Csere. 

Benedekfalva felől levő meleg, vas tar ta lmú for rásá t a 
szomszédok csúz- és gyomorba jok ellen állítólag sikerrel hasz-
nálják. Yölesök felől vas- és kén ta r ta lmú forrása van. 

Bőnye. 

Benne 1329, Bűne, Benije, Bewnije, Bewine 1377, Zbw-
nije 1440, Beneh 1549, Beonije 1550, Bone 1554, Boni/ 1630. 
Személynév. 

Középszolnokvármegyei helység, az oklevelekben Szilágy-
Szeg és Hadaháza (1440), Nyirmon és Szilágy-Szeg (1549), 
Oláh-Nádasd és Nyi rmon (1570), Kőrös és Nagyfalu? (1626) 
között fordul elő. De fekvése egészen pontosan megállapít-
ható. Puszta Szilágy-Szeg mellett. 1720-ban Oláh-Nádasd köz-
séghez tartozott 39 köböl tengeri-vetéssel.3 

Várad eleste és 1682 közötti időben pusztúl t el.4 

1329-ben Körösi Gál eladja e b i r tokának egy részét Szilágy-
szegi Péter és Bálint testvéreknek, meg Szilágyszegi Istvánnak." 

1440 jul . 26-dikán a nádor meghagyja a kolozsmonostori 
konventnek, hogy Szilágyszegi István itteni bir tokának ne-

1 Magy Stat. Közi. XII. k. 65. és 66. 1. — - Mg. St. 502. — Magy Stat 
Közi. 339. 1. + Szv. lt. 5 Zichy-Okt. V. k. 319. 1. 
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gyedrészébe iktassa be Sándorházi Tamást , Balázsi és Jánost, 
kiket az jogosan megillet.1 

1470-ben Valkai(?) Ozsvátné részbirtoka, a melyet ez aug. 
24-dikén eladott Szilágyszegi Mátvásné Dorottyának.2 

1475 körül Bőnyei Tamás 5 frt, Bőnyei János 3 frt adó-
val vannak fölvéve innen. : ! 

1543-ban a falu Bőnyei Mátyás, Körösi Ferencz, Bőnyei 
János és Körösi (?) János között oszlott meg, kiknek jobbágyai 
1 1 kapuszámnyi adót fizettek. Feljegyeztek még a 4 kapuszá-
mon kívül 2 birót. 4 szegényt. 2 szabadost és 1 puszta telket.4 

1549-ben Bőnyei Mátyás és Körösi Ferencz között oszlott meg, 
kiknek jobbágyai 2—2 kapuszámnyi adót fizettek. E 4 kapu-
számon kívül 1 birót és 7 szegényt is jegyeztek fel. 1554-ben 
a Bőnyei Mátyás jobbágyai t ugyancsak 2 kapura becsülték, 
de a Körösiéit csak l - re . Ugyanekkor 2 birót, 5 szegényt. 
2 zsoldost, 2 új és 5 puszta házat találtak itt.'"' 25 dénárnyi 
adót fizetett Dul Benedek, egytelkes nemes, Nagy Bálint és 
Bili Tamás, féltelkesek pedig 13—13 dénárnyit .0 1570-ben 
1 kapu után fizettek adót a Körösi János jobbágyai." 

1480 ápr. 8-dikán (?) Szilágyszegi Pál és társai a bőnyei 
bir tokrészekre vonatkozó iratokat, a melyek miatt őket a Bő-
nyeiek bepörölték, az országbíró előtt, bizonyos határ időre be-
mutatni Ígérik.8 

o 
1493-ban Drágfi Bertalan, erdélyi vajda, meghagyja Bő-

nyei Jánosnak, hogy néhai Bőnyei György bőnyei bir tokán 
osztozkodjék meg Bőnyei Tamással.y 

1520 j un . 23-dikán II. Lajos meghagyta a kolozsmonos-
tori konventnek, hogy iktassa be ebbe a birtokba Körösi 
Lászlót, Mihályt, Ferenczet és Miklóst.10 

1547-ben Kusalyi Jakcsi Mihály ezért a b i r tokér t is pert 
indított K. Jakcsi István özvegye ellen.11 

1 1)1. 27.870 — - 1)1. 36.394. Km. Prot. G. p. 38. nr. 1. E mű I. köt. 
178. 1 * Dical. 5 U. o. — U. o. — " U. o. — * 1)1 36.395. — " Gencsi lt. 
n r . 393, rendelet-fogalmazvány. — 1)1. 28.023. — 11 Jlt. nr. 3. 
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Körösi László özvegyétől, Luczától elfoglalta Körösi Fe-
rencz az ingóságokkal együtt, jól lehet azok özvegyi tar tás 
jogán az özvegyet illették, a ki azért 1548-ban Ferenezet meg 
is idéztette.1 

Kisdobai Székely Miklós e bir tokbeli négy szántóföldjét , 
a melyek egyike Kíjserdewfel mellett, másika Bőnvei Mátyás 
szőlője mellett, ha rmad ika az e bir tokon felállított fafeszület-
nél lekszik, elfoglalta az említett Bőnvei. 1550-ben Ferd inánd 
király parancsára megidézik Bőnyeit, a ki most is használja 
az elfoglalt földeket." 

Körösi Ferencz, a ki ellen Sámsoni Körösi Miklós és fia, 
Miklós tiltakozik, szintén foglalt itt egy részt.3 

1563-ban az itteni részbir tokba beiktat ják Fancsikai Nagy 
Jánost és Ispán Jánost .4 

Bőnyét Bőnyei János 1576-ban Báthori Miklós előtt át-
engedte testvéreinek: Katalinnak, Arany Luca, Erzsébetnek, 
Szodorai Mihály és Helenának, Kende Tamás nejének. Még 
pedig a bir tok há rom részét mind já r t átvették, háromszáz 
arany magyar forintért, a negyedik részt csak Bőnyei János 
halála után fogják majd megkapni . Az adományozás t Báthori 
Zsigmond 1577-ben megerősítette, de oly feltétel mellett, hogy 
a birtokból Bőnyei Magdolna is kapjon, a kinek rokonsága 
bebizonyult .5 

Bőnyei Miklós itteni kúr iá jába beiktatták Bőnyei Györgyné 
Szécsi Borbálát," a kit 1579-ben a szolgabirák megkeresnek, 
hogy Bőnye bir tokot engedje át Bagosi Györgynek, Kende 
Tamás nejének Helenának és Szodorai Mihálynak." 

Bőnyét Sámsoni Körösi Miklós halála után 1626-ban 
Peéri Horváth Lázár kiváló szolgálatainak jutalmául, ennek 
s nejének Körösi Annának, továbbá özv. Körösi Mihálvné 
Paksi Margitnak meg özv. Folti Ferenczné Körösi Katalinnak 

1 Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 3. nr. 5. — - Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. S. 
nr. (i. a Lelesz, C. Ki aszna Prot. 7. folio 37. — 4 U. o. Stat. N. 71. — 5 Jlt. — 
6 Gencsi lt. nr. 391. ' Jlt. 
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s mindkét nembeli u tódaiknak adományozza Gábor, erdélyi 
fejedelem,1 a részbir tokot publikálni akarta a kincstár, de 
tiltakoztak ezek.2 

1639-ben Cseh vára tartozékai közt említett Bonij, mely 
fölött Rákóczi György fejedelemmel egyezkednek Gyulafi Zsu-
zsánna és Borbála meg özv. Gyulafi Sámuelné Bethlen Anna 

i s a fejedelem végre is Gyulafi Zsuzsánnának, Borbálának és 
Máriának adományozza,'5 aligha Bőnye. Itt inkább Bunyról 
lehet szó. 

1722 előtt Majádi Mátyás kibocsátja a Bőnyei részt Ividei 
Annának , 4 a mi a t izenhatodik század közepén lehetett. 

1732 előtt Fodor András és neje Szécsi Guthi Zsuzsánna, 
m a j d ezek örökösei M. Fodor Zsigmond, Fodor János és 
Fodor Kata bir tokosok. Az örökösök a b i r tokot 1733-ig fel-
osztatlanul használják.5 Néhai Menyői Fodor Zsigmond itteni 
b i r tokán — az 1733-ban kelt levél szerint megosztozkod-
nak Fodor Zsigmond. Menyői Láposi Pál és Fodor Mária 
örökösei." 

1847-ben még 21 gör. kath. lakost jegyeztek itt föl.7 

Bréd. 

Beryd 1385, Bred 1423. Heved 1450, Bros 1475, Breeb 
1543, Bereed 1553, Bed 1555, Heed 1557, Hreh 1570, Bued 1609. 

Bros tényleg elferdített neve Brédnek,8 mely szláv szó. 
Középszolnokvármegyei helység, melynek lakossága 1423-

ban oláh, mikor a helység Kusalyi Jakcsi Dénes birtoka, 
ma jd pedig abba Jakcsi Jánost, ennek nejét s fiait iktatják 
be.9 Eredetileg hát a Jakcsi-javakhoz tartozott, a mint egy pár 
századdal később kelt jegyzék is ide sorozza.10 

1 Hl. fasc. KK. nr. 1. — 2 Orsz. lt. Gvulaf. kápt. fol. 453. — 1767-ben 
Kolozsmonostoron összeírt okl.-lajstr. iSzrjy.l— 4 Gencsi lt. nr. 240. 5 Jlt. 
^ U. o. nr. 5. másolat. ~ Nagyi). Nvk. 1847. 112. 1. — s V. ö. Csánki, I. 553. 
lap. — 9 GKG. C. XII. — 10 Wl. 
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Egy 1450 deczember 14-dikén kelt oklevél szerint Kusalyi 
Jakcsi György és testvére néhai László részjószága. Kémeri 
Miklós részére akar ták elfoglalni ezt is, de nem engedték.1 

1472-ben Bélteki Drágfi Miklóst és íiail: Bertalant, Feren-
czet, Györgyöt és Pé te r t 2 iktatják be Bréd bir tokba, a hol 
1475 körül a Drágfi jobbágyai 3 forint 2 dénárral , 3 1543-ban 
(Brechen) a Drágíi Gáspár jobbágyai 4 kapu után adóztak. 
Fölmentvék az adózás alól 1 biró, 2 szabados, 8 szegény és 
1 új ház.4 1549-ben (Bereeden) 2 k apu után adóztatták meg 
ekkor már a Drágfi özvegyének a jobbágyait , de felmentettek 
I bírót, 4 szegényt és 3 ú j házat.5 1570-ben (Brehen) 2 kapu-
számnyi adóval rót ták meg a császár jobbágyait.0 

De még előbb, 1555-ben t i l takoznak Jakcsi Mihály fiai,' 
hogy Drágfi György ezen (oláh) b i r tokához a kincstár, s má-
sok igényt támasztottak. Ők 1557-ben tiltakoztak az ellen, 
hogy a falu felét János király s Izabella Báthori Györgynek 
és nejének, Báthori Annának meg ezek fiának, Istvánnak 
adományozzák. 8 

1572-ben Bréd, Mojgrád és Zsákfalva között fekszik a 
Durulya (I)riillia) erdő, a mely per tárgyát képezi Jakcsi Mi-
hály meg Serédi Istvánné és fia, Ferencz között. A Brédhez 
való erdőt a Gyertyános patakig ítéletileg Serédiék kapják.9 

1595-ben Görcsöni Serédi István megállapí that ja itteni 
bir tokának a határait Karika és Csiglen, bizonyos ú r n ő és 
Wesselényi Ferencz bir toka felől,10 e Serédi Bréd bir tokról 
1009-ben gondnoki vallomást tesz Palaticz János számára ." 

1724-ben III. Károly adományából Csikszentkirályi br. 
Andrási Ferencz és József nyerik Brédet, mely az előtt a 
Serédi családé volt,12 s mely a görcsöni kastélyhoz tartozik. 

1 Szabó Károly: Ar Erd. Muz. Er. Oki, (54. lap. 2 Lelesz, Stat. I). 228. 
:í E mű I. k. 180. 1. — * Dieal. — 5 U. o. — 6 U. o. — ~ GKG. A. fasc. XX. -
Lelesz, Prot. 13. fol. 108. an. 1555. — s U. o. Act. an. 1557. nr. 13. — 9 Wl. 
10 Zsigmond, magyar király megbízó levele átiratban. Hl. fasc. RR. nr. 29. 
I I Lelesz, Prot. 51. fol. 15. an. 1609.— Szgy. 
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Somlyói Báthor i Anna a jándékul adott itt egy részt Ke-
resztúri Dobszai Jánosnak , 1 a kit be is iktatnak abba.2 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták e községből a következőket : gr. Andrási Károly; p a p : 
Popa Nikuláj o láh ; k á n t o r : Pap Kosztán o láh ; mo lná r : Mol-
nár Stefán.3 

Gör. kath. fa temploma 1771-ben épült. Anyakönyve 1851-
ben kezdődik.4 A gör. keletieknek is van templomuk szintén 
fából építve. 

Elemi iskolája gör. kat. jellegű s egytantermű. 
1715-ben 4 jobbágy-, 1 zsellér-, összesen 5 háztar tás fizet 

adót. melyekből 2 magyar és 3 o láh ; 1720-ban 4 jobbágy- és 
3 zsellér-, összesen 7 háztartás, valamennyi oláh. A lakossás' 
száma 1715-ben 45 lélek, ebből magyar 18. oláh 27; 1720-ban 
03 lélek, va lamennyi oláh.5 1733-ban 10 oláh családot jegyez-
lek fel; görög-keleti papjá t Dánielnek hívták.6 1847-ben a 
lakosok száma 387; róm. kath . 9, gör. kath. 378.7 1890-ben 
lélekszáma 1012; nyelvre nézve magyar 27, oláh 974. egyéb 
nyelvű 11; vallásra nézve r. kat. 0, gör. kat. 771. gör. kel. 
207, evang. re form. 5, izr. 23. Házak száma 201. 

Lakosai gazdasági eszközöket készítenek. 
Szántóföldje 1715-ben 40 köblös, 1720-ban 110; rétje 

1715-ben 4, 1720-ban 21 kaszás; szőlője 1715-ben 2 kaszás; 
s a jövedelem «más forrásból» 40 forint.8 1895-ben gazdasá-
gainak száma 180. Területe 2902 katasztrális hold, a melyből 
erdő 1202. szántóföld 984. rét 303, legelő 288, kert 25, szőlő 
parlag 4, beültetve 1, terméketlen 95 hold.9 

A községnek 1900-ban 8540 K. 2 fill. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 2662 K. 68. fill. 

Ltczái : Ulita Poptelecului = Popte lekuluj (Paptelki-utcza), 
Cigleanului = Csigljánuluj (Csiglen-utcza), Turecescilor = Tu-

1 Gencsi lt. nr. 2. — 2 U. o. nr. 60. — Szv. lt. — * Sch. 1886. 162. 1 
5 Magy. Stat. Közi. XII. k. 65 és 66. 1. — <J Tr. — 7 Nagyv. Nvk. 1847 107 1. -
8 Magy. Stat. Közt. XII. k. 65. és 66. 1. — » Mg. St 506. 



IiliÉl». 177 

recsestvilor (Tureac = Túr j ák [ = csizmaszár] vezetéknevűek 
utczája), Cäträ Vii = Ketre Gyij (Szőlőhegy-utcza). Határrészei : 
Dealul Crucilor Gyálul Krucsilor (Keresztes domb), Fán tá -
nele = Funt inyelé (források), Suri = Sur j (csűrök), Dealuri 
Gyálurj (halmok), La Monastire = Lá Monásztiré (a kolostor-
nál), Mazeri Mázérj (paszulyföldek), Sortii, Lunci K Lünes 
(völgyek). Bokros he lyek: Tufele Pelesului Tufélé Pelésu-
luj (Peles bokrai), Intre Suri = Intre Sur j (a csűrök közö t t ; 
[puszta szőlők]), Poeana Anesii = Pojáná Aneszij (Anané erdei 
ré t je ; Ana = Aná Anna itt vezetéknév lehet), Dimbul Horinea-
rului — Dimbul Hor inkáru lu j (Horincar = Hor inkár d o m b j a ; 
hor incar = hor inkár = pál inkafőző?, hor incá hor inka = pá-
linka alapszóból), La Sborisce = Lá Szboristyé (a vásártér-
nél?), Yalea lui Zsurzs ? == Váljá luj Zsurzs (Zsurzs? völgye), 
Párául Lui Vesii? = Pereul Luj Vesii (Vesii? csermely árka), 
F u n d ä t u r ä — F u n d a t ú r a (zugoly), Dumbrávi ta = Dumbraviczá 
(ligetecske). E r d ő : La C u r m á t u r a = Lá Kurme tú ra (a lejtős 
hegyoldalnál) és Pészlják. Rút ja i : Fán tána la Stogurele 
Funt iná lá Sztogurelé (az asztagocskáknál levő kút), Fagu-
lui = Fáguluj (a bükkfa alatt levő), Cigleanului = C.sigljánu-
luj (Csiglen felé eső kút), Monastirii = Monásztirij (a kolostor 
kútja), Tamás kút ja , din Tort i = gyin Torcz (fogantyús? kút), 
Bosé és Bosijé (veres-kút). 

Itt a ha tárnevekben a kolostor szó Szent Margit meszesi 
monostorával áll kapcsolatban, a melyről előbb szóltam.1 

A Lá Kurmetu ra határrészében levő gályákból összehor-
dott halom, a hol 1875-ben egy kóborló czigánv megölt egy 
leányt, a ki itt van eltemetve, — a népnek egy régi kegyele-
tes szokását muta t ja . 

Buchmér. L. Bodmér. 

1 L. I. k. 581. 1. 

Dr. PF.TIII MÓR : Szilágy vármegye monographiája. III. 12 
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l í u c s u n i . 

fíucsiiiy Bivrhijn, Bwthyn 1491, Butsin 1497, Bnrsin-
falva, Buchufalva 1508, Borson, Borhon 1523, Bwrhin 1525, 
Bnrson 1527, Botson 1546, Bnrhond 1547, Bnrhon 1549, />//-
rzi'jon 1550, Bothon 1553, Bwrhon 1559, Bnthion 1564, Bn-
rzion 1565, Bnrzijon 1568, Bnrhyon 1570, Bncsinm 1573, 
Bnczij 1580, Bntsom 1585, Bnthosz 1646, Bnrziin 1666, Bntz 
1681, Bntsnm 1753. 

Krasznavárniegyei helység, melynek neve román erede tű : 
elentése fatörzs, gyökér , a r ra mutatván, hogy a helység egy 
kiirtott erdőterületen keletkezett.1 

Az oklevelekben Halmosddal , Felső- és Alsó-Kaznacscsal 
(1491), Kaznaesesal és Cseresével (1525), Ujvágással, Füzessel, 
stb. (1646) fordúl elő. Itt ta lál juk meg ma is a Bucsum puszta 
nevében Alsó-Kaznaes és Halmosd között. 1666-ban azt mond-
ják róla az összeírok: « B n r z i m portio, de puszta, nem laknak 
emberek rajta».2 Puszta m á r jóval előbb pl. 1587-ben.3 

Birtoklásának története az 1491-dik évvel indúl meg, a 
mikor elosztják Losonczi Báníi Dénes, Ferencz, László és 
Mihály között, mint a Báníi András birtokát.4 Innen kezdve 
követi az ezen vidéken levő helységeknek, pl. Bogdánházá-
nak a történetét, csekély eltéréssel. 1497-ben Báníi László 
elcseréli,5 1508-ban Báthori István kapja,6 1523-ban beiktat ják 
Somlyói Szaniszlófi Istvánt." 

1525-ben Ippi Annának ezt a bir tokát és birtokjogát, 
illetőleg az országbíró Bideskúti György és nővére Sarmasági 
Miklósné Erzsébet érdekében Ippi Bertalan, Márton és Ber-
nát ellen hozott ítéletet, de az utóbbiak Lajos királynak egy 
felebbező levelével megakadályozták az ítélet végrehajtását . 

1 V. ö. I. k. 157. 1 — 2 Orsz. lt. Conscript. et Urb. fasc. 113. nr. 17. 
:í Nagyv. Múz. Bl 4 1)1 27737. — 5 Bl. fasc. A. nr. 22 — « U. o. KK. 18. és 
Lelesz, Act an 1508. nr. 3. — 7 Lelesz, Stat. Z. 175. 
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Ezért 1540-ben az országbíró a nevezett György ügyvédjének 
kérésére megidézteti a h á r o m Ippi fiút.1 

Az 1527 és 1646 közti időben a Báthoriak, Bánfiak, zá-
logjogon Artánházi Bornemissza Boldizsár s ál talában a ro-
konság kezén találjuk.'2 

1546-ban özvegy Losonczi Bánfi Gáspárné Jaxith Annát 
meg Bornemissza Boldizsárt, min t Valkóvára tényleges birto-
kosát, Nagyfalusi Losonczi Bánfi Miklós és Bonczhidai Lo-
sonczi Bánfi László a Bucson bir tokról szóló oklevelek ki-
adására is megidézik.3 Tehát Bucsum is osztozott e vár tör-
ténetében.4 

1564-ben «a krasznamegyei Réz nevű kerüle tben fekvő 
Buthion birtokot» Nagyfalusi L. Bánfi Fa rkas adományul 
kapta II. János királytól.5 

1577-ben Báthori Kristóf elrendelte a vizsgálatot L. Bánfi 
Boldizsár és Gábor ellen, mert ezek elfogták a krasznamegyei 
Oláh-Valkón Kendi Péter jobbágyát Kood Andrást és Boczion 
bir tokba hurczolván, itt mindenéből kifosztották." 1578-ban 
L. Bánfi Boldizsár és Gábor Bucsion b i r tokáról megsebesítve 
menekül t Nagyfaluba egy Kod András nevű jobbágy és ott 
Kendi Péter ellen dühöngeni kezdet t ; ezért ez pert indított 
a fenti Bánfiak ellen." 

1587 má jus 25-dikén Büchon pusztát ú j adományként 
kapja Báthori Zs. fejedelemtől Ippi László, de a beiktatásnak 
e l lentmondanak. 1588-ban e pusztából bir tokosztályt követel 
Ippi Lászlótól Szodorai, másként Balázsházi László. s 

1 Orsz. lt. Km. eonv. lad. 35. Y. nr. 5. 2 Bl. läse. I I. nr. 1., Gyf. kápt. 
lev. S. 97. Orsz. Lt. ; Lelesz, C. Kraszn. Prot. 8. fol. 25., Bl. fasc. E. nr. 8. 
;í Lelesz, Act. an. 1546. fasc. 2. nr. 81. — 4 Az 1547—1646. közti időre vonatkozó 
oklevelek: Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 4. nr. 14., U. o. fasc. 1 nr. 16., Bl. fasc. 
KK. nr. 3., ü . o KK. nr. 11., U. o. SS. nr. 3., Lelesz, Act. an. 1559. nr. 45., Bl. 
fasc. M. nr. 2., U. o. fasc. M. nr. 11., ü . o. M. nr. 20., G. nr. 8., G. nr. 7., Le-
lesz, C. Kraszn. Prot. 21. fol. 100, Bl. fasc. KK. nr. 18., ü . o. G. nr. 2., U o. 
B. nr. 14., U. o. ZZ. nr. 17., U. o. G. nr. 4., ü . o. K. nr. 16. — 5 Bl. fasc. M. 
nr. 2. — «! U. o. EE. nr. 17. — 7 U. o. nr. 9. — s Nagyv. Múz. Bit. 

10* 
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1589-ben S. Báthori Zs., erdélyi vajda Ippi Lászlónak, 
Kardos Józsefnek és Erzsébetnek meg Ugrai Benedeknek s 
örököseinek adományozta Bucson birtokot, mely miatt egy-
kor nagy per folyt egyrészről Ippi László és István, másrész-
ről Kardos Miklósné és Ugrai Gergelyné között.1 

1598 deczember 29-dikén a magvaszakadt i f jú Ippi László-
nak a Buczin pusztában levő bir tokát Báthori Zs. a rokon 
Ippi Bideskúti családnak ajándékozza. 2 

1646-ban Bánfi Ferencz és Bánfi Péterné Somlyai Krisz-
tina halála után Buczon bi r tokon megosztozkodnak Bánfi 
Mihály fiai: Zsigmond, György és Dénes.3 

1648-ban id. Rákóczi György fejedelem if jú Rákóczi 
György fe jedelemnek és nejének Báthori Zsófiának adomá-
nyozza érdemeik el ismeréseül atyai jó indula tból a Bucsin 
részbirtokot, mely örökösök hiányában id. Rákóczi Gy. má-
sodik fiára Zsigmondra szálljon.4 

1681-ben (néhai) Báthori Zsófia fejedelemasszonynak 
krasznavármegyei Butz possessiobeli részét (az ingatlanokkal 
együtt) lefoglalják b izonyos tartozás fejében Magyar-Véggyantai 
Boros László számára.5 

1753-ban II. Rákóczi Györgyné Báthori Zsófia Butsum 
részbirtoka a Bánfi-család mindkét nembeli ágára száll, mi-
után kifizették a rajta levő terhet.0 

1768-ban Butsum bir tokból L. Bánfi Farkas és Bagosi 
Erzsébet fiaitól: Farkastól , Mihálvtól és Györgytől peres úton 
leánynegyedet kapnak ezeknek nővére i : Yargvasi Dániel Gá-
bor felesége Krisztina, gr. Bethlen Adámné Zsuzsánna és 
Patai Szilvási Jánosné Erzsébet.7 

1847-ben Búcsúmon és Cseresén együtt volt 147 görög 
kath. lélek.8 

1 Bl. fasc. KK. nr. 1. — 2 Nagyv. Múz. Bit. — 3 Bl. fasc. YY. nr. 4. 
4 D. o. KK. nr. 4. és Orsz. Lt. Gyulaf. k. XXIV. Lib. Beg. fol. 16. — 5 Bl. fasc. 
XX. nr. 22. és fasc. YY. — 6 ü . o. XX. nr. 19. — 7 ü . o. LL. nr. 10. 8 Nagyv. 
Névk. 1847. 97. 1. 
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Büryezd. 

Bglgezd 1461, Bilgezd, Bglgez 1478, Bilgez, Belgezd 1519. 
Bülgezd 1755. Bülgözd 1808. 

Krasznavármegyei helység, melynek régi neve Bidgczd 
s csak ú jabb iratok m o n d a n a k Bürgezdel. Egyébként ma is 
fölváltja használ ják a két nevet. 

P. Szathmári Károly Bülgezdnek írta s a nevet török 
eredetű szónak tartotta, a miből az következik, hogy avar 
telep lehetett. 

A községnek a vármegye levéltárában levő régi pecsét-
nyomóján ez a kör i ra t v a n : Ne. Biirgezd fal. Pecséte Ao. UK). 

Itt tehát Bürgezdnek írja magát a község, mely mondá t 
is tud múlt járól . 

A hely ha jdan rengeteg erdőség volt, a melyben külön-
féle vadállatok, köztük medvék is tanyáztak. A vadállatok 
nagy pusztítást vittek véghez a környéken emberekben, álla-
tokban egyaránt ; kiváltképen pedig egy for rásos helyre (Som-
kút vagy Oroszkút), hol talán a környék jószágait itatta, 
já r t ugyancsak inni egy medve. E veszélyes körülményt az 
akkori fejedelemnek bejelentették, mire ez megígérte, hogy 
azt az embert , valamint annak maradékait , a ki a veszedelmes 
fenevadat elpusztít ja, ha nem lesz nemes, nemesi jogokkal 
és kiváltságokkal ruházza lel; ha pedig nemes lesz, annyi 
területű helyivel ju ta lmazza meg, a mennyi t egy nap körü l 
tud já rn i s az ott megtelepülő lakosokat a helységgel együtt 
nemesekké teszi. Csakhamar találkoztak olyanok, kik e szép 
ju ta lom elnyerésére törekedtek s egy Géczi meg egy Orosz 
nevű vitézeknek sikerült is csellel elejteni a legveszedelme-
sebb vadat, a medvét. Az első ugyanis ama forrás közelében, 
hova a medve inni jár t , befenekeltette magát töltött puská-
jával együtt egy nagy ho rdóba s ebből a szomját csillapító, 
nagy medvét kényelmesen elejtette. De a medve nbűr»-én a 
két vitéz összeveszett : mindenik magát tartotta jogos birójá-
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n a k ; egyik, mert talán ő eszelte ki a cselt, vagy ő fenekelte 
be a hordói , másik, mer t ő lőtte le a medvét. Ebből per 
lett, melyben maga a fejedelem döntöt t és pedig Géczi ja-
vára. A fejedelem Ítélete i lyenformán hangzott : «A bűi• 
Gécziéj). 

A nyertes Géczi most a fejedelem ígéretére támaszkodva 
körüljárt annyi földet, a mennyi t egy nap tudott, út ját min-
denütt veres porzóval hintette be. 

A nemesi jogokkal felruházott hely c sakhamar több tár-
sat szerzett Géczinek, kik a helyet irtás alá vették s egy kis 
községet alkottak, melynek neve Bűrgéczi s idők multával 
Burgezd lett. 

Ezt a mondá t igazolja látszólag az említett községi pe-
csét czímere, mely egy lombos fát, alatta bal felől puskával 
czélzó vitézt, j o b b felől pedig két lábára álló, czélba vett 
állatot ábrázol. Az egyháznak 1833-ban készült pecsétjén is 
hasonló czímer v a n : jobbról egy domboldal lábánál áll egy 
vad. előtte egy gémes k ú t ; a domboldalon két lombos la. 

Itt kérdésbe tehető, hogy a községi pecsét évszáma (1410) 
és a czímer puskás alakja nem foglal-e magában anachronis-
m u s t ; mert , ha áll is az, hogy a puskapor t már Schwarz 
Berthold előtt is ismerték s az. hogy a puskát, mint kisebb, 
könnyebb lövő eszközt már a XIV. században a francziák. 
németek stb. ismerték s használ ták: kérdés, hogy 1410-ben 
nálunk oly közönséges volt-e, hogy azt e vidéken élő em-
berek közönségesen használhat ták. Kétségen kívül áll. hogy 
itt egy érdekes népmondával van dolgunk. De az 1410 év-
szám mindeneset re bizonyítja azt. hogy Bülgezd vagy Bürgezd 
régmúlt századok óta rendezett helység volt. Egy, a község 
részéről 1850-ben br. L rbán cs. és kir. ezredes, katonai és 
polgári parancsnokhoz benyúj to t t kérvényben, melyben ne-
mesi jogaikra hivatkozással adó, élelmi pénzadás, fuvarozás, 
s különösen négy ujoncz adása alól való felmentetésüket kérik, 
említve van. hogy több. mint hétszáz éve annak, hogy h a j -
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dani elődeik adománylevelet s abban nemesi jogot és sza-
badságot nyertek. 

A község keletkezésére vonatkozó alábbi írásos adatok 
egy, 1765-ben fölvett tanúkihallgatási jegyzőkönyben találhatók. 

Ekkor 50—67 éves t anúk mind azt vallják, hogy e hely 
ha jdan erdőség s a vadak tanyája volt, így hallották ők ezt 
majd száz éves emberektől . A vad elpuszt i tójának szerintük 
Béla király adta a nemesi kiváltságokat. 

Nemes Nánási Mihály, Kraszna vármegye j u r a t u s asses-
sora 85 éves vallja, hogy «Bürgezd, Háton, Hosszúaszó, mind 
nemes helységnek tar tatván, m indenkor lovával és fegyveré-
vel szolgálta a fe jedelmet ; a pogányság ellen is fegyverrel 
oltalmazta hazáját». «Hallottam sok régi emberektől , hogy 
Bürgezd a fejedelem szolgája levén, a lengyelországi expe-
ditiora is elment, de nagyobb részint oda is maradt , levágat-
tatván az ellenség által. Ennek előtte 10 vagy 12 esztendővel 
Bürgezden lakott nemzetes Borbély Mihálynál lát tam egy 
nagy levelet, hosszút, mint egy a j tó ; kapi tányoknak, had-
nagyoknak mind meg volt írva a nevek». Egy másik t anú 
ezeket m o n d t a : «Az mi helységünkben, S.-Csehiben lakott 
nemzetes Hajdúk, Lázár és Lőrincz nevű, igen öreg es még 
a régi időben Báthori fejedelmet szolgáló emberektől hallot-
tuk, hogy ez a Bürgezd nevezetű helység, a hol mos tanában 
feküszik, nagy, rengeteg erdő és gaz volt, vadak bar langja , 
a melyekben két nagy irtóztató medve (a több vadak között) 
lakozott és lappangott . Ezen két medve a szomszéd hely-
ségbeli lakosoknak igen sok károkat tett : marhá já t , ha találta, 
megölte; kondásait ha kapta, elszaggatta; azért is a sok ká-
rokat az akkor i Báthori fejedelem megértvén s meghallván, 
parancsolt a puskásoknak, hogy lőjjék meg és valaki meg-
lövi, ha paraszt ember légyen, megnemesít i firól-fira, nem-
zettségről-nemzettségre, és a helyet is maga határával meg-
nemesítvén. azoknak adja örökösen. Történt , hogy azon kárt 
tevő medvéket bizonyos puskások meglőt ték: a fejedelem is 
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Ígérete szerint azokat megnemesíté, ezen da rab földet 
akkoron erdőt, most már helységet — maga határával együtt 
nekiek adá, a hol is megszaporodván, elterjedvén s meg-
szélesedvén, sok ágakra men tenek ; kü lönb-kü lönb nevezetet 
vettenek, s mint igaz nemesek az helységet megülték, mint 
nemes és kurial is földet határával s appert inentiaival együtt 
bír ták, colálták». «Hallottuk közönségesen, hogy egy Pap 
Mihály nevű, régenten bürgezdi lakos ember, ki innét laká-
sát változtatván nemes Magyarországon Hosszú-Pályi nevű 
helységbe vette lakását, hozott vo lna Magyarországról valami 
olyan donatiot, a mely a helységet illette, de hova lett azon 
donatio, nem tudjuk , hírét sem hallottuk». Víg György tanú, 
a ki körülbelől az 1741—42. esztendőben a pestvármegyei 
nemes regimentben a verbunk tar tama alatt «Török Sipos 
volt» emlékszik, hogy midőn Marosvásárhelyt egy Kovács 
István nevű öreghez volt szállva, ez neki egy pergamentre , 
sok helyen aranybetűkkel írott levelet mutatot t , ennek tar-
talmát fiával felolvastatta s megmagyarázta . A levélben az 
volt, hogy a medvét Pál nevű vitéz lőtte le s j u t a lmú l ezért 
nemességet és Bülgezd területét kapta. Azt is mondta Kovács 
István, hogy ő bülgezdi volt, de, mikor a pogányság ezt a 
vidéket elpusztította, Magyarországba menekül t . Az ország 
nyugalmának helyreálltával visszajött ugyan, de mivel Bül-
gezden csak egy ház maradt volt meg, Erdélybe ment s e 
levelet magával vitte. 

Lépjünk át most már a monda s a néphagyomány me-
zejéről az oklevelek történeti világába s i smerkedjünk meg 
a birtokosokkal. 

14(il junius 12-dike előtt Székely István krasznavár-
megyei Bylgezd jószágából kiadták az özvegy Sikolya Al-
ber tné Nagy Ágnest megillető jegyajándékot és nászhozo-
mányt , a miért is az özvegy most menedéket vall a nevezett 
István fiának, Tamásnak. 1 

1 Dl. 36392. Km. IVot. E. min. p. 114. nr. 4. 
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1519-ben Lajos király részjószágot ad ú j adományozás 
czímén a néhai Kis-I)obai Szabó Tamás fiainak.1 Ekkor Veres 
Benedek és Veres Ferencz bir tokosok a Csízérek és Bilgez-
dyek közvetlen szomszédságában nyugot felől,2 s Bilgez rész-
birtokba Kisdobai Székely Antalt, Pált, Lázárt és Kristófot 
iktatják be,:! ma jd megosztozkodnak Kisdobai Antal, Nagy-
dohai Illés Tamás és Nagydobai György.4 Bylgezd felosztá-
sára Kisdobai Antal, Pál, Lázár és Kristóf megintetik Bőnyei 
Miklóst, Mátyást és Jánost, Nagydobai Istvánt és Györgyöt 
meg Bürgezdi Sebestyént és Pétert .5 

1584-ben a váradi káptalan Báthori Zs. erdélyi vajda 
megbízásából át í r ja a L. Bánfi Boldizsárnak a krasznavár-
megyei Bilgezd birtokáról szóló határ járás i levelet.0 

1676-ban Szodorai György bilgezdi lakos, krasznavár-
megyei hites biró.7 

1701-ben az itt levő, Horváth Miklós-féle részbir tokból 
szintén kielégítette Guthi Farkas Horváth Zsófiát.8 

1755-ben Fáblyán Erzsébet utódainak részbir tokát vissza-
tartotta Bertalan Mihály, Erzsébet mostoha atyja, a megszer-
zett zoványi részbirtok költségei fejében.9 Birtoka volt itt 
Fáblyán Andrásnak is, kit a pogány a lengyel hadjára t után 
gyermekével együtt megölt.10 

1760 j u n i u s 12-dikén vizsgálatot tar tanak Töki Viski 
( iábor és Sándorház i István számára arról, hogy Bürgezden 
miféle örökös vagy zálogos jószágot bírtak Pap Kata és Vid 
más néven Visd(?) elődei.11 

1781-ben megfogadták a helység notar iusának nemes 
Géczi Lajos t ; minden gazda egy napszámot fizetett évenként, 
a mi 50 napszámra rúgott.12 

1 Bürgezd község levéltára. — 2 U. o. 3 Lelesz, Stat. K. 36. 4 U. o. 
C. Kraszn. Prot. 5. fol. 70-72. — 5 U. o. Act. Bercs. fasc. 34. nr. 9. Prot. IX. 
pag. 111.) — « Bl. fasc. M. nr. 16. — " Nagyv. Múz. Bit. 8 Ilt. U. o. 
fasc. 6. nr. 3. — 10 U. o. — 11 Gencsi lt. nr. 349. — 12 Bürgezd község le-
véltára. 
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Az 1772 körül megejtett b i r tokrendezésről szóló okmány 
szerint Bürgezden 81 ant iqua sessio van.1 

1808-ban összeírták a Géczi, Almási, Ádám, Alszegi, 
br. Bánfi, Bányai, B. Kovács, Orgovány, Farkas, Szodorai, 
Bara, Szabó, Kis-Birtalan, Bernát, Birtalan, Bréda, Szilágyi. 
Benyeki, Poklost. Nagy, Sámi, Bihari, Baczoni, Orosz, Karsai, 
Czirják, Décsei, Eszényi, Egri, Fazakas, Fekete, Gecze, (inti, 
Henter, Hermeszi, Horvát, Illés, Kovásznai, Tarpai , Kovács, 
Molnár, Bürgezdi Nagy, Dolhai, Nagy, Pap, Porajkó, Tas-
nádi, Újfalvi, Vetési és Gönczi bir tokosok nemes családok 
tagjaiI, összesen 80-at. Ezek kezén volt összesen 68 625 an-
t iqua és 41 1 4 nova jobbágytelek. Legtöbb telke volt Géczi 
La josnak : 7 ant iqua és 2 nova.2 

A helység mind já r t a Szilágyság reformálása idejében 
vette be a reformált vallást. 1619-ben, a mikor régi jegyző-
könyvekre történik hivatkozás, Zovány filialisa s oda egész 
dézmát fizetett.3 1650-ben Miklós papnérói emlékezik egy le-
vél, 1759-ben régi parochial is épületről van szó; 1772-ben 
mikor a felsőbb egyházi hatóság a papi j avada lmak összeírá-
sát rendeli el, az egyház elöljárói a papi lakásról úgy beszél-
nek. mint a mely a régi seculumoktól fogva parochial is ház 
volt. A most is használa tban levő úrasztali poháron ez a kör -
irat o lvasható: Bilgezdi ecclesiában Czucz Ferencz bírósá-
gában Isten dicsőség ire rendeltetett pohár. Anno 1680. (Egy 
1558-diki okirat is említi a Czucz-családot. György nevű tagját 
elrabolták, fogságba hurczol ták s kiszabadulását várják.)4 

Anyakönyvi bejegyzést 1769-ben találunk először. 1776-tól 
kezdve már úgy látszik, pontosan vezették az anya-
könyvet. Jegyzőkönyve 1811-ben kezdődik, de gondnoki szá-
madásai 1761 óta vannak . 

Az 1761-ben zsindelyezett t emplomra vonatkozólag az 
van említve, hogy a hozzávaló fát a Rézen vágják." Ennek a 

1 U o. — - Szv. lt. — :í P. S. E. I. r. 19. 1. 4 Bürgezd község levél-
tára. 5 A bürgezdi evang. reform, egyház levéltára. 
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fa temploninak a helyére 1867-ben építették a mostani kőtemp-
lomot. 

Az 1654 jun . 7-dikén Szatmár-Németiben tartott közzsinat 
papnak Bilgezdre Szerdahelyi Jánost küldte.1 Papjai voltak 
még: 1711 körül Pásti István, 1738-tól Szikszai István, a ki 
itt halt meg ; 1749-ben Kovásznai György, 1762 177(5. Újfalvi 
Lőrinez, a ki az anyakönyvet vezetni kezdte s a kinek az ide-
jében építették újjá a templomot , nyolez pászma szőlőt is tele-
pítetlek, 1776 1791. Petri Márton, a kinek az idejében szen-
telték föl a templomot , 1792 1808. Kósa Mihály, a ki a papi 
lakot javíttatja, 1809—1811. Körősfői Dániel, 1811 1818. Fo-
garasi Tiboldi István, 1818 1840. Diószegi József, a kinek az 
idejében az első pecsétnyomó készül, 1840 1860. Bethlendi 
András, a ki a jelenlegi t emplom építéséhez kezdet, 1860— 
1883. Szilágyi Márton, a kinek a helyére (ez évi okt. 14-dikén) 
Mátéka Józsefet választották.2 

A papi j avada lom 1775-ben a következő vol t : «1. A m i 
az papi fundat iót illeti, itt nem találtatik egyéb, hanem az, 
mely parochial is funduson az régi seculumoktól fogva lakik az 
lelki tanító, azon van egy szép gyümölcsös, az minden esz-
tendőben a tiszteletes lelkipásztor consumálja , mikor termése 
van. 2. A két fo rdu lóban mostani 1772-dik esztendőben, az 
midőn az egész húsvét subdividáltatott a r ra kirendeltetett ne-
mes vármegye érdemes tisztjei által az egész compossesorok 
megegyező akara t jukból conferáltatott a pap számára két-két 
köböl alá való szántóföld az egyik-egyik fordulón, melyet a szent 
eklezsia szántat meg és beveti. De abba magbúzát a pap ad. 
3. Viszont conferáltak a pap számára a possessorok fél vékára 
való törökbuzaföldet , de azt a maga industr iájával szántatta 
meg a pap. 4. Esztendőnkint való bére a papnak a keresztyén 
hallgatóktól metr . 2.3 Bora pedig 1 v e d e r . Garaspénz 24 dr. Szé-

1 Tört. Tár 1898. évf. 638—39. 11. — 2 A bürgezdi evang. reform, egyház 
levéltára. :í T. i. két véka búza. 
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nát pedig négy gazda ad egy szekereeskével. Keresztelésért 
24 dr., temetésért 1 f r t 2 dr., copulatiokért , ha a háznál copu-
lál, 1 frt 2 dn.» «A mi pedig a szent eklezsia jövedelmét illeti 
egyéb nincsen, hanem, 1. van egy darabocska szőlőhegy, a kit 
adózó emberek birnak, abból hegy vámot adunk a szent eklezsiá-
nak. abból a mikor legbővebb dézsmája van. jön 15 16 ve-
der bora a szent eklezsiának. 2. van a szent eklezsiának há rom 
zsellére, azok adnak esztendőnként taxát egy-egy német fr tot 
a szent eklezsiának. 3. mostan pedig az elmúlt 1774 és 75. 
esz tendőkben a közönséges compossessorok engedelméből is-
mét conferaltatott a szent eklezsia számára 8 pászma szőlőnek 
való föld, nyolcz adózó embereknek, tali eonditione, hogy a 
midőn ötödlevelű lészen és m á r akkor teremni fog, tehát az 
időtől fogva minden esztendőben egy-egy vonás frtot tartoz-
nak adni a szent eklezsia számára mindenik gazda. Interesre 
pedig a szent eklezsiának pénze sehol sincs, mint más gaz-
dag eklezsiáknak, sőt még adós ezen szent eklézsia másnak, 
mivel hogy elromlott a temploma, s annak építésében igyekez-
nék a szent eklézsia, ha Isten után a felséges királytól sza-
badság adatik az építésre.» 

1883 évig a papi fizetés egyházmegyei becslés szerint 
179 frt 50 krajczárból állott. 

Állami jellegű egy t an te rmű elemi iskolája 1892-ben szer-
veztetett és épült. Tanítói az egyháznak a t izennyolczadik szá-
zad második felétől vannak, a mit tanúsít egy 1762-diki dia-
r ium táblájára vezetett ama feljegyzés, mely szerint «a bül-
gezdi ecelesiának legelső mestere az akkor is élő — Szigeti 
András.»1 

Az állami elemi iskola községiből alakúit, mely 1876-ban 
létesült. 

Bürgezd lakosai — a már említett 1765-diki tanúvallatás 
szerint — a lengyelországi had já ra tko r a fejedelemmel Len-
gyelországba mentek s ott vesztek; alig 2—3 jött közülök 

1 Bürgezdi evang. reform, egyház levéltára. 
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haza. «A lengyelországi bellica expeditio 1657-ben vol t ; ebben 
is részt vettek a bürgezdi nemesek.» 

Hont vármegye küldöttei , mint kuriál is községet, sem 
1715-ben, sem 1720-ban, nem irták össze. 1847-ben 554 a né-
pesség száma, még pedig róm. kath. 11, gör. ka th . 2, evang. 
reform. 541 1890-ben lélekszáma 415, nyelvre nézve magyar 
398, tót 2, oláh 15; vallásra nézve róm. kai. 2, gör. kat. 12, 
ágost. hitv. evang. 1, evang. re form. 396, izr. 4. Házak száma 86. 

1895-ben gazdaságainak száma 109. Területe 953 katasz-
trális hold, a melyből szántóföld 523, erdő 191, kert 76, le-
gelő 57, rét 46, terméketlen 60 hold.2 A községnek 1900-ban 
11710 K. 52 f. becsértékű cselekvő vagyona van, 1896-ban 
állami egyenes adója 1499 K. 84 f. 

Utczái és ú t j a i : Nagy-, Kis-utcza, Orosz-sikátor, Biró-
vagy Bede-sikátor, Szodri-sikátor, Győri-sikátor, Birtalan-siká-
tor és Szakadás-utcza, út ja a Bölcsös-út, melyet bölcsőhöz ha-
sonló alakjától neveztek el. 

Határrészei : Nagy-irtás, Sűrű-erdő, Kóczé volt szőlőhegy, 
Doma-erdő, Nagy-hegy, ennek részei : Kongos, Banka, Diós, egy-
kor szőlőhegyek; Zsombos volt szőlőhegy, Felső-mező, Felső-
láb, Kongóshegy-lábja, Zsombos-szőlőhegy, Alsó-láb, Zsombos-
erdő, Csontos-oldal, Sáros-föld, Kis-kút-lapissa, Tógát vagy 
Kerek-kert, Horgas-föld, Telek-völgy, Len-domb, Rakottyás, 
Bigecs, Csiket, ennek részei : Pótlás-föld, Encsen-kút és Zu-
goly- vagy Szugoly-rét; Bükk-pataka, Bükk-erdő, Szódok, Bag-
lyos volt szőlőhegy, Nagy-oldal szőlőhegy, Nyáros-hát, Nagy-tó, 
Nagy-oldalalja, Kerek-mező, Alsó-mező, ennek részei: Hosszú-
láb és Vad-almás; Benedek-keresztje, Határ-hegy-oldal, Kő-
domb, ennek része a Nyires; Galambos-oldal, Felkút-láb. 

1713-ban a bürgezdi egyház a Zsombos nevű eklézsiai 
földből szőlőnek való helyet ad beültetés végett néhány nagy-
falusi embernek. 3 

1 Nagyv. Nvk. 1847. 99. 1. — 2 Mg. St. 502. — 3 A bürgezdi evang. reform, 
egyház levéltára. 
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Czégény. L. Kraszna-Gzégény. 

Czigányi. 

Czigaavaja 1387, Czigán, Cigan, Chygan 1409. Cyganuaya, 
Czigány 1411, Czygan 1543, Czigan-Vaja 1546, Chygan 1549, 
Czigan, Chigamvayaa 1553, Czygány 1618, Czigany vaay 1751. 

Cziganvaja, mely 1387-ben az aranyosi várhoz tartozott, 
voltakép a szomszédos Vaja, ez párszor középszolnok-, aztán 
rendszerint kraszna-, mig Czigányi párszor kraszna-, de rend-
szerint középszolnokvármegyei helység, a melyet 1715-ben az 
összeirók, mint Zilahhoz tartozó pusztát említenek.1 

1411-ben Czigányvaja István, erdélyi püspök birtoka, a 
mikor a határá t megjárták.2 Azelőtt a Kusalyi Jakcsi Jánosé 
volt, a ki Szennyes birtokkal, ezer forintért adta el az erdélyi 
püspöknek. 3 Egy tizenhatodik századi jegyzék szerint is Jakcsi-
jószág.4 

Czigányi, mint Zilahhoz tartozó helység kiváltságokat is 
élvezett, így 1494-ben II. Ulászló, 1519-ben II. Lajos fölmentet-
ték lakosait a vámok fizetése alól.5 

1475 körül az erdélyi püspök jobbágyai 22 frt 2 dénár-
ral adóztak Cigan helységből.6 1543-ban a középszolnoki Czy-
ganban 10 kapu után rótták meg adóval az erdélyi püspök 
jobbágyait. Találtak ekkor e helységben 1 birót, 3 szabadost, 
4 szegényt, 2 ú j házat meg 2 puszta telket.7 1549-ben már a 
kincstárnok jobbágyait 15 kapuszámnyi adóval rótták meg, a 
kiken kívül följegyeztek még 13 szegényt és 2 új házat.8 

1553-ban szintén 15 kapu után adóztatták meg a váradi püs-
pök jobbágyait, ellenben fölmentettek 13 szegényt és 2 új há-
zat." Ekkor «a krasznavármegyei Chiganwayaán» a Borzási 

1 Magy. Stat. Közi. XII. k. 339. 1. — 2 1)1. 30416. Az oklevél szakadozott. — 
;í F. C. X. 5,137. és Beke Antal: Az Erd. Kápt. Levéltára Gyulafehérvárt, I. füz. 
60. 1. — 4 Wl. — 5 Szgy. — 6 E mű I. köt. 180. lap. — " Dical. — s U. o 
9 U. o. 



c z i g á n y i . 191 

László jobbágyait o1 a Borzási Miklóséit pedig 3 kapu után 
rótták meg adóval. Eme 6V2 kapun kívül feljegyeztek még 
1 bírót, 10 szegényt, 5 servitort és 2 új házat.1 1570-ben «a 
középszolnoki Chyganban» 18 k a p u után rótták meg adóval 
a császár jobbágyait." 

1546-ban Borzási Szőke László érdekében meg akar ják 
járni Czigan-Yaja birtok határát , de Borzási Miklós el lentmond." 

A «krasznavármegyei Czigan-Vaja» egyike Borzási Bene-
dek ama részbir tokainak, a melyeknek felosztása tárgyában 
Selindi Jánosné Almási Erzsébet, mint felperes perelt Harangi 
Illésné Borzási Katalin és ennek testvére, István ellen. Az 
1551-ben kiadott Ítélet szerint a részbir tokok a két fél között 
egyenlően osztandók fel.4 1563-ban részbir tokos Borzási István.5 

1618-ban a kraszna vármegyei Czygány egyike azon bir-
tokoknak, a melyekbe beiktat ják Bavaszdi Erzsébetet.0 1639 
szept. 29-dikén Szabó Jakab, szolgabíró irja, hogy Sándorházi 
István és felesége Dohai Zsófia ákosi lakos, Nagy-Károlyban 
lakó Balog Ferenczet és feleségét, L jnémet i Borbálát megidéz-
tették egy Balog másként Czigány István nevű czigányi job-
bágy elfogatásáért s a tőle elvett aczélt, gombos kést és egy 
csákányt a szolgabíró kezéhez kérették.7 

1641-ben Bákóczi György más birtokkal együtt Serédi 
István és neje Kamuthi Katal innak adta visszaválthatólag zá-
logba. A birtok Somlyói Fejérvári Miklós és neje, az imént 
említett Bavaszdi Erzsébet magtalan elhalálozása következtében 
szállott törvény szerint reá, mint fejedelemre.8 Az adomány-
levelet 1648. okt. 27-dikén kapják meg Bákóczi Györgytől. Az 
adomány a fiág kihalásáig szól.9 

Czigányi részjószágot 1701 ápr. 19-dikén I. Leopold ki-
rály Nagyfalusi Serédi Péter bá rónak adományozza.1 0 

1724-ben III. Károly adományából br. Andrássy Ferencz 

1 Dical — 2 U. o. — :í Lelesz, Metalium C. Kraszn. nr. 3. 4 U. o Act 
•an. 1551. fasc 2. nr. 5. 5 Szgy. <; Orsz. lt kolozsm. com . fasc R. nr. 5. 
20 fiók. v- 7 Nváradi Muz. Bl — s Szj. — » Jlt. — 10 Szgy. 
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és József nyerik.1 A gabonafélékből s a házi állatokból szedni 
szokott tizedet is ezeknek, feleségeiknek és gyermekeiknek 
adományozza. '2 

Czigány imaij azon javak között van, a melyek Pándi 
Erzsébetre és testvérbátyjára, Lászlóra szállottak és a melye-
ket ezen Erzsébet 1751 má jus 13-dikán átbocsátott id. Mező 
Gyulai Andrásnak és ifj. Mező Gyulai Andrásnak, kik kötele-
sek a m a javak fejében gondozni a nevezett két Pándit .3 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben Czigányi 
községből a következőket irták össze, főbb bi r tokosok: gróf 
Andrási Károly és gr. Rendeli Rákliel, gr. Bethlen Gergelyné; 
kisebb bi r tokosok: Pelei Mihály, gr. Toldi Zsigmond, Szabad-
szállási István és György, Donáth Pál, Halmágyi József, Fejér-
vári János, Posztai Ádám, Bene Antal, Fejérvári Klára Gyulai 
Mihálvné, Jákob Dániel, Fejérvári S á n d o r ; p a p : Popa Ilia 
o láh ; kán to r : Pap Györgyié.* 

1802-ben gróf Andrási Károlvon és Domokos Józsefen 
kívül bir tokosok vol tak: gróf Kendefi Elekné Bethlen Krisz-
tina, a kinek egy kúriája , nvolcz jobbágya s egy puszta telke 
volt, Pelei Mihálvné Donáth Zsuzsánna (egy kúriája , egy job-
bágytelke s egy fogadója), gróf Toldi Zsigmond (szintén egy 
kúriája , egy jobbágytelke s egy fogadója), Szabadszállási György 
(két jobbágytelke) és István, (egy kúria, saját lakótelke s 
négy jobbágy), nemes Halmágyi Józsefné (két jobbágytelke). 
Pásztóhi Ádám, Fejérvári Sándor és János, Jakab Dánielné 
Fejérvári Borbála, Gyulai Mihálvné Fejérvári Klára, Fazekas 
János s neje Fejérvár i Mária, Ecsedi Antalné, Domokos Jó-
zsef, nyugalmazot t kapitány, Pelei Mihálvné, Szabadszállási 
István s a Fejérvár iak itt laktak s ezek saját lakótelkökön 
kívül egy-két jobbágytelket birtak. A jobbágyok Csorba, L ülep. 
Puskás, Galgó, Fogarasi. Szilágyi, Nemes, Molnár, Szabó, te-
hát mint magyarok voltak.5 

1 Szgy. — 2 Jlt. — :i Orsz. lt kolozsm. conv. X R. A. fasc. I nr. 4., 35. 
fiók. 4 Szv. lt. 5 Szrjy. 
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Czigányiban a reform, híveknek 1621 előtt anyaegyházuk 
volt.1 A gör. kathol ikusok fa temploma 1853-ban épü l t : anya-
könyvük 1825-ben kezdődik.2 

Elemi iskolája gör. kath . jellegű egytantermű. 
Hont vármegye küldöttei azt jegyezték föl, 1718-ban tele-

püli Czigányi község Középszolnokban,3 tehát ez a község is 
áldozata lett ama harczi v iharoknak, a melyek főkép itt Zilah 
környékén dúltak. De már 1720-ban 1 nemes-, 9 jobbágy- és 
2 zsellér-, összesen 12 háztartás fizet adót, ebből 7 magyar és 
5 oláh. Népessége 108 lélek, melyek közül 63 magyar és 45 oláh. 
A község oláhnak van jelezve az összeírásban s így hihető, 
hogy magyar vezetéknevük alapján jutott m ind a hét család 
a magyarok rovatába.4 1733-ban az oláh családok száma 22; 
görög-keleti és kétnejű papja Lukács.5 1750-ben 234 a g. kath. 
lelkek s z á m a . 1 8 4 7 - b e n a lakosok száma 456; róm. kath. 3, 
gör. kath. 450, evang. reform. 3.7 1890-ben 635 lakosa v a n ; 
nyelvre nézve magyar 123, német 3, tót 1, oláh 502, egyéb 
nyelvű 6; vallásra nézve r. kat. 22, gör. kat. 508, evang. re-
form. 80, izr. 25. Házak száma 121. 

Szántóföldje 1720-ban 132 köblös ; rét je 48 kaszás.8 1895-
ben gazdaságainak száma 202. Területe 2065 katasztrális hold, 
a melyből szántóföld 1076, legelő 544, rét 196, erdő 141. szőlő 
(parlag) 10, beültetve 3, terméketlen 61 hold.9 

A községnek 1900-ban 5188 K. 56 f. becsér tékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 3231 K. 54 f. 

lT tczái: Nagy-, Pap-, Görcsön- és Finka-utcza. Határrészei : 
Riturile Satului = Riturilé Szátuluj (falu rétjei), Gyalurile Despre, 
Pókahegy(?) = Gválurilé Dészpré Pókahegy (pókahegyi tagok), 
in Eundaturá (zugoly), Gropi = Gropty (gödrök). Szőlőhegyek: 
Finka, Nagy-alj. E r d ő : Carpinis = Kerpinyis (gyertyánfás). 

1 Névk. ev. ref. 1879. 32. 1. V. ö. Görcsön s Pánit. — 2 Sch. 1886., 163. 
lap. — :í Magy. Slat. Közi XII. köt. 339. 1. — 4 U. o. 65. és (56. 1. — 5 Tr. 

Tr. 1901. IX. 284. 1 " Nagyv. Nvk. 1847., 108. 1. — 8 Magy. Stat. Közi XII k. 
65. és 66. 1. — !» Mg. St. 506, 

Dr. PETRI Mólt: Szilágy vármegye monographiája. III. 
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Patakja i : Királykúti- és Zilahi patak. Ivútjai: Falu-kútja. 
pe Coaste pé Kaszté (domboldal kútja). Pusztai kút. 

Gzikó. 

Nevének változatai: Czijkofalva 1543. Chijkofaliva 1549. 
iCzikofalva 1555. Czijkofalva 1555. Chykoffaltva 1570. Chiko-
falwa 1583. Személynév. 

Rendszerint Szatmár vármegyéhez számították, jóllehet 
mint Szirmai mondja Közép-Szolnokba úgy benyúlt, hogy 
a körülfekvő Gardánfalva, Szélszeg, Tóhát és Sülelmed erdélyi 
helységek Szatmár tói épen elválasztották.1 Két mértföldnyi 
távolságra volt bent a középszolnokvármegyei helységek között. 
Szirmai másként Cziklónak írja.2 

Eredetileg Közép-Szolnokhoz tartozott, a XVI. században 
Kővár tartozékai közt találjuk, mint az erdődi plébános bir-
tokát, mely különben 1553-ban Drágfi gyámsága alatt állt.:í 

Adózási, népességi viszonyait a XVI. századból ismerjük. 
1543-ban i t t5 kapu után adóztak az erdődi plébános jobbágyai; 
fölmentést élvezett 1 biró, 3 szabados, 4 szegény és 2 új ház.4 

1549-ben a Kővárhoz tartozó középszolnoki Chykofalwá-n 12 
kapu után adóztatták meg ugyancsak az erdődi plébános 
jobbágyait, kiken kívül 1 birót, 8 szegényt és 5 új házat 
találtak e helységben.5 1553-ban 9 kapu után rótták meg adó-
val azokat. Ekkor, mint mondók, Drágfi gyámsága alatt áll.6 

1570-ben 3 kapuszámnyi adóval rótták meg, és pedig már a 
császár jobbágyait.7 

1555-ben csakugyan Drágfi György, a kincstár, s mások 
támasztanak igényt Czikófalváért, de ellenök tiltakoznak Ku-o ^ " 

salyi Jakcsi Mihály fiai: Boldizsár, Mihály és András.8 Ugyan-
csak e részbirtokok elfoglalása miatt még ebben az évben 

1 Szirmai: Szatmár, 1809. I. 15. 1. — 2 U. o 1810. II 176. 1. — 3 Dical — 
4 U. o 5 U. o. — 6 U. o. — " U. o. 8 GKG. A. fasc. XX. 
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Kusalyi Jakcsi Boldizsár és Mihály t i l takoznak Nádasdi Tamás 
ellen.1 

1583-ban Chikofalva előfordul abban az oklevélben, a 
mely Gyulafi István jobbágyainak Valkai Miklós emberei ellen 
történt ha ta lmaskodását tartalmazza.2 

1617-ben a szatmármegyei Czykofalva azok közé a rész-
birtokok közé tartozott, a melyeken Kozsályi Kún Lászlóné 
Ábránfi Katalin és özv. Dengelegi Miklósné Parlagi Anna 
egyeznek meg.3 

Czikófalváról Kun István jobbágyai : J akab András és 
Bálint Mihály jelen vannak Benedekfalván, mikor 1640-ben 
Közép-Szolnok megye meg akarta osztani a sülelmedi és bene-
deklalvi nemes udvarházaka t Gyulafi Borbála és Zsuzsánna 
között.4 

1719. jul. 17-dikén Hadadi Wesselényi István, főispán 
hívására tanúvallatást tar tanak arról, hogy a szatmármegyei 
Czikó nevű faluban zálogosított-e el valami házhelyet néhai 
Hadadi Wesselényi Pál.5 

1810-ben földesura gróf Tholdi Zsigmond." 
1810-ben lakosai re formátusok és ó-hitűek. mind a két 

résznek van temploma. 7 De már e lőbb van nyoma reform, 
egyházának. A XVII. század közepén még önálló egyház, 
azután Ardóval tartott papot, a melytől gr. Kun István kéré-
sére szakadt el, a ki a czikói pap fizetéseid tíz veder bor t 
adott, s a két malomból a szombati vámot is felajánlotta. 
1781-ben gr. Korda Ádám a czikói papnak Sülelmedre való 
átköltözését kívánta, a mibe gr. Tholdinak a beleegyezését is 
kikérték. A pap 1808-ban gr. Korda Anna buzgólkodására 
telepedett Sülelmedre, a néptelenebb, de jobban javadalma-
zott egyházba,8 s Czikó leányegyházává vált Sü le lmednek : 

1 Lelesz, Prot. 13. fol. 108. an. 1555. 2 GKG. A. fasc. II :í Lelesz, 
Prot. 59. fol. 140. an. 1017. — 4 A megye alispánjának és szolgabirájának jelen-
tése a fejedelemhez 1040. szept. 15-dikén. GKG. A. fasc. XV. XVI. — 5 Wl. 
•6 Szirmai: Szatmár, 1810. II. 170. 1 — " C. o. — » Névk. ev. ref. 1879. 28—29. 1. 

13* 
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a hívek lassanként apadtak, s velők a magyarság is tűnni 
kezdett. 

Papjai vol tak: 1678-ban Sárközi János, kit az 1678. nov. 
27—28-dikán Nagy-Létán tartott közzsinat,1 1686-ban Ákosi 
Sebestyén, a kit az ez évi szept. 18-dikán tartott debreczeni 
közzsinat küldött ide.2 

Gör. kath. f a temploma 1710-ben épült. 
A helységben ma már elemi népiskola működik, a melyet 

1896-ban szerveztek. 
A helység népessége még 1810-ben is csak 55 gazda/ ' 

1847-ben a lakosok száma 956(?); róm. kath. 1, gör. kath. 900, 
evang. reform. 7, izr. 48.5 1890-ben lélekszáma 434; nyelvre 
nézve magyar 140, oláh 229, egyéb nyelvű 59; vallásra nézve 
róm. kath. 16. gör. kath. 281, evang. reform. 121, izr. 16. 
Házak száma 73. 

1895-ben gazdaságainak száma 68, területe 1027 kataszt-
rális hold, a melyből erdő 418, szántóföld 386, legelő 68, 
kert 22, rét 20, nemte rmő 113 hold.6 

A községnek 1900-ban 2783 K. 42 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 2023 K. 60 f. 

Mellette van a szép Czikói szoros, s a Kodru-hegv. (Codru. 
erdős hegy, mely oláh eredetű lehet.)7 

C s a h o l y . 

i Magyar- és Oláh-Csaholy.) 

Közép-Szolnok vármegyének legrégibb adóösszeírásában 
h á r o m ily nevű helység fordul elő. Ezek megfelelnek az 
1477-ben egyszerre fel tűnő Magyar-, Közép- és Oláh-Csaholv-
nak. Már 1476-ban Magyar-, Oláh- és Felső-Oláh-Csaholy helv-

1 Tört. Tár. 1898. évf. 651. 1. — 2 Tt. ev. ref. I. 62—63. 11.— :í Sch. 1886 
179 1. - 4 Sz i rmai : Szatmár, 1810. II. 176. 1. — 5 Nagyv. Nvk. 1847. 110. 1. 

Mg. St. 502. — " V. ö. Tarjányi Károly, dr. Réthv László és Pokoly Józse f : 
Szolnok-Doboka vármegye monographiája, I k. 545. 1. 
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ségek s még előbb egy 1341-diki nemesi tu la jdonnévben Csa-
li olymonostora bukkannak föl,1 1429-ben pedig Oroszlán-Csa-
holy birtokról is van szó. 

Ma ná lunk két ily nevű helység v a n : Magyar- és Oláh-
Csaholv. Szatmár vármegyében is van egy Csaholv Nyir elő-
névvel, továbbá itt egy Csaholc nevű helység is van. Szatmár-
ban a Hunyadiak korában is létezett Csaholv (Chahal, Chahol) 
helység s így ügyelnünk kell, hogy azt a mi helységeinkkel 
össze ne téveszszük, mer t a mi Gsaholyunkat is néha Szat-
m á r b a n említik az oklevelek. Egyébként mindegyik Csaholv 
rendszerint középszolnokvármegyei helység, néha kraszna-
vármegyei, s Tasnád vidékén fekszik; 1795-ben Magyar- és 
Oláh-Csaholv úgy is vannak említve, mint a tasnádi urada-
lom tartozékai, sőt 1564-ben az adóösszeírások Magyar-, Kö-
zépső és Felső-Csaholyt, mely utóbbi Felső-Oláh-Csaholynak 
is van írva, a hadadi várhoz tar tozó helységekül sorolják föl. 

Egy 1723- és 1742-diki tanúvallatás Kétházi Csaholv (Kö-
zép-, alias Kétház-Csaholy) nevű helyet is említ. Arról van 
szó 1742-ben. hogy az oláh-csaholvi lakatlan és elhagyott 
jobbágytelkek Gálfi-, Rákóczi- és Bikfalvi-részből állanak. Ezek 
közül a régi jobbágy-telkek a Nagy Puszta-Csaholy és Kétházi 
Puszta-Csaholv nevű, puszta pned h u n o k b a n vannak. Ezelőtt 
csak mintegy huszonha t esztendővel költöztek az emberek a 
falu mostani helyére, melynek nagyobb részét erdőből irtot-
ták és tisztították. Azelőtt e helyen soha sem volt falu.2 

Oláh-Csaholy tehát, mint ekkor kitűnik, a t izennyolczadik 
század elején költözött a mai helyére. A néphagyomány sze-
rint is ezelőtt Puszta nevű határrészében feküd t : még kive-
hető a templom alapzata, közelében kőrakások, cserepek. 
A nép hite szerint a t emplom helyén, ma is lehet hallani 
időnként a harangok zúgását. 

Magyar-Csaholy Faluhely nevű határrészében terűit el 

1 V. ö. Csánki, I. k 553. 1. — - Bl. 
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h a j d a n ; itt most is találnak falrészeket és cserépdarabokat . 
A mai község szintén régi faluhelyen van, mer t mint a nép-
hagyomány tartja, a mikor ide költöztek, már ott találtak egy 
tornyot, s ahhoz építették a most is fennálló reform, templo-
mot. Mont vármegye küldöttei csakugyan följegyezték erről 
a helységről, hogy 1713-ban kezdett települni,1 s így a nép-
hagyományt történeti adat is támogatja. 

Monostor-Csaholy az oklevelekben Czizér és Szent-Mik-
lós közt (1429), Oroszlán-Csaholy Pánit után Felső-Csaholy 
és Csaholy közt Kene előtt, Felső-Csaholy és Géres között 
M.-Csaholv előtt (1429) fordul elő. 

Nevöknek vál tozatai : Chaha (?), DumbulV) 1205 1235, 
Chohal 1330, Csaholy monostora 1341. Chahol, Magiarcsahol, 
Felsewchahol, Orothlan Chahol 1429, Magyarchahol, kezebsew 
chahol 1477. Felseo-Chahol, Kczepseo-Chahol, Magyar Chahol 
1484. Mindkét Oláh Chahol, Kczcpchahol 1491, Kezcpsciu 
chachol 1534. Magyarthahol 1545, Magar chahol, Kcwzcpcsahol 
1547, Magar Chiahol, Kewzepseo Chahol 1549, Kwzepchacholy, 
Olahcsaholi) 1551. Magyar Czahol 1554. Kewzepsew Chahol 
1570. Felső-Chaholya 1588, Magyarchyahol, Olachahol, Közép-
Chyahol 1589, Magiar Cziaholy, 1604, Magiar Csiaholy, Ke-
ze pseo- Olah - Cs iah o ly, Felső- Olah-Cs iah oly 1615, Felseo-Csa-
holy 1617, Chiaholy 1628, Magyar Chiahol 1631. Cziokol 
1634, Felső ola Csaholy 1642, Szilágy-Csaholy 1659, Kétház-
Csaholy 1723, Magyar-Csaholv román neve Cehalut = Cseha-
lucz, Oláh-Csaholyé Csebald 1733. Magyar személynév. 

A Váradi Regestrumban Chaha falubeli Zotot és Benust 
azzal vádolja Zudurou villabeli Guda, hogy neki nyolez márka 
kárt okoztak, de a tüzes vas megégette Guda kezét.2 Kandra 
Kabos szerint Chaha = Choay, Chokal = Csohaj Bihar megyé-
ben. Vájjon Csaholyra nem lenne-e é r t e lmezhe tő? 3 Dumbul 

1 Magy. Stal. Közi. XII. köt. 340. 1. — 2 Kandra K : V. R. 298., 300. 1. — 
U. o. 3(K). 1. 1. sz. j. 
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villabeli Atanáz pr is ta ldus volt, a mikor egy Kegye villabelit 
lopással vádolnak.1 Kandra Kabos Magyar-Csaholynak véle-
ményezi ugyan Dumbul t . de hozzá teszi, hogy ez mint talány 
megfejtésre vár.2 

Egy 1348 máj. 5-dikén kelt oklevél szerint Csaholv, Csa-
holyi János mester birtoka, a ki a tasnádi vendégeket eltil-
totta annak a bitorlásától;8 

Szirmainál ta lálunk egy adatot, melyben több Sza tmár 
és K.-Szolnokban fekvő helység van felsorolva 1429-ből, mint 
a Chaholyi család bir toka. Ezek között van Magiar-, Monos-
tor-, Felsew- és Orothlán-Chahol is, melyek minden való-
színűség szerint K.-Szolnokot illetik.4 

147(i-ban Magyar-, Oláh- és Felső-Oláh-Csaholv földesurai 
a Becskiek.5 

A krasznavármegyei Magyar-, Közép- és Oláh-Csahol 
azok közül a javak közül való, a melyek felett, mint Csaho-
lyi Boldizsár néhai fiának, Farkasnak jószágain a tizenötö-
dik században barátságosan megegyeznek Csaholyi Péter és 
leánya, Thard i Literátus Máténé Anna meg Pekri Miklós és 
neje, Báníi Anna, másként a fenti Boldizsár özvegye.6 

1429-ben Zsigmond király ú j királyi adománynya l meg-
erősíti Csaholv-, Magyar- és Felső-, Monostor-Csahol és Oro th-
lan jószágukba udvar i hívét. Csaholyi Jánost, az István fiát 
és Csaholyi Lászlót, a kik a királyival Boszniában harczol-
tak és a kiket ott el is fogtak.7 A király meg is hagyta a 
váradi káptalannak, hogy Kávási Pál, Szunai Miklós, Mind-
szenti György és Balázsházi Mihály, királyi emberek vala-
melyikének jelenlétében iktassa be ezeket Magyar-, Felső- és 
Oroszlán-Csaholy bir tokokba. 8 

1 Kandra K.: V. lt 20(5. 1. — 2 U. o. 207. 1. 12. sz. j — :J Szabó Károly: 
Az Erd. M. E. Oki. 21. 1. — 4 Szirmai: Szatmár m., 1810. II. 109. 1. — 5 Csánki, 
I. k. 553. 1. — 6 Lelesz, Act. Beres. fasc. 37. nr. 26. (Prot. X. pag. 47. i — 7 Fejér, 
X. 7., 97. — s A váradi káptalannak S. B. Zsigmondnak Ippon 1585. deczember 
15-dikén kelt parancsára Lokaesi Prépostvári Bálintnak, mint első nejétől szii-
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1427—30 körül Szilágyi Miklós fiai b i rnak Magyar- és 
Oláh-Csa bolyban.1 

A középszolnoki Közép-, Magyar- és Felső-Csaholyra 
jobbágyokat haj tot tak el Kénéről Csaholyi János és László, 
János fia János és ezen László fiai Mátyás, Pál és Györiív, a J 7 ~ " 

kik ellen ezért 1454-ben vizsgálatot tar tanak Szántói Becsk 
íiai László, Péter és Dénes érdekében. 2 

A szolnokmegyei Magyar-, Oláh- és Felső-Csaholy rész-
birtokról s másokról 1455-ben kétszáz a rany forintért örök 
val lomást (nuditio perennalis) tesz Dengelegi Bernát számára 
Csaholyi Sebestyén.3 

Kémeri Pál és íiai: István. Bernát, György, Báláéi és Mi-
hály elhaj tot ták Oláh-Csaholvról az összes lábas jószágot. Fz 
ügyben 1465-ben vizsgálatot tar tanak ellenök Losonczi Bán 
fiai: László, János és György, Csaholyi János, István, Miklós, 
Daróczi Bereczk és Kémeri János számára.4 1468 táján Csahol 
Pál. felesége és íia meg mások ide hurczoltak az erdélyi 
püspök tasnádi bir tokáról sok értékes tárgyat, 1200 juhot / ' 

1475 körül Csaholban (Dengelegi) Bernát jobbágyai 2, a 
Beeski jobbágyai 4, a püspök jobbágyai 1, a Drágfi jobbágyai 
szintén 1 forint adót fizettek, Alsó-Csaholvban (Czahol in-
ferior) (Dengelegi) Bernát 5, Beeski Benedek 1, Magyar-
Czaholban (Dengelegi) Bernát szintén 5, Beeski Benedek 3, 
Csaholyi László 3 forint, a püspök 1 forint 3 dénár, Drágfi 
Miklós 1 forint, másik (Kémeri?) Bernát 2 forint adóval 
vannak fölvéve.0 1543-ban a középszolnoki Magiar Cha-
holban 4 kapu után fizettek adót a Csaholyi Fa rkas job-
bágyai. a Bornemissza Boldizsáréi pedig 5 után. Volt ekkor 
a helységben a kilencz kapuszámon kívül még 2 biró, 1 sza-

letett íia, Bálint gyámjának kérésére kiadott átiratában. Zichy-Okmt. VIII k. 
390. és 391. 11. 

1 Szgy. — - Lelesz, B. 100. f. anni 1454. nr. 00. — :5 U. o. Prot. 4. fol. 47. 
an. 1455. — 4 U. o. L. 45. f. anni 1465. nr. 36. — 5 Tört. Tár 1897. évf. 500. 1. 

E mű I. k. 177. I. 
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bados, 10 szegény és 1 pusztatelek.1 Olahehahol Bornemissza 
Boldizsár és Csaholyi Fa rkas között oszlott meg, kiknek job-
bágyai 1—1 kapu után adóztak. Felmentet tek ekkor az adó-
zás alól e helységben 1 birót és 3 szegényt.2 Felsewchaholy 
Bornemissza Boldizsár és Csaholyi Farkas között oszlott meg, 
kiknek jobbágyai 1—1 kapu után fizettek adót. Találtak a 
helységben a két kapuszámon kívül még 2 szabadost és 3 sze-
gényt." 1549-ben Magyarchaholban Bornemissza Boldizsár öz-
vegyének a jobbágyait 8, a Pekri Miklóséit pedig 5 kapu után 
adóztatták meg. Ezen 13 kapun kívül feljegyeztek még 9 sze-
gényt és 3 új házat, továbbá Somlyói Báthori András részéről 
1 szegényt.4 Keozepseo Chaholban 1—1 kapu u tán fizettek 
adót Pekri Miklós és özv. Bornemissza Boldizsárnénak a job-
bágyai, a kiken kívül találtak még előbbi részén 1 új házat, 
az utóbbién pedig 2 szegényt. 

1554-ben Pekri helyébe Sulyok Ferenczet és Csaholyi 
Ferenczet vették fel és a m a n n a k részéről 3, emezéről pedig 
2 szegényt jegyeztek föl.5 Felső-Csaholyban 2 kapu után adóz-
tatták meg Bornemissza Boldizsár özvegyének a jobbágyait , 
ellenben a Pekri Miklóséit csak 1 után. E 3 kapun kívül ta-
láltak itt még 4 szegényt és 3 ú j házat. 1554-ben Pekri he-
lyett Csaholyi Ferencz és Sulyok Ferencz 1'ordűl elő ; előbbi 
részén 1 szegény, az utóbbién pedig 1 kapu és 1 szegény 
volt.0 1554-ben Magyar Czaholban 4 kapu után adóztak Bor-
nemissza Boldizsár özvegyének a jobbágyai , ellenben a Su-
lyok Ferencz, Csaholyi Ferencz és Pekri Miklóséi csak 1—1 
után. E 7 kapun kívül volt a helységben még 12 szegény, 4 
új és 2 puszta ház.7 1564-ben a hadadi várhoz tar tozó Magyar 
Chahol-ban 4 kapu után rótták meg adóval a Jakcsi-árvák 
jobbágyait , de a behaj tást nem engedte meg Sulyok György, 
Eme 4 kapun kívül volt itt még 7 zsellér és 2 új ház.8 Ugyan-

1 Dical. 3 U. o. — U. o. — 4 U. o. — 5 U. o. — 6 ü . o. — " U. o. -
* U. o. 
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csak a hadadi várhoz tartozó Kezepsew Chahol-ban 1V2 kapu -
számnyi adóval rótták meg a Jakcsi-árvák jobbágyait , de a 
behaj tás t nem engedte meg Sulyok György.1 Felsew Chahol-
ban (Felsew Olah Ciaholnak is van írva, ez is a hadadi várhoz 
való), 2 kapu után adóztatták meg a Jakcsi-árvák jobbágyait , 
de az adó behaj tását nem engedte meg Sulyok György.2 1570-
ben a középszolnoki Magyar Chahol-ban a Jakcsi Mihály job-
bágyait 2 kapu után rótták meg adóval, ellenben a Báthori 
István és Csaholyi Ferenczéit csak 1—1 után.3 Kewzepsew 
Chahol-ban 1 — 1 kapu után fizettek adót a Prépostvár i Bálint. 
Báthori István és Jakcsi Mihály jobbágyai / ' Felsew Chaholban 
1—1 kapu után rótták meg adóval a Jakcsi Mihály és Báthori 
István jobbágyait , ellenben a Prépostvári Bálint és Csaholyi 
Ferenczéit csak \'2—V2 után. 1604-ben Magiar Cziaholy-ban 1 
rótt ház után 2 forintot fizetett adóban a Melit Pál jószága.5 

Felseo Cziaholy-ban 1 rótt ház után 2 forintot fizetett adó-
ban a Sulyok István jószága.6 

A középszolnoki Magyar-Csaholy, Oláh-Csaholy- és Felső-
Oláh-Csaholy bir tokokat Becski Péter fiai István és Benedek 
elfoglalták, jóllehet azokat ezen Péter leánya, Klára zálogban 
bírta. Ez ügyben 1476-ban vizsgálatot tar tanak. 7 

1477-ben Csaholi János tiai László, Péter, a maguk és 
testvéreik János, Bertalan, Miklós, István, Zsófia, Margit, any-
juk, Potencziána nevében felmentik Zicsi Jánost , Filpesi Pé-
tert és Filpesi János fiait, a Csahol középszolnoki b i r tokban 
elkövetett ha ta lmaskodás alól.8 

1477 szept. 15-dikén a középszolnoki Magyarcsahol, Kö-
zépsőcsahol és Felsőcsahol b i r tokokba e l lentmondás nélkül 
beiktat ják Bélteki Drágfi Miklóst.9 

1484-ben Bekcs László elzálogosítja Magyar-, Középső-
és Felső-Csaholy részbirtokát Csaholyi Andrásnak.1 0 

1 Dical. — ? U. o. — 3 U. o. — 4 U. o. — 5 U. o. U. o. 7 Lelesz,. 
1). 96. f. anni 1470. nr. 15. s U. o. C. 180. f. anni. 1477. nr. 20. — 9 DL 
29.004. — 10 Nemz. Múz. Becski lt. 
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1491-ben a középszolnoki Magyar Chahol, mindkét Oláh 
Chahol azon részbirtokok között vannak, a melyeket Csaholyi 
András elzálogosít 25 arany forintér t Geréb László, gyulafe-
hérvári püspöknek. 1 

1491-ben Magyar-, Közép- és Felső-Csaholy bir tokokbel i 
leánynegyedeket illetőleg egyezség jön létre Szántói Bekes 
László és Perényi Simon között.2 

A középszolnoki Magyar-, Oláh- és Felső-Csaholy Csa-
holyi Bertalan azon javai közé tartozott, a melyekből a Ber-
talan özvegyét, Annát hozomány és nászajándék illeti meg. 
Fzért 1513-ben Csaholyi Miklós meginti az említett özvegyet, 
hogy vegye fel hozományát és nászajándékát , a javakat pe-
dig bocsássa vissza. 

A középszolnoki Magyar-, Oláh- és Felső-Csaholy Csa-
holyi Ferenez azon részbirtokai, a melyeket a Ferenez m a g v a -
szakadásával Kenderesi Jánosnak adományoztak. Az e tárgy-
ban 1527-ben hozott Ítélet végrehajtását elmulasztották, a 
miért is 1549-ben az említett János gyermekei ; Péter és Be-
rendi Jánosné Anna megidézik özv. Bornemissza Boldizsárné 
Szőcsi Annát, Tardi Literátus Máténé Csaholyi Annát és Pökr i 
Miklósné Bánfi Annát.4 

Magyar Chahol, Kezepsew Chahol. Felsew Chahol iránt 
1534-ben Arthánházi Bornemissza Boldizsár Csaholyi Péter-
rel s Farkassal lép szerződésre.5 A középszolnoki Magyar-, 
Oláh- és Felső-Csaholy Csaholyi Ferenez azon javai, a me-
lyek Csaholyi Farkas 1534-diki tiltakozása szerint öröklés jo-
gán e Farkasra meg Csaholyi Péterre szállandók és a me-
lyekből a fenti Ferenez özvegyét, Artánházi Boldizsárné An-
nát csakis hozomány illeii meg.6 

A krasznamegyei Magyar-, Oláh- és Felső-Csaholyból, 
Csaholyi Imre javaiból egy rész Csaholyi Györgyöt illeti meg, 

1 Lelesz, Prot. 2. fol. 40. an. 1491. — 2 Nemz. Múz. Beeski lt. — Lelesz,. 
Act. an. 1513. nr. 7. — 4 U. o. 1549. fasc. 1. nr. 31. GKG. A. fasc. XVII. -
" Lelesz, Act. an. 1534. nr. 3. 
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a melv részt azonban az említett Györsv 1536. kelettel fen-
maradt hiteles másolat szerint eltartás czímén átíratott Csa-
holvi Miklós özvegyére, Magdolnára.1 

Az imént említett özv. Csaholyi Ferenczné Anna, Borne-
missza Boldizsár neje, vissza is tartotta menyasszonyi hozo-
mányában a középszolnoki Magyar-Csali oly, Oláh-Csaholy és 
Felsewchahol birtokokat, melyeket Csaholyi Boldizsár fia Far-
kas magához akar váltani. Ennélfogva a leleszi konvent János 
király 1539 okt. 2. parancsleveléré a király elé idézi Annát.2 

A középszolnoki Magvar-Chahol, Oláh-Chahol bir tokokat 
megtámadtat ta Bélteki Drágfi Gáspár, az ot thon talált embe-
reket elverette, ezek apró marhái t elhajtatta, mi által több, 
mint 4000 forint kárt okozott. Ezért 1539-ben Drágfit meg-
idézteti Artánházi Bornemissza Boldizsár;5 

1543-ban Csaholyi Péter el akar ja adni Csaholyi Farkas 
Olahehahol , Magyarchahol és Felsewchahol stb. birtokait Pekri 
Miklósnak, de el lentmond ennek Melyth Pál Csaholyi Gáspár 
s néhai Csaholyi Imre leányai Anna és Katalin nevében.4 

Oláh- és Magyar-Chahol Csaholyi Imre azon részbirtokai 
között vannak, a melyeknek visszabocsátására 1544-ben Csepei 
Nagy Akos Ferenczet megintik Csili Pekri és neje, Csaholyi 
Boldizsár özvegye, Anna, mint Csaholyi Boldizsár gyámjai .5 

A középszolnokvárm. Magyar-, és Közép-Oláh-Csaholy 
azok közül a részbir tokok közül való, a melyeket úgy lát-
szik — Csaholyi Gáspár el akar idegeníteni Chili Pökri Pál-
nak, a mi ellen 1545-ben tiltakozik Melit György a saját neje, 
Csaholyi Anna me«' Horvát Miklósné Csahol vi Katalin nevé-W O J 

b e n ; 6 márcz. 17-dikén Ferd inánd meghagyja a leleszi kon-
ventnek, hogy néhai Csaholyi Boldizsár fiának Farkasnak 
szatmármegyei(!) Magyarthahol bir tokába iktassa be zálog czí-
mén Pekri Miklóst, de e l lentmondanak. 7 

1 Lelesz, anni 1549. fasc. 5. nr 59. — 2 GKG. A fasc. II. — Lelesz, Act. 
an. 1539. nr. 31 — 4 GKG. A fasc. I. III. — 5 Lelesz, Act an. 1544 nr. 17. — 
•« U. o. 1545. nr. 42. — " GKG. A. fasc. II 
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1545-ben beiktat ják a középszolnoki Magyar-Csahol és 
mindkét Csahol jószágokba Csaholyi Péter leányát, Annát.1 

Magyar-Csahol, Oláh-Csahol és Közép-Csahol részbir tokokba 
Csaholyi Tardi Mihályt és leányát, Annát.2 Csaholyi Miklós 
özvegye, Zoltán Magdolna elzálogosította néhai fér je Magyar-
Csahol, Felső-Chahol, Olah-Chabol és más szatmármegyei rész-
birtokait Csepei Ákos Ferencznek, a kit ama részbir tokok 
visszabocsátására int Csaholyi Gáspár, miután a fenti özve-
gyet csak hozomány illeti meg azokból. 

1546-ban a középszolnokvárm. Magyar-, Közép- és Oláh-
Csaholra, min t Csaholyi Imre részbir tokaira vonatkozólag, 
Artánházi Bornemissza Boldizsár szerződést köt Zechoi Me-
lit Györgygyei arról, hogy ama részbir tokokat visszabocsátja 
ennek és nejének, Annának meg Petrityevith Miklósné Ka-
linnak.4 A középszolnoki Középső- és Felső-Csaholnak, mint 
(Csaholyi Miklós javainak, valamint az azokból kiszolgálta-
tandó hozománynak és násza jándéknak visszabocsátására in-
teti Csaholyi Gáspár a lenti Miklós özvegyét, Magdolnát.5 

Magyar-, Közép- és Oláh-Chaholról Csaholyi Gáspár és 
György még 1547 előtt vallomást tettek Csaholyi Imre leá-
nyai : Melit Györgyné Anna és Radochi Horvát Miklósné Ka-
talin javára." 

1547-ben Oláh-Chahol, M.-Chahol és Közép-Chahol rész-
bir tokokba Badóczi Horváth Miklóst ; 7 ma jd pedig Csaholi 
Imre leányait : Melith Györgyné Annát és Raduczi Petritevics 
Miklósné Katalint iktatják be.8 A középszolnoki Magyar, Kö-
zépső- és Felső-Chaholból, mint Csaholyi Lukács jószágaiból 
Nagymihályi Jánosné (Csaholyi Annát leánynegyed illeti meg, 
a ki annak kiadására ekkor meg is idézteti Csaholyi Pétert.0 ' 

A leleszi konvent 1547 ápr. 8-diki tanúsága szerint Csa-

1 Lelesz, Stat. C. 105. — 2 U. o. T. 35. — U. o. Act. an. 1545. nr. 5. 
4 ü . o. 154(5. fasc. 2. nr. 78. — 5 U. o. 1540. fasc. 2. nr. 24. — 0 U. o. 1547. fasc. 3. 
nr. 6. — 7 U. o. Stat. II. 79. — 8 U. o. Stat. C. 102. 9 C. o. Act. an. 1547. fasc. 
1. nr. 7. 
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holyi Boldizsár néhai fiának Farkasnak úgy látszik — Ma-
garchahol . Olahcsahol és Kewzépcsahol bir tokaiér t per támadt, 
Pekri Miklós és Csaholyi Péter között. Ezek most kijelentik, 
hogy fogott birák ú t ján egyezséget k ö t n e k ; 1 A leleszi kon-
ventnek ez évi húsvét hétfőjén kelt levele szerint Csaholyi 
Péter fiának Fereneznek szolgája tiltakozott ura nevében az 
ellen, hogy néhai Csaholyi Farkasnak középszolnoki Magyar-, 
Oláh- és Középső-Csahol bi r tokára vonatkozólag ezen Péter 
bá rmi egyezséget kössön Pekri Miklóssal.2 Október 21-dikén 
a középszolnokmegyei Magyarcsahol, Olahcsahol és Keozep-
esahoi b i r tokokra nézve megegyeztek Tardi Máté (Miklós?) 
deák, ennek neje Csaholyi Anna meg apósa Péter, másfelől 
özv. Artánházi Bornemissza Boldizsárné (Gáspárné ?) Széchi 
Anna és megszüntették a közöttük fenforgó viszályokat. : t 

A középszolnoki Magyar-, Középső- és Oláh-Csahol rész-
bir tokokat . Csaholyi Gáspár és György visszafoglalták özv. 
Csaholyi Miklósné Zoltán Magdolnától, a miért is 1548-ban 
a két Csaholyit megidézteti előbb Drágfi Gáspár, majd Dru-
get Antal özvegye, Somlyói Báthori Anna.4 

A szatmármegyei Magyar-. Közép- és Oláh-Csahol bau, 
mint Csaholyi Farkas bir tokaiban a Tardi Liberatus Máté és 
neje, Csaholyi Anna egy kölcsönös szerződéssel örököstársaik-
nak fogadták Csili Pökri Miklóst és nejét. Bánfi Annát, a kik 
1549-ben megidézik Tardit és nejét ama szerződés áthágá-
sáért .5 

A középszolnoki Magyar-, Középső- és Oláh-Csahol rész-
birtokokat, Csaholyi Gáspár, felelősséget vállalván if jú Csa-
holyi Ferenczczel szemben, 1549-ben elzálogosította Báthori 
Andrásnak — más bir tokokkal 2000 forintért . E részbir-
tokokról a fenti Gáspár testvére, György vallomást tett volt 
Báthori javára, a mit Gáspár is megerősített.6 

1 GKG. cista A. fasc. II 2 U. o. C. fasc. XIX. — :t A váradi káptalan-
nak 1549 márcz. 10. Tardiné számára adott levele ered. U. o. A. fasc. II. 
4 Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 4. nr. 28. 5 U. o. 1549. fasc 5. nr. 51. — ( i A vá-
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Magyar-, Közép- és Oláh-Chahol (K.-Zólnokban) 1549-ben 
Csaholyi-birtok.1 

1550-ben a középszolnoki Magyar-, Közép- és Oláh-Csa-
holról, mint a Csaholyi Gáspár részbirtokairól, 1550-ben örök 
vallomást tesz Csaholyi Imre leánya, Melit Gvörgyné Anna 
számára,2 továbbá, mint id. Csaholyi Imre jószágaiból leány-
negyed illeti meg Ruszkai Dobó János t és Ödönfi Bernátot, 
a kik annak kiadására meg is idézik az itt említett Melit 
Gvörgyné Csaholyi Annát. : ! 

1551-ben Magyarcsahol és mindkét Oláh-Csahol jószá-
gokba iktatják be Csaholyi Péter leányát, Annát.4 Pekri 
Miklósné Báníi Anna nem akar ja visszaadni a középszolnoki 
Magyarchaholv, Kwzepchaholy és Olahchaholy b i r tokokban 
első férjétől m a r a d t javakat, ezért Csaholyi Péter íia Ferencz 
felperes ügyvédje Szigeti Gergely deák ez évi f ebruár 3-dikán 
pert indít ellene Ferd inánd előtt, melyet azonban az alperes 
ügyvédjének kérésére elhalasztanak.5 

1552-ben Magvar- és Oláh-Csahol részbir tokokra vonat-
kozólag szerződést kötnek Lekcsei Sulyok Ferencz és neje, 
Csaholyi Anna meg Csaholyi Ferencz.6 

Chahol, (a kúriával). Magyar-, Oláh- és Felső-Csaholy rész-
birtokokról Csaholyi László, Gáspár és György vallomást tel-
tek Bornemissza Boldizsár és Pökri Pál számára, de 1553-ban 
Székely Lászlóné Zoltán Katalin és Chepei Ákos Ferenczné 
Vetési Piroska ama vallomások érvénytelenítésére intik özv. 
Bornemissza Boldizsárné Szécsi Annát és özv. Pökri Pálné 
Katalint.7 

1553-ban Magyar-, Oláh- és Felső-Csaholyból, mint id. 
Csaholyi György javaiból, Chepei Ákos Ferenczné Piroska 

radi káptalanból Melit Györgyné Csaholyi Anna számára kiadott vallomás. U. o. 
1549. fasc. 2. nr. 41. 

1 Gr. Károlyi-ltár, III. k. 250. 1. — 2 Lelesz, Act. an. 1550. fasc. 1. nr. 7. 
•* U. o. 4. nr. 12. — * U. o. Stat. C. 106. — 5 GKG. A. fasc. II. — 6 Lelesz, Prot. 
12. fol. 126. an. 1552. — ' U. o. Act. an. 1553. fasc. 1. nr. 32. 
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leánynegyedet követel Csaholyi Györgytől és azért ezt meg is 
idézi ; 1 augusztus 17-dikén Ferdinánd levele szerint Magyar-, 
Oláh- és Középső-Csaholy bir tokokért pert folytatnak Csa-
holyi Ferenez mint felperes és Chyli Pekri Miklósné Bánfi 
Anna, ki előbb Csaholyi Boldizsár neje volt, mint alperes.2 

Ez időtájt a középszolnoki Magyar-Chahol b i r tokban lévő 
vámház elfoglalása miatt Chili Pökri Miklósné Anna meg-
idézteti özv. Artánházi Bornemissza Boldizsárné Annát. Ama 
vámházat Pökr iné bírta.3 1558-ban Briberi Melit György és 
neje, Csaholyi Anna vallják, hogy Csaholyi Péternek és Ber-
talannak magyarchahol i részbir tokait Sámsoni Körösi Miklós 
kezén hagyták.4 

1562-ben Báthori András Székely Lászlónak adja Magyar-
csahol. Oláhcsahol, Kewzepchahol részbir tokokat .5 

1564-ben a Magyar Chahol bir tokban lévő négy jobbágy-
telekről Csaholyi Ferenez örök vallomást tesz Iréni Ferenez 
javára.6 

1567-ben Felső-Csaholyban Cseffei Jánosnak jobbágyai 
vannak, kik Somosi Farkas János nevű jobbágyér t kezessé-
get vállalnak.7 

1568-ban Oláh- és Magyar-Csahol részbir tokokba iktatják 
be Briberi Melith Györgynek Csaholyi Imre leányától, Anná-
tól született fiait: Istvánt, Pált és Pétert .8 1570-ben Magyar-. 
Közép- és Oláh-Csaholért, mint Csaholyi György és Gáspár 
részbirtokaiért Briberi Melith István pert folytat, előbb Tardi 
Literátus Máténé, ma jd Sulyok Ferenczné Csaholyi Anna 
leányai: Prépostvári Bálintné meg Katalin, továbbá özv. Kún 
Miklósné Csaholyi Orsolya, Károlyi Györgvné Borbála és ezek 
gyermekei : Péter és Borbála, Besenyei Is tván; Dancsházi 
Ferenez és Buszkó Mihály, a mely két u tóbbira e per át-
származott , meg Hunyadi Sándor ellen. A pert az alperesek 

1 Lelesz, Act. an. 1553. f. 1. nr. 4. — 2 GKG. A. fasc. II. — :í Lelesz, Act. 
an. 1553. fasc. 2. nr. 10. — 4 U. o. 1558. nr. 15. — 5 GKG. B. fasc. IV. V. 

Lelesz, Prot. 13. fol. 083 an. 1504. 7 Nagyv. Múz. Bl. — 8 Lelesz, Stat. M 17. 
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meg nem jelenése miatt Melith nyer te meg.1 Magyar-, Felső-
és Oláh-Csaholvt, a melyeket Csaholyi János és Miklós hűl-
lenségi per következtében elvesztettek és a melyekért Melith 
Györgynek (Csaholyi Annától született íia, István pert folyta-
tott, de elvesztette, Nádasdi Kristóf grófnak adományozták . 2 

1572-ben Magyar- Középső- és Felsew-Csaholy bir tokból Ku-
salyi Jakcsi Mihály és Boldizsár kielégítik testvéreiket, Kata-
lin! (Parlaghi Györgynél) és Annát, Báthori Szaniszlófi Eleknét.® 
1588 előtt a Felső-Csaholya, Közép- és Alsó-Csaholv posses-
siokbeli részbirtokokat Parlagi György és neje Kusalyi Jakcsi 
Katalin leányainak: Körösi Istvánné Magdolnának és Denge-
legi Miklósné Annának adja Báthori Zs. erdélyi vajda.4 

1574-ben Olahcsahol, Magyar-Csahol és Középcsahol jó -
szágokba iktatják be Briberi Melith Istvánt és Pált.5 

Magyar-, Oláh- és Közép-Csahol azon részbir tokok között 
vannak, a melyekben 1575-ben Csaholyi Gáspár fiörököseivé 
fogadja Melith Istvánt és Pált.6 

Magyar-, Oláh- és Felső-Chahol jószágokban Csaholyi 
Ferencz fiörökösökké tette Prépostvár i Bálintné Thard i Do-
rottyát és Kapi Andrásné Sulyok Katalint, a mit 1577-ben 
jóváhagy Lekcsei Sulyok István.7 

1579-ben II. Rudolf a kihalt Csaholyi-család középszol-
noki Magyar-Csaholy, Középső-Oláhcsaholy és Felső-Oláh-
csaholy birtokait Lokacsi Prépostvári Bálintnak, Lekcsei 
Sulyok Istvánnak, Kapi Andrásnak és nejének, Sulyok Katá-
nak meg utódaiknak adja és augusztus 25-dikén elrendeli a 
beiktatást.8 

Magyar-, Oláh- és Közép-Csaholra vonatkozó oklevelek 
lefoglalásáért özv. Csaholyi Ferenezné Károlyi Fruzsina ellen 
hozott ítéletet 1582-ben kiadják Briberi Melith Istvánnak.9 

1 Lelesz, Act. an. 1570. fasc. 1. nr. 22. — 2 U. o. an. 1570. nr. 65. ;t Orsz 
lt. Gy. 1". kápt. lev. cent. U. 30. — 4 Bl. fasc. II. — 5 Lelesz, Slat. M. 18. nr. 1. 
6 U. o. Prot. 22 fol. 143. an 1575. — 7 U. o. Signat. Lib. 5. folio 167. s Egy-
korú más , Szgy. — Lelesz, Act. an. 1582. fasc. 2. nr. 61 

Dr. PETRI MÓR: Szilágy vármegye monngraphiája. III. 14 
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Magyar-. Oláh- és Közép-Csaholyról, a Csaholyi-javakról, 
Csaholyi Gáspár őszinte szeretetből 1584-ben is örök vallomást 
tesz Briberi Melith István és Pál javára.1 

1589-ben Felseo-, Keozepseo- és Also-Csaholy részbirto-
kokat Körösi Istvánné Parlagi Magdolnának és Dengelegi 
Miklósné Parlagi Annának adományozza Báthori Zsigmond." 
Magyarchvahol, Olaehahol és Közép-Chvahol bir tokokra nézve 
megegyeznek Csaholyi Imre unoká i : Melith István és Pál meg 
Sulyok István, a mit Istvánfi pa la t ínus levele igazol.3 A közép-
szolnoki Alsó-. Középső- és Felső-Csaholynak rossz igazga-
tása, valamint gyámi kötelességeinek rossz teljesítése miatt 
1592-ben özv. Parlagi Pálné Csáki Annát megidézteti Denge-
legi Miklósné Parlagi Anna.4 

Prépostvár i Bálint 1592 november 2-dikán Egerből leve-
let ír Károlvi Mihálynak, melyben többek közt említi, hogy 
«az oláh-csaholyi jobbágyért mást hasonlót adjon kegyelmed 
Hodoson».5 

1597-ben Magyar-, Olah- és Közép-Chahol visszabocsá-
tására inteti Czobor Mihálvné Melit Klára testvérét, Pált, ki 
azokat, mint nővére gyámja elfoglalta.6 

A középszolnoki Magyar-Chahol, Középső-Oláh-Chahol és 
Felső-Oláh-Csahol részbir tokokon 1598-ban megosztozkodnak 
Surányi Csarnavodai Borbála, Alagi Sára meg Prépostvári 
István.7 

1607-ben a csaholyi jószág eladása ügyében Kapi András 
tiltakozik Korodi i f jú Ispán István, Alaghi Ferencz és neje 
Prépostvári Sára e l l en 8 

1610-ben Magyar-, Oláh- és Közép-Csaholy részbirtokok 
visszabocsátására inteti Czobor Mihály, mint Melit Klárától 
született fiának, Jánosnak gyámja özv. Melit Pálné Chapv 

1 Lelesz, Act an. 1584. nr. 58. — 2 Orsz. lt Gyulai', kápt. II. Lib. Heg. 
ío!. 353. :i GKG. C. fasc. VI. 4 Lelesz, Act. an. 1592. fasc. 1. nr. 30. 

( , r Károlyi-ltár, III. k. 574. lap. — ,5 Lelesz, Act an. 1011. nr. 2., folio 2 
~ U. o. Prot. 44. fol. 12. an. 1598. — 8 GKG. 
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Krisztinát és íiát Pétert. Ama birtokokat Pál, mint Klára 
gyámja foglalta el.1 

1611-ben Magyar-, Oláh- és Középső-Chahol bir tokok 
negyedrészeért Deres Pál né Ódönfi Margit megidézteti Melit 
Pált és Istvánt; a pert utóbbi Pál fiainak meg nem jelenése 
következtében Margitnak második férjétől született leánya 
nyerte meg.2 

161.*) márczius 22-dikén Magiar Csiaholj, Kezepseo Olah 
Csiaholv, Felseo Olah Csiaholy meg más bir tokokon osztoz-
kodni kiván Kapi Andrással és Sándorra l Kapi Anna Pete 
Lászlóné. : í 

1617-ben Alsó-, Közép- és Felseő-Csaholy rész bir tokokon 
megegyeznek Rosályi Kún Lászlóné Abránfi Katalin és özvegy 
Dengelegi Miklósné Parlagi Anna.4 

1628-diki tanúvallatás szerint többek között «az három 
Chiaholyi jószágot» leánynegyed fejében kapták Báthori Elekné 
Jacski Anna és Pallagi Pálné Jacski Kata, a mikor ezeket a 
hadadi jószágból kielégítették.5 

1631 szeptember 21-dikén Lekcsei Sulyok János ((hen-
gerben lakik), a középszolnoki Balázsházán nemzetes Balás-
házi László udvarházánál Balásházi Péter, hites assessor és 
Jukos Miklós, nótár ius előtt egy, Magyar-Chiaholban vér sze-
rint reá szállott jobbágvházat , melyben Zoványi Benedek 
jobbágy lakozik, a melynek szomszédja Vetési István puszta-
házhelye a nemzetes és vitézlő Bajoni alias Nagy (ivörgynek s 
mindkét ágon való maradékinak 230 magyar forintér t örökre 
eladja.6 

1639-ben a Chaholv-jószágot illető levelekért per folyik 
Barcsai Zsigmondné Gyulafi Borbála és a Sulyok-család közö t t / 

1641 jun . 5-dikén Szaniszlófi Báthori Kata rendelkezése 
szerint Magyar- és Felső-Csaholy jószágon osztozkodnak meg 

1 Lelesz, Act. an. 1616 nr. 26. — - U. o. 1611. nr. 21., folio 2. — GKG. A 
fasc. VII. — 4 Lelesz, Prot. 59. fol. 140. an. 1617. — 5 Wl. 6 GKG. cista A. 
fasc. VII. — " U. o. 

14* 
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Lónyai Zsigmond, Badoginé Lőnvai Kata, Becski Lászlóné 
Lónyai Zsuzsánna fia Szántói Becski 'György és leánya Blibery 
Mellith Györgyné Zsuzsánna.1 

1042 aug. 20-dikán Szakácsi Ferencz, Közép-Szolnok vár-
megyének egyik szolgabirója, Thasnádi Tolnai Szabó János, 
assessor tanúsít ják, hogy Szénás Istvánnak (Bályokon lakik> 
egy Szabó István nevű jobbágya Lokacsi Prepostvári Zsig-
mond «Felső ola Csaholv» jószágába telepedett ; Szénás a job-
bágyot felkéri.2 

Szilágy-Csaholyt, az ott levő majorságszőlőkkel együtt 
~Bozsályi Kun István 1659 febr. 18-dikán kelt végrendeletében 
Tholdi Györgynek hagyja; ' 

1681-ben Báthori Zsófia fejedelemasszonynak szolnok-
megyei Oláh-Csaholv bir tokát az ingatlanokkal együtt lefog-
lalták bizonyos tartozás fejében Magyar-Yéggyantai Boros 
László számára.4 

1687-ben a magyar- és felső-csaholyi jobbágyok tanús-
kodnak a Debreczeni Istvánné Balázsházi Zsófia javára tartott 
tanuvallatásnál . Szerintök Balázsházi Péternek. Zsófia apjá-
nak itt is volt telke."' 

1701 aug. 31-dikén Szécsi Györgyné Guthi Juditot meg-
intik. hogy bocsássa ki ama m.-csaholyi részjószágot, a mely 
Szécsi György jogán Ráezkevi István, tasnádi lakost illeti." 

1702 jul. 13-dikán vizsgálatot tar tanak Zsombori János 
részére az iránt, hogy a csaholyi részbirtokát, melyet I)ancs(?i 
Jánostól birt zálogban, Báczkövi Istvánnak hagvta-e végren-
deleti leg Szécsi György.7 

1707 jul . 12-dikén a magyarcsaholyi birtokok tárgyában 
tanuvallatást tartanak Szécsi György utódai javára.8 

1709 előtt Kapi Borbála Toroezkai Istvánné s Kapi Mária 

1 GKG. cista A. fasc. VII. nr. 9. — 2 Orsz. lt. Ügyvédek utáni i ratok; 
fasc. 32. nr. 74. Gr. Károlyi ltár. IV. k. 383. 1 — 4 Hl. fasc XX nr. 22 és 
fasc YY. — 5 Nagyv. Muz Hl. — <! Gencsi lt. nr. 188. " l ' o. nr. 192 
8 U o. nr 185. 
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gróf Gyulai Ferenczné , mint fe lperesek, Sulyok Ferencz. 
György és András, alperesek ellen a csaholyi bir tokot illető-
leg perelnek. A döntő itélet 1709 ápr. 25-dikén kelt.1 Az 1712 
aug. 4-dikén néhai Kapi Mária grófnő nagypaczali javairól 
felvett leltár szerint a magyar- és oláhcsaholvi meg zölczei 
erdőkön 2000 sertés hízhat bő termés idején. Oláh-Csaholy-
ban van két puszta telek, M.-Csaholyban pedig 1 jobbágy." 

Magyar-Csaholy részbir tokokat Szécsi György végrénde-
let.ileg Báczkövi Istvánnak hagyta, de Gencsi ( iyörgyné Dohai 
Erzsébet nem akar ja kibocsátani, a kit azért 1712 szeptember 
17-dikén megidéznek.3 Csaholy egyike Szécsi György és neje, 
Gulhi Judit ama javainak, a melyeknek felosztására 1716 j un . 
20-dikán az előbbiek leánya, Zsombori Jánosné Szécsi Zsófia 
meginti Gencsi (iyörgyné Dohai Erzsébetet és Csatári Andrást .4 

1718 decz. 14-dikén Ilosvai Dohai György és neje, Szécsi 
Judit gyermekei megosztozkodnak a szüléikről maradt csa-
holyi r észj ószá go n.r> 

1734-diki tanuvallatás szerint Oláh-Csaholyban Boros 
Borbálának három népes jobbágytelke van, melyek a régi 
faluhelyen levő puszták után való kaszáló rétek voltak s rájok 
azután építettek házakat, hogy ide erre a helyre szállott a 
falu. A régi faluhelyen van négy puszta telek, Alsó-Csaholy-
ban pedig egy, melyekkel szomszédosok Toroezkai I. zsellére 
és Vainé naposa jobbágytelkei . Guthi Dénes naposának rétje 
van itt." 

Az oláh-csaholyiak semmiből sem adtak tizedet, (oláh-
ülés.) Juliból, sertésből, ha száz van is, csak egyet adnak, 
míg a tizenkét naposok minden esztendőben már 8— 9-ből 
is egyet űzetnek. Ha pedig ennél is kevesebb van. akkor eze-
ket 4—4 polturával váltják meg. Ezeken kívül karácsony-
tyúkját is szoktak adni.7 

1 GKG. cista C. fasc XIV. — 2 U. o. f. VI. — Genesi-lt. nr. i).">7 — 4 L* o. 
nr. 951. — 5 U. o. nr. 213. — « Hl. — " U. o. 
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1736-ban tartott tanuval latás szerint Kapi-jogon Magvar-
Gsaholvban 8—9 házhely van.1 Oláh-Gsaholyban hat házhely 
van ezen a jogon. A tizedet mindkét helyt mindenkor kiadták 
a Kapi-részre.2 

Egy 1742-diki tanuval latás szerint a makkos erdő több 
oláh- és magyar-csaliolvi birtokról közös, mert e két falu nem 
tart külön határt . Ez az erdő jó terméskor meghizlal 3000 
sertést; ha váltó-sertést fogadnak reá, akkor a dézsma és 
vál tópénz fölmegy 100 frt-ra és 20 sertésre, minek felét Boros 
Kata és Borbála utódai, felét a többi birtokosok kapják. 
A Kétházi Csaholynál, a Nádas-patakon van egy puszta ma-
lomhelv, melynek töltése előtt fekszik Guthi Dénes kaszálója." 

Ugyancsak ez évbeli tanuvallatás szerint Magyar-Csaholv-
ban Sulyokrészbeli paraszttelkek vannak, melyeket Gálfi-jogon 
szerzett néhai Yav László. A Mesterhegyen van egy Sulyok-
részbeli puszta szőlőföld-tábla, melynek szomszédosa nvugot-
ról Zoványi Mihály nemes ember szőlője, keletről Toldi Ádám 
jobbágya: Illyés Márton puszta szőlőföldje. A Sulyok-rész 
néhai Vay László és Boros Kata szerzeménye, kik azt ezelőtt 
mintegy huszonhat esztendővel Sulyok Andrástól vették zá-
logba 200 forinton. Az e részhez való jogát Sulyok András a 
tasnádi Bikfalvi-családnak is elzálogosította volt, de ettől vissza-
váltotta a Sulyok-család és csak egy, az oláh-esaholyi Puszta 
P r j ed iumban levő jobbágy-telket hagyott meg a Bikfalviak-
nak. A kiváltás u tán e részt Sulyok András ismét elzálogosí-
totta Vaynak. Van Magyar-Csaholyban több Toldi-rész. A Bátz 
mezei fordulón, a Szent Miklós vápája fejénél van egy darab 
szántóföld, melylyel keletről az országút, nyugatról Ilvés Mi-
hály, Tholdi-rész-jobbágy szántóföldje szomszédos. Gyulai Ist-
ván gróf jobbágyának Biró Tamásnak a szántóföldje Ilvés 
Márton, Tholdi-részbeli jobbágy szántóföldjével szomszédos. 
Bvdeskuti Sámuel zsellére e faluban Mikó István. A sz.-miklósl 

1 GKG. B. fasc. XIII—XV. 2 U. o. Bl. (rendezetlen). 
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vápában Bydeskuti Sámuel és Kemény Sámuel jobbágyai 
szomszédok. A Rátzháton fekszik Bernáth István zsellérének 
a szántóföldje ; a Tölgyes-fordulón, a Nyilas-földek derekán a 
Thordai Boldizsár zselléreé. A Baxa dombján Tholdi-rész van.1 

1753-ban II. Rákóezi ( ivörgyné Báthori Zsófia közép-
szolnoki F.- és O.-Csaholy birtokai a Bánfi-család mindkét 
nembeli ágára szállanak, miu tán a ra j tuk levő terhet kifi-
z ették.2 

1771-ben Oláh-Csaholy possessióban Vay Lászlónak 0 tak-
sása, 10 jobbágya van. A 20 napi roboton kívül tar toznak 
az aratást végezni, a tizedet kiadni, e mellett egy zsákot, két 
tyúkot és húsz tojást szoktak fizetni.3 

A középszolnoki M.-Csaholy b i r tokba 1779-ben iktatják 
be Nagy-Károlyi Károlyi Antalt.4 

Ebben az évben Beviczki József, Szotyori Kerekes József 
és nejeik bérbe veszik Vajai Vay Lászlótól Tasnád mezőváros 
tartozékát, a középszolnoki Magyar-, Középső- és Oláh-Csa-
holy részbir tokokat és az ide tar tozó részeket.5 

Magyar- és Oláh-Csaholy bir tok visszaszerzésére nézve 
1784-ben Menesági István és György meg Csoknyai György 
megegyeznek. Ezért ama kettős szerződést, melyet e bir tokok 
visszaszerzésére nézve Menesági György Bányai Sámuel lel,. 
Menesági István pedig Gönczi Györgygyei kötött, megsemmi-
sítik. E bir tokok Ippi Bideskúti Imrénél vannak. 6 

Wolkenstein Trostburgi gróf felesége Aspremont Anna 
1795-diki val lomása szerint M.- és O.-Csaholy a tasnádi ura-
dalomhoz tar toznak s mint ilyeneket a kincstár Cserei Far-
kas, udvari tanácsosnak adta.7 

1797-ben a hadi segedelemhez való hozzájárulásra Magva r-
C sah oly községből összeírták a következőket. Főbb birtoko-
sok : gr. Tholdi Zsigmond, gr. Gyulai József, gr. Károlyi Jó-

1 Bl — 2 U. o. fasc. XX. nr. 19. — :í Bl. (rendezetlen.) — 4 U. o fasc. 
KK. nr. 20. — 5 Bl. (rendezetlen.) — (í Lelesz, Act. an. 17.S4. nris 34. et 35.; 
Prot, foliis 36. et 37. — 7 Bl. fasc. vy. nr. 2. 
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zsef, Kolumbán Elek és Berzentzi Mihály: kisebb bi r tokosok: 
br. Bánífv György, Tisza László, Véér András, Ravaszdi Ka-
talin. Cientsi Lászlóné, Dants (iyörgy, Keövér-esalád, Irinyi 
Ferencz, Irinyi Lászlóné, László (iyörgy. Linkner Mihály, Bá-
lint János, Szodorai-család, Betskv-család, Komáromi (iyörgy. 
Egri András, Gentsi György, Bükk Ferencz, Bvdeskuti László; 
saját te lkükön lakó immúni s nemesek: Détzeg Zsigmond. Pál 
(Páál), Mihály, András (öreg), Mihály (ifjú), Sándor, ör. Détzeg 
László, i f jú Détzeg László. Mikó Mihály, Miklós, Ferencz, 
András és József, Détzeg Máté és István, Détzeg P. András, 
Détzeg Imre, József, Mogyorósi Sándor, Nagy János, Vass 
Mihály, Sztárai József és Détzeg S á m u e l : más telkén lakó 
i m m ú n i s nemesek : Détzeg Lajos, János. József, Mihály és 
András, Nagy Bálint, Mihály és József, Mogyorósi Zsigmond 
és István, Nemes György és Sándor, Nagy (iyörgy, ör. Nagy 
János, Nagy István, Sztárai István, Mihály, (iyörgy és János, 
Mikó Pál (Páál), Thót Mihály, Détzeg Zsigó és Márton J a k a b : 
saját telkükön lakó cont r ibuens nemesek : Zoványi András, 
Mihálv és Gvörgv; más telkén lakó contr ibuens nemesek: 

^ o o w i 
Bebek Ferencz, Szigeti Ferencz, Gáál Miklós, Ketskeméti 
György, Gáál András, Ardai János, Fazekas József és Ferencz; 
p a p : Makódi Mihály; kán to rok : Détzeg Péter ref. és Lázár 
Gábor oláh.1 Oláh-Csaholvból összeírták a következőket. Főbb 
b i r tokosok: Cserei Farkasné, Yay László és a Szénás-utódok; 
kisebb b i r tokosok: br. Bánífv György és László, gr. Bethlen 
Adámné, gr. (iyulai József, Eötvös Ferencz, Keövér Imre. 
( iuthy Krisztina. Balla József, Pelei Imre, Szekeres József. 
Buttyán Lőrincz, br. Inczédi Sámuel, Linkner Mihály, Bálint 
János, Szabó Ferencz, Dobai Antal és Sebes Lajos: p a p : 
Hodászi Gergely oláh ; kántor : Juhász Zarie.2 1805-ben Ma-
gvar-Csaholvról összeírták a Zovánvi-, Kecskeméti-, Fazekas-, 
Mogyorósi-, Szigeti-, Kovács-. Ardai- és Bebek-családok fegy-

1 S / V U. 2 D O. 
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verfogható tagjait, mint adózó nemeseket, összesen 16-ot: 1 

lovasnak vették tol a Détzegi- és Mikó-családok tagjait, ösz-
szesen 3-at; gyalogosnak pedig a Détzeg-, Nagv-, Gentsi-, 
Nemes-, Orosz-, Sztárai-, Mikó-, Juhász-, Vas-, Tóth-, Beke-, 
Léezfalvi Székely- és B. Nagy-családok tagjait, összesen 39-et ;2 

oki. 18-dikán homagialis esküt tettek a Détzegi-, Gentsi-, Vas-. 
Mikó-, Sztárai-, Beke-, Nemes-, Orosz-, Nagy- és Tóth-családok 
tagjai ; összesen 43-an. :! 

Bölöni József 1804-hen kelt levelében a szolgabírót meg-
bízza, hogy Guthi Krisztina Csaholyban lakó engedetlen Ki rá 
Stefán nevű zsellérét inlse meg s ha tovább is vakmerőségre 
vetné magát, tömlöczbe kísértethesse/4 

Szécsi György magyar- és oláh-csaholyi jószágairól lajst-
romot készített Gencsi György.'"' 

Magyar-Csaholy evang. reform, egyházáról első ada tunk 
Bethlen Gábor idejéből való. A kegyes fejedelem ezt az egy-
házat is segítette, a csaholyi bor- és búzatermés tizedének 
egy részét adományozván a lelkész fizetésének pótlására. 
Lampe 1725-ből említi az egyházat. 1700. 1799 a legrégibb 
évszámok templomáról , 1813-ban kezdték építeni a mai tor-
nyot. melyet azonban csak 1827-ben fejeztek be." Az egyház-
nak a Nagy- és Kis-Bajos erdők jövedelmeznek, meg a Sárga-
hegy szőlő. Vay László, gr. Toldi Zsigmond s Gyulai József 
(1770 1778) is tettek adományokat . 7 Az egyház anyakönyvei 
1756-ban kezdődnek.8 

Az 1779 aug. 16-dikán tartott superintendensi gyűlésen 
jelentik, hogy a «csaholyi egyházban sikerűit az oda kiment 
küldöttségnek a békét lehetőleg helyreállítani.» Erre vonat-
kozólag Biedöskúthy Imrét megkeresik, hogy kísérje figyelem-
mel a Csaholyról elköltözött lelkészt, Baksát.9 

Klenódiumai között legrégibb egy fehér gyolcs kendő, a 

1 Szv. lt. — 2 U. o. :l U. o. — 4 Jlt. fasc. 15. nr. 12. — 5 Gencsi-lt. nr. 
1657. — « Névk., ev. ref. 1875. 43 44. 1. 7 U. o. 45. 1. — 8 L'. o. 47. 1. 
í( Tt. ev. ref. II. 196. 
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szögleteken veres selyemmel kivarrva, a Isten tisztességére a 
m-csaholyi ecclézsiájához Tóth Jánosné maga költségén vötte 
1698 Non. 77.» Egy ónkannának ez a fel i rata: « l íalázs l\>ter 
Anno 1699.y> Az ezüst pohara t a a m-csaholyi re formát a ekkle-
zsia számára ajándékozta nemzetes Délczeg András Anno 1755. 

Pap ja i : Cziaholyra Tarnóczi Istvánt az 1630 jun. 9-dikén 
Debreczenben tartott közzsinat.1 Cziaholra Bökeni Jánost az 
1634 jun. 18-dikán Szatmárt tartott közzsinat,2 Papfalvi Mi-
hályt a Kállón 1659 jun . 25-dikén tartott közzsinat Csaholyba 
küldte papnak/ 5 Ezekről hát nem tud juk határozottan meg-
állapítani ide tartozásukat. Már Eülesdi Mihályt az 1677 j un . 
27 28-dikán Berettyó-Újfalun tartott közzsinat Mágyar-Csa-
holyba küldte.4 1748-ban Sasi István van említve a kebli 
«egyházi rendszabályokban.» 1756—1763. Szebeni András, 
1763 1772. Csengeri István, 1772—1779. Baxa György, 1779 
1791. Bethlend János. Ezt követte Zalányi Sámuel, ki Gencs-
ről, Szatmár megyéből, jött, itt halt meg 68 éves korában, 1793 
okt. 8. A papi teendőket ez év deez. 13-ig a tasnádi pap vé-
gezte, azután Heczei Sámuel esperesi fakultácziója mellett 
keresztelt stb. a rector, Balai András 1794 ápr. haváig, 1804. 
Makódi Mihály, Szeő-Demeterről jött, 1804—1814. Makóldy Jó-
zsef. mellette segédpap Elek Mihály. 1814 1812. Elek Mihály, 
itt halt meg 1842 szep. 6-dikán 59 éves korában. 1843 45. 
Hézső Sándor peéri segédpap szolgált, a ki innen Peérba vissza-
ment rendes papnak. 1845—1849. Kiss Károly kémeri rector, 
a mikor a hallgatói által Urbán cs. ezredes elébe hurczolta-
tott és állomásáról lemondott, Regéczi Pál helyére vitetett 
Zsibóra. 1849—1856. Elek Károly, a ki innen Sarmaságra ment. 
1856. Rózsa Károly, a ki Szamádról jött.5 Jelenlegi lelkész 
Szabó István. 

Magyar-Csaholyon a gör. kath.-oknak kőtemplomuk van.6 

1 Tört. Tár, 1898. évf. 629. 1. — 2 U. o. 631. 1. — :5 U. o. 642. 1. 4 U. o. 
650. 1. — 5 Egyházmegyei lt. s Névk. ev. ref 1875. 47—48. lap. — 11 Sch. 188(i. 
184. lap. 
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Evang. reform, jellegű egy t an te rmű elemi iskolája 1894-ben 
épült. 

Oláh-Csaholy gör. kath. fa temploma 1730-ban épült. Az 
egyház 1776-ban egyesűit. Anyakönyve 1810-ben kezdődik.1 

Gör. kath. jellegű egy tan te rmű elemi iskolája 1850-ben szer-
veztetett, 1894-ben új iskola épült. 

Magyar-Csaholyban 1715-ben 6 jobbágy- és 2 zsellér-, ösz-
szesen 8 háztartás fizet adót, mind a 8 magyar ; 1720-ban 2 
nemes-, 12 jobbágy-, 9 zsellér- és 1 taksás-, összesen 24 ház-
tartás, melyből 23 magyar és 1 német. A népesség száma 
1715-ben 72 lélek, mind magyar ; 1720-ban 216 lélek, 207 ma-
gyar és 9 német.2 Oláh-Csaholyban 1715-ben 4 jobbágy- és 2 
zsellér-, összesen 0 háztar tás (izet adót és pedig 5 magyar és 
1 o láh ; 1720-ban 6 jobbágy- és 9 zsellér-, összesen 15 háztartás 
és pedig 10 magyar és 5 oláh. A népesség száma 1715-ben 54 
lélek, magyar 45, oláh 9; 1720-ban 135 lélek. 90 magyar és 
45 oláh.3 

1733-ban Oláh-Csaholyban (Csehald) 10 oláh család vol t ; 
görögkeleti és kétnejű papja György nevet viselt.4 

1847-ben Magyar-Csaholyban a lakosok száma 850; róm. 
kath. 6, gör. kath. 307, evang. reform. 515, izr. 22/' Oláh-
Csaholyban 568 a lakosok száma; gör. kath. 548, izr. 20.° 

1890-ben Magvar-Csaholv lélekszáma 868; nvelvre nézve 
magyar 744. oláh 123; vallásra nézve r. kath. 9, gör. kath. 
142, evang. reform. 699. izr. 18. Házak száma 166. Oláh-Csa-
holy lélekszáma 1010; nyelvre nézve magyar 36, oláh 974: 
vallásra nézve gör. kath. 978, evang reform. 14. izr. 18. Há-
zak száma 205. 

Magyar-Csaholyban a művelés alatti területből adózás 
végett összeírtak szántóföldet 1715-ben 7 1

 2, 1720-ban 1441 

köblös t ; rétet 1715-ben 11, 1720-ban 64 kaszást ; szőlőt 1715-

1 Seh. 1886. 186. lap. — 2 Magy. Stat. Közi. XII. k. 65. és 66. I. — :t U. o. -
4 Tr — 5 Nagyv. Nvk. 1847. 106. I. — 6 U. o. 
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bell 18, 1720-ban 95 kapást.1 1720-ban a szőlőterület jó ré-
sze, körülbelül egy ha rmada új ültetvény volt.2 Oláh-Csaholv-
ban összeírtak szántóföldet 1720-ban köblöst ; rétet 1715-
ben 10; 1720-ban 74 kaszást. «Más forrás» czímén jövedelem 
15 forint.3 

1895-ben Magyar-Csaholv gazdaságainak száma 219. Te-
rülete 402o katasztrális hold, a melyből szántóföld 1419, erdő 
1170, legelő 542, rét 340, szőlő (parlag) 200, kert 63. termé-
ketlen 223 hold.4 Oláh-Csaholy gazdaságainak száma 228. Te-
rülete 5456 katasztrális hold, a melyből erdő 2268, legelő 
1390, szántóföld 1217. rét 274. kert 41. szőlő (parlag) 25, ter-
méketlen 241 hold.5 

1900-ban Magyar-Csaholynak 11.976 K. 70 f. becsértékű 
cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 5020 K. 8(5 1'. 
Oláh-Csaholynak 8711 K. 60 f. becsér tékű a cselekvő vagyona, 
állami egyenes adója 4440 k. 64 f. 

Magyar-Csaholv mostani helyén 1873-ban a tatárdúlási 
időkből való pánczélövet és rézkarikákat találtak. E tárgyak 
a Nemzeti Múzeumban láthatók. 

Oláh-Csaholy határ részei : Láz (irtás), Öregpuszta. Vén-
hegy. Macskahegy, Alsó-Hosszúaszó, Szamarága, Fágetél 
Fazséczel (kis bükkfás), Lipojo, Cárbunar Karbunár (szén-
égető), Aristia, Cornitel Kornyiczel (szögletecske), Kis-Péter. 
Nagy- és Kis-Bajos, Drágáre. Yalea cu apa = \Táljá ku ápa 
(nedves völgy), Izvor- (forrás-) hegy, Salainon-csorgó, Cetate 
Csétátye (vár), Blidaritá Blidericza (tálas), Puszta. A Láz 
határrészében levő fö ldhányásokban a lakosok ásatás útján 
ló-csontokat, emberkoponyáka t és emberi csontokat találtak. 
Valószínű, hogy ezeket háború alkalmával temették ide. 

1 Magij. Slat Kőzl XII. köt. 65. és 60. lap. - U. o. 341. 1 :5 U. o -
4 Mg. Sl. 506. 5 U. o. 
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(Csalános. 

Nevének változatai: Calanus 1372, Chyalianos (1423), 
Csalános (1451), Chalanos (1467), Chalanns (1481), (Isanalos 
(1547), Chalijanos 1548. Chialanos (1549), Chijaltjanos (1551), 
Chanalos (1628), Csinálos (1633), Csinalijas (1705), Csalánijos 
(1720). 

1423-ban szolnoki. 1460-ban középszolnokvármegyei 1547-
ben krasznavármegyei , 1548-ban megint s rendszerint közép-
szol no kvá rm egye i helység. 

Az oklevelekben / á l n o k után (1460), Szélszeg és Godo-
nyácli között Örményes előtt (14(j4), Mojád és Derzsida kö-
zött Szoldobágy előtt (1503), Pálvárával (1523), Felső-Szopor-
ral (1543), Sülelmeddel (1570), Diósad után Zálnok és Új-Né-
met között (1628), Ököritóval (1633), Varsolczezal (1753?), leg-
gyakrabban /á lnokka l együtt fordul elő s azzal bir toklásának 
története is jórészt megegyezik. Fekvését pontosan meghatá-
rozhatjuk. mert 1720-ban is Zálnok községhez számítják Hont 
vármegye küldöttei, a kik ekkor mint pusztát 76 köböl mi-
velt területtel veszik föl összeírásukba.1 1813-ban említve van 
Zálnok határán a Csalános nevű forduló, továbbá, hogy a 
Csalános puszta a babuezai határ szélén fekszik.2 

A váradi káptalan Zsigmond királynak 1423-ban Budán 
kelt beiktató parancsára Kusalyi Jakesi György fiának, Dé-
nesnek ebbe a bir tokába el lentmondás nélkül György másik 
fiát Jánost, ennek nejét Annát, meg fiait: Lászlót és Györgyöt 
iktatta be.3 

1451-ben Báthori Szaniszló fiának. Istvánnak Ítélik oda 
Kusalyi Jakesi László fiai: András és László ellenében/ ' 

1460 jan. 2-dikán Jakesi Péter tiltakozik az ellen, hogy 

1 M. Stat. Közi XII k 339. 1. 2 Orsz. It. kolozsni conv. t'asc. V. nr. 
21., 27. fiók. — 3 GKG. C. fasc. XII. — 4 Lelesz, B. 12(5. f. 5. nr. 2ő. 
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•özv. Kémeri Miklós deákné elidegenítse e birtokát a Losonczi 
Bánfiaknak.1 

1460 nov. 25 körül Sólvomkői Ördög Simon e bir tokát 
illetőleg is örököséül fogadta Kémeri Imrét.2 Voltakép Ördög 
Simon a részbirtokaiért , ezek közt Csalánosért, cserébe vette 
Kémeri Imre Szuthor, Középlak. Dezsőfalva, Nercze. Kekény-
patak és Báldon birtokokbeli nyolezadát, meg Bozolnoktelek 
prsedi urnát.3 

1464-ben Kusalyi Jakcsi János íia, (iyörgy ellenében 
Báthori Szanisztót akarták beiktatni, de .lakcsi emberei, ellen-
ség módjára , megakadályozták.4 

1475 körül Calanus helységből (Jakcsi?) (iyörgy jobbá-
gyai 1 frt adót fizettek.5 1543-ban Mindszenti Szerafin és Bor-
zási (iyörgy özvegye között oszlott meg; amannak a jobbá-
gyai 4. emezéi pedig 2 kapu után adóztak. Feljegyeztek még 
a (j kapuszámon kívül 2 bírót és 9 szegényt.0 1549-ben 2 kapu 
után adóztak a Kaplin György jobbágyai, ellenben a Borzási 
Miklóséi csak 1 után. E 3 kapun kívül feljegyeztek még 4 sze-
gényt és 2 új házat.7 1570-ben megoszlott Hatvani János, 
Banga István és Spáczai Menyhért között, kiknek itteni job-
bágyai 1 1 kapuszánmyi adót fizettek.s 

1484. febr. 11-dikén Báthori Domokos egyik fiát iktat-
ták be.9 

A birtok felét 1493 aug. 30-dikán Kusalyi Jakcsi Ferenez 
eladta Dohai Györgynek.10 

1503 má jus 24-dikén e bir tokbeli leánynegvedi részének 
felét és ingóságait néhai Darahi Barát László leánya, Juszt ina 
férjének, Borzási Lászlónak hagyományozza, a ki viszont a 
vajai és borzási bir tokát hagyományozza nejének.11 

1 Dl. 36.392. Km Prot. E. min. pag. 102. c. nr. 2. — - Dl. 30.438. -
3 Gencsi-lt. nr. 1420. 4 Lelesz, Act. Bercs. fasc 7. nr. 49. iprot II. p. 207.) 
5 E mű I. köt. 180 lap. — Dical. — 7 U. o. — s U. o. — » Dl. 30.050. — 
10 Dl. 36.398. Km. Prot. M. min. p 147. nr. 1. — " Dl. 36.405. Km. Prot. Mihael 
p. 253. nr. 1. 
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1523 (lecz. 7-dikén Keresztúri Bernát Borzási György 
gyekei és pankotai bir tokaiért cseréli el e falubeli birtokát.1 

1547-ben ama bir tokok egyike, melyekről a Győrffyeknek 
ok levelök van. " 

1548-ban Berendi Dávid tiltakozik Somlyói Báthori Ist-
ván fiai: Bosályi Kún Lukács fia, János, meg Kún Pál test-
vére, Miklós ellen, a Chanalos bir tokáról szóló oklevelek ki 
nem adásáért .3 Vajai Borzási Miklós megidézteti unokatest-
vérének, Borzási Péternek özvegyét, most Borzási Nagy Má-
tyásné Katalint, hogy a szolnokmegyei Chalijanos jószágról 
szóló okleveleket adja vissza.4 

1549-ben ez és Zálnok meg más krasznavármegyei bir-
tokokra vonatkozó peres iratok, adomány-, osztály-, valló- és 
kiváltságlevelek stb. kiadása iránt Horváti Peres Gáspárné 
Anna és Varsolczi Ferenez kérésére özvegy Borzási Györgyné 
Borbálát és íiait: Miklóst, Ferenczet megidézik. Ez okmányo-
kat t. i. Kémeri Mihály a mohácsi vész utáni zavarokban 
Borzási György őrizetére bízta.'"' 

1551-ben Dobai Borbálának itteni bir toka amaz osztály 
alapján, a mely e Borbála jogutódai , ú. m. Spáczai Menyhért , 
György Ferenczné Spáczai Petronella, Dobszai Jánosné Spáczai 
Anna, Pa tho Ferenez , Baráti Kelemenné Hodosi Katalin, 
Ilosvai Mihály, Deákné Majádi Katalin, Tordai Zsigmond és 
ilj. Rátoni Jánosné Majádi Erzsébet között jött létre, Dobszai-
nak jutott a Dobai Borbála hozománya fejében és azért, 
mert visszaváltotta saját költségén Ráton, Nagy-Doba, Ököritó, 
Sarmaság, fenti Gsalános, Zálnok és a szatmármegyei Ador-
ján bir tokokat .6 

1628-ban megegyeznek a Ramocsaháziak az itteni rész-
birtokon.7 

1 1)1. 36.400. Km. Prot. R. min. pag 195. nr. 1. — 2 Jlt. — Lelesz, Act 
Bercs. fasc. 15. nr. 46. (Prot. IV. pag. 319.) — 4 ü . o., Act. anni 1548. fasc. 2. 
nr. 32. — 5 Orsz. lt. Km. conv. lad. 20 V. n 1. — r* U. o. Km. conv lad 27. 
M. nr. 17. 7 Lelesz, Prot. 68. fol. 60. an. 1620 
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1633 nov. 4-dikén itt egy jobhágytelket zálogosítanak el 
Harangi Lászlónak Tamásfalvi Mihály, mint neje. Spáczai 
Anna megbízottja, meg Spáczai Mihály, János és Miklós.1 

1635 jan . 23-dikán itt is kap örökséget Sándorházi Ist-
vántól és nejétől, Dobai máskép Banga Zsófiától Szentlászlói 
István cserében az ilosvai örökségeért.2 

Rákóczi (iyörgy fejedelem Spáczai János egyéb birto-
kaival együtt — 1639 október 25-dikén Medgvesen kelt leve-
lében — Görcsöni Serédi Istvánnak adományozza. 3 

Itteni és zálnoki jobbágytelkeket bírt zálogban a Spá-
czai-utódoktól Banga László.4 

Csanálosnak és Száldobágynak lakosai pert folytattak 
Dobai (iyörgygyei a derzsidai erdőért, a melyhez azonban 
1690 febr. 25-dikén hozott Ítélet szerint Dohainak joga van.5 

1702 febr. 1-sején Bécsből Vörös Ferencz, Dobai Dániel, 
Pap Zsigmond, Nagy Miklós és Gólya György urakat kéri 
Guthv Farkas, hogy a zálnoki és az itteni erdőket tartsák 
t i lalmasban, míg ő és Boér Ferencz haza nem jönnek / ' 

E jószágát Erdélyi István Rettegen 1705 márezius 
19-dikén kelt levelében — mivel ő igen messze van tőle, só-
gorának, Guthv Farkasnak a gondviselésére bízza.7 

1720 jun. 20-dikán Kállai János és neje, Diósi Borbála 
elzálogosítják itteni részbir tokukat Gencsi Györgynek.8 

1755 j un . 13-dikán itt írják össze ama javakat, a melyek 
Gencsi Zsigmondot és Keczeli Györgyné Gencsi Erzsébetet 
illetik." 

E birtok visszaszerzésére nézve 1784-ben Menesági István 
és György meg Csoknyai György megegyeznek. Ezért ama 
kettős szerződést, melyet ugyancsak a visszaszerzésre nézve 
Menesági György Bányai Sámuellel, Menesági István pedig 

1 Gencsi-lt. nr. 1398. - Szrjy — 3 U o. 4 Gencsi-lt. nr 1397. 
5 U o. nr. 379. Xagyv Múz. Bl — 7 Szgv. — s Gencsi-lt. nr 1050 
9 U. o. nr. 161. 



CSÁLPATAK. c s á n . 

Gönczi Györgygyei kötött, megsemmisí t ik. E bir tok is Ippi 
Bideskúti Imrénél van.1 

Az itt levő összes javaikat Csoba Zsigmond és neje. Hídi 
Erzsébet is elzálogosították egy a lkalommal Gencsi Györgynek. a 

A török idők alatt pusztulhatot t el. 

Gsálpatak. 

Tsalpatak, Chalpatak 1481. 
Valkó várához tartozó oláh falu, mely az oklevelekben 

Paliczkával, Túszával (1481), Csizérrel, Ballával (1497), Bogdán-
házával, Paptelkével stb.-vel (1578) fordúl elő. Egyébiránt 
kevés szó esik róla s az oklevelek csak pá r izben említik, 
legutoljára 1578-ban. 

1481-ben Losonczi Bánfi András, bácsi nagyprépost zá-
logosítja el Losonczi Bánfi Mihálynak.3 

1497-ben L. Bánfi László cserébe adja L. Bánfi János-
nak, ennek más megyebeli bir tokáért .4 

1578-ban Bánfi Farkasnak, Kristófnak, Györgynek, Bol-
dizsárnak, Tamásnak, Gábornak, Gáspárnak és Lászlónak 
adományozta II. Rudolf .5 

Gsán. 

Chan 1244, Chaan 1261, Csen, Cshen 1275, Chan 1329, 
Chyan 1479, Chaany 1544, Chijan 1570, Csian 1571, Czian, 
Chian 1588, Csan 1648, Csán 1733. 

Középszolnokvármegyei helység (1474-től), melyet az ok-
levelek 1275-ben, 1387-ben Szolnok, 1329-ben Külső-Szolnok 
megyében em 1 ítenek. OJ 

A falu, a mint a néphagyomány tart ja , a Forrásnak ne-

1 Lelesz, Act. an. 1784. nr. 34 et 35; prot. foliis 3<i et 37. - Genesi-lt. 
nr. K)ö2. — 3 1)1. 27,721. — 4 Bl. fasc. A. nr. 22. — 5 U. o. B. nr. 5. 

Dr. PETRI MÓR : Szilagy vármegye monographiája. III. 1.") 
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vezett kút környékén feküd t ; a tatárok pusztították el. Ezen 
a helyen most is lehet találni cserépdarabokat . Az eredeti 
helye mégis ott lehetett a falunak, a hol most fekszik, mert 
letelepedésükkor kész fa templomot találtak itt. 

1244-ben a Chan (villa) s még más két helységben örök 
jogon bírt részjószágokat Csányi Gela átadta a Szentemágócs 
nemzetségnek (András, Péter, Sándor, István stb. nevű tagjai-
nak) hálából, hogy a szükség idején őt kitartották.1 

1275-ben IV. László Cshen nevű puszta földet a Káta 
nembeli Ábrahám comesnek, Panvil f iának adományozza. 2 

Az a puszta föld a Gyele, szolnoki vár jobbágyé s Gábor, 
szolnoki hadnagyé volt. a kik magtalanul haltak el.3 

1346 deezember 16-dikán Sződemeteren, Külső-Szolnok 
vármegye al ispánja s szolgabirái azt bizonyítják, Csány hely-
ség a gonoszságaikért csúf halállal kivégzett János és Miklós 
bir toka volt. Midőn a váradi káptalan hiteles bizonyságával 
együtt el akarták foglalni István erdélyi vajda és szolnoki 
ispán részére, ennek Csaholyi János mester, Péter íia ellene-
mondot t , miér t is őt e l lentmondásának okadására megidézték.4 

1387 ápril is 14-dikén a Szolnok megyében fekvő csányi 
birtokrészt Zsigmond királv Károlvi Lászlónak és testvérének 
Andrásnak adományozza ju ta lmul hűséges szolgálataiért. A bir-
tok előbb Nyiri Mihály s Benedek és Csányi János tu la jdona 
volt, kik a Horváthi János-féle lázadásban részt vévén, a bir-
tokaiktól megfosztattak. 

A középszolnokvármegyei Chaanban lévő birtokrészét 
Álmosdi Chyre István a váradi kápta lannak 1474-ben kelt 
okira ta szerint zálogba adja Drágfi Miklósnak és fiának Ber-
talannak." Itteni részbirtokát Álmosdi Csire Kristóf fia János 
1479 július 22-dikén Álmosdi Csire Tamásnak zálogosította 
el.6 Álmosdi Csire Ferencz a nagyváradi káptalannak 1538 

1 Erd. Múz. Oklgy. 2 U. o. és Árpádkori Új Okmtr., IX. köt. 123. 1 
Szabó Károly: Az Erd. Múz. Oki. 20. 1 * Gróf Károlyi lt., I k. 422. 1 

s Dl. 30,046. — <: Dl. 30,220. 



Egyed napján kelt levele szerint itt lévő részjószágát Drágfi 
Andrásnak és Gáspárnak örökbe eladta, a mit utóbbi kérel-
mére János király Szebenben Szent Márton napján megerősít, 
hasonlóan Ferdinánd király Prágában 1544 j a n u á r 28-dikán.1 

Az 1475 körül i adóösszeirásban nem találjuk. 1543-ban 
Drágfi Gáspár és Csire Ferencz között oszlott meg, kiknek 
jobbágyai 2—2 kapuszámnyi adót fizettek. Volt a helységben e 
négy kapuszámon kívül 6 szegény is.2 1549-ben két kapu után 
fizettek adót az Ödönfi László jobbágyai , kiken kívül volt a 
helységben még négy szegény és két új ház, továbbá Drágfi 
özvegye részén négy szegény.3 1570-ben Ödönfi Ferencz és 
Dobó István között oszlott meg, kiknek jobbágyai 1 1 kapu 
u tán fizettek adót.4 1604-ben itt egy rótt ház után két frtnyi 
adót fizetett a Báthori István jószága/* 

1544 j a n u á r 29-dikén Ferd inánd király meghagyja a leleszi 
konventnek, hogy a János király megerősítette oklevél alap-
ján e részjószágba iktassa be Drágfi Gáspárt és Andrást , a 
mit a konvent még ez évben teljesít, de Czyhak Zsófia özv. 
Csire Ferenczné, továbbá Bethleni Farkas, Valkai Miklós, 
Erdőhegyi Imrené Margit, Csaholyi Pé te rné Hedvig, Sarma-
sági Lászlóné Erzsébet és a váradi püspök el lentmondanak, 
kiket ezért a konvent megidéz." 

1571-ben a részbirtokba Berekszói Hagymási Kristófot 

1588-ban m á j u s 18-dikán Báthori Zs. fejedelem meg-
hagyja, hogy a szolnokmegyei Czian és más bir tokokba, a 
melyek Peéri Thyw(?) Boldizsár halálával szállottak a kincs-
tárra, iktassák be Fajdasi Horvát Gábort és nejét, Zetheni 
Németi Zsófiát. E beiktatáshoz, mint szomszédokat a követ-
kezőket idézték meg Csánvról : a) a fejedelem jobbágyai t : 
Balws Györgyöt. Pop Mátét, Kohan Tamást és Demien Mihályt; 

1 GKG. C. fasc. XII. — 2 Dical — :í U. o. 4 U. o. — 3 U o. — Le-
lesz, Stat. I). 219. és GKG. C. fasc. XII. — 7 Lelesz, Stat II 50., 52., 53. 

15* 
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b) Ödöníi László jobbágyai t : Markos Györgyöt és Istvánt meg 
Torsa Pé te r t ; c) Csáki Mihály jobbágyait : Kis Andrást és 
Istvánt.1 

1608-ban Zeleméri Kamarás Borbála tiltakozik Somlvói 
Báthori Gábor ellen e részbirtok elidegenítéséért." 

Chian Ödönfi László azon részbirtoka, a melyet ennek 
özvegye, Monaki Borbála és leánya, Komjáti Jánosné Borbála 
Nagytárkáni Hagit Ferencz őrizetére bíz tak: ma jd az említett 
Kom játiné á t ruházta azokat ezen Hagitra, a ki aztán 1609-ben 
kinyilvánítja, hogy ez á t ruházás alapján bírni kívánja a rész-
birtokot.3 

Az itteni jószágért 1615-ben vizsgálatot tar tanak Lorántfi 
Mihály leányainak: Zsuzsannának és Máriának gyámja, Osgyáni 
Bakos János számára. E javak Buszkai Dobó Ferenczről 
Prinyi Zsófiára, ennek halálával pedig Székely Jakabra szál-
lottak.4 

1648-ban egy esáni részbir tokot ifj. Rákóczi Györgynek 
adományoz Rákóczi György.5 

1701 augusztus 31-dikén Szécsi Györgyné Guthi Judi tot 
megintik, hogy bocsássa ki ama esányi részjószágot, a mely 
Szécsi (iyörgy jogán Ráczkevi István, tasnádi lakost illeti.11 

1702 julius 13-dikán vizsgálatot tar tanak Zsombori János 
részére az iránt, hogy az itteni részbirtokát, melyet Danus 
Jánostól bírt zálogban, Ráczkövi Istvánnak hagyta-e végren-
deletileg Szécsi György.7 Ama részt, a melyet Szécsi György 
végrendeletileg hagyott Ráczkövi Istvánnak, Gencsi Györgyné 
Dobai Erzsébet sem akar ja kibocsátani, a kit azért 1712 szep-
tember 17-dikén megidéznek.8 A bir tok felosztására 1716 jun . 
20-dikán Szécsi (iyörgy és neje, Guthi Judi t leánya. Zsombori 
Jánosné Szécsi Zsófia meginti Gencsi Györgyné Dobai Er-

1 A váradi káptalan 1589-diki átiratában és jelentésében. Orsz. lt. Km. 
conv. lad. 34. E. nr. 15. — - Lelesz, Prot. 51 folio 61. anno 1608. — U o^ 
Act. an. 1609. nr. 20. — 4 U. o. 1615. nr. 26. — 5 Orsz. lt. Gyulai", kápt. XXIV. 
Lib. Reg. fol. 17. - 6 Genesi-lt. nr. 188. — 7 U. o. nr. 192. — 8 U. o. nr. 957. 



zsébetet és (Csatári Andrást.1 171 <S deczember 14-dikén Ilosvai 
Dobai György és neje, Szécsi Judi t gyermekei osztozkodnak 
meg a szüléikről marad t itteni részjószágon.2 Csány nevét 
megtaláljuk a Szécsi György jószágairól Gencsi György ké-
szítette la j s t romban is.:! 

E bir tokba 1779-ben beiktat ják Nagy-Károlyi Károlyi 
Antalt.4 

1784-ben Menesági István és György meg Csoknyai György 
egyeznek meg a birtok visszaszerzésére nézve s ama kettős 
szerződést, melyet Menesági György Bányai Sámuellel, Mene-
sági István pedig Gönczi Györgygyei kötött, megsemmisí t ik. 
E birtok is Ippi Bideskúti Imrénél van.5 

1797-ben a hadi segedelemhez való hozzájárulásra a köz-
ségből összeírták a következőket, főbb b i r tokosok : gr. Károlyi 
József és Komáromi György; kisebb b i r tokosok : Keövér 
Gábor és Buben, Bernát-utódok, Bydeskúti Imre, Bálint János, 
Sullyok György, gr. Kemény Farkas, Dants György és Szak-
lányi László; más telkén lakó immún i s n e m e s e k : Borza 
Tógyer és Nagy Gábor ; más telkén lakó con t r ibuens neme-
sek: Nagy János, P rékup , László, Lupuly, ör. Nagy János, 
Nagy Imre, ifjú Nagy János ; p a p : Popa Kosztán o láh ; k á n t o r : 
Juhász György o láh ; m o l n á r : Szurdukán György.6 1805-ben 
összeírták a Nagy-család 10 fegyverfogható tagját, mint adózó 
nemeseket.7 

Görög kathol ikus fa temploma. melynek deszkái fejszével 
vágvák s nem fürészelvék, 1700-ban, egy kőből való pedig 
1891-ben épült.8 Gör. kath. jellegű egytantermű elemi iskolája 
1886-ban szerveztetett és épült. 

A helységnek 1474-ben oláh lakossága van.9 Adót 1715-ben 
1 nemes-, 13 jobbágy- és 1 zsellér-, összesen 15 háztartás fizet, 
melyekből 13 magyar és 2 o láh ; 1720-ban 7 jobbágy- és 

1 Gencsi-lt. nr. 951. — 2 U. o. nr. 213. — 3 U. o. nr. 1657. — 4 Bl. fasc. 
KK. nr. 20. — 5 Lelesz, Act. an. 1784. nris 34. et 35.; Prot, fol 36. et 37. 
c Szv. lt.-^- 7 ü . o. — s 5c / i . 1886. 189. lap. — 9 Csánki, I. k. 553. 1 



2 3 0 < s e k f c n y e . 

7 zsellér- összesen 14 háztartás, és pedig 11 magyar és 3 oláh. 
Népessége 1715-ben 135 lelket tett ki. magyar ezek közül 117. 
oláh 18; 1720-ban 126 lelket, ezek közül magyar 99, oláh 27.' 
1720-ban 5 telek volt már 60 éve puszta.2 1733-ban 10 oláh 
családot jegyeztek fel ; görög-keleti papja Péter.3 1750-ben 
158 gör. kath. lélek volt.4 1847-ben 316 lakos; róm. kath. 2, 
gör. kathol ikus 281, evang. re form. 23, izr. 10.5 1890-ben 275; 
nyelvre nézve magyar 40, német 35, oláh 200; vallásra nézve 
róm. kath. 25, gör. kath . 203, evang. reform. 33, izr. 13. Há-
zak száma (53. 

Szántóföldje 1715-ben 164, 1720-ben 272V2 köblös; ré t je 
1715-ben 50V2, 1720-ban37kaszás : szőlője 1715-ben65,1720-ban 
89 kapás ; jövedelem 1715-ben «más fo r r á sábó l 90 forint. ( i 

1895-ben gazdaságainak száma 87. Területe 1266 katasztrális 
hold, a melyből szántóföld 545, erdő 398, legelő 113, rét 105. 
szőlő parlag 84. beültetve 3, terméketlen 18 hold.7 A helység 
híres a cseresznyéjéről. 

A községnek 1900-ban 696 K. 40 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 1131 K. 34 f. 

Cseh. L. Szilágy-Cseh. 
Cseh-Horvát. L. Horvát. 
Csehi. L. Somlyó-Csehi. 

Gsekenye. 

Középszolnokvármegyei kicsiny helység, melynek az ok-
levelekben alig van nyoma. Neve magyar eredetű. A Pannó-
niai Knek azt mondja , hogy «Ar Chechen ewk chekewnek». 
A eseküszik, csekik átgázol, át lábol; a cseke — gázló vagy 
láboló hely ; nem más az, mint csekély, sekély, vagyis seké-
lyes he ly : vadum. Csekenyét egy hegyi patak mossa, mely-

1 Magy. Stat. Közt. XII k. 65. és 66. 1. - 2 U. o. 340. 1. — 3 Tr. 
4 Tr. 1901. IX 285. lap. — 5 Nagyv. Nvk. 1847. 106. lap. « Magy. Stcü. Közi. 
XII k. 65 és 66. 1. 7 Mg. St. 566. 
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nek sekélyes medrén cseke, vagyis gázló vezet. «A víznek csek-
léje, láboló gázolható helye vagyon», m o n d j a Comenius Ámos 
Orbis />/r/ü.sY/ban, 1585-ből. A csekét így értelmezte Szikszai 
Lajos is. A nép ma is ismeri ezt a szót s használja ezeket : 
esekni, csökni, megcsökni : megkisebbedni. Megcsekett legény: 
alacsony, kicsi legény.1 A hegyi patak par t ja in elterülő kis 
községnek nevét ez a fekvése magyarázza. Román neve 
Reghea — Rcgjd. 

A hadi segedelemhez való hozzájárulásra Csekenyéről 
1797-ben összeírták a következőket. Főbb b i r tokos : gr. Gyulai 
József; kisebb bi r tokos: gr. Földvári Ferencz ; oláh kán to r : 
Kretsun." 1815 szept. 7. a csekenyei zsellérek arra kérik gr. 
Gyulai István és gr. Bethlen Adámné prefectusait , hogy, nyo-
morult sorsukra tekintettel, a vetőmag visszafizetését enged-
jék el.3 

A helység gör. kath. lakosai, a kiknek nincs templom-
juk, ünnepnapokon egy faállványon levő csengőt húznak meg 
s erre más községbe mennek misét hallgatni. Lakosainak 
száma 1890-ben: 142; nyelvre nézve magyar 3, német 1, tót 
1, oláh >429, egyéb nyelvű 15; vallásra nézve gör. kath. 127, 
gör. kel. 8, evang. reform. 2, izr. 5. Házak száma 32. 

1895-ben gazdaságainak száma 35. Területe 355 kataszt-
rális hold, a melyből legelő 202, szántóföld 81, erdő 32. rét 
14, szőlő (parlag) 3, kert 2, terméketlen 21 hold.4 

A községnek 1900-ban 800 K. becsértékű cselekvő va-
gvona van, állami egyenes adója 393 K. 20 f. 

Határrészeinek is magyar neve v a n : Magyari-völgy, Kis-
hegy, Cseres. 

1 V. o.: Széchi K. : Pannóniai Ének, 65., 06., 67. 1 - Szv. lt. :í GKG. 
A. fasc. XIII XIV. — Mi/ St. 506. 
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Gserese. 

Cserese 1477. Clierese 1479, Therese 1525, Chieresse 1598. 
Cseresse 1646, Cheresse 1649, Cseresze 1720, o láhul : Cserise 1733. 
O-szláv szó. Krasznay ár megyei helység. 

1477-ben Ippi János cseresei részét Borzási Györgynek 
12 ír tért elzálogosítja.1 

1479-ben, mint a Borzási Tamás f ia inak: Benedeknek és 
Györgynek meg leányának, Ilonának k asznavármegyei Cse-
rese bir tokát foglalták el Ippi László és gyermekei, a kik a 
beiktató királyi ember t is elűzték.2 

1525-ben Thereseről , mint az Ippi Anna birtokáról és 
bir tokjogáról hozott Ítéletet az országbíró.3 

1547-ben Bideskúti György Threffa Balázs nevű jobbágya 
házát támadtat ták meg itt, a ker t jének kerítését is lerombol-
tatták Ippi Bertalan, Márton és Bernát, Negre György és Ko-
vács János cseresei meg más, néházai és széki jobbágyaik-
kal. Ezért 1549-ben Ferd inánd király Bideskúti panaszára meg-
idézteti az Ippieket.4 

Somlyói Báthori István -— Somlyón. 1584-ben kelt levele 
szerint — néhai Borzássi Lukács árva fiának, Györgynek, itt 
levő azon birtokát, melvet körülbelül hat évvel előbb csatol-
tak volt a Báthori somlyói várához, visszabocsátja, így Mártha 
János fiait: Mihályt, Pétert , Istvánt és Mártha Mátyás fele-
ségét.5 

1588-ban azon falvak közt van ez a birtok, melyeket Bá-
thori Zs. fejedelem Ippi Lászlónak ajándékozott .6 

S. Báthori Zs., erdélyi vajda Ippi Lászlónak, Kardos Jó-
zsefnek és Erzsébetnek meg Ugrai Benedeknek s örököseiknek 
adományozta ezt a birtokot, mely miatt egykor nagy per folyt 

1 Az Akosi-Kis Ferencz-féle levelek jegyzéke. Ennek eredetije Nagy-
váradi Múz. Bl. 1465 évnél. — 2 Lelesz, B. 208. f. anni 1479. nr. 41. :í Orsz 
lt. Km. conv. lad. 35. Y. nr. 5. — 4 U. o. 34. E. nr. 26. — 5 Szgy. — " Nagyv 
Múz Bl 
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egyfelől Ippi László és István, másfelől Kardos Miklósné és 
Ug'rai Gergely né között.1 

1598 deczember 29-dikén, mint a magvaszakadt ifjú Ippi 
Lászlónak bi r tokát adományozza Báthori Zs. a rokon Ippi 
Bideskúti családnak, megparancsolván a beiktatást.'2 

1646-ban a birtok az Ippi Kátai István halálával örökö-
sök nélkül maradt , ekkor beiktatták Váradi Yirginnas Istvánt, 
jóllehet L. Bánfi Zsigmond a rendes időben tiltakozott ez el-
len. Bánfi megúj í t ja tiltakozását.11 

Az erdélyi kincstári perek igazgatója kihirdetvén Cheghe-
káthai László mindkét nembeli u tódainak a magvaszakadtát , 
a kincstár számára rendelte a bir tokot ; de ez ellen 1649-ben 
a fehérvári kápta lan előtt tiltakozik idősb Ippi Bideskúti Ist-
ván a maga és testvérei, továbbá Ilosvai Szénás Boldizsár s 
mások nevében.4 

1650 táján a cseresei, széki, néházai, alsó- és felsőkaz-
nacsi jobbágyok közt Kozicza, Közepes, Jánoskó, Gombás, 
Nagyorrú, Kis, Lajkó, Opris, Pap, Ruz Pál és Tekenős veze-
téknevűek fordúlnak elő.5 

1720-ban művelés alatt álló, földesúri puszta." 
Wolkenstein-Trostburg gróf felesége Aspremont Anna 

1795-diki val lomása szerint Cherise Krasznához tartozik s 
mint ilyent a kincstár Cserei Farkas udvar i tanácsosnak adta.7 

1806-ban innen összeírták a gr. Bánfi, br . Bánfi, Décsei, 
Fodor, Bideskúti, Egri, Balog, Jánki, Válly, Fogarasi, Szent-
marjai , Tisza és Nagy birtokos nemes családok tagjait, ösz-
szesen 14-et. Ezek kezén volt összesen 12 lakott és 2 puszta 
antiqua meg 14 lakott és 2 puszta nova jobbágytelek. Leg-
több telke volt Egri Istvánnak (2 lakott ant iqua és 4 lakott 
nova).8 

Egyháza a márkaszéki gör. kath. egyház filiája, a hol 

1 Bl. fasc. KK. nr. 1. — 2 Nagyv. Múz. Bl. — 3 Bl. fasc. X. nr. 3. 
4 U. o. fasc. KK. nr. 17. — 5 Nagyv. Múz. Bl. — 6 M Stat. Közi. XII. k. 341 1. 
7 Bl. fasc. YY. nr. 2. — s Szv. lt. 
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fa templomuk is van.1 Egy tantermű elemi iskolája szintén 
gör. kath. jellegű. 

1733-ban Cserese (Cserise) oláh családjainak száma 5.2 

1890-ben lélekezáma 329; nyelvre nézve német 9. tót 1. oláh 
303, egyéb nyelvű 16; vallásra nézve r. kath. 1. gör. kat lu 
319, izr. 9. Házak száma 70. 

1895-ben gazdaságainak száma 75. Területe 586 katasz-
trális hold, a melyből szántóföld 309, legelő 181, rét 77, kert 
7, szőlő (parlag) 4, terméketlen 8 hold.3 

A községnek 1900-ban 2622 K. 48 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami adója 1103 K. 46 f. 

Csiglen. 

Cheglgen 1545, Csiglen 1559, Cieglen 1564, Chyglien, 
Cheglen 1570. Chgklen 1575, Csiklen 1582, Cyglen 1604, ro-
mánul Csikhekul 1733, Cigleanu. (J iglean: czinege.) 

A középszolnoki Cheglyen birtokba, mint Hadad várá-
nak tartozékába 1545-ben beiktatják Kusalyi Jakcsi Mihályt.4 

Ekkor tűnik föl s azután is rendesen, mint középszolnoki 
helység, Hadad várának tartozéka. 

1564-ben itt 1 kapu után rótták meg adóval a Jakcsi-
árvák jobbágyait, de a behajtást nem engedte meg Sulyok 
György. Ezen 1 kapun kívül följegyeztek még 3 zsellért és 
2 új házat.5 1570-ben (Cheglenben) szintén 1 kapu után adóz-
tatták meg a Jakcsi Boldizsár jobbágyait .6 1604-ben a Weselényi 
jószághoz tartozó Csiglenben 1 rótt ház után 2 forintnyi adót 
vetettek ki.7 

1570-ben Miksa új adományul adja Chyglien birtokot 
Jakcsi Boldizsárnak és Kusalyi Jakcsi Mihálynak.8 1582-ben 
Kusalyi Jakcsi Boldizsár magvaszakadta után publikáltatta 

1 Sch. 1886 144. 1 - 2 Tr. — :í .1///. St. 502. — 4 Lelesz, Stat. B. 434. — 
5 Dical. — ü. o. 7 U. o. — 8 Wl. e. 
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Csiklent is Zsigmond vajda.1 A bir tokra vonatkozólag Jakabfi 
Ambrus és Móricz e l lentmondanak özv. Jakesi Boldizsárné 
Révai Annának." 

(íziglen birtokot azután István lengyel kir. Weselénvi 
Fereneznek adományozza érdemei ju ta lmául Hadad vára többi 
tartozékával egy ütt.3 

Wesselényi Pál 1690 febr. 24-dikén elzálogosította itteni 
birtokát két esztendeig kivál thatat lanúl nemzetes Szűcs Bá-
lint és felesége nemes Varga Erzsébet, zilahi lakosoknak.4 

A mészégetéshez nemzetes Szűcs Bálint, zilahi lakos tartozott 
hordani követ és fát s a meszet kétfelé osztották Wesselényi 
Pállal.5 A mészégetés most is fő keresetforrása a lakosságnak. 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben Csigien 
községből br. Wesselényi Miklóst. Popa Jákob papot s Csigle-
nyán Lup, kántort írták ki." 

Gör. kath. fa temploma 1764-ben épült. Anyakönyve 1858-
ban kezdődik.7 Egytantermű elemi iskolája is gör. kath. jel-
legű. 

1715-ben 3 jobbágy-ház tar tás : 2 magyar, 1 oláh fizet 
adót ; 1720-ban 6 jobbágy- és 4 zsellér-, összesen 10 háztar tás 
és pedig 8 magyar és 2 oláh. A lélekszám 1715-ben 27, 18 
magyar és 9 o láh ; 1720-ban 90, 72 magyar és 18 oláh. Az 
összeírok megjegyzéseiből következtetve oláhok azok is, a 
kiket magyar vezetéknevük alapján a magyarokhoz számí-
to t t ak 8 

1720-ban 3 telek volt már 25 éve puszta.9 

1733-ban Csigien oláh esaládainak a számát nem álla-
píthatták meg.10 1750-ben 140 a görög kath. lelkek száma.11 

1847-ben a lakosok száma egy egyházmegyei Névkönyv szerint 
747; gör. kath. 305, evang. reform. 442.12 ezek a számok azon-

1 GKG. A. fasc. XX — 2 Orsz. lt. Gyulát kápt. fol. 123. — :l U. o. Gy. f. 
kápt. lcv. U. 8. és Wl. — * Wl. — 5 Wl. — « Szv. lt. — " Sch. 1886. 162. 1. — 
8 Magi). Stat. Közi XII. k. 65. és 66. 1. !> U. o. 340. 1. 10 Tr. — 11 Tr 1901. 
IX. 284. 1. — 12 Nagyv. Nvk. 1847. 108. 1. 
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ban aligha megbizhatók. 1890-ben 354 lakosa van; nyelvre 
nézve magyar 2. német 1. oláh 351; vallásra nézve r. kath. 2. 
gör. kath. 349, evang. reform. 1, izr. 2. Házak száma 70. 

Szántóföldje 1715-ben 13, 1720-ban 101 köblös; rétje 
1715-ben 4, 1720-ben 121/

2.1 1895-ben gazdaságainak száma 
90. Területe 1173 katasztrális hold, a melyből szántóföld 536, 
e rdő 314, legelő 151. rét 93. kert 26, szőlő, parlag 5, beül-
tetve 1, terméketlen 47 hold.2 

A községnek 1900-ban 2076 K. 94 f. beesértékű cselekvő 
vagyona van. állami egyenes adója 938 K. 46 f. 

Határrészei: Cigiénél = Csiglényél (Kis-Csiglen). Báro-
neasa — Baronyászá (bárónéból képzett melléknévből), Dum-
brava (liget), Lupse Látá, Vie — Gyijé (szőlő). 

Csiglen nevű, Kucsóhoz és Paptelkéhez tartozó erdőt 
említ egy 1559-dik oklevél.3 

Gzizér. 

Cesar (?) 1205—1235, Chyzer 1329, Cyseer, Chizer, Chyser 
1341, Chyper 1429, Chyzer 1491. Czyzer 1508. Chi)szer 1550, 
Csyzer 1565, Thizér 1575, Chyzeer 1590, Thiszer 1753, románul 
is (Isiser 1733. Magyar személynév. 

Krasznavármegyei helység. Valkó vára tartozéka, jóllehet 
1341-ben, a mikor e vár és tartozékai birtokába Dancs mes-
tert beiktatják, mint állítólag e várhoz tartozó birtokba, Csa-
holyi János, a Péter fia tiltakozik az ellen.4 Szirmainál talá-
lunk egy adatot, melyben több Szatmár és Középszolnokban 
fekvő helység van felsorolva 1429-ből, mint a Csaholyi család 
birtoka. Ezek közt előfordul Csizér is; de nem lehet kétség, 
hogy ez a Csizér a mi területünket illeti. 

E falu első nyomát a Váradi Regestrumban találjuk. 

1 Magy. Stat. Közi. XII. köt 65. és 66. lap. — - Mg St. 510. — Nagyv. 
Múz. Bl. — 4 1)1. 3422 
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Krasznavárbeli jobbágyok azzal vádolják Panvit fiát Leonár-
dot, hogy a Cesar (terra Cesar) nevű földnek bizonyos részét 
erővel foglalta el. Ezzel szemben Leonard azt állítja, hogy 
ezt a földet örökségkép bír ja . E r re Sződ testvére, Márton ispán 
megvizsgálván az ügyet, esküt itélt Leonárdnak, a ki azt le 
is tette Szent László sírja fölött Tamás, királyi pristaldus, Mata 
falubeli Tup fia és a váradi káptalan jelenlétében, mi által 
á 11 í tását beigazolt a.1 

Eredetileg csakugyan a Csa holy monostora i Csaholyi-csa-
lád b i r toka ; de úgy látszik, kétség merül t föl az iránt, mer t 
1341 márcz. 31-dikén I. Károly király ar ra utasí t ja az egri 
káptalant, vizsgálja meg, vájjon a krasznavármegvei Chyzer 
falu Csaholyi Jánosnak, Péter fiának ősi örökös birtoka-e,2 

de a káptalan csakhamar, már má jus 24-dikén jelentette, hogy 
Csiszér falu, melyet Dancs-mester valkai, előbb liptai főispán 
tartott elfoglalva, Csaholyi Jánosnak, Péter fiának, ősi örök-
sége. Ezt vallották a falu összes szomszédjai a parancsa sze-
rint megejtett nyomozás alkalmával : í s azt a Szatmár és 
Ugocsa vármegye (ielénves mellett tartott közgyűlésében a 
két vármegye szolgabirái, esküdtjei és összes nemesei is 
vallották, mint azt Vilmos nádor bizonyít ja j u n i u s 22-dikén.4 

1395 február 12-dikén Polhos Miklós és Chyser T a m á s 
fia János e birtok negyedét Zador Pál Péter és András fiai-
nak és Chyseri Balogh András Elena leányának adják leány-
negyed fejében.5 

Zsigmond király, Csaholyi Jánosnak, az István fiának, a 
maga udvari hívének és Csaholyi Lászlónak, azon szolgalat-
jukért , hogy a királyival Boszniában a török ellen harczoltak, 
sőt fogságot is zenvedtek, új adományul ad ja Csizér jószá-
got is,<! s 1429 julius 26-dikán meghagyta a váradi kápta lan-

1 Sxirmai: Szatmár 1810. 11. 109. 1. — - Kandra í v : V. It 224 226. lap 
3. sz. j. — 3 Erd. Muz. c. és Szabó K. : Az Erd. Muz. Oki. 18. 1. 4 U. o. 
5 U. o., Fejér, VIII. 4. 318—519, 343. lap. Szirmai: Szatmár, I. 42. 1. — (i 1)1 
8035. — Fejér : X. 7, 97. 
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nak, hogy Ivávási Pál. Szunai Miklós, Mindszenti (iy(")rgy és 
Balázsházi Mihály királyi emberek valamelyike jelenlétében 
teljesítse a beiktatást.1 

1491 ju l ius 20-dikán néhai Losonczi Bánfi András Chyzer 
bir tokát elosztják Losonczi Bánfi Dénes, Ferenez, László és 
Mihály között." 

Ettől kezdve azután a birtok a Bánfiak, a Báthoriak kezén 
forog, s követi a szomszéd helységek történetét ,3 míg végűi 
Mária Terézia 1777-ben Krasznával s más uradalmakkal (Cserei 
Farkas, udvari tanácsosnak adta.4 

1808-ban összeírták a gr. Teleki (Eszter), gr. Bánfi, báró 
Bánfi, Boros és Lakatos bir tokos nemes családok tagjait, ösz-
szesen 8-at. Ezek kezén volt összesen 60 ant iqua és 39 nova 
jobbágytelek. Legtöbb telke volt itt Boros Klárának (25 anti-
qua, 13 nova), br. Bánfi Jánosnak (16 antiqua, 2 nova) és 
gr. Teleki Eszternek (7 antiqua, 12 nova) stb.5 

A gör. kathol ikusoknak fa templomuk van. Anyakönyvük 
az 1824. évben kezdődik.6 Gör. kath. jellegű egy tantermi! 
elemi iskolája 1872-ben épült. 

A helység 1715-ben lakatlan. 1720-ban 10 jobbágy-, 8 zsel-
lér-, összesen 18 háztartás van benne, magyar 6, oláh 12. Ebből 
következtetve a népesség 1720-ban 162 lélek, 54 magyar és 
108 oláh.7 1733-ban oláh családjainak a száma 13,8 1750-ben 
a gör. kath. lelkeké 308.9 1847-ben a lakosok száma 823; róm. O 7 
kath. 2. gör. kath. 821.10 1890-ben 1209; nyelvre nézve magyar 
11. oláh 1159, egyéb nyelvű 39; vallásra nézve r. kat. 4, gör. 
kat. 1182, gör. kel. 4, izr. 19. Házak száma 159. 

A mívelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 

1 A váradi káptalannak S. 15. Zsigmondnak Ippon 1Ö85 decz. lö-dikén 
kelt parancsára Lokacsi Prépostvári Bálintnak, mint első nejétől született fia. 
Bálint, gyámjának kérésére kiadott átiratában. — Zichij-Okmt. VIII k 390. és 
391. 11. — 2 Dl. 27737. — Az 1497—1708. évekről szóló okleveleket P. pl. Bog-
dánházánál. — 4 Bl fasc. yy. nr. 2. — 5 Szv. lt. — 6 Sch 1880. 147. lap. 
" Magy. Stat. Közt. XII. k 08. és 0!). 1. — s Tr — 9 Tr 1901. IX. 288. 1 
10 Nagyváradi Nvk 1847. 101. 1. 
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-szántóföldet 1720-ban 36 köblöst ; rétet 53 kaszást. Malom 
1720-ban 1 vol t ; a jövedelem utána 3 fr t 15 dénár.1 1895-ben 
gazdaságainak száma 338. 4918 katasztrális holdnyi területé-
ből rét 1611, erdő 1222, szántóföld 1212, legelő 591, kert. 64, 
szőlő parlagon 2, beültetve 1, nádas 1, nem t e rmő 214 hold.2 

A községnek 1900-ban 14,236 K. 52 1'. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 4633 K. 52 fillér. 

Utczái : Országút, Kis-, Nagy-, Ballaháza-, S i m i n e s c i - = 
Sziminvesty- (valószínűleg hasonnevű családról) és Rajta-utcza. 
l t j a i : Ripa Dumityir-út , pe Dealul Cr i s t i i l gpé Gyálul Krisztij 
(Krisztjá nevű egyén dombján), pe Culme (a hegygerinczen), 
pe Valea Sécaturii = j)é Váljá Szekatúri j (a hasonnevű pata-
kon), pe Dealul Rotéscilor = pé Gyálul Botyéstyilor (Bota 
előnevűek dombján), pe dupá Gropi = pé dupa Gropty (a 
hasonnevű határrészben), pe Valea Ostenii = pé Váljá Ostye-
nyij (a hasonnevű patak mentén), pe Culmea Prii = pe Kulrajá 
Priji (a perjei tetőn). Határrészei : Coásta Mare = Kasztá Máré 
(nagydomb; a mul t században szőlőhegy volt), Bulciü = Bulcs 
(búcsú), Cotitéul Blaghii = Kotyiteul Blágij (Blága-forduló), 
Májar = Mázsár (mázsás), Coastea Crisanulni - Kasztja Krisá-
nu lu j (Cri§an " = Körösi dombja), Meszes, ennek részei: Ceta-
tea = Csetaczjá (váracska), Dealul Omului = Gyálul Omulu j 
(az ember dombja), Romét, Calea Lata = Káljá Láta (széles-út), 
Piciorul Gruiului = Picsorul Gru ju lu j (dombláb), Dealul (>os-
mii = Gyálul Kozmij (Kozma-dombja), Glimej, Prilaze = 
Priláze (hágcsók). E r d ő k : Guduroi = Guduroj . Groapa (^io-
roiului = Grapá Gsorojuluj (csorgós-gödör), Gropi = Gropty 
(szakadékok), Monastire = Monasztiré (kolostor), Iuhii turi = 
Inhij i túr j (csuszamlások), Coastea Sécaturii •= Kasztja Szeka-
túrij (kopár-oldal), Coastea Prelucii = Kasztjá Prélucsij <tisz-
tás-oldal), Piciorul Ripii = Picsorul Ripij (örvény-láb), sub 
Coaste = szul) Kaszté (dombalja), Hornurele = Hornurelé 

1 Matjy. Stat. Közi. XII. k. (i8. és 69. 1. - Mg. St 498. 
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(kéményecskék), Piciorul lui Ilié — Picsorul luj Ilije (Illés-
lába). A határszéleken határjel gyanánt levő halmokat Holunib-
nak nevezik. Pa tak ja i : Valea Sécaturii = Váljá Szekatúrij (a 
hasonnevű határrészben), Rajta. Valea 0 § t e n i i = Váljá Ostyenyij 
(hareztér? patak). Kútjai és for rása i : Gioroiü = Csoroj (csurgó), 
Válává, Fántána Deblii = Funt iná Déblij (Débla k ú t j a ; Debla 
gúnynév, rendesen erőtlen, vézna férfiról mondják, eredetére 
tán czigánv szó), Fántána Rovisce = Funt iná Rovistyé és 
Roíistyé (mocsár-kút ?), Cioroiul Bosztánuluj (disznótökcsurgó). 

Gsompasz. 

Chtimpaz, Czompaz 1368, Chompaz 1393, Chompaztheleke 
1424, Chumpaztheleke 1425, Tompasztelke 1462, Tompostelke 
1404, Csompósz, Csomposz 1724. 

Középszolnokvármegyei helység (1393, 1462), melyet 1368. 
és 1393-diki oklevelek Külső-Szolnokban, egy 1410-diki ok-
levél egyszerűen Szolnok vármegyében említ. A görcsöni kas-
télyhoz tartozott (1724); az oklevelekben Gerebse és Felkeczel 
(1368), Cseh (1425), Görcsön és Borzlyuk után (1462), Gör-
csönnel, Ardóval és Sülelmeddel (1409) fordul elő. Csakugyan 
itt találjuk Görcsön mellett, hozzátartozó puszta. 

1410 márczius 9-dikén Bozzási Péter szolnokvármegyei 
itteni bir tokát Zsigmond király Kraszna vármegye törvény-
hatósága alá helyezi.1 

Neve talán halnévből származott . Compo: tinca, tencha 
(schleihe), halastói ha lac : a potvka, csuka, czompó : varga hal. 
(«A csuka az ő sebeit a czompohoz vakarodása által meg-
gyógyítja. »)" 

1368-ban Csompasz külső szolnokvármegyei községben 
a János fiának, Miklósnak a nagyanyjáról maradt negyedet a 
kolozsmonostori konvent előtt mint jogos örökségét, rokonai 
János és Péter átadják.3 

1 Dl. 9631. — 2 Szarvas-Simonyi: M. Nyt. Sz. I 363. :í 1)1. 28581. 
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1393-ban a kolozsmonostori konvent előtt Csompazi Ist-
ván fia Péter Pál Salamon kolozsvári polgár fia Csompaszbir-
tokukat Marmarosi Drag mesternek 300 forint 32 garason 
eladják.1 

Csompasz földe lefoglalásáért 1409-ben Kusalyi Jakes fiait: 
( iyörgyöt és Istvánt megidézi Bélteki Drág vajda fia Sandrin. 2 

1425-ben megosztozkodnak a Kusalyi Jakcsok. : l 1462-ben 
bizonyos pénzösszeg átvétele mellett Kusalyi Jakcsi György 
visszabocsátotta e prsediumbeli részbir tokát Bélteki Drágfi 
Miklósnak/ ' 1464-ben Kusalyi Jakcsi János — teljes kielégít-
tetése után — örökre visszabocsátotta Bélteki Drágfi Miklós-
nak." Egy, kétségkívül XVI. századbeli jegyzék szerint a Jakcsi-
avakhoz tartozik.6 

A görcsöni kastélyhoz tartozó középszolnokvármegyei 
Csomposz prsediumon a gabonafélékből s a házi állatokból 
szedni szokott tizedet 1724 julius 13-dikán III. Károly király 
Csik-Szentkirályi Andrási Ferencz és József báróknak, fele-
ségeiknek és gyermekeiknek adományozza. 7 A birtok azelőtt 
a Serédi családé volt.8 

Gsöy. 

Sugn, ChiKj 1205—1235, Chwgh, Chewg 1424, Cseg 1447r 

Cheiogh, Chewg 1449, Cheg 1450, Csegh 1453, Togh? 1475, 
Cheögh 1490, Chög 1519, Cheegh 1543, Chieogh 1550, Csege 
1550, Cseogh 1()04, Csiögh 1609, Chjogh 1613, Chieögh 1647. 
Xagy-Csög 1662, Csögh 1681, románul Csigul. 

Középszolnokvármegyei helység, melyet Szolnok és Külső-
Szolnok vármegyében is említenek az oklevelek, a tasnádi ura-
dalom tartozéka (1777.). 

Nevének eredetére talán a Magyar Nyelvtörténeti Szótár 
eme szavai derí tenek világot: Csegely. Tsegely, Tseglyes szán-

1 1)1. 30027. — 2 Lelesz, B. 134. f. 7. nr. 14. — :í \Y1. — 4 GKG. A. fasc. 
XX. — 5 U. o. — <! \Y1. — " Jlt — s U. o. 

l)r. PETRI MÓLT: Szilágy vármegye monogniphiája. III 
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tó fö ld :ager eunéatus.1 Ekmódra hegyes, ékalakú. Csög (tseges): 
nodus (knoten). Első nyoma a Váradi Regestrumban van.2 

A Sugu villabeli Száma, szolnoki közönséges váralattvaló azzal 
vádolta Zölcze falubeli Pál fiát, Pósát, hogv sorsos társa s 
állította, hogy ebben pár t ján állanak a szolnoki vár jobbágyai. 
A tüzesvas törvénytől azonban elállott bevallván, hogy téve-
dett:"5 

A váradi káptalan 1300-ban, a javí tásra kikötött idő lejárta 
után beiktatja A n d u m a de Zaznog. de Zakacho, de Gyuro fiait: 
Thelát, Nezdát és Pált Kurmud, máskép Chug és Szarvad ház-
helyekbe, melyeket azok 1297-ben Hegen fiától, Lászlótól kap-
tak többek között Újnémeti Chama fia Márton meg Zanuki 
Lőrincz íiai: Róber t és György beleegyezésével.4 

Chug Szakáesii Erdélyi Jakab ama birtokai között volt, 
a melyeket — úgy látszik — el akar tak foglalni Csögi Péter 
és rokonai meg mások, a kik ellen 1354 okt. 17-dikén tilta-
kozott a nevezett Erdélyi." A Csögi (Chugv) Imre fia, Péter 
1374-ben tényleg erőszakosan elfoglalta a b i r tokot ; de azt ekkor 
is a Szakácsi Erdélyi Gergely íia, J akab mondta a magáénak, 
a mikor Péter t a bir tokfoglalásért a váradi kápta lan előtt be-
vádolta.6 

1421 febr. 8-dikán Zsigmond király a szolnokmegyei 
Chwgh birtokot Csögi S imonnak adja új adomány czíinén a 
Prága védelme körül szerzett érdemeiért .7 

1424 okt. 5-dikén a birtokot a váradi káptalan előtt fel-
osztják egymás között Csögi Mihály fia, Albert, özv. Csögi 
Fábián né Zsuzsánna, özv. Vérvölgyi Simonné Klára és ennek 
íia, Csögi (Vérvölgyi) László.8 

1453-ban Suráni Péter és Anastázia, Cseghi Mihály lá-
nyának íia Antal, a maga, és Cseghi László- és Annának fia 
János, valamint Cseghi Tamás fia Albert nevében tiltakozik 

1 Szarvas-Simonyi: .1/. Nyt. Szt., I. 397. 1. 2 C. o. I. 458. 1. — 3 Kandra: 
V. H. 400—401. 1. 5. sz. j. — * Fejér : VI. 2. 274.— 5 Anjouk. Okiul. VI 243.1. 

Nagvv. Mnz. Bl. 7 Ziehij-okmt. VIII. k. (). és 7. 11 — s U. o. 192. és 193. 11. 
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Imre fia László, utóbbi fia Péter, Czégényi(?) Péter felesége 
Ilona, Cseghi Demeter fiai, Benedek, Mihály ellen, kik Csegh 
bir tokot elfoglalták.1 

1467 máj . 11-dikén a kolozsmonostori konvent tanúsít ja, 
hogy özv. Keresztúri Tamásné Csögi Dorottya a maga és ro-
konai nevében az erdélyi püspökségnek adja itteni részeit, 
ezért Miklós püspök megjuta lmazza őket 200 arany for int ta l ; 2 

május 18-dikán szintén az erdélyi püspökségnek adományoz-
zák ezek: Dorottya, néhai Csögi Fábián leánya és néhai Ke-
resztúri Tamás özvegye, leányai Katalin és Erzsébet nevében 
is, továbbá Klára, néhai Ostelki Máté leánya és Keresztúri 
Pál neje, Keresztúri Benedek és Lévai Péter s neje Lueza, 
néhai Keresztúri Tamás leánya. : ! 1513 aug. 9-dikén a kolozs-
monostori konvent királyi rendeletre k iadja Csögi Dorottya 
1407. évi adománylevelét a jószágról.4 

Talán az 1475 körül i adóösszeirás Togh nevű helysége, 
a honnan az erdélyi pü pök jobbágyai 15 frt, István özvegyé-
nek a jobbágyai pedig 1 frt adót fizettek, tehát elég népes 
hely, Csögöt rejtegeti. Sőt bizonyosra vehet jük, mert Csög 
nem fordul elő az összeírásban.5 1543-ban Cheegh-en az er-
délyi püspök jobbágyai 12, a Csögi Ferenez özvegveéi 5, de 
a Mindszenti Szerafinéi esak 1 kapu után adóztak. Fölmen-
tettek az adózás alól 2 bírót, 8 szabadost é 22 szegényt.6 

1549-ben és 1550-ben (Cheg, Chieogh) a kincstárnok (1550-ben 
főtisztelendő György testvér) jobbágyai 18, a Csögi Gáspár 
és Mátééi 2—2, a Kaplin György meg Csögi Gergely és Már-
tonéi pedig 1—1 kapu után adóztak. E 25 k a p u n kívül volt 
a helységben még 1 bíró, 25 szegény, 2 servitor és 13 új ház. ' 

1570-ben (Chewgh-ön) a császár jobbágyait 8. a Szénás 
Péteréit pedig 1 kapu után rótták meg adóval.8 1604-ben 

1 Lelesz, R. 25. 1. anni 1453. nr. 14. - 1)1. 36.393., Töri. Túr, 1897. évi. 
498—99. 11. — » Szabó Károly: Az Erd. Muz. Oki., 73. — 4 Tört. Tár. 1897 évf. 
746—47. 11 — 5 E mű I. k. 177. 1. — 6 Dical. 7 U o. — s U. o. 

16* 
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(Cseghön) 3 rótt ház után 6 forintot fizetett adóban a Báthori 
István jószága.1 

1490-ben m á r a részbirtok elfoglalása miatt t i l takoznak 
Geréb László, erdélyi püspök ellen Szilágyszegi Pál és Deés-
házi Kelemen.2 1513-ban szintén az erdélyi püspök ellen til-
takoznak Deésházi Mihály és I s tván ; 3 máj . 30-dikán Ulászló 
király meg is hagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy e 
bir tok záloglevelét, a mely bir tok az erdélyi püspökségnél van 
zálog ezímén, adja ki Deésházi Istvánnak, az esztergomi ér-
seki javak igazgatójának.4 

1516 előtt az erdélyi püspök jobbágyai ellen a Szakácsi 
határán megtámadot t és innen hatalmasul elhajtott marháik-
ért pert folytattak Kapjoni János, Perinesi Mátyás, Ilosvai 
Miklós és Szakácsi Nagy László.5 

1519-ben Chög birtokról szóló bizonyos oklevelek kiadása 
tárgyában adnak be megkeresvényt Szilágyszegi Bernát és az 
esztergomi érsekség jövedelmeinek kezelője, Deésházi István:6 

márcz. 30-dikán özv. Markos Miklósné eladja a külsőszolnoki 
chewgi bir tokát ennek az Istvánnak és Deésházi Péternek. ' 

1533-ban a kolozsmonostori konvent előtt lelei Szilágy-
szegi János itteni birtokrészét 206 forinton Kyspathaki Chewgy 
Máténál és Gergelynél, valamint anyjuknál Dorotyánál. Chewgy 
Ferencz özvegyénél, bá rmikor visszaválthatólag elzálogosítja.8 

1546-ban a szolnokmegyei Cseögh részbirtokba Bélteki 
Drágfi Jánost és Györgyöt iktatják be.9 

1549-ben néhai Deésházi Kelemen középszolnoki Chewgh 

1 Dical. — 2 Lelesz, Prot. 2. fol. 32. anni 1490. — U. o. fol. 162. anni 
1513. — 4 Tört. Tár 1897. évf. 746. 1. — 5 Gencsi-lt. nr. 831. — 6 Lelesz, Act. 
anni 1519. nr. 7. 7 1)1 36.402. Km. Prot. magn. pag. 122. nr. 1 és pag. 123. 
nr. 1. s Orsz. lt. Kolozsmonostori convent, lad. 20. C. nr. 5. 

Chewgy Ferencz f 
—Dorottya 

r n 
Máté Gergely 

9 Lelesz, Stat. D. 217 
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birtokát, a mely Deésházi Lajos kezén van, vissza akar ják 
csatolni Móré Márton és Haraklányi Miklósné Deésházi Bor-
bála, állítván, hogy őket az úgy női, mint .férfi ágon meg-
illeti. Ezzel szemben Lajos ügyvédje a jelenlegi birtokos tu-
lajdonát több okirat a lapján igazoltnak mondja , a miért is a 
király vizsgálatot parancsol e tárgyban.1 

1550-ben ezek megosztoznak. A határkijelölésnél jelen 
vannak a következő csögi e m b e r e k : Vajda lvutsó György, Pap 
János, Csögi Gáspár, Szemes Lukács, Zahaguth Karácson, a 
kik a Fráter György váradi püspök birtokáról va lók ; Csöghi 
Mátyás jobbágyai : Vitéz Gallus és Ketzel Gallus.2 

1550-ben e részbir tokba Paczali Csegi Ferenez özvegyét, 
Dorottyát és fiait: Györgyöt, Mátét, Gáspárt és Mártont ik-
tatják be.3 

1570-ben Csögi Domokos csögi birtokát János Xs. leje-
delem Nagyfalusi Serédi István kapi tánynak adja.4 A bi r tokba-
iktatásnak senki sem mond ellent.5 A fejedelemnek 3 csögi 
jobbágya van jelen, mikor özv. Szentkirályi Istvánné Kaplyon 
Margit, özv. Szénási Lászlóné Kaplyon Erzsébet s mások lil-
takoznak Serédi Istvánnak a szakácsi b i r tokba való beikta-
tása ellen.0 

1584-ben Szénási Péter nevű fejedelmi jobbágy van jelen 
Csögről, mikor Csűri Istvánt és Gencsi Jánost szakácsii jószá-
gukba akar ják beiktatni,7 Innen 1585-ben is fejedelmi jobbágyok 
tanúskodnak a Gencsi Miklós részére Sződemeter i Kenesi Já-
nos ellenében Mindszenten tartott tanuval latásnál . s 

1594-ben itt és Szarvadon jószágokat foglaltak el a tas-
nádi ispánok Bályoki Szénás Lajostól.9 

1013-ban a középszolnoki Chjogh részbirtokot királyi 
adományul Lugosi Jánosnak adják,10 a kit be is iktatnak.11 

1 Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. M. nr. 24. — - Jlt. — :í Lelesz, Stat. C 
145. — 4 U. o. — 5 U. o. — U. o. — 7 U. o. Tasnádon 1653-ban (?) hitelesített 
másolatból. — s U. o. — u Bl. (rendezetlen részi. 10 Lelesz, Prot 55. anni 
1613. _ ii U. o. Stat L. 47. 



1617-ben Rozsályi Kún Lászlóné Abránfi Katalin és özv.. 
Dengelegi Miklósné Parlagi Anna egyeznek meg Cheögh rész-
birtokon.1 

1624-ben Csögöt s a szatmárvármegyei Szent-Mihály bir-
tokot Bethlen Gábor erdélyi fejedelem Lónyai Fa ikasra Íratja 
át, ötezer forintért .2 

1639-ben ifj. Hatvani István Csögről két jobbágyát Ko-
sályi Kun Istvánnétól Széesi Máriától fölkérette.3 

Vassaly János nejére, Danes Annára írta át itteni rész-
birtokát, a miér t 1647-ben tiltakozik ellene nővére, Katalin.4 

1648-ban e részbirtokot i f jabb Rákóczi Györgynek ado-
mányozza Rákóczi György.5 

1662-ben Réesei László árváinak a szolnokmegyei X.-Csög-
í'öl is van l eve lük ; " okt. 30-dikán A7igy-Csögi Dorkó Xobis 
Miklósné gyámsága alá veszi testvérnénjének, Xagycsögi Judit-
nak néhai Récsei Lászlótól született gyermekei t : Lászlót, Klá-
rát és Erzsókot és őrizetébe a még osztatlan jószágaikról szóló 
leveleket.7 

1681-ben Báthori Zsófia fe jedelemasszonynak Csögh bir-
tokát az ingatlanokkal együtt foglalták le bizonyos tar tozás 
fejében Magyar-Yéggyantai Boros László számára. s 

Egy 1734-diki tanuval latás szerint itt a néhai Boros Bor-
bála u tódainak egy örökös jobbágyuk van. Mikor az osztoz-
kodás megtörtént Boros Kata és Borbála között, akkor a sze-
rint osztották el a zselléreket, a mint azok a telkeken lak-
tak. Az akkor pusztán álló telkeket osztatlanul hagyták. Boros 
Borbálának hat olyan telek jutott, melyek az osztozáskor 
pusztán állottak (deserták voltak) és azután is pusztákká let-
tek. mer t a zsellérek elmentek róluk. Néhai Yai László és 

1 Lelesz, Prot. 59. fol. 140. an. 1017. - A leleszi konv. ltárában 1701. 
márczius 15-dikén összeírt okl.-lajstr. tSzgy.) :í Orsz. lt Ügyvédek utáni 
iratok. Fasc. 32. nr. 74. 4 Lelesz, Signat. Lib. 28. folio 18. 5 Orsz. lt. 
Gyulaf. kápt. XXIV. Lib. Reg. fol. 17. — « Szgy. — 7 U. o. 8 Bl. fasc. XX. 
nr. 22 és fasc. yy. 
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Rhédei Pál itt öt jobbágytelket vettek, melyek Kolja-féle tel-
kek voltak. Ezeket Koljáék Bandicsnak zálogosították volt el, 
de Vai és Rhédei elűzték Bandicsot belőlük. Kettőn most is 
Vai és Rhédei zsellérei laknak, kettőn pedig Yainé zsellére. 

A régi ide való ős örökös emberek telkei után való föl-
dek annyira összeelegyedtek, hogy nem tudták, melyik föld 
melyik ház után van. Néhai Yay László és Rhédei Pál jobbágy-
telkein kívül a határ két ide való bir tokos (?) között oszlik 
meg, kiknek vajdái hol elosztják a földeket a két fél zsellérei 
között, hol szabadon hagyják a zsellérekét, a mikor kiki ott 
szánt, a hol neki tetszik. A falu rétjét esztendőnként nyil sze-
rint osztják el minden embernek egyaránt, a mint ezt m á r 
tud juk is.1 

A zsellérek gyalog-szerben esztendőnként tizenkét napi 
dologgal tartoznak, aztán karácsony tyúkjával is. Tizedet 
semmiből sem fizetnek, hanem a gyöngyiekkel együtt egy-egy 
vágó sertést adnak, a mikor a földesuraknál keresztelő, te-
metés, vagy lakadalom van. Egynél többel nem tar toznak, 
akárhány sertésük van is; de ha kevesebb van tíznél, akkor 
minden sertéstől egy sustákot fizetnek." 

A két possessor zsellérei «törvénykeznek a faluban 12 
forintig, mely m u l c t á b ó P egy forint a falué s biráké, a többi 
a possessor uraké, de ha a fa luban nem tetszik a törvény, 
appelálják az udvarban , holott ha rmada a mulc táknak a bi-
ráké, két rész a földesuraké. Ha pedig csak egy-két fr tra 
megy a mulcta és a faluban decidáltatik, az a falué».4 

1739-diki tanuvallatás szerint e ha tá rban Dancs-jogon 
bírnak Szentlászlói István és Boldizsár hat földet.5 

Amaz 1742-diki tanúvallatás szerint itt br. Wesselényi 
Eerenezné Rhédei Zsuzsánnának zsellérei vannak. Némelyek 
állítása szerint Yersegi-jogon szerzett itt a Bandics-családtól 

1 Bl. (rendezetlen rész). V. ö. I. k. 730—731 1. — 2 U. o. — Bírság 
4 U. o. 5 Orsz. lt. kolozsm. conv. fasc. S. nris 23, 24., 27. fiók. 



néhai Boros Kata két nemes telket, melyek egykor Láposi-
rész voltak. 

1753-ban kifizették a II. Rákóczi György né Báthori Zsófia 
itteni b i r tokán levő terhet s ezzel a bir tok a Bánfi-csalácl 
mindké t nembeli ágára szállt.1 

1754-ben itt lakó Gárdos Tivadar szabados és nemes 
Filep Sándor, szeődemeteri lakos zálogba veszik 60 forinton 
Vajai Yay László jobbágyának, Csögön lakó Váradi Jánosnak 
a tasnád-szarvadi határon a csögi patak táján fekvő rétjét, 
melyet ennek apja, nagyapja is bírt.2 

Az 1771-diki összeírás szerint Vajai Yay László taksásai 
(31) s jobbágyai (2) tizenöt napi robotol teljesítettek, ezen-
kívül évenként minden gazda tizenkét kereszt búzát tartozott 
learatni, köteles volt az uraságnak minden gazda egy zsákot, 
egy itcze vajat (a kinek tehene volt), továbbá egy tyúkot, húsz 
tojást adni.3 

1779-ben Vajai Yay László bérbe adta hat évre Tasnád 
mezőváros tartozékát, Csög részbirtokot és az idetartozó ré-
szeket Reviczki Józsefnek, Szotvori Kerekes Józsefnek és 
feleségeiknek meg mindkét ágbeli örököseiknek.4 

Csögöt még ebben az évben birtokul kapta Nagy-Károlyi 
Károlyi Antal.5 

1784-ben Menesági István és György meg Csoknyai 
György egyeznek meg a birtok visszaszerzésére. Ezért ama 
kettős szerződést, melyet Menesági György Bányai Sámuellel. 
Menesági István pedig Gönczi Györgygyei kötött, megsemmi-
sítik.0 

Wolkenste in Tros tburg gróf felesége Aspremont Anna 
1795-diki vallomása szerint Csög a tasnádi u rada lomhoz tar-
tozik s mint ilyent a kincstár (1777-ben) Cserei Farkas ud-
vari tanácsosnak adta.7 

1 Bl fasc. XX nr. 19. — - Bl. (rendezetlen rész). U. o. — 4 U. o. 
5 Bl fasc. KK. nr. 20. — Lelesz, Act. an 1784. nris 34. et 35., Prot fol. 30. 
et 37. — ~ Bl. fasc. YY. nr. 2. 
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A hadi terhekhez való hozzá járu lásra e községhői 1797-
ben a következőket írták össze. Főbb b i r tokosok: Cserei Far-
kasné, Vav Mária és a kincstár (fiscalitas); kisebb b i r tokosok: 
br. Bánfi György, Csögi Ferencz és Csontosék; saját te lkükön 
lakó, egyházi adómentes nemesek : Vitéz László, Deák Péter, 
Gosa János, Deák Demeter, Major Tógyer, Magyar Deme-
ter, Gábor, János, László és Gergely, Vitéz Sándor, másik 
(alter) Vitéz László, Vitéz Ignácz és Gábor, Báj ter György és 
í rsz, Orosz Miklós; más telkén lakó, adómentes nemesek . 
Deák Mihály, Gosa Demeter, Borzás László és Máj er Deme-
ter ; más telkén lakó, adózó nemesek : Szűcs János és Kecs-
kés S imon ; p a p o k : Nagy Miklós és Nagy György, mindket tő 
o láh ; kán to r : Békés Pé ter ; á r endá to r : Juda Simon.1 1805-ben 
összeírták a következő fegyverfogható 1. adómentes nemese-
ket: a) lovasok: Deák Demeter és Pé te r ; b) gyalogosok : Gosa 
Demeter, Deák Mihály, Gosa János, Magyar Demeter, Gábor, 
László és János, if jú Magyar László, i f jú Gosa János, Máj er 
Tógyer, Bá jher t Tógyer és l ' r szuj . Vitéz Sándor, Miklós, Ig-
nácz és Tógyer, Bájhert Demeter ; 2. adózó nemeseke t : Szabó 
János, Hodászi János és György, Bácz Demeter, Balubánv 
György és Jakab, Kecskés János és Nagy László, mindnyá jan 
gyalogosok." 

1805 okt. 19-dikén itt homagial is esküt tettek a Gosa-, 
Deák-, Magyar-, Rájhert- , Vitéz-, Hodászi-, Bácz-, Balabán-, 
Nagy-, Major-, Szabó- és Kecskés-családok tagjai ; összesen 
27-en.s 

Gör. kath. kő temploma 1886-ban épült. Anyakönyve 
1824-ben kezdődik.4 Iskolája gör. kath. egytantermű. 

1715-ben 7 jobbágy- és 1 taksás-, összesen 8 háztartás 
fizetett adót, ebből 6 magyar, 2 o láh : 1720-ban 17 jobbágy -
és 11 zsellér-, összesen 28 háztartás és pedig 20 magyar és 
8 oláh. Népessége 1715-ben 72 lélek. 54 magyar és 18 o láh : 

1 Szv. lt. u. o. :í U. o. — 4 Sch. 1886. 167. lap. 
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1720-ban 252, magyar 180, oláh 72.1 1733-ban (Csigul) 40 oláh 
családot talál tak; görög keleti papja Mihály.2 1750-ben 283 
g. kath. lélek volt.3 1847-ben a lakosok száma 696; gör. kath. 
680, izr. 16.4 1890-ben 494; nyelvre nézve magyar 60, tót 1, 
oláh 423, egyéb nyelvű 3; vallásra nézve róni. kath. 6. gör. 
kath. 458, evang. reform. 20, izr. 10. Házak száma 99. 

1720-ban négy telek volt m á r ötven éve puszta." Az 
1734-diki tanuvaliatás szerint lakosai nem ide való ős örö-
kös emberek, hanem csak jö t t -ment gyülevész.6 

Szántóföldje 1715-ben 28, 1720-ban 600 köblös ; rétje 
1715-ben 28, 1720-ban 168 kaszás.7 1895-ben gazdaságainak 
száma 86. Területe 2172 katasztrális hold, a melyből szántó-
föld 1506, rét 297, legelő 239, erdő 87, kert 11, terméketlen 
32 hold.8 

A községnek 1900-ban 6546 K. 46 fill. becsér tékü cse-
lekvő vagyona van, állami egyenes adója 3676 K. 82 fül. 
Utczái: Nagy-, Új-Németi- és Tasnádi utcza. Határrészei : 
Mindszenti út. Delnite (iyélnyiczé (szántóföldek), (ierend, 
Puszta, Szent-Királyi út és Cámput Kimpucz (mezőcske). 
E r d ő : Csere. 

Gsömörlő. 

Chebernye 1460, (Ihemernye 1473, Csemernyc 1558, ro-
mán neve Csümorna 1733, Ciumérna = Csumérná, Csömörlö-
iXyárló 1721. Csömerlö-Nyárló 1722. Szláv eredetű szó. 

Doboka vármegyéből kebelezték ide. A falu, mint egy 
1722-diki okirat körül í r ja , a Meszes nevű, magas hegy lábá-
nál, erdőségek között, egy szűk völgyben fekszik út mellett. 
Távolsága Zilahtól y2 mérföld." 

Ekkor Csömörlő-Nyárlónak van említve, de 1837-ben Bo-
dor is Csömörlő vagy Csömörlő-Nyárlónak írja, melynek oláh 

1 Magy. Stat. Közi XII. k. 65. és 66. 1. — 2 Tr. — 3 Tr. 1901. IX. 285. 1 
*Nagyo. Nvk. 1847. 104. 1. — 5 U. o. 340. 1. — 6 Bl. ^rendezetlen rész.) - 7 Magy. 
Stat. Közi XII. k. 65. és 66 1 » Mg. St. 506. - 9 Conscript. Dob 
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neve Csumera. A Meszes kebelében fekvő széjjel szórt kis 
helységnek mondja . 1 

Dobokai János elzálogosította 14(50 nov. 25-dikén Kusalyi 
Jakabíi Györgynek. A kiváltó köteles volt a kiváltáskor le-
tenni Gerőfi Márta jegyajándékát és kiházasítani Dobokai 
Ilonát.2 1401 febr. 2-dikán Dobokai Miklósnak zálogosította 
el ama János. : í 

1467-ben Dobokai Miklós nótáztatott és fenti részbirto-
kát Mátyás király Mindszenthi János, Mátyás és Miklós test-
véreknek adományozta . 4 

A birtokot Iklódi Tamás és Márta mos toha atyja, Tót 
István 1473 jan . 31-dikén el akarta zálogosítani Deési János-
nak, a mi ellen tiltakoztak az említett Iklódiak.5 Zálog ezímén 
özv. Iklódi Mártonné Potencziánát meg előbb említett gyer-
mekeit illeti, a kik ép azért 1472 (?) márcz. 23-dikán eltiltják 
az elfoglalásától Deési Pétert és Jánost .0 

1522 szept. 16-dikán a falu felét megveszi Dobokai Mik-
lóstól Bélteki Drágfi János.7 

1525 jan . 28-dikán Dobokai Bessenyei Ferencz tiltja el 
az ezen falubeli bir tok elidegenítésétől Károlyi Láncz László 
gyermekei t : Zsigmondot, Lászlót, Dénest, Annát és Magdát 
meg Derzsei Dobokai Miklóst:s 

1558-ban e bir tokot Izabellától és János Zsigmondtól 
adományul kapták Báníi Pál, Nyujtódi István, Tóth Mihály, 
Nagymihályi Anna és János, Kendi Katalin és Mihály meg 
Szalánchi Dorottya és János meg mindkét nembel i utódaik." 

Nagymihályi Pongrácz László itteni részbir tokát (mások-
kal. 1300 forinton) Nagydohai Spáczai Mihály, János és Mik-
lósnak adta el.10 

1 l lodor K.: Doboka, 526. 1. — 2 Dl. 36.392. Km. Prot. E. min pag. 102 a. 
nr. 2. — :í U. o. p. 102. nr. 2. — 4 Hodor, Doboka, függelék 11. lap. — 5 Dl. 
36.393. Km. Prot. F. min. pag. 121. nr. 1. — 6 U. o. pag. 104. nr. 2. — 7 Dl. 
36.400. Km. Prot. R. min. pag. 79. nr. 1 — s Dl. 36.401. Km. Prot. F. min. 
p. 117. nr. 1. — !> Bl. fasc. O. nr 15. — 10 Gencsi lt. nr. 381 
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«1804 jan. 10-dikén a törv. kir. tábla azt ítélé és határozá, 
hogy itt Drugatyevit Horvát-jogon bí rnak annak leányivadéki».1 

1837-ben bir tokosok a Rédei, Kun grófok, Kabós, Titkos, 
Simándi , Ineze, Décsei, Gazda, Medgyaszai, Szilágyi nemesek, 
Bánfi, Weselényi bárók, Farnas , Miksa. Zsombori , Katona 
ivadékok.2 

A helységet gör. kath. s gör. keleti hívek lakják; egy-
tan te rmű elemi iskolájok van, mely 1899-ben szerveztetett. 

1722-ben 10 jobbágy s 2 zsellér lakója van.3 1733-ban 
Csömörlön (Csűmorna) az oláh családok száma l(j ; papja 
nincs.4 1750-ben 212 gör. kath. lélek volt.5 

1837-ben 0 nemes s 171 nem nemes lakik. A házak 
száma 4 0 . A lakosok a meredek Meszesen keresztül horda-
nak tűzifát Zilahra, s ezzel keresik élelmük egy részét.7 

1890-ben lélekszáma 597; nyelvre nézve magyar 21, oláh 
572, egyéb nyelvű 4; vallásra nézve gör. kath. 284, gör. kel. 
281, evang. reform. 20, izr. 12. Házak száma 120. 

1722-ben a falu határa két részre oszlik. Talaja veres 
és fehér, nedves, kavicsos, sovány, 4 és 6 ökörrel szántható. 
A trágya hiányát nagyon érzi. Inkább tavaszi búzát terem. 
Szénája erdei. Erdőben szükség felett bővelkedik. Őrölni \ 2 

mérföldnyire járnak.8 Ekkor az összeírt 10 jobbágy és 2 zsel-
lér kezén volt 12 egész és fél telek, 34 ökör, 33 tehén, 8 b o r j ú 
és üsző, 5 ló, 170 j u h és kecske, 14 méhkas, 68 sertés, 79 
köblös szántóföld, 21 köböl és 2 metreta (1 m. mintegy 
>3939 1.) őszi vetés, 2 köböl és 2 metreta tavaszi vetés; ter-
mett e falu határán a megelőző 1721. évben 296 kalangya 
búza, 37 kalangya zab, á rpa és alakor, 31 kalangya len és 
kender, 4 köböl borsó és lencse, 03 szekér széna.0 1837-ben 
284/8 holdnyi a szántóföldje.10 1895-ben gazdaságainak száma 
142. Területe 1817 katasztrális hold, a melyből szántóföld 660, 

1 Hodor K. : Doboka, 526. 1 2 U. o. — Conscript. Dob. 4 Tr. 
5 Tr. 1901. IX. 286. 1. — 0 Hodor K. : Doboka, 526. Inj) — 7 U. o. s Conscript. 
Dob. - 9 U. o. 1 0 Hodor, Doboka, 520. 1. 
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erdő (517, legelő 266. rét 165, kert 31, szőlő (parlag) 4, ter-
méketlen 74 hold.1 

1721-ben a falu adója 161 rhf 30 dénár volt. 1722-ben kö-
zös tartozása 100 magyar forint.2 1900-ban 6938 K. 20 f. becs-
értékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 1773 K. 30 f. 

Határrészei Rovina = Rogyina (ingovány), Magura (fenn-
sík), Válcea = Valcsá (völgyecske), Salisce = Szehstye, Sesuri 
Sészúrj (rónák), Tälhäroasa = Telheraszá (útonállók tanyája), 
Meszes, Luncá = Lunka (völgy), Poderei Pogyérej (kis fenn-
sík), Flóra, Poeana - Po jána (erdei rét), Be re Berk (liget), 
Gorboae = Korbajé (varjú). 

I )abjon. 

Zomlun (?), DomuUn (?), Dumlun(?) 1205, Damlen 1423, 
Damleona 1472, Damlyon 1475, Damyanthelek, Damyanthe-
leke (?) 1487, Damjon 1475, Damlyon 1554, Dablyon 1595, Dab-
lion 1611, Dabjon 1618. R o m á n neve : Domnin =1 Domnyin. 
Demlin ó-szláv személynév. 

1387-ben Dabjon oláh falu az aranyosi várhoz tartozott. 
Rendszerint középszolnoki helység (1497), melynek első nyo-
mait a Váradi Regestrumban talál juk. Itt Egyöd és Smarag-
dus ispánok Zomlun villabeli András cz imborá juk által azzal 
vádoltatták a Várad-Olaszi községbeli Lőrinczet. hogy meg-
ölte szolgájukat. De midőn Lőrincz kész volt a tüzes vasat 
hordozni, András elállott a vádtól, bevallván Lőrincz ártat-
lanságát.3 Kandra Kabos szerint Zomlun Zamlen-nek, sőt 
Zumlun-nak is iratik. «Az egykorúak Zamlén vagy Zomlin 
néven ismerték-e? biztosan meghatározni alig lehet. Most 
Nagy- és Kis-Zomlin néven ismeretes -— úgymond — mint a 
biharmegyei Bors pusztája .» 4 De nézetem szerint ez az adat 

1 Mg. St. 506. — 2 Conscript. Dob. — Kandra : V. H 4<S0.. 410. 1. 4 U. o. 
409. 1. 8. sz. j. 
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a mi Damlyon, Dabjonunkat illeti. Ugyancsak e Regest rumban 
a Domulin villa összes lakóit tizenöt ökör és egy ló erősza-
kos elhajtásával vádolja nádasdi Tiborcz.1 Kandra Kabos sze-
rint Domulin — ? Samson Sampson = Sámson, de bizonyára 
ilt is téved, mert helyesebb, ha Dabjont keressük benne." Még 
egy adat van e Regest rumban, melyben Dabjont l á tha t juk ; a 
Dumlun villabeli Gallus pr is taldus előtt lopással vádolnak 
négy goroszlói jobbágyot / ' 

A váradi káptalan Zsigmond királynak 1423-ban kelt 
beiktató parancsára Kusalvi Jakesi György fiának tisztelendő 
Dénesnek Damlen nevű oláh fa lujába e l lentmondás nélkül 
György másik fiát Jánost, ennek nejét Annát meg (iáit: Lász-
lót és Györgyöt iktatta b e ; 4 1451-ben Báthori Szaniszló (iá-
nak, Istvánnak Ítélik Kusalvi Jakesi László íiai: András és 
László ellenében.5 

1472-ben Kusalvi László leánya, Szent Klára-szerzetbeli 
Erzsébet eladja az itt levő fél részét minden tartozékával 
bányai polgároknak Ádámnak és Keresztélvnek meg maradé-
kaiknak." 

1475 körül a Drágfi jobbágyai t Damlyen helységből 10 frt 
4 drral.7 1543-ban a Drágfi Gáspár jobbágyait (a középszol-
noki Damlyon-ban) 4 kapu után adóztatták meg; 1 birót, 
3 szabadost, 22 szegényt és egy ú j házat felmentettek.8 1549-ben 
a Kővárhoz tar tozó középszolnoki Damlyonban 5 kapu után 
adóztak a Deésházi Lajos jobbágyai, kiken kívül még 1 birót, 
7 szegényt és 5 új házat találtak e helységben.9 1554-ben 
0 kapuszámnyi adóval rótták meg a Haraklányi Miklós job-
bágyait, kiken kívül 1 birót, 7 szegényt, 1 vajdát, 2 servitort, 
1 leégett, 1 új és 1 puszta házat jegyeztek fel.10 1554-ben 7 kapu 

1 Kandra : V. R. 308. 1. - 2 U. o. 3. sz. j. — U. o. 226., 228. 1., 5. sz. j. -
4 GKG. C. fasc. X. 5 Lelesz, B. 126. f. 5. nr. 25. — ,J A budai egyház káp-
talanjának 1472-ben Kisasszony napja utáni szerdán kelt levele XVI. századbeli 
magyar fordí tásban; ered. két gyűrű pecséttel. GKG. G. fasc. XXI—XXIV. 
7 E mű 1 k. 179. 1. s Dical. — 9 U. o — 1 0 U. o. 
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után adóztatták meg a Móré János jobbágyait, kiken kívül 
volt még e helységben 2 biró, <S szegény, 2 servitor, 1 új és 
2 puszta ház.1 1570-ben (most m á r csak a középszolnoki 
Damlyonban) 2 kapu után adóztatták meg a Haraklánvi János 
jobbágyait, ellenben a Dohai János és Móré Jánoséit csak 1—1 
után.2 1004-ben 1 rótt ház után 2 for intnyi adót vetettek ki 
a Nagydobai Dohai János jószágára.3 

A középszolnoki Damyantheléke talán más birtok. Ez 
Nagvpaczali László ama birtokai közé tartozott, a melyekbe 
1487 jul . 19-dike előtt beiktatták Bélteki Drágfi Bertalant, a 
kit azok vétel ú t j án megillettek, de Csáki Benedek, neje Apol-
lónia és fia Miklós; Mózes, neje Anna és fia J ános ; Ferencz 
özvegye, Katalin meg íiai Gábor és Ferencz nevében Nagytha-
falvai (?) Imre deák el lentmondott .4 Már a mikor 1499-ben 
II. Ulászló meghagyásából iktatja be Bélteki Drágfi Bertalant 
Danilyon bir tokba a budai káptalan, mint a melyet id. Kusalyi 
Jakcsi László leánya, Erzsébet adott neki, e l lentmondás nem 
történt s erről a káptalan oklevelet is állít ki.5 

Dabjonról a Deésházi Lajos jobbágyai azok között van-
nak, kiket kihallgatnak az 1548-ban Mutos és Cseh bir tokok 
határvonalának megállapítása végett tartott t anuva l la tásná l ; 6 

a néhai Deésházi Kelemen birtokrészén és jobbágyain 1550-ben 
örökösei, Móré Márton, Deésházi Borbála és Deésházi Lajos 
osztozkodnak.7 

1595-ben Móré Bálintnak Bogoz Péter és Tóth Péter nevű, 
itteni jobbágyai és Haraklánvi Pálnak Istók András nevű, 
szintén dablyoni jobbágya kezesek lesznek Mihályfalvi Horvát 
Jánosnak két jobbágyáér t 00 60 frtig.8 

Dablyonról megidézték, mint szomszédokat a Horvát Já-
nos jobbágyait ú. m . : T h o m b a Gergelyt, Haraklánvi Pált, 
Goron Lukácsot, Móré Bálintot és Weress Trifont (Triff), mi-

1 Dical. — '-1 ü . o. — ;í U. o — * Dl. 27954., Lelesz, Stat. 1). 214. V. ö. 
Paczalial. — 5 GKG. C. fasc. XII. — 6 Lelesz, Metalium C. Kraszn nr 5. 
V Jlt. — 8 U. O. 
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kor a fejedelem 1596 máj. 28-dikán kelt beleegyezése alapján 
beiktatták Pesti Nagy Albertet Újfalu bir tokba és 16 inói job-
bágytelekbe.4 

Dablion részbirtokot 1611 febr. 10-dikén Gábor fejedelem 
Menvöi Móré Bálintnak adományozta . 2 A beiktatás is meg-
történt.3 1618 máj . 15-dikén a Móré Bálint, volt menvöi lakos-
ról marad t dabjoni jószágon megosztozkodnak e Bálint öz-
vegye, Borsai Erzsébet és leányai : Dohai Boldizsárné Erzsébet, 
Hatvani Istvánné Borbála, Imre deákné Zsuzsánna, Guthi 
Miklósné Anna és Zsófia árva.4 Jobbágyokat kapnak Hatvani 
Mihálvné Móré Borbála és Guthi Miklósné Móré Anna. A dab-
joni házhelyet Annának adják.5 

1635-ben Dabjonban bir tokos Haraklányi Miklósné.ß Ha-
raklánvi Miklós pedig 1641 máj . 9-dikén itteni részjószágát 
zálogosítja el Debrősinél 800 vonás írtért; -7 1642-ben Dablyon-
ban Csata, másként Imre Deáknak 200 frt ig jobbágyokat zálo-
gosít e l ; 8 1680 jul . 18-dikán Fekete Ferencznek ír levelet e 
részj ószág ál 1 apotáról .n 

17,'>2 előtt Fodor András és neje Szécsi Guthi Zsuzsánna, 
majd ezek örökösei Fodor Zsigmond, Fodor János és Fodor 
Kata birtokosok. Az örökösök a birtokot 1733-ig felosztatla-
nul használták.10 1732-ben Kolozsvári György Istvánné is bir-
tokos.11 Néhai Menvöi Fodor Zsigmond bir tokán — a hadadi 
várban 1733-ban kelt levél szerint megosztozkodnak itt: 
Fodor Zsigmond, Menyői Láposi Pál és Fodor Mária örökösei.12 

1771 előtt Nagy Katalin után ennek férje, Balassi István 4 job-
bágyot örökölt Dabjonban, ú. m . : István Tógyert, István (iá-
bort, István Tyifort és István Jánost.13 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben összeír-

1 Orsz. lt Km. conv. lad. E. nr. 38. — 2 U. o. fasc. M nr. 2. 27., fiók. 
3 U. o. M. nr 7. 4 Gencsi lt. nr. 52., nr. 1521. 5 Orsz. lt. kolozsm. conv. 
fasc. B. nr. 22.. 2ti. fiók. — Szgy. — 7 Leiében, 1818 jan. 29-dikén összeírt 
Haraklányi oki.-lajstrom. Szgy.i — s Orsz. lt kolozsm. conv. N. B A. fasc. E. 
nr. 18., 34. fiók. — ;> Szgy. — 10 Jlt — 11 U. o. 12 U. o. nr 5. 1 3 Szgy. 
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Iák Dabjon községből a következőket : saját te lkükön lakó, 
adómentes nemesek : Virág Ferencz, Gvurkó Kirila, Gligor, 
Lup, Vaszilia, Von, Rád Lup, Kis Péterné, Gvurkó János, 
(iavrila, Gligorie, Mihály, Danyila, i f jú Gyurkó Von, Gvurkó 
Alexa, idősb Gyurkó Von és Pap Von; saját te lkükön lakó, 
adózó nemesek : Gyurkó Pável, Gábor és Illésné, Vajda György, 
Rácz Mikle, Pap Kirila, Hajdúk Dumitru , Márk, Szamoila, 
Rese Tanaszia, Hajdúk (iyörgy, Vajda Gligor, Pap Kirila, Go-
gota Flóra és Bogoviczi Alexa; más telkén lakó, adózó ne-
mesek: Vajda í r s z és Von, Rese Kosztán és J u o n ; p a p o k : 
Pap József gör. ka th . ; Pap Vaszalie gör. ka th . ; kán to r : Gozte 
Tógyer.1 1805-ben összeírták a következő fegyverfogható 
1. adómentes nemeseket : a) lóval: Virág Péter és Drágus Gá-
b o r ; b) gyalog: Pap György, Gyurkó Tógyer és Lupuj , Mi-
hályka Vaszi ; 2. adózó nemeseket, gyalog: Vajda Vonucz, 
Vaszilika és Von, Nyiszte Vaszilika, Gyurkó (iábor az Ilieé, 
Vonucz a Pávelé, Simon a Pávelé, Moldován Lupuj , Gyurkó Von 
a Gáboré, Bese Tanaszie, Gyurkó Alexa, Torna, Mihály a Voné, 
Gliga, Pikuj , Vonuj a Vonujé, Stefán, Gábor a Vánki, Von a 
Tógyeré, Vonucz a Vaszilieé, Bese Kosztán, Pap Vaszilika, 
Rád Lupuj , Pap Kirila, Gogota Mitruj, Vajda Gábor és Kis 
Nuczuj." 

Dabjon gör. kath. fa temploma 1701-ben épült . Anyakönyve 
1824-ben kezdődik.3 Gör. kath. jellegű egy t an t e rmű elemi 
iskoláját 1872-ben építették. 

Adót 1715-ben 9 jobbágy-háztar tás fizet, ebből 5 magyar, 
4 o láh ; 1720-ban 1 nemes-, 13 jobbágy-, 0 zsellér-, összesen 
20 háztartás és pedig 14 magyar és 0 oláh. A lakosság száma 
1715-ben 81 lélek, 45 magyar és 30 o láh ; 1720-ban 180 lélek; 
magyar 120, oláh 54.'* 1733-ban 30 volt az oláh családok száma; 
görög-keleti és kétnejű papja Máté nevet viselt.5 1847-ben a 

1 Szv. lt. — 2 u . o. — :í Sch. 188(5. 176. lap. — 4 Magy. Stat. Közi. XII k. 
65. és 66. 1. — 5 Tr. 

I)r. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiáju. HÍ. 17 
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lakosok száma 948; róm. kath. 3, gör. kath. 928. ev. ref. 2, 
izr. 15.1 1890-ben lélekszáma 927; nyelvre nézve magyar 31, 
oláh 883. egyéb nyelvű 13: vallásra nézve róm. kath. 3. gör. 
kath. 897, gör. kel. 1, evang. ref. 7. izr. 19. Házak száma 203. 

Szántóföldje 1715-ben 30. 1720-ban 108y2 köblös; rétje 
1715-ben 37. 1720-ban 79 kaszás; jövedelem 1715-ben «más 
forrásból» 00 forint.2 1895-ben gazdaságainak száma 240. Te-
rülete 2105 katasztrális hold, a melyből szántóföld 1497, erdő 
217. rét 197. legelő 95, kert 22. szőlő, par lag 5, beültetve 1. 
terméket len 131 hold.3 

A községnek 1900-ban 0483 K. 80 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van. állami egyenes adója 3559 K. 82 f. 

Határrészei : Dumbrava de Vite = Dumbrává gye Gyiczé 
(venyigés liget), Viile Bétráne — Gyijilé Botrinyé (a régi sző-
lők), pe Podur i = pé P o d u r j (a hidakon), Fénatele Istókoaii = 
Funáezélé Istókaji (Istókné kaszálói), Fénajele Lunci Funá-
ezélé Luncsj (völgyes kaszálók), Faja cäträ Fénate = Fáczá 
ketre Funáczé (a kaszálók felé forduló oldal), Tyiznyik, Coa-
stea Vinezi = Kasztja Vinczi (Vincze-oldal), Ritul Hertii Bi-
tül Herezij (Hercza rétje?), Morméntur i Mormentur j (a síi-
hantok), Berc-írtás = Bérk-írtás (berek-irtás), Poeni = Pojény 
(erdei rétek), Pomi — P o m n y (gyümölcsfás). 

Dabjon-Újfalu. L. Ujfalú. 
Damjántelek. L. Dabjon. 

I >ai'ócztelek. 

Két Daróez nevű helység feküdt Közép-Szolnokban. Az 
egyik Darouch, Darocz (1370), Daroch (1421) város volt, a 
Csákiak birtoka, a mai Király-Daróez? mely már kívül esik 
Szilágy vármegye területén, a másik Daroehtheleke, a melyet 
egy 1401-diki oklevél Szolnok vármegyében említ. 

1 Nagyv. Nvk. 1847. 110. 1. — 2 Magy. Stat. Közt. XII. köt. 65 és 66. 1. — 
:5 Mg. St. 510 — 4 Csánki, I k. 553. 1. 
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Ez a Darochteleke (1400), Darócztelek (1423), az okleve-
lekben Apáczával (1423) együtt fordúl elő, ma puszta Hadad 
mellett. Határát 1400-ban j á r j ák meg.1 1401-ben Darócztelek, 
Turbucza és Mutos határai t illetőleg egyezség jön létre Valk 
Demeter és atyafiai meg a Jakcsiak között." 

A váradi káptalan Zsigmond királynak 1423. Ker. Szent 
János születése előtt való kedden Budán kelt beiktató paran-
csára Kusalyi Jakesi György fiának, tisztelendő Dénesnek 
Darócztelek magyar prsedi urnába G}^örgy másik fiát Jánost, 
ennek nejét Annát meg fiait: Lászlót és Györgyöt iktatta he, 
még pedig e l lentmondás nélkül .3 

Magyar birtok volt, melynek birtokosai minden bizony-
nyal a hadadi vár urai lehettek, de róla az oklevelek 1423-tól 
hallgatnak. 

Darócz elferdített nevének látszik az a középszolnoki 
Dózer, a mely bir tokba 1410-ben iktatják a Kusalyi Jakcsia-
kat,4 de itt minden bizonynyal a mai b ihar i Dizsérrel van 
dolgunk. 

I >ebreczen. 

Debreczen 1543. Kis-Debreezen 1548. Deobreczen 1549, Kys-
•debreezen 1570. Román neve : Yadurele. 

Debreczen szláv szó, a mely dub, dubráva tölgyfa, tölgy-
fás szavakból származik. Román nevének je lentése : záto-
ny ócskák. 

Az oklevelekben igen gyakran csak Debreczen néven ta-
lálkozunk véle. Voltaképen mindannyiszor Kis-Debreczennel 
van dolgunk. Középszolnokvármegyei helység. Nagy-Debre-
czen. mely egy 1847-diki egyházi névkönyvben Mutos és 
Xagy-Monújlak (? I jfalú helyett) közt 000 g. e. lakóval s az 
anyaegyháztól, Szilágy-Csehtől 3 órányi távolságra van em-
lítve,5 kívül esik terüle tünkön. 

1 Wl. — 2 Wl. (Eredetijére rá jegyezve: Lemásolta Pesty Frigyes.) 
GKG. C. fasc. XII — * Jlt. perg. — 5 Nagyv. Nvk 1847 111. 1. 

17* 
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1719-ben települt újra.1 

1543-ban 1 kapu után adóztatták meg a Vajda Boldizsár 
jobbágyait , 1 bírót pedig meg 4 szegényt fölmentettek.2 Vajda 
Boldizsár jobbágyai azok között vannak, kiket kihallgattak 
az 1548-ban Mutos és Cseh bir tokok határvonalának megálla-
pítása végett tartott tanúvallatásnál,3 s a kiket 1549-ben 1 
kapuszánmyi adóval róttak meg.4 1570-ben m á r 2 kapu után 
adóztatták meg a Xagy Boldizsár (Benedek?) jobbágyait.5 

1579 szept. 3-dikán Báthori Kristóf erdélyi fejedelem 
meghagyja, hogy e bir tokba, a mely atyai örökségkép Kracz-
mer Tamásné Vajda Katalint, Nagybányai Ötvös Pálné Por-
koláb Annát és Sámsoni Veres Gergely né Vajda Annát illeti, 
iktassák be ezek örökvalló levele alapján Kraczmer Tamás 
leányát, Annát és általa férjét, Baksai Lörinczet.6 

1580 máj . 9-dikén Báthori Zsigmond a váradi káptalan 
által Borsoló János itélőmestert iktattatja be, de Borsoló ellent-
mondással találkozik.7 Gyulafi László és mások voltak az 
e l len tmondók; ezért ezeket törvénybe is idézték, de a pert 
elhalasztották.8 1598 má jus 9-dikén Ippi Borsoló János itélö-
mester kapta adományúl azután is Báthori Zsigmond, erdélyi 
vajdától e birtokot, a mely Benedekfalvi Vajda Gáspár magva-
szakadtával a kincstárra szállott." 

1616-ban Daróczi Ferencz többek között talán e bir tokát 
is cserébe adta Bethlen Gábor erdélyi fejedelem Tasnád vá-
rosáért.10 

1736 jun. 1-sején tanúvallatást tar tanak L. báró Kemény 
Sámuel számára.11 

1784-ben Menesági István és (iyörgy meg Csoknyai György 
egyeznek meg e bi r tokra nézve.12 

1 Magy Stat. Közt 339. 1. — 2 Dical. — a Lelesz, Metalium C. Kraszn. 
nr. 5. — 4 Dieal. — 5 U. o. — Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. B. nr. 12. — 
7 GKG. A. fasc. II. — s U. o. — !> U. o. I. III. — 10 Orsz. lt. Km. conv. lad. 
26. D. nr. 31. — 11 GKG. A fasc. X — 12 Lelesz, Act. an. 1784. nr. 34. et 35;. 
Prot, fol 36. et. 37. 
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A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírták 
e községből a következőket : saját te lkükön lakó, adómentes 
nemesek : P röda János és Romocsa J á n o s ; p a p : Popa Von 
gör. kath . ; kán to r : Pap Vaszalika gör. kath.1 1805-ben a köz-
ségből gyalogo oknak vették fel Romocsa Nucz és Flóra adó-
mentes nemeseket a fegyverfoghatók összeírásába.2 

Temploma gör. kath., fából épí tve; az egyház Kis-Go-
roszló fii iája. Elemi iskolája szintén gör. kath. jellegű, egy 
tan te rmű. 

Egy 1070. máj . 22. kelettel Szilágij-Cseh iirbariiuna czím-
mel a csehi várhoz tartozó jobbágyok számáról fenmarad t 
(") szeirás szerint az itteni részbir tokban egy jobbágy van.8 

1720-ban 1 jobbágy-, 5 zsellér-, összesen 6 háztar tás fizet 
adót, oláh mind. Ebből következtetve a népesség száma 1720-
ban 54 lélek, mind oláh.4 1733-ban (Vadurelele) 8 oláh csa-
ládot találtak.5 1750-ben 120 a gör. kath. lelkek száma.6 1847-
ben a lakosok száma 321; va lamennyi gör. kath." 1890-ben 
272 lakosa v a n ; nyelvre nézve magyar 3, oláh 269; vallásra 
nézve gör. kath. 269, izr. 3. Házak száma 55. 

A mívelés alatti területből 1720-ban adózás ezéljaira 
összeírtak szántóföldet 28 köblöst ; rétet 14 kaszást.8 1895-ben 
gazdaságainak száma 70. Területe 728 katasztrális hold, a 
melyből szántóföld 291, legelő 163. erdő 114. kert 44. rét 42, 
terméketlen 74 hold.9 

A községnek 1900-ban 2958 K. 32 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 914 K. 8 f. 

Utezái nincsenek elnevezve. Az egész községen át egy 
köveses. szakadásos patak folyik végig, annak medrét hasz-
nálja a közönség közlekedési helyül, sőt a telkekre szolgáló 
bejárók is a pa takmeder re nyílnak — valószínűleg innen ered 
a községnek oláh neve : Vadurele. 

1 Szv. lt. — 2 U. o. — 3 GKG. A. fasc. XV. XVI. 4 Magy. Stat. Közt. 
XII. k. 67. 1. — 5 Tr. — « Tr. 1901. IX. 284. 1. — " Nagyv. Nvk. 1847. 110. 1. — 
8 Magy. Stat. Közi XII. k. 67. 1. — 9 Mg. St 
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Határrészei : Osiel Őszijei (tengelyes?), Merizus = Mé-
rizus (delelő), Curáturi = Kure tur j (földcsuszamlások), Fundá-
tura = Funda tú ra (zugoly), Dumbrava (liget). 

I )ebren. 

Debren 1423, Debrend 1450, Debro 1557. Román neve: 
Dobrin. Debren szláv szó, mely a dub, dubrava szavakból 
alakúit. 

1387-ben magyar falu, az aranyosi várhoz tartozott . 
1549-ben Kővár tartozéka. Középszolnokvármegyei helység, 
mely vámhely volt.1 

1423-tól a Jakcsiak bir toka,2 1450-ben Palóczi László or-
szágbíró parancsából Kémeri Miklós részére akarták elfoglalni: ' 
1472-ben beiktat ják Bélteki Drágfi Miklóst és fiait: Bertalant. 
Ferenczet, Györgyöt és Pétert.4 

1475 körül Debrenben (Iklódi Mártonné, D r á g i j ^ Poten-
cziána 5, Drágfi 10, Jakesi Péter 3 Írttal szerepelnek az adó-
la js t romban. 5 1543-ban Körösi Ferencz jobbágyai t 5, a Jakesi 
Mihályéit 2, míg a Körösi Miklóséit csak 1 kapu után rótták 
meg adóval. Találtak itt ez alkalommal 3 birót, 2 szabadost. 
9 szegényt, 2 ú j házat és 2 puszta telket.6 1549-ben a Kővárhoz 
tartozó, középszolnoki Debren Dobai Lázár, Körösi Miklós és 
Körösi Ferencz között oszlott meg, kiknek jobbágyai 3—3 
kapu után fizettek adót. E 9 családon kívül volt ekkor a hely-
ségben még 2 biró, 14 szegény és 7 ú j ház.7 1604-ben (már 
csak a középszolnoki Debrenben) együttesen 1 rótt ház után 
2 for intot fizetett adóban a Dobai János és Körösi Mihály 
jószága.8 1570-ben 6 kapu után adóztatták meg a Körösi Já-
nos jobbágyait , a Dobai Benedekéit pedig 4 után.0 

Kenesi (Körösi?) Pálnak e birtokbeli jobbágyain hatal -

1 Csánki, I k. 354. 1. — - GKG. C. fasc. XII. — Erd. Muz. Oklevélgy. 
* Lelesz, Stat. l)r. 228. — 5 E raü I. 180. 1. — Dical. 7 U. o. — s U. o. — 
9 ü . o. 
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maskodást követtek el, a melyre nézve 1477 máj . 9-dikén ki-
elégítette Kenesit özv. Iklódi Már tonné Drági Po tenez iána ; 1 

jun. 17-dikén Mátyás király meghagyja a kolozsmonostor i 
konventnek, hogy Kusalyi Jakcsi Péter e b i r tokába iktassa 
be Bőnyei Tamást és Lászlót, kiket az zálogjogon megillet.2 

Bőnyei Tamás visszaadta a bir tokot, melyet zálogban bírt, 
Kusalyi Jakcsi Fereneznek, mire ez 1491 jul. 11-dikén mene-
dékei vall Bőnyeinek.3 1493 aug. 30-dikán Dohai György adta 
vissza a Jakcsi Ferencztöl (Péter fiától) zálogban bírt negyed-
részt a zálog megfizetése után/ ' 

1519-ben Bélteki Drágfmak egy Farkas János nevű job-
bágya van, a ki jelen van a szomszédos b i r tokú ura szemé-
lyében, a mikor a Kis-Dobai Szabó Tamás fiainak á tadják a 
Kis- és Nagy-Dohán és Adon levő részjószágokat.r> 

A részbirtokba, mint Hadad várának tar tozékába 1545-
ben Kusalyi Jakcsi Mihályt iktatják be.0 

1547-től a Jakesiak, Körösiek szerepelnek.7 A Jakcsiak 
1557-ben tiltakoznak az ellen, hogy e jószágot Báthori György-
nek és nejének, Báthori Annának meg ezek fiának, Istvánnak 
adományozzák János király és anyja, Izabella s 

1559-ben Sámsoni Körösi Jánosnak és Székely Benedek-
nek vannak itt jobbágyai, a kik t anúskodnak a Bodon és 
Csiglen nevű erdők hovatar tozásának megállapítása végett 
tartott tanúvallatásnál.9 

1579 okt. 5-dikén Báthori Kristóf megparancsol ja a ko-
lozsmonostori requis i toroknak, hogy adják ki a bi r tokra vo-
natkozó i rományokat Dobszai Istvánnak,10 a ki azt Somlyói 
Báthori Annától nyerte s az illetőt be is iktatták.11 

1 1)1. 36.393. Km. Prot. F. min. pag. 86. nr. 1 — 2 Dl. 27.937. — a Dl. 36.398. 
Km. Prot. M. min. p. 24. nr. 1. et p. 25. nr. 1. — 4 U. o. M. min. p. 150. nr. 2. 
5 Szgy. — « Lelesz, Stat. B. 434. — 7 Lelesz, Act. anni 1547. fasc. 2. nr. 53., 
U. o. 1548. fasc. 3. nr. 5., U. o. C. Kraszn. Prot. 7. fol. 37., U. o. Prot. 13. fol. 
108. an. 1555, GKG. A. fasc. XX. — x Lelesz, Act. an. 1557. nr. 13. — a Nagyv. 
Múz. Bl. — 10 Tört. Tár, 1898. évf. 340—47. 11. — 11 Gencsi-lt nr. 2., 60. 
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1582-ben Jakabíi Ambrus és Móricz e l lentmondanak özv. 
Jakcsi Boldizsárné Révai Annának.1 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben e köz-
ségből Pap Vonul gör. kath . papot s Deák Vonul gör. kath. 
kántor t írták ki.'" 1805-ben mint fegyverfogható adómentes 
nemeseket lóval: Viski Dánielt és Dohai Farkast .3 

A helységben ma csak a gör. ka thol ikus románoknak 
van egy fa templomuk. 4 De a helység hajdan, mint már láttuk 
is, magyar volt. Az oklevelek 1387 után is,5 úgy említik, mint 
magyar birtokot, pl. 1423-ban, a mikor az Jakcsi Dénesnek 
a birtoka, a kit 1427-ben Zsigmond király a bosznvai, ekkor 
a magyar koronához tartozó püspökségre nevezett ki s a ki 
még ez év m á j u s 26-dikán «választott» váradi püspök.<! Az 
evang. reform, t emplom romjai , a czintereni, mely a szilágy-
szentkirálvi egyházé, most is mes, vannak. Klenódiumait is 
ebbe az egyházba vitték át. A helység magyar lakosságát a 
Rákóczi - forradalom puszt í to t ta ; 7 de bizonyos, hogy Básta 
csatái sem kímélték. A határrészek ma is magvar nevűek. 

O«-/ 

Gör. kath. jellegű egy t an te rmű elemi iskolája 1898-ban 
épült . 

Adót 1715-ben 0 jobbágy- és 4 zsellér- összesen 10 ház-
tartás fizet: ezekből magyar 0. oláh 4 : 1720-ban 2 nemes-, 
21 jobbágy-, 4 zsellér-, összesen 27 háztar tás és pedig 16 ma-
gyar és 11 oláh. Népessége 1715-ben 90 lélek, 54 magyar és 
36 o láh ; 1720-ban 243 lélek, 144 magyar és 99 oláh 8 1733-ban 
21 volt az oláh családok száma; papja egyesült. 1847-ben a 
lakosok száma 233; valamennyi gör. kath.9 1890-ben lélek-
száma 503; nyelvre nézve magyar 20. oláh 471, egyéb 
nyelvű 12; vallásra nézve r. kath. 7, gör. kath. 485, evang. 
reform. 10. izr. 8. Házak száma 114. 

1 Orsz. lt. Gvulaf. kápt. fol. 123. — - Szv. lt. :í U. o. — * Sch. 1886. 
177. lap. — 5 GKG. G. fasc XII. — 0 Bunyitay : A Váradi Püspökség Tört. I. k 
251—252. 1. — ' Ncvk. ev. ref. 1877. 22. 1. s Magy. Stat. Közi. XII. k. 65. és 
66. 1. — 9 Nagyv. Nvk. 1847. 108. 1. 
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Szántóföldje 1715-ben 34, 1720-ban 281 köblös ; rét je 
1715-ben 24, 1720-ban 141 kaszás; szőleje 1715-ben 12, 1720-ban 
16 kapás. Jövedelem «más forrásból» 1715-ben 35 forint.1 

1895-ben gazdaságainak száma 169. Területe 1557 katasztrális 
hold, a melyből szántóföld 877, erdő 237, ré t 188, kert 112, 
legelő 67, terméketlen 76 hold.2 

A községnek 1900-ban 3500 K. becsér tékű cselekvő va-
gyona van, állami egyenes adója 2424 K. 52 fill. 

Ctezái : Nagv-, Közép-, Felső- és a Sz.-Szent-Királyra 
vezető Kis-utcza. Határrészei : Rézor — Rezor (mesgye), Gala-
gonyás, Nyáros, Dumbrava (berek), Yajdaháza, hitre Pádur i 
intre P a d ú r j (erdő-köz), Kecskés-hegy, Tölgyes, Déli-vár, Nyír-
álló (oláhos kiejtéssel: Tvirálló), Hosszúrét, Kilincses (oláho-
san Klincses), Becsberek, Hosszú-gaz, Forró-kút , Kendervölgy, 
Szénafű-pataka, Szilágy-rét, Kerek-hegy. A Becsberek, Kerek-
hegy- és Kecskéshegyen ha jdan ki tűnő bor termett , mit kül-
földre is szállítottak. 

Deésháza. 

Deésháza 1343, Deshaza 1414, Désháza 1428, Deeshaza 
1459, Dezhaza 1461. Alapítójától nyerte nevét. 

1343-ban szolnokvármegyei, 1415-ben középszolnokvár-
megyei, 1549-ben Kővárhoz tartozó középszolnokvármegyei 
helység. Itt a vármegye is gyakran tartott üléseket, így pl. 
1712-ben, a mikor tisztújító szék volt.3 

Deésháza azelőtt állítólag Yersenytelek-hát nevű határ-
részében feküdt, honnan a háborús időkben költöztek át a 
lakosok a község mai helyére, hol akkor sűrű erdő volt. 

A szolnokvármegyei Deésháza bi r tokban levő egy rész-
jószágnak a negyedrészét minden hozzátartozóval együtt 
1343-ban a leleszi konvent előtt átadják a Déés fiainak, Dam-
jánnak és Péternek egyrészről, másrészről Lászlónak és Ist-

1 Magy. Stat Közi. XII. k. 65. és (56. 1. 2 Mg. St. 506. — :í Szv. It 
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vánnak, a Gergely fiainak meg a György fiának Pálnak, mint 
a László, István és Pál anyja iknak a leánynegyedét.1 Egyne-
hány itteni nemes : Demeter és Balázs, a Péter fiai s a Már-
ton unokái, és Benedek, a László fia, az említett Márton uno-
kája, Miklós tasnádi generális vikárius előtt, 1378-ban Jakab-
nak, az Éliás fiának s Margitnak, az Erzsébet leányának (Er-
zsébet, az említett Deésházi Márton fiainak, Péternek és 
Lászlónak a testvére) Erzsébetnek a leánynegyedét átengedik 
minden hozzátartozandósággal örök tulajdonúi . 2 

1414-ben Zsigmond a birtokot a Kusalyi Jakesiaknak 
adja.3 1415-ben új adományozás czímén adja az ekkor lakat-
lan bir tokot a Kusalyi Jakcsi István fiának, Mihálynak s a 
Kusalyi Jakcsi György fiainak, Jánosnak, Lászlónak és Mi-
hálynak érdemeik jutalmául. A bir tokba iktatásnál tiltakoz-
nak a következő Deésházi nemesek : a Menyői Barcha fia. 
Daniján, a Deésházi Menyői Benedek fia, László és Deésházi 
Veres György. 1424-ig pörölnek a Jakcsiakkal, a mikor a pör 
Garai Miklós nádor előtt folvik. A végitélet szerint a birtok ^ o 

a Deésházi Menyői Benedek fiáé, a Lászlóé lesz, mert okira-
tokkal tudja bizonyítani, hogy ez ősei birtoka volt nemesi 
örökösödés útján s ő is e czímen birja, a mire ötven nemes 
társával esküt is tesz le a leleszi konvent előtt. A Jakcsiak 
állítása szerint pedig Deésháza mindig a tábori proclamátorok 
birtoka volt s ők is e czímen apták.4 Egy kétségkívül XVI. szá-
zadbeli jegyzék szerint a Jakcsi- javakhoz tartozik Deshaza.5 

1427-ben a szolnokmegyei Deésháza bir tokába beiktatják 
László unokáit, András fiait, Mátyást, Gergelyt es Gáspárt, 
velük Jánost és Barnabást.6 

1441 ápr. 25-dikén Deésházi Máté, Sebestyén, Ferencz, 
Jakab és Tamás eltiltják e bir tokuk elfoglalásától vagy ennek 
birtokbavételétől Ezefi Pált, Gergelyt, Miklóst, Istvánt és Do-
mokost.7 

1 .Ilt. — 2 Jlt. — :í AVI. — 4 Jlt. — 3 Wl. — Dl. 27859. — 7 Dl. Km. 
Prot. AB. min. patj. 65. nr i. áthúzva. 
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A kolozsnionostori konventnek 1449 j ú n . 13-dikán kelt 
óváslevele szerint Dehazi Eze Jakab a többi Ezeket s máso-
kat az ő Deshaza bir tokrészének elfoglalásától tiltja. A tiltot-
tak: Deshazi Eze István, Pál, továbbá Danezos Máté, Zypol 
János, Pethkes Benedek.1 

Désháza használatától ugyanekkor Menvői Domokos el-
tiltja atyját, Lászlót, továbbá Moni Tamást , meg ennek fiait: 
Pált, Jánost és Pétert.'4 

Tolvay Balázs 1457-ben királyi adományu l kapta Dés-
házát.3 

1459 j un . 27(?)-dikén Menyői Domokos elzálogosítja az 
itteni bir tokát tiz a rany forintért Deésházi Gálnak és fiának, 
Györgynek, Esze Istvánnak és Balázsnak.4 

1459 okt. 4-dikén Menyői Péter eladja e bir tokát har -
minezöt arany forintért Csehi Péternek. 5 De egy ízben elvesz-
tette azt, mert (1457 január 31-dikén?) V. László király Kwesi 
Simonnak adta." 

14(il márcz ius 5-dikén e birtok elidegenítésétől Jakcsi 
(iyörgy és gyermekei nevében eltiltja Jakcsi Jánost Lelei 
István.7 

1468 decz. 24-dikén a kolozsnionostori konvent jelenti a 
királynak, hogy innen megidézte Bályoki Szilvestert a püspök 
kárára Tasnádon elkövetett hatalmaskodásért 8 

1475 körül (Jakcsi?, Menyői?, Csehi?) Péter jobbágyai 
3 forintot fizettek innen.9 1543-ban a Pázmány Péter jobbá-
gyait 1 kapuszámnyi adóval rótták meg.10 1549-ben, a mikor 
Deshaza Kővár tartozéka, 1 kapu után fizettek adót a Deés-
házi Lajos jobbágyai . 1554-ben, a mikor a helység már nem 
tartozéka Kővárnak, Haraklányi Miklós részén találtak itt 1 

1 Dl. Kolozsm. Prot. C. min. pag. 57. nr. 2. — - Dl. Km. Prot. C. min. 
pag. 57. nr. 1. — 3 Századok, XIV. évf. 827. lap. — 4 Dl. 36392. Km. Prot. E. 
min. p. 54. nr. 1. — 5 Wl. e. és 1)1. 36392. Km. Prot. E. min. p. 60. nr. 2. — 
6 Dl. 15132. — 7 1)1. 36392. Km. Prot. E. min. p. 102. n nr 1. 8 Tört. Tár. 
1897. évf. 501. 1. — s> E mű I. k. 179. — 10 Dical. 
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kapu után megadóztatható jobbágyokat , továbbá 1 szegényt.1 

1549-ben 25 25 dénárnyi adót fizettek Lukács Ferencz, Nagy 
Jakab, Török András és Petkes András egytelkes nemesek.2 

Ekkor, mint néhai Deésházi Kelemen birtokát, a mclv Deés-
házi Lajos kezén volt, vissza akarták csatolni Móré Márton 
-és I laraklányi Miklósné Deésházi Borbála, állítván, hogy őket 
az úgy női, mint férfi ágon megilleti. A király vizsgálatot 
parancsol t . 8 'Egyidejűleg arról is hallunk, hogy Deeshaza falu, 
mint Deésházi István birtoka, rokonság révén Dobai Székely 
Miklóst és Menyői Bereczk Boldizsárt illeti, ezek el is tiltják 
attól Deésházi Lajost, Móré Mártont meg Haraklányi Istvánt 
és Lászlót.4 De 1550-ben, a bir tokrészen és jobbágyokon Móré 
Márton, Désházi Borbála és Désházi Lajos osztoznak meg.5 

1492 febr. 13-dikán Szentkirályi Dabolczi Balázs és Fá-
bián Ambrusné Nemes Dorottya elzálogosítják e bir tokukat 
Dobai Györgynek és fiának, Ferencznek.6 

1535-ben a kolozsmonostor i konvent azt jelenti János 
királynak, hogy Sámsoni Hodosi Miklós királyi és János pap 
konvent i emberek e b i r tokban Nemes János és Bálint telkét 
foglalták le Nagydobai Tamás és György felperesek számára. 
A lefoglalt telkeket meg nem becsülhet ték, mert ugyanott 
másoknak is van telkük. (Előfordul ez oklevélben Nemes 
A m b r u s is.)7 

1018-ban Móré Bálint özvegye és gyermekei osztozkod-
nak. Ez alkalommal Hatvani Mihályné Móré Borbála és Guthi 
Miklósné Móré Anna jobbágyokat kapnak. A deésházi ház-
helyet Borbálának adják.8 E Bálint özvegye, Borsai Erzsébet 
és leányai : Dobai Boldizsárné Erzsébet, Hatvani Mihályné 
Borbála, Imre deákné Zsuzsána, Guthi Miklósné Anna és 
Zsófia árva az osztozkodók.9 

1 Dical. — 2 U. o. — 3 Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. M. nr. 24. — 4 Orsz. 
lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 56. 5 Jlt. 6 Dl. 36398. Km. Prot. M. min. 
p. 57. nr. 1. — ~ Orsz. lt Km. conv. lad. 26. D. nr. 37. 8 Orsz. lt. Kolozsm. 
•conv. fasc. B. nr. 22., 26. fiók. — 9 Gencsi lt nr. 52., nr. 1521. 
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1652 márcz. 9-dikén Menyei Debreczeni István, Közép-
Szolnok vármegyének egyik hütös szolgabirája előtt a közép-
szolnokvármegyei Désházán lakó nemes Antos Pál e határon 
három rud rétet zálogosít el a Désházán lakó vitézlő Dohai 
Andrásnak s feleségének Nagy Annának. Szomszédok Tolvaj 
János, Ispán János.1 

1656-ban itteni emberek jelen vannak egy vajdakút jabel i 
szánt ó fö ld elzálogosítás á n ál.2 

1696-ban Haraklányi Istvánnak van egy részjószága.3 

1705-ben nemesek: Alszegi János, Petkes Dávid, Petkes 
János, Petkes István, Petkes Péter, Petkes András, Petkes 
Ferencz, Németh Bálint. Nagy István, Hunyadi István, Faze-
kas István.4 

Mint kuriál is község 1715-ben és 1720-ban kimaradt az 
adóösszeirásból/ ' 

1732 előtt Fodor András és neje (inti Zsuzsánna, majd 
ezek örökösei Fodor Zsigmond, Fodor János és Fodor Kata 
birtokosok. Az örökösök e bir tokot 1733-ig felosztatlanúl 
használták.0 1732-ben Dohai Gábornak telke van. 1733-ban a 
néhai Menvöi Fodor Zsigmond bir tokán megosztozkodnak 
Fodor Zsigmond, Menyői Láposi Pál és Fodor Mária örökösei.7 

1747 Szent György havának 11. nap ján tanuvallatást tar-
tanak itt. A tanúval lomások szerint Tóth György édes anyja és 
Oláh András nagyanyja Deésházi Ispán leányai voltak. Ezen 
Deéshási Ispán részén van Deésházán 3 nemes telek, 4 szántó-
föld, egy puszta szőlőföld és 2 kaszáló. Ezelőtt a nevezett 
Tóth György megesküdött a falu előtt, hogy az Ispán-jószág 
őt és Oláh Andrást egyenlő a rányban illeti. Ezen eskü alap-
ján Oláh András há rom máriást adott a falunak, azért, hogy 
a sertései most már mint idevaló birtokoséi já rhassanak a 
falu makkos e r d e j é b e 8 

1 CRIS papírpecsét. Szgy. — 2 Szgy. — :t A Haraklányi-Oklevelekről 
1818 január 29-én Leiében összeirt lajstrom. (Szgy.) 4 Szv. lt. — r* Magy 
Stat. Közi XII. k. 65. és 66. 1. — .Ilt. — 7 .llt. — -s Szgy. 
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A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírták 
e községből a következőket. Bir tokosok: Nagy Sándor, Ba-
ranyai Pál, Pelei Kis Ferencz utódai és Kis András ; saját 
telkükön lakó adózó nemesek : Hunyadi Mihály. Fazakas Ist-
ván, Petkes Sámuel, Gergely Ferencz, Asztalos Márton. Borsi 
Ferencz, idősb Hunyadi György, idősb Petkes Bálint, idősb 
Petkes József, Molnár János, György és István. Oláh János, 
Szabó György, Nagy György, Alszegi József, Máté István, 
DebrecZeni Márton, Boros János, ifjú Hunyadi György, Dohai 
István, Molnár Péter, Petkes Ferencz, Nagy József, ifjú Hu-
nyadi István, Oláh József, Nagy András, Lakatos András, ifjú 
Petkes Sámuel, idősb Oláh András, Molnár Márton, Hunyadi 
József, Petkes János, Máté József, i f jú Oláh András, Alszegi 
Sámuel , Fazakas János, i f jú Fazakas István, Sándor József, 
Lakatos József, Máté György, Dohai András, Oláh Bálint, 
idősb Molnár György, i f jú Petkes Bálint, Máté János, Csatlós 
János, Asztalos József, Lakatos György, Bécsi Zsigmond, 
Oláh Ferencz, Nagy István, Bácz Ferencz, Petkes Benedek, 
Nagy Ferencz, Módi Mihály, Dohai József, Récsei János, 
özv. Debreezeni Jánosné, özv. Petkes Istvánné, özv. Bodor 
Istvánné és özv. Szilágyi Is tvánné; lévita: Barta Ferencz.1 

1805-ben a haza csendességben való tartására gyalog kiáll-
hatnak a következő adómentességet nem élvező, szabad álla-
potú lakosok: Petkes József és Bálint, Nagy Ferencz, Dohai 
István, Molnár Ferencz, ifjú Molnár György. Dohai András 
és József, Petkes Bálint és Sámuel, ifjú Petkes József, öreg 
Fazakas István, ifjú Fazakas István, Iklódi József, Petkes Jó-
zsef. Kiss János, Oláh András, Máté István. Alszegi Sámuel, 
Molnár István, Fazakas János, Nagy István, Oláh Ferencz, 
Nagy András, Oláh György, ifjú Oláh Ferencz, Máté János, 
Petkes Benedek és András, Dohai János, Hunyadi József, 
Máté György, Tamás József. Petkes János, Hunyadi István és 

1 Szv. lt. 
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Bálint, Bécsi Zsigmond és János, Yiski József, Hunyadi (iyörgy, 
Szilágyi (iyörgy, Dobai Sámuel, Lakatos József és András, 
Máté József, Hunyadi János, Debreczeni Sámuel, Módi Már-
ton, Debreczeni József, Nagy József és György, Molnár Már-
ton és József, Varga Ferencz, Molnár György, János és Ist-
ván, Csatlós János, Boros János, Módi István, Alszegi József. 
Csatlós András, Petkes Ferencz, i f jú Máté István, Molnár Pé-
ter, if jú Petkes Ferencz, Oláh János, József, Mihály, András 
és Bálint, Kulcsár István, Máté Sándor, Asztalos József, Do-
bai András, Török András, Borsi Ferencz és István, Gergely 
János, Nagy János és József, ifjú Nagy István, Nagy Ferencz, 
Debreczeni Márton, Hunyadi András, Oláh Péter, Berkeszi 
József, Módi Mihály, Nagy András és i f jú Molnár István.1 

Evang. reform, t emplomát 1858-ban szentelték föl. Papja i : 
1856 1877. Szabó Lajos, 1878. Dómján Sándor, a kit Kecs-
keméti Kálmán, majd Molnár Gyula követett. 

Elemi iskolája felekezeti jellegű s egytantermű. 
1847-ben a lakosok száma 225; va lamennyi evang. ref~ 

1890-ben lélekszáma 619; nyelvre nézve magyar 009, oláh 8, 
egyéb nyelvű 2; vallásra nézve gör. kel. 8, evang. ref. 600, 
izr. 11. Házak száma 144. Lakosai fazekasiparral foglalkoznak. 

1895-ben gazdaságainak száma 145, területe 705 kataszt-
rális hold, a melyből szántóföld 293, erdő 236, rét 58, kert 25, 
szőlő (parlag) 22, legelő 19, terméket len 52 hold.3 

A községnek 1900-ban 20.710 K. 8 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 1731 K. 28 t'. 

Határrészei : Purés-tető, Szőlőhegy. Kis-mező, Nagy-szőlő, 
Versenytelek-hát. Gaberin nevű kú t jának vizét gyógyító ere-
jűnek mondják . 

Derzsek. L. Derzsik. 

1 Szv. lt. Nagyv. Nvk. 1847., 110 1 — :s Mg. St 502 
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I >erzsi<la. 

Kis- és Nagy-Derzsida.) 

Derzsida ma kettő v a n : Kis- és Nagy-Derzsida. Az ok-
levelek e két helységet Alsó- és Felső-Derzsidának is mondják , 
sőt előfordul a vizén innen való, a hegy alatti Derzsida, Ders-
lxáza, és Túlsó-Derzsida is; de ezek az előbbi helységeket je-
lentik. Ugyancsak s ű r ű n találkozunk, különösen a tizennyol-
czadik század derekától a Babncza névvel ; Babucza, Bobota 
mindig Xagy-Derzsidát jelenti, a mely községünknek román 
neve : Bobota, míg Ivis-Derzsidáé: Dersida-Miea. A Hunyadiak 
korában há rom ily nevű község is szerepel.1 

Nevének változatai: Dobnr 1205 1235 között, Derzsida 
1349, Dersida 1423, Dersgda 1427, Dershyda 1441, Derzhgda 
1459, Dersliida 1460, Kis-Derzshida, Nagy-Derzshida, Dersda 
1475, Dershijda i486, Deershgda 1503, Dersjda 1526, Dersháza 
1549, Felső-Dershijda, Deshida 1550, Alsó-Dershyda 1569, Alsó-
Dersida 1694, Deezsida 1726, Babntza 1748. Babotza 1779, 
Babota 1795. 

Derzsida, Derzs h íd ja Ders régi magyar személynévtől szár-
mazik. De a képzés szláv is lehet. 

Mindkét helységünk középszolnok vármegyei. 
1729-ben egy, a középszolnokvármegyei generális szék előtt 

folyt perben Xagy-Derzsidára vonatkozólag ez áll: «A nagv-
Derzsidai Újfalu helyének, úgymint Babnktelkének délfelöl 
való terr i tór iumából , tudniillik a Malombércze nevű erdőből.» 
E szerint Nagy-Derzsida a kuruczvi lág után ú j ra alakult és 
pedig Babuk-telkéből s a még régebben elpusztult Szoldoba 
vagy Szoldobágy falusi p raed ium területeiből. Az 1819. ú r -
béri eonseriptio szerint 1630 körül egyesűit az azelőtt pusztán 
állott Babuktelke vagy Nagy-Derzsida és Szoldoba, de újból 
elpusztíttatván, mint a fennebbiekből kitetszik, a kuruez világ 

1 Csánki I k. 544. 1. 
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alatt, sokáig pusztán1 kellett á l lania ; az 1718-diki összeirás 
csak egy Derzsidát említ, ez pedig Kis-Derzsida volt bizonyo-
san, a mely közlekedési ú tban nem esvén, inkább megmarad t . 
Az idézett conscriptio szerint egy unit. pap foglalt a közös-
ből egy nagy területet, azt elnevezve «eklézsia erdejének» s 
a lakosok oda húzódtak, s ott irtogattak, telkesítettek, háza-
kat építettek, a pap az egyház tu la jdonának elismeréséül tőlök 
egyebet évi taksában egy forintnál nem kivánt. így lett az egy-
ház birtokos s miután bennlakó bir tokosok nem voltak, sza-
badon foglaltak, s a mit foglalgattak, azt a használattal el is 
évitették.1 

Középszolnok vármegyének egy másik adata szerint Nagy-
Derzsidát a törökök, szatmári tolvajok és kuruezok 1 (582 előtt 
elpusztították.2 

1703-ban puszta birtok, de 1646-ban még laktak benne, 
1046 előtt a Sarmasági-esalád kövesdi jószágához tar tozó b i r -
toka, 1040 után pedig a Gyerőmonostor i Kemény báróké. : í 

Hont vármegye küldötteinek összeírása szerint 1718-ban tele-
pül t ; negyven évig puszta volt.4 

Ez a falu a szá jhagyomány szerint a Kraszna völgyében 
feküdt, neve Szolduba volt. E helyről a ta tá r fu táskor költöz-
tek el, a falut fölégették önmaguk és a templom tornyait egy 
kútba dobták. Szoldubából jelenleg csak két ház áll fenn. De 
Szoldobágv pl. 1720-ban, mint puszta tartozott hozzá s abból 
ekkor 10 köböl volt művelés alatt.5 

Valószínű, hogy Derzsida lappang m á r a Váradi Iic(je-
strmn Dobár nevű villája alatt. Az idevaló Dasót azzal vádolja 
Hatvan falubeli Litér, hogy tudomása van a táborból elveszett 
lováról, azonban a vas hordozása közben Litér találtatott bű-
nösnek; majd az e villabeli Mátyás pris taldus vala, a mikor 
Gotfried prépost azzal vádolja Simont és Bereczket, hogy neki 

1 Szgy. — 2 Szv. lt. — ;5 Jlt. — 4 Magy. stat. Közt. XII köt. 339. lap 
5 U. o. 

Dr. PETRI MÓR: Szilágy vármegye monographiája. III. ' ^ 
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15 márka kárt okoztak.1 Kandra Kabos palaeographiai indító-
okokból Szilvást tart ja Dobur igaz alakjának, de Er-Szodoró-
ban is keresi." holott Dob úrhoz a Bobota vagy Bábuk név ve-
zet inkább. 

Derzsida nevét a Lipszki-féle térkép Doborunak írja. 
A váradi káptalan Zsigmond királynak 1423-ban kelt be-

iktató parancsára Kusalyi Jakcsi György fiának, Dénesnek Der-
sida szolnoki bir tokába e l lentmondás nélkül beiktatta György 
másik fiát Jánost, ennek nejét Annát meg fiait: Lászlót és 
Györgyöt.3 

Görbeth Mihály középszolnoki dersidai részbir tokába zá-
logjogon beiktat ják Drágfi Györgyöt és Jánost.4 De Görbét 
Pált és Tharnoff Cseh Zsigmondot visszaiktatják ezen jószá-
gaikba, miket Drágfi György7 és Majádi István elfoglaltak volt 
fegyveres kézzel.5 Dersydat, Majádi László birtokát ennek kis-
korúsága idején 1427-ben Ilosvai György zálogba adja Jakcsi 
Dénesnek, Lászlónak stb. 1435-ben László visszaváltja.6 Ders-
hyda egyike Dobokai Miklós és Majádi László ama birtokai-
nak. a melyekbe 1441 máj . 19-dikén be akarják iktatni Ilosvai 
Lászlót és Jánost, Ilosvai János deákot meg Bywlyei Jánost, 
a mi ellen tiltakoznak az előbbiek.7 1459-ben Litterati Isván-
nak adják e részbir tokukat Ilosvai Litteratus István meg Gör-
bét László és János.8 14(jl okt. 1-sején Majádi László elzálo-
gosítja e falubeli birtokát Sarmasági Yalkai Ozsvátnak.9 

14()(j okt. 9-dikén be akarták iktatni e bir tokba Sarmasági 
Ambrust , de ellentmondott Sarmasági András özvegye, Kata-
lin a nevezett András leányai, valamint az alperes Sarmasági 
Eleknek Ilona asszonytól született gyermekei és Majádi Lász-
lóné Ágota nevében.1 0 Majádi János. István és György kielégí-

1 Kandra : V. R• 210., 266., 268. lap. — 2 211 1. 6 sz. j., 267. 1. 9. sz. j. 
GKG. cista C. fasc. XII. — 4 Gencsi lt. nr. 172. — 5 U. o. nr. 548. <! Szgy. 

nr. 584 — 7 Dl. Km. Prot. AB. min. pag. 69. nr. 3. áthúzva. — 8 Gencsi lt. 
nr. 502. — 9 Dl. 30392. Km. Prot. E. min. paz. 135. nr. 3. — 10 Dl. 36393. Km. 
Prot. F. min. p. 1. nr. 1 
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tették e részbirtokból Jakesi Gvörgyné Majádi Elenát, az őt 
megillető leánynegyed fejében, miről 1471-ben az előbbiek 
nyugtatót vesznek.1 1475-ben Mátyás király Gilberth Miklósnak 
Ítélte oda e birtokot Szakácsi Istvánnal és fiával, Jeromossal 
meg Krisztinával és Katalinnal szemben.2 E birtok ügyében 
1479 decz. 12-dikén vizsgálatot rendelnek Majádi István és 
János, másrészt Dománhidai László közt . ' 1475 körül az 
egyik Dershydán a vajda jobbágyai 3 forint 1 dr., a másikon 
a Báthori jobbágyai 7 forint 2 dr. adót fizettek.4 1543-ban a 
vizén innen való Dersijda (citra aquam) Nádasdi Boldizsár, 
Dobai János és Szakácsi László között oszlott meg, kik közül 
a Dobai jobbágyai 2 kapu után adóztak, míg a másik kettőéi 
csak 1 1 után. Följegyeztek e helységből 1 birót és 3 sze-
gényt is.r> A másik Derzsida (sub monte) Sarmasági László. 
István és Mihály között oszlott meg; u tóbbinak a jobbágyai 
2 kapu után adóztak, míg az előbbiekéi csak 1 1 után, 
Ugyanekkor följegyeztek még a 4 kapuszámon kívül 3 birót, 
5 szabadost, 8 szegényt, 6 új házat és 2 pusztatelket." 1549-
ben (Ders hazán, 1550-ben Dershidán) 2 kapu után adóztak 
a Sarmasági Mihály jobbágyai, a Perneszi Imre és Sarmasági 
Andráséi pedig 1 1 után. E 4 kapuszámon kívül volt e 
helységben még 1 bíró, 8 szegény és 0 új ház.7 Twlso ders 
hiddn 2 kapu után adóztak a Dobai János jobbágyai , a 
Sarmasági Andráséi pedig 1 után. E 3 kapuszámon kívül volt 
a helységben még 3 új ház, továbbá Sarmasági Mihály részén 
1 új ház, Perneszi Imre részén 1 szegény meg 1 puszta ház, 
a Majádi Miklósén 2 ú j ház, a Dobai Tamásén 1 új ház és 
1 szegény, végül a Nádasdi Boldizsárén 1 szegény.8 1570-ben 
Alsódershíjdán 1 1 kapuszámnyi adóval rótták meg a Sar-
masági Miklós, Miklós István és Majádi Imre jobbágyait." 
Felsewdershydán 2 kapu után adóztatták meg Sarmasági Mi-

1 Gencsi lt. nr. 918. - Lelesz, Prot. Parvi folio 53. — 1)1 30327 — 
E mű I. k. 180. 1. — 5 Dical. — 6 U o. — 7 U. o. — 8 U. o. 9 U. o. 

18* 
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hály özvegyének a jobbágyait, ellenben a Sarmasági Miklóséit 
csak 1 után.1 

Görbét Pál és neje eladták Dershyda b i r tokukat Körösi 
Zs igmondnak, 2 a ki tiltakozott, mikor többek között e rész-
bir tokba beiktatták Majádi Istvánt és Györgyöt, a miért utób-
biak per t folytattak Körösi ellen. Az 1486-ban hozott Ítélet 
szerint a Majádiak kötelesek lefizetni Kusalyi Jakcsi Dénes-
nek bizonyos zálogösszeget és a bir tokot ezután megtar t ják. 
Körösit e lmozdít ják követelésétől.3 Fancsikai Annát hozo-
mány és nászajándék illette meg és ezen Anna fiait: Besenyei 
Nagy Györgyöt, Ágostont és Miklóst kielégítik Majádi János, 
István és György,4 a kik e részbir tokukat átadták Fancsikai 
Ágostonnak, Györgynek és Miklósnak meg özv. Besenyői Nagy 
Benedekné Margitnak, miről az utóbbiak elismervényt állít-
nak ki az előbbiek számára. 5 1487 aug. 13-dikán Mátyás ki-
rály meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy e bir-
tokba iktassa be Majádi Istvánt, Gergelyt és Jánost.0 De mikor 
a bir tok egy negyedrészébe, mint a nagyatyjukról , Sarma-
sági Andrásról marad t jogos örökségbe akar ják iktatni a Majádi 
László fiait, Sarmasági W e r e s László tiltakozik a néhai Sar-
masághi Elek fiai nevében a beiktatás ellen.7 Néhai Ilosvai 
György e b i r tokába 1492 márcz. 1-sején is beiktatják Majádi 
Istvánt, Jánost és Gergelyt,8 még pedig a bir toknak a fele ré-
szébe s e l lentmondás nélkül.0 Ez évi október 13-dikán Ilosvai 
Gerberth Tamás e falubeli birtokát zálogba veszi Báthori 
András.10 

1493 juh . 14-dikén Ilosvai Jeromos elzálogosítja e falu-
beli bir tokát fiának, Miklósnak.11 

Leánynegyedi részének felét és ingóságait 1503 m á j u s 
24-dikén néhai Darahi Barát László leánya, Jusztina férjének, 

1 Dical. — 2 Dl. 36405. Michael pag. 20. nr. 1. — 3 Gencsi lt. nr. 384. 
4 U. o. nr. 764.; más. — 5 Lelesz, C. Kraszn. Prot. 2. folio, 3. Dl. 27955. 
" Jlt. — s Dl. 27739. — !» Gencsi lt. nr 286. 10 Dl. 36398. Km Prot. M. min. 
p. 91. nr. 1. — 11 Dl. 36398. Km. Prot. M. min. p. 137. nr. 1. 



d e r z s i d a . 2 7 7 . 

Borzási Lászlónak hagyományozza, a ki viszont a vajai és 
borzási birtokát hagyományozza nejének.1 

1507-ben Ilosvai Geurbeth Mihály elzálogosítja többek 
között e részbirtokát Ilosvai Majádi Is tvánnak.2 

1508-ban Ilosvai Gewrbeth Mihály részbir tokába zálog 
czímén beiktattatják magukat Drágfi György és János.3 

1510-ben Császári Szele István e részbir tokát eladta, má-
sokkal, ezer arany forintért Báthori Gergelynek, István és 
Andrásnak. 4 

E birtokba 1519-ben beiktat ják Guthi Ferenczet, de tilta-
koznak az ellen Ilosvai Miklós és Majádi Gáspár.5 

Literátus Mihály ez évi márcz. 15-dikén végrendeletileg 
nejére és két leányára hagyta e részbirtokát." 

Mint az ilosvai nemesi kúr iához tar tozó bi r tokoknak felébe 
1525-ben beiktatják Laszthoczi Lászlót és édes anyját, Ilosvai 
Dorottyát, miután Majádi Jánost, Istvánt és Györgyöt itéleti-
leg a r ra kötelezték, hogy vonják vissza e l lentmondásukat . 7 

Lajos király Budán 1520-ban ú j ra adományozza Majádi 
Jánosnak s fiainak, szóval a Majádi-családnak.8 

1520 jan. 24-dikén, a k rasznán , e birtok területén levő 
malom fölött kiegyeznek Majádi János meg Miklós, Imre fiai 
és Guthi Ferencz, ennek Imre és Balázs fivérei nevében is.1' 

Görbét István, András, Mihály és János e részbir tokába 
beiktatják Guthi Ferenczet, de Ilosvai Miklós meg Majádi Gás-
pár és Boldizsár el lentmondanak.1 0 

A derzsidai részbirtok felét Majádi György fiaival: János-
sal és Gáspárral szemben itéletileg kapta Domahidi László 
néhai leányának Zsófiának a íia. Guthi Ferencz, kit ama fél-
rész öröklés jogán megilletett.11 

Az itteni részbir tokhoz any juk után joguk van Fancsikai 

1 Dl. 36405. Kin. Prot. Michael pacj. 253. nr. 1. 2 Gencsi lt. nr 280 
3 U. o. nr. 07 és n. 501. egyszerű másolat. — 4 Lelesz, C. Kraszn Prot 1 
folio 114. — 5 U. o. 5. folio 10. — ° Gencsi lt. nr 790. 7 U o. nr. 883. — 
s Jlt. nr. 45. — » Dl. 31049. — 10 Gencsi lt. 381. — 11 U. o. 
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László Ilosvai ( iyörgyné leányától, Margittól született gyerme-
keinek.1 

1535-ben itt egy birtokrész, mely (i írtért Majádi László-
nak. Miklósnak, Imrének volt elzálogosítva, visszamegy Sza-
kácsi László és íia, Ferencz birtokába." 

1540-ben Ilosvai György itteni részbir tokába beiktattatják 
magukat Majádi László. Imre és Miklós, de a Guthi-esalád 
e l len tmond/ ' 

Mindkét Dershida néhai Sarmasági László azon javai 
közé tartozott, a melyeket legutóbb mint gyámok Báthori Ist-
ván özvegye, Katalin és fiai : András, Kristóf meg István ke-
zeltek. kiket 1547-ben számadásra intett Sarmasági András.4 

Dohai János és neje, Anna dershidai jobbágyát , Pousa 
Jánost agyonlőtte Czilbert Lőrinez, a kit azért 1550-ben meg-
idéznek."' 

Túlsó-Dershida részbirtokot elfoglalta Körösi Ferencz, a 
ki ellen ezért 1550-ben tiltakoznak Sámsoni Körösi Miklós és 
íia, János.0 

Dershida részbir tokba 1550-ben újból beiktatják Sarma-
sági Mihályt.7 

Derzsida felosztására 1551-ben törvényes bí rákat kérnek 
Bőnyei Mátyás, Körösi Ferencz és Tordai Zsigmond. s Később 
(1723?) Bőnyei Miklós derzsidai részbir tokába Bőnyei György-
nét, Szécsi Borbálát, iktatták be.9 Bőnyei Mátyás cserébe adja 
1551 körül az itteni részbirtok negyedét Majádi György leá-
nya inak : Ilosvai Mihályné Katának és Rátoni Jánosné Erzsé-
betnek.10 

1551-ben meghagyja Ferd inánd király, hogy Majádi László 
Dershyda bir tokába, a mely jelenleg Tordai Zsigmond és Sám-
soni Körösi? (Ewressy) Ferencz kezén van, iktassák be Bőnyei 

1 Gencsi lt. 281 — 2 Nagvv. Muz. Hl. — :t Gencsi lt. nr. 28(5, — 4 Lelesz, 
Act. an. 1547 fasc. 3. nr. 21. — 5 Orsz. lt. Km. conv. lad. 2(5. 1). nr. 10 

Lelesz, C. Kraszn. Prot. 7. folio 37. — 7 U. o. Prot. 7. fol. 57. an. 1550. 
s Gencsi lt. nr. 280. !) U. o. 391. 10 U o. 280. 
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Mátyást, a kit annak része anyai jogon megillet és a ki m á r 
meg is osztozott azon Tordaival és társával. Ellenkezés ese-
tén idézzék meg Tordai t és Körösit.1 Mindkét Derzsidát még 
ekkor Sarmasági Borbálának Ítélték oda.2 

Guthi Anna végrendeletileg hagyta derzsidai részbirtokait 
férjére, Ilosvai Dobai Jánosra, a kit 1559-ben királyi jóvá-
hagyással be is iktatnak azokba.3 De Majádi Mátyás ellent-
mondot t . 1562-ben kibékülnek, mire Dobai a békesség fejében 
egy ilosvai telket ad Majádinak. 4 

1569-ben János király felszólíttatja Sarmasági János fiait, 
hogy a tyjuk Alsó- és Felső-Dershyda bir tokából adják ki Anna 
nővérüknek a köteles részt és leánynegyedet.5 

Az egyik Derzsidán 1570-ben a gyulafehérvári törvényszék 
határozatából Sarmasági Anna, Gyerőmonostor i Kemény Já-
nosné, felperes osztozik hat fiútestvérével, mint az atyjukról , 
Sarmasági Jánosról, maradt örökségen, de a másik Derzsida 
egészen a fiúké marad . 0 

1572-ben Dobai János halálával per folyt Derzsida rész-
birtokért Ilosvai Dobai másként Banga Jánosné Guthi Anna és 
Horvát Istvánná Dobai Erzsébet között.7 E r r e vonatkozólag 
1575-ben Rápolti Szerafin meg Ghegedi András és neje, Rá-
polti Anna. egyezséget akarnak kötni, a mi ellen tiltakozik 
Vasaljai Literátus Gábor a maga és fenti Szerafin leánya, Er-
zsébet személyében.8 

Elidegenítése miatt 1576-ban néhai Dobai János fia, György 
ellen is tiltakozik Rápolti Szerafin leányának, Erzsébetnek meg-
bízottja, Vasaljai Literátus Gábor.9 Egyike azon jószágoknak, 
a melyekről szóló oklevelek kiadása iránt 1592-bén Bélteki 
Mihálvné Hídi Margit megkeresi a leleszi konventet.1 0 

Az itt levő összes javaikat Gsoba Zsigmond és neje Hídi 

1 Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. M. nr. 22. — 2 Lelesz, Prot. 7. fol. 154. an. 
1551. — Gencsi lt. nr. 824. — 4 U. o. nr. 944. — 5 Gy. f. kápt. lev. H. 30. 

Jlt. — " Gencsi lt. nr. 396. — s Lelesz, Signat. Lib. 5. fol. 24. 9 U o. 
lolio 94. — 10 U. o. Act. an. 1592. fasc. 2 nr. 7. 
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Erzsébet elzálogosítják Gencsi Györgynek.1 Kövesdi Sarma-
sági Zsigmond l(j()l-diki végrendeletében mostoha f iainak: 
Jósika Zsigmondnak és Gábornak köti le nejének elköltött 
5000 f r t ja fejében.2 

1602 előtt Dershida a Sombori Farkas birtoka volt, de 
1602-ben Básta György generális és Keövendi Székely Mihály 
tiszántúli kapi tány Trogeri Lodi S imonnak adják érdemei 
jutalmául . 8 

A Dershyda bir tokjogát illető okleveleket Telegdi Espán 
István átadta Sarmasági Zsigmondnak. Ezen iratokat Sarma-
sági László és Gáspár unokatestvérek a nevezett Zsigmond, 
mint legidősebb családtag őrizetére bízták, de a II. János 
itélőlevele Sarmasági János és 50 nemes esküjéről, melyet 
II. Lajos ú j adománya alapján tettek, hiányzik, a miért is 
1607-ben a fenti Zsigmond panaszt emel Espán ellen, mire 
Bákóczi Zs. fejedelem meghagyja, hogy követeljék utóbbitól 
a m a levél kiadását s ha ezt megtagadná, idézzék meg.4 Rá-
polti Szerafm és Bálint átírták Dobai Jánosra a birtokot és 
kibocsátására 1632 jun. 10-dikén Ilosvai Dobai Banga Miklós 
meginti Sándorházi Istvánné Dobai Zsófiát.5 A részbirtokért 
per folyt Dobai Banga Miklós és Sándorházi Istvánné Dobai 
Zsófia között, de 1633 febr. 11-dikén megegyeztek.0 1637 
márcz. 29. előtt Dobai Banga Miklós cserébe veszi egy itt levő 
jobbágyáér t Majádi Gáspárnak a Kishegyen levő szőlőjét.7 

1641-ben Jenyezei Szunyogh Gáspárné L. Bánfi Zsussánna 
Kis-Rédei Ferencz jelenlétében pénzszükség miatt eladta a 
középszolnoki mindkét Derzsidát örök áron és visszaváltha-
tat lanúl Gyerő-Monostori Kemény Jánosnak és örököseinek. s 

1643 május 20-dikán nagy- és kis-derzsidai birtokáról Serédi 
István Kemény János fej. főkomornyik javára lemond. 

Xagy-Derzsida birtok zálogösszegével 1643-ban özv. Ilos-

1 Lelesz, Act. an. 1652. — 2 Péchy-család ltára. Századok, 1889. 6. füz. 
;t Orsz. lt. Gy. f. kápt. E. 86. — * U o. Km. conv. lad. 27. S. nr. 1 5 Gencsi 
lt. nr. 821.— 6 C. o. 82,'í. " U. o. 812. — s Hl. fasc. I.. L nr. 5. 
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vai Nagy-Fancsikai Jánosné Dobai Banga Zsnzsánna megkí-
náltatta Sándorházi Istvánné Dobai Banga Zsófiát, de.ez nem 
fogadta el azt.1 

A két birtok fölött a Sarmasági-család és Kemény János 
között létrejött szerződést Rákóczi Gy. fejedelem megerősíti." 
Mindkét faluban levő részjószág 1047 előtt a Sarmasági György 
birtoka volt; ez fi utód nélkül hal el, a bir tokot az erd. fejed, 
fiscusa foglalja le 1647-ben; ápr . 4-dikén még a fiscusé, de 
máj . 20-dikán már Gyerőmonostor i Kemény Jánosnak és fe-
leségének, Sarmasági Annának adományozza Rákóczi feje-
delem.'5 

1650-ben Hídi István egy nagyderzsidai jobbágytelkeért 
cserébe veszi Dobai Miklós ökörítói jobbágy telkét tartozékai-
val együtt.4 

1654-ben Kügyi Virág Ferenez és neje, Szilágyi Zsuzsanna, 
derzsidai birtokaikat és jobbágyaikat is odaadják cserébe Szé-
nási Dávidnak egy biharmegyei köbölkút i bir tokért .5 

E birtokhoz joga van Rápolti Bálint utódának, Sándor-
házi Ferenczné, Túr i Zsuzsánnának, de e jogáról 1656-ban 
lemond férje meg Sándorházi János, István és Kémeri Lorán 
Andrásné Sándorházi Katalin javára." 

Nagy-Derzsidán lakik 1657-ben Balajti Lászlónak há rom 
oláh jobbágya.7 

1658 április 19-dikén Petkes István és Szodorai Kristóf 
Kraszna vármegye hites megyebirái előtt Szénás Dávid zá-
logba adja Majádi Gáspár ilosvai lakosnak Nagy-Derzsidán 
lakó Erdélyi Kozma nevű jobbágyát 47 írtért.8 1669 má jus 
17-diki vizsgálat szerint Majádi Györgynek derzsidai s más 
részbirtokait azon az alapon bír ja Balajti László, hogy Ma-
jádit a haláltól váltotta meg.9 1 (571 jan. 26-dikán a nagyder-
zsidai részjószágba Balajti László magvaszakadtával beiktat-

1 Gencsi lt nr. 378. — 2 Gyf. kápt. A. A. 78. — Jlt. — 4 Gencsi lt nr. 
1651. — 5 Nagyv. Múz. Bl. — 6 Gencsi lt. nr. 817. — 7 Jlt — 8 Xagvv Múz. 
Bl. — Gencsi lt nr. 930. 
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ják Kopacseli Boér Ferenczet,1 a kinek Apafi Mihály fejede-
lem ajándékozta azt, de Telegdi Balajti Ferencz és neje. Val-
kai Erzsébet el lentmondottak, a mit 1676 febr. 19-dikén meg-
okolni is készek.2 

1673 máj . 30-dikán Csögi Pál elzálogosítja itl a Nagy 
Lukács nevű jobbágytelket Dohai Györgynek.8 

1675 febr. 15-dikén Lővei Jánosné Sándorházi Kata el-
zálogosítja ama jobbágy telket, melyet Balázs, másként Farkas 
Illés házának neveznek, Dohai Györgynek és nejének, Szécsi 
Judi tnak. 4 

1676 okt. 8-dikán Apaíi M., erdélyi fejedelem megparan-
csolja Kraszna vármegyének azon per átküldését, melyet az 
itteni malom ki nem bocsátásáért Ilosvai Dohai György foly-
tatott Szentkirályi Istvánné Dánvai Zsófiával, mint Szentkirályi 
Péter és Anna természetes gyám anyjával.5 Okt. 20-dikán a 
nagy- és kisderzsidai bir tokot illetőleg tiltakozik Ivávási Pálné 
Katalin Sarmasági György és Valkai Erzsébet lánya.<: Xov. 
8-dikán Dohai György elismervényt vesz arról, hogy a nagy-
derzsidai ha táron levő vizi malom jövedelmének két részét 
Lővei Jánosné Sándorházi Katalin úgy adta neki, hogy addig 
b í r ja , a meddig tetszik.7 

1684 jun . 9-dikén Lővei János, kinek neje a most emlí-
tett Sándorházi Katalin volt, elad egy itteni jobbágyot telkes-
tül Szentkirályi Istvánnak. s 

Az itt levő jószágot, mint anyai örökséget 1685 j u n i u s 
18-dikán Magyar-Nagy-Sombori Sombori János a maga és 
öcscse, László nevében átengedi nőrokonának, Szegedi Katá-
nak. Boros-Jenei Rátz Mihálynénak örökös tulajdonul.9 

A nagyderzsidai erdőt, melyet a nagyderzsidai, száldo-
bágyi és csalánosi parasztok el akartak foglalni, 1690 febr. 

1 Gencsi lt nr. 23. — - U. o. nr. 17. — U. o. nr 76."). — 4 U. o. nr. 
750. — 5 U. o. nr. 406. — « Gvf. kápt. lev. cent. F. 20. — " Gencsi lt nr. 903. -
s U. o. nr 892. — Jlt. 
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25-dikén Dohai Györgynek Ítélik oda, mint amaz erdő örö-
kös birtokosának.1 

1694-ben Hídi Sándor többek között az alsóderzsidai bir-
tokait is elzálogosította Guthi Farkasnak, még pedig a Napos 
Péter, Kuesár Opris Gavrilla és Opris Urszulv telkét.2 

1702-ben a Gyerőmonostor i Kemény bárók osztatlan job-
bágyai : Burzuk Mihály, Demjén Tamás, Lupsa Simeon, Lupsa 
György, Lupsa János. Ugyanitt lakik a nemes Nagy-Derzsidai 
Gavrilla Mihály."' 

1722 márezius 9. előtt Derzsidáért per folyt az Ilosvai 
Dohai, másként Banga- és a Majádi-esalád között.4 

1722-ben a nagy- és kisderzsidai bir tokba Rhédei Pált 
iktatják be, de Sarmasági Ferenez és Ádám el lentmondanak." 

1723-ban Nagy- és Kis-Derzsida Sarmasági Katal innak 
ama birtokai között van melyekért Magyar-Gyerő-Monostori 
Kemény László, Zsigmond, Sámuel és Vay Anna pert folytat-
tak Csehi Pogány György gyei." 

Nagy- és Kis-Dershida 1724-ben is ama bir tokokhoz tar-
tozik, melyekért Pogány György panaszt emelt Kemény János, 
örökösei ellen.7 

1720 j un . 23-dikán a Derzsidán netalán létező öröklési 
jogukat Szilágyi György és neje Csögi Sára meg Szentgyörgyi 
Anna átengedik Genesi Györgynek és u t ó d a i n a k ; 8 jul . 7-dikén 
Sándorházi Péter Gencsi Györgynek és nejének, Banga Erzsé-
betnek adja azon itteni részjószágát, melyet ő idegeneknek 
zálogosított volt el és a melyet e Gencsi váltott ki vérség 
jogán." 

A részbir tok visszaszerzése végett 1730 aug. 30-dikán per t 
folytat Szentmarjai Lászlóné Csoba Ju l iánná Gencsi István és 
György ellen.10 

1730 szept. 4. előtt Gencsi István és (iyörgy ellen ezek 

1 Gencsi 11. nr. 379. e. és 1217. más. - Jlt. — 3 U. o. — 4 Gencsi lt 
nr 237. - 5 U. o. nr. 240. — 6 Jlt. — " Jlt. nr. 3. 8 Gencsi-lt. nr. 741 
9 U. o. nr. 255. — 10 U. o. nr. 693. 
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nagydersidai részbir tokáért pert folytatott Szentmarjai László 
is. VI. Károly császár meghagyja Kraszna vármegyének, hogy 
küld je át az e tárgyban hozott Ítéletet.1 

1732-ben Dohai Miklós magvaszakadta után a Gencsi-
család b í r j a ; ju l ius 7-dikén e családot törvénybe idézteti a 
kincstár.2 A per Gencsi György gyei meg Zsigmonddal folyt. 
Ez ügyben 1756 máj . 16-dikán Ítéletet hoz Mária Terézia.3 

1746-ban Magyar-Gerőmonostori Kemény Simonné Vai 
Anna halála u tán Nagy-Dersidát özv. itj. Bánfi Zsigmondné Ka-
talin, özv. Bánfi Boldizsárné Krisztina és özv. Bárczi Jánosné 
Erzsébet nővéreknek és mindkét nembeli u tódaiknak ado-
mányozzák örök jogon; ezek meg is osztozkodnak rajta.4 

A derzsidai részbir tokért a kincstár per t indított és 
ol talmára való állás végett 1747 márczius 21-dikén Gencsi 
György és Zsigmond megintetik Horváth Jánost, mint sza-
va tost.5 

1748 nov. 1-sején Gencsi György megegyezik a Babntza 
és Derzsida" helységekkel a határaikon fekvő erdejében való 
makkoltatás tárgyában.7 1771 nov. 1-sején Gencsi Zsigmond-
dal köt egyezségei e tárgyban.8 

Derzsidán, mint Gencsi István részbir tokán, 1757 junius 
1-sején megosztozkodnak gyermekei : Zsigmond és Erzsébet.9 

Balajti Pál és Klára testvérek derzsidai részbirtokát feje-
delmi a jándékul kapta Boér másként Huszár Ferencz ; a mi 
ellen Gencsi György tiltakozott. Boér azonban nem indított 
pert ezért az e l len tmondó ellen, minek 1761 márcz. 1-sején 
ismét el lentmond Gencsi György.10 

Derzsidai örökös jobbágytelkeiért Gencsi Zsigmond pert 
folytat, melyet 1776 jul. 2-dikán Szentmarjai Lászlóra szár-
maztat s erről utóbbit értesítteti.11 

1778 szept. 18-dikán vizsgálat folyik Gencsi Zsigmond 

1 Gencsi-lt. nr. 89. 2 U o. nr. 721. — U. o. nr. 178. — 4 Hl. fasc. 
OO. — 5 Gencsi-lt. nr. 471 — Ez Kis-Derzsida. — ~ Gencsi-lt nr. 293. 
s U. o. nr. 431. » U. o nr. 100!). — 10 U. o. nr. 173. — 11 U. o. nr. 429. 
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számára arról, hogy a Derzsideiről pestis elől Babuezára1 szö-
kött jobbágyok miféle erdőből irtottak és micsoda telkeket 
fogtak fel.2 

Mint Tasnád mezőváros tartozékát, Babotza részbirtokot 
1779-ben hat évre bérbe veszik Yay Lászlótól Reviczki József, 
Szotyori Kerekes József és nejeik. : í 

E részbir tokért per t folytatott Szentmarja i László ellen 
Gencsi Zsigmond ; ez ügyben 1783 má jus Ti-dikén Ítéletet 
hoznak. 4 

Aspremont Anna 1795-diki vallomása szerint Babueza a 
tasnádi u rada lomhoz tartozik s mint Rákóczi Ferencz-féle 
birtokot a kincstár magának tartotta meg.5 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben Babuczá-
ról összeírták a következőket. Főbb b i r tokosok: br. Huszár 
József, br. Kemény Simon és az oláh eklézsia; kisebb birto-
kosok: gr. Andrási Károly, Yay László, Gentsi György, Sán-
dor, József és Imre, Szentpálli László, Décsei Zsigmond, Zol-
tánné, Gnthi Krisztina, Szentmarja i György, Bydeskuti Imre, 
Bajnóezi, Matolesi István és Butyka János ; saját telkükön lakó, 
adózó nemesek : Szűcs Gligor és Flora Gavri la; más telkén 
lakó, adózó nemesek : Talpos Lupuj , i f jú Márkuj János, idős 
Márkuj János, Talpos Antoni, Talpos János, Bálás Pintye, 
Talpos Stefán, Márkus Yaszilie, itjú Talpos Lupuj , i f jú Márkus 
Simon, másik (alter) Márkus János, Talpos Mitruj, Márkus 
Ignácz és Gligor, Szabó Ursz és János, Bálint Mihály, Márkus 
J á n o s a Yaszi fia; pap : Pap Simon o láh ; kán to r : Szabó Péter 
oláh.6 

1805-ben Babuczáról lovasnak vették fel Csíkos József 
adómentes nemest, gyalogosoknak pedig a következő adózó 
nemeseket : K. Márkus Yonucz, öreg Márkus Von, Márkus 
Ignácz és Alexa, ifjú Márkus Von, i f jabb Márkus Von. Márkus 

1 Kis-Derzsidáról Nagy-Derzsidára. — 2 Gencsi-lt. nr. 435. — :í Bl. 
4 Gencsi-lt. nr. 461. — 5 Bl. fasc. vv. nr. 2. — Szv. lt. 



2 8 6 d e r z s i d a . 

Gliga, Szabó Ursz és Von, ifjú Talpos Von, öreg Talpos Von, 
i f jú Talpos Lupuj . Talpos Péter, Bollos Flóra, Bálint Mihály, 
öreg Talpos Lup, Talpos Antonyi, i f jabb Talpos Vonucz, Tal-
pos Demeter, Bollos Pintye, Pap Péter, Márkus Szimion, Pap 
Vaszali, Márkus Nyikoláj és Gábor.1 

1805 okt. 31-dikén homagialis esküt tettek a Márkus-, 
Szabó-, Talpos-, Bollos-, Bálint-, Csikós- és Pap-családok tag-
jai: összesen 25-en.~ 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra Kis-Derzsidáról 
1797-ben ezeket írták össze: Főbb bir tokosok: br. Kemény 
Miklósné és br. Kemény Farkas ; más telkén lakó adózó ne-
mesek : Gábris Gyurka, Gábris Vaszil és Gábris Gligor; p a p : 
Popa Tógyer gör. kath., kán to r : Deák Lup gör. kath.3 

Nagy-Derzsidán díszes szép templom van. mely 1872-ben 
épült téglaboltozattal ; van há rom harang a toronyban, a leg-
kisebben nincsen semmi írás. A középsőn cirill betűkkel ez 
á l l : acéstu clopotu lu -acumpara tu Cuccu Gavrillu cu socia lui 
Flore 1788. A nagy harangon magyaru l : «Öntötte Dap Antal 
Sza thmáron 1870 440 pengő 433 ff. Románu l latin betűkkel 
ez : «Faeutu de Marcusiu Georg si ad ju toru lu s. m. beser. g. 
c. din Bobota f u n d u preo tu I). Pocala curst. Teod. Fil ipu 
Marcusiu Pe t ru si Zahe Simet>nu».4 Anyakönyve 1786-ban kez-
dődik.5 

Kis-Derzsida gör. kath. fa temploma 1000 1650. épült. 
Ez a t emplom figyelmet érdemel nemcsak régiségénél; de 
fa lképeinek érdekes voltánál fogva is. A folyosón kívül, az 
a j tó mindké t oldalán, Mihály és Gábor arkangyal képe van. 
Gábor u tán a tizenkét apostol, Péter és Pál előtt szűz Mária 
áll. A női szakasz falképei különösen érdekesek, balról. Ábra-
hám kebelében az üdvözültek, az ajtóval szemben a pokol, 
torzképeivel, a bűnök elret tentetésére: Luczifer a pokol torka 
előtt, kigyó fonja körűi a magtalan nőt ; annak a nőnek az 

1 Szv. lt. — * L*. o — U. o — 4 Szgy. 5 Sch. 1886 182. 1 
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emlőit, a ki megbabonázza másnak a tehenét, kígyó mardossa 
s sajtárt hord a fe jén ; nyelvénél fogva lóg az akasztófán a 
hamis esküvő, az pedig a hátgerinezénél fogva, a ki szidja a 
szüleit ; az ördög fogóval csipdesi annak a füleit, a ki hall-
gatózik másnak az ab lakánál ; maga vonszolja az ekét, a ki 
elszántja a mesgyét; az ördög tűzzel égeti a száját és szemét, 
a ki elítél mást á r ta t lanul ; malomkövet hordoz a molnár , a 
kinek hamis a vámoló ja ; ezölöpön függ a rágalmazó a nya-
kánál fogva s n e m tud inni az eléje állított kancsóból ; a til-
tott világgyönyörök u tán futkosol az egyik ördög húzza elől, 
a másik taszítja hátul vasvi l lával ; szítják az ördögök a tüzet 
a rossz biró s rossz esküdtek üstje alat t ; a mérleg egyik ser-
penyőjében kezében keresztet tar tó szent ül s nem bí r ja azt 
lebillenteni h á r o m ördög se, pedig az egyiknek a hátán egy 
nagy malomkő is van. A ki alszik otthon, míg a pap a temp-
lomban van, annak ördög csimpolyázik az ágya fejénél, a 
lábánál tüzet éleszt fúvóval egy másik, míg a ha rmad ik rá-
kuporodot t , hogy ne tud jon íölkelni. A p ipásember t is meg-
boszúlja az ördög, ha az az isteni tisztelet alatt is dohányzik, 
A pokol je leneteinek sorozatát a halál rekeszti be, az egyik 
kezében kaszával, a másikban gereblvével. Az ettől j obbra 
eső falon szent asszonyok, az ajtó mellett ugyancsak a női 
szakaszban Szent János fejevétele ábrázolvák. A férfi osztály-
ban az alsó sorban a vér tanuk vannak, felettük a stáeziós-képek, 
legfelül Put i la rné Józseffel; közvetetten alattok szintén József 
két társával a töinlöczben. Azután Krisztus anyjával, Máriával, 
ismét Krisztus hat égő gyertyával, az evangeliumi tíz lány, 
Constantinus és anyja Szent Ilona az Üdvözítő keresztje alatt, 
Szent Illés a tüzes szekérrel, Ádám és Éva kiűzése a para-
dicsomból. Krisztus a sírban, a szentélyben a szentháromság 
a keleti szent atyákkal. A templomot a felírás szerint 1771 
1772-ben festet ték; ez a festés a t izennyolczadik századnál 
nem is régibb keletű. 

A t emplom külseje egyébiránt hasonlít az alsóbánihoz, 
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csakhogy ott a torony sisakjának felső nagyobb része karcsú 
kúpalakú, az alja pedig négyszögű csonka gula alakját veszi 
föl tompítot t sarkakkal, melyek mindegyikén egy-egv tor-
nvocska áll. Az egyház déli oldalán oszlopos folyosó vezet el 
kívülről, a hol a pilléreket félkörös ívek kötik össze.1 

Az egyházközség anyakönyve 1819-ben kezdődik." 
Gör. kath. jellegű egy-egy tan te rmű elemi iskola van úgv 

Nagy-, mint Kis-Derzsidán. Nagy-Derzsidán 1896-ban új épü-
letet emelt az egyházközség. 

Van Nagy-Derzsidán az iskolaháznál egy csengetyű, a 
melyen capitel betűkkel, de fordí tva ez áll: «DER SIDA 1604.» 
A mennyiben ezen sem kereszt, sem egyéb nem létezik, való-
színű, hogy reformátusoké volt.:! 

Nagy-Derzsidán 1720-ban 10 jobbágy-, 11 zsellér-, összesen 
21 háztartás fizetett adót, magyar 11, oláh 10. Ebből következ-
tetve a népesség száma 1720-ban 189 lélek, 99 magyar és 90 
oláh. Kis-Derzsidán 1715-ben 7 jobbágy háztartás fizet adót, 
va lamennyi o láh ; 1720-ban 1 nemes-, 10 jobbágy- és 8 zsellér-, 
összesen 19 háztartás és pedig 7 magyar és 12 oláh. A népes-
ség száma 1715-ben 02 lélek, mind o láh ; 1720-ban 171 lélek, 
magyar 63, oláh 108.4 A XVII. századból Lónvai Anna feje-
delemasszony szilágyi jószágáról f enmarad t leltár szerint 21 
jobbágy és 9 puszta van Derzsidán,5 a hol 1733-ban 20 oláh 
család vo l t ; egyesült pap ja Péter nevet viselt.0 1750-ben Kis-
Dersidán 102, Nagy-Dersidán 220 g. kath. lélek volt.7 Babuczán 
1847-ben a lakosok száma 711; róni. kath. 0, gör. kath. 705.8 

Nagy-Derzsida lélekszáma 1890-ben 1353; nyelvre nézve 
magyar 98, oláh 1250, egyéb nyelvű 5; vallásra nézve róm. 
kath. 16, gör. kath. 1254, evang. reform. 15, izr. 68. Házak 
száma 271. Kis-Derzsida lélekszáma ekkor 656; nyelvre nézve 
magyar 10, tót 20, oláh 587, egyéb nyelvű 39; vallásra nézve 

1 V. ö. Fetzer J. F . : Régi falemplomok Szilágy megyében, Arch. Ért 18% 
3. sz. 247—248. 1. — 2 Seh. 1886. 181. 1. :í Szcjy. * M. Stat. Közi XII k 65. 
és 66. 1. — 5 Wl — Tr. — 7 Tr. 1901 IX. 285. 1. — s Nagyv. Nvk. 1847. 104. 1. 
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r. kath. 2, gör. kath. (>24, evang. reform. 10, izr. 20. Házak 
száma 137. 

Nagy-Derzsidán a művelés alatti területből 1720-ban adó-
zás ezéljaira összeírtak szántóföldet 91 köblös t ; rétet 133 ka-
szást. Kis-Derzsidán szántóföld 1715-ben 45, 1720-ban 223 
köblös; rét 1715-ben 37, 1720-ban 150 kaszás; szőlő 1715-ben 
12, 1720-ban 60 kapás.1 

1895-ben Nagy-Derzsida gazdaságainak száma 317. Te rü -
lete 4164 katasztrális hold, a melyből szántóföld 1780, e rdő 
1101, rét 562, legelő 483, kert 5, terméket len 233 hold.2 Kis-
Derzsida gazdaságainak száma 160. Területe 1649 katasztrális 
hold, a melyből szántóföld 739, rét 419, legelő 334, szőlő 
(parlag) 31, ker t 21, terméketlen 105 hold.3 

Nagy-Derzsida községnek 1900-ban 13087 K. 28 fill. becs-
ér tékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 5185 K. 
98 fillér. Kis-Derzsidának 4657 K. 94 f. a cselekvő vagyona, 
állami egyenes adója 2454 K. 88 f. 

Állítólag Nagy-Derzsidán van eltemetve Sinkai György, 
román krónikaíró és nyelvész, a ki 1755-ben született s 1816-
ban halt meg. 

Nagy-Derzsida ha tá r része i : Pugna, Szoldubicza, Corni 
Korny és Sécatura = Szekatúra. Kis-Derzsida ha tá r része i : 
Dealul Petrii = Gyálul Ptyetrij , Nvilé, Faget = Fazsét, Lunka, 
Sein = Szein, Balota-domb, Coastea Sorbitii = Kasztjá Szor-
biczij, Blidar, Socet = Szocsét (bodzafás), Dealul Susenilor 
Gyálul Szuszenyilor (a hegyi lakók dombja), Dealul Popii 
(papi domb). 

A Balota-dombon, az őskori népeknek ezen a tanyáján 
ma is bőven lehet találni agyagedény töredékeket, a melyek 
sokféle díszítésűek, leginkább spirálvonalas díszítményekkel 
találkozunk. Egy spirális s körben fu tó vonalakkal díszített 
agyagedény-cserép kihajló peremén függélyes bemetszések 

1 Magy. Stat. Közi XII köt. 65—66. 1. — 2 Mg. St. 502. — 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monograpliiája. III. 

3 U o. 506. 

19 
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láthatók, egy tálrészleten (szürkés-fekete agyag) a külső szí-
nen felülről lefelé futó három párhuzamos szalag van, me-
lyeket két sima sáv választ el egymástól, a szalagok vona-
lakkal szegélyezvék. A középső szalagon rhombus, a két 
szélsőn háromszögalakú díszítmények, a tálnak alsóbb ferde 
részén egymást minden irányban metsző vonalak í'ordúlnak 
elő. Egy vörösre égetett agyagtöredék belső felszínén legfelül 
szegélyül zeg-zug ékítmény húzódik mélyen árkolt párhuza-
mos vonalak közt. Mélyen kivájt háromszögek, sima felületű 
sávok szemlélhetők még rajta. Nagyobb, urnaalakú edény-
részletek is vannak, de azok díszítés nélküliek.1 

A XVII. századból Lónyai Anna fejedelemasszony szi-
lágyi jószágáról fenmaradt leltár szerint majorságszőlő van, 
melyei Vanczanak hívnak.2 

1813-ban emlílve van, hogy a babutzai határszélén fek-
szik Csalános puszta. "' A két Derzsida közt folyik a Kraszna. 
A hagyomány szerint ezen volt a Ders hídja. 

Derzsik. 
(Derzsek, Dörsök.) 

Kraszna vármegyében feküdt. 1547-ben Dörsöktelek a neve. 
Ma puszta, Dörsök néven, Bályok határában. O-szláv szó. 

Első nyomát a Váradi Reg est rumban találjuk. Dirsig 
falubeli Dörsög hatalmaskodással vádolta Banvit fiát, Györ-
gyöt, továbbá Vatha íiait : Gyulát és Farkast. Dörsög embere 
hordozta a vasat és beigazolta a vádló állítását.4 Dirsig 
Dersek, Deurseuk = Dörsök 5 Dersik 1342-ben Kállai Katalin 
birtoka.6 1354-ben Kallói András e bir tokának felére nézve 
kiegyeznek Kállói László. Demeter és Demeter fiai meg Czu-

1 Arch Éri. 18%. évi (új) folyam, 429—430. 1., hol Fetzer János Ferencz 
több ilyen leletet ismertet. — 2 \V. 1. — :í Orsz. lt. kolozsm. conv. fasc. V. nr. 
21., 27. íiók. — * Kandra : V. R. 392., 394. 1 — 5 U. o. 392. 1. 5. sz. j. 8 Szir-
mai: Szedni ár, 1810. II 101. 1. 
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dar Péter és Bulchi Dénes unokái. Utóbbiakat e bir tok any juk 
Kállói Katalin leánynegyede gyanánt illeti, de kir. adomány 
út ján is ezek bir tokába jutott.1 1349 j un . 12-dikén a Dersijk 
bi r tokra vonatkozó oklevelet Kémeri (iyörgy lia György ja-
vára ír ják át Bályoki Hégén Péter ellen.2 Azért 1465-ben 
részbir tokosok a Bályokiak.3 

1547-ben a krasznamegyei Dörsöktelek azon bir tokok 
egyike, melyekről a Györfieknek van oklevelük.4 

Detrehdza. L. Detrehem. 

I )etrehein. 

Detrehdza, Detreh, Dethrehhaza 1341, Detrehe 1497. Deth-
reh 1518, Detres5 1546, Detthre 1546, Detrech 1548, Dettreh 
1559, I)eIre 1575, Petrelf 1646, Detrehen 1760, Detrád5 1795. 
Román neve Dridiul 1733, Drighiu. Detre nevű alapította. 

Krasznavármegyei helység, Valkó tartozéka. Eredetileg 
mint látszik, Detreháza volt a neve, a mely név először a 
Yárudi Regest rumban fordúl e lő: pristald de DetrehTorma 
Józsefnek az a véleménye, hogy ebben a kifejezésben Debren 
neve rejlik.7 

A mikor 1341-ben a Dethrehhaza nevű lakóhelyet, min t 
állítólag a Valkó várához tartozó birtokot, Dancs mesternek 
és fiainak átadni akarták, előáll Lőrincz a Dethr ichius fiának, 
Istvánnak a fia, tiltakozik a magáénak nevezve e helyet. Ekkor o ^ 

egyébiránt Detreházát a lakosok elhagyták s jövedelmét a 
Valkóhoz tartozó oláhok élvezték. s 

1481-ben Losonczi Báníi András, bácsi nagyprépost el-
zálogosítja e krasznavármegyei bir tokát Losonczi Bánfi Mi-
hálynak.9 

Ettől az időtől 1590-ig a bir toklás tör ténete megegyezik 

1 Lelesz, K. 3. 1. 1. nr. 30. — - 1)1 30.649. — 3 Csánki, I k. 582. 1 
4 Jlt. e. — 5 Kétségkívül tollhiba az oklevélben. — V. R. 230. — 7 Torma 
József: A zonuki grófságról, iTöri. Tár. 1885- 88. évf.) 8 Orsz. lt. 1)1. 3422. — 
'» 1)1. 27.721. 

1 7 * 
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Valkó többi tar tozékainak a történetével. A Bánfiak, Báthoriak. 
m a j d a Borzásiak, Bornemisza Boldizsár, Károlyi László ne-
veivel ta lálkozunk ebben az időszakban.1 

1600-ban augusztus hó 5-dikén Somlyai Báthori István 
az ő somlyai vá rában kelt adománylevelével Detreh részbir-
tokot Keztszegi (így!) Péternek adományozta . 2 

Azután, 1638-tól ismét a Bánfiak, Rákóczi György, Bá-
thori Zsófia s a rokonság szereplése kerül előtérbe 1777-ig, 
a mikor a birtok Aspremont Anna 1795-diki vallomása 
szerint — Krasznához tartozik s a kincstár Cserei Farkas, 
udvari tanácsosnak adta.3 

1808-ban Detrehemről összeírták a Kuk, Nyága, Pap, To-
pái, Simoka, Mái, gr. Bánfi, br. Bánfi, Illés, Izsák, Bagosi 
(Istvánné Kállai Ágnes), Kovács, Kállai, Nagy (Pálné, Szegedi 
Mária), Fodor és Nagy (Sándorné Johai Mária) nemes csalá-
dok tagjait, összesen 42-t. Ezek kezén volt összesen 1

 2 curia, 
30%6 ant iqua és 10 nova jobbágytelek. Legtöbb jobbágytelke 
volt gr. Bánfi Györgynek (6 antiqua, 4 nova).4 

Gör. kath. fa temploma 1754-ben épült. Az egyházközség 
anyakönyve 1826-ban kezdődik.5 Egytantermü gör. kath. elemi 
népiskolája csak pár év előtt szerveztetett. 

Adót 1715-ben 5 zsellér háztar tás tizet, magyar mind az 5. 
1720-ban 5 jobbágy, 2 zsellér, összesen 7 háztartás, magyar 3, 
oláh 4. Ebből következtetve a népesség száma 1715-ben 45 
lélek, magyar m i n d ; 1720-ban 03 lélek, 27 magyar és 36 oláh.6 

1733-ban az oláh családok száma 26, (egyesült és kétnejű 
papja neve Flóris),7 1750-ben a gör. kath. lelkeké 347.8 1847-
ben 504 a népesség száma, még pedig görög kath. 501. izr. 3." 
1890-ben 488; nvelvre nézve oláh 482, egvéb nyelvű 0: val-7 ^ 7 ^ 

lásra nézve gör. kath. 480, izr. 8. Házak száma 106. 

1 Az erről szóló okleveleket 1. pl. Bogdánházánál. - Nemz. Múz. Törzs-
anyag. :í ßl. fasc. YY. nr. 2. Az 1638—177.». évekről való okleveleket 1. pl. 
Bogdánházánál. — 4 Szv. lt. — 5 Sch. 1886. 150. 1. — Magy. Stat. Közt. XII. k. 
68. és 69. I — ' Tr. — s Tr. 1901. IX. 288. 1 — Nagyv. Nvk. 1847. 99. 1. 
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A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 28, 1720-ban 15 köblös t ; rétet 1715-ben 
19, 1720-ban 23 kaszást.1 1895-ben gazdaságainak száma 153. 
Területe 1300 katasztrális hold, a melyből szántóföld 538, 
erdő 363, rét 244, legelő 90, kert 31, szőlő (parlag) 7, termé-
ketlen 33 hold.2 

A községnek 1900-ban 5369 K. 62 fill. becsértékű cse-
lekvő vagyona van, állami egyenes adója 1727 K. 

I >édács. 

Deudas? 1211, De Daeli 1410, Detachij 1423, Dedach 1464, 
Dedáes 1477, Dedacs kettő, XVI. század. Személynév (Dedalus.) 

Krasznavármegyei helység, a mely a bihar i határ felé 
feküdt. Az oklevelekben Lecsmérrel, Oláh-Lecsmérrel , kis-
Paczal előtt (1423), Ip és Oláh-Porczal ja (1477), Lecsmér és 
Bodmér után Mihályfalva előtt (XVI. század) fordúl elő. Való-
ban Lecsmér és Porcz környékén volt e falu, itt egy határ-
rész neve ma is: Dédács. 

Első nyoma a Váradi Regestrumban van. Az 1211. év 
első felében : í az ippi bölényvadászok András király előtt 
azzal vádolták a Günther f iúkat : Ananiást, Azariást és Mi-
hályt, hogy hatalmasul elfoglalták a vadászok tu la jdoná t : a 
Deudas nevű földet. A király Miklós, kir. udvarb í ró- és po-
zsonyi ispánra bízta az ügy elintézését, ki előtt a vádlók 
bevallották a vád igazságtalan voltát. A biró tehát Satarfalu-
beli Topazius pristaldussal fölmérette az említett földet és a 
vádlottakat annak bir tokában megerősítette. De ugyanazon 
föld egy lánczaljához (funiculus) jussa van Apsa fiának, 
Jákónak (Jacob). Emez ügy lefolyását Miklós biró levél ú t ján 
és az említett pristaldussal tudomására hozta a váradi káp-
talannak a nevezett vadászok tizedese. Mert előtt.4 

1 Magy. Stat. Közi XII. k. 65. és 66. lap. — 2 My. St. 502. — :í Kandra : 
V. II 454. 1. 2. sz. j. 4 ü . o. 452., 454. 1 Balássyval szemben, ki üeudast a 
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1410-ben és 1423-ban Zsigmond király rendeletére a Ku-
salyi Jakcsiakat iktatja be a váradi káptalan e birtokba,1 a 
melyet 1404 szeptember 1-sején, mint Pocsi Péter birtokát új 
határjelekkel látják el. (A kiküldendők között előfordúl Hor-
váthi Pörös Tamás és László.2) 1477-ben az itteni birtokrészért 
az Ippi Porczi János leánya és örököse Reszegei Pálné Mar-« 
git pereli Porczi Pétert a budai oktávás törvényszék előtt, 
mint örökségének bitorlóját.3 

Dédácsot egy későbbkori jegyzék is a Jakcsi javak közé 
sorozza.4 

Más helység I)éda} a melyet az oklevelek 1423-ban s a 
tizenhatodik században'"* szintén Kraszna vármegyében emlí-
tenek, sőt két krasznavármegyei Dédáról van szó, mint a 
Kusalyi Jakcsiak birtokairól. E Déda nevű helységeknek a 
mai biharvármegyei Déda felel meg Margitától délkeletre.0 

I )iósad. 
(Ad.) 

Od 1345, Ód 1349, Ad, Adfalu 1424, Diós-Ad 1441, Aad 
1505, Ade 1535, Adli 1537, Ihjosad 1539, Diósad 1544, Dijos-
aad 1564, Dyysad 1570, Dioszad 1641. 

A szájhagyomány szerint Diósadon roppant nagy birtoka 
volt egy Odi nevű nemesnek. Odi fiai egyikének jutott a 
megosztozáskor Diósad. A határ északi és északnyugoti ré-
szén, a mostani Felszegi hegyen, sok diófa volt. E diófásról 
és Odi nevű birtokosáról elnevezték a községet I)iós-Odinak_ 
A történeti adatok igazolják az Adi, Odi család birtoklását s 

borsodvármegyei Dédes vár-asnak értelmezi (Schematismus Agriensis. 1863. 
LXIII. 1.), e földet Kamira Kabos is krasznavármegyeinek tartja. Nem más, 
mint a nvoma-veszett Dédács (Dedach). (U. o. 454. 1. 1. sz. j.) 

1 Jlt. perg., GKG. G. fasc. XII. — 2 1)1 27.679. — Dl. 28.315. — Lelesz, R. 
74. f. anni 1477. nr. 17. * \V1 — 5 GKG. G. fasc. XII. — Wl. — G Csánki, 
i. k. 606. 1 
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Diósadon tényleg úgy a múl tban , min t a je lenben is, r oppan t 
sok diófát tenyésztettek, mihez hasonlót a vármegye egy köz-
ségében sem találunk. Majdnem mindegyik telken van diófa. 
A dióval való kereskedést a lakosság nagyban űzi ; a diót 
Debreczenbe és Budapestre szállítják. 

1345-ben szolnok-, 1427-ben belsőszolnok-, 1430-ban kö-
zépszolnok-, 1442-ben külsőszolnokvármegyei helység. 1564-
ben a hadadi vár tartozéka. Egy ízben, 1623-ban városnak 
van mondva, volt szerepe a kuruczvi lágban. 1677 nov. 6-ikán 
este Tököli Diósadra ér. Ide jöt tek hozzá a Somlyón meg-
telepedett magyar bu jdosó atyafiak s értekeztek menetele és 
hálóhelye felől.1 A vármegye is tartott itt üléseket. 1690 jan. 
12-dikén Közép-Szolnok vármegye törvényszéke két kraszna-
mihálvfalvi jobbágy ügyében gyűlésezett itt.'2 Az 1712. évi 
junius 27-én itt tartott közgyűlésen határozták el. hogy a 
vármegyei összes hidak és gátak helyreál l í t tassanak s e vég-
ből a főstrázsamestertől német oculátorok kéressenek ki.:í 

1750 ápr. 28-án part iái is sedriát tartottak, a melyen a Szécsi, 
Guthi és Gencsi család között fö lmerül t pörben hoztak ha-
tározatot/ ' 

Itt szolgabíró 1639-ben Elekes András. 5 

1345-ben a szolnokvármegyei Od és Mocsolya bir tok 
felett megosztozkodnak, határ jeleket áll í tanak fel az Adi (Od) 
János fiai: Márton, János, András és Balázs s a Guthi fiai: 
Guthi és János. A váradi káptalan előtt tett jelentésök szerint 
perlekedéseiknek egyezséggel vetnek véget. A határmegvonást 
kelet felől kezdették el a Sarmásbércz fejénél. Diósad fa luhoz 
közel s itt há rom határjelet állítottak, a melyek közül az 
egyik Od falut, a második Mocsolyát, a ha rmad ik a Jakesi 
Kusaly nevű faluját választja el. Egy erdő szélén nyugot 
felé egy Berekre mentek át a Bükk-völgyön, innen a Kaczó-

1 Torma Károly: Késmárki Tökölij Imre naplója 1676—1678. HM)—101. I — 
2 Nagvv. Múz. Bl. — :í Szv. lt. — 4 Jlt. — 5 U. o. 
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Paták nevű vízmosásos helyre, onnat észak-felé mentek, 
«melyet közönségesen feje felének» hívnak, Mocsolya felöl egy 
bükkfa alatt el, a mely egy berek «külső szélén vagyon» s ez 
Mocsolya és Barla nevű falukat választja el. 

A Kaczó-Erdő nevű erdőt minden hozzátartozóval, a 
földekkel együtt a vízmosásig a Mocsolvai Imre fiai az Adi 
(Od) János fiainak hagyták s a Guthi fiának, Jánosnak, hogy 
az Diósadhoz tartozva örök tu la jdonuk legyen. A vízmosás-
tól kezdve a falu egész északi része («Fejefele») az Imre fiai-
nak s u tódaiknak maradt a Mocsolya nevű falujokhoz tar-
tozó örök bir tokul minden hozzátartozóval együtt. Od faluban 
András, az Imre fia szintén osztozkodik az Adi (Od) János 
fiaival s azok rokonaival a váradi káptalan osztozást engedő 
levele alapján, olyan kikötéssel, hogy, ha valamelyik fél az 
osztályt megszegné, a más iknak joga legyen pörölni.1 

1349-, 1355-ben Od és Mocsolyafalvak határai t elkülö-
níttetik Guthi János, Od János és Márkus meg Od András 
és Balázs.2 

1349-ben nyolczan pörölnek a váradi káptalan előtt. A föl-
pe res : a Mocsolvai Imre fia, András. Az alperesek az Odi 
J ános fiai: János, Betser, Guth és Lukács ; s a Guth fiai: Já-
nos és László. A váradi káptalan a ha tá rpör megszüntetése 
ezéljából a birtok felosztására s a határ kijelölésére kiküldi 
László rectort (talán a Szt. Lőrincz ol tárának a rectora) és 
Péter presbytert . Megkezdették a határ megvonását kelet felől 
a Baksa völgy közelében folyó Szilágypata ka nevű patak mel-
lett, a hol két határ jelet állítottak földből ; innen kelet felé 
mentek s kis tért hagyva közbe egy határárkot vontak; ez-
után egy hegyre menve két föld-határjelet emeltek, erről le-
ereszkedve egy út mellett ismét határárkot vontak; ez úton 
lejőve a Fűzpataka nevű patakhoz nem nagy távolságra e 
pa taknak egy víz-forgója (örvénye) mellett földből két határ-

1 Jlt. (Egv XVIII. századi másolat utáni. - \V1 
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jelet emeltek, innen kelet felé mentek annak a hegynek a 
tetejére, a honnan az örvényt okozó víz lezuhan, azután le 
s a falu (villa) közepén felbugyogó forrást jelölték ki határ-
nak. Az úton a Szt. Mihály tiszteletére készített egyházhoz 
jöttek le (valószínűleg fa templom, m e r t : fabricata) s e temp-
lomot közös használa t ra jelölték ki. A templomtól keleti 
i rányban haladtak s annak a Bérez nevű hegynek a végében 
kis távolságra földből határjelet emeltek. Fölmentek e hegy-
nek a tetejére, a hol két ha tá rá rko t ástak s a hegyről lejövet 
egy földhányással körülvet t fűzfát jelöltek ki határul . E fától 
eljőve egy más hegyen földből egy határ je le t emeltek. Lejöttek 
egy lapályra innen, egy fu tó határ jelet (árkot) vontak. Egy 
árokhoz (vagy völgyhöz, alveus) menve, e mellett két határ-
jelet állítottak, a hol már a Danis fiainak a határához jutot-
tak el s itt a ha tá rmegvonás be is végződött. A bejár t föld-
rész délről keletre nyúló részét az Imre fiának, Andrásnak és 
u tódainak adták örök bir tokul minden hozzátartozóval együtt. 
Od birtok északi részét pedig szintén a tartozékaival együtt 
az Odi János f ia inak: Jánosnak, Betsernek, Guthnak, Lukács-
n a k ; és a Guth f ia inak: Lászlónak és Jánosnak adták örök 
tulajdonul .1 

1363-ban Odi Balázs akarta megjára tn i Dobai Miklós fia, 
János és Kozmás fia, Egyed e l len; de az utóbbiak ellent-
mondtak . Ebben az ügyben aztán Dénes erdélyi vajda 1364. 
máj . 12-dikén azt hagyta meg a kolozsmonostori konventnek, 
hogy hiteles embert küldvén, ama határokat újból járassa ki.2 

1378-ban egy bir tokrész elfoglalásától eltiltottak Odi Csete 
unokája , György javára több ide való lakost.3 

1415 nov. 13-dikán a bir tokért per folyik Kusalyi Jakcs 
György és István meg Odi János között. A per t elhalasztja a 
nádor . 4 

1 Wl. — 2 Tört. Tár 1896. évf. 720-21 11. — 3 Zichy-Okt. IV k. 55. 1 — 
4 ü . o. VI. k. 376, 377. 11. 
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1427. máj. 17-dikén a belsőszolnoki Od bir tokába Odi 
László fiát Jánost és Odi Péter íiát Miklóst iktatják be.1 

Adon az Imre leányainak, néhai Helena és Erzsébet ú r -
nőknek leánynegyed birtokait a melyek Réteskut (Kethes-
kwth) és Vagothut (?) (Vagothwth) közt feküsznek Adi 
László a kolozsmonostori konvent előtt 1424-ben elcseréli a 
Haraklánvi István fiának. Jánosnak, Mocsolyán levő birto-
kaiért.2 

1428-ban Odi Mihálv fia János egv részbirtokát elzálogo-
sít ja Jakcsi Jánosnak. 3 

A középszolnoki Ad és Mocsolya részbirtokokat Adi 
György deák el akar ja adni Kusalyi Jakcsi Jánosnak és László-
nak, János fiainak: Lászlónak és Györgynek meg Dénes, váradi 
püspöknek, a mit 1430-ban Zsigmond király jóváhagy; 4 ápr. 
30-dikán Od részbirtokot illetőleg egyezséget kötnek (?) Dohai 
Sándor és Jakcsi János.5 

1437-ben Adi János cserébe adja Ad birtok felét s a Kaczó-
földi határ t Kusalyi Jakcsi Mihálynak és Péternek, kiktől 
azért az egész Vártelkét kapja.6 

1442 febr. 24-dikén Nagydobai Rúd Antal és gyermekei : 
Miklós, Márton, Ilona és Katalin elzálogosítják Od birtokrészei-
ket 12 arany forintért Odi Barlának.7 

1475 körül Adi Máté adi jószágára 6 frtot róttak ki adó-
ban.8 1543-ban itt a vajda özvegyének jobbágyai 3, a Páz-
mány Péteréi, Jakcsi István özvegyéi és Körösi Ferenczéi 
1 — 1 kapu után fizettek adót, míg a Nagy Jánoséit még 1 kapu 
után sem adóztathat ták meg. Találtak ez alkalommal a köz-
ségben a 0 kapuszámon kívül 4 bírót, 0 szabadost, 10 szegényt 
és 1 puszta te lke t 9 1549-ben 1553-ban itt 2 2 kapu után 
adóztak a Jakcsi Mihály és Nagy János jobbágyai, ellenben 

1 Dl. 27858. — 2 ü . o. — 3 Wl. — 4 Orsz. lt. kolozsm. conv. X. R. A. 
fasc. E. nr. 32.; 34. iiók (Későbbkori magyar másolat). 5 Zichy-Okmt. VIII k. 
415. és 410. 11. — (i Wl. — " Dl. Km. Prot AB. min. pag. l()(i. nro 5 áthúzva. -
8 E mű I. k 180. 1. — !) Dical. 
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a Somlyói Báthori András, Körösi Ferencz és Dohai Mihályéi 
csak 1—1 után. F 7 kapuszámon kívül feljegyeztek még 1 bírót,. 
19 szegényt, 2 új és 1 leégett házat, továbbá Báthori András 
részéről 1 nemesi udvarházat , a Matuznai Györgyéről pedig 
3 szegényt.1 25—25 dénárnyi adót fizettek Beke Albert, Adi 
(másutt Lelei) Pál és Fleges (másutt Alek) András egytelkes 
nemesek.2 1564-ben (a hadadi vár tar tozékában, Dyosaadom 
5 kapu után adóztatták meg a Jakcsi-árvák jobbágyait , a kiken 
kívül feljegyeztek még 4 zsellért és 1 új házat is. Az adó be-
hajtását azonban nem engedte meg Sulyok György.3 1570-ben 
3 kapu után adóztatták meg a Jakcsi Boldizsár jobbágyait , 
ellenben az özv. Dobszai Jánosné és Adi Gergelyéit csak 1 1 
után.4 1604-ben együttesen 2 rótt ház után 4 forintnyi adót 
vetettek ki a Lónai István és Dohai N. jószágára.r> 

1501-ben Jakcsi András leköti Ad részbirtokát örökjoggal 
Bolczon Lászlónak, de tiltakozik ellene Jakcsi László.6 

1505-től 1516-ig Jakcsiak és Drágfiak kezén forog, ma jd 
Berendi Dávid tart ja zálogban.7 

1519-ben Lajos király a néhai Ivis-Dobai Szabó (inkább-
Székely) Tamás fiainak adja új adomány czímén Ad rész-
jószágot, a melyet az egyik fiúnak, Antalnak, még Nagyfalusi 
Bánfi János adta volt szolgálatai ju ta lmául . 8 A fiukat (Antalt, 
Pált, Lázárt és Kristófot) be is iktatják." 

1522 jul. 27-dikén Kusalyi Jakcsi Mihály eladományozza 
Ad birtokát Adorjáni Urielnek.10 De Jakcsi Mihály mégis eK 
foglalt a bir tokban két jobbágyot, a miért 1523-ban pert foly-
tat ellene előbb Kusalyi Jakcsi András özvegye, most Butkai 
Lászlóné Cecília.11 

Aad Dézsházi Péterné Kászoni Jakcsi Magdolna ama rész-

1 Dical. — 2 U. o. — :í U. o. — 4 U. o. — 5 U. o. — <; Lelesz, Prot. 
Parvi folio 196. — " GkG. A. fasc. XX., U. o. fasc. XII., Lelesz, Prot. 2. folio 
121. anni 1512., ü . o. Prot. Parvi fol 262., U. o. Prot. 2. fol. 178. anni 1516. — 
8 Jlt. — » Lelesz, Stat. K. 36. — 10 1)1 36400. Km. Prot. R. min. p. 60. nr. 1. — 
11 Lelesz, Act. an. 1523. nr. 46. 
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bir tokai közé tartozott, a melyek elfoglalásáért 1526-ban tisz-
tító esküt Ítéltek Jakcsi Jánosnak.1 

1535-ben a kolozsmonostori konvent jelenti János király-
nak, hogy Sámsoni Hodosi Miklós királyi és János pap kon-
venti emberek lefoglalták e b i r tokban Ivácson Márton ellené-
ben, Nagydobi Tamás és György fölperesek számára, a neve-
zett Márton jobbágy telkét. Egynél több jobbágytelket nem ta-
láltak.2 

1537-ben Kusalyi Jakcsi István tiltakozik Kusalyi Jakcsi 
János ellen Adh részbirtok elidegenítése miatt .3 

1539-ben János király meghagyja a kolozsmonostori kon-
ventnek, hogy Sámsoni Kewressy Ferenczet vezesse Dyosaad 
középszolnoki birtoki két telekbe, melyeken most Pyspeek 
Kelemen és András laknak, és mely őt úgy örökvallás, mint 
c s e r e a l a p j á n megilleti. A proponál t t a n u k : Sámsoni Hodossv 
Miklós, Dobay György vagy Tamás, Nagydobai Chvzeer Bá-
lint, Decse Máté, Lewryncz Pál, Chewrgh Ferencz, Kysdobai 
Zabó Ferencz. A konvent jelenté, hogy kiküldötte Nagydobai 
Chvzeer Bálintot a konvent emberével, a kik szent Mihály 
nap ján Dyosaad bir tokon megjelentek, és a szomszédok, név-
szeri n t : Ramocha Demeter, Dwl Benedek, Baxa Ferencz, Nagy-
dobai Both András, Nagydobai Zabo Márton jelenlétében fentit 
beiktatták.4 

1544—1547-ben Jakcsi Mihály és Pázmán Péterné, Páz-
mán Farkas és Anna. Paposi Ördög Jánosné Erzsébet pörle-
kedéseiről van szó.5 

A birtok határáról Kisdobai Székely Lázár és Mihály 
jobbágyainak a terményeit Goroszlóra vitték Elekes András, 
Diósadi Sere Albert meg Sere Tamás és Mátvás. kiket azért O " 
1548-ban megidéznek.6 

O 

1 Lelesz, Act. an. 1526. nr. 6. — 2 Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. I). n. 37. — 
3 Lelesz, Prot. 6. fol. 90. an. 1537. 4 Orsz. lt. Kolozsmonostori konvent. 
Lad. 27. K. nr. 20. — 5 Lelesz, Act. an. 1544. nr. 35., U. o. 1547. fasc. 2. nr. 53., 
U. o. fasc. 3. nr. 52 , Jlt. nr. 3. 6 I elesz, Act. an. 1548. fasc. 5. nr. 64. 
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Körösi László özvegyétől, Luczától elfoglalta Körösi Fe-
rencz az ingóságokkal együtt, jóllehet az özvegyi tartás jo-
gán az özvegyet illeti, a ki azért Ferenczet 1548-ban meg is 
idézteti.1 Jakesi Mihály leánya, Kovászói Matuznai Pálné Erzsé-
bet meginti testvérét, Mihályt, a bir tok megosztására nézve.2 

Kisdobai Székely Miklós és Mihály itt levő b i r tokán Zer-
nyewi Balázs nevű jobbágyuk özvegyének a házát megtámad-
ták Diósadi Beke Anna küldésére ennek férje Sere Albert és 
íiai: Mátyás, Tamás és Mihály. Diósadi Szabó Márton társa-
ságában fegyveres kézzel és azt fenekestül elpusztították. 
1550-ben Ferdinánd király parancsára megidézik a hata lmas-
kodóival, a kik most is bitorolják az említett házat . ' 

1570-ben Miksa új adományul adja e részbirtokot Jakesi 
Boldizsárnak és Kusalyi Jakesi Mihálynak.4 1573-ban e rész-
bir tokba beiktatják Kusalyi Jakesi Boldizsárt."' 1582-ben Ku-
salyi Jakesi Boldizsár magvaszakadta után publikáltat ta Zsig-
mond vajda.0 E bir tokra vonatkozólag Jakabfi A m b r u s és Mó-
ricz e l lentmondanak özv. Jakesi Boldizsárné Révai Annának. 7 

Majd István, lengyel király, Wesselényi Ferencznek adomá-
nyozza érdemei ju ta lmául Hadad várának többi tartozékaival 
együtt.8 

Özv. Báthori Elekné Jakesi Anna itteni jobbágyát , Far-
kas Jánost ártat lanúl ölte meg Aszalós Tamás. Ez ügyben 
1590-ben per folyik; Aszalós örökös szabados jobbágya lesz 
a nevezett özvegynek és a meggyilkolt jobbágy nejét és gyer-
mekeit 40 forinttal kárpótolja .9 1579-ben Báthori Eleknek itt 
Fábián Simon nevű jobbágya van.10 

1010-ben egy diósadi részbirtok lelett Ramocsaházi István 
és Mihály cserelevelet kötnek.11 1628-ban is ők egyeznek meg.12 

1 Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 3. nr 5. — - U. o. fasc. 2. nr. 73. — Orsz . 
lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 0. — 4 Wl. — 5 Lelesz, Stat. I 55. 0 GKG. A. 
fasc. XX. — " Orsz. lt. Gyulaf. kápt. fol. 123.— 8 Orsz. lt. Gyí. kápt. lev. ü . 8. 
és Wl. — ® Wl. 1592. évszámnál. — 10 GKG. (rendezetlen részi. — 11 Lelesz^ 
Prot. 53. folio 77 anno 1010. — 12 U. o. 08. fol. (50. an. 1620. 
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1023 szept. 25-dikén Diós-Ad városában (in oppido) Adi 
István végrendelkezik. Ingóságokat s zálogos örökségeket (Nagy 
Bálinttól zálogosított egy földet 8 írtban, Nagy Andrástól a 
Baksa-patak földet, Püspök Bálinttól, Farkas Andrástól, Nagy 
Simon Istvántól földeket) hagy feleségének.1 

1628-diki tanúval latás szerint többek között a diósadi 
részt is leánynegyed fejében kapták Báthori Elekné Jakcsi 
Anna és Pallagi Pálné Jakcsi Kata, a mikor ezeket a hadadi 
j ószágból kiel égi tették.2 

1(541 jun . 5-dikén Szaniszlófi Báthori Kata rendelkezése 
szerint e jószágon megosztozkodnak Lónyai Zsigmond, Ba-
doginé Lónyai Kata, Beeski Lászlóné Lónyai Zsuzsánna íia 
Szántói Beeski (iyörgy és leánya Blibery Mellith Györgyné 
Zsuzsánna. : í 

1652 szept. 2-dikán Szikszai Zsigmond, Közép-Szolnok 
vármegyének egyik al ispánja és Csabai András, Deésházi Deb-
reczeni István és Menyei, közép-szolnoki szolgabirák Diósad-
nak negyedrészét, melyet Nagy Péter bírt, ennek magvasza-
kadtán a íiskns számára foglalják el : a negyedrésznek fele-
részét Kis-Dobán lakó Bán István s felesége Daróczi Anna és 
Farkas István s felesége Császár Borbála kapják.4 

Egy udvarháza t és 9 jobbágytelket kapott Bán István 
I. Bákóczi Györgytől.5 

Diósad egyike Szécsi (iyörgy és neje, Guthi Judit ama 
javainak is, a melyek felosztására 1716 j un . 20-dikán az előb-
biek leánya. Zsombori Jánosné Szécsi Zsófia meginti Gencsi 
Györgyné Dohai Erzsébetet és Csatári Andrást .6 1732 előtt itt 
Fodor András és neje Szécsi Guti Zsuzsánna, majd ezek örö-
kösei Fodor Zsigmond, Fodor János és Fodor Kata birtoko-O 7 
sok. Az örökösök a birtokot 1733-ig felosztatlanul ha zilálják.7 

Guthi Farkasnak is volt itt részjószága, a mely feleségére 

1 SZÍJY. — 2 W'l. — 3 GKG. — 4 SZÍJV. és Tört Túr, 1898. évf. 538—39. 1., 
hol hibásan van JC>52 helyett 16')3 írva. — r> Szyy. 0 Gencsi lt. nr. 951 
~ Jlt. 
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•szállott, 1742 máj. 31-dikén vizsgálatot tar tanak Gencsi István 
és György érdekében arról, hogy mily jogon bírta Guthi e 
részbirtokot.1 Valószínű, hogy Csáki Tamás részbir toka volt 
nála zálogban." 

1705-ben nemesek : Deák András, Adi István. Kis János, 
Szabó András, Szőts Mihály, Kultsár István, Szigethi Zsig-
mond, Nagy Péter, Elekes Benedek, Gzétzei Zsigmond, Püspök 
Mihály, Kultsár István fia, sámsoniak: Semlyénialvi János, 
Huszti Ferencz, Hartha János, nagymoniak : Ungvári István, 
Oláh Péter, Kis István, Balog György, Nagy György, K.-I)er-
sidai Gavilla Mihály.3 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták Diósad községből a következőket. Főbb bir tokosok : br. 
Wesselényi Farkas és gr. Bethlen Sámuel ; kisebb b i r tokosok: 
iljú Sebes Ferencz, Baczó Márton, Toldalagi László, Guthi 
Sára Sebes Sámuelné, Gyárfás Pál, Tunvagi Mihály, gr. Ká-
rolyi Antal, br . Kemény Sámuel, Gólya József, Mezei István, 
Dul (iyörgy, Csűrös Antal, Gaal Zsigmond, Baló Sámuel ; sa-
ját telkükön lakó, egyházi adómentes nemesek : Nagy-Deák, 
Mihály, György és Ferencz, Kis-Deák György, Deák József, 
Dobrai János, Czéczei István és László, Koráncsi György, 
Dobrai István, Gombos János és Ferencz, Püspök József, 
Dobrai (iyörgy, Gombos Zsigmond, Püspök János idősb, 
Püspök János, Koráncsi Imre, Baczó Sámuel, Deák István 
és Zsigmond, i f jú Deák Mihály, Dózsa István és György; más 
telkén lakó. adómentes nemesek: Püspök Sándor és Deák 
Pá l ; saját te lkükön lakó. adózó n e m e s e k : Tóth István, iljú 
Kis András, Kis János, öreg Kis András, Kulcsár Mihály és 
László, Elekes Gvörsv és Zsigmond, öreg Kulcsár János, Lőke Ow O o 
Péter, Zsigmond és András, Varga Mihály, Kis György, idősb. 
Varga István, Gombos Anna, Varga Andrásné, i f jú Kulcsár 
György, Felszegi Kis András, Kis Erzsébet, Püsök Péterné, 

1 Gencsi lt. nr. 207. és nr. 270. - U. o. nr. 268. :í Szv. lt 



3 0 4 d i ó s a d . 

Elekes Erzsébet, Boda Ferenczné, Nagy-Juhos István, idősb 
Kulcsár György, Kulcsár Zsigmond, i f jú Varga István, Elekes 
Sándor, Juhos Mihály, Elekes István és Kis P á l ; más telkén 
lakó, adózó nemesek : Elekes József, Buesi István, Szigeti 
Péter és János, F u r u István, Varga János, Szigeti István, 
F u r u György, Víg György, János és András, Elekes János; 
Tott György, Szabó Sándor, Nyeste János, Elekes András ; 
Duló István ref. pap, Balog Pál ref. kántor.1 1805-ben meg-
eskették a következő adómentes nemeseket : Baczó Sámuel, 
István és László, Almássy Dániel, Vétsey István, Deák Dániel, 
Dobrai János és fia János, Karancsi György és fia Miklós, 
Karancsi László, Dobrai István és György, Szentpéteri Józsefe t ; 
adózó nemeseket : Kis Mihály, Deák István, János és András. 
Kis János és íia János, Kis András és fia István. Kis László, Kis 
Ferencz András, Kulcsár Mihály és fia István, Kulcsár Mihály, 
Kis-Deák Mihálv és fia László, Elekes Gvörgv és fia György, Ele-
kes Zsigmond és fia Mihály, Forró István és fia András, Varga 
János és Mihály, Dózsa István. Deák László, Deák György és 
fia János, Deák József és fia András, Kulcsár József, Deák 
István, Kis György, Elekes János, Varga Mihály, Lőke Zsig-
mond, Bucsi Márton, Lőke Mihály, Lőke András és fia Ger-
gely, Lőke Ferencz, Czéczei István, Lőke Péter, Czéczei László, 
Kulcsár László, Varga György, Gombos János, Varga András 
és József, Püspök József, Kulcsár János, István és György, 
Gombos Zsigmond és fia György, Gombos Mihály, Püspök 
Bálint, öreg Kulcsár György és fia Pál, Juhos István és fia 
Miklós, Juhos László, Kis András, Kulcsár Zsigmond és fia 
László, Kulcsár Márton, Varga István és fia Mihály, Elekes 
István, Püspök János, Sándor és János, Elekes Sándor és 
József, Juhos Mihály, Elekes István, Pál, Márton és Péter, 
Deák Zsigmond, Dózsa György, Elekes József és fia Já-
nos, Tóth György; más rendbeli adózók : Püsök András és 

1 Szv. It. 
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László, Boda Sándor, Szigeti János, Szigeti Péter és fia Fe-
renez, Szigeti László, Szigeti János és fia Mihály, Szigeti 
György, Boda László, Boda Péter és fia István, Püsök László, 
Buesi István, ifjú Bucsi István, Püsök Benedek és Márton, 
Dudás János, Víg László, Szigeti István, Boda István, Boda 
László és íia Pál, Püsök Miklós és íia Márton, Püsök János, 
Boda Pál, Boda Gergely és íia István, Boda Gergely, Püsök 
Pál és László, For ró György és íia János, Víg János és íia 
Mihály, Víg György és fia Péter, Víg András és íia András, 
Klekes János és íia András, Boda János és íia János, Boda 
Miklós és íia Márton, Boda András és Dániel, Szántó Ferenez, 
Boda Pál, Tóth György, Boda István és András, Szabó Már-
ton és Sándor, Udv. Püsök István és fia István, Püsök György, 
Kovács János és Péter, Kovács István és íia István, Püsök 
István, Püsök György és fia Pál, Kelenczei Püsök István és 
lia Márton, Boda György, Szabó János, Kis-Boda János és íia 
Bálint, Boda István, Püsök Gergely és fia János, Nyeste J ános 
és íia János, Boda Ferenez, i f jú Boda Péter, Víg István és 
Püsök Péter.1 

Kvang. reform, egyházának keletkezése valószínűleg egy 
időre esik a Szilágy reformácziójával . Régi t emplomát 1700 
előtt két izben bővítették. Az új t emplom építéséhez 1809-ben 
kezdtek, melyet 1873-ban végeztek be. 

Klenódiumai : egy aranyozott pohár , virágos porczellán-
kanna, melyet 1756-ban Sebes András s felesége Vécsei Zsu-
zsámul adtak.2 

Papja i : Óvári Miklós, a ki itt halt meg. (1623-ban Adi 
István a diósadi prédiká tornak «egy nyári bor jú t» hagyott).3 

1629. Kecskeméti Gáspár, kit a váradi közzsinat küldött ide.4 

1647. Szentlászlói Sámuel n.-falusi pap volt. Itt a tatárok öl-
ték meg. Hzt követte Zilahi Márton. 1668. Papóczi Zsigmond, 

1 Szv. lt. — 2 Névk. ev. ref.. 1879 47—49. lap. — Szgy. — 4 Tört. Tái\ 
1898. évf. 628—29. 1. 

I)r. PETRI MÓK: Szilágy vármegye moitographiája. III. 
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k i t a j u n . 10-dikén Fejér-Gyarmaton tartott közzsinat küldött 
ide.1 1678. Harsányi Máté. 1689 1692. Ardai Mihály, a kit a 
nyí rbátor i 1689 jut . 3-dikán tartott közzsinat küldött ide s a 
ki itt is halt meg.2 1694. Krasznai Bertalan, meghalt Fgres-
patakon. Ezt követte Jenei György, ki Fgrespatakról jött. 1703. 
Békési Gergely. 1732 1735. Gyárfás Pál. 1738. Visnyai János. 
1749 1792. Pap Ferencz. Szék bel i bíróságot is viselt. 1773 
1785. Farkas Mihály. 1793—1823. Duló István. 1822 1842. 
Szabó István, mint káplán jött. Perecsenbe ment csere út ján, 
meghal t Peérban 1863-ban. 1844 1845. Pál István, itt halt 
meg. 1846—1866. Szász József, itt halt meg. 1807. Szabó Pál, 
a kit 1900-ban Vincze Ödön követett. 

Népoktatásügye igen alacsony fokon állott a legutóbbi 
időig, most a csak egy t an te rmű felekezeti iskola helyére az 
ál lam négy taní tós elemi iskolát szervezett. 

A XVII. századból szilágyi és erdélyi jobbágyokról fen-
maradt jegyzék szerint Diósadban há rom jobbágy és két 
puszta jutott Lónyai Marg i t nak 3 

Lakói 1715-ben elleneállottak az összeírásnak.4 1720-ban 
van benne 1 nemes-, 7 jobbágy- és 3 zsellér-, összesen 11 ház-
tartás, ezekből 10 magyar és 1 oláh. Népessége a pragmatica 
sanctio korában 99 lélek, 90 magyar és 9 oláh.5 1847-ben a 
lakosok száma 922; róm. kath. 0, gör. kath. 32, ev. ref. 883, 
izr. l.<: 1890-ben lélekszáma 1494: nyelvre nézve magyar 1453, 
oláh 36, egyéb nyelvű 5 ; vallásra nézve róm. kath. 7, gör. 
kath. 37, ev. reform. 1400, izr. 50. Házak száma 296. Szántó-
földje 1720-ban 158 köblös, rétje 50 kaszás, szőlője 28 kapás.7 

1895-ben gazdasága nak száma 321. Területe 2300 katasztrális 
hold, a melyből szántóföld 1728, rét 331, szőlő, parlag 54. be-
ültetve 2, kert 42, legelő 11, terméketlen 132 hold.8 

1 Tört. Tár. 1898. évf. 646. ]. — 2 T t ev. ref. I. 67. 1 — :í Wl. — 4 Magy. 
Stat. Közt. XII. köt. 340. la]). — 5 U. o. 65. és 66. lap. « Nagyu. Nvk. 1847. 
108. 1. — - Magy. Stat. Közt. XII. k. 05. és 6(5. 1. — 8 Mg. St. 506. 
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A községnek 1900-ban 8009 K. 92 íil. becsér tékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 4566 K. (52 fii. 

Utczái: Felszeg-, Templom- Fogadó- Temető-, Alszeg-. 
Nagy-, Ivandia-, Hajnal-, Szántók- Deák-utcza és Lőkék, Var-
gák sikátora. Ut ja i : Hadad-Czigányi-, Baksai-, N.-Dohai-, Bá-V 

nva-, Kaczói- és Kusalyi-út. A Bánya-úl M.-Goroszlóba vezet, 
a Kaczói-út a hasonnevű erdőbe, a többi pedig az azonos 
nevű községekbe. Fzeken kívül vannak még : Sós-űt, Bérczi-út. 
A Sós-űt N.-Dobára vezet, tehát azonos a N.-Dohai úttal. Ezt 
a nevét onnan kapta, hogy mikor régen Sz.-Somlyóra kincs-
tári sót szállítottak, a sós szekerek ott települtek le. 

Határrészei : Alsó-rét, Lókért. Köles-oldal, Nvil, Sószék, 
Szélföld, Ubor, Keleneze, Mái, Nagy-hegy elpusztult szőlő, 
Veres-rét, Szénafű vagy Felső-rét, Sírhegy-alja, elpusztult szőlő, 
Kincs-hegy, Agyagos-melléke, Bókalik, (iús-völgye, Keresztes-
kút-völgye, Hidegkút környéke. Baksaút-környéke, Ejmál. Gö-
dör-köze, Fűzkút-környéke, Lehely, Szénarét, Ózön-gyűrű, 
Nyil-tető, Kis-ág, Döllő, Pájkás-tó, Átal- és Felszegi-hegy el-
pusztult szőlők, Nagy-gaz, Vasbánva, Dég-rétje, Sírhegv, Puszta-
szőlő, Kaczó-erdő. A Sírhegy-alja a mellette levő régi temető-
től, az Agyagos melléke pedig agyagtar talmú talajától nyerte 
nevét. Az Őzöngyűrű nevű helyen lőtték le egy Jakcsi leány-
nak a várból kiszabadult s nyakán egy szalagon a kisasszony 
gyűrűjét viselő őzét. A Döllő onnan nyerte nevét, hogy déli 
i tatáskor a szarvasmarhák itt deleltek régebben. A Pájkás-tó 
régen mocsáros talaj volt. A Nagy-gaz csaknem hozzáférhe-
tetlen. kúszó és fo lyondár növényekkel benőtt terület volt s 
csak az utóbbi időben vették művelés alá. 

Kútjai a községben: Hószem, N a g y - é s Kis-kút; a határ-
b a n : a Sószék dűlőben a Baksa-patakán s a Hideg-kút dűlőben 
van egy-egy Itató-kút, a Vasbányán a Kakas-kút, Dég-rétje-kútja 
a hasonnevű határrészben, a Kincshelyen a Fűz-kút, Kertes-kút 
a hasonnevű határrészben. Ez az utóbbi kút mélysége csak 
két öl, mivel a felbuzogó víztől mélyebbre ásni nem lehet. 

20* 
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Nagy szárazság idején Diósadot és M.-Goroszlót összes marha-
állományával együtt ellátja vízzel. Ezeken kívül a Gödörköz-
ben van egy, 1804-ben és a Szénaréten 1870-ben ásott itató-
k ú t ; utóbbi ivó- és itató-vízzel. Hidegkút dűlőjében levő kút-
járól azt beszélik az öregek, hogy, midőn M.-Goroszlót Básta 
elpusztította, a község harangjait az ellenség elől ebbe hanv-
ták. Vize állítólag vastar ta lmú. 

A Baksa-patak a göresöni ha tárban ered a Cseber-kút 
nevű völgyben, északi i rányban folyik s Szilágy-Szeg ha tá rán 
ömlik a Szilágyba. 

Dizsér. L. Daróczte leknél . 

D o b a . 

Doha kettő van : Nagy- és kis-Doba. De Egyházas-Doba 
is előfordúl, a mely Nagy-Dobának felel meg. 

Tuka (?), Duba 1205 1235, Doba 1363, Kisdoba 1413, 
Kysdoba, Egyházasdoba 1417, Xagy-Doba 1439—44, Xagdoba 
1442. A adóba 144(5, Xaghdoba 1454, Kysdoba 1501, Nag l)oba 
1549, Nagidoba 1693, Közép {1) l)oba 1639. 

Doba szláv szó, a mely a dub, dubrava szavakból alakult. 
Mindkét Doba Közép-Szolnokból való. Xagy-Doba 1417-

ben belsőszolnok-, 1446-ban külsőszolnok-, 1449-ben közép-
szolnok-, majd belsőszolnok-, 1461-ben megint középszolnok-. 
1519-ben kraszna-. 1659-ben szolnok-, 1693-ban megint közép-
szolnokvármegyei, Kis-Doba 1413-ban szolnok-, 1430-ban kö-
zépszolnok-, 1488-ban megint szolnok-, 1492-ben megint kö-
zépszolnok- 1519-ben krasznavármegyei helység. 

Doba első nyomai t a Váradi Regestramban találjuk. 
A Chumburd villabeli Numehiz mint pristaldus szerepel a 
dohai pap és Ladomérné közötti ügyben.1 Pál pap (sacerdos 

1 Kantira K.: V. R 118. 1 Kandra Kabos azt hiszi, hogy ezen Chum-
burd falu emlékezetét azon puszta Zobor őrzi. a mely Nagy-Dobának napja ink-
ban tartozéka — U. o. 119. 1. fi. sz. j. 
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de uilla Duba) azzal vádolja ezen helységbeii Ladomérnét , 
hogy ez még nem fizette le ama szolgáló vételárát, a mely 
szolgálót a paptól vett. Sőt e szolgáló özv. Ladomérné bízta-
tására meg is lopta a papot, aztán elszökött. Az özvegy azon-
ban azt állította, hogy minderrő l mit sem tud. Ezért Vitalis 
zonuki (de Zonouk) udvarb í ró az ügy megvizsgálása után 
Váradra rendelte őket tűzesvas próbára , a hol Pál pap embere 
a vas hordozásával beigazolta a pap állítását.1 Alodomer ius 
és mások tolvajsággal vádolják a Kátha-nemzetségből való 
Farkas szolgáját, Hizét.2 Kandra Kabos ezen Ladomér t azon 

doha i (dubai) Ladomérnek vélné, kinek nejével az odavaló 
papnak gyűlt meg a baja. : t A Tuka villabeii Farkas pr is ta ldus 
előtt karddal való megsebesítéssel vádolják moni Öl vént.4 

Kandra Kabos Tukát Dohának nézi.5 

1363-ban Doha Dobai Miklósnak, a Bertalan fiának, to-
vábbá Dobai Jánosnak, ama Miklós testvérének birtoka. 
A Dohai-testvérek szolnokmegyei vár jobbágyok, a kiknek ne-
mességet adományoz I. Lajos király s őket, valamint Doha 
birtokokat fölmenti a várjobbágysági kötelék alól." Határait 
Sz. l a m á s naphoz közelebbi hétfőn Odi Balázs megjáratni 
szándékozott Dohai Miklós fia, János és Kozmás fia, Egyed 
ellen; de utóbbiak el lentmondtak. Ez ügyben törvényt állot-
tak; Dénes, erdélyi vajda pedig 1364 má jus 12-dikén meg-
hagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy hiteles ember t 
küldvén, ama határokat újból járassa ki.7 

1413 április 12-dikén a szolnokvármegyei Kis-Doba bir-
tokába beiktatják Kisdobai István Mihály íiát. Kisdobai Pál 
Lukács fiát és Kisdobai Demetert máskép Gebardot.8 

1417 május 27-dikén a belső-szolnokmegyei Egyházasdoba 
birtokot Kisdobai Lukács Mihály fiának adják Egyházasdobai 
Máthé Benedek és Miklós fiai.9 

1 Kandra : V. II IIS. 1. — 2 l ' . o. 220.. 222. 1. — :í l". o. 221. I Ki. sz. j — 
4 U. o. 424., 420. 1. — » U. o. 426. 1. 1. sz. j. 6 Zichy-Okt., III. k. 208—210. 
lap. — " Tört. Tár, 1890 évi'. 720—21. 1. — » Dl. 27.845. « Dl. 27,851. 
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1430 április 30-dikán Kysdoba birtokot illetőleg Dohai 
Sándor egyezséget köt Kakas Istvánnal és Gergelylvel.1 

Nagydobáról Miklós biró egyike azoknak, a kikel 1441 
má jus 4-dikén ügyvédeiknek vallottak Nagydobai Csizér Mihálv 
és Benedek; Csete Benedek és Gergely; Nagydobai Benedek 
és fia Illés; Nagydobai Márton és fiai: Illés, Benedek és Pá l ; 
Kakas Máté; Kisdobai Gergely és Bécséi Gergely.2 

1442-ben Kisdobai Kakas István, György és Máté vissza-
bocsát ják a középszolnoki Kysdoba és Nagdoba birtokokat 
Kisdobai Székely Istvánnak, miután ez megtérített az előbbiek-
nek bizonyos költségeket. s 

Menyői Gebarth Antal elzálogosította Kysdoba birtok-
részét 5 frt ért. 1442 m á j u s 8-dikán nyugtatót vesz ezen zálog-
összegről Kisdobai Lőrincztől és ennek fiaitól: Benedek és 
Páltól.4 

Nagy-Dohán lévő birtokrészét 1446 máj . 23-dikán Nagy-
dobai Búd Gergely lő arany forintért Miklós, nagydobai bíró-
nak zálogosítja el.5 

A kolozsnionostori konventnek ez évi ju l ius 16-dikán 
kelt megha ta lmazó levele szerint Dohai Bar tus György hét 
ügyvédet vall itt. majd többen, mint Nagydobai Csiszár Fülöp 
és Balázs, Vérvölgyi Anthos Péter . Sándorházi Simon s fia 
Márton egymást vallják ügyvédekül kölcsönösen s még hét 
i'i gy véd et vallanak.6 

Nagydobai Demeter középszolnoki Nagdoba birtokrésze 
Nagydobai Búd Gergelyt meg gyermekei t : Dénest, Dorkót, 
Erzsébetet és Annát illeti. Ezért 1440 augusztus 21-dikén a 
nevezett Gergely a saját és gyermekei, továbbá Nagydobai 
Búd Miklós és Márton, meg Nagydobai Búdi János nevében 
eltiltja ama birtokrész elfoglalásától Csete Istvánt és Berta-

1 Zichy-Okmt. VIII. k. 415. és 410. 1. — 2 1)1. Km. Prot. AB. min. p. 00 
nr. 1. :í U. o. pag. 117. nr. 2, áthúzva. — 4 U. o. pag 117. nr. 3, áthúzva. — 
r> U. o. C. min. pag. 13. nr. 2. — U. o pag. 5. nr. 3. 
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lant, Csete Gergelyt, Nagydobai Nagy Lőrinczet és Lőrinczet, 
Macs Istvánt, Bálintot és Pétert meg Bíró Lászlót és Tamást .1 

A kolozsmonostori konventnek 1449 aug. 22-dikén kelt 
egyezséglevele szerint Nagydobai István fia István e falubeli 
bizonyos birtokrészek iránt Béthei Miklósnéval és Igaz János-
sal egyezségre lép.2 

1452 j un iu s 13-dikán Hunyadi János ko rmányzó meg-
hagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy tartson vizsgálatot 
Menyewi Benedek fia Mihály érdekében Kisdoba bir tokon, 
melyet előbbitől Kisdobai Miklós fia György és Nagy (magnus) 
István, Miklós fia, Nagy (magnus) Tamás, János fia, Kisdobai 
Szabó (sartor) István elfoglalt.3 

A nagydobai ha tá r egy részét Csete tallójának hívják. 
Csete Pál u tódainak volt itt b i r tokuk. Csete Pál, Szilágyi Már-
ton apja. «Miért hívták Csete Pálnak, arra felvilágosítást ad 
Zsigmond királynak egy 1408-ban kelt oklevele, mely szerint 
a Garázda-család hevesmegyei Zeuth (Szűcs) Fajzath, Béde, 
Ethed és nógrádmegyei Cethe bir tokaik helyett csere-adomány-
képen a temesmegyei Horogszeg, ezen és több más megye-
beli bir tokokat adta. Valószínű, hogy a Cethét bírt Pál szár-
mazott onnan ide Nagy-Dobára s úgy tartot ta meg itt is ezen 
előnevet».4 

1456-ban Szilágyi Mihály, itteni bir tokát a következő 
levéllel adományozza a Csete Pál fiának: 

Mi, László, isten kegyelméből Magyar-, Cseh-, Dalmát-, 
Horvátország királya, Ausztria, Stiria herczege, nemkülönben 
morvaországi őrgróf stb. Emlékezetül ad juk mindeneknek, 
kiket illet, hogy hívünk nemes (egregius) Szilágyi Mihály a 
horogszegi Bernolchi László fia, Nándor fehé rvá runknak kapi-
tánya, előttünk személyesen megjelenvén, mondot ta s önként 
vallotta ezen m ó d o n : Hogy mivel Szilágyi Márton a nagy-

1 1)1. Km. Prot. C. min. pag. 15. nr. 2. — - U. o. C. min. p. 01 nr 5. — 
y ü . o. C. nr. 2., pag. 88. nr. 12. — 1)1. 28,619. — 4 Szj. 
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dobai Csete Pál fia s rokona neki már több év óta nagy és fon-
tos szolgálatokat tett. melyekben szerencsétlenségek s káro-
sodások is személyének nem minden sérelme nélkül érték 
legyen, azért mindezeket megfontolván, érett, előre meggon-
dolt e lhatározás után egész ingatlan birtokát, mely fekszik 
Közép-Szolnok megyében, minden ahhoz tar tozó haszonvéte-
lekkel és járandóságokkal , számos földjével, mívelt és míve-
letlen ál lapotban levőkkel, rétek, mezők, legelők, szénafű vek 
s a minden névvel nevezhető, ahhoz törvény szerint tartozó 
vagy tar tozható részekkel azon Szilágyi Mártonnak, a fenn 
megnevezett Nagy-Dobai Csete Pál fiának, rokonának s min-
den örökösének s u tód jának tisztán s egyszerűen minden fize-
tés nélkül adta, adományozta s á t ruházta , sőt adta. adomá-
nyozta s á t ruházta előttünk ezen Mártonra és általa örökö-
seire is teljes s örök joggal leendő bir toklás végett vissza-
vonhatat lanul , semmi jogot vagy tu la jdont vagy uralmat azon 
fekvőségekben sem magának, sem örököseinek fenn nem tart-
ván stb. Kiadatott Csanádon 1456 Miklós püspök és hitvalló 
ünnepén Magyarországban ura lkodásunk 17-dik, a csehországi-
nak 4-dik évében.1 

1461 jun . 12. előtt Székely István Kys- és Nagdoba javai-
be')! kiadták az özvegy Sikolya Albertné Nagy Ágnest megillető 
jegyajándékot és nászhozományt , a miért is utóbbi most me-
nedéket vall a fenti István fiának, T a m á s n a k ; 2 j ú n i u s 12-dikén 
Nagydobai Balázs a Barthos Györgygyei és Demeter fia Ábra-
h á m m a l közös Nagvdoba birtokát Porkoláb Miklósnak s fiai-
nak zálogba veti.3 

1470 deczember 27-dikén Mátyás király meghagyja a 
kolozsmonostori konventnek, hogy Kisdoba birtokba, a mely 
Kisdobai Pál néhai fiáé. Lukácsé volt, iktassa be Kisdobai 
László fiát, Domonkost, kit az örökség út ján megillet.4 

1 Latin eredetije Szgy. — - 1)1. 36,392. Km. Prot. K. min. p. 114 nr. 4.— 
:s U. o. — * Dl. 27.923. 
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1471 márczius 1-sején Kisdobai Kakas Máté, a Kusalyi 
Jakcsiakkal,1 Lelei Kakas Andrással és Dobai Sándr innal ti-
lalmazták a Török-csa lád 2 tagjait, a néhai Kysdobai Pál íia 
Lukács (szintén néhai) Kysdoba bir tokrészének elfoglalásától ; 3 

márczius 12-dikén Kysdobai Zabó István s íia Pál némely 
kvsdobai részöket a Kysdobai Zekeleknek 4 a d t á k ; 5 ápril is 
18-dikán Kisdobai Székely Tamás s társaik egyrészről, Kis-
dobai Török István s társaik másrészről kysdobai birtokrészek, 
jelesül bizonyos gyümölcsös s az ezekre vonatkozó okiratok 
tekintetében kiegyeznek.0 

1488 október 27-dikén Báthori István, kúriai b i ró meg-
hagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy néhai Kisdobai 
Sándor Mihály szolnokmegyei Kis-Doba bi r tokába iktassa be 
Kisdobai Györgyöt.7 

1492 febr. 13-dikán Szentkirályi Dabolczi Balázs és Fábián 

1 Jakcs (-fi> László György f 

János János 
2 Therek László István Albert 

Domokos Péter 
:í Dl. 36,393 Km. Prot. F. min. p. 7<S. nr. 1 
4 Tamás Mihálv 

/ \ 
Mihály Anna Zsólia 

5 1)1. 36,393 Km. Prot. F. min. p. 81. nr. 1. 
1 a) Zekel Mihály s Tamás ; b) Kisdobai Kozma Dénes, lia Lukács; 

<•) Kysdobai Kozma Fgved ; d) Zabo István, fia Pál ; e) Somogy János, Lőrincz; 
./) Nagy Tamás s Antal; g) Nagy imagnus) Miklós; h) Boda Márton s Gergely; 
i) Kakas Máté, s fiai: Pál és Mihály; k) Orgoan István, Tamás, János és i János 
fia?) Demeter; l) Iwanfy Gergely; m) Nagy unagnus) Bálint fiai: Sandrin, 
Gergely, András, Péter ; n) Zabo Kelemen; o) Svmon Ferenez s György; p) a 
c) alatt említett Kisdobai Kozma Egyed fiai: Miklós, László, Bálint; q) Máté, 
fia Gergely; r) Weerees János ; s) Nagy (magnus) Balázs; t) Baan Mátyás; 
u) Nagy imagnus) Demeter és mások ikivéve : a «nevezett» Sandrin fiát Mihályt, 
Chvzer Gált s Adoryan Gergelyt). 2. a) Thewrek István; b) Alberthfy Péter ; 
c) Dersházy Márton; d) Kysdobai László f ia: Domonkos; Kysdobai Imre fia: 
János, ennek fiai Máté, Lukács, Balázs; e) Deshazai István és Balázs, ennek 
fia: Benedek ; / ) Kysdobai László s fia Balázs. <l\ o. p 82. nr. 2.) 

7 Tört. Tár 1897. évf. 508. 1 
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Ambrusné Nemes Dorottya elzálogosítják e bi r tokukat Dobai 
Györgynek és fiának, Ferencznek.1 

1493 április 2-dikán a kolozsmonostori konvent jelentést 
tesz Ulászló királynak, Dobai Györgynek e bir tokba iktatásá-
ról, mely Báthori István országbíró parancsára történt , és 
melynek Sándor András, ennek fiai Péter, László, János, 
e l lentmondanak. 2 

1493 máj. 2-dikán Mikói Máté elcseréli a Naghdoba bir-
tokbeli pusztatelkét Mikai Mihály dobokamegyei szentmártoni 
pusz ta te lkeér t ; 3 máj . 15-dikén Nagydobai Bálint elzálogosítja 
e birtokát Nagydobai Györgynek,4 a kinek 1495 aug. 10-dikén 
Nagydobai Balázs, az István fia, vallja azt örökbe,5 míg ápr. 
6-dikán Dobai László ajándékozza Doha falubeli birtokát Do-
bai Györgynek.0 

A kolozsmonostori konventnek 1501 jan . 20-dikán kelt 
örökvalló levele szerint Kysdobai Csorna (Chama) Bálint, László 
és Földvári András a Kechkes Balázs és Láczló Péter neme-
seknek visszaadandó nyolcz szántóföld kivételével Kvsdoba 
bi r tokukat (nemesi pusztatelek) Kysdobai Dobav Tamásnak 
eladják. Szomszédok: Nagy (magnus) Albert, Orgowan Kele-
men. nemesek ; 7 febr. 11-dikén Gsoma Bálint és István uno-
kája, László visszaadják a kysdobai nemesi pusztatelek negyed-
részét Kecskés Balázsnak és Láczló Péternek, a kik viszont 
l emondanak amazok j avára az ezen negyedrész után j á r ó 
m i n d e n n e m ű jogokról.8 

A kolozsmonostori konventnek 1501 máj. 20-dikán kelt 
zálogvalló levele szerint Naghdobai néhai Chethé Antal fia, 
László, a Naghdoba birtokbeli nemesi pusztatelkét bir tokával 
együtt Naghdobai Adorvan Jánosnak s Mihálynak vetette zá-
logba.9 

1 Dl. 36,398. Km. Prot. M. min. p. 57. nr. 1 — 2 Dl. 27,979. — :t Dl. 36,398. 
Km. Prot. M. min. p. 128. nr. 1 — 4 Dl. U. o. p. 130. nr. 2. 5 ü . o. pag. 245. 
nr. 1. Jlt. perg. - <J U. o. min. p. 225. nr. 1. 7 Dl. 36,405. Michael p. 82 
nr. 1. — « U. o. 85. nr. 1. — 9 U. o. 106. nr. 1. 
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1503 ápr. 20-dikán Szabó Antal eladja Kysdoba birtokát, 
melyet néhai Kisdobai Szabó István örökölt, Szabó Ferenez-
nek, Andrásnak, Demeternek, Gergelynek, Jánosnak és Mi-
hálynak.1 

1508 jul. 24-dikén Gebárt Mátyás eladja néhai Gebárt 
Antal e birtokbeli nemes telkének negyedét Kisdobai Nagy 
Bálint özvegyének, Klárának.2 

1510 febr. 13-dikán a kolozsmonostori konvent zálogvalló 
levele szerint Nagydobai László, a néhai (Naghdobai) Bálint 
íia Doha birtokát Kysdobai Székely (Zekel) Antalnak vetette 
zálogba; ' 

Nagy- és Kisdoba részjószágot 1519-ben Lajos király ú j 
adomány ezimén a néhai Kis-Dobai Szabó (Székely?) T a m á s 
fiainak adja.4 Nagy-Dohán egy részjószágon osztoznak Kis-
Dobai Szabó (Székely?) Antal, Pál, Lázár és Kristóf rokonaik-
kal : Beőnvei Miklóssal, Mátyással és Jánossal, Nagy-Dohai 
Istvánnal és Györgygye i .Nagy-Doha i Istvánnak és Györgynek; 
Kis-Dobai Szabó (Székely?) Antalnak, Pálnak, Lázárnak és 
Kristófnak két nemesi telek a közös bir tokuk, a melyek közül 
az egyik a Berendi Dávid és a Spáezai Gáspárné, Borbála kezé-
ben van állítólag zálogjog ezimén, a másik pedig Nagy-Dohai 
Istvánnál és Györgynél.0 kis-Dobán Nagy Györgynek, özvegy 
Borbálának és a Kis-Dobai Kis Nagy János fiainak Pálnak és 
Benedeknek házuk van, a melyet le is bon tanak minden épü-
lettel együtt." Osztozkodnak még Kisdobai Antal, Nagydobai 
Illés Tamás és Nagydobai György.8 A részbir tokokba Kisdobai 
Székely Antalt, Pált, Lázárt és Kristófot iktatják be." 

Kisdobai Antal, Pál, Lázár és Kristóf Nagy-Doha felosz-
tására megintetik az imént említett Bőnyeiket meg Nagy-
dobai Istvánt és Györgyöt.10 Kis-Doba felosztására pedig meg-

1 1)1. 36,405. Michael, p. 242. nr. 1. 
Km. Prot. Magno pag. 5. nr. 1. — 4 Szgy. 
s Lelesz, C. Kraszn. Prot. 5. foliis 70—72. -
Bercs. fasc. 34. nr. í). (Prot. IX pag. 111.* 

U. o. 281. nr. 1. — Dl. 36.402. 
5 U. o. — U. o. — " U. o. 

9 U. o. Stat. K. 36. — IO U. o. Act 
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illtetik Kisdobai (Szabó) Ferenezet, Kisdobai Szabó Mihályt, 
Demetert, Andrást, Gergelyt és Jánost, Nagy Gergelyt, Kis-
dobai Illés Tamást, Cseke Pétert, Nagydobai Nagy Mátyást, 
Bőnyei Miklóst, Mátyást és Jánost, Kisdobai Istvánt és Györ-
gyöt, Kelei Kakas Benedeket és Andrási meg Kisdobai Boda 
Balázst és Gergelyt.1 

1520 aug. 10-dikán a kolozsnionostori konvent örökvalló 
levele szerint Macsi Mátyás a Doha birtokát Adorján Jánosnak 
eladja,2 a kinek Maesi Mátyás 1523 jan . 22-dikén nagydobai 
szántóföldjeit adja el.:! 

Ennek a konventnek bizonyságlevele szerint 1522 máj. 
14-dikén Nagydobai Lőrincz a kolozsvári domokosrendüek-
nek adományozot t Naghdoba birtoka védelmét Csehi Balázsra 
(Naghdobai Chehy Balázs) s liaira (Demeter, György, Mátyás) 
ruházza. 4 

Ugyancsak ennek a konventnek 1523 jan. 13-diki örök-
valló levele szerint Kysdobai Egyed (Eglived) Jakab és Pé-
ter Kysdoba bir tokukat Kysdobai Mihály deák gyermekeinek 
iEghved István, Ferenez, Hedvig) eladják." 

1525 jun . 1-én Bőnyei Miklós, János és Mátyás örökbe 
vallják a naghdobai bir tokukat Kisdobai Székely Pálnak." 

1535-ben János király meghagyja a kolozsnionostori kon-
ventnek. hogy Naghdoba bir tokba iktassa be Dohai Antalt, 
de til takoznak ez ellen Nagydobai Adorján és Chy(?) László 
a maguk meg Csizér Demeter, Benedek és Bálint nevében 

Kisdobai Székely Lázár Kysdoba bir tokrészén a vetéseket 
nézte és az itt talált marháka t be akarta hajtani , de ebben 
megakadályozták Dohai Tamás és mások s őt elverték. Egy 
másik alkalommal a nevezett Székely meg Dohai Antal job-

1 Lelesz, Act Bercs. fasc. 34. nr. 9. (Prot. IX. pag. 111.i - Dl. 36,402. 
Km. Prot, magno p. 180. 11. 1. Dohai Machy Mátyás fiai: Balázs, István; Dohai 
Adoryan János fiai: Antal, Péter. Dl. 30,400. Km. Prot. H. min. pag. 1(M). 
nr. 1.— 4 U. o. p. 48, nr. 1. 5 U. o. p. 95. nr. 1. — « Dl. 36,401. Km. Prot. 
T. min. p. 40. nr. 1. — " Orsz. lt. K111. conv. lad. 20. I). nr. 5. 
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bágvát, a ki ezek kisdobai ker t jében diót szedett, megtámadta 
az említett Dobai Tamás, magához vévén Dobai Györgyöt és 
másokat, és azt előbb gyalázó szavakkal illette, majd halálra 
kereste, a diót pedig lefoglalta és leszedette a maga számára. 
János király meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy 
idézze meg Dobai Tamást és Györgyöt, a mi meg is történt.1 

A kolozsmonostori konvent jelenti János királynak, hogy 
Sámsoni Hodosi Miklós királyi és János pap konventi embe-
rek lefoglalták Naghdoba bi r tokban Vajda Mihály, Kecskés 
Tamás és Csizér Bálint egy-egy pusztatelkét, Kvsdobán pedig 
Vajda Mihály fél pusztatelkét, a Kecskés Tamás meg a Nagy 
Pál és Benedek egy telkét Nagydobai Tamás és György fel-
peresek számára. A lefoglalás ellen tiltakozott Székely Pál 
kisdobai lakos, a kit azért szintén megidéztek.2 

153()-ban Nagy-Doha meg Nyir-Mon bi r tokába a most 
említett Sámsoni Hodosi Miklós, királyi emberre l Sámsoni 
Körösi Zsigmondot, Ferenczet és Miklóst Berzenczei Benedek 
áldozár, a Szent Zsigmond király ol tárának igazgatósága ik-
tatta be.3 

1538-ban a kolozsmonostori konvent előtt Lelei Kádár 
Ferencz Doha szolnokmegyei bir tokon egy úri telket há rom 
pusztatelekkel és tartozékaival, melyek ha jdan mind a Dobai 
Sándor Mihály és Gergelyéi voltak, Sándor Ferencznek és 
Lászlónak, meg Annának, néhai Sándor János lányának száz 
magyar forinton visszavásárolhatólag adott el.4 

Nagy-Doha egyike azon részbir tokoknak, a melyeknek, 
valamint a róluk szóló okleveleknek visszaadására 1547-ben 
Dobai Tamás megidézi Nyírmoni Kovács Bernátot és Antalt, 
meg Deésházi Kovács Benedek özvegyét, Zsófiát, a kiket szer-
ződés kötelez arra.5 

Területén a «Margitasszonykúttyára járó» és «az Fűztó-

1 Orsz. lt. Km. conv. lad. 2(1. 1). nr. 14. — 2 U. o. Km. conv. lad. 26. 1) 
nr. 37. — Bunyitay: A Váradi Püsp. II. k. 178. lap. — 4 Orsz. lt Kolozsmo-
nostori konvent, Lad. 26. 1). nr. 1. — 5 Lelesz, Act an. 1547. fasc. 4. nr. 17. 
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nál való» nevű földeket elfoglalta Nagydobai Nagy Gergely, 
a kit azért 1548-ban megidéznek Lelei Orgonás Jánosné 1 Er-
zsébet és Nagydobai Nagy János.1 

Innen Székely Lázárt vagy Kristófot, Bán Ferenczet, kis-
dobai Nagy Benedeket, Yid Ferenczet. Keresztúri Sikolya Pé-
tert. Dohai Tamást és Csíz ér Istvánt jelölte ki 1549-ben az 
országbíró királyi emberekül , a mikor is meghagyta a kolozs-
monostori konventnek, hogy Haraklányi Miklós javára hely-
színi vizsgálatot tartson özv. Vajai Borzási Györgyné Borbála 
és fia, Miklós meg társaik ellen.2 Dohai Tamást és Csízér Ist-
vánt jelölte ki, a mikor meghagyta, hogy hozzon Ítéletet a 
konvent Haraklányi Miklós érdekében a Haraklányhoz tartozó 
Kesarajáróföld nevű földrészre nézve, a melyet elfoglaltak e 
Vajai Borzásiak. : í Kvsdobáról Székely Lázárt vagy Kristófot, 
Bán Ferenczet és Nagy Benedeket jelölte ki az országbíró 
ebben az ügyben királyi biztosokúi.4 

1549-ben Nagy-Dohán Haraklányi Zsigmond, egy te Ikes 
nemest 25 dénárnyi adóval rótták meg, Hűt Ferencz és Do-
hai Tamás 2/3 (?) telkeseket 18—18, Máthé Balázs 2/3 (?) telkest 
pedig 17 dénárnyival .5 Kys-Dobán 25 25 dénárnyi adót fizet-
tek Nagy Benedek, Boda Mihály, Sándor Ferencz, Nagy Fe-
rencz és Décsei Máté, egytelkes nemesek.6 1551 aug. 18-dikán 
a kolozsmonostori konvent tanúsít ja, hogy N.-I)oba felett meg-
egyeztek Ilosvai Mihály és Dohai Katalin." Nagydobai Dohai 
Borbála e birtoka összes tartozékaival együtt Spáczai Meny-
hértnek. Dobszai Jánosné Spáczai Annának és György Fe-
renc zné Spáczai Petronel lának jutott amaz osztozkodás alap-
ján , a mely ezek és ifj. Bátoni Jánosné Majádi Erzsébet, Tor-
dai Zsigmond, Ilosvai Mihály deákné Majádi Katalin. Baráti 
Kelemenné Hodosi Katalin és Pa tho Ferencz között jött létre 
a fenti Borbála birtokait illetőleg. Ugyanekkor a nevezett 

1 Lelesz, Act. 1548. fasc. 1 nr. 36. 2 Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. II. 
nr. ? Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. Ii nr. 60. — 4 U. o. — r* I)ical. 

U. o — ~ Tört. Tár. 1898. évf. 166. 1 



d o h a . 3 1 9 

Menyhért és társai e birtok fejében kibocsátják Háton birto-
kot. E birtokot a nevezett Dobszai váltotta volt vissza saját 
költségén.1 

1559-ben nagydobai nemesek, Décse Tamás, Lázár Illés 
és Csete Gábor.2 Kisdobai nemesek : Bán Mihály, Szabó György, 
Décse Benedek, Szabó Antal, Varga István, Nagy Miklós, Banga 
(iyörgy, Szvohi Tamás és Jakab György tanúkként szerepel-
nek a Bodon és Csiglen nevű erdők hovatartozásának meg-
állapítása végett tartott tanúvallatásnál .3 Kis-Dobán a Diósadi 
Bán-családnak volt birtoka.4 

1583-ban Nagy-Dobán fejedelmi adományú l kapnak egy 
Zoborrez nevű jobbágytelket Ákosi Pap másként Vid István 
és Ferencz, János, András nevű fiai.° 

1618 máj . 15-dikén megosztozkodnak Menyői Móré Bá-
lint özvegye, Borsai Erzsébet és gyermekei Doha részbir-
tokon.0 

1638 ápr. 12-dikén a középszolnoki Kis-Dobán kihallgat-
nak t izenhat tanút az iránt, hogy mennyi ideig bír ta Tomor i 
Xsuzsánna Dobai Jánosné a magyar-köblösi részjószágot.7 

1639 okt. 25-dikén Nagy-Dobát egy nemesi kúriával és 
házzal, továbbá Kis-Dobát, melyeket Nagydobai Spáczai János, 
hűtlensége miatt elvesztett, Rákóczi György, fejedelem, fő-
lovászmesterének Serédi István, krasznavármegyei főispánnak 
adományozza, 8 kit az ő utasí tására a szükséges tanúk jelen-
létében (1639 deczember 22-én) be is iktatnak. Ez adományo-
zásnak azonban a kijelölt ha tár időn belül Sámsoni Harangi 
László el lentmond, mivel Nagidobat, ha jdan Spáczai Mihály 
Thamássfalvi Miklóssal közösen bírta.9 

1640 jun. 22-dikén Sámsoni Harangi László meginti Maj-
tényi Andrásné Szigeti Zsófiát, hogy az első férjétől, Nagy-
dobai Spáczai Mihálvtól há t ramarad t nagydobai nemesi ku-

1 Orsz. lt. Ivm. conv. lad. 27. M. nr. 17. — 2 Nagyv. Múz. Bl. 3 ü. o. — 
4 Szgy. — 5 Nagyv. Múz. Bl. — Gencsi lt nr. 1521. — 7 Tört. Tár. 1898. évi. 
534. 1. — s Jlt nr. (5. — '•» U. o. 
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riából és Kis-Doba részbirtokból őt megillető hozományt ve-
gye fel, magát a kúriát pedig bocsássa vissza.1 

1641 jul . 27-dikén Rákóczi György meghagyja a kolozs-
monostor i requisi toroknak, hogy a Nagy-Dobán Dobai István 
magvaszakadtával maradt összes javakat becsüljék meg és 
tegyenek jelentést.2 

1647-ben Nagy-Dobai Spáczai János elzálogosított Nagy-
Doba birtok ha tá rában hét szántóföldet Nagy-Dobai Décsei 
Bálintnak 33 írtért .3 Szécsi György, ki nemes Szabó István-
tól egy házhelyet vett Leiében, kis-Dobán lakik.4 

1650-ben Ákostelek pusztát, mely a kisdobai határhoz 
tartozott, felkéri a Kisdobai Székely-család Vérvölgy falutól, 
hogy bocsássa ki a zálogból. A Kisdobai család ügyvédje Bo-
rosjenői Tisza György.5 

1659 máj. 19-dikén Nagvdobai Spáczai Jáno átengedi a 
Dohán levő birtokát bizonyos kölcsönös kikötések mellett 
Majtényi Mártonnak, ki hűtlenség miat t vagyonvesztés lett." 

1670 máj. 18-dikán Nagy-Dobán lakó özv. Veres Istvánné 
és Veres István maradék i : Veres Mihály, István és János, to-
vábbá Palóczi György elzálogosítanak három ákosi jobbágyot.7 

Kis-Doba egyike Szécsi (iyörgy és neje, Gúthi Judit ama 
javainak, a melyeknek felosztására 1716 jun. 20-dikán az 
előbbiek leánya, Zsombori Jánosné Szécsi Zsófia meginti Gen-
csi Györgyné Dobai Erzsébetet és Csatári Andrást.8 

1718 decz. 14-dikén Ilosvai Dobai György és neje, Szécsi 
Judit gyermekei megosztozkodnak a szüléikről maradt nagy-
dohai rész jószágon." 

1732 előtt Nagy-Dobán Fodor András és neje Szécsi Gúthi 
Zsuzsánna. majd ezek örökösei Fodor Zsigmond, Fodor János 
és Fodor Kata birtokosok. Az örökösök a birtokot 1733-ig 
fe 1 o s z t a 11 a n u 1 használják.10 

1 Gencsi lt. nr. 1399. 2 Tört. Tár 1898. évi'. 536. 1. — A k -monostori 
konvent 1789-diki átiratában. Bl. fasc. LL. — 4 Jlt. r> Szgy. — Tört. Tár 1898. 
évf. 539. 1. - 7 Nagyv. Múz. Bl. s Gencsi-lt. nr. 951. — !> U. o. nr. 213. — l u Jlt. 
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Hogy Szécsi Györgynek mindkét Dohán volt jószága, azt 
a Gencsi György készítette lajs trom is mutat ja . 1 

1705-ben nagydobai nemesek : Víg Mihály, Bagdándi 
György, Balog Gergely, Balog János, Balog András, Palánki 
György, Pap Márton, Lovász Jakab, Máthé Mihály, Martzin 
István, Víg István; k isdobaiak: Dobai József, Dobai Zsigmond, 
alispán, Szabó Pál, Kis Ferencz, Détsei István, Kun István, 
Mihály István, Mihály János, Tunyogi Tsapó Sámuel, Dobai 
Ferencz, Urai (?) János." 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírták 
Nagy-Doha községből a következőket. Főbb b i r tokos : Décsei 
Zsigmond; kisebb b i r tokosok: gr. Andrási Károly, iljú Bog-
dándi György, Balási Sándor, Dobai Dániel, Mezei István, 
Antal István, Csomos Mihály, Baczó Már ton ; saját telkén lakó, 
egyházi adómentes nemes : idősb Bogdándi György; saját tel-
kükön lakó, adózó nemesek : Palánki Mihály és Mózes, i f jú 
Víg András, i f jú Víg János, Víg Márton és Mihály, Olvedi 
József, Déese István és György, Kis Klára Major Ferenczné, 
Deák György, Víg Sámuel és Ferencz, Farkas Sára Víg Pálné, 
Palánki István, Balog Sándor, Pál és György; más telkén lakó, 
adózó nemesek: Marczi Mihály, Palánki György, Pap László, 
Víg József, öreg Víg János, Balog András és Gombos Is tván; 
p a p : Zaj György ref., kán to r : Heuler István ref.3 

1805-ben Nagy-Doha községből megeskették a következő 
1. adómentes nemeseket : Dobai Antal és Dániel, Mezei István 
és József, Bogdándi György, András és János, i f jú Bogdándi 
György és Bartha Ben jámin ; 2. adózó nemeseket : Kis György, 
Domokos János, Nagy Mihály, Szűcs András és íia András, 
Marczin József, Mihály és István, Palánki Mihály, Palánki 
György és íia János, Palánki György, Pap László és íia Zsig-
mond, Vég András és íia József, Rápolti Pál, Molnár István, 
Vég József, Vég János és fia László, Vég Péter és Mihály, 

1 Gencsi lt. nr. 1657. — - Szv. lt. — a U. o. 

L)R. PETIU Món : Szilágy vármegye monographiüja. III. 21 
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Orvedi József, Décsi István és György, Major Ferencz, Deák 
György és fia István, Palánki András, Góra Gábor és fia 
György, Góra József, Palánki József, Gombos István. Csele 
István és fia István, Vég Sámuel és Ferencz, Balog András, 
Vég János, Palánki István, Balog Sándor és István, Zakarias 
György, Balog György, Telegdi János és fia József, Deák János, 
Tordai Péter, Vég István, Marczin András, Pap István és Ba-
log András.1 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben Kis-Doba 
községből a következőket írták össze: Főbb bi r tokosok: Do-
hai Antal és Is tván; kisebb b i r tokosok: Décsei Zsigmond, 
Csomos Mihály, Gyárfás Pál, Guti Krisztina Nagy Farkasné, 
Mezei István, Deák Pál, Temesvári Jónás, Jákob Dániel, Könnyű 
János és Pelei Mihály; saját te lkükön lakó. egyházi adómen-
tes nemesek : Csapó György és Péter, Tunyogi Ferencz, Sá-
muel, János és Mihály, Nagy György és Ferencz, Dul Ferencz ; 
saját telkükön lakó, adózó nemesek: Mihály István, Farkas 
Márton, Illés András, Bán József, Pap Márton, Szabó László, 
Atyai István, Szatmári Sámuel és Ferencz, Dobai Ferencz és 
Bálint, if jú Dobai Ferencz, Szabó István, Lőrincz Ferencz, 
Szatmári János, Szabó Bálint, János és Pál, Kis Ferencz, Víg 
Péter, ifjú Szabó Bálint, Ordai János és Sándor, Mihály And-
rás, József és Pál, Ladányi János és Mihály, Dobai Pál, Víg 
Márton, Kis András, Szaniszlói György, Kis György, Mihály 
János, Bann? Ferencz, Szatmári Dániel, Atyai György és Bíró 
Mihály; más telkén lakó, adózó nemesek: Urai Pál és Farkas 
Is tván; kán to r : Barta Sámuel ref.2 

1805-ben megeskették innen a következő 1, adómentes 
nemeseket : Csapó Péter és Sándor, Csapó György és fia 
György, Csapó Péter, János és Ferencz, idősb Csapó Sámuel, 
Csapó András, Csapó János meg fiai: János és Zsigmond, 
Csapó József és István, ifjú Csapó Sámuel, Nagy Ferencz és 

1 Szv. lt. 2 ü. o. 
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'György, Csapó Ferenez és Mihály; 2. adózó nemeseket : Mi-
hály István, György, Mihály és Márton, Farkas Márton, Dobai 
György, Illés András, Lőke András, Bán György és István, 
Szabó László és György, Atyai István, Molnár János, Lőrincz 
Ferenez, Dobai Dávid, János, Bálint és Ferenez, Lőrincz Jó-
zsef, Szakmári János, Urai Pál, Farkas István, idősb Szabó 
Bálint, Szabó József, Vég Péter, Kis Ferenez, Szabó Bálint, 
Ardai János, i f jú Ardai János, Mihály Péter, László, József, 
•Gvörev és Sámuel, Ladányi János, Ladányi Mihály és fia Pé-
ter, Mihály András, Dobai Pál, Vég Márton és József, Kis 
András, Szaniszlai György, Kis Sámuel, Mihály György és 
János, Szakmári Pál, Kis György, Ladányi András és idősb 
Mihály János.1 

Nagv-Dobának gót stilben épült régi egyházát csak ú jab-
ban bontották le. Az újat, az evang. reform, egyházat, mely-
nek tornyában ma is van egy harang a XV-dik századból, a 
négy evangélista nevével,2 1876-ban építették. 

A szájhagyomány szerint a lakosok ép misére gyűltek 
egybe, mikor az ellenség megrohanta a templomot , a benne 
levők nagy részét legyilkolta s csaknem az egész községet 
fölégette. Az elhullottakat a czínteremben temették el közös 
sírba, mely helyen az új ref. templom építésekor a csont-
halmazt meg is találták. De a szá jhagyománynak egy 1727-diki 
esketés is támogatására jön, mikor — egyébként egy egyházi 
telek ügyében folyt a vallatás — azt is említik a tanúk, hogy 
a tatárok a falút elpusztították a falú végén volt papi lakással 
együtt.3 

1651 előtt a két Doha együtt tartott «prédikátort és mes-
tert«. a kiknek a jövedelme egész dézsma, tizenkét öreg sze-
kér fa s egy boglya széna volt. stóla semmi. Dézsmálni ma-
gának a prédikátornak kellett a mezőre járni.4 há rom vagy 

1 Szv. lt - '-Í Bunyitay Vincze : Schematismus 347. 1. :s A nagydobai 
-evang. reform, egyház levéltára. — 4 A kisdobai egyház levéltárában megvan 
-az a Fagyas István, esperes s Inczédi Mihály, inspektor kurátor kiadta okirat, 

2 1 * 
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négy hites embe rel, a kiknek ebéddel tartozott. A Pe recsen-
ben 1651 j ún iu s 7-dikén tartott egyházmegyei partialison is 
kimondatot t , hogy a két Doha egy eklézsia, egyik sem íilialis, 
hanem mater-eklézsia. A Goroszlón 1653 november 12-dikén 
tartott partialis engedte meg a népesedő kisdobaiaknak, hogv 
kü lön templomot épí tsenek; de úgy, hogy a nagydobai régi 
t emplomot közösen kell fentar taniok. A Menyőhen 1659 már-
ezius 12-dikén tartott part ial is még hozzátette, hogy a pré-
dikátor is Kis-Dobán lakjék, de azért egyenlő jogú a két egy-
ház. A sae ramen tumokhoz való edényeket is Kis-Dobára vit-
ték, a nagydobaiak csak azt kívánták, hogy ha a pap Kis-
Dobára átköltözik, j á r jon át hozzájok is szolgálatra. De azért 
a nagydobaiak még az ez évi április 17-dikén Görcsönben 
tartott partialis széken külön p a p nyerhetése iránt kísérle-
teztek. Am a part ial isnak «tetszett, hogy egy nyomorékból 
kettőt n e m csinálhatnak, hanem mind a két Dohának egy 
prédikátora legyen» és annak egyformán kellett szolgálni mind 
a két Dohát. Egy század telt bele, míg ú j abb kísérletet tettek 
a különválás i rán t ; de az erdélyi egyházi főtanács az 1751 
márcz ius 24-dikén Szilágy-Somlyón tartott partialis vélemé-
nyére elutasítókig határozott . Különben is száz arany forint 
bünte tés volt m á r előzőleg megállapítva arra a félre nézve, 
a melyik «az egyezséget felháborítaná.» így maradt aztán a 
két helység végül is együtt.1 

A nagydobai egyház klenodiumai között a legrégibb az 
a czíntányér, melyet 1642-ben Décsei Bálint csináltatott az 
úrasztalára, ugyancsak tőle származik egy aranyozott , ezüst 
úrasztali pohá r is, 1645-ből.2 

Kis-Doba evang. reform, temploma kőből 1821-ben épült. 
Ezelőtt fa temploma volt (mely a szájhagyomány szerint a köz-
ség megalakulásakor épült 1530 táján?) 1803 junius 21-dikén 

mely a tövisháti eklézsiákban levő papok számára rendelt gabona- és szőlőter-
mékek tizedeléséről szól. (N.-Goroszlón, 1793 júl. 25-dikén kelt.) 

1 V. ö. Névk., ev. ref. 1879. 8 12. 1. — 2 U. o. 11. 1. 
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Balási Sándor arról értesíti az egyházat, hogy a használha-
tatlanná vált fa templomot megvizsgálják s egy új t emplom 
építéséhez adománygyűj tés re az engedélyt kieszközlik, ezt az 
engedélyt a gubern ium 1803 deezember 20-dikán meg is adta.1 

Itt az úrasztalára Dobai Zsigmond adott 1710-ban egy ezüst 
poharat s Enyedi Mária 1740-ben egy tányért .2 De egy fehér 
kendő selyemmel kivarrva 1072-ből való, ezt János diák hű-
tős [elesége varrta az Vr vacsorájához. 

A két egyház anyakönyvei t együttesen 1815-től vezetik. 
A XIII. század elején Pál papot említik Nagy-Dobán.3 

Apáczai István, dobai lelkészről a Debreczenben 1630 j un iu s 
9-dikén tartott közzsinaton elhatározták, hogy a miért meg-
sértette lelkésztársát, Szatmári Istvánt a szilágyi partialis a 
generalis zsinatig hivatala alól felfüggesztette, kövesse meg a 
sértett felet, a kit gyalázott a szószékből is.4 Urai Tamást a 
Váradon 1639 j un . 25-dikén tartott közzsinat Közép (?) Dobára 
küldte." Deáki János domesticust a Csatáron 1675. j u n i u s 
23-dikán tartott közzsinat küldte Dobára.0 Papja i voltak m é g : 
Dezső Mihály (1714-ben Maros-Vásárhelyt halt meg), Budai 
András (1719-ben Nagy-Bánván halt meg), Szilágyi György 
(1752-ben székbeli bíróságot is viselt). Ugyancsak a tizen-
nvolczadik századra esik a működése Mezei Istvánnak, Szilágyi 
Jánosnak, Zay Györgynek, Zay Sámuelnek (1784-ben Vérvöl-
gyön halt meg, az előbbi három a dobai temetőben nyugszik), 
Virág Ádám egy évi szolgálat u tán Szigetre men t tanárnak. 
1800 1815. Faragó István, innen I losvára ment . Volt székbeli 
bíró, majd direktor, meghalt 1835-ben. 1815—1826. Keresztes 
János tractualis fiskálisságot viselt, meghal t Tasnádon. 1826— 
1834. Osváth Sándor Goroszlóra ment . 1834—1865.7 Urházi 
György, a ki nyuga lomba lépvén Szilágyfő-Kereszturra költö-
zött s ott halt meg 1868-ban. 1865-től máig Botka Károly. 

1 A kisdobai evang. reform, egyház levéltára. — 2 Névk, 1879. 12 1. — 
a Bunyitav Vincze: Schematismus 347. 1. — 4 Tt. ev. ref. I. 27—28. 11. — 5 Tört. 
Tár. 1898. évf. 634. 1. — 6 U. o. 649. 1. — 7 Egyházmegyei levéltár. 
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Nagy- és Kis-Dobán a gör. kathol ikusoknak fatemplo-
111 uk van.1 

Kis- és Nagy-Doba evang. reform, jellegű egy tantermű 
elemi iskolái a t izennyolczadik század második felében már 
fennáll tak. Egy 1787 márczius 20-dikán kelt part ial is synodusi 
határozat szerint Rácz János, nagydohai tanítót Kis-Dobára 
rendelték ennek az egyháznak kérelmére.2 Sőt, mint előbb 
láttuk, már a t izenhetedik században szó van a mesterről. 

E helységek lakosainak számáról csak ú j abb időből van-
nak adataink, mert , mint kuriál is helyek, 1715-ben s 1720-ban 
is k imaradtak az összeírásból,3 1815-ben s 1816-ban éhség 
pusztított a lakosság soraiban.4 

1733-ban Kis- és Nagy-Dohán (Dobele) 6 oláh család volt."' 
1847-ben Nagy-Dohán a lakosok száma 466; gör. kath. 32. 
evang. re form. 434.6 Kis-Dobán a lakosok száma 549; róm. 
kath . 1. gör. kath. 70, evang. reform. 475, izr. 3.7 Tehát már 
ekkor — nevökkel ellentétben Kis-Doba volt a nagyobb 
népességű. Nagy-Doba lélekszáma 1890-ben 329; nyelvre nézve 
magyar 270, oláh 59; vallásra nézve r. kat. 1. gör. kat. 63, 
evang. reform. 257, izr. 8. Házak száma 77. Kis-Doba népessége 
475 lélek; nyelvre nézve magyar 446, oláh 29; vallásra nézve 
r. kat. 4, g. kat. 29, evang. reform. 435, izr. 7. Házak száma 110. 

1895-ben Nagy-Doba gazdaságainak száma 212. Területe 
1388 katasztrális hold, a melyből szántóföld 632, legelő 286. 
rét 192, erdő 146, kert 70, terméketlen 02 hold.8 Kis-Doba 
gazdaságainak száma 226. Területe 993 katasztrális hold. a 
melyből szántóföld 547, erdő 156, rét 154. kert 58, szőlő (par-
lag) terméketlen 51 hold.9 

Nagv-Dobának 1900-ban 1711 K. becsértékű cselekvő va-

1 Sch. 1886.. 164. lap. — - A kis-dobai evang. reform, egyház levéltára. 
3 Magy. Stat. Közt. XII. k. 65 és 67. 1 — 4 A kisdobai evang. reform, egyház 
halotti anyakönyvében több helyt olvasható ezekből az évekből az a megjegy-
zés a halott neve után, hogy éhen halt el. — 5 Tr. -— Nagyv. Nvk. 1847., 108 
lap. — ~ U. o. — s Mg. St. 506. — 9 U. o 
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gyona van állami egyenes adója 1947 K. 30 f. Kis-Dobának 
3745 K. 40 f. becsértékü vagyona ekkor, míg állami egyenes 
adó 1825 K. 81 f. 

Nagy-Doba utczái : Felső-, Alsó-, Hegy-, Temető- és Temp-
lom-utcza. Határrészei : Oltovánvos, Halom-alja, Kerülőfar 
Solymók, Tolok-alja, Gögény-alja, Ivis-rét, Nagy-rét, Széna-fű, 
Zobor. Szőlőhegyek : Felső- és Alsó-hegy, Varga- és Kishegy. 
Kút ja i : Borsa, Kerülő, Csorgó, Új-kút, Sárkút . 

Kis-Doba utczái : Nagy-, Kis- és Templom-utcza . Határ-
részei: Halom, Fehér-domb, Vajas, Puszta, Somodi, Kőhegy, 
fér , Lepenye. E r d ő : Gányás. Szőlőhegy: Nagy-hegy. Kút j a i : 

Vajas-, Bodon-, Libuczkút stb. 
1413-ban említve van a doba-ny i rmoni út.1 

Doli. 

Doh 1338, üobbtelke (Dohtelke?) 1009, román neve: Do-
hul 1733. ()-szláv személynév. 

Krasznavármegyei helység, a melyről 1338-ban az van 
mondva, hogy Kalóztelek s Adorjánte lek közt van. Ekkor pe r t 
lolytat a váradi káptalan (iái országbíró előtt Kopasz Dezső 
s testvérei László, György, János és Miklós ellen.2 

A helység ok pusztítást végig szenvedhetett , mert m á r 
1547-ben prsedium. Az 1715 és 1720-diki összeírásokban n y o m a 
sincs. A tizennyolczadik század elején kezd ú j ra települni. 
1717 máj. 9-dikén ezen puszta faluhelyre Kövesdi Boér Fe-
rencz főispánnak telepítési jogot engednek s a betelepített 
hely után há rom évi adó- és tehermentességet .3 1722-ben is 
adómentességet nver azzal a kikötéssel, hogv, ha a lakók a 
három év eltelte után ott akarnák hagyni a falut, kötelesek 
a há rom esztendei összes járulékot egyszerre megfizetni.4 

1459 jun . 27-dikén Csomafái Pál többek nevében elzálo-

1 Dl. 28779. — 2 Szrjy. — :í Szv. lt. — 4 U. o. 
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gosította más birtokokkal husz a rany forintér t Perecseni Gás-
])ár p l ébánosnak ; 1 jul. 11-dikén Kémeri Klára apjának Tamás-
nak e bir tokát is zálogul kapja hozománya fejében apja test-
vérei től : Pétertől és Dávidtól.2 

Kémeri Tamás 1502 máj. 19-dikén elzálogosította itteni 
bir tokát Kémeri Andrásnak. 3 

1532-ben Kémeri János utódai eladják itt levő részbirto-
kukat Somlyói Báthori István erdélyi fejedelemnek.4 1547-ben 
Doli is ama bir tokok egyike, melyekről a Győríieknek okleve-
lük van.5 Ekkor Doh prsediumba Somlyói Báthori Istvánt, 
András t és Kristófot iktatják be.G 

1609-ben Gábor fejedelem újból megerősíti a kraszna-
megyei Kémer és Dohtelke b i r tokokban Bátoni Ferenczet, 
Annát és Mihályt, Latrán Istvánt, Borbálát, Erzsébetet és Já-
nost, Dancz Ferenczet, Kémeri Juditot , Erzsébetet, Katalint 
és Annát, Juhos Györgyöt, Bányai Zsigmondot és if jú Dancz 
Ferenczet . E bir tokokat a nevezettek ősei is bírták.7 

1717-ben Szamosúj laki Bácz János bír itt puszta telkeket.8 

Wolkens te in-Tros tburg gróf felesége Aspremonti Anna 
1795-diki vallomása szerint Doh a tasnádi u rada lomhoz tarto-
zik s min t Bákóczi Ferenez-féle bir tokot a kincstár magának 
tartotta meg.9 

1806-ban Dohon 1 curiája, 18 lakott antiqua és 6 lakott 
nova jobbágy telke volt gr. Bethlen Ferencznek.1 0 

Gör. kath. kő temploma 1868-ban épült. Az egyház anya-
könyve 1823-tól kezdődik.11 Egytantermű elemi iskolája szin-
tén gör. kath. jellegű, szerveztetett 1894-ben. 

1733-ban az oláh családok száma 17, (egyesült papja Gá-
bor),12 1750-ben a gör. kath. lelkeké 178.13 1847-ben 344 gör. 
kath. s 1 izr. lakosa van.14 1890-ben lélekszáma 517; magyar 

1 Dl. 36392. Km. Prot. E min. p. 53. nr. 2. 2 U. o. pag. 55. nr. 3. — 
3 1)1. 36405. Michael pag. 202 nr. 1. — 4 Jlt — 5 Jlt. — 6 Lelesz, Stat. B. 308 
" Hl. fasc. II. — 8 Szgy. — 9 Hl. fasc. yy. nr 2 — 1 0 Szv. lt. 11 Sch. 1880 
142. lap. — 12 Tr 1 3 Tr. 1901 IX. 288 1. — 14 Naf/ijo. Nvk. 1847, 97. 1 
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21, oláh 480, egyéb nyelvű 16; vallásra nézve r. kath. 2. gör. 
kath. 493, evang. reform. 8, izr. 14. Házak száma 113. 

1895-ben gazdaságainak száma 134. Területe 2,464 ka-
tasztrális hold, a melyből erdő 849. szántóföld 771, legelő 445, 
rét 197, kert 114, terméketlen 88 hold.1 

1900-ban 6837 K. 52 f. becsértékű cselekvő vagyona van, 
állami egyenes adója 1860 K. 36 f. 

Utczái: Sztencz- Pálinkaházi utcza és Ulita Dealului = 
Gyáluluj (dombuteza). Határrészei : Dosnl Raspatoeii = Dósul 
Reszpátocsij (Reszpátokahát), Szomosa, Pustele Raspatoeii = 
Pusztélé Reszpátocsi j (Reszpátoka-puszták), Fagejél = Fazsé-
czel (bükkfásocska), Fundu l Dohului (Doh zugolya). E r d ő k : 
Reszpátoka, Mezsa és Faget — Fazsét (bükkfás). Pa tak ja i : 
Szomosa. Fagejél (a hasonnevű határrészben), Ríturele = 
Riturelé (rétecskék). 

I )< mi osz ló . 

Domozlo 1459, Domozloo 1553. O-szláv személynév (Do-
ni isz la v). 

Krasznavármegyei , 1553-ban krasznavármegyei Somlyó-
hoz tartozó helység. Hajdan puszta. (Pred. Domozlo 1459.) 
1715-ben mint lakatlan helységet említik, 1720-ban is a pusz-
ták között szerepel, földesúr bir toka és művelés alatt van.2 

1717 máj . 9-dikén erre a puszta faluhelyre is Kövesdi Boér 
Ferenez főispán nyer telepítési jogot a vármegyétől s a be-
telepített hely után há rom évi immunitát iót . 3 

1459 j un . 27-dikén a prcediumot, ép mint Dohot, Csomafái 
Pál zálogosította el Perecseni Gáspár plébánosnak. 4 

1549 jul. 11-dikén Kémeri Klára apja, Tamásnak e bir-
tokát is zálogul kapja hozománya fejében apja testvéreitől: 
Pétertől és Dávidtól.5 

1 Mg. St. 502. — 2 M. Stat. Közi XV. köt. 341. lap — a Szv. lt. — 4 Dl. 
36,392. Km. Prot. E min. pag. 53. nr. 2. — 5 U. o. p. 55 nr. 3. 
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1502 m á j u s 19-dikén Kémeri Tamás itteni birtokait Ké-
meri Andrásnak adja zálogba.1 

1553-ban Domozloon 2 kapu után rótták meg adóval a 
Kémeri László jobbágyait.2 1005-ben itt, Somályban és Szóvár-
hegven Szénás Péter, Nagyfaluban pedig Bánfi Dénes részé-
ről 7 lelek fizetett adót. 1605-ben Bánfi Dénes részéről 61

 2 

telek adózott Nagyfaluban. 3 

1567-ben Dengelegi Gáspárnak, néhai Szénási Péterné-
nek és Zsombori Farkasnak jobbágyai vannak itt, a kik So-
mosi Farkas János nevű jobbágyér t kezeskednek.4 Zsombori 
Farkas itteni birtokát 1602-ben Básta György generális és 
Keövendi Székely Mihály, Tiszántúli kapi tány Trogeri Lodi 
S imonnak adják érdemei ju ta lmául . 5 

1666-ban Huszton lakó Rácz Mihály és neje Szegedi Kata 
részbir tokosok Domoszlón.6 Ekkor Szegedi Gábor és testvér-
húga Szegedi Kata asszony az örökségüket képező bir tokon 
ketten osztozhatnának, de Szegedi Gábor szorult helyzetében 
kénytelen volt eladni.7 Az itt lévő részjószágukat decz. 10-én 
ifj. Rátz Mihály és felesége Szegedi Kata száz ezüst tallérért 
tíz évre zálogba adják Kováts Péter rokonuknak és u tódai -
nak ; nevezetesen Tsonka Jánost. Cserepes Jánost és a Tsonka 
Gergely pusz t á j á t 8 

1680-ban itt lakó jobbágyát Bárczi György elcseréli Becski 
Györgynek egy Varsolczon lakó jobbágyával.9 

1702 máj . 16-dikán a Domoszlón lakó birtokosokat el-
tiltják a hosszúmezői és majádi erdő használatától.10 

1717-ben itt is vannak telkei Szamosújlaki Rácz János-
nak.11 Domoszlót Csoba Zsigmond és neje, Hídi Erzsébet 
Gencsi Györgynek zálogosították el.12 

1797-ben a hadi segedelemhez való hozzájárulásra e köz-
ségből összeírták a következőket. Kisebb b i r tokosok: Terje-

1 1)1. 36.405 Michael pag. 202. nr. 1. — 2 Dical. — :í U. o. — 4 Nagyv. 
Múz. Hl. — 5 Orsz. lt. Gyf. kápt. E. 86. « Szgv. — " Jlt. — 8 U o. 9 U. o. — 
10 Gencsi-lt. nr. 521. 11 Szgv. — 12 Genesi-lt. nr. 1652. 
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nyi Mihály, gr. Kemény Farkas, Bihari N., Gazda Gábor, Ti-
sza László, Péchy Antalné, Kabós István, Veér András, Szú-
nyog Farkas, Szilágyi Sándor és gr. Teleki Lajos; p a p : Popa 
Vaszilie o láh; kántor : Argyilán Nvikuláe oláh.1 

Domoszlón a gör. kathol ikusoknak fatemploma van.2 

Szintén gör. kath. jellegű egytantermű elemi iskolája 1899-
ben épült. 1750-ben 147 a gör. kath. lelkek száma.3 

1847-ben 451 g. kath. s 1 evang. reform, lakosa van.4 

1890-ben lélekszáma '208; nyelvre nézve magyar 11, oláh 257; 
vallásra nézve gör. kath. 257, evang. ref. 0, izr. 5. Házak 
száma 54. 

1895-ben gazdaságainak száma 56. Területe 1051 kataszt-
rális hold, a melyből szántóföld 529, erdő 354, legelő 145. rét 
70, kert 17, szőlő (parlag) 15, terméketlen 21 hold.5 1900-ban 
1871 K. 44 f. becsértékű cselekvő vagyona van, állami egyenes 
adója 1017 K. 

Dörsök. L. Derzsik. 

Egerbe« jy. 

Egerbegh 1424, Egerbeth 1475, Egeorbek 1549, Egerbeg, 
Egerbegy 1569, Egerbegy 1004. Román neve: Támásesci 
Tamasesty. (Tamásháza.) 

Középszolnokvármegyei helység, a mely a Drágfiak, Bá-
thori György s Gyulafi László birtoka volt. 1475-ben Drágfi 
6 frt adót fizetett innen.6 1543-ban 1 kapu után fizettek adót 
a Drágfi Gáspár jobbágyai, 3 szegényt fölmentettek.7 1549-ben 
szintén csak 1 kapu után adóztatták meg Drágfi özvegyének 
a jobbágyait, 1 új házat pedig fölmentettek.8 1570-ben is 1 
kapu után fizettek adót a császár jobbágyai.9 1604-ben már 
a Gyulafi-jószághoz tartozó Egerbegyen és Vadafalván együt-
tesen is csak 1 rótt ház után fizettek (2 forintot) adót.10 

1 Szv. lt. — a Sch 1886. 142. lap. — :í Tr 1901. IX. 285. 1. — 4 Nagyv. 
Nvk. 1847. 97. 1. - 5 Mg. St. 502. — K mű I. k. 179. 1. — 7 Dical. 8 ü . o. — 
° U. o. — ™ U. o. 
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Az itteni birtok Báthori György hűtlenségbe esésével 
szállott a kincstárra. 1569 márez ius 19-dikén Bátóti Gyulafi 
Lászlónak adományozta János Zsigmond,1 a kit be is iktat-
tak.2 s a kinek 1595 okt. 12-dikén Báthori Zs. megengedte, 
hogy szabadon rendelkezzék vele.3 

Ozv. Barcsai Zsigmondné Gyulafi Borbála két egerbegyi 
jobbágyot kapot t 1654 szept. 22-dikén Tököli Istvánné Gyu-
laíi Máriától a köztük levő szerződés szerint.4 

1722-ben Zsombori Farkas az itt levő jószágába Horváth 
Simont iktatják be, de el lentmondott Zsombori Zsigmond.5 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták innen a következőket. Főbb bir tokosok: gr. Bethlen Sá-
muel és bi'. Bornemissza József; kisebb bir tokosok: gr. Gyu-
lai József, br. Toroezkai Zsigmond és br. Wesselényi Anna ; 
más telkén lakó, adózó nemesek: Drágomir Tógyer és Bád 
Györgyié; p a p : Pap F lora ; kán to r : Hucz Vaszali; m o l n á r : 
Morár Lázár.6 

Egerbegyen a gör. kath.-oknak fa templomuk van. Anya-
könyvük 1824-ben kezdődik.7 Marosnémeti Gyulai József 
számára 1762 szept. 16-dikán tanuvallatást tartottak itt oly 
földek ügyében, melyeket az egyház vagyonának tartott, de a 
.gróf tartott azokhoz igaz igényt® 

Gör. kath. jellegű egy tantermi! elemi iskolája 1884-ben 
szerveztetett. 

A t izenhetedik század elejéről A Bik alatt való jobbá-
gyak száma czímmel fenmarad t összeírás szerint itt a job-
bágyok száma hat.9 Egy 1676 máj. 22. kelettel Szilágy-Cseh 
urbariuma czímmel a csehi várhoz tartozó jobbágyok számá-
ról fenmarad t összeírás szerint az itteni részbirtokban 9 job-
bágy és egy puszta jobbágytelek volt.10 Egy a XVII. századból 

1 Ered. János Zs. aláírása és papírpecsétje. GKG. lt. cista'A. fasc. I., III 
2 U. o. C. fasc. XII. — :t U. o. C. läse. XIX. — 4 U. o. A. lásc. XV. XVI. 
* Gencsi lt. nr. 240. — 6 Szv. lt. — " Sch 1880. 171 lap. — 8 GKG. C. fasc. 
XIV. — « GKG. A. fasc XV. XVI. — 10 U. o. 
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Csehi javak urbarinma czímmel fenmaradt jegyzék szerint 
(Egerbegen) 29 jobbágy van.1 Gyulai Ferencz szilágycsehi b i r -
tokának 1689 jun. 5-dikéről f enmarad t la js t roma szerint itt 
négy jobbágyot és 12 puszta telket írtak össze.2 

Kapi Máriának XVII. századvégi utasí tás-fogalmazványá-
ban említve van, hogy a «vicetisztek eö kegyelmek nem akar-
nak szabadságot adni némely fa lunknak, hogy visszajönné-
nek, mint egy Egerbegy nevű falú példa erről, pusztán áll a 
falu miatta.»3 Csakugyan hiányzik a falú még az 1715-diki 
összeírásból is. Már 1720-ban fölvették, ekkor 12 jobbágy-, 5 
zsellér-, összesen 17 háztar tás tizet adót, magyar 10. tót 1. 
oláh 6. Ebből következtetve a népes ég száma 1720-ban 153. 
lélek, 90 magyar, 9 tót és 54 oláh.4 

Marosnémeti gróf Gyulai Istvánnak szilágysági jószágá-
ban lakó jobbágyairól és zselléreiről 1729 január jában irt 
jegyzék szerint négy jobbágy, há rom zsellér-család és két 
pusztatelek volt itt.5 

1733-ban Egerbegy (Tamasestj) oláh családjainak a száma 
18; egyesült papját Gergelynek hívták.6 1847-ben a lakosok 
száma 604; valamennyi gör, kath.7 1890-ben lélekszáma 768; 
nyelvre nézve német 41. oláh 727; vallásra nézve gör. kath. 
727, izr. 41. Házak száma 153. 

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
1720-ban szántóföldet 1251

 2 köblöst, rétet 69 kapást, szőlőt 
10 kapást. s 1895-ben gazdaságainak száma 100. Területe 2580 
katasztrális hold, a melyből szántóföld 1(514, erdő 335, kert 
255, rét 214, legelő 141, szőlő (beültetve) 1, terméketlen 20 
hold.9 

A községnek 1900-ban 5508 K. 50 f becsértékü cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 2724 K 68 f. 

Határrészei : Ticláu = Gziklau (hegytető), Stupini = Sztup-

1 GKG. A fasc. XV. XVI. — 2 u . o. nr. 17., 18. — a U. o. C. fasc. VI. 
4 Magy. Stat. Közi. XII. k. 6(5. lap. — 5 GKG. C. fasc. XVI — ü Tr. — 7 Nagyi). 
Nvk. 1847. 110. 1. — s Magy. Stat. Közi. XII. k. 66. 1. - 0 Mg. St. 502. 
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tyiny (méhesek), Rovina = Rogyina (mocsár, ingovány), Szi-
lágy, Alsó-patak, Kákova, Poeni=Pojény (erdei rétek) és Felső-
patak. 

Egreíjy. 

Egregy nevű helységünk kettő van. Mind a kettő Doboka 
vármegyéből való: Felegregy és Magyar-Egregy, mely utóbbi-
nak kétségkívül Alegregv lehetett az eredeti neve. Egregh bir-
tokot 1524-ben Belső-Szolnok vármegyében is említik. Fel-
egregy határos volt Kraszna és Közép-Szolnok vármegyékkel. 
'(1837).1 

Nevüknek változatai: Egregh 1440, Felegreg 1459, Magyar-
Eg reg 1460, Magareg reg 1461, May ya reg reg h 1470. Feleggregy 
1639, Magyar-Eg reg 1721, Fel-Eyregj 1721. Ne vöket az éger-
fákkal szegélyezett Egregy vízétől nyerték. Magyar-Egregy ro-
mánul Ungurás, Fel-Egregy románul Agricznl 1733, Agris, 
(mely köszmétebokrot jelent.) 

Hodor szerint Magyar-Egregy a régi levelekben Egred.2 

Magyar-Egregy mellett ütött először tábort Rákóczi, mi-
dőn aztán Zsibónál csatát vesztett."'5 1551 aug. 19-dikén Izabella 
királynő Egregyen töltött egy éjtszakát, a mikor elhagyta Er-
délyt s Zilahon át Tasnádra ment.4 

Tököli 1 (578 febr. 18-dikán alkonyatkor Fel-Egregyre ér-
kezett.5 

A magyaregregyi «járás 1828-ban az ország háza meg-
vásárlására fizetett a tar tományi t á rba : 414 rh. forintot 14 
x-árt conv. p. meghatározott 892 '3 füstről».6 

Magyar-Egregy tehát egykor járási székhely, melyről azt 
mondja Hodor. hogy a járást (néha csak Meszesalji) három 
évszáz óta nevezik róla.7 Magyar-Egregy régi helység jegyzi 
meg egy 1722-diki összeírás -— az Egregi patak völgyében 

1 Hodor K.: Doboka 529. 1. — 2 U. o. 52(5. 1. — :t Horváth M.: Magyar-
ország tört. IV. köt. 364. 1. 4 Hodor : Doboka, 528. 1. — 5 Naplója. 149. 1 
« U. o. 541—542. 1. 7 Hodor : Doboka, 527. 1. 
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fekszik királyi út mellett egy mérföldnyi távolságban Zilahtól. 
Lakosai elszórtan a hegyoldalon laknak.1 

Magyar-Egregy ha jdan ta Yáljá Száka határrészében fe-
küdt ; e mellett bizonyítana az itt levő Funt iná Szátuluj, mely 
községi itató kút volt. 

Felegregy ha jdan M.-Egregyhez tartozott.2 Sőt Magyar-
Egregyből szakadt el Ordögkút helység is, mint a hagyomány 
beszéli. :! 

Amaz 1722-diki összeírás azt jegyezte fel róla, hogy Fel-
egregj lakosai elhagyván a régi faluhelyet egy az Egregi mel-
lett fekvő magasabb d o m b r a vonultak vissza. E falu is élénk 
forgalmú út mellett fekszik Zilahtól egy mérföld távolságra/1 

Magyar-Egregy kies fekvésű s ha jdan népes helység a 
Meszes tövében nagy országúiban. Felegregy népes falu az 
Egregy vize mellett, annak nyugoti par t ján m o n d j a Hodor."' 

1310 deez. 8-dikán Miklós mester Mikod bán íia kivált-
ságot nyer I. Károly királytól arra, hogy Egregyen ő és ma-
radékai a sóval és más árúkkal terhelt szekerek után az ed-
digi egy dénár vám helyett két dénár t szedhessenek. Nyeri 
pedig e kiváltságot főképen azért, hogy I. Károlyt első er-
délyi útja alkalmával az általa bírt Egregy helységben királyi 
módon megvenc 1 ége 1 te 

Dobokai Lőkes János el akar ja adni két Egregh birto-
kát, melyeket zálogban bír, Kusalyi Jakcsi Lászlónak, de 1440 
márez. 11-dikén tiltakoznak az ellen a Dobokaiak.7 De Egregh 
birtokrészt márez. 21-dikén Dobokai Bálint mégis eladta Ku-
salyi Jakesi Lászlónak háromszáz aranyon.N 

1459 okt. 15-dikén Dobokai Pál elzálogosítja Felegreg és 
Hídalmás birtokait húsz a rany forintér t Dobokai Istvánnak.9 

Felegregyet Dobokai Jakabfi László és Ördög Mihály elzálo-

1 Conscrípt. Dob — - Hodor K. : Doboka, 529. lap. — :í U. o. 525. 1. -
4 Conscrípt. Dob. — 5 Hodor K.: Doboka 526. lap. Erd. Múz. Oki gy 
7 Dl. Km. Prot. AB. min. pag. 40. nr. 1. — s U. o. pag. 52. nr. 3. áthúzva 
!> Dl. 36.392 Km. Prot. E. min. p. 62. b. nr. 2. 
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gosították Hidalmási Ördög Egyednének. Az említett bir tokot 
ezen Egyedné unokája, Dobokai Kántor Mihály fiának, Pál-
nak és Dobokai Istvánnak hagyományozta, a miért Pál (1459 
deez. 20-dikán) menedéket vall (az apjának?) 1 

1400 nov. 25-dikén Dobokai János elzálogosítja Magvar-
Egreg és más bir tokait Kusalyi Jakabfi Györgynek. A kiváltó 
köteles a kiváltáskor letenni Gemfi Márta jegyajándékát és 
kiházasítani Dobokai Ilonát.2 

1401 febr. 2-dikán Dobokai János özvegyét, Katalint ki-
elégítenék Magaregreg bir tokból , a miért is az özvegy mene-
déket vall Dobokai J á n o s n a k ; 3 febr. 23-dikán Dobokai János 
leányai : Orsolya és Katalin e b i r tokuk védelmét Suki Mi-
hályra bízzák.4 

1467-ben Dobokai Miklós nótáztatott és részbir tokát Má-
tyás király Mindszenthi János, Mátyás és Miklós testvéreknek 
adományozta . 5 

Magvaregreghet, mint néhai Dobokai Miklós há t r amarad t 
jószágát, elfoglalták az erdélyi vajdák, a bir tokot illetőleg 
1470 szept. 3-dikán a Dobokaiak közös eljárási módot álla-
pítanak meg.0 

1507 nov. 8-dikán Hídalmási Kántor Balázs, Pál és Márton 
eladják Magyaregregh bi r tokukat a vám negyedével együtt 
Zsombori Péternek.7 

1522 szept. 16-dikán Dobokai Miklós eladja az egész Eg-
reghet Bélteki Drágfi Jánosnak. 8 

1524-ben a belsőszolnoki Egregh birtokot Bazándi Dobai 
Fereneznek, Ursulának és Demeternek, Dományhidai Fruzsi-
nának és Fereneznek meg Dobokai Bessenyei Bernát leányai-
nak : Katalinnak és Zsófiának adományozza Lajos király; ' 

1525 jan . 28-dikán Dobokai Bessenyei Ferencz eltiltja az 

1 1)1. 36.392. Km. Prot. E. min. p. 71 nr. 1. — - U. o. 102. a. nr. 2. ,— 
:í D. o. p. 102. i. nr. 3. — 4 U. o p. 102. m. nr. 1. — 5 Hodor : Doboka, Függe-
lék. 11. lap. — ,J 1)1. 36.394. Km. Prot. G. p. 40. nr. 3. — 7 Dl. 36,405. Michael 
p. 266. nr. 1. -s Dl. 36,400. Km. Prot. Ii. min. p 79 nr. 1. — ® Bl. fasc. A. nr. 6. 
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egész Egregh birtok elidegenítésétől Károlyi Láncz László 
gyermekei t : Zsigmondot, Lászlót, Dénest, Annát és Magdát 
meg Derzsei Dobokai Miklóst.1 

Somlyói Báthori István Medgyesen, 1576-ben kelt levelé-
ben Drághi Károly Lászlótól (L. Károly de Dragh), mivel ez a 
lázadó Békés Gáspárhoz állott, elveszi Magvar-Egregyet és a 
hozzá hű Zsombori Lászlónak (és utódainak) az ő pénzügyi 
igazgatójának adományozta , a ki különösen Békés Gáspár 
lázadása idején tett hűséges szolgálatokat Báthori Istvánnak. 
Egyúttal megrendel i Báthori, hogy Zsombori t a b i r tokba a szo-
kott módon iktassák be és őt arról tudósítsák.2 Báthori Kristóf, 
Kolozsvárt 1576-ben kell levelében megerősíti az adományo-
zást és ő is utasítja a kolozsmonostori konventet , hogy Zsom-

\ borit iktassák be.:í 

Zsombori Farkas Egregv bir tokát 1602-ben Básta György 
generális és Keövendi Székely Mihály tiszántúli kapi tány Tro-
geri Lodi S imonnak adták érdemei ju ta lmául / ' 

1619 decz. 7-dikén Prépostvár i Zsigmond Rétsei Pálnak 
adja a felegregyi részjószágot ő hozzá való igaz barátságáért . 5 

Feleggregyen 1639-ben Szuniogh Gáspár birtokos.6 Kis-
Rédei Rédei Ferencz eladta Fel-Egregy bir tokot Korda Zsig-
mondnak és Tordai Erzsébet nejétől született örököseinek, 
fentartva a visszavál thatást ; 7 Rédei Ferencz Jeseniczei Szu-
nyogh Gáspártól szerezte.8 Borosjenői Korda Zsigmondot és 
nejét Fel-Egregy be be is ik ta t ják" még 1655-ben. Azután gróf 
Rhédei Ferencz, egykori erdélyi fejedelem Egregyet 1 (5(57 ápr. 
26-dikán, Huszton kelt végrendeletében, atyafiainak hagyta.10 

Modor azt mond ja 1837-ben, hogy M.-Egregv birtokosai 
régebben a Betleni Betlen grófok, ma jd Kendefi grófok vol-
tak.11 Felegregy birtokosai pedig Iktári Betlen, Kornis grófok, 
Inczédi báró, Korda, Simon, Biróné, Kabós, Dráveczki, özv. 

1 Dl. 30,401. Km. Prot. T. min. p. 117. nr. 1. — - Jlt. fasc. 6. nr. 2. -
a U. o. nr. 3. — 4 Orsz. lt. Gv. f. kápt. E. 80. 5 Jlt. nr. 16. — (i U. o. 
7 u . o. — 8 U. o. — 9 U. o. — 10 Szgv. — 11 Hodor K. : Doboka, 327. 1. 

Dr. PETRI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. III. - -
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Linknerné, özv. Miklósné, Majthényi, Nagy, Hatfaludi, özv. 
Hatfaludiné, Biró, Ketheli, Csukás, Székely nemesek.1 

Magvar-Egregy gör. kel. temploma, Fel-Egregy gör. kath. 
temploma fából valók. Felegregyen egy harangon állítólag 
167(3 évszám van. 

Felegregy gör. kath. jellegű egytantermű elemi iskolája 
1850-ben, Magvar-Egregy gör. kel. jellegű egytantermű elemi 
iskolája 1899-ben szerveztetett. 

Postahivatal 1722 óta van M.-Egregyen. 1765 óta a Ketheli 
nemes nemzetség birta ezt örökségül és hozzá a hivatal foly-
tathatására megkívántató fekvő bel- és küljavakat .2 

1733-ben Magyar-Egregyen (Ungurás) 70 az oláh családok 
s záma ; egyesült pap ja János. 3 1750-ben 458 gör. kath. lélek 
volt.4 1779 után lett a lakosság gör. keletivé.5 A róm. kath. 
házi kápolna is elpusztult .6 Fel-Egregyen (Agriczul) 1733-ban 
az oláh családok száma 44 vol t ; egyesült papját Eleknek hív-
ták.7 1750-ben 289 a gör. kath. lélek.8 

1837-ben Magvar-Egregy lelkeinek száma 327, ezek közül 
nemes 8, egyh. sz. 2, ka tona 3, 314 nemte len ; háza 42.9 Fel-
Egregy lakossága: nemes 7; nemtelen 614; ház 84.10 1890-ben 
Magvar-Egregy lélekszáma 584; nyelvre nézve magyar 34, 
oláh 550: vallásra nézve r. kath. 6, gör.-kat. 46. gör. kel. 505, 
evang. reform. 8, unit. 2. izr. 17. Házak száma 99. Fel-Egregy 
lélekszáma 925; nyelvre nézve magyar 07, német 13, oláh 
<835, egyéb nyelvű 10; vallásra nézve r. kath. 19, gör. kath. 
<S17, gör. kel. 18, evang. re form. 20, izr. 51. Házak száma 197. 

1722-ben Magyar Egregi ha tára két részre oszlott. Talaja 
a hegyek között nagyon sovány, vörösszinű, a lapályon azon-
ban valamicskével termékenyebb, homokos és sárgaszínű. 
Trágyában szűkölködik; 4 és 6 ökörrel há romszor szántanak. 
Földjén megterem a kétszeres. Szénája erdei. Az Egregv ki-

1 Hodor K.: Doboka, 529. 1 — 2 U. o. 528. 1 1837. év. — ;J Tr. — 4 Tr. 
1901. IX. 286. 1. — 5 Hodor K.: Doboka 529. lap. - 6 ü . o. — 7 Tr. — s Tr. 
1901. IX. 286. 1. — 9 Hodor K.: Doboka, 527. 1. — l ü U. o 529. 1. 
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öntése gyakran okoz kárt e falunak. A malom földesúri terü-
leten áll. Erdeje esak tűzi használatra van,1 Fel Egregj határa 
szintén két részre oszlott: az egyik rész d o m b alatt terűi el. 
terméketlen, vörös talaj jal ; a másik lapályon és te rmékenyebb. 
Földjét 4 és (j ökörrel kétszer szántják. Trágyában szűköl-
ködik; az őszi vetés bővebben terem, mint a tavaszi. Szénája 
erdei . A malom a földesúr telkén fekszik. Erdeje tűzi hasz-
nálatra és építkezésre elegendő van.2 Ekkor Magyar Egregi 
fa luban az összeírt 0 jobbágy, 6 zsellér és 4 udvar i szolga 
kezén volt 10 egész és féltelek, 16 ökör, 21 tehén 10 bor jú 
és üsző, 4 ló, 18 juh és kecske, 44 sertés, 92 köblös szántó-
föld, 32 köböl és 1 metreta (mintegy 39 39 1.) őszi vetés, 9 köböl 
és 3 metreta tavaszi vetés; termet t itt a megelőző 1721. év-
ben 40 kalangya búza, 24 kalangya zab, á rpa és alakor, 15 ka-
langya kender és len, 5 metreta kukor icza és 31 szekér széna.3 

Fel-Egregy fa luban 1722-ben az összeírt 21 jobbágy, 3 buj -
dosó kezén volt 21 egész és féltelek, 23 ökör, 30 tehén, 5 bor jú 
és üsző, 8 ló, 25 j u h és kecske, 19 méhkas , 59 sertés, 49 köb-
lös szántóföld, 10 köböl őszi vetés, 21 köböl tavaszi vetés; 
termett itt a megelőző 1721. évben 139 kalangya búza, 51 ka-
langya zab, árpa és alakor, 29 kalangya kender és len, 2 ocka 
{török font) kukoricza, 2 metreta borsó és lencse, 22 szekér 
széna; évi malomjövede lme 4 magyar frt.4 

Hodor azt mond ja 1837-ben Magvar-Egregyről : fekvése 
igen kedvező, földje a gabonát és kivált a harieskát bőven 
termi. Tölgyes-bükkös erdeiben tömérdek a vad és a makk." 
Felegregyen néhány malmaikból veszik a bir tokosok azt a 
jövedelmet gabonában, a mit a határ, nem nagy lévén, meg-
tagad." 

1895-ben Magvar-Egregy gazdaságainak száma 109. Terü-
lete 3755 katasztrális hold, a melyből erdő 1047, szántóföld 

1 Conscript. Dob. — 2 U. o — :í U. o. * U. o — 3 Hodor K.: Do-
boka, 527. 1. — « ü . o. 529. 1 
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806, rét 609, legelő 534, kert 14, terméketlen 145 hold.1 Fel-
Egregy gazdaságainak száma 149. Területe 2891 katasztrális 
hold, a melyből szántóföld 114(j, e rdő 995, rét 436, legelő 153, 
kert 47, szőlő (parlag) 1, terméket len 113 hold.2 

1721-ben Magyar-Egregy adója 128 rhf. 30 dénár volt. 
1722-ben e falu közös tartozása 300 magyar frt .3 Fel-Egregy 
falu adója 218 rf. 30 dénár.4 Szenvedő tartozása e fa lunak 
48 magyar frt. 

Magyar-Egregynek 1900-ban 6593 K. 12 f. becsértékű cse-
lekvő vagyona van, állami egyenes adója 3056 K. 44 f. Fel-
Egregynek 5232 K. 44 f. becsértékű cselekvő vagyona van, 
míg állami egyenes adója 3515 K. 6 f. 

Magyar-Egregy határrészei : Ses = Sész (róna), Dósul §i Fata 
Csukásului Doszul si Fáczá Csukásuluj (Csukás háta és felü-
lete), Valea Ciumernii — Váljá Csumernyi j (Csömörlőpataka), 
Dósul lui Corb Juän = Doszul luj Korb Jiuen (hasonnevű egyén 
háta), Dealul Ghilii = Gyálul Gilij (Ghila nevű egyén d o m b j a : 
ghila kü lönben = teke), Dósul R u s u l u j = Doszul Ruszulu j (az 
orosz dombja), Dealul Bétránului = Gyálul Botr inuluj (az öreg 
domb), Cetate = Csétátyé (vár), Valea Seaca = Váljá Száka (száraz 
patak), Eclesie = Eklézije és Klézsijé (egyházi vagyon), Dealul 
Séeii = Gyálul Szeesij (kopár hegy), Sfasie Szfásijé (szelet), 
Valea Tresnii = Váljá Trésznij (Ördögkút-pataka), la Vaska-
poae - lá Vaskapajé (Vaskapu), Dósul Plopilor = Doszul PIOJJ-
tvilor (nyárfás hát), Zsárnó, ( > r = Csér (cseres), Fireh, Intre 
Hotare —- Intre Hotáré (határköz). 

Magyar-Egregy kű t ja i : Fántána Ghilii = Funtiná Gilij 
(Ghila kútja) a Dealul Bét ránulu iban; a Valea Seacában van 
a Fántána Chiurbii Inmtiná Tvurbi j (hasonnevű egyén kútja), 
Fántána Topanu lu j M Topánu lu j (Topán kútja) és Fántána 
Satului = Szátuluj (a falu kút ja) ; a Zsárnóban van a (]sou-
tos kútja . 

1 Mg. St. 506. — - U. o. — :í Conscript Dob. — 4 U. o. 
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Fel-Egregy határrészei: Pe Párán = Pé Peren (csermely 
mente), Calcáioasa = Kelkijászá (csizmasarkalakú), Sub Poeana 
Tigului = Szub Pojáná Cziguluj (Czig nevű erdei rét alja), Sub 
Páráu = Szub Pereu (csermely alja), Magura = (erdős fennsík), 
Driglá = Drigla (szénvonó?), Vatástvina, Vérful Dimbului Vir-
ful Dimbuluj (dombtető), pe Goaste pé Kaszté (domboldal), 
§es = Sész (lapály), Magurice = Maguricsé (fennsíkocska), Valea 
Bosnii = Váljá Bozuyij (szentpéterfalvi patak mente), Dealul 
Bobului — Gyálul Bobuluj (rabdomb), §ura Negreanilor = 
Surá Nyégrjánvilor (Negrean — Nyégrján [ — Fekete előne-
vüek csűrje), Dealul Puii = Gyálul Fuji (Púja? dombja), Be-
tvásza, Arinii Multi = Arinyij Mulcz (égerfás), Pe Biu Pé 
Biu (folyó mente), Coastea Biului = Kasztjá Biului (folyam-
menti halom), Priszlop, Cer = Csér (cser), Sécaturi = Szeka-
túr j (kopár), Gropi — Gropty (gödrök), Fata = Fácza (verő-
fénvoldal), Ciungi = Csunzs (tőkék), Gruiul Tistului = Grujul 
Tvisztuluj (tiszti liget), Grueje = Grujeczé (halmok), Cale 
lválé (út mente), pe Vale = pé Válé (a völgyön), Dósul Ar§ii 
Doszul Arsij (perzselt hát), Dealul Bosnii = Gyálul Bozuyij 
(szentpéterfalvi domb), Poeni = Pojénv (erdei rétek), Sub 
Peatrá = Szub Ptvátra (kőszikla alja), La Peatrá = Lá Ptyátra 
(kőszikla környéke), Tyuntyuljásza, Oszolj, Bere = Bérk (berek). 

E rdők : Clocita = Kloesitá (kotlós), Maguricsá, Padurea 
Vasii — Padur já Vászij (Vazul erdeje), Tyuntyuljásza és Meszes. 

Fel-Egregynek a Meszes tövében fekvő tavát állítólag 
köszvényben és csúzban szenvedők látogatják. 

Egyházas-Doba. L. Doba. 

Egrespatak. 

Az oklevelekben Egrespatak mellett Magyar- és Oláh-
Egrespatak is fel tűnik: Egrespataka 1459, Egrespathak 1475. 
Maggai• egrespathak, Otah egrespatak 1543, Magiar egrespatak 
1549, Maggar egrespathak, Otahegrespathak 1570, Magiar 
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Egrespathak 1617, r o m á n u l is Egeress 1733, Agires = Ázsirés\ 
Ma egy Egrespatak nevű helység van. melyet Közép-Szolnok 
vármegyéhez számítottak, 1494-ben Zilahhoz tartozott. 

Egrespataka bir tokot első ízben, Kis-Récse, Pálvára és 
Zilah mellett egy 1361-diki oklevél említi.1 

Egrespatak az égerfától vette nevét. 
A Zilahhoz tartozó Egrespatak előbbi kiváltságait 1494-

ben megerősíti II. Ulászló király és elrendeli, hogy az egres-
pataki lakosok sem személyek, sem ámczikkek után adót 
fizetni nem tartoznak." 

Az erdélyi püspök az egyik Egrespatakon 14 frt 2 d.. 
Magyar-Egrespatakon 19 Irt adót fizetett 1475-ben.3 

Magyaregrespatakon 1543-ban 12 kapu után adóztatták 
meg az erdélyi püspök jobbágyai t ; fölmentettek 1 bírót, 1 sza-
badost, 12 szegényt. Feljegyeztek egy elégett házat is.4 1549-
ben 14 kapuszámnyi adót fizettek a kincstárnok jobbágyai, a 
kiken kívül feljegyeztek még 25 szegényt. 1553-ban a váradi 
püspök a földesúr e helységben.5 1570-ben 8 kapu után adóz-
tak a császár jobbágyai .0 

Oláhegrespátakon 1543-ban 3 kapuszámnyi adóval rótták 
meg az erdélyi püspök jobbágyai t ; fölmentettek 1 bírót, 1 sza-
badost és 8 szegényt.7 1549-ben 5 kapuszámnyi adóval rótták 
meg a kincstárnok jobbágyait , a kiken kívül találtak e hely-
ségben még. 6 szegényt és 1 új házat. 1553-ban itt is a váradi 
püspök a földesúr.8 1570-ben 3 kapuszámnyi adót fizettek a 
császár j obbágya i 

1617-ben a középszolnoki Magiar-Egrespathak és Oláh-
Egrespatak bir tokait nejére Széchi Katalinra íratja át Lokacsi 
Prépostvár i Zsigmond négyezer forint fejében.10 

Egrespatak 1650-ben II. Rákóczi Györgyé,11 1708-ban Bá-
thori-Gyerőfi-birtok.1 '2 

1 Szgy. — 2 Szgy. — 3 V. ö. e mű I. 180. 1. — 4 Dical. — 5 U. o. 
0 D. o. — " U. o. — 8 U. o. — U. o. — 10 Lelesz, Prot. 59. fol. 71. an. 1017 
11 Szv. lt. P. G. 490. 1. 12 Orsz. lt. Cons. et. Urbar, fasc. 113. nr. 57. 
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1770-ben Homoródszentmár toni Biró Zsigmond és neje 
Báró Vitéz Klára zálogba adták B. Korda Györgynek négyezer 
forintért.1 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben összeirták 
e községből a következőket. Főbb b i r tokosok: br. Alvinczi 
Gáborné és Vith kap i t ány ; fizetést élvező urasági tiszt: Sófalvi 
Ádám t iszt tar tó; p a p o k : Petri Márton ref. és Popa Ursz o l áh ; 
kán tor : Csoldán Simion oláh." 

Evang. reform, templomát , melyben gr. Teleki Mária 
czimere látható egy grófi korona alatt egy kiterjesztett 
szárnyú sas, most építették ujjá. A régi, 1014-ben épült 
t emplom aj taja gót s t i lű; kövei között egy kőből való szent-
ségtartót találtak. A régi templom mennyezetét Veszprémi Fe-
rencz papsága és Nagy István kurá torsága alatt építették, 
1704-ben, a mikor «megsegítette az eklézsiát a többi eklézsia 
s nemes Zilah városa.» Két harangjá t 1796-ban gróf Nemes 
Mária, gróf Teleki Kata és Henter István öntették. Klenodiumai 
közt egy aranyozott ezüs tpohár a legrégibb (1676). Egy ke-
resztelő kis kanná ja 1701-ből való, 1767-ben Cs. Orbán János 
s felesége adott egy kis kannát s egy másikat, 1781-ben Akosi 
Antal. 

Az egyház csakhamar a reformáczió irtán keletkezhetett , 
mert papjáró l szó van már 1599 j ú n . 3-dikán a szilágycsehi 
közzsinaton. Ekkor papjáúl Békés(i) Jánost hívták meg.3 Papja i 
voltak m é g : 1655-ben Zilahi János, a kit az ez évi m á j u s 
30-dikán Debreczenben tartott közzsinat küldöt t a szilágyi 
kerületbe Egrespatakra.4 Ezt követte Nábrádi Gergely, itt halt 
meg. 1669-ben Károlyi István, 1673-ban Szentmiklósi János, 
domesticus, kit a Diószegen tartott 1673 szept. 30-diki köz-
zsinat küldöt t ki.5 1080 körül Marosi István.6 1703-ban Jenei 
György, Diósadban halt meg. 1726-ban Zilahi András, székbeli 

1 Szgy. — a Szv. lt. — 3 Tört. Tár. 1898. évf. 623. 1. — 4 ü . o 640. 1. — 
5 ü . o. 648. 1. — « E mü I. k. 626. 1. 
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bíróságot viselt. Vérvölgyön halt meg. 1780-ban Kósa Mihály. 
1813-ban Nagv Sándor, meghalt 1855-ben, a kit Dombi Sámuel, 
1827 1860-ig Csorna József,1 majd Sveinicz (Meszesi) László, 
Dobai József követtek. Jelenlegi lelkész Lőfi Pál. 

Az egrespataki lelkipásztor salariuma a tizenhetedik szá-
zad elején, «mint szintén Zilahon, a dézmának a feie». De e 
mellett «rendeitenek egy véka búzát s kél veder bort, addig, 
míg isten megszaporí t ja őket» s elég lesz a dézmából való 
jövedelem. Ha boruk nem teremne, 50 pénzt ad «a borért 
minden ember». (1652 márcz. 13-diki végzés szerint.) A eoe-
nara a papnak kellett bor t adni, de ezért minden ember egy-
egy ejtel bort adott a két veder boron felül.2 

Gör. kath. fa temploma 1638-ban épült. Az egyházközség 
anyakönyve 1824-ben kezdődik.3 

Állami jellegű egy tan te rmű elemi iskolája a mil lénium 
alkalmából szerveztetett. Most ú j épület készül két tanterem-
mel. Az evang. reform, iskolát, a mely az állami iskolába 
olvadt, 1600 körül alapították. A tizenhetedik század elején 
a mester egy-egy véka búzát kapott a hívektől.4 

Egrespatak, mint Zilah közelében eső falu, átszenvedte 
a háborús idők csapásait, 1708 körül különösen szánalmas a 
képe. «A katonaságnak raj tok nagy mértékben való megfor-
dulása és a Zilahon levő hadak rendkívül való excessusok 
miat t fa lujokat pusztán hagyták, némely része Erdélybe, né-
mely része imide-amoda széjjel oszlott; há rman vagy négyen 
lappanganak a gazokon imitt-amott».5 1720-ban is 2 telek volt 
pusztán m á r húsz év óta." 

1715-ben 12 jobbágy- és 1 zsellér-, összesen 13 háztartás 
íizetett adót, ezek közül 9 magyar és 4 o láh ; 1720-ban 21 

1 Egyházmegyei lt. — Az egrespataki evang reform, egyház levéltára az 
50-es években a papi lak elégésekor pusztúlt el ; legrégibb irata 1785-böl való: 
a jobbágyság szabad költözködéséről. — - P. S. E. I r. 12. 1. — Scli L886. 
163. lap — 4 P. S. E. I. r. 12 lap. — 5 Orsz. lt. Göns, et Urbar. 1 fasc. 113 
nr. 57. — <5 Magy. Stat. Közi. XII. k. 340. 1 
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jobbágy- és 8 zsellér-, összesen 29 háztar tás és pedig 15 ma-
gyar és 14 oláh. A lakosság száma 1715-ben 117 lélek, ma-
gyar 81, oláh 36; 1720-ban 261 lélek, 135 magyar és 126 oláh.1 

A lakosok neve magyar ugyan, de nyelvre nagyobb részük oláh. 
1733-ban Egrespatakon 19 oláh család volt; görög-keleti 

és kétnejű papja Kozma.2 1750-ben a gör. kathol ikus lelkek 
száma 215.3 

1847-ben a lakosok száma 388; gör. kath. 270, evang. 
reform. 112.4 1890-ben lélekszáma 804; nyelvre nézve ma-
gyar 328, oláh 527, egyéb nyelvű 9; vallásra nézve gör. kath. 
535, gör. kel. 2. evang. reform. 297, izr. 23. Házak száma 188. 

Szántóföldje 1715-ben 82, 1720-ban 31172 köblös ; rét je 
1715-ben 50, 1720-ban 131 kaszás; szőleje 1715-ben 35, 1720-
ban 92 kapás. Jövedelem 1715-ben «más forrásból» 75 forint . 
1720-ban 1 malma is van." 1895-ben gazdaságainak száma 
245. Területe 2158 katasztrális hold, a melyből szántóföld 1020, 
erdő 382, rét 209, legelő 232, kert 92, terméketlen 163 hold." 

A községnek 1900-ban 10.161 K. 24 fill. becsértékű cse-
lekvő vagyona van, állami egyenes adója 2971 K. 46 fill. 

Utczái: Alszeg-, Ujmező-, Ilye-, Poder ie jpPogyér i jé (fenn-
síkok)-, Szoros-, Czisan = Krisán (Kőrösi)-uteza. Határrészei : 
Nagy- és Kis-(ierebse, Ilye, Ujmező, Szódok, Nagy- és Kis-rét, 
Berek, Gurzófalvi patak, Inat = Inácz (oly terület, a hova 
leginkább lent vetnek ? J ) , Banka hegy, Zapága, Danága, Cse-
résdomb, Albuj gödre. E r d ő k : Meszes, Hollósbércz, Aranyász-
kert, Poeni = Pojény (erdei rétek), Csonka berek, Liget, Tap-
lós. Cserés helyek: Singilita, Suhatag, Poderie — Pogyerijé. 
Szőlők: Gerebse- és Ilye-szőlő és Kis-hegy. Vizei: IIoll('»spatak 
és Gurzófalvi patak. 

Elle falú. L. Újlak. 
Elmed. L. Ulmez. 

1 Magy Stat. Közi XII k. 05. és 66. 1 — 2 Tr. — :s Tr. 1901. IX. 284. 1 
4 Nagyv. Nok. 1847. 107. 1 — 5 M Stat. Közi XII. k. 63. és 66. 1 — Mg. St. 506 
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Elve. 

Egy 1299-diki oklevélben Elve bir tok fordul elő. Első 
tekintetre úgy látszik, mintha azzal az Ellefaluval volna dol-
gunk, a mely Somlyó-Újlakkal átellenben fekszik. Azon ok-
levél szerint (szept. 24-én) a Tomaj nemzetségből való S u m u s 
íia: Leustáeh és öcsese Dénes Hegun fiainak Lászlónak s 
Jánosnak á tadják Leupach és Elve birtokokat, melyek egyike 
a Kraszna folyó (Karazna) mellett, másika Zilah villa szom-
szédságában fekszik.1 Ez az Elve tehát itt Zilah környékén O ^ 

keresendő s talán az Egrespatak határrészei közt levő Ilye 
névben lappang. 

Elyüs. 

Elia? 1335, Elleios, Elyeios, Elyews, Ellews 1341, Öly-
ve s 1481, Ölves 1497, Elijeüs, Elyus 1508, Elyws 1518, Ellyüs 
1519, Elueös 1523, Eölves 1527, Ehnes 1537, Elywes 1540, Eleus. 
Elves, Ellyeusd 1547, Elyeusd 1548. Eulyves 1549, Ellyeüs 1550, 
Ewleos 1564, Eollyves 1565, Ellens 1568, Eölwes 1570, Eolves, 
Ellyiieus 1575, Ellyeos 1587, Eolyeös 1590, Ellyes 1040. Ejíís, 
Ellős 1760, románul Aleus 1733. Eleos: ölyv. 

Kraszna vár megyei helység, Valkó tartozéka. Talán m á r 
1335-ben erről a krasznavármegyei bir tokról van szó (Elia?), 
melynek határá t Dénes íia Tamás, István és Dezső számára 
járták be.2 

A mikor 1341-ben Ellews falu b i r tokába Dancs mester t 
' beiktatták, mint állítólag a Valkó várához tartozó bir tokba 

Jakab a Gergely fia személyesen megjelenve el lentmondott .3 

1481-ben Losonczi Báníi András, bácsi nagyprépost el-
zálogosította itteni bir tokát Losonczi Báníi Mihálynak,4 s ettől 
az időtől 1768-ig a Bánfiak, Báthori István, Borzási György, 

1 Hazai Okt. 7. köt. 282. lap. — 2 Bl. fasc. KK. nr. 1. — 3 Dl 3422. 
4 Dl. 27721. 
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Ártánházi Bornemissza Boldizsár, Sarmasági András, Valkai 
Miklósné, Paksi Jób, Károlyi László s más, m á r ismert nevek 
lünnek elénk a bir toklás kérdésénél.1 

1808-ban Ellyűsről összeírták a gr. Bánfi, gr. Petki, b i \ 
Bánfi, Izsák, H. Kis és Szegedi családok tagjait, összesen 9-eL 
Ezek kezén volt összesen 24V2 ant iqua és 23 nova jobbágy-
telek. Legtöbb telke volt. gr. Bánfi Györgynek (8 antiqua, 
11 nova), gr. Petki Antóniának (4 antiqua, 2 nova), br. Bánfi 
Eleknek (4 antiqua, 2 nova) stb.2 

Itt a gör. kathol ikusoknak fa t emplomuk van.3 

1715-ben 2 jobbágyháztar tás fizetett adót, magyar m i n d ; 
1720-ban 7 jobbágy-, 4 zsellér-, összesen 11 háztartás, magyar 5, 
oláh (). Ebből következtetve a népesség száma 1715-ben 18 lé-
lek, magyar m i n d ; 1720-ban 99 lélek, 45 magyar és 54 oláh 4 

1733-ban e helység oláh családjainak száma 17, egyesült 
papja neve Péter.r> 1750-ben 170 gör. kath. lélek volt." 

1847-ben 317 a népesség száma, még pedig gör. kath . 
valamennyi.7 1890-ben lélekszáma 436; nyelvre nézve ma-
gyar 4, tót 5, oláh 407, egyéb nyelvű 20; vallásra nézve róm. 
kath. 5, gör. kath. 409, izr. 22. Házak száma 93. 

A mivelés alatti területből adózás ezéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 0, 1720-ban 84 köblöst ; rétet 1715-ben 
12, 1720-ban 91 kaszás t ; 8 1895-ben gazdaságainak száma 142. 
Területe 1595 katasztrális hold, a melyből szántóföld 540, 
erdő 456, rét 353, kert 4, szőlő (parlag) 2, terméketlen 70 
hold.0 

A községnek 1900-ban 3487 K. 8 fill. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adó 1918 K. 20 fill. 

1 Az okleveleket 1. Bagolyíálvánál. — 2 Sz. lt. — Sch. 1886. 150. 1 
4 Magy. Stat. Közt XII köt. 68. és 69. 1. — 5 Tr. « Tr. 1901. IX. 288. lap. 
7 Nagyv. Nvk. 1847. 99. lap. — s Magy. Stat. Közt. XII. köt. 08. és 09 lap -

Mg. St. 502. 
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E m i ref a lva . 

Kraszna vármegyében feküdt, Somlyóhoz tartozott Endref-
falwa, Endredfalwa (1553), a melynek emlékét a Somlvó-Gse-
hinél levő tó, az Endrei-tó, őrzi. Az oklevelekben is mindig 
e tájt, Csehivel és Győrtelekkel (1529), Puszta-Maiadé és Keres-
telek között (1545), Badaesonnal stb-vel (1549), Szorossal (1550). 
Gyulákuta után (1551) fordul elő. 

A Bánfi-, Báthori-bir tokok sorsában osztozott abban az 
időközben, 1529-től 1623-ig, a míg szó van róla az oklevelek-
ben. Igen valószínű, hogy már Endrefalva rejlik egv 1434. évi 
m á j u s 13-dikán kelt oklevélben, mely Ezdencz bir tokról szól. 
Ez Endréd elferdített neve lehet, a mit még valószínűbbé tesz 
ama körülmény, hogy Ezdencz Báthori-bir tokul s mint Som-
lyóhoz tartozó szerepel. Báthori Lászlóné Anna kapja azt 
1 eánynegyed fe j ében.1 

Az 1623. évvel végleg e l tűnik; de már ekkor is prsedium-
ként van említve. 

Endrefa lván a Báthor iaknak 1529-ben 2 jobbágyuk van. 
ezek neve Dan.2 

1545-ben Endrefa lva részbir tokból is leánvnegved illeti ^ ÖT/ 

Yalkai Miklósné Almosdi Csire Petronellát , minek kiadására 
Petronella Báthori Szaniszlófi Andrást, Kristófot és Istvánt 
meg is inti.3 

1549-ben Endrefalván is osztozkodnak Somlyói Báthori 
Szaniszlófi András, Kristóf és István, Yalkai Miklósné Petro-
nella, Kisvárdai Mihályné Erzsébet és Sarmasági A n d r á s ; 4 

Keresztúri Lengyel Jakabné Katalin felperesnek Ítélik Báthori 
Szaniszlófi András, Kristóf és István, továbbá Elek, Imre és 
Gáspár alperesek ellenében." 

Mint Báthori László jószágából 1550-ben Csaholyi Ferencz 

• Dl. 3109(5. — - Jlt. fasc. 2. nr 39. — :í Lelesz, Act. an. 1045. nr. 24. 
4 U. o. 1549. fasc. 4. nr. 37. 5 Hl. fasc. KK. nr. 1 
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az édes anyját megillető leánynegyedet követeli Báthori Já-
nostól, kit annak kiadására meg is idéztet.1 S min t a néhai 
Somlyói Báthori Szaniszlófi Jánoséból 1551-ben Gyulafi János, 
László és Druget Gáhonié Fruzs ina követelnek negyedet 
Somlyói Báthori Szaniszlófi Imrétől, Gáspártól, Elektől és 
Jánostól.2 

1553-ban a krasznavármegyei Somlyóhoz tar tozó Endréd- • 
falván 1 kapu után rótták meg adóval a Báthori András job-
bágyait, ellenben fölmentettek az adózás alól 7 szegényt, 1 ú j 
és 1 puszta házat.3 Ekkor özv. Nagymihályi Bánfi ( iyörgyné 
Somlyói Báthori Szaniszlófi Erzsébet erre a részbirtokra nézve 
is egyezséget akar kötni Somlyói Báthori Szaniszlófi András-
sal, Kristóffal és Istvánnal, a mi ellen t i l takoznak Erzsébet 
gyermekei.4 

Báthori Szaniszlófi Farkas e jószágát is mint gyám bírta 
Károlyi János, a kit 1554-ben megidéztet Fa rkas testvére, Ist-
ván, mer t ezt illette volna a gyámság.5 

1560-ban Báthori András, udvarbí ró , Szaniszlófi Miklós-
nak ezen egykori bir tokára, Endrefalvára nézve is, Ítéletet 
hozott Nagy-Mihályi Bánfi Gábor és György meg Surányi más-
ként Gsarnarodai János özvegye Dorottya érdekében Szaniszlófi 
másként Báthori Kristóf és István ellen. 1568-ban Báthori 
Miklós, udvarb í ró elrendeli ennek végrehajtását 72 frt bün-
tetés terhe mellett.6 

1585-ben Somlyói Báthori Zsigmond, erdélyi va jda Bor-
soló Jánosnak megparancsolja , hogy özv. Kállói Lökess Fe-
renczné Szinyérváraljai Báthori Szaniszlófi Annát, meg néhai 
testvérének fiait: Farkast és Zsigmondot osztozza meg Endre-
falva részbirtokon.7 1590-ben Kraszna vármegye már az iránt 
kap utasítást, hogy a birtokrészen Báthori Szaniszlófi Zsig-

1 Lelesz, Act. anni 1550. fasc. 1. nr. 29. 2 U. o. 1551 fasc. 4. nr. 5. 
Dical. — 4 Lelesz, Act. an. 1553. fasc. 3. nr. 93: — 5 U. o. an. 1554. fasc. 2. 

nr. 7. Bl. fasc. V. nr. 10. — " M. Nemz. Muz. Kállai-cs. lt. 
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mondot és nővérét, Bánfi Tamásné Zsófiát: osztoztassa meg.1 

Voltaképen csak Zsófia kap itt osztalékot.2 

1623-ban Endrefa lva (pnedium) részbirtokról Báthori 
Szaniszlófi Katalin örök vallomást tesz Nagylónvai Lónyai 
Zsigmond javára . 3 Még annyit t u d u n k róla, hogy 1623 előtt 
egy részjószág e prsediumban is a néhai Lescinszki Szaniszlófi 
Péter bir toka volt (testvére Báthori Katalinnak, a ki Lónyai 
Istvánné).4 

Erked. 

Erked (1368), Erkewd (1543) talán az erek helyét jelenti. 
Középszolnokvármegyei helység. Hadad várának tartozéka 
<1545 1604.) 

1368-ban Erked-birtok, Kirva határánál van említve.5 

Előfordul egy 1383-diki határ járásnál is.6 

1412-ben a szolnokvármegyei Erked be Kusalyi Jakcsi 
Istvánt, Jánost, Dénest, Györgyöt, Lászlót iktatják. Az iktatás-
hoz Baksai Dúl Péter és László, Szilágyszegi Pál-, Ráthoni 
J ános és Tamás, Dobai Csizér (iyörgy és Balázs jelölvék.7 

A váradi káptalan Zsigmond királynak 1423-bail kelt pa-
rancsára Kusalyi Jakcsi (iyörgy fiának, Dénes papnak, Erked 
bi r tokába György másik fiát Jánost, ennek nejét Annát meg 
fiait : Lászlót és Györgyöt iktatja be.8 

1425-ben is a Kusalyi Jakcsiak osztozkodnak Erkeden." 
Egv 1450 decz. 14-dikén kelt oklevél szerint Kusalvi 

Jakcsi György s testvére néhai László részjószága. Kémeri Mik-
lós részére akarták elfoglalni.10 

1454-ben Sámsoni Sebestyén gyermekeinek meg Sámsoni 
Körösi Lászlónak erkedi jobbágyai t fogták el Kusalyi Jakcsi 
Gvörgv és Péter, a kik ellen ezért vizsgálatot tar tanak." 

1 M. Nemz. Muz. Kállai-cs. lt. — 2 Hl. fasc. SS. nr. 2. — 3 Lelesz, Prot. 
02. fol. 40. — 4 A leleszi konvent levéltárában 1701. márcz. 15-dikén összeírt 
oki.-lajstrom. (Szgy.) — 5 1)1. 30.396. <! Szgy. 7 Wl. 8 GKG. C. fasc. 
XII — » Wl. — 1 0 Erd. Muz. Oklgy. — 11 Lelesz, S 34. f. anni 1454. nr. 30. 
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14(il márez. 23-dikán Kusalyi Jakcsi Péter elzálogosította 
e bir tokát tiszttartójának, Horvát Antalnak.1 

1475 körűi Jakcsi Péter 3 l'rt 2 dr., a p lébános 3 frt 4 
dénár , Poteneiána 4 frt, (Drágfi?) János 3 frt adóval vannak 
kimutatva. 2 

1543-ban (Erkewd) Jakcsi Mihály és Pázmány Péter között 
oszlott m e g ; előbbinek jobbágyait 5, az utóbbiéit pedig csak 
1 kapura becsülték. Fölmentést nyer t az adózás alól 2 biró, 
5 szabados és 5 szegény.3 1549-ben 372 (72 k a p u rest.) kapu 
után rótták meg adóval a Jakcsi Mihály jobbágyait . Ezeken 
kívül találtak a helységben még 7 szegényt, 4 servitort és 8 
új házat. 1553-ban 2 1 •> kapura becsülték e jobbágyokat / ' 
1564-ben (Hadad vára tar tozékában, Erkeden) 2 kapu után 
rótták meg adóval a Jakesi-árvák jobbágyait , de az adó be-
hajtását nem engedte meg Sulyok György. A 2 kapun kívül 
volt itt még 3 zsellér és 1 új ház.5 1570-ben 2 kapu után 
adóztatták meg a Jakcsi Boldizsár jobbágyait .0 1604-ben (a 
középszolnoki Wesselényi-jószághoz tartozó Erkeden) 1 rótt 
ház után 2 fr tot fizettek adóban. 7 

1505-ben és 1512-ben Kusalyi Jakcsi László és neje Krisz-
tina meg fiók György itteni részbir tokukat Bélteki Drágfi 
Györgynek és Jánosnak zálogosították el.8 

1507-ben Jakcsi László és András részbirtokait zálogban 
bír ják Jakcsi Imre és Mihály.9 1537-ben Kusalyi Jakcsi Ist-
ván tiltakozik Kusalyi Jakcsi János ellen Erked elidegeníté-
seért.10 

Erked egyike volt Kusalyi Jakcsi Mihály azon részbir-
tokainak, a melyeket Menyői Deésházi Lajos zálogban bírt és 
a melyeknek visszabocsátása végett 1544-ben Jakcsi meg is 
idéztette Deésházit.11 

1 Dl. 36392. Km. Prot. E. min. p. 102. q. nr. 1. — 2 E mű I. k. 180. 1. 
3 Dical. — 4 U. o. — * U. o. — « ü . o. — 7 U. o. — » GKG. C. fasc. XII., XX. 
Lelesz, Prot. 2. fol. 121. an. 1512. - 9 Lelesz, Act. an. 1507 nr. 4 — 10 U. o. 
Prot. 6. fol. 90. an. 1537. — 11 Lelesz, Act. an. 1544. nr. 20 
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Ettől fogva a bir toklás története megegyezik a Jakcsiak 
többi bir tokainak, pl. Bogdándnak a történetével.1 Csupán azt 
említem meg itt 1549-ből, hogy ekkor, mint a néhai Deés-
házi Kelemen birtokát, a mely Deésházi Lajos kezén volt. 
Móré Márton és Haraklányi Miklósné Deésházi Borbála, vissza 
akarták venni, állítván, hogy őket az úgy női, mint férfi ágon 
megilleti. A király vizsgálatot rendelt.2 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben Erkedről 
báró Wesselényi Farkast és Debreczeni József, levitát ír-
ták ki.3 

Erkednek 1470 körűi volt egy fakápolnája sírbolt nélkül.4 

Evang. ref. egyháza ezen, most is csaknem egészen tiszta ma-
gyar evang. reform, községnek, hihető, hogy mindjár t a refor-
máczió után keletkezett. Lampe nem említi, hogy mikor vált 
leányegyházzá, eleinte Szeérnek, később Kusalynak a filiájává. 
Az egyházközség a 60-as években kezdett e templom építé-
séhez. 

Adót 1715-ben 6 jobbágyháztar tás fizet, valamennyi ma-
gyar ; 1720-ban 4 jobbágy- és 3 zsellér-, összesen 7 háztartás, 
ugyancsak mindannyia magyar . A népesség száma 1715-ben 
54 lélek, mindannyi magyar ; 1720-ban 63 lélek, szintén vala-
mennyi magyar . 5 1720-ban egy jobbágy volt olyan, kit földes-
ura visszakövetelt.0 

1847-ben a lakosok száma 130; valamennyi evang. ref. ' 
1890-ben lélekszáma 536; nyelvre nézve magyar 445, oláh 59. 
egyéb nyelvű 32; vallásra nézve r. kath. 2, gör. kath. 75, 
evang. reform. 450, unit. 2, izr. 7. Házak száma 99. 

Szántóföldje 1715-ben 13, 1720-ban 07; rétje 1715-ben 
I6V2, 1720-ban 13 kaszás; szőlője 1720-ban 8 kapás.8 1895-ben 
gazdaságainak száma 104. Területe 1047 katasztrális hold, a 

1 Az 1544—1582. évekről szóló okleveleket 1 ott. — - Orsz. lt. Km. conv 
lad 27. M. nr 24 — Szv. lt. — 4 Bunyitay Vincze: Schematismus . . 358. 
lap — 5 Magy. Stat. Közi. XII kőt. 65. és 66. 1. — 0 U. o. 340. lap. — 7 Nagyv. 
Nok. 1847. 110 1. — « Magy. Stat. Közi. XII k. 65. és 66. 1. 
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melyből szántóföld 651, erdő 464, rét 277, legelő 150, szőlő 
parlag 43, beültetve 4, kert 11, terméket len 47 hold.1 

A községnek 1900-ban 4141 K. 6 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 2356 K. 8 f. 

Utczái: Kaszaló-, Felszeg-, Alszeg- Közép-utcza és Sikátor. 
Határrészei : Kenderföld, Kerekligeti prsedium, Irtás, Kigyós, 
Felsőhegy, Hágómező, Felsőlábföld. Kis-tó rétje, Csibamező, 
Falu alatti rét, Sárgásoldal, Csiba, Magascser, Kőröságmező, 
Alsórét, Zálogosmező. E r d ő k : Fogás, Libalegelő, Sötétág, Bö-
szörmény, Kopaszdomb, Magascsertető, Rókalyuktető, Nagy-
tiszta gazza, Böszörményárka, Kőröságárka, Kis-tópataka, Tér-
patak, ezen van a «Gát hídja», Vadalmás, Kis-kű gazza, Cse-
résbokros hely és Temető. Ez utolsón temető lehetett : szán-
táskor ma is kerülnek a felszínre ember i csontok. Kútjai : 
Külsőkút, Kőbánya kútja, Hágó kútja , Kőröság kútja , Gál-
Zsigó-kút, Bálint kútja , Kolcsár János kút ja . 

Ete. 

Ethel, Kehei 1435, Etel, Hethel 1475, Erlhel 1498, El he el 
1543, Etthel 1550, Ethelij 1588, Ettél 1609, Etelij 1017, Etélij 1652. 
Valószínűleg a török etil szó, mely folyót jelent. 

Közép-Szolnok vármegyében feküdt . Az Érmel léken Peé r 
mellett, a mai Ete puszta s egy harang a peéri re form, egy-
házban őrzik az emlékét. Az oklevelekben is e tájt Szent-
Miklós és Szent-Demeter között, Csány előtt (1479), Peérrel 
(1498), Sződemeterrel (1538), Hatvan és Tövised között Szo-
doró előtt (1543), Szunával, Kőrös előtt (1553), Úsztató és Csány 
között (4571) fordúl elő. 

Innen Csire (Chyre) István jobbágyai 17 frt, Tamáséi 6 frt . 
Kristóféi 7 frt 1 dr. adót fizetnek 1475 körül, a mi népesebb 
helységet jelent.2 

» Mg. St. 506. — 2 E mű I. k. 178. 1. 

Dr. PETKI MÓR : Szilági] vármegye monographiája. III. 



A törökök, szatmári tolvajok és kuruczok pusztították el 
1682 előtt.1 

Ethelben levő birtokrészét Almosdi Chvre István — a vá-
rad i kápta lannak 1474-ben kelt okirata szerint Perny (a mai 
Peér) s más bir tokon levő részeivel együtt Drágfi Miklósnak 
és fiának Bertalannak,2 1479-ben pedig Almosdi Csire Kristóf 
íia János Almosdi Csire Tamásnak vetette zálogba,3 a kinek 
a számára 1498-ban e bir tokon elkövetett jogtalanságokért 
vizsgálatot tartanak Surányi János, Albesi Zólyomi György és 
Dávid ellen.4 

A nagyváradi kápta lannak 1538. Egyed napján kelt levele 
szerint Almosdi Csire Ferenez örökre eladta az etei részjószá-
gát Drágfi Andrásnak és Gáspárnak. 5 

1543-ban Csűre Ferenez és Drágfi Gáspár között oszlott 
meg ; előbbinek a jobbágyai 5 kapu után adóztak, az utóbbiéi 
pedig 3 után. A 8 kapuszámon kívül volt még a helységben 
10 szegény és 1 pusztatelek.6 1544-ben Bélteki Drágfi Gáspárt 
és Andrást iktatják be,7 de özv. Csire Ferenezné, Bethleni 
Farkas, Valkai Miklós, Erdőhegyi Imréné Margit, Csaholyi 
Pé terné Hedvig, Sarmasági Lászlóné Erzsébet és a váradi püs-
pök el lentmondanak 8 

1549-ben (Ételen) a kincstárnok (1550-ben György testvér) 
jobbágyai 11. a Drágfi özvegyeéi 4, a Horvát Jánoséi pedig 
csak 1 kapu után adóztak. E 16 kapun kívül találtak itt még 
10 szegényt, 2 servitort és 10 új házat.9 1554-ben az Ödönfi 
László jobbágyai t 11. a Drágfi Györgyéit 5, a Horvát Jánoséit 
pedig 1 kapu után adóztatták meg. E 17 kapun kívül feljegyez-
tek még 14 szegényt, 2 servitort, 2 juhászt, 2 puszta és 1 új 

1 Szv. lt. — 2 Dl. 30046. — 3 Dl. 30220. — 4 Lelesz, C. 242. f. anni 1498 
nr 24. — 5 Ezt az utóbbi kérelmére János király Szebenben Szent Márton nap-

ján átirja és megerősíti, hasonlóan Ferdinánd király Prágában 1544 j anuár 
28-dikán. A protonotariusnak 1584-ben Gyulafi László fiai számára kiadott átira-
tában GKG. C. fasc. XII — 6 Dical. — 7 Lelesz, Stat. I) 219. — s GKG. C. fasc 
XII. — » Dical. 
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házat.1 (1555-ben Etliel Chyre Hedvigre, Csahol vi Péter özve-
gyére és leánytestvéreire néz." 1570-ben (Elthelen> Dobó István 
jobbágyai N1^, a Drágfi Magdolnáéi 5, az Ödönfi Ferenczéi 3 % 
és a Körösi Jánoséi 1 kapu után fizettek adót.3 1004-ben Etely 
falut 1 rótt ház után 2 forinttal adóztatták meg.4 

1571-és 1572-ben e részbir tokba Berekszói Hagymási Kris-
tófot iktatják be." 

1588 máj. 18-dikán Báthori Zs. fejedelem meghagyja, hogy 
e birtokba, a mely Peéri Thyw(?) Boldizsár halálával szállott 
a kincstárra, iktassák be Fajdasi Horvát Gábort és nejét, 
Zetheni Németi Zsófiát, de a beiktatás ellen tiltakozott Bai 
Miklós és Dobó Ferencz nevében Path iody Miklós. Az ellent-
mondókat megidézték.0 

Innen Ödönfi László há rom jobbágyát, ti. in. Pogatzi(?) 
Mátyást, egy Antal keresztnevűt és Sipos Antalt idézték meg, 
mint szomszédokat, mikor a fejedelemnek fönnebb említett 
parancsa következtében be akarták iktatni Fajdasi Horvát (iá-
bort és nejét Ethely birtokába.7 

1008-ban Zeleméri Kamarás Borbála tiltakozik Somlyói 
Báthori Gábor ellen, a birtok elidegenítéseért.8 

Ettél egyike volt Ödönfi László azon részbir tokainak, a 
melyeket ennek özvegye, Monaki Borbála és leánya, Komjáti 
J ánosné Borbála Nagytárkáni Hagit Ferencz őrizetére biz tak; 
ma jd az említett Komját iné á t ruházta azokat ezen Hagitra, 
a ki aztán 1009-ben kinyilvánítja, hogy ez á t ruházás alapján 
bírni kívánja ama részbirtokokat.9 

Ethelért 1615-ben vizsgálatot tar tanak Lorántfi Mihálv o ^ 

leányainak: Zsuzsánnának és Máriának gyámja, Osgyáni Ba-
kos János számára. E jószág Buszkai Dobó Ferenczről Prinyi 
Zsófiára, ennek halálával pedig Székely Jakabra szállott.10 

1 Dical. — 2 Gr. Károlyi ltár. III. 285. 1. — :í ü . o — 4 U. o. 5 Lelesz, 
Stat. II. 50., 52., 53. — 6 A váradi káptalan 1589-diki átiratában és jelentésében. 
Orsz. lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 15. — 7 U. o. Km. conv. lad. 34. E. nr. 15. 
8 Lelesz, Prot. 51. folio Gl. an. 1008. — 0 ü . o. Act. an. 1009. nr. 20. — 10 U. o. 
Act. an. 1015. nr. 20. 

22* 
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1617-ben megegyeznek e részbirtokukon Kozsályi Kim 
Lászlóné Abránfi Katalin és özvegy Dengelegi Miklósné Parlagi 
Anna.1 

1652-ben itt lakó Bánházi Pál nemes tanúskodik, mikor 
Váradi Zsigmond Kis-Paczalon két ház jobbágyát feleségének 
adja.2 

Ete magyar helység volt. Evang. reform, egyháza még 
fennállott a tizennyolezadik század elején. Egy harangját 1720-
ban vitték Peérba.3 Az egyház ezen egyetlen maradványának 
felirata a következő: Ecclesia Reformata Etei me fieri feeit 
Anno 1709 Lua János, Polst ti András és Felföldi György idejében. 

Ismerjük az egyháznak két papját is: Mislei Istvánt az 
1635 jun ius 17-dikén Váradon tartott közsinat,4 Dabóczi Mi-
hályt az 1635 jun . 18-dikán Szatmárt tartott közzsinat küldte 
Etelvbe.5 

Etén még 1847-ben is találtak 02 lakót, a kik között 
2 róm. kath., 55 gör. k., és 5 evang. reform, vallású volt u 

Écjerhát. 

Egherhat 1543, Egerhath 1549, Égerhát 1555, románul 
Ardihatal 1733. 

Román nevéről (Afdehat=Argyéhát) az oláh nép hagyo-
mánya azt tartja, hogy a falu egyik Báthori fejedelemségének 
idejében fölégett s innen venné nevét: Arde-Hat = árgye-hát 
(földhát ég). Ez persze csak oláh népetymológia, mert mi le-
het természetesebb megfejtése e helység neve származásának, 
mint ha azt a határán tenyésző égerfával hozzuk kapcsolatba. 

Középszolnokvármegyei helység, melynek elpusztulása 
Váradnak a török a török uralom alá jutása és az 1682-dik 
év közti időre esik.7 

1 Lelesz, Prot. 59. fol 140. an. 1617 2 Szgv. Névk., ev. ref. 1875., 
50. 1. — 4 Tört. Tár. 1898. évf. 632. lap. — 5 U. o. 640—41 1 « Nagyv. Nvk. 
1847.. 107. 1. ' Szv. lt. 
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Az 147.") körüli adóösszeirásban nem találjuk. A Hunya-
diak korában nincs nyoma. 

Egerháton 1543-ban 6 kapuszámnyi adóval rótták meg 
Drágfi Gáspár jobbágyait. Fölmentvék az adózás alól 1 biró, 
2 szabados, 5 szegény és 4 puszta telek.1 1549-ben 5 kapu 
után rótták meg adóval Drágfi özvegyének a jobbágyait, ki-
ken kívül még 4 szegényt és 7 ú j házat is feljegyeztek.2 1570-
ben 1 kapu után adóztatták meg a császár jobbágyait .3 1604-ben, 
ekkor Horvát Pál jószága, 2 rótt ház után 4 forintnyi adót 
vetettek ki.4 

Egerhát részbirtok elfoglalása miatt 1555-ben Kusalyi 
Jakcsi Boldizsár és Mihály Nádasdi Tamás ellen til takoznak.5 

Ekkor voltaképen Drágfi György birtoka. De többen, mint a 
kincstár, Báthori András vagy György, Ország Kristóf, Perénvi 
J ános fiai igényt támasztanak hozzá, majd Kusalyi Jakcsi Mi-
hály fiai is tiltakoznak,6 1557-ben az ellen is tiltakoznak, hogy 
a jószágot Báthori Györgynek és nejének, Báthori Annának 
meg ezek fiának, Istvánnak adományozzák. 7 

1042 lehr. 16-dikán tanúvállatást tar tanak itt a Gyulafi 
Sámuelné Bethlen Anna hívására a Kecskés faluból elhaj tot t 
disznók és a csehi vár bástyája ablakának betörése tárgyában. 8 

1645 jan. 8-dikán Kereki Magdolna elzálogosítja az itteni 
részbir tokhoz való jogát nővérének, Petkes Istvánné Kereki 
Annának." 1040 máj. 11-dikén Kereki András tovább zálogo-
sítja az itteni részbirtokát Petkes Istvánnak.10 1649 jun . 4-dikén 
Rákóczi György, erdélyi fejedelem meghagyja, hogy a Kereki 
Páltól és nejétől, Sarmasági Erzsébettől há t ramaradt égerháti 
jószágon osztozkodjanak meg Haczaki István, ki nejétől, Ke-
reki Magdolnától született fiának, Lászlónak a gyám ja, és Petkes 
Istvánné Kereki Anna.11 1698 jun . 4-diki örökbefogadás sze-
rint Genesi Andrásné Petkes Erzsébetnek itteni részbirtokát is 

1 Dical. — - U. o. — :í U. o. — 4 U. o. — 5 Lelesz, Prot. 13. fol. 108 an 
1555. <! GKG. citta A. fasc. XX. — 7 Lelesz, Act. an. 1557. nr 13 s GKG — 
* Gencsi lt nr. 1317. — »«> U. o. nr. 1319. 11 U o. nr 1318. 
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("íiökli bizonyos pénzösszeg erejéig az örökbefogadott Ilosvai 
Szabó János.1 

Egerháton Erdélyi Istvánnak is van egy kis jószága, de 
azt — a Rettegen, 1705 márcz ius 19-dikén kelt levelével 
mivel ő igen messze van tőle, sógorának Guthi Farkasnak a 
gondviselésére bizza.2 

A hadi terhekhez val() hozzájárulásra 1797-ben összeírták 
a következőket. Főbi r tokos : Katona Mihály; kisebb bi r toko-
sok : gr. Gyulai József, Horváth Zsigmond, Hatfaludi Ferencz 
és Pá l ; más telkén lakó, adózó nemesek : Drágomir Szimjon 
és Zahari , Záh Györgyié és Bumb, Rád Von. Andréka Szim-
jon, Zaharie. Luka, Szimjon és P in tye ; oláh p a p : Bojtor Tó-
gyer ; kán to r : Andréka Vánka; á rendás : Zsidó Hers zsidó.3 

Az 1805-ben nemesi fölkelésre összeírt adózó nemesek 
névsorában a következőket találjuk innen : Drágomir Szimion. 
Záh Tógyer, Bumb és György, Drágomir Zaharia, Bád Vo-
nucz, Andrejka Szimion, Pintye és ifjú Andrejka Szimion.4 

Evang. reform, egyháza Monóhoz tartozó «íiliális» már 
a tizenhetedik század elején. Búzát, zabot, melyet a «pásztor 
csűréhez» Monóba kellett szállítaniok, éj) úgy adott, mint az 
anyaegyház." 

Evang. reform, templomát Katona Zsigmond, főkormány-
széki tanácsos, építtette 1814-ben. Egy ezüst, talpas poharat 
Katona Zsigmondné gróf Mikó Jul ianna s egy ezüst kis lá-
nyért Katona Zsigmond adott a l r asztalára. 

A gör. kathol ikusoknak fa templomuk van. 
Elemi népiskolái : gör. kath. s evang. re form. ; mindegyik 

egy-egy tan te rmű. Most állami iskola van szervezés alatt. 
1715-ben még nem találjuk az összeírásokban. E tájt kez-

dett ú j ra települni. 1720-ban m á r 9 nemes-, 4 jobbágy-, 0 zsel-
lér-, összesen 19 háztartás fizetett itt adót, magyar 10, oláh 3. 

1 Gencsi lt. nr. 1321 — 2 Jlt. — « Szv. lt. — 4 U. o. — 5 P. S E. I i\ 
38. la]). 
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Ebből következtetve a népesség száma 1720-ban 171 lélek, 
144 magyar és 27 oláh lehetett.1 

Marosnémeti gróf Gyulai Istvánnak szilágysági jószágá-
ban lakó jobbágyairól és zselléreiről 1720 j a n u á r j á b a n írt 
jegyzék szerint két puszta telek van itt: a Sipos János- és Kis 
László-féle.2 

1733-ban 18 az oláh családok száma ; gör. keleti pap ja 
András.3 1750-ben 550 g. kath. lélek volt.4 

1847-ben a lakosok száma 658; állítólag valamennyi gör. 
ka th . 5 1800-ben lélekszáma 048; nyelvre nézve magyar 138, 
oláh 502, egyéb nyelvű 8 ; vallásra nézve róm. kath. 8, gör. 
kath. 502, evang. reform. 04, unit. 1, izr. 73. Házak száma 118. 

A művelés alatti területből 1720-ban adózás czéljaira 
összeírtak szántóföldet 1011

 2 köblös t ; rétet 45 kapást .6 1895-ben 
gazdaságainak száma 118. Területe 1321 katasztrális hold, a 
melyből szántóföld 1088, rét 144, ker t 4, legelő 3, terméket-
len 82 hold.7 

Híres vásároshely, melyet a prágai baromkereskedők is 
fölkerestek. — Fűrészelőgyára van. 

A községnek 1900-ban 9832 K. 94 fii. becsér tékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 2619 K. 24 fii. 

Határrészei : Dealul T i g a n u l u i ^ G y á l u l Czigánuluj (a czi-
gány dombja), Válceana S tau le lo r=Valesáná Sztáulélor (a 
uhaklok völgyecskéje: Juhakolvölgy), Buciumosul = Bucsu-

moszul, e határrészben van a la J ig ie = lá Czigle, tájsz.: lá 
tyéglé (a tégláknál), la R o g o a z e = l á Rogazé (a sással benőtt 
helyeknél), e határrészben van a Via Popii = Vijá Popij (papi 
szőlő), a domb csúcsán pedig a Dealul Acastauélor = Gválul 
Akesztáuelor (az akasztófák dombja), Cántariu = Kintariu, 
Mocirá = Mocsira (mocsár), la Tau = lá Téu (a tónál), la 
Razoare = lá Rezaré (az árokhátaknál), Dealul Morii = Gyálul 

1 Magy. Slat. Közi XII. k. 66. lap. — 2 GKG. C. fasc. XVI. — 3 Tr. — 4 Tr. 
1901. IX. 285. 1. — 5 Nagyv. Nvk. 1847. 110. 1. — Magy. Stat. Közi. XII. köt. 
60. 1. — " Mg. St. 502. 
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Morij (malomdomb), La ( iura Yaii = Lá Gurá Yoji (a patak 
torkolatánál ; itt ömlik az Egerbegyről folyó patak a Szi-
lágyba.) 

Er-Girolt. 

Gyrolt 1240, Gymolth 1370, Gijrolth, Ér-Girolt, Gyrolt 
1410. Girot, Geroth 1458, Gyrolth 1404. Gyroth 1475, Ghyrolth 
1543. Giroth 1549. Ghyroth 1550, Ghirot 1588, Giroith 1604, 
Érgirót 1619. 

Középszolnokvármegyei helység, mely a szász Gerold 
személynévtől veszi eredetét. 

Talán már Girolt helységünkkel találkozunk amaz 1240-
diki határ járásnál , a mely szerint András, a Szerafin íia, ud-
varb i rónak a Sopronba (Szopor?) vezető nagy út mellett 
fekvő bir toka nyugatról a Gyrolt-földdel (terra Gyrolt) határos.1 

Más bir tok Gyúró, Girov (1279), Gyuro (1300, 1374), Gyure 
(1354), mely Szakácsi ha tárába olvadt, a hol ma is van Gyúró 
nevü hely. Ezt az oklevelek is Szakácsi és Kegye közt em-
lítik.2 

1279-ben Girov birtok a külsőszolnoki Szarvad (Tasnád-
Szarvad) bir tokkal határos . 3 A váradi káptalan előtt 1300-ban 
Gvuro bi r tokra igénvt emelnek Zaznogi, Zakaehoi és Gvuroi - o o / v 

A n d u m a íiai: Thela, Nezda és Pál. A káptalan be is iktatja 
ezeket a bir tokba, a melyet 1297-ben Erdew fiától Dénestől 
kaptak, többek között Újnémeti Ghama fia Márton meg Zanuki 
Lőrincz íiai Róbert és György beleegyezésével.4 Gyure aztán 
egyike volt Szakácsii Erdélyi J akab a m a bir tokainak, a me-
lyeket el akartak foglalni Csögi Péter és rokonai meg mások, 
a kik ellen 1354 okt. 17-dikén tiltakozott az említett Erdélyi.5 

A Szakácsi Erdélyi Gergely fiának, Jakabnak Gyure birtoká-
ból többen 1374-ben is foglalást tesznek.0 

1 Fejér, IV. 3. 327. — 2 V. o. I k (54. és 79. 1., a hol Gyúróban Giroltot, 
Girókutát kerestem. Fejér, V. 2. 5ö9 — 4 U. o. VI 2. 274. — 5 Anjouk. 
Okmt. VI. 243 1 — " Nagyv. Muz Bl 
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A veszprémi káptalannak 1376-ban kelt levele szerint 
Gymolth és Szent-Miklós (ez a Tasnád-Szarvad melletti Puszta-
Szent-Miklós) birtokok, a melyekért a káptalan, mint felperes 
és Bedeghei János liai: Miklós, Imre és Antal perelnek, Lindvai 
Bán Miklós íia Miklósé voltak.1 

A középszolnoki Gyroltli b i r tokba 1410-ben a Kusalyi 
Jakcsiakat iktatja be a váradi káptalan Zsigmond rendeletére.2 

Gyroltli egy, kétségkívül XVI. századbeli jegyzék szerint is a 
Jakcsi-ja vak hoz tartozik; ' 

1458-ban Mihályfalvi Györgynek két giroti jobbágyát ha-
talmasúl elfoglalták Báthori András és István és a maguk 
majténvi meg szentmiklósi jószágára költöztették. A hatal-
maskodókat megidézték.4 

1464-ben Gyroltli birtok Darahi (?) Lászlót illeti.5 

1475 körül innen (Mihályfalvi?) György jobbágyai 18 Irt, 
a Mihályfalvi Páléi 4 Irt 1 dr adót fizettek, tehát a népesebb 
helységek közé tartozott.6 

1543-ban 3 kapu után adóztak a Hodosi Miklós jobbágyai , 
ellenben a Szentkirályi Istvánéi csak 1 után. Volt ekkor a 
helységben e 4 kapuszámon kívül 2 biró, 1 szabados és 5 sze-
gény." 1549-ben s 1550-ben (Giroth, Ghvroth) a Vai Demeter 
és Szentkirályi István jobbágyai 3 3, a Mezőgyáni László 
özvegye és Mindszenti Abáéi pedig 1 1 kapu után adóztak. 
E 8 kapun kívül följegyeztek még 8 szegényt és 4 ú j házat.8 

1570-ben a Bőnyei Ferencz jobbágyai 7. a Szentkirályi Mi-
hálvéi 1 1

 2, a Mezőgyáni Miklós és Mindszenti Ferenczéi 1—1 
kapu után fizettek adót.9 1604-ben (Girotthon) a Horvát János 
jószágát 3 rótt ház után 0 forinttal adóztatták meg, a Mind-
szenti Jánosnéét pedig 1 rótt ház után 2 forinttal.10 1489 máj. 
5-dikén Mátyás király meghagyja a kolozsmonostori konvent-
nek. hogy e bir tokba Mihályfalvi György leányát, Bőnyei 

1 Fejér, X. 3. 204. — - Jlt. — Wl — 4 Szgy. nr. 70. eredeti. Gencsi-lt 
nr. 70. más. — 5 1)1. 27909 — « E mű I k. 177. lap. — 7 Dical. s U o. 
9 U o — >° U. o 
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Jánosné Katalint iktassa be.1 1491 máj . 5-dikén Ujnémeti 
Lászlóné Mihályfalvi Anna eladja bir tokát Bőnyei Jánosnak. 2 

Geréb László püspök, Geréb Péter és Geréb Mátyás 
1492-ben Mihályfalvát visszaadják Köbölkuthi Jánosnak, meg-
tartván maguknak ( iyrol thot ; kikötik azonban, hogy Köböl-
kuth i János ennek b i r tokában őket ne háborgassa;® 

Özv. Mihálvfalvi Péterné Márta és íia, Gvörev elzálogo-
^
 1 OW O 

sították e bir tokot Szakácsi Istvánnak és nejének, Krisztiná-
nak. 1493 június 14-dikén Ilosvai Je romos visszaadja Bőnyei 
Jánosnak. 4 Pedig Ilosvai Jeromost be is iktatták a bir tok 
felébe.5 

1495 máj. 5-dikén Ulászló király a középszolnoki Gyrolth 
bir tokban a királyi jogot Véglesi Horvát Gáspárra és Sehelin(?) 
Kiliánra bízza.<! 

1518 jun. 12-dikén özv. Szentkirályi Benedekné unokái-
nak vallja e birtokbeli részét.7 

1532 jun . 15-dikén Kendi Ferenez, erd. alvajda és székely 
alispán utasít ja Szucsáki Miklóst, Szilkereki Almádi Bálintot, 
Olnoki Herezeg Lászlót, Szentpáli Jánost és Frátai Nagy Be-
nedeket. hogy hallgassák ki Giróton, Belső-Szolnok várme-
gyében az Eufrozina asszony, néhai Ombozi Miklós özvegye 
most pedig Golaczi István neje részére a közte és Ombozi 
Miklós, néhai András fia közt történt osztályos egyezkedés 
dolgában a megnevezett 7 osztoztató birót és a többi előállí-
tandó tanukat s vallomásaikról neki jelentést tegyenek.8 

Bőnyei Ferenez és Vajai Demeterné Borbála giróti kúriá-
ján emberölést és más hatalmaskodásokat követtek el Saro-
lyáni György és Kálmándi Kurcz Mihály, a kiket azért 1548-ban 
a fentiek megidéztetnek.9 1549-ben tisztító esküt Ítélnek eme 
perben, Sarolván (iyörgy itt Kureh Mihály kiküldöttje.1 0 

1 Dl. 27963. — 2 Dl. 27970. — :í Szgy. e. nr. 1756. — 4 Dl. 36398. Km. 
Prot. M. min. p. 130. nr. 1. — 5 Lelesz, Stat I. 70. — H Dl. 27981 — 7 Dl 30402. 
Km. Prot. Magn. p. 77. nr. 1. — 8 Szabó K. Az Erd. Muz. Oki 109. 1. 9 Lelesz, 
Act. an. 1548. fasc. 1. nr. 08. — 10 U. o. an. 1549. fasc. 0. nr. 19. 
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1586-ban Bőnyei Ferencznek giróthi birtokrészét a fe je-
delem Ladmóezi Horváth Jánosnak ajándékozza, de a b i r -
tokba való beiktatásnak e l l en tmondanak : Szentkirályi György, 
(iiróti Mezőgyáni Miklós, Szentkirályi Szentkirályi Mihálv. 
Lőrinez, János, (iergely és Benedek, Bozzási Mihálv, Papfalvi 
István, Horváth János, Ippi Bideskuthi (iyörgy, Ákosi Dobszai 
János,1 a kikkel 1588-ban kiegyezik.2 Ezek mellett 1588-ban 
még Csögi Mihály, Horhi Anna, Horhi Andrásnak Papfalvi 
István leán)Tától Katalintól született leánya, Mindszenti Fe-
renczné Pohárnok másként Pilisi Petronella, Mindszenti Sára 
Pelei (iáspárné, Mindszenti Krisztina Bagosi Jánosné, Mind-
szenti Anna, Borbála és Erzsébet, Mindszenti János leányai. 
Eordeog Gvörgyné Anna és Ákosi Ferenezné Klára tar tanak 
j o g o t . E z e k a fejedelmi Ítélet szerint háromszáz magyar fo-
rintot kapnak s Girolt, Mihályfalva ötödét és Újnémet felét 
nyerik/ ' Báthori Zsigmond 1588-ban Szentkirálvi Mihályt és 

O J 

Györgyöt, az István fiait is megerősíti e birtok egy részében." 
A bi r tokba iktatás Dévai Ferencz és Kávási Csompasz 

Pál s a szomszédok jelenlétében szokott módon, 1590-ben 
történik. Ekkor L. Horváthnak adja át Zsigmond a privile-
gialis levelet is.,: Girótról Ákosi Ferencz, Szentkirályi Lőr inez 
és Mihály jobbágyai is jelen vannak Ladmóezi Horváth János-
nak a giróti udvarházba , miháWfalvi és ú jnémet i részekbe 
való beiktatásánál.7 

Giróton <1590 márez. 18.) Horváth Jánosnak Kis Mihály 
nevű gazdatisztje van.8 

1590 ápr. 29-dikén Ér-Szentkirálvi Szentkirályi Lőrinez 
eladja giróti két jobbágytelkét Ladmóezi Horváth Jánosnak 
egy újnémeti jobbágytelekért és 125 írtért.9 

1619-ben Ér-Szentkirályi Szentkirályi István, Zalai János, 
szolgabíró, Mezei Lőrinez esküdt előtt pert indított Kémeri 

1 Nagyv. Muz. Bl. — 2 U. o. — U. o. — 4 Jlt 5 U. o. — 6 U. o 
" Nagyv. Muz. Bl. — 8 U. o. e. — 5» U. o. 
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Zalai Ferenczné Ördög Katalin ellen két. Kis Péter és Kis 
András nevű Ákoson lakó jobbágyért , mert ezek az ő atyjá-
nak Szentkirályi Mihálynak érgiróti bir tokán születtek és on-
nan szöktek Ákosra: azon giróti telek, a hol előbb laktak, 
később az osztáskor Lindvai Is tvánnénak jutott , Giróton bir-
tokosok voltak még Horváth Márton és Szodorai Miklós is, 
az alperest elmarasztalták, de felebbezett a megyei törvény-
székhez, de a megyei törvényszék 1620-ban Ákoson tartott 
gyűlésében szintén elmarasztalta s mivel a fejedelemhez feleb-
bezett, a megyei tisztikar az egész ügyet átteszi a fejedelmi 
törvényszékhez.1 

1641-ben Ghirot prsedium, ekkor az itt levő részjószágon 
egyenlően osztozik a néhai Erszentkirályi Szentkirályi István 
(felesége: Dohai Judith) há rom gyermeke,2 vagy. mint ez évi 
j un . 9-dikén látjuk, Er-Szentkirálvi Szentkirályi Istvánnak 
Katalin nevű leánya osztályt kér testvéreitől, mit 27-dikén 
meg is kapott .3 

1686 jan. 29-dikén Perecseni Nagy Andrásné Szentkirályi 
Katalin giróti részbirtokához, mint vér rokonoknak, Perecseni 
Lindvai másként Kovács Mihálynak és nővérének is van 
joguk.4 

1699 szept. 30-dikán Özv. Medgyesi Sámuelné Kovács 
Katalin zálogba adja itteni részjószágát Szécsi Guthi asszony-
nak és gyermekeinek. Pap Zsigmondnak és nejének, Tyukodi 
Nagy Zsófia asszonynak és Pap Lászlónak.5 

Erszentkirályon Szekeresi Nagy István házánál 1701-ben 
Szilágv-Szécsi Guthi Farkas Kis-Paczalban levő telkét cserébe 
adja Giróthon lakó Szabó Jánosnak, egy itteni paraszt telekért. 
Ennek a teleknek a szomszédjai az udvarház felöl Bik Sán-
dor maradéka urai, Gismunda, nemes Jakab György házas-
társa telke, északról Szabó Péter telke.<: 

1 Aláírják a levelet Balázsházy László egyik alispán, Papp János, Zalay 
János, Borbély György és Egeresv István, szolgabirák. Nagyv. Mnz. Bl. — 

Jlt — Nagyv. Muz. Bl. — * U o. - 5 U o. — « Jlt. 
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1772 okt. 15-dikén Mezei György meg Horváth András 
és Klára, vérszerinti atyafiak, eladják a Girolt faluhoz meg 
az ehhez tar tozó Illyéd prsediumhoz való jogukat 1200 ma-
gyar for intér t Wesselényi Farkasnak. A nevezett eladók elődei 
még a XVIII. század elején Dobai Dánielnek adtak bizonyos 
részt, de Jakab Borbálának és Fereneznek is maradt fenn 
joga azokhoz. Fzek aztán 1740-ban elzálogosították ama jo-
gukat atyjuk fiának, Forrai Györgynek. Dobai Dánieltől és a 
Forraiktól br. Wesselényi Ferencz örök joggal szerezte meg 
a náluk levő részeket. Az előbb említett Mezei és társai el-
adók kikötik, hogy utódaik a Wesselényi-fiág kihaltával a 
leányágtól kiválthassák ama javakat.1 1777 máj. 1-sej én a ko-
lozsmonostori konvent előtt Molya Abel, Borbála és Ben iám 
vallják, hogy girolti és ilyédi bir tokukat végleg átadták Wes-
selényi Farkasnak.2 

Girót visszaszerzésére nézve 1784-ben Menesági István és 
György meg Gsoknyai György egyeznek meg. Ama kettős szer-
ződést, melyet Menesági György Bányai Sámuellel, Menesági 
István pedig Gönczi György gyei kötött, megsemmisítették. : í 

A hadi terhekhez való hozzájáru lásra 1797-ben össze-
írták a községből a következőket. Főbb bi r tokos: br. Wesse-
lényi Farkas ; urasági tiszt: Kocsis István u d v a r b í r ó ; pap : 
Pap Gligor gör. kath . ; kán to r : Pap Mihály gör. kath.4 1805 
okt. 17-dikén itt homagialis esküt tett Kocsis István." 

Er-Girolt ha jdan magyar helység volt. Az evang. reform, 
magyar lakosság templomának ma csak romja van meg. Még 
1820-ban is önálló anyaegyház." 

Papjai vol tak: Jánki Zakariás, kit az 1630 jun . 9-dikén 
Debreczenben tartott közzsinat , ' Szentkirályi Bálint, kit az 
1635 nov. 18-dikán Bagaméron tartott közzsinat küldött i de ; 8 

1 Orsz. lt. kolozsm. conv. fasc. M. nr. 25., 27. fiók. - Tört Túr 1898. 
évf. 656. 1. — Lelesz, Act. an. 1784. nr. 34. et 35.; prot. foliis 36 et 37. — 
4 Szvit. — 5 U o. — « Névk., ev. re f , 1875, 48. lap. — 7 Tört. Tár. 1898 évf. 
629. lap. — s U. o. 632—33. 11. 
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1723—36-ban Jászfalvi (iyörgy, a kinek utódjait, adatok hiá-
nyában, nem lehet kimutatni . 

A gör. kathol ikusoknak f a t e m p l o m u k 1 s egy tan te rmű 
elemi iskolájok van. mely 1898-ben épült. 

Er-Girolt sokat szenvedett a h á b o r ú s időkben. 1594 aug. 
7-dikén Báthori Zs. fejedelem felmenti az adózás alól Lad-
móczi Horváth János giróti jobbágyait , a kiknek házait a ta-
tárok felégették. A jobbágyok mind magyarok voltak.2 1682 
előtt egy ízben teljesen elpusztult .3 

1715-ben 1 nemes-, 10 jobbágy-, összesen 11 háztar tás 
fizetett adót, melyekből 8 magyar és 3 o láh ; 1720-ban 10 ne-
mes-. 21 jobbágy- és 2 zsellér-, összesen 33 háztar tás és pedig 
27 magyar és 6 oláh. A népesség száma 1715-ben 99 lélek. 
72 magyar és 27 o láh ; 1720-ban 297 lélek, magyar 243, oláh 
54.4 1720-ban négy telek volt puszta már ötven év óta, egy 
jobbágyot a földesura visszakövetelt.5 

1733-ban Er-Girolton (románul is Girolt) 22 oláh családot 
talál tak; gör. keleti papja János nevet viselt.6 1750-ben 188 
gör. kath. lélek volt.7 1847-ben a lakosok száma 294: róm. 
kath. 11, görög kath. 268, evang. reform. 15 8 1890-ben 492 
lakosa v a n ; nyelvre nézve magyar 162, német 5, oláh 324; 
vallásra nézve r. kath. 101, gör. kath. 324, ágost. hitv. evang. 5, 
evang. reform. 49, izr. 13. Házak száma 68. 

Szántóföldje 1715-ben 88, 1720-ban 638 köblös: rét je 
1715-ben 33, 1720-ban 79 kaszás.9 1895-ben gazdaságainak 
száma 65. Területe 1855 katasztrális hold, a melyből szántó-
föld 1258, rét 432, legelő 105, kert 8, terméketlen 52 hold.10 

A községnek 1900-ban 4156 K. becsértékű cselekvő va-
gyona van. állami egyenes adója 3386 K. 40 f. 

Határrészei magyar nevűek : Malom-domb, Tótér, Nádas. 
1640 aug. 10-diki jegyzék szerint a Girothon levő puszta ne-

1 Sch 1886. 169. 1 — 2 Nagyv. Muz. Bl 3 Szv.lt. 4 Magy. Stat. Közi 
XII. k. 65., 66. 1. 3 U. o. 341. 1. 6 Tr — 7 Tr. 1901. IX. 286. 1. 8 Nagyv. 

-Nvk. 1847. 104. 1. — 9 Magy. Stat. Közi XII. k. 65. és 66. I. 10 Mg. St. 506. 
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nies udvarház helyhez való szántóföldek, melyeket örökösen 
Szentkirály Mihály bírt, az Érháton , a Nagy-Horgason, a Nyá-
rasban, a Fövényháton, az Illyéd útfélén stb. vannak.1 

Vize az Ér. 

Ér-Hatvan. 

Az oklevelek Kis-Hatvanról is tudnak. Most csak Er-
Hatvan nevű helységünk van. 

Hotuon 1205—1235, Hatvan 1414, Hothvan 1415, KIJS-

hathwan 1427. Hathvan 1510, Hathwan 1543. Haltvan 1551, 
Hativan 1588, r ománu l Hoton 1733. 

Középszolnokvármegyei helység, melyről m á r az Árpá-
dok idejéből t udunk . A Hotuon faluba való Litér Com a, szol-
noki ispán és vrsei falubeli Jólegény pr is ta ldus előtt azzal 
vádolta Dobur falubeli Dasót, hogy tudomása van a táborban 
elveszett és másfél márká t érő lováról. Litérnek Váradra kel-
lett menni , a hol tüzes vasat hordozván, bűnösnek tűnt ki.2 

1415 j a n u á r 25-dikén a kolozsmonostori konvent Garai 
Miklós nádo r parancsára Hothvan Mihály fiát, Gothárdot és 
Gergelyt, Hothvan bir tokba iktatja.3 

Egy hatvani birtok lefoglalása miatt 1420-ban vizsgálatot 
tar tanak Hatvani Tamás íia Bereczk számára Hatvani László 
és Miklós meg Szántói Becski György ellen.4 

1475 körül Hatvani Ambrus 10 frt 1 dr adót fizetett innen.5 

1543-ban Hatvani Ferencz özvegyének a jobbágyai 5 kapu 
után adóztak, a Gencsi Jánoséi 3 után, a Károlyi Péter, Ispán 
Ágoston és Garai Andráséi pedig csak 1 1 után. E 11 kapu-
számon kívül volt még a helységben 5 bíró, 4 szabados, 27 sze-
gény és 1 új ház.G 1549-ben 4 kapu után adóztak a Hatvani 
János jobbágyai, a Gencsi János és Károlyi Péteréi 3—3, a 
Garai Andráséi 2 és az Ágoston Istvánéi 1 után. E 13 kapun 

1 Szgy. — - Kandra K.: V. R. 266., 268. 1., U. o. 267. 1. 7. sz. jegyz. — 
3 Dl. 27,846. — 4 Lelesz, 51. f. 20. nr. 32. — 5 F. mű I. k. 177. 1. — 6 Dical. 
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kívül volt a helységben még 2 bíró, 17 szegény, 1 servitor, 
6 új és 3 leégett ház, továbbá Esztári Farkas részén 2 sze-
gény. 1550-ben Ágoston István helyett Etei Ágoston fordúl 
elő ugyancsak 1 kapu után adózó jobbágyokkal .1 1549-ben 
25 dénárnyi adóval rótták meg Horváti (iyörgy egytelkes ne-
mest.2 1570-ben 4—4 kapu után rótták meg adóval a Károlyi 
György és Hatvani János jobbágyait , a Hatvani Péteréit 3, 
az Ágoston Páléit 2, a Hatvani Gáspáréit pedig csak 1

 2 után.8 

1604-ben Károlyi Mihály jószágát 2 rótt ház után 4 forinttal 
adóztatták meg, a Hatvani Jánosét pedig 1 rótt ház után 
2 forinttal.4 

1510-ben a középszolnoki Hathvan birtok elfoglalásáért 
t i l takoznak Vajai Ibrányi István ellen Hatvani János, Keszii 
István és Szántói Beeski (Bech) László;'"' itteni birtokrészét 
eladja Bábái Szarvadi János Hatvani Lászlónak és Jánosnak. 6 

1512-ben bir tokos Szántai Becsk György leánya Katalin 
férj. Sztári Jánosné.7 

Kishatvani János itteni jobbágyainak a házait fehlnlátták, 
kifosztották és egy jobbágyot fogivúl ejtettek Kishatvani Hethei 
másként Ispán Ágoston és neje, Katalin, kiket azért 1546-ban 
megintett a fenti János.8 Kishatvani Ethei Ágoston itt levő 
kúr iá jában és Nagyerdő nevű erdejében hatalmaskodtak Kis-
hatvani János, Péter és Mihály, kiket azért Ethei szintén meg-
in te t t 0 

Kishatvani Jánosnak a középszolnoki Kis-Hatvan rész-
birtokáról szóló okleveleket nem akar ják kiadni Kishatvani 
Gencsi János és neje, Dorottya, kiket azért (ugyancsak 1546-
ban) a fenti. János megidéztet.10 

A magvaszakadt Hatvani Mihály hatvani részbirtokát 
megtámadták Grai András és neje, Hatvani Borbála, jóllehet 
Mihály özvegyét. Berei Csögi Györgyné Zsófiát Hatvani János 

1 Dical. — 2 u. o. — 3 U. o. — 4 U. o. — 5 Lelesz, Prot. 1. fol. 124. an. 
1510. — Nagyv. Mnz. Bit. 7 Gr. Károlyi ltár III. 83. 1. — 8 Lelesz, Act. an. 
1546. fasc. 2. nr. 1. — !> U. o. fasc. 1 nr. 74. — 10 U. o. fasc 1 nr. 66. 
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elégítette ki az ama részbirtokból ót megillető hozomány 
fejében. Ezért 1547-ben János meginteti Grait és nejét.1 

Hatvani Ethei Ágoston és neje Katalin e bir tokbeli Kosár-
hely nevű rétjét lekaszálta és letapostatta Hatvani János, a kit 
azért a fentiek szintén megintenek.2 

Gencsi János itteni jobbágyainak az apró marhái t Mind-
szentre haj tot ták Kávási István és íia János, meg Kávási Csom-
pasz Ferencz, kiket 1548-ban ezért megidéznek.3 

1549-ben Hatvan helységben «az nag eer mellet az ken-
derha lonn aránth» levő rét jüket Hatvani Gáspár és János oda 
ajándékozták Porteleki Moldvay Gábor ügyvédjüknek. 4 Id. Hat-
vani János itteni részbir tokából részt követel Hatvani János-
tól. Pétertől és Mihálvtol Hatvani László és annak kiadására 
meg is idézteti az előbbieket." 

Kishatvani János kishatvani jobbágyainak a házait meg-
támadták és kifosztották Kishatvani Ethei Ágoston és neje, 
Katalin, a kik ellen 1550-ben vizsgálatot parancsolnak. 0 

1551-ben Nádasdi Tamás országbíró előtt Kis-Hatvani 
Etei Agostonné, Kis-Hatvani Katalin ülj. Gergely leánya) pa-
naszt telt, hogy Dorottya, előbb Kis-Hatvani János özvegye, 
most pedig Gencsi János neje, Hatvani Gergelynek, a panasz-
kodó atyjának telkét a mohácsi csata után elfoglalta. Meg-
bízza az országbíró a leleszi káptalant, hogy az alperest idézze 
meg a király elé; jun. 24-dikén a leleszi konvent jelenti a 
királynak, hogy az alperest, Kis-Hatvanban egyik embere ál-
tal csakugyan megidéztette.7 

o_ o 

1551. aug. 8-dikán t ' j laki Ferencz szepesi püspök a Hat-
van és Genes részbir tokokhoz való királyi jogot Gencsi János-
nak és Hatvani Jánosnak engedi át, a kik eddig is bírták 
ama részbirtokokat,8 s a kiket a bir tokba be is iktatnak." 

1 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 2. nr. 7. — 2 D. o. fasc. 3. nr. 37. — :s U. o. 
1548. fasc. 5. nr. 55. — 4 Nagyv. Muz. Bl. — 5 Lelesz, Act an. 1549. fasc. 1. 
nr. 6. — 0 U. o. 1550. fasc. 2. nr. 40. — Nagyv. Muz. Hl 8 Gencsi lt nr. 854. 
egvsz. más. — !) Lelesz, Stat. G. 23. 

Dr. PETUI MOH: Szilágy vármegye monographiája. III. 24 
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Néhai Kishatvani Gergelynek Kis-Hatvan b i r tokban levő 
a m a jobbágy telkét, a melyre kúr iá t szándékozott építeni, el-
foglalták előbb Kishatvani Jánosné, most Gencsi Jánosné Do-
rottya és fia, Kishatvani János, kiket azért megidéztet fenti 
Gergely fiának Kishatvani Ethei Ágostonnak neje, Katalin.1 

Hatvan egyike volt azon javaknak, a melyeket Rosályi Kún 
Domokos mint gyám és gondnok bírt, de nem számolt be 
róluk, a miér t 1576-ban megintik Károlyi Mihály és özv. Kún 
Borbála, min t Károlyi Györgytől született fiai: Péter és István 
gyámanyja . 2 Sőt az itt levő a rany és ezüst ingóságok tárgyá-
ban Károlyi György és Mihály már 1573-ban megintik Ro-
sali Kún Lászlót és Istvánt, mint gyámjaikat. : ! 

Báthori Zsigmond fejedelem 1586 ápr. 14-dikén Gyula-
fehérvár t néhai Hatvani Gergelynek, Pál fiának, hatvani birtok-
részét az udvarházzal együtt Hatvani Gergely magvaszaka-
dása miatt Brini Lászlónak, udvar i lovasai alkapitánvának, 
T o m b o d Mihálynak, Istvánnak, Györgynek, Mártonnak és No-
váki Zsigmondnak, az ő anyai testvéreinek és Brini György-
nek. nagybátyja fiának, ajándékozza, királyi emberekűl ki-
jelöli: Ramacsa János és Pelei Gáspár középszolnokvármegyei 
alispánokat, Szentkirályi Szentkirályi Mihályt, Szántai «Bech» 
Györgyöt, Sződeraeteri Kencsi Jánost. Szarvadi Szarvadi And-
rást. Szunai Mindszenty Lászlót, Mindszenti Gencsi Istvánt, 
Havaselv Balázst, a tasnádi fejedelmi jószágkormányzót , Tol-
las Pált. Juhos Imrét, Nagy Bálintot, Tasnádi Gáspár deákot 
és Balázsházi Tordai György deákot, bizonyságul pedig ki-
küldi a váradi requisi torokat, a kik aztán jelentik, hogy mi-
dőn Mindszenti Gencsi István fejedelmi ember Brinv Lászlót, 
Mindszenti Tar jáni András, Szepesy János, Porteleki Helme-
czy Ambrus , János és Kávási László, Kávási Nagy István és 
Gencsi Szodoray Miklós szomszéd nemes emberek, továbbá 
Károlyi Mihály kávási, özv. Hatvani Jánosné Gávai Erzsébet 

1 Lelesz, Act. an 1531. fasc. 5. nr. 9. — - U. o. Act. an. 1576. nr. 7 — 
3 C. o. 1573 nr 36. 
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és Hatvani Péter, hatvani jobbágyainak jelenlétében be akar ta 
iktatni, özvegy Hatvani Jánosné Gávai Erzsébet a maga és 
Hatvani Jánostól származó István és Zsigmond gyermekeinek 
nevében ellentmondott .1 

1588-ban Károlyi Mihály bir toka. Sőt ez évi máj. 8-dikán 
új adomány ezímén megerősíti őt benne Báthori Zsigmond 
erd. vajda.2 1589-ben Károlyi Mihály, mint felperes új Ítélet 
hallgatására idézteti Bosályi Kún Miklóst, özv. Rosályi Kún 
Lászlóné Semsei Sárát, mint leányainak: Margitnak és Zsófiá-
nak gyámanyját meg özv. Kún Istvánné Színi Borbálát, mint 
gyermekeinek: Lászlónak és Annának gyámanyját . 3 1591-ben 
vallomást tesznek az itteni részbirtokról Bosályi Kún Miklós 
és Károlyi Mihály.4 Mint néhai Károlyi Péter részbir tokain 
megegyeznek e Péter fia, Mihály a maga és gyermeke i : Mi-
hály, Zsuzsámul és Euphros ina , továbbá Károlyi Györgynek 
Kún Borbálától született leányai : Kémeri Istvánné Katalin, 
Guti Péterné Anna és Zsófia nevében meg Bosályi Kún László 
fia, Miklós a maga és nővére inek : Margitnak és Zsófiának 
gyámany ja : Semsei Sára személyében.5 

1008-ban Hatvani Gergely, néhai András fia, egy itteni 
udvarház miatt perelt Hatvani Jánossal, néhai János fiával, 
s mivel a törvényszéki nyolczadon nem jelent meg, perét el-
vesztette. de Báthori Gábor neki perúj í tás t enged és utasítja 
Közép-Szolnok vármegye tisztikarát, hogy az Ítélet végrehaj-
tását függeszsze fel s Hatvani Jánost a fejedelmi törvényszék 
elé idézze. Hatvani Gergelynek ügyvédje volt Ér-Szentkirályi 
Mezei Lőrinez. A szolnokmegyei t iszt ikar: Balázsházi László, 
középszolnokmegyei alispán és Szatmár-Németi Deák Miklós, 
szolgabíró 1609-ben jelentik, hogy Hatvani Jánost Hatvanban 
megidézték a fejedelem elé." 

1 Nagyv. Múz Hl. — 2 Gr. Károlyi ltár III 44(i. 1 — :l Lelesz, Act. «nni 
1589. fasc. 2 nr. 54. — 4 U. o. 1591. fasc. 1. nr. 4 — 5 U. o. 1591. fasc. 1. nr. 
53. — Eredetije két pecséttel Nváradi Muz. Bl., a pecsétek egyikében cot-tus, 
másikában Z^, áll 

2 1 * 
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1655-ben Közép-Szolnok megye tisztikara előtt Ákosi Uj-
némethy István jelentést tesz arról, hogy előtte Ér-Mindszen-
ten a Marosszékből származó Bergenvei Tombol t Mihály o w w 

gyermekei : Miklós, Benedek és Judit hatvani bir tokrészüket 
hatvan forintér t Hatvani Hatvany Jánosnak zálogosíták el.1 De 
a kolozsmonostor i konvent előtt Hatvani I látvány János meg 
az ellen tiltakozik, hogy Bergenvei Tombol t Miklós azt a 
birtokrészt, melyet ő neki hatvan írtért elzálogosított, ugyan-
csak hatvan for intér t (ienesi Istvánnak tovább zálogosította. 
Késznek nyilatkozott annak visszaváltására.2 1611) má jus 23. 
után Akos városában kelt levél szerint Nogydobai Spáczai 
Gáspár és Szodorai Miklós középszolnokvármegyei al ispánok 
és a szolgabirák előtt Bergenvei T h o m b o r (így!) Miklós hatvani 
«Thombor rész» nevű bir tokára, melyet eddig hatvan forintér t 
vetett zálogba Hatvani Mihálynak és özv. Hatvani Jánosnénak 
Szakácsi Zsuzsannának, újra negyven forintot vesz fel.3 Az 1619 
aug. 9-dikén Tasnád városában kelt levél szerint Balázsházy 
László, k.-szolnokvármegyei alispán és J u h o s Miklós jegyző 
azt jelentik, hogy ju l ius 13-án Hatvan nevű faluban Hatvani 
Mihály és özv. Hatvani Jánosné Szakácsi Zsuzsánna meg-
egyeztek és k ibékül tek ; özv. Hatvani Jánosné átenged Hat-
vani Mihálynak két hold szántóföldet a Zugoly nevű helyben 
s a leveleket átadja neki, a T h o m b o r nevű jószágot együtte-
sen fogják bírni.4 

Hatvannak egy része 1616-ban Károlyi Mihály birtoka, 
zálogban van a Káváson való rész és Kekech nevű rét felé-
vei együtt Károlyi Fruzsina Bánfi Mihálvnénál 2525 frt elle-

1 Eredetije alul Sarmasági László és Ujnémethy István alispánok, Szat-
már Némethy Miklós, Szabó István, Csata és Szikszai Pál szolgabirák illetőleg 
a megye pecsétjével. Nváradi Muz. Bl. 2 Nváradi Muz. Bl. :í Ügyvédje 
volt ez ügyben Menei Bothav György, jelen voltak Ákosi Újnémethi Vid és 
Csata Imre deák középszolnok várni, esküdt ; megpecsételik és aláírják Adorján 
György, Pap János, Zalai János és Egeresi István szolgabírák. (Nváradi Muz 
Bl.) 4 Hatvani Jánosnak fiai voltak Zsigmond és Farkas, említi ez az oklevél 
is Egeresi István Deákot, egyik k.-szolnokmegyei szolgabírót. Nagyv. Muz. BL 
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neben.1 Károlyi Mihály 1626 május 14-dikén Hatvani Istvánt 
több rendbeli kihágásaiért Szatmár vármegye törvényszéke 
elé idézteti, ott halálra Ítélik s feje váltságául száz tallér fize-
tésére kötelezik; de zálogul Kávási Sebestyén nevű, Hatvan-
ban lakó jobbágyát köti le.2 

1643 ju l ius 5-dikén Horpasz Péter érhatvani jobbágy 
Ákosi Pap Istvánnak és feleségének Hatvani Erzsébetnek hű-
séget fogad.® 1651 márczius 23-dikán Mezei Mihály, közép-
szolnokvármegyei szolgabíró elölt Károlyi Ádám, Szodorai 
Jánosné Hatvani Katalin, Hatvani István, Szodorai Mihály, 
Hatvani Miklós és a fejedelem ő nagyságának érhatvani job-
bágyai kezességet vállalnak Horpasz Péternéért , Pap István és 
neje Hatvani Erzsébet hatvani jobbágyáért, a jobbágyok egv 
része oláh, mert Juró, Nyágra, Czipelyes és Onucz nevűek 
fordulnak köztük elő.4 

1648-ban az osztozásnál Károlyi Ádámnak ju t . 5 

1674 április 25-dikén Pap István, ákosi lakos odaad egv 
itteni puszta telket Hatvani Jánosnak egy szakácsii puszta 
telekért.6 

1688-ban Hatvanban lévő részjószágát Károlyi László 
deezember 11-dikén fiára Sándorra hagyja.7 

1742 márczius 19-dikén egy itteni részbir tokba iktatják 
be Gencsi Jánost és Hatvani Jánost , s a kiket 1745-ben a hat-
vani és gencsi bir tokokba iktatnak be.9 

1759-ben a hatvani részbirtokot Hatvani István elidege-
níti Yai Lászlónak, de til takoznak ez ellen Hatvani Péter 
és Pál.10 

Ér-Hatvan visszaszerzésére nézve is megegyeznek 1784-ben 
Menesági István és György meg Gsoknyai György.11 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-

1 Gr. Károlyi ltár IV. 121. 1. — 2 ü . o. 203. 1. — 3 Nagyv. Múz. Bl. c. 
4 U. o. — 5 Gr. Károlyi ltár. IV. 279. 1. — 6 Nagyv. Múz. Bl. — 7 Gr. Károlyi 
ltár. IV. k. 364. s Gencsi-lt. nr. 166. — 9 U. o. nr. 841. — 10 Lelesz, Act. an. 
1759; prot. folio 127. 11 U. o. 1784. nr. 34. et 35.; Prot, fol 36 et 37 
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írták Er-Hatvan községből a következőket. Főbb b i r tokosok: 
gr. Károlyi József, Osvátli Sándor és Pál, Pap Sa lamon; kisebb 
b i r tokosok: Katra Mihály, István és László, Székelyhídi János. 
Balási Péter, Ter jényi Mihály. Szilágyi Sándor, Gaál Sámuel, 
Hatvani István, Hatvani András, Irinyi Imre és gr. Teleki 
László; saját telkükön lakó, egyházi adómentes nemesek : 
Marinkás Danyila, Somlvai László, Diószegi István, Szakács 
Mihály, Szakói? Szabó András (ex Szakó?), ifjú Pap László, 
Szilágyi Zsuzsánna Veres Miklósné és Szakácsii Kovács István 
(de Szakátsi); más telkén lakó, egyházi adómentes nemes : 
Orosz János ; saját telkén lakó, adózó nemes : T u r b u r a János ; 
más telkén lakó, adózó nemesek : Petrovicza Tógyer, Flóra, 
Gábor és Mitruj, Darabán János, Kosztán János és Zaharia, 
Lipcsei Pé te r ; p a p o k : Újvárosi János ref. és Dán Sándor 
gör.-kath., kán to r : Mikle János ; á rendá to rok : Vezendi Bocskor 
Elek (ex Vezend) és Iczik Ábrahám. 1 

1805-ben a Turbul ja , Koszta, Potrovicza, Lipcse, Somja 
és Darabán adózó nemes családok tagjait írták össze, mint 
fegyverfoghatókat, összesen 14-et;2 lovasnak vették föl a Sza-
kács-, Marinkás-, Osvát-, Odor-, Katra- és Pap Vid-családok 
tagjait, összesen 7-et; gyalogosnak pedig a Szakács-, Ujvárosi-
és Diószegi-családok tagjait, összesen 3 -a t ; 3 október 13., 15. 
és 10. napjain Hatvanban homagial is esküt tettek a Szakács-. 
Osvát-, Marinkás-, Odor-, Újvárosi-, Diószegi-, Kattra-, Koszta-, 
Potravicza-, Somlvai-, Lipsai- és Turbucz-családok tagjai; 
összesen 19-en.4 

Evang. reform, egyháza a tizennyolczadik század köze-
pén még önálló volt, most a szomszédos Er-Szodoró íiliája. 
Anyakönyve 1787-ben kezdődik, a mikor B. Szabó István volt 
a papja, a kin kívül még csupán egy lelkészének a nevét 
i smer jük : Újvárosi Jánosnak. 1833-ban fa templomuk volt 
még, ekkor építették a jelenlegi imaházat. Úrasztali készletei 

1 Szv. lt. — 2 u. o. — s u. o. — 4 u. o. 
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közül kiválnak ama kisded ezüs tpohár s ezüsttányér, a me-
lyekel 1736-ban Kengyel Gábor, idevaló bir tokos ajándékozott . 
Iskola, a Pap Salamon a jándékozta telken 1821-ben,1 a jelen-
legi iskolaház 1883-ban épült. 

Gör. kath. kő temploma 1800-ban, iskolája 1894-ben épült . 
Az egyház 1774-ben egyesült. Anyakönyve 1824-ben kezdő-
dik.2 Mindegyik iskolája egy-egy tan te rmű. Ér-Hatvan is át-
szenvedte a h á b o r ú s idők dulásait, ez is ama falvak egyike, 
a melyeket a törökök, szatmári tolvajok és kuruczok 1682 
előtt elpusztítottak.3 Innen van az, hogy lakosai 1715-ben 
csupa jövevények; kettő visszaperlés alatt álló szökevény 
közülök, kettő nemesi földön gazdálkodó, négy váradi katona, 
egy pedig Károlyi gróf ispánja.4 1715-ben is csak 2 nemes, 
11 zsellér és 1 taksás, összesen 14 háztar tás fizetett adót. 
Ezekből 11 magyar és 3 o láh ; 1720-ban 2 nemes, 22 jobbágy 
és 4 zsellér, összesen 28 háztar tás és pedig 22 magyar, 6 oláh. 
A népesség száma 1715-ben 126 lélek, magyar 99, oláh 27 ; 
1720-ban 252 lélek, 198 magyar és 54 oláh.5 

1733-ban 14 oláh családot talál tak; görög-keleti pap ja 
Gergely.6 1750-ben 211 gör. kath. lélek volt.7 

1847-ben a lakosok száma 562; róm. kath. 8, gör. kath. 
452, evang. reform. 95, izr. 7 8 1890-ben 753 lakosa v a n ; 
nyelvre nézve magyar 201, német 1, oláh 551; vallásra nézve 
róm. kath. 35, gör. kath. 556, evang. re form. 127, izr. 35. 
Házak száma 124. A lakosok dohányt termelnek. 

Szántóföldje 1715-ben 61, 1720-ban 422 köblös ; rét je 
1715-ben 25, 1720-ban 168 kaszás ; 9 1895-ben gazdaságainak 
száma 106. Területe 3062 katasztrális hold, a melyből szántó-
föld 1(517, rét 826, legelő 225, erdő 90, kert 27, szőlő (par-
lag) 2. nádas 1, terméketlen 274 hold.10 

1 Névk., ev. ref., 1879. 49. lap. — 2 Sch. 1886 185. lap. — Szv. lt. — 
4 Magy. Stat. Közi XII. k. 340. 1. — 5 U. o. 65. es 60. 1. — 6 Tr. — 7 Tr. 1901. 
IX. 286. — s Nagyv. Nvk 1847. 106. 1. — ® Magy. Stat. Közt. XII. k 65, 66. 1. 
10 Mg. St. 500. 
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A községnek 1900-ban 4874 K. 70 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 4587 K. 6 f. 

Utczái: Nagy-, Erdősor-, Kis-utcza és a Kertek alatt lévő 
sikátor (Ulicioara sub Gradini = ulicsará szub Gregyiny). 

Határrészei : Mojszá forduló. A kertek alatt lévő dűlő, 
ennek része a Kengyelszik; Csűr alatt fekvő dűlő. Legelők: 
Borjút i la lmas, Új legelő. Kaszálók: Koltó, Bankarét, Hídköz-
rétek, Fehértói Nyílások, Gerind, Hodostó, Tófarka, Kenderét, 
Vajdarét , Lapos, Bale-rét, Zálogos. E r d ő k : Alsó- és Felsőrét 
az Ér m e n t é n ; a két erdő között van egy Pojána nevű hely 
szántó- és kaszálóval. Er-Hatvan határának szodorói oldalán 
van a Magastelek, a határ legemelkedettebb része, itt állítólag 
falu volt. 

Kút ja i : A malomnál lévő kút s Funt iná lá Monasztiré 
(a kolostor mellett lévő kút). Ez utóbbit nagy salétromsó tar-
talma miatt elhanyagolták s ma csak a helye látható. A régi 
magyar temetőben kápolna, temetkező kripta vagy talán ko-
lostor volt ; e helyen sírásáskor téglák kerülnek felszínre. 
Ennek közelében volt e kút. 

Vizei: Ér, ebbe ömlik a Kékecz és a kávási határból 
folyó Sziget. A Hatvan s Szodoró határain lévő kisebb tavak-
ban csík tenyészik. 

Er-Kávás. 

Cayhas ?, Kaba Rahas? 1205 1235, Kaiuas 1370, Ko-
vács ? 1414, Kávás, Kauas 1400. Kádas? 1470. Kovás 1553, 
r o m á n u l Kóvas 1733. Alkalmasint Kávás kútról elnevezve. 

Középszolnokvármegyei helység, a mely 1002-ben Szolnok 
vármegyében van említve, 1777-ben a tasnádi uradalom tar-
tozéka. Egy 1370-diki oklevél Kávás, más néven Ákosfalva-
helységet Zala vármegyében fekvőnek m o n d j a ; de ez az adat, 
annál fogva, hogy Kávás, másként Ákosfalvának van mondva, 
jóllehet Zalában is van Kávás nevű hely, kétségkívül minket 
illet. Lajos király ekkor a birtokot Kávási Miklós mesternek. 
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a György fiának, adja.1 Ér-Kávásnak ma is ké tharmadát bír ja 
ez a család. 

A törökök, szatmári tolvajok és kuruczok 1682 előtt 
szintén elpusztították.2 Kávási Jóbot, a mostani ref. templom 
előtt elevenen nyúzták meg a tatárok. Első nyomai t a Váradi 
Regcstrumhan találjuk. A Cayhas villabeli Gzékust liléd 
helységbeli Pál és Fenyő azzal vádolták, hogy egy másik 
társával elvitt tőlük erővel két márká t érő holmit, de a tüzes 
vas megégette Pál kezét, mi által Czékus ár ta t lannak bizo-
nyúlt. :{ A Kaba faluba való Ábrahám lopással vádolta falu-
belijeit: Csekét és Mad-ot Smaragd, szolnoki ispán és Sam 
pris taldús előtt. De a vádlottak a vas hordozása után ártat-
lanoknak bizonyultak/4 A Rahas faluba való Péter íia, Pál 
lopással vádolta a másik Rahasba való Szerecsen fiát, Pált 
Kristóf, szolnoki ispán és Kécz faluba való Voda pr is ta ldús 
előtt. A vádlottnak a kezét a tüzes vas megégette.5 

Kovács bir tok fordúl elő Mindszent és Szopor között, a 
mikor annak nemessége és lakosai azok között vannak, a kik 
elfoglalták a Szoldobágy bir tokhoz tartozó erdőket és a kik 
ellen ezért 1414-ben tiltakoznak János fia Péter, másik János 
íia György és Báthori Szaniszló fia István.6 Talán itt is Ér-
Kávással van dolgunk. 

1427 30 körül Szilágyi Miklós fiainak volt itt bir tokuk.7 

1444-ben Kávási Egyed, Vas György, Keszi Benedek és 
Hodos Tamás a birtokosai.8 

1466 jun ius 12-dikén Kávás bir tokát Kávási Fábián János 
özvegye Dorottya hatvan aranyfor intér t Szántai Becski (Bekcs) 
Péternek adta zálogba.9 Becski Péter íiai István és Benedek 
el is foglalták a bir tokot (Kádas?), jóllehet azt ezen Péter 

1 Fejér, IX. 6. 158. — 2 Szv. lt. — ;í Kandra : Y. R. 180. 1. Kandra Kabos 
szerint Kavhas, másutt Kabas ib = v), Rahas = Kávás = Ér-Kávás, mely haj-
danta kettős helység volt. (U. o. 181. 1. 12. sz. j. 298. 1. 4—6. sz. j.i — 4 Kandra: 
V. R. 506. 1., 507. 1. 6. sz. j. — 5 U. o. 298. 1. — 6 Lelesz, B 157. f. 14 nr 58. 
7 Szj. — « Szgy. — !) Gr. Károlyi ltár, II. k. 374. 1. 
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leánya, Klára bírta zálogban. Ez ügyben 1476-ban vizsgálatot 
tartanak.1 

1475 körül a Becski (Bekcz) Benedek jobbágyai 2 f r t 
1 űr., a Szilágyi Páléi 2 frt, míg Becski Péter özvegyének a 
jobbágyai 1 forint adót fizettek innen.2 1543-ban 3—3 kapu 
után adóztak az erdődi plébános és Károlyi Péter jobbágyai, 
a Kávási Gáspáréi pedig 2 után. Felmentésnek örvendett az 
adózás alól 2 biró, 1 szabados és 6 szegény.8 1549-ben Ká-
rolyi Péter jobbágyai 5, a Kávási Tamáséi 2. a Gsompasz 
(1553 Kopasz) Benedekéi pedig egy kapu után fizettek adót. 
H 8 kapun kívül följegyeztek még 9 szegényt és 7 új házat.4 

25—25 dénárnyi adóval rótták meg Cseh Gergely, Kávási 
István, özv. Nagy Ferenczné és Cseh György, egytelkes neme-
seket, ellenben Újnémeti Miklós féltelkest 13 dénárnyival .5 

1570-ben Károlyi György jobbágyait 4, a Kávási Boldizsáréit 2 
és a Kávási Lászlóéit 1 kapu után,6 1604-ben e falut 1 rótt 
ház után két forinttal adóztatták meg.7 

1491-ben e birtokbeli leánynegyedet illetőleg egyezség 
jön létre Szántói Bekcs László és Perényi Simon között.8 

1498-ban Tunyogi Pál a maga és felesége Kezy Ferencz 
lánya, Jul iánná, íiai Mihály, György, Szántói Bekcs György, 
János, László nevében tiltakozik — Erzsébet, Tyukodi San-
thus Miklósné, Margit, Nagy Miklósné, Orsolya Tyukodi Amadé 
György né ellen Kávás középszolnoki birtok elidegenítése 
miatt.9 

1500-ban néhai Kávási Császár Antal leányai: Erzsébet, 
Margit és Orsolya el akarják adni az itteni részbir tokukat 
örökre Szilágyszegi Pálnak, de tiltakozik ez ellen Kávási 
Balázs.10 

1504-ben Szántói Becski György Kawason egy rétet vesz.11 

1 Lelesz, I). 9(5. f. anni 147(5. nr. 15. — 2 E mű I k 177. 1 :í Dical. -
4 U. o. — 5 U. o. <; U. o. — 7 U. o. — 8 Nemz. Múz. Becski lt. 9 Lelesz, 
T. 90 f. anni 1498. nr. 16. 1 0 Lelesz, Prot. Parvi l'olio 131.— 11 Említve van 
nemes Kawasi Bege Pál. A váradi kápt. eredeti levele Nemz. Múz. Becski lt. 
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1512-ben bi r tokos Szántai Beeski György leánya Katalin, 
férjezett Sztári Jánosné.1 Kávás bir tokot Károlyi Péter zálogba 
vetette volt Somlvai Báthori Annának, a ki is azt neki 1548 
ápr. 23-dikán visszabocsátja.2 

1552 febr. 21-dikén Szántai Beeski István egyezkedik 
Károlyi Péterrel némely j u h o k n a k s egyéb b a r m o k n a k elhaj-
lása dolgában, a mely «közhelyen Káváson» tör ténjék. 3 

A Kávásról szóló oklevelekről 1553-ban számadásra idéz-
teti meg Farnosi Mihályt mos toha íia. Mindszenti Genesi 
Imre.4 ítéletet a Gencsi Imre javára hoznak Farnosi Mihály 
ellenében.r> 

Kávás is egyike azon javaknak, a melyekben levő és 
húszezer for in t ra tehető a rany és ezüst ingóságok tárgyában 
1573-ban Károlyi György és Mihály megintik Bozsálvi Kún 
Lászlót és Istvánt, mint gyámjaikat . 0 A birtokot Bozsálvi 
Kún Domokos, mint gyám és gondnok bírta, de nem szá-
molt be, a miért 1576-ban megintik Károlyi Mihály és özv. 
Kún Borbála, mint Károlyi Györgytől született íiai: Péter és 
István gyám anyja.7 

1585-ben kávási nemesek , névszerint i Szabó István, 
Csompasz Pál, Kávássi János, Nagy István és Péter, Üjné-
methy Márton, Cseh Márton, nagyobbik 'Somogyi Gergely és 
özv. Újnémethy Miklósné, Amodé Erzsébet t anúskodnak a 
Gencsi Miklós részére Sződemeteri Kenesi János el lenében 
Mindszenten tartott tanúvallatásnál.8 

1586-ban Károlyi Mihálynak a jobbágyai Kávásról meg-
jelentek a"Brinieknck egy hatvani bir tokrészbe való beikta-
tásánál.0 

1588 május 8-dikán Károlyi Mihályt, ú j adomány czímén, 
megerősíti e b i r tokban Báthori Zsigmond, erdélyi vajda.40 

1 Gr. Károlyi ltár. III. 83. 1. 2 U. o. III. k. 241. 1. :í U. o. 270. 1.— 
4 Lelesz, Act. an. 1553. fasc. 2. nr. 58. — 5 U. o. Prot. 13. fol. 302. an. 1553 — 
r' U. o. Act. an. 1573. nr. 30. — ~ U. o. an. 1576. nr. 7. — s Nagyv. Múz. Bl. 
9 U. o. — 10 Gr. Károlyi ltár III. k. 440. 1. 
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1589-ben Károlyi Mihály, mint felperes új ítélet hallga-
tására idézteti Rozsályi Kún Miklóst, özv. Rosali Kún Lász-
lóné Semsei Sárát, mint leányainak: Margitnak és Zsófiának 
gyámanyjá t meg özv. Kún Istvánné Színi Borbálát, mint 
gyermeke inek : Lászlónak és Annának gyámanyját Kávás 
ügyében is.1 Ez a bir tok egyike néhai Károlyi Péter azon 
részbir tokainak is, a melyeken 1591-ben megegyeznek e Pé-
ter fia, Mihály a maga és gyermekei : Mihály, Zsuzsánna és 
Eufrozina , továbbá Károlyi Györgynek Kún Borbálától szü-
letett leányai: Kémeri Istvánné Katalin, Guti Péterné Anna 
és Zsófia nevében meg Rosali Kún László fia, Miklós a maga 
és nővére inek : Margitnak és Zsófiának gyámanyja , Semsei 
Sára nevében,2 s a melyekre vonatkozólag vallomást tesznek 
Rozsályi Kún Miklós és Károlyi Mihály.3 

1(509 szept. 14-dikén Ákos városában Sámsoni Körösi 
Mihály, Közép-Szolnok vármegye egyik alispánja és két szol-
nokvármegyei szolgabíró bizonyítják, hogy Balázsházi Balázs-
házy László másik alispán Barancsi másként Hobics Gáspár 
és Balázsházi György, szolgabírák előttük jelentést lettek 
azon egyezségről, melyet Kávás faluban jun ius 18-dikán 
előttük, továbbá id. Dengeleghi Miklós és Hatvani Hatvany 
János előtt Károlyi .Mihály és Akosi Újnémethi István kötöt-
tek. E szerint Károlyi odaadta Újnémethinek kávási jobbágy-
házát s benne lakó Szabó Tódor nevű örökös jobbágyát, 
Újnémeth i ellenben átengedte Károlyinak Kegyes András nevű 
károlyi jobbágyát.4 

Kávás felét 1616-ban, mely Károlyi Mihály birtoka, zá-
logban tar t ja Hatvan egy részével és a Kékeez nevű rét felé-
vel együtt , Károlyi Fruzsina Bánfi Mihályné 2525 forint 
ellenében.5 1619 j u n i u s 9-dikén Károlyi Mihály hat házhelyes 

1 Lelesz, Act. an. 1589. fasc. 2. nr. 54. 2 U. o. 1591. fasc. 1. nr. 53. 
3 U. o. 1591. fasc. 1. nr. 4. — 4 Eredetije a Nváradi Múzeumban, Bl. Az ok-
iratot kiállította Sztmihályfalvi Tamás, esküdt jegyző, alul Balázsházi László, 
Barancsi Gáspár és még két szolgabíró pecsétjével. 5 Gr. Károlyi ltár. IV. 121. 1. 
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jobbágyot és két bujdosó jobbágyot adományoz Csanádi Izsák 
deáknak s feleségének, Rakomazi Jud i tnak s gyermekeiknek, 
négyszáz magyar forintban, Csanádi halála után visszaváltha-
tólag. A négyszáz magyari for intokat «jó pénzül, nem pol tu-
rákul» le is tette értök. A nemes és vitézlő Csanádi Izsák 
deák «elsőben seeretariusságnak tisztével három esztendeig, 
azután procura torságnak tisztével sok esztendeig» szolgált. 
A tó is szerepel, mint Károlyi bir tok s t anúkul Kávási Ba-
lázs, Hatvani Gergely, Sarollváni István és Prosina Péter 
vannak megnevezve. «Adtuk penig úgymond ilyen con-
ditiók alatt, hogy az jobbágyokon kívül és az ő házok helye 
után levő örökségeken kívül, az többivel mi is bí runk, excep-
tis Kiss Jánost, hat pusztát, az erdőt, az két derék rétet, úgy 
min t az Keketh-rétnek kit h ínak és Sebesér-melékének híj-
ják az másodikat Káváson innen. Az tót magunknak reservál-
juk, az tó körül való füvet odaengedtük, ezen kívül m inden 
hasznával f ruetussával adtuk. Viszont hogy életéig tőle ki n e 
vál thassuk; holta után le tevén az ő kegyelme pénzit az 
négyszáz magyari forintot, hasonló pínzül feleségének, gyer-
mekeinek, két nemes ember által megüzenvén, tar tozzanak 
kiereszteni a jószágot».1 

1625 ju l ius 9-dikén Losonczi Bánfi Mihály és felesége 
Károlyi Fruzsina, Károlyi Mihálynak a hatvani és kávási 
részjószágokért letett kétezer ötszáz huszonöt for intról mene-
déklevelet adnak.2 

1642-ben Szikszai Zsigmond többek között Kauas birto-
kát is átírja nejére, Tamási Sárára és leányára 2000 frt 
erejéig.3 

Kávás 1648-ban az osztozásnál Károlyi Ádámnak jut.4 

A részbirtokot Yassaly János nejére, Dancs Annára írta 
át, a miért 1647-ben tiltakozik ellene nővére, Katalin.5 

1 Gróf Károlyi lt. IV k. 77. 1. — - U. o. — :í Orsz. lt Km conv. lad. 
27. T. nr. 2. — 4 Gr Károlyi ltár. IV. 279. 1. - 5 Lelesz, Sirjnat. Lib 28 f. 18. 
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1662-ben Récsei László árváinak a szolnokmegyei Ká-
vásról is van levelük.1 

1688 decz. 11-dikén itt levő részjószágát Károlyi László 
fiára, Sándor ra hagyja.2 

1701 aug. 31-dikén Szécsi Györgyné Guthi Judi tot meg-
intik, hogy bocsássa ki ama kávási részjószágot, a mely Szécsi 
György jogán Ráczkevi István, tasnádi lakost illeti.3 1702 
jul . 13-dikán vizsgálatot ta r tanak Zsombori János részére az 
iránt, hogy a kávási részbirtokát, melyet Dancs Jánostól bírt 
zálogban. Ráczkövi Istvánnak hagvta-e végrendeletileg Szécsi 
György. 

Kávásnak, mint Szécsi György és neje, Guthi Judit egyik 
jószágának a felosztására 1716jun. 20-dikán az előbbiek leánya, 
Zsombori Jánosné Szécsi Zsófia meginti Gencsi Györgyné 
Dobai Erzsébetet és Csatári Andrást .5 

Egy 1742-diki tanúvallatás szerint Káváson ezelőtt tizen-
két évvel Vav László és Boros Kata negvvenöt forinton sze-
reztek Nemes Andrásné Székely Erzsébettől egy colonialis 
jobbágytelket. A Rajkhá ton Kávási Erzsébet és Kis Bálint 
szántóföldjei feküsznek. a Gencsi-fordulóban pedig Kávási 
Boldizsár és János földje. A határfelosztás ezelőtt 20 évvel 
tör tént ; egy-egy paraszt jobbágytelek után mindenik fordu-
lóra csak két-két da rab föld jutott, melyek szélességét 14 
öles kötéllel mérték.6 

1771-ben Vav Lászlónak taksásai (3) minden termésből 
tar toztak dézsmát adni, a mellett egy tyúkot, tíz tojást, egy 
zsákot, egy itcze vajat (a kinek t. i. fejős tehene van).7 

Tasnád mezőváros tartozékát, Kávás részbir tokot és az 
idetartozó részeket 1779-ben hat évre bérbe veszik Vajai Vav 
Lászlótól Reviczki József, Szotyori Kerekes József és nejeik.8 

Ér-Kávás is egyike ama bir tokoknak, a melyek vissza-

1 Szgy. — 2 Gr. Károlyi ltár. IV. 564. 1. — Gencsi lt nr. 188. — 4 ü. o 
nr . 192. — •"» U. o. nr. 951. — 6 Bl. — 7 U. o. — 8 U. o. 
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szerzésére nézve 1784-ben Menesági István és György meg 
Csoknyai György megegyeznek.1 

Wolkenste in Tros tburg gróf felesége Aspremont i Anna 
1795-diki val lomása szerint Kávás a tasnádi u rada lomhoz 
tartozik s mint ilyent a kincstár Cserei Farkas, udvari taná-
csosnak adta. (1777.)2 

A hadi terhekhez való hozzá járu lásra 1797-ben összeír-
ták Ér-Kávás községből a következőket. Főbb b i r tokosok : 
gr. Károlyi József, br. Bánfi László és Pál, Kávási Bold izsár ; 
kisebb b i r tokosok : gr. Gyulai József, br. Bánfi Elek, Kovács 
Mihály, Kávási János, Butyán András és János, Bara József, 
Balog László, Kávási Gergely, Délczeg István, Nagy András, 
Asztalos János és gr. Teleki László; saját te lkükön lakó, egy-
házi adómentes nemesek : Filep László, Butyán Mihály, Filep 
Farkas és Székely J ános ; más telkén lakó, adómentes neme-
sek: Kozma László és Burbulás J á n o s ; más telkén lakó, 
adózó nemesek : Nvisztor János, Gicz Simon, Maftyej Imre 
és László; urasági t isztek: Lukács János udvarbíró , Demjén 
Sándor számtar tó és Mester Péter lovász; papok : Böször-
ményi István ref. és Béres Demeter gör. kath.; kán to r : Béres 
Mihály; á rendás : Naszki János o l áh ; zs idók: Mátyás József, 
Lázár Salamon és Áron Mózes.3 1805-ben a Gicz, Nvisztor, 
Tyira, Nemes, Fogas és Hosszú adózó nemes családok tag-
jait írták össze mint fegyverfoghatókat , összesen 11-et;4 lo-
vasnak vették föl a Kádár-, Bede-, Butyán-, Kávási-, Balog-, 
Kovács-, Fülep-, Burburás - és Veres-családok tagjait, össze-
sen 14-et; gyalogosnak pedig a Fülep-, Kozma-, Kovács-, Pap-, 
Madári-, Butyán-, Barota-, Asztalos- és Szabó-családok tag-
jait, összesen 10-et. Mint idevaló bi r tokosok említvék ezen 
összeírásban Kávási János árvái is.5 

1805 okt. 16-dikán itt homagial is esküt tettek a Bede-, 

1 Lelesz, Act. an. 1784. nris 34 et 35. Prot. fol. 36. et 37 — - Bl. fasc. 
YY. nr. 2. — Szv. lt. - 4 U. o — 5 U. o 
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Kádár-, Butyán-, Kozma-, Fülep-, Kovács-, Palagi-, Balog-, 
Pap-, Madári-, Borota-, Burburás- , Kávási-, Veres-, Nyisztor-, 
Gicz-, Hosszú- és Szabó-családok tagjai ; összesen 25-en.1 

Evang. reform, fa templomáról 1792-ben van szó, mikor 
azt renoválták. A mostani templomot, az érgirolti elpusztult 
templom tégláiból, 1824-ben építették. Legrégibb klenódiumait 
a t izennyolczadik század végén, a tizenkilenczediknek az ele-
jén a Bánfiak s a Kemények adták. 1861-ben Kávási Zsu-
zsánna s Dóczi Polixéna ajándékoztak úrasztali edényt s 
terítéket, az 1874. évi bécsi kiállításról való az az ezüst pohár 
s tányér, a melyeket Kovács Mihály s neje Iíabós Borbála 
adományoztak az egyháznak. Az egyház legrégibb jegyző-
könyve 1786-ban kezdődik." 

Pap j a i : 1782-ben Tasi István, 1786-ban Pesti József. 
1787-ben Benkő Sámuel, 1792-ben Makódi József, 1795-ben 
és 1807-ben Parlagi Pál. 1797-ben Böszörménvi István, 1799-o ' ^ 

ben Újvárosi János, 1801-ben Csengeri Pál, 1802-ben Dóczi 
Ferencz, 1812-ben és 1819-ben Kónya György, 1815-ben La-
katos János, 1830-ban Balázsi János, 1831-ben Cseh Mózes. 
1838-ban Dombi Sámuel, 1840-ben Parlagi Elek, 1844-ben 
Gál Zsigmond, 1847-ben Gidai János, 1857—1874-ig Meszesi 
László,3 1881-ben Demeter Kálmán, a jelenlegi Diószeghi Mór. 

A gör. katholikusok kőtemploma 1882-ben épült. Anya-
könyvök 1809-ben kezdődik.4 

Van két elemi népiskolá ja : állami és gör. kath., mind-
egyik egy-egy tantermű. Az állami 1896-ban szerveztetett. 

Ér-Kávás újra 1718-b^n települt.5 Még az 1715-diki össze-
írásban sem találjuk. Már 1720-ban 1 nemes-, 20 jobbágy-. 
7 zsellér- és 8 taksás-, összesen 36 háztartás fizet adót, ma-
gyar 27, oláh 9. Ebből következtetve a népes ségszáma 1720-
ban 324 lélek, 243 magyar és 81 oláh.0 A lakosok vezetékneve 
magyar ugyan, de nagyobb részök oláh. 

1 Szv. lt. — 2 Ncuk., ev. ref. 1875. 21 lap. — U. o. 20. és 21. 1. — 4 Sch. 
1880 108. lap. — 5 Magy. Stat. Köz!. XII k. 339. 1. — « D. o. 07. 1. 
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1733-ban 30 oláh család (gör. kel. papja György),1 1750-
ben 202 gör. kath. lélek volt.2 

1847-ben a lakosok száma 1107; róm. kath. 13, gör. 
kath. 812, evang. reform. 270, izr. 12.3 1890-ben lélekszáma 
1019; nyelvre nézve magyar 250, lót 2, oláh 707; vallásra 
nézve róm. kath. 22, gör. kath. 708,. evang reform. 207, izr. 
22. Házak száma 154. 

A művelés alatti területből 1720-ban adózás czéljaira 
összeírtak szántóföldet 720 köblös t ; rétet pedig 210 kaszást.4 

1895-ben gazdaságainak száma 110. Területe 3981 katasztrá-
lis hold, a melyből szántóföld 2073, rét 878, legelő 540, ná-
das 99, kert 33, terméket len 352 hold.5 

A községnek 1900-ban 0184 K. 48 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 05(51 K. 12 f. 

Határának ter jedelme 1845-ben: 6,415.064 • öl, 1718-ban 
pedig: 28 kolonikális telek, 41 kolonikális sessio és 2 nobi-
lis kúria. 

r t c z á i : Szabadságtér-utcza (1848 előtt Ér-Hatvani utcza), 
Nagy-, Sziget-, Nemes-, Ardelean—Argyélján (Erdélyi-), Csonka-
sor-, Szántai-, Tóhát- és Temető-utcza. Az Ardelean-utczát Er-
délyből ide telepített oláhokról nevezték el, azok lakják ma 
is. Határrészei: Sziget, Hortobágy, Iléd, ennek része a Szomjú-
hát, Mojsza kútja, Butyán fogadója, Dinnyeföld, Dinnyésdomb, 
Porcárisce = Porkeristyé (disznófertő), Unghiura (tájszó) Tomii = 
Ungyurá Tomi (Tamás-zugoly), Limpede Bánfi = Limpégvé 
Bánfi (Bánfi-tisztás), Lupisce = Luptyistyé (Farkasfogó), Ké-
keczi-rét, Koltó, Bácz-, Banka-rét, Hancsokos, Nagy-Lapos, 
Gencsi-forduló. 

A nádastóval körülvett Sziget határrészt már a rómaiak 
idejében lakták. A lakhatóság biztonsága végett akkor meg-
erősített hely volt. Ivét lábnyi mélységben urnadarabokra , 

1 Tr. — 2 Tr. 1901. IX. 280 1. — Nagyv. Nvk. 1847. 104. 1. — 4 Magy. 
Stat. Közi XII. k. 07. 1. — 3 Mg St. 500. 

Dr. P E T I U Mólt: Szilágy vármegye monographiája. III. 25 
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égetett csontokra, szénre és hamura találtak itt. A megerősí-
tés mellett bizonyít az. hogy ma is csak a Száján lehet a 
Szigetre jutni . Alakja tojásdad. Terjedelme száz hold. A Zi-
gethelyet 1514-ben Kávási György elzálogosította száz forint-
ért Kők György és Veres Mihály, tasnádi lakosoknak. Az 
1718-diki határosztály alkalmával gr. Károlyi Sándor birto-
kába jutott, hasonlóan az 1845-diki határosztály alkalmával 
s jelenleg is e család bírja. Az Iléd Szomjúhát nevű részé-
ben karóba húztak istenkáromlásért egy kondást. Ez azon-
ban huszonnégy óráig nem halt meg s folyton vizért kiál-
tott. Végre aztán egy Ile (tán helyesebb IIie = Ilijé=Illés) nevű 
ember vizet adott neki; ezért ezt hat évi fogságra és hatszáz 
botra Ítélték, mibe ez egy év alatt belehalt. A Dinnyésdom-
bon szintén római temetkezési maradványokra, urnákra le-
het találni. A 70-es években szántás közben az eke egy arany-
lánczszemet hozott felszínre. 

A községtől keletre a Szomjúháton és Mojszakúton, to-
vábbá délre a tasnádi fordulón folyik keresztül a Rajkat 
patak, délnyugotra a kékeczi réten vagy nyilason a Kékeez 
patak, északnyugoti határán az Ér folyó, a mely határvonal 
Szilágy és Szatmár vármegye között. 

Már láttuk, hogy 1619-ben említve vannak, mint Kávás 
mellett levő rétek: a Kékeez- s Sebesér-melléke.1 

Kovács István telkén több népvándorláskori régiségre 
bukkan tak : két. griffel ellátott csatra, egy szíjvégre, a melyen 
két guggoló griff közt szarvas van, más törött szíjvégre, ló-
szerszámdíszekre.'2 

Kr-Kisfalu. 

A Szilágyságban két Nagyfaluról tudnak az oklevelek. 
Az egyik a krasznavármegyei részem a Berettyó, a másik a 
középszolnoki részen, az Ér mellett van ; a «Nagyér, másként 

1 Gr. Károlyi lt. IV. k. 148. 1. — - Arch. Ért. 1897. évi (új) folyam, 433. 1. 
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Kraszna vidékén.»1 Csakhogy míg az előbbinek megmarad t a 
Nagyfalu neve, addig a másik már a Hunyadiak korában Kis-
Nagyfalu lett; ma Kisfalu, illetve az Ér vizétől, mely érinti, 
Ér-Kisfalu a neve. Ezt az oklevelek 1368-ban Darócz és Mihály-
falu közt, 1483-ban Czégénvnyel s Sőtével, az 1570-diki adó-
összeírások Esztró és Czégény közt emlí t ik; Kisfaludteleke, 
melyet Ér-Szentkirályival s a szintén Ér-Szentkirály ha tárába 
olvadt Kalával említenek 1481-ben, ugyancsak ez a Kisfalu. Más 
birtok Kistelegd, mely 1359- és 1487-ben Paczallal fordul elő. 

1777-ben a tasnádi u rada lom tartozéka. 
Nevének változatai : Nogfalu 1380, Kysnaghfalw 1475, 

Kis-Nagyfalu 1478, Kysfalwdtheleke 1481, Kysfalw 1543, Kys-
julu 1549, Kyswyffalw 1570, Kisfalud 1590, Kis-Falud 1734. 

Közép-Szolnok vármegye adóla j s t romában 1475 körü l 
Csáki (Chaky) 2 Irt 2 dénárral , a püspök (erdélyi) pedig 22 frt 
2 dénárral szerepelnek Kisnagyfaluról.2 1543-ban (a közép-
szolnoki Kysfalw-ban) 9 kapuszánmyi adóval rótták meg az 
erdélyi püspök jobbágyait , de fe lmentésben részesítettek 1 bí-
rót, 11 szegényt és 1 ú j házat. Ezeken kívül még 1 puszta-
telket is följegyeztek ezúttal.3 1549-ben (Kysfaluban) 15 kapu-
szánmyi adót fizettek a kincstárnok jobbágya i ; 1550-ben a 
főtisztelendő György testvéréi szintén annyit . E 15 kapun kí-
vül följegyeztek 1549-ben még 19 szegényt és 3 új házat.4 

1570-ben (a középszolnoki Kyswyífalw-ban) 10 kapuszánmyi 
adót fizettek a császár jobbágyai.5 1604-ben 3 rótt ház után 
6 forintnyi adót vetettek ki a Báthori István jószágára.6 

1478-ban a Csáki Ferenczről ennek leányára, Perénvi 
Jánosné Magdolnára szállott Kis-Nagyfalu bir tokot elfoglalták 
Csáki Ferenez, Benedek és Mihály, a kik ellen ezért vizsgá-
latot tartanak.7 

A középszolnoki Kysfalwdthelekére, Ákosi Antal birtokára, 

1 Csánki, I k. 561. 1. — 2 E mű I. köt. 577. 1. — 3 Dical. — 4 ü . o. 
5 U. o. — e Ü. o. ~ Lelesz, P. 186. f. anni 1478. nr. 23. 

25* 
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1481-ben Nagy András ütött be Szentkirályon lakó cseléd-
jeivel.1 

1483-ban Csicseri Orosz János parancsot kap, hogy a 
kis-Nagyfalu s más birtokok tárgyában Csáki Ferencz ellen 
szóló okleveleket adja ki.2 

1490-ben vizsgálatot tar tanak Geréb László, erdélyi püs -
pök részére, Bélteki Drágfi Bertalan jobbágyai ellen, kik a 
püspök egy jobbágyának lovát Kisnagyfalu középszolnoki bir-
tokáról elhajtották.3 

Az erdélyi püspök szolnokmegyei Kis-Nagyfalu és Czé-
génv bir tokaira máskor is hata lmaskodva fegyveres kézzel 
berontott Drágfi Bertalan vajda és a rablott dolgokat Erdődre 
vitette. Ezért ellene Ulászló király 1497 aug. 8-dikán is 
vizsgálatot rendelt.4 

1590-ben Kisfaludról a fejedelem jobbágyai jelen van-
nak Ladmóczi Horváth Jánosnak a giróti udvarházba, mihály-
falvi és új németi részekbe való beiktatásánál.5 

1614-ben Bethlen Gábor (a középszolnoki Kisfalud b i r -
tokot) Csehi Andrásnak, 6 1648-ban Rákóczi György (az itteni 
részbirtokot) ifj. Rákóczi Györgynek adományozza.7 

Egy 1742-diki tanuvallatás szerint a kisfalusi colonicalis 
örökös jobbágytelkek Boros Katának jutot tak. Ezek után örök 
földek vagyis különös mezei örökségek nincsenek.8 

1779-ben Nagy-Károlyi Károlyi Antalnak adták e birtokot." 
Ebben az évben arról is ér tesülünk, hogy Vajai Yay László 
bérbe adja hat évre az itteni részbirtokot, mint Tasnád tar-
tozékát és az ide tartozó részeket Reviczki Józsefnek, Szo-
tyori Kerekes Józsefnek és feleségeiknek meg mindkét ágbeli 
örököseiknek.1 0 

Wolkenste in-Tros tburg gróf felesége Aspremonti Anna 

1 Szgy. — '- U. o O. 30. f. anni 1483. nr. 8. :t U. o. A. 59. f. anni 1490 
nr. 12. — 4 Tört. Tár 1897. évf. 735. 1 — 5 Nagyv. Múz. Bit. Orsz. lt Gyulaf. 
kápt. VII Lib. Beg. fol. 103. — 7 U. o. XXIV. Lib. Beg. fol. 17. 8 Bl. (rende-
zetlen). — 9 U. o fasc. KK. nr. 20. — 10 Ü. o. (rendezetlen). 
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179í)-cliki vallomása szerint Kisfalu a tasnádi u rada lomhoz 
tartozik s mint ilyent a kincstár Cserei Farkas, udvari ta-
nácsosnak adta (1777).' 

A hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
irottak névsorában Kisfaluból a következőket találjuk. Főbb 
bi r tokos: Cserei Farkasné ; kisebb b i r tokosok: br. Bánfi Mi-
hályné, Tisza László és Patai Pál ; pap : Bálint János o láh : 
kán to r : Görög János oláh.2 

Kisfaluban a re formátusoknak még virágzó anvaegyhá-
zuk volt a t izenhetedik század közepén. Lampe még a tizen-
nvolczadik század elejéről is említi a középszolnoki egyház-
megyéhez tar tozó egyházak sorában. A tatárok, majd a Rá-
kóczi for rada lom sodorták el a helység magyar lakosságát s 
reform, egyházát.3 Egy 1734-diki tanuval latás szerint Kisfalu 
lakosai csak másfél éve telepedtek ide. A régi lakosok rész-
ben meghaltak, részben pedig e lbujdostak. A letelepedettek 
há rom évi szabadságot nyertek, míg megülik ezt a helyet.4 

Talán ebbe a Kisfaluba küldte papnak Hidalmási Jánost az 
1604. évi febr. 23-dikán Csengeren,5 Károlyi Istvánt az 1605. 
évi jun. 5-dikén lvárolyban,6 Szalatsi Mihályt az 1656. évi j un . 
18-dikán Szatmári,7 Pertsi Istvánt az 1070. évi szept. 27-dikén 
Zilahon tartott közzsinat.8 

Er-Kisfalu gör. kath. híveinek kő temploma 1868-ban 
•épült. Anyakönyvök 1809-ben kezdődik.9 

Elemi iskolája gör. kath. jellegű egytantermű. 
Mint már láttuk. Kisfalunak 1732-ben letelepedett lakosai 

há rom évig minden szolgálattól mentesek valának. de az után 
egyenként tizenkét napi dologgal, egy zsákkal, egy iteze vaj-
jal és, a mint a bíróság jár, a fö ldesuraknak korcsmával tar-
toztak. Tartoztak továbbá karácson tyúkjával és ha a földesúr 
házában keresztelés, lakodalom vagy temetés volt, egy vágó-

1 Bl. fasc. YY. nr. 2. — 2 Szv. lt. — V. ö. Névk. ev. ref. 1875. 48. 1. 
4 Bl. (rendezetlen). — 5 Tört. Tár. 1898. évf. 624., 625. 11. — U. o. 626. 1. 
~ U. o. 640-41. 11 — s U. o. 650. 1. — 9 Sch. 1886. 168 lap 
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val. Tizedet ( inkább nova) semmiből sem adtak, mert a föl-
desúr elengedte, hanem csak a kincstárnak fizettek tizedet. 
Egyébiránt a kilenczed fejében minden ember egy-egy dol-
gost volt köteles a földesúrnak adni. A vármegyének minden 
ember egy-egy aranynyal adózot t : kvártélytartás és b á r m i n e m ű 
termékek adása alól felmentvék.1 

1715-ben 9 jobbágy és 2 zsellér, összesen 11 háztar tás 
fizetett adót és pedig 10 magyar és 1 o láh; 1720-ban 2 ne-
mes, 7 jobbágy, 7 zsellér és 5 taksás, összesen 21 háztartás, 
melyek közül 18 magyar és 3 oláh. A népesség száma 1715-
ben 99 lélek, magyar 81, oláh 18; 1720-ban 189 lélek, 102 
magyar és 27 oláh.2 

Négy telek volt m á r húsz éve puszta.3 

1733-ban 10 oláh család vol t ; görög-keleti papját János-
nak hívták.4 1750-ben 259 a gör. kath. lelkek száma.5 

Egy 1734-diki tanuvallatás szerint Kis-Faludban a fel-
osztáskor összesen negyvenöt házhelyet találtak, melyekből 
Boros Borbálának egy jobbágy és huszonkét házhely jutott . 
Yainénak pedig há rom jobbágy és huszonhá rom telek; ide 
értvén a magyar és oláh papok házhelyeit, melyeket lel nem 
osztottak ugyan, de most a magyar pap telkén Boros Bor-
bála zsellére lakik; ezzel van ennek huszonkét jobbágytelke.0 

1847-ben a lakosok száma 383; gör. kath. 380, evang. 
reform. 3.7 1890-ben lélekszáma 502; nyelvre nézve magyar 
32, oláh 457, egyéb nyelvű 13; vallásra nézve 402, evang. ref. 
19, izr. 21. Házak száma 88. 

Szántóföldje 1715-ben 92, 1720-ban 396 köblös; rét je 
1715-ben 43. 1720-ban 104 kaszás; szőlője 1715-ben 5 kapás s 

1895-ben gazdaságainak száma 72. Területe 1290 katasztrális 
hold, a melyből szántóföld 982, rét 1(58, legelő 80, kert 41. 
terméketlen 19 hold.9 

1 Bl. — 2 Magy. Stat. Közi XIII. köt. 05. és 60. 1. — :í U. o. 341 lap. 
4 Tr. — 5 Tr. 1901. IX. 285. 1 — 6 Bl. — 7 Nagyv. Nvk. 1847. 105. 1. — 8 Magy. 
Stat. Közt. XII. köt. 65. és 66. 1. — 9 Mg. St. 506 
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A községnek 1900-ban 8826 K. 70 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 3217 K. 20 f. 

Utczái: Nagy-, Kis- és Ostyesz-utcza. Határrészei: Öreg-
dinnyés, Zuristya, Fekete tábla, Folvamás, Halom, Malomút^ 
Csögi-ösvénv és Szent-Királyi-út. 

Kr-Kőrös. 

Kers? 1205 1235, Keiirns 1329, Kewrus 1427, Kewres 
1436, Keöres 1455, Ke üres 1465, opp idum Kewrews 1466, Ke-
res 1475, Keörös 1548, Keoreos 1549, Krkeöreös 1738, románul 
Korosó 1733, Cheoreusiu 188(5. 

Középszolnokvármegyei helység, — csupán egy ízben 
(1626) említik krasznavármegyeinek, — 1466-ban s 1735-ben 
város. Vámhely volt.1 

Talán nem tévedek, ha a Váradi Regestrum Kers falu-
jában, a mely villabeli Voda pristaldus előtt lopással vádol-
nak egy ér-kávásit,2 — e helység első nyomát látom. 

1427—30 körül Szilágyi Miklós fiainak van benne bir to-
kuk.3 1427 máj. 23-dikán Zsigmond király meghagyja a vá-
rad i káptalannak, hogy Körösi (Kewrusi) Jánost, a Lőrincz 
fiát, továbbá társait : testvérét Istvánt, Dobó Andrást, Körösi 
Jakabot (a Dobó Dominicus fiának, Miklósnak, fiát), Dobó Lu-
kácsot (a Demeter íiát) és Onadi Mihály fiát Pétert (vagy ma-
gát Mihályt), Kewrus középszolnoki birtokba új adomány czí-
mén iktassa be. Hatwani Csögi (Chegy) Miklóst, Kyshathwani 
Fekete Miklóst, Mendzenthi Jánost, Hathwani Csögi Ambrust , 
Jánost, másik Jánost, Kewrusi Dénest és Simont jelölték ki-
rályi emberekűl.4 1436-ban Körösi Dobó János és Mihály 
Báthorban, Báthori István országbíró előtt Iklódi Istvánnak s 

1 Csánki, I. k. 549. 1. — 2 Kandra K.: V R. 298. 1. Kandra Kabos Kersct 
Kécznek olvassa, megjegyezvén, hogy régi a lakja : Kech vagy Keeeh, mely 
Bihar vármegyében fekszik. ilT. o 299. 1 8. sz. j.i — Szgy. — 4 Zichy-Oktúr. 
VIII. k. 325, 320. 1 
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fiának Jánosnak adományozták itt, a szolnokmegyei Kewre-
sen. levő két jobbágyházhelyöket .1 

1455-ben Iklódi Anasztázia Daróezi Bricciusnak zálogosí-
totta el az itteni részbirtokot.2 

1465-ben Keuresi Jakab leányai, Erzsébet, Császári 
Györgyné, Katalin, Pethr i Péterné, eladják Kéures középszol-
noki bir tokrészöket Dengeleghi Bernátnak és örököseinek.3 

1475-ben mindössze 19 porta van benne.4 E tájt Kérés-
ről Dengelegi Bernát («Bernaldj») 7 f r t 6 dr., Literátus István 3, 
(Körösi?) Zsigmond 2 frt, Gergely 4 fr t 1 dr., Csire (Chyre) 
T a m á s 3 fr t adóval van kimutatva. 5 

1543-ban <a középszolnoki Kewres) Körösi Ferencz és 
ifj. Körösi Ferencz között oszlott meg ; amannak a jobbágyai 
8, emezéi pedig csak 1 kapu után fizettek adót. Találtak ekkor 
a helységben a 9 kapuszámon kívül még 1 bírót, 3 szabadost, 
6 szegényt és 1 puszta telket.6 1549-ben s 1550-ben (Keoreos, 
Kewrews) 6 kapú után adóztatták meg a Körösi Ferencz job-
bágyait, míg a Szunai Körösi Ferenczéit csak 1 után. Eme 
7 kapún kívül volt a helységben még 0 szegény, 3 servitor 
és 3 új ház.7 1570-ben 3 kapú után fizettek adót a Körösi 
János jobbágyai, ellenben a Körösi Györgyéi csak 1 után.8 

1604-ben Kőrös falut 2 rótt ház után 4 forinttal adóz-
tatták meg.9 

1466-ban részbirtokosai a Váradiak.10 

Geréb László erdélyi püspök tasnádi tiszttartója és jobbá-
gyai elvitték Körösi Zsigmond (vagy Unga Tamás?) e birtokáról 
a jobbágyok ruháit . Ez ügyben 1499-ben vizsgálatot ta r tanak ." 

II. Lajos király meghagyja 1520 jun . 23-dikán a kolozs-
monostori konventnek, hogy iktassa be Kewrews bir tokba 
Kőrös Lászlót, Mihályt, Ferenczet és Miklóst.12 

1 Jlt. perg. — 2 Lelesz, Prot. 5. fol. 52. an. 1455. — :í Lelesz, K. 129. f. 
anni 1465. nr. 24 — 4 Csánki, I. k. 549. 1. — 5 E mű I k. 178. 1. — (i Dical. -
7 U. o. — 8 U. o. 9 U. o. — 10 Csánki, I k. 549. L — 11 Lelesz, U. et V. f. 
anni 1499. n. 9. — 12 Dl. 28.023. 

i 
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1548-ban az itteni részbir tokba Csomaközi Bácsmegyei 
Benedeket és Gosztoni Miklóst iktatják be.1 

Kőröst, mint a Körösi László egyik jószágát, e László 
özvegyétől, Luczától elfoglalta Körösi Ferencz az ingóságok-
kal együtt, jól lehet azok özvegyi tar tás jogán az özvegyet 
illetik, a ki azért meg is idézteti Ferenczet.2 E Ferencz ellen 
ezért 1550-ben til takoznak Sámsoni Körösi Miklós és fia, Já-
nos is.:í 

Keoreosről a Körösi Mihály jobbágyait , ú. m. Kis Mátét, 
Nagy Andrást és Albertet, meg Markos Györgyöt idézték meg, 
mint szomszédokat, a mikor Báthori Zs. fejedelem 1588 máj . 
18-diki parancsára be akarták iktatni Fajdasi Horvát Gábort 
és nejét, Zetheni Németi Zsófiát Peér, Ethely, Szeődemeter, 
Csány és Szopor bir tokokba. 4 

A középszolnoki Keoreost, Sámsoni Körösi Miklós ha-
lála után 1626-ban Peéri Horváth Lázár kiváló szolgálatainak 
jutalmául, ennek s nejének Körösi Annának, továbbá özv. Kö-
rösi Mihályné Paksi Margitnak meg özv. Folti Ferenczné Kö-
rösi Katalinnak s mindkét nembeli u tódaiknak adományozza 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, ha előbb 1000 bi rodalmi 
vert tallért fizetnek.5 Csakugyan ezek, mikor a (krasznavár-
megyei (!) Körös) részbir tokot publikálni akar ja a kincstár, 
tiltakoztak.0 Paksi Margit jogának bebizonyítására, ennek ne-
vében Horváth Lázár okleveleket muta to t t fel. A kincstári 
igazgató azonban el akarta halasztani ez oklevelek megvizs-
gálását, mi ellen tiltakozik az említett Horváth.7 

Ettől fogva jó ideig nincs szó Kőrösről. Mint Közép-
Szolnok vármegyének egyik jegyzőkönyvi lapján lá t juk : el-
pusztulása Váradnak a török kézre ju tása s az 1682 közti 
időre esik.* Hont vármegye küldöttei, mikor az adózás czél-

1 Lelesz, Stat. B. 104. — 2 U. o. Act. an. 1548. fasc. 3. nr 5. — 3 U. o. C 
Kraszn. Prot. 7. folio 37. — 4 Orsz. lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 15. 5 Ml. 
fasc. KK. nr. 1. — (5 Orsz. lt. Gyulaf. kápt. fol. 453. 7 Gencsi-lt nr. 1772. 
A fejérv. kápt t ranssumptuma másolatban. 8 Szv. lt. 
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ja ira végezték összeíró munkála ta ikat a pragmatica sanetio 
idejében, följegyezték, hogy 1714-ben települt s azelőtt hatvan 
évig volt puszta.1 

1735-ben «a középszolnoki Kőrös városban» levő nemesi 
kúriáról és tartozékairól örök bevallást tesz özv. Kövér Pé-
terné Bernát Anna.2 A középszolnoki Erkeöreös és más zem-
plénmegyei részbir tokra nézve Bernáthfalvi Bernát István 
cserelevelet kötött Bernáthfalvi Bernát Jánossa l ; de 1738-ban 
tiltakozik e levél ellen István íia, Sámuel.3 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra Kőrös községből 
1797-ben összeírták a következőket : főbb b i r tokosok: Gencsi 
Ferenczné, Sándorházi Farkas, Halmágyi László, Szunyogh 
Farkas, Keövér Buben. Szentmihályi Ferencz és Sándorházi 
József; kisebb b i r tokosok: Szúnyog János, Csűri Zsigmond, 
Móré Mihály, Nagy Dániel, Nagy Sándor és Halmágyi Ju-
liánná. Más telkén lakó immúni s nemes : Jánki Ferencz. Pa-
pok : Tóth Mihály reform, és Pap György oláh. Kántorok: 
Jánosi János reform., Fant i ts Stefán oláh. Zsidók: Markovics 
Jákob, Zálmon és Majtek, Ábrahám Ferencz, Izrael Salamon 
és Áron Jákob. Molnár: Nagy Sándor . 4 

1805-ben összeírták a Jászfalvi- és Szigeti-családok fegy-
verfogható tagjait, mint adózó nemeseket, összesen 5-öt, to-
vábbá a Tokai és Szabó szabad ál lapotú családok 1 1 tag-
ját.5 lovasnak vették föl a N agy-, Sándorházi- és Csűri-csalá-
dok tagjait, összesen 4-et.° Okt. 13-dikán homagialis esküt 
tettek ugyancsak e há rom családnak tagjai ; összesen 4-en.7 

Ér-Kőrös evang. reform, egyházközsége csakhamar meg-
alakúlt a reformáczió után. A Sámsoni Kőrösi-család leánv-
ivadékai adományozták a t izenhetedik század elején a temp-
lom telkét s ebben az időben épülhetett kisszerű temploma. 
Mint előbb láttuk. 1654 táján pusztult el a község s egyházát 

1 Magy. Stnt. Közi XII. k. 340. lap. — 2 Lelesz. Act an. 1735 nr. 18. 
U. o. 1738 nr. 23; prot. folio 20. — 4 Szv lt. — 5 U o <J U o 7 U. o. 
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Lámpe is azok közé az egyházak közé sorolja, a melyeket a 
török és tatár csordák elsöpröttek. 1757-ben födték be ismét 
a régi kis templomot, ekkor meg is nagyobbítot ták, a mint 
a mennyezetéről is leolvashat juk: «Felséges Mária Therésia 
Magyarország királynéja b i rodalmának nyugalma alatt épült 
ezen templom, () felségéhez való hívségünkből énekel jük 
Zsolt. LXI. 78. «A király életének esztendejét szaporí tsd meg. 
Lakozzék mindörökké az Isten előtt, készíts kegyelmességet 
és igazságot, melyek megőrizzék őtet.» 

1760-ban kezdődnek a jegyzőkönyvek ezzel a bevezetés-
sel: «Er-Körösi Reformata Egyház Diáriuma, melyben lel 
vágynák í rva: 1-ör az Ecclesiának urasztalához való edényei 
és egyéb portékái. 2-or a házasok összeesketésének ideje. 
3-or a született csecsemők keresztelésének napja. 4-er a 
halottak meghalásának és eltemettetésének ideje. 5-ör az 
ekklésia jövedelmecskéi és kötvényi s kivált azoktól conferál t 
beneficium, kik a mul t időkben kevés pénzzel a templom 
építését segítették. Kezdettek pedig az abban való consigna-
tiók anno 1763-ban Tiszteletes Rákosi Márton u r a m predicá-
torságában és Halmágyi Ferencz főcuratorságában.» 

Az itt felsorolt urasztali készletek a következők: «Egy 
lenekig öblös ezüst p o h á r felső széle aranyos K. T. betű 
rajta, melyet adott volt néhai idvezült Nagy Andrásné, Kéczi 
Anna asszony.» Egy kisded ón kanna, melyet 1720 néhai 
Rernáth Zsigmondné, Dancs Eva conferált volt. Egy iczés 
fedeles ón kanna, melyet Bernát Sára ajándékozott 1760. Egy 
óntánvér, melyen az egész ezipó szokott állani, ugyanekkor 
ajándékoztatott . Egy más óntánvér a 12 apostol képével, Ber-
náth Anna adta. Két kisded keresztelő kanna, melyet vett 
néhai Halmágyi Ferencz s a vételben pótolta Bácz Ádám 
uram is. Az egyik Hatvanban az ecelézsiának adózott. Egy 
szép sahos nagy abrosz, melyet említett Kéczi Anna asszony 
adott volt. Egy más sáhos abrosz nagy czikkelyekben fehér 
kötéssel, széle fehér csipkével kicsipkézve, készítette Bernáth 
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Sára maga. Egy szép aranvnyal varrot t patyolat keszkenő, 
körü l a rany csipke rajta, melyet Szentmihályi Pálné, Bernáth 
Eva asszony adott, ki testvére volt Bernáth Sárának. Egy szép 
aranvnyal varrot t keszkenőt néhai Bernáth Istvánné, Fráter 
Éva asszony adott volt. Egy fél selyem keszkenő, melyet Kö-
vér Gáhorné Uszbai Borbála asszony adott volt, ki Kövér 
•Gábor úr édes anyja volt. Egy közepén fehér csipkés sima 
vászon abrosz, melyről közönségesen az tartatik, hogy néhai 
Dancs Eva 80 éves korában szőtte volna. Egy záros persely 
Diószegi Pá lné Fáy Zsuzsánna a jándéka. 

Az itt említett Halmágyi Ferencz főkurá tor Közép-Szol-
nok vármegyének alispánja volt s az ő nevéhez fűződik az 
egy ház újj á alapítása.1 

Az egyház ma a pelei körlelkészséghez tartozik. 
Papjai vol tak: 1766—1770 Bákosi Márton, 1770—1783 

Somodi Ferencz, 1783 1789 Makódi János, 1789 1797 Bá-
torkeszi József, Lakatos György, 1797 1799 Tóth Mihály, 
1799—1802 Sarkadi Mihály, 1802 1804 Várközi István, 1804 

- 1808 Naszályi János, 1808 1809 Csobod István, 1809 1810 
Téglási János, 1810—1810 Lakatos György, 1816—1818 Lakó 
János, 1818 1825 Molnár István, 1825—1833 Debreczeni 
Dániel, 1833 1853 Nagy István, 1853—1863 Nagy Elek, 1863 
Fogarasi László. 

A gör. kath.-oknak fa templomuk van.2 

Van két elemi népiskolá ja : gör. kath. és evang. reform., 
mindegyik egy-egy tantermű. Állami elemi népiskola most 
van szervezés alatt. 

Érkőrösön 1715-ben 2 nemes, 6 zsellér és 1 taksás, ösz-
szesen 9 háztartás fizetett adót, valamennyi magyar ; 1720-ban 
5 nemes, 14 jobbágy és 2 zsellér, összesen 21 háztartás és 
pedig 17 magyar és 4 oláh. Népessége 1715-ben 81 lélek, 
mind magyar ; 1720-ban 189 lélek, 153 magyar és 36 oláh.3 

1 V. ö. Névk. ev. ref. 1875. 29—32. 1 — 2 Sch 188(5. 185. lap. — 3 Mayij. 
Stat. Közt. XII. k. 65. és 66. 1 
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1733-ban 10 oláh család volt; görög-keleti papja Gergely 
nevet viselt.1 1750-ben 183 a gör. kath. lélek.2 

1847-ben a lakosok száma 483; róni. kath. 11, gör. ka th . 
452, evang. reform. 95, izr. 7.:! 1890-ben 559 lakosa van ; 
nyelvre nézve magyar 323, oláh 235; vallásra nézve r. ka th . 
31, gör. kath. 257, evang. reform. 232, izr. 39. Házak száma 82. 

Szántóföldje 1715-ben 72, 1720-ban 282 köblös; ré t je 
1715-ben 9, 1720-ban 43 kaszás.'' 1895-ben gazdaságainak 
száma 52. Területe 2400 katasztrális hold, a melyből szántó-
föld 1182, legelő 855, rét 204, kert 04, terméketlen 41 hold.5 

A községnek 1900-ban 2159 K. 40 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 5138 K. 10 f. 

Utczái: Nagy-, Hajnal- és Csuh-uteza. Határrészei: Teke-
haj tó, Irtás, Görbe rét, Szikhalom, Lapos, Dobhát, Szarvad-
völgy, Körtefa és Peres-föld. Utóbbi határrész neve onnan 
ered, hogy ezt a szomszéd tövisedi bir tokosok erőszakkal el-
foglalták, mit az ér-kőrösiek per út ján szereztek vissza. 

Ér-Kőröshöz tartozik a Szuna puszta, hajdan falú, mely-
ről másutt van szó. 

Er-Yliiidszent. 

Mindszent 1414, Mendzentli 1475, Mtjndzenlh 1471, Mind-
zent 1547, Mindzenth 1548, Mijndzent, Mintehenth 1549, Mini-
zent, Mint zent h 1004, Menezent 1028, Mind-Szent 1733, Ér-
Mindszent 1797. Nevét egyházától kapta. 

Középszolnokvármegyei helység, melynek nemessége és 
lakosai már 1414-ben azok között vannak, a kik elfoglalták 
a Szoldobágy bir tokhoz tartozó erdőket és a kik ellen ezért 
tiltakoznak János fia Péter, másik János fia György és Bá-
thori Szaniszló (ia István." 

1 Tr. — 2 Tr. 1901. IX. 285. 1. — :í Nagyv. Nvk. 1847. 100. 1. — 4 Magy. 
Stat. Közt. 65. és 66. 1. — 5 Mg. St. 506. — 0 Lelesz, B 157. í. 14 nr. 58. 
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1454-ben vizsgálat folyik Mindszenti Benedek, Albert. 
Mihály, László fia Pelbárt, Horváth Benedek, László, István 
fiai László, János, Kávási Pál, Szabó (sartor) Lukács, Mind-
szenti Balázsházi Gergely részére, Bályoki Szénás Péter íia, 
Szilveszter ellen, Mindszent b ir tok határ járása alkalmából 
tör tént fegyveres ellentállás iránt.1 

1471-ben a középszolnokvármegyei Myndzenth bi r tokba 
Becski (Bekch) Péter feleségét, Katalint, iktatják be. Tanúk 
Szodorai János, Szodorai Ambrus , Szarvadi Péter, Kávási 
Dénes, Kávási Császár (Chazar) István.2 

1475 körül Mendzenthen Drágfi részjószága 5 fr t 2 dr., 
a Becski Györgyé 2, a Báthori Andrásé 1. a Sándor Mihályé 
1. a Gencsi Tamásé 2, a Csáki Ferenczé 1. a Becski Péter 
özvegyéé 5 irtot fizetett adóban. 3 

1543-ban (a középszolnoki Myndzenthen) a Mindszenti 
Szerafin jobbágyai 4, a Mezőgyáni László és Mindszenti Abáéi 
3—3, a Csarnai Bálint és Pelei Ferenczéi 2—2. a Farnosi 
Mihálvéi 12 és végül a Mindszenti Boldizsár és Pathvaz 
Györgyéi 1 1 kapu után adóztak. Az adózás alól fölmentést 
nyert 5 bíró, 5 szabados és 26 szegény.4 1549-ben és 1550-ben 
{Mintchenth, Mindzenth) 8 kapu után adóztak a Farnosi Mi-
hály jobbágyai , a Mindszenti Kristóf és Pelei Ferenczéi 3—3, 
a Mindszenti Aha és Kaplin Györgyéi 2 2. a Mindszenti Pé-
teréi pedig 1 után. A 19 k a p u n kívül találtak a helységben 
még 3 birót, 29 szegényt, 3 servitort, 1 új, meg 1 puszta 
házat.5 1549-ben (Myndzenten) 25—25 dénárnyi adóval rótták 
meg Körösi István özvegye, özv. Csompasz Jánosné és Szilágyi 
(Zylagi?) Miklós, egytelkes nemeseket.45 1604-ben (Mintzenten, 
Mintzenthen) 1 — 1 rótt ház után 2—2 Írttal adóztatták meg a 
Szentkirályi Mihályné és Mindszenti Jánosné jószágát és 1 
rótt ház után szintén 2 frtot fizetett a Dengelegi Miklós jó-
szága.7 

' Lelesz, M 1. anni 1454. nr. 48. — 2 Xemz. Múz. Becski-lt. :í E mű 
I. k. 177. 1. — 4 Dical. — 5 U. oi — " U. o. — " U o 
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1478-ban Csáki Ferenez, Benedek és Mihály elfoglalták a 
Csáki Ferenczról ennek leányára, Perénvi Jánosné Magdol-
nára szállott Mindszent birtokot. Kz ügyben vizsgálatot tar-
tanak.1 

1547-ben a középszolnoki Mindszent egyike Pelei Albert ama 
birtokainak, a melyeknek felosztására Kávási Györgyné Szunai 
Adviga, Pelei Flena, Paczali Farkas János és Pelei Péter meg-

KH-MINDSZIiXT KŐZSKGK. 

intik Pelei Ferenczet," majd a Pelei Ferenez itteni részbirto-
káról való oklevelek kiadására megintik Mindszenti Gencsi 
Imrét és Lászlót.3 

Mindszent bir tokra haj tot ták Gencsi János hatvani job-
bágyainak az apró marhá i t Kávási István és fia, János meg 
Kávási Csompasz Ferenez, kiket azért 1548-ban megidéznek.4 

1 Dical. — - Lelesz, P. 186. f. anni 1478. nr. 23. — :í U. o. Act an. 1547. 
fasc. 1. nr. 32. — 4 U. o. 1547. fasc. 2. nr. 27. 
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1548-ban a Mindszent bir tokban levő anyai javakból ne-
gyedet követelnek Mindszenti Boldizsártól Gencsi Mihály 
leányai,1 ma jd egy itteni részbir tokba Csomaközi Bácsmegyey 
Benedeket és Gosztoni Miklóst iktatják be.2 

1551-ben a mindszenti részbirtok meg az itteni kúr ia 
elfoglalásáért Mindszenti Farnosi Mihály és neje, Anna meg-
idézik Mindszenti Gencsi Imrét és Lászlót; ' 1553-ban pedig 
a rótok szóló oklevelekről való számadásra idézteti meg Far -
nosi Mihályt mostoha fia, Mindszenti Gencsi Imre,4 kinek a 
javára dől az itélét.5 

1575-ben Mindzenth részbirtokon megegyeznek Mező-
teremi Vetési Péter és Balázsházi Menyhért .6 

1585-ben itt tanú vallatást tar tanak Gencsi Miklós, más-
ként Gencsi Gsöghi Miklós, Gencsi László fia részére Sző-
demeteri Kenesi János ellenében. E tanúval latás szerint Mind-
szentnek Negyed nevű részét Csögi másként Gencsi László 
fiaival Istvánnal és Miklóssal együtt bírta, de aztán Hagy-
mássi Kristóf tőlük erővel elvette, attól Hagyniássi Miklósra 
marad t és úgy Sződemeteri Kenesi Jánosra . Tanúskodnak, 
mint mindszenti n e m e s e k : Mindszenti János , Yizlai János 
és Gencsi István; továbbá Mindszenti Gábor , Pelei Fe-
renczné, Gencsi István, Szentkirályi Mihály, Mindszenti Fe-
renez, Dengeleghi Gáspár és Mindszenti László mindszenti 
jobbágyai.7 

1586-ban özv. Szentkirályi Is tvánnénak, Giróti özv. Pelei 
Ferenczné Csomaközi Ju l iannának és Gencsi Istvánnak job-
bágyai jelen voltak, mikor Ladmóczi Horváth .Jánost Bőnyei 
Ferenez giróthi bir tokrészébe akarták beiktatni.8 Ladmóczi 
Horváth Jánosnak a giróthi udvarházba, mihályfalvi és új-
németi részekbe való beiktatásánál pedig 1590-ben Csoma-

1 Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 5. nr. 55. — 2 U. o. 1548. fasc. 5. nr. 02, 
és u. o. Stat. B. 104 — 3 ü . o. Act. an. 1551. fasc. 3. nr. 20. — 4 U. o. Act. an. 
1553. fasc. 2. nr. 58. — 5 U. o. Prot. 13. an. 1553. fol. 302. « U. o. Prot. 23. 
fol. 309. et 319. an 1575. — 7 Nagyv. Muz. Bl. — 8 U. o. 
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közi Boldizsár cs Bagosi Jánosné Mindszenti Krisztina job-
bágyai is jelen vannak.1 

1587-ben itt Gencsi István ellen nővére, Erzsébet egy 
itteni birtokrész megosztásáért pert indít Báthori Zs. fejede-
lem előtt.2 

Báthori Zsigmond fejedelem — 1588. jun . 15-dikén — 
néhai Mindszenti Nagy Lukács mindszenti udvarházát özve-
gyének Csompáz Dorottyának ajándékozza s meghagyja a 
vá rad i ' r equ is i to roknak , hogy bizonyságok jelenlétében Ákosi 
Ferencz , Csompáz Is tván, Csompáz Pá l , Kávási Csompáz 
Péter és Mindszenti Sándor fejedelmi emberek közül vala-
melyik iktassa be Csompáz Dorottyát ez udvarházba . A váradi 
requisi torok jelentik aztán, hogy Ákosi Ferencz fejedelmi 
ember Szentkirályi Mihály, Giróti Mezőgyáni Miklós, Tar jáni 
András, Mindszenti Mindszenty Bálint, Csompáz Pál, Csom-
páz István, Kávási Cseh Márton és Gencsi Balázsházi Mihály 
nemesek jelenlétében beiktatta volna Csompáz Dorottyát néhai 
férjének mindszenti udvarházába , de Mindszenti István Gábor 
íia, Ákosi Papp másként Vid Ferencz, az István fia és Bélteki 
Gáspár Deákné Erzsébet el lentmondottak.3 Báthori Zsigmond 
erdélyi vajda ekkor Mindszenti Szerafin leánya Katalin s fér je 
Hatvani János leányának özv. Dengeleghi Gáspárné Annának 
is adományoz egy itteni részbir tokot házhelylyel és nemesi 
kúriával.4 

1594-ben Er-Mindszentre Gencsi István bi r tokára szökött 
Szénás Zsigmond atyjának, Péternek, szakácsii bir tokáról Pé-
ter Bálint nevű jobbágya.5 1607 aug. 17-dikén Rákóczi Zsig-
mond Szentkirályi Is tvánnak és testvéreinek, továbbá Gencsi 
Istvánnak s leányának, Annának, ifj. Újnémethi István nejé-
n e k ú j adományozás czímén itt egy-egy részjószágot ad. a 
melyek eddig is az ő kezeikben voltak.7 

1 Nagyváradi Muz. Bl. egykorú másolatból. 2 l". o. e. U. o. 
4 A gyfehérvári káptalannak Báníi Farkas előterjesztésére kiadott átiratában. Bl. 
fasc. JJ. — 5 Nagyv. Muz. Bit. — 0 Jlt. — 7 Nagyv. Muz. Bl — Gencsi-lt. nr. 391. 

I) r. PETHI MÓLT: Szilágy vármegye monographiája. III. - 0 
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1615-ben Minthzenth részbir tok felett cserelevelet kötnek 
Dengelegi Miklós és Újnémeti István.1 A kolozsmonostor i kon-
vent előtt Ér-szentkirályi Szentkirályi István a maga és Gencsi 
Katalin testvérei Mihály és Ferencz nevében tiltakozik az 
ellen, hogy Mindszenti Gencsi István szatmárvármegyei gencsi 
bir tokát Bergenyei Tombol t Miklósnak eladta, holott azok 
felerészben anyját Gencsi Katalint illetnék és Gencsi Katalin 
a vételárt a konvent előtt le is tette." 

A mindszenti nemesi kúr iába és tar tozékaiba be akar-
ták iktatni Gencsi Istvánt és leányát, Újnémeti Istvánné An-
nát, de Szentkirályi Mihályné Gencsi Katalin a maga és gyer-
mekei nevében, meg Lindvai Istvánné Derzsi Erzsébet ellent-
mondot tak . 1616-ban visszavonják u tóbbiak az el lentmondá-
sukat, minek fejében a fenti Gencsi Istvántól két mindszenti 
jobbágytelket és néhai Nagy Lukács puszta kuriális telkét 
kapják . 3 

Egy 1618 decz. 21-dikén Tasnád városában kelt levél sze-
rint Szodorai Miklós, középszolnokvármegyei alispán, Egeressi 
István deák és Zalai János, szolgabirák, Szentkirályi István, 
luitös assessor és Juhos Miklós, megyei jegyzők előtt Ákoson 
decz. 20-án özv. Dengeleghi Miklósné, Parlaghi Anna meg-
ígéri, hogy Vid Lászlónét, Gencsi Annát azon mindszenti rész-
jószágban, a melyet Gencsi Anna elébbi ura Ujnémethi István 
Dengeleghi Miklóstól ábránfalvi (Szabolcs vm.) bir tokáért cse-
rében kapott. Kis-Paczalban (Kraszna vm.) lakó Zokoly Far-
kas és felesége Kólya Ilona ellen megvédi.4 

1628-ban Sámsoni Vid László és felesége Gencsi Anna 
egy menczent i telköket, mely Szurkos teleknek hivatik, s még 
egy ákosi telköket elcserélik Sándorházi Istvánnak s felesé-
gének Banga Dobai Zsófiának alsószopri telkével.5 

1 Lelesz, Prot. 57. tol 43. anno 1015 - Eredetije Nagvv Muz. Iii 
4Í Gencsi lt. nr. 915. — 4 Egykorú másolata Nagyv. Muz., Bl — r> Szgv 
Nagyv. Muz. Bl. 
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1640-ben egy mindszent i részbir tokról Balogh Ferencz 
végrendelkezik neje, Újnémeti Borbála, s gyermekei javára. 1 

1041 jun. 9-dikén Er-Szent-Királyi Szentkirályi Is tvánnak 
Mindszent pusztában levő bir tokából Katalin nevű leánya osz-
tályt kér testvéreitől, mit jun. 27-dikén meg is kapott .2 A rész-
jószágon egyenlően osztozik Erszentkirályi Szentkirályi István 
{és felesége Dohai Judi th) h á r o m gyermeke ; némely földrész 
1643-ig zálogban volt, de ekkor a Rákóczi György fejedelem 
rendeletéből ezen is megosztoznak.3 

1661-ben Mindszentről Szénás Dávid, Bur ján Mihály és 
Gáspár jobbágyai t cserébe adja nén jének Kis Ferenczné Szé-
nás Katának márká i vagy néházai jobbágyér t . 4 

1686 jan . 29-dikén Perecseni Nagy Andrásné Szentkirályi 
Katalin mindszenti részbir tokához, mint vér rokonoknak , Pere-
cseni Lindvai másként Kovács Mihálynak és nővérének is 
joguk van.5 

1699 szept. 30-dikán özv. Medgyesi Sámuelné Kovács 
Katalin zálogba adja mindszenti részjószágát Szécsi Guthi 
asszonynak és gyermekeinek, Pap Zs igmondnak és nejének. 
Tyúkodi Nagy Zsófia asszonynak és Pap Lászlónak.6 

1722-ben Tombold Miklós eladta a mindszent i jószágát 
•örök áron Guthi Istvánnak.7 

1731 ápr. 11-dikén Andrási Ferencz meginteti Gencsi 
Istvánt és Györgyöt, hogy ama mindszent i jobbágytelket , 
melyet apjuk, Gencsi György hatalmasul elfoglalt, bocsássák 
vissza.8 

A részbirtokból 1748-ban elvesznek Farnosi Mihálytól 
Gencsi Imre számára bizonyos ingóságokat, va lamint róluk 
szóló okleveleket is.9 

1753-ban hiteles másolatot adnak Yid Zs igmondnak ama 
vizsgálatról, a mely folyt többek között arról, hogy Mindszent 

1 Lelesz, Prot. 79. fol. 163. anni 1640. — - Nagyv. Muz. Bl. — 3 Jlt. — 
4 Szgy. — 5 Nagyv. Muz. Bl. — U. o. — 7 Gencsi-lt. nr. 240. — 8 U. o. n r 
106. és nr. 125. — s> U. o. nr. 398. 

2 6 * 
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bir tokban bírt-e örökséget Vid Zsigmond (a két Zsigmond 
nem ugyanaz).1 Vid Zsigmond 1699 július 9-dikén csakugyan 
elzálogosított egy itteni kúriá t Bagosi Lászlónak s nejének, 
Józsa Borbálának.2 

1771 előtt itt egy jobbágyot örökölt Balassi István neje. 
Nagy Katalin után. 3 

A középszolnoki Mindszent b i r tokba 1779-ben beiktatják 
Nagykárolyi Károlyi Antalt.4 

Ennek a b i r toknak a visszaszerzésére nézve is megegyez-
nek 1784-ben Menesági István és György meg Gsoknyai 
György.r> 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták Ér-Mindszent községből a következőket. Főbb birtoko-
sok: Pelei Imre és gr. Andrási Károly; kisebb b i r tokosok : 
Yirágosi György, Szomódi István, Ötlik Károly, Balási Ferencz 
és Sándor, Gyene Péterné, Pap Sándor, Búzás Mihály, Orosz 
László, Újvári István, Bövid Mihály, Gencsi György, l 'grai 
Gvörgyné és br . Wesselényi Fa rkas ; saját te lkükön lakó, egy-
házi adómentes nemesek : Balási Péter, Nagy András, Kabai 
Ferencz, Nagy László, Mihály és Ferencz, Kabai László, András 
és Péter, Nagy Pál, öreg Juhász Ferencz, Tokai István, Jákó 
István, Orosz Pável, Pap László. Nemes Gligor, Szabó Mitru 
és Mihály, Balog János, Kegyes János, Katona László; m á s 
telkén lakó, adómentes nemesek : Nyiresán Tógyer, László és 
János, Pap Lupu j és S imon ; saját te lkükön lakó, adózó ne-
mesek : Gárdus Simon és Szathmári János ; más telkén lakó, 
adózó nemesek:- Csoltya Gergely, Gligor és Márkuj, Siska 
György; fizetést élvező urasági tisztek: Sándor József udvar-
bíró, Újvári István számtartó, Kávásán L u p u j udvargazda: 
papok : Rövid Mihály róm. kath. plébános, Porcsalmi József 

1 Lelesz, Act. an. 1753. nr. 10.; Prot, folio 11. 2 Gencsi-lt. nr. 819. más. 
:í Szgy. — 4 Bl fasc. KK. nr. 20. 5 Lelesz, Act. an. 1784. nris 34 et 35. ; prot 
foliis 30. et 37. 
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ref. és Geréb Juon oláh pap ; kán to rok : Albert István róni. 
kalh., Deák János gör. kath., á r endás : Kanai József.1 

1805-ben Szabó, Balog, Csollva, Gárdos, Pap, Siska, Szat-
mári és Mihályi adózó nemes családok tagjait ír ták össze, 
mint fegyverfoghatókat ; összesen 18-at,2 lovasnak vették föl 
a Vid-, Balázsi-, Kabai-, Orosz- és Újvári-családok tagjait, 
összesen 9-et; gyalogosnak pedig a Nagy-, Kabai-, Prágai-. 
Lipták-, (iyene-, Albert-, Kis-, Juhász- és Jákó-családok tag-
jai t , összesen 11-et. Említve van az össze í rásban: Balázsi Sán-
dor a vármegyei tisztség előtt akar ja kinyilvánítani , hogy 
milyen fegyverzettel fog a fölkelőkhöz csatlakozni.3 Október 
17-dikén homagialis esküt tettek a Csoltya-, Siska-, Pap-, 
Mihály-, Balog-, Szatmári-, Vid-, Kis-, Balázsi-, Újvári-, Jákó-, 
Juliász-, Albert- és Gyene-családok tagjai ; összesen 17-en.4 

Mindszent is elpusztult Várad török kézre ju tása után." 
Már 1041-ben puszta, mint előbb láttuk. A néphagyomány azt 
tart ja , hogy a lakosok a ta tá r já ráskor elszéledtek, de ezek 
utódai később visszatelepedtek. 

Az evang. reform, egyház véglegesen csak a t izenhetedik 
század második felében alakúit meg. Ekkor áttért az egész 
helység, a jelenlegi róni. kath. templom a reformátusok bir-
tokába került s a róni. kath. egyház 1650 után megszűnt ; de 
a háborús idők a t izennyolczadik század elején újra kipusz-
tították a magyarságot. Lampe az elpusztult egyházak közé 
sorolja evang. reform, egyházát. Az ismét megerősödött róm. 
kathol ikusok 1753-ban újból felállították a plébániát s a temp-
lomot elfoglalták. Ekkor a re fo rmátus hívek egy kis fa temp-
lomot építettek, a melyet használtak 1813-ig, azután készült 
a nem régiben újjáépített egyház. Az egyházközség jegyző-
könyve 1776-ban kezdődik. Űrasztali készletei nem régiek." 

Ev. ref. pap ja i : 1631-ben Lippai János, a kit az ez évi 

1 Szv. lt. — '- U. o. — 3 U. o. — 4 U. o. 5 U. o. — 6 V. ö. Nél'k., 
1875. 17—19. 
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szept. 7-dikén Báthoron tartott közzsinat.1 1657-ben Egyedi 
Mihály domesticus, a kit az ez évi jun. 17-dikén Nagy-Bányán 
tartott közzsinat küldött ,2 1759-ben Székely Mihály, a kit az 
ez évi okt. 10-dikén Debreezenben tartott egyliázkerüteti gyű-
lésen erősítettek meg hivatalában, 3 1786-ban Pesti József, 
1786—1793-ig Örsi István, 1793—1796-ig Sarkadi Nagy Mihály. 
1796—1797-ig Porcsalmi József, 1797 1800-ig Lakatos János. 
1800—1811-ig Somogyi Ferenez. 1811—1812-ig Lukács Ferenez. 
1812—1813-ig Odor Imre, 1813—1816-ig Noszályi János, 1816— 
1823-ig Téglási János, 1823—1841-ig Várkonyi István, 1841 
1843-ig Pásztor Dániel, 1843 1866-ig Csánvi Dániel, 1867-től 
Török Ferenez. 

A róm. kathol ikusok egyháza minden szentek tiszteletére 
van szentelve. A püspök «szabad rendelkezése alatt áll». Anya-
könyveik 1767-től kezdődnek.4 P a p o k : 1753-ban Baldázsi Má-
tyás, meghal t 1792 máj. 11-dikén, 1790-ben Rozmánvi Ádám. 
meghalt 1792 jun. 4-dikén, 1793-ban Rövid Mihály, Kárász-
telekre ment át. 1803-ban Ágoston Antal, az éradonyi papság-
ból jött. meghalt 1817 máj. 11-dikén, 1817-ben Dobszai Gás-
pár, 1829-ben Lukács Emmanue l . 1830-ban Losonczi István, 
1834-ben Bandi István, 1838-ban Kelemen Ferenez, 1850-ben 
Yinkler József, püspöki t i tkár s a Szent-Szék jegyzője (1845), 
1850 után archivárius, végre kanonok. 5 Jelenlegi lelkész T u r -
ner Mihály. 

A gör. kathol ikusok fa temploma 1773-ban épült. Anya-
könyvök 1824-ben kezdődik." 

Három elemi népiskola v a n : állami, r. kath. és gör. kath.. 
mindegyik egy-egy tan termű. 

1715-ben 12 jobbágyháztar tás íizetett adót. l O m a g y a r é s 
2 o láh ; 1720-ban 1 nemes-, 24 jobbágy-, 6 zsellér-, összesen 
31 háztar tás és pedig 27 magyar és 4 oláh. A népesség száma 

1 Tört. Tár. 1898. évf. 629—30. 11. — 2 U. o. 641—42. 11. — :í Tt. ev. ref. 
II. 55. 1. — 4 Nagyv. Xévk., 1847. 104 1. — 5 Bunyitay Vincze : Schematismus. . . 
370. lap. — 6 Sch. 1886. 168. lap. 
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1715-ben 108 lélek, 90 magyar és 18 oláh ; 1720-ban 279 lélek, 
magyar 243, oláh 36.1 

1733-ban 20 oláh családot jegyeztek fel; egyesült papjá t 
Vazulnak hívták.2 1750-ben 377 gör. kath. lélek volt.3 

1847-ben 42 róm. kath., 560 gör. e., 210 helv. hitv., 15 
zsidó lakosa van.4 1890-ben lélekszáma 751 ; nyelvre nézve 
magyar 333, német 10, oláh 399, egyéb nyelvű 3; vallásra 
nézve r. kath. 96, gör. kat. 430, ágost. hitv. evang. 6. evang. 
reform. 185, izr, 34, Házak száma 135. 

A művelés alatli területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 144, 1720-ban 683 köblös t ; rétet 1715-
ben 72, 1720-ben 117 kaszást.5 1895-ben gazdaságainak száma 
116. Területe 3810 katasztrális hold, a melyből szántóföld 
2271, rét 986, legelő 485, kert 12, terméketlen 56 hold.0 

A községnek 1900-ban 4020 K. becsér tékű cselekvő va-
gyona van, állami egyenes adója 5805 K. 20 f. 

Határrészei: Nagy-Koltó, Iléd (elpusztult község), Halom 
köre és Bencze. \Tizei: Az Ér folyó és a Rajhát-patak. 

Ér-Szentkirály. L. Szentkirály. 

Er-Szodoró. 

Zndiiroii 1205—1235, Codoro, Zwdoro 1453—1475, Zudoro 
1543, Szodoró 1566, Er-Szodoró 1784, románu l is : Szuduró 
1733. 

Legrégibb nyoma e középszolnoki községnek a Váradi 
Regest rumban lelhető. A Z u d u r o u falubeli Guda azzal vá-
dolta (Chaba) Csuhaj falubeli Zotot és Benust, hogy neki szán-
dékosan 8 márka kárt okoztak; de a tüzes vaspróba Gudát 
vétkesnek jelezte.7 Kandra Kabos szerint Zudurou Zolardu 
helyett áll, minek alapján ő a b iharvármegyei Szalárdot látja 

1 Magy. Stat. Közi XII. k. 65. és 67. 1. — 2 Tr. — :J Tr. 1901. IX. 285. 1 
4 Nagyv. Névk. 1847., 104. lap. — 5 Magy. Stat. Közt. XII köt. 65. és 67. 1. — 
15 Mg. St. 506. — " Kandra K.: V. R. 298., 300 1. 
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benne. Azonban egészen bizonyosra vehet jük, hogy Szodoró-
val van dolgunk.1 

1475-ben Szodorai János részjószága 2, másik Szodorai 
Jánosé 3, Andrásé 3 frt adóval volt terhelve.2 1543-ban a kö-
zépszolnoki Zodoro Szodorai János, Pilisi Demeter, Szodorai 
Miklós özvegye és Nagy Albert özvegye között oszlott meg; 
u tóbbinak a jobbágyai 7 kapu után fizettek adót, míg az 
előbbiekéi csak 1 1 után. E 10 kapuszámon kívül volt még 
a helységben 1 szabados és 7 szegény.3 1549-ben 1 x/2 kapu 
után adóztak Szodorói Mihály özvegyének a jobbágyai, a Szo-
dorói Andráséi pedig 1 után. E m e 2 y2 kapun kívül találtak 
itt még 5 szegényt és 3 új házat, továbbá Szodorói András 
részén 3 nemesi udvarházat . 4 Ugyanekkor 25—25 dénárnyi adót 
fizettek Szodorai János, Tamás, Mihály, László és Imre, egy-
telkes nemesek.5 1570-ben 1 — 1 kapuszámnyi adót fizettek a 
Szodorai Péter és György meg a Csögi Miklós jobbágyai, ellen-
ben csak 1 j -Vi kapu számnyit a Szodorai András és Károlyi 
Györgyéi.6 1004-ben a falu 1 rótt ház után 2 forintot fizetett 
adóban. 7 

1516-ban a középszolnoki Zudoro részbirtokot Szodorói 
Péter eladja Szodorói Jánosnak és Györgynek.8 

1543-ban Szodorói János ide hajtat ta Dengelegi János 
tövisedi jobbágyainak összes barmai t és csak egyezség alap-
ján akarja kibocsátani, a miért Dengelegi meginti." 

Néhai Szodorói Máté itteni részbir tokát jogtalanul bír ja 
özv. Nagy Albertné Erzsébet, özv. Sarolyáni Márton Tamásné 
Jul iánná, Yarsolczi János, Berei Csögi Ferenczné Herei Mag-
dolna meg Berei Gerbed Györgyné Berei Jul iánná, kiket azért 
1547-ben megintenek Szodorói János és Tamás.10 Egv puszta 
jobbágytelek elfoglalásáért pedig Szodorói Veres Jánost meg-
idézik özvegy Sarolyáni Márton Tamásné Jul iánná és előbb 

1 Kandra K.: V. R. 299. 1. 10. sz. j. — - E mű I. k. 178. 1. — :s Dical. 
4 U. o. — 3 U. o. « U. o. — 7 U. o. » Lelesz, Prot. 2. fol. 73. an. 1510 
9 ü . o. Act an. 1543. nr. 34. — 10 U o 1547. fasc. 3. nr. 44. 
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Tyukodi Császár Bálint i ma jd Nagy Albert özvegye, Er-
zsébet.1 

Zodoro egyike volt Keszii Kelemen ama részbirtokainak, 
a melyeknek felosztása meg a róluk szóló oklevelek tárgyá-
ban Szarvadi László gyermekei ellen pert folytattak Kishatvani 
Ferencz és nővérei. Ez ügyben 1551-ben Ítéletet hoztak.2 

1566 márcz ius 25-dikén Károlyi János azt írja végrende-
le tében: «Szodorón egy jobbágyot vöttem, azt Prosina Péter-
nek hagyom.»3 

1662-ben a szolnokmegyei Szodoróról is van levelük Bé-
cséi László árváinak.4 

1665 jul. 14 előtt Hatvani Jánosné Balogh Anna zálogba 
vett Szodorai István, szodorói lakostól egy jobbágyot . 5 

Egy 1742-diki tanúvallatás szerint többnyire Dohai Pál 
szodorói jobbágyai és zsellérei bir ják a Tövised pusztafalu 
határán levő szántóföldeket. Pap Gábor, szodorói oláh pap 
is szánt itt két telket." 

Er-Szodoró egyike ama bi r tokoknak is, a melyek visz-
szaszerzésére nézve 1784-ben Menesági István és György meg 
Csoknyai György megegyeznek.7 

Birtoka volt itt a Diósadi Bán családnak.8 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták Er-Szodoró és Tövised községekből a következőket. Főbb 
b i r tokosok: Szodorai Zsigmond utódai, a Bán-család, Kis Fe-
rencz és a Katra-család; kisebb b i r tokosok: Tarnóczi Istvánné, 
Szodorai Mária. Faragó Gábor és László, Szodorai Zahariás. 
Kengyel Gábor, Bydeskúti Imre, Bölöni Ádám, Pap András, 
Délczeg Pál, Irinyi Imre és István; saját te lkükön lakó, egy-
házi nemesek : Darabán Gábor, Nagy András, Balog Sámuel. 
Kis János, Nagy Ferencz, Zsigmond és Sándor, Badics Gás-
pár ; saját telkükön lakó, adózó nemesek : Darabán Tógyer. 

1 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 2. nr. 56. — - U. o. an. 1551. fasc. 2. nr 2 — 
ö Gr. Károlyi ltár., III 369. 1. — 4 Szgy. — 5 Nagyv Muz Bl. — ° Bl. <rendezet-
len i. — " Lelesz, Act. an. 1784. nris 34 et 35.; Prot fol. 36 et 37. — s Szgy. 
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Buja János és Miklós, Szodorai Ferencz és László, Szabó Pé-
te r ; más telkén lakó, adózó nemes : Gál Is tván; p a p o k : Bakó 
János ref. és Pap György gör. kath., zs idó: Jákob József.1 

1805-ben a Boja, Darabant , Csonka, Gál és Orosz adózó 
nemes családok tagjait írták össze mint fegyverfoghatókat, 
összesen 11-et." lovasnak vették föl a Kis-, Szodorai-, Dara-
bant-, Nagy-, Pap-, Faragó-, Badics-, Török-, Barta- és Xátori-
családok tagjait, összesen 10-et: gyalogosnak pedig a Veres-, 
Csányi-, Pap-, Major és Szabó-családok tagjait, összesen 5-öt. 
Említve van ezen összeírásban Tarnóczi (né?) asszony is mint 
birtokos.3 Okt. 14. és 15-dikén homagial is esküt tettek a (iái-. 
Erdélyi-, Orosz-, Boja-, Csonka-, Kis-, Szodorai-, Pap-, Nagy-, 
Faragó-. Veres-, Major-, Csányi-, Szabó- Török-, Badics-, Xá-
tori-, Barta- és Darabant-családok tagjai : összesen 27-en.4 

Er-Szodoró evang. reform, egyháza mindjár t a reformá-
ezió után keletkezett. Ez is kivette részét a háborús idők csapá-
saiból; a törökök, szatmári tolvajok és kuruczok 1682 előtt 
Szodorót szintén elpusztították, más huszonnégy középszol-
noki helységgel együtt.r> Hogy a helység s r e fo rmátus magyar 
egyháza ú j ra föléledjen hamva ibó l : megnyilatkozik a fejedelmi 
kegy s a vármegye gondoskodása. A tizennyolczadik század 
elején Bethlen Gábor a szodorói s a tövisedi határok dézsmá-
jának egy részét a szodorói reform, lelkész fizetésére adomá-
nyozta, a mit 1633-ban I. Rákóczi György is megerősített . 
(Később a gör. kath. o láhpap számára is foglaltak el ebből, i" 
1712-ben «a Szodoró elpusztult prsediumba» más vármegyék-
ből betelepedők há rom évre minden közteherviselés alól való 
mentességet nyernek.7 A falu, miután hatvan évig puszta 
volt, 1715-ben kezdett ú j ra települni. s 

Az evang. re formátusok részére 1740-ben új fa templom 
épült a leégett fa templom helyébe, 1830-ban ismét új templo-

1 Szv. It 2 U. o. — 3 U o. — 4 U. o. — 5 Szv. lt. — w Néok., ev. ref. 
1875., 21—22. 1. 7 Szv. lt. — 8 Mayy. Stat Közi. XII köt. 340. 1. 
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niol építet tek; ezl az 1834-diki erős földingás rongálta megT 

a mi miat t 1808-ban vasakkal foglaltatták körül, 1869-ben szen-
telték föl a toronynyal is kitoldott egyházat. Klenödiumai kö-
zött legrégibb egy, 1740-ben Tikos János a jándékozta borosz tó 
czinkanna. Egy aranyozot t ezüst tányért s pohara t 1836-ban 
Érszodorói Szodorai Károly, es. és kir. őrnagy adott, a ki ala-
pítványt is tett az egyházközség részére s 1830-ban a temp-
lom építésére is áldozott. Az anyakönyvek 1777-ben kezdőd-
nek. A lelkész fizetése 1875-ben 197 fr t 91 kr. érték.1 

Papja i : 1757 1777. Veszprémi István, 1777—1780 Kardos 
György, 1780—1782. Rákosi Márton, 1782- 1787 Göde Ferencz, 
1787 1804. Bakó János, 1804 1807. Makódi János, 1807—1809, 
Téglási János, 1809 1812. Csobot István, 1812 1819. Debre-
czeni Pap Dániel, 1819—1820. Makódi Márton, 1020 1823. Vár-
konyi István, 1823—1837. Bareza Dániel, 1837—1844. Gidai 
János,'2 1844—1891.8 Fazekas Ferencz, 1898. Lengyel István, 
1900. Gáspár László. 

A gör. kathol ikusok temploma 1841-ben épült. Az egy-
ház 1773-ban egyesült. Anyakönyve 1824-ben kezdődik.4 

Van két elemi népiskolá ja : állami és gör. kath., mind-
egyik egy-egy tan termű. Az államit a mi l lénium alkalmából 
szervezték. 

1715-ben 0 jobbágyháztar tás fizetett adót, mind m a g y a r ; 
1720-ban 14 jobbágy és 3 zsellér, összesen 17 háztartás, ma -
gyar 15, oláh 2. Ebből következtetve a pragmat ica sanct io 
korában 153 lélekre rúghatott a népesség száma, tú lnyomó 
része vagyis 135 lélek — talán csak a nevek után — magya r ; 
oláh 18.5 

1733-ban 14 oláh család vol t ; görög-keleti papja Gábor 
nevet viselt.'5 1750-ben 270 a gör. kath. lélek 7 

1847-ben a lakosok száma 530; róm. kath. 7. gör. kath. J o 

1 V. ö. Névk., ev. ref., 1875., 21—25. 1. — 2 U. o. 24. 1. — :l Névk. ev. ref. 
1891. 24. lap. — 4 Sch 1880., 185. lap. — 5 Magy. Stat. Közt. XII. köt. 66. és 67. 
lap. — <; Tr. — 7 Tr. 1901. IX. 286. 1 
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309, evang. reform. 204, izr. 10.1 1890-ben 628 lakosa van ; 
nyelvre nézve magyar 298, oláh 330; vallásra nézve r. kath. 
17, gör. kat. 330, evang. reform. 239, izr. 42. Házak száma 91. 
Lakosai dohánytermesztők. 

A művelés alatti területből adózás ezéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 80, 1720-ban 385 köblöst : rétet 1715-
ben 6, 1720-ban 57 kaszást.2 1895-ben gazdaságainak száma 89. 
Területe 2430 katasztrális hold, a melyből szántóföld 1048. 
rét 693, legelő 592, kert 26. terméketlen 71 hold.3 

A községnek 1900-ban 2090 K. 40 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 3438 K. 60 f. 

Utezái : (Szodorói- és Yégvári-utcza), a helység egykori 
bir tokosairól vannak elnevezve. Határrészei : Eh-sor, Nagy-
Érhát , Gyócsvári környéke, Malom-dülő, Kertaljas-dülő, Ivó-
boltoi dülő, Hatvani- és Kisteleki-dűlő. Vizei: Büdöstói(?) és 
Gyócsvári vize. elválasztják e községet Szatmár vármegyétől. 

1720-ban Tövised puszta hatvannyolcz köböl miveit terü-
lettel tartozott hozzá.4 

Fancsika. 

Egy 1481-diki oklevélben Fanchijka, Fanchika nevű hely-
ség fordul elő, Kaznacs és Elyüs közt, mint Valkó várának 
tartozéka. Losonczi Bánfi András, bácsi nagyprépost elzálogo-
sítja krasznavármegyei Fancsika bir tokát Losonczi Bánfi Mi-
hálynak.5 Magyar személynév. 

A Hunyadiak korán túl nincs nyoma. 
Lehet , hogy a mai b iharvármegyei (Er-)Fancsikáról 

van szó. 

1 Nagyv. Nvk. 1847., 106. 1. 2 Magy. Stat. Közi XVII. k 66. és 67. 1. — 
3 Mg. St. 506. — * Magy. Stat. Közl. XII k. 339. I. — 5 1)1 27,721 
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Farkasul ező. 

Farkasmezeu) 1469, románul Lupoje 17,'>3, Lupaje, a mi 
nőstényfarkast jelent. 

Doboka vármegyéből vettük át. Kis falu az Egregy déli 
part ján. Földje jó, erdője is van. Az Egregy vize választja el 
határát K.-Szolnok vármegyétől.1 

Zsombori Péter és László meg Drági Zsigmond és Ta-
más osztályos atyafiak azon birtokrészei közé tartozott, a 
melyeket ezek 1469 okt. 11-dikén elzálogosítottak Monoszlói 
Csupor Miklós, erdélyi vajda és székely ispánnak." Zsombori 
Péter az ő részét Zsombori Lászlónak is zálogba vetette egy 
ízben.:t 1471 okt. 22-dikén pedig eladta osztályos atyafiálltak, 
Zsombori Lászlónak.4 1492 aug. 20-dikán Drági Márk zálo-
gosítja el az ezen falubeli bir tokát Zsombori Péternek. 5 1524 
jan. 12-dikén Zsombori Péter és Benedek pedig farkasme-
zewi b i r tokukat Bélteki Drágfi Jánosnak vetik zálogba,0 az-
után 1526 márcz. 1-sején Zsombori Péter és Benedek farkas-
mezői és borzovai b i r tokuk visszabocsátásáért meg bizonyos 
összeg fejében az őrmezői b i r tokukat zálogosítják el Drágfi 
Jánosnak. 7 

1602 előtt a Zsombori Farkas bir toka is volt, de 1602-ben 
Básta György generális és Kövendi Székely Mihály tiszántúli 
kapitány Trogeri Lodi S imonnak adják érdemei jutalmáúl.® 

1722-ben Zsombori Farkas farkasmezői jószágába Hor-
váth Simont iktatták be, de el lentmond Zsombori Zsigmond. 0 

1764-ben Farkasmezőér t Zsombori Zsigmond pert folytat 
mostoha anyja és nővére ellen.10 

1 Hodor K. : Doboka, 536. és 537. lap. 2 1)1 36,393. Km. Prot. F. min. 
pag. 151. nr. 1 — a Dl. 36,394. Km. Prot. G. p. 14 nr. 2 4 Dl. 36,393. Km. 
Prot. F. min. pag. 98. nr. 2. — 5 Dl. 36,398. Km. Prot. M. min. p. 79 nr. 1. 
6 Dl. 36.400. Km. Prot. R. min. p 205. nr. 1. 7 Dl. 36.402. Km. conv. Prot, 
pag. 290. nr. 1. — 8 Orsz. lt Gyulaf. kápt. E. 86. !> Gencsi-lt. nr. 240. 
10 Jlt. e. 



414 f a r k a s m e z ő . 

1837-ben főbb b i r tokosa i : Mártonfi, Márkus, Zsombori . 
Kabós, Horvát nemesek.1 

Régi gör. kath. egyháza a szent arkangyalok tiszteletére 
van építve. Az egyházközség anyakönyve csak 1873-tól kez-
dődik. Gör. kath. jellegű egy t an te rmű elemi iskolája 1850-ben 
szerveztetett. 

1733-ban Farkasmezőn az oláh családok száma 18; papja 
nincs.2 1750-ben 159 a gör. kath. lélek.3 

1837-ben lakosai: 14 nemes, 279 nem nemes ; ez utób-
biak oláhok, egyesült görög hitűek. Saját papjuk és latemplo-
m u k van. A házak száma 5 2 . 1 8 9 0 - b e n lélekszáma 325: 
nyelvre nézve magyar 20, oláh 295, egyéb nyelvű 4; vallásra 
nézve r. kath. 5, gör. kath. 270, gör. kel. 12, evang. reform. 9, 
unit. 5, izr. 18. Házak száma 73. 

1895-ben gazdaságainak száma 85. Területe 1222 kataszt-
rális hold, a melyből szántóföld 480, erdő 372, rét 227, le-
gelő 102, kert 14, szőlő beültetve 2, parlag 1, terméketlen 
24 hold.5 

A községnek 1900-ban 1720 K. 36 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 1153 K. 72 f. 

Határrészei : Ses = Sész (síkság), sub Margine = Szub 
Márzsiné (a határszél alatt), Chiriak §t Tyirják (Czirjék), Gro-
apa Dosului = Grapá Doszuluj (a hát gödre), Sub Cetajea 
Szub Csétaczjá (a váracska alatt), la Gardul Jear in i i = lá Gár-
dul Czárinyij (a szántóföld kerítésénél), Poeni = Pojény (erdei 
rétek). Dósul lui Veress — Doszul luj Veress (Veress háta), 
pe Podur i = pé P o d u r j (a hidakon), Valea Lupului = Váljá 
Lupu lu j (a farkas völgye), pe Sor = pé Szor (szalonnabőrön). 

Fel-Egregy. L Egregy. Felső-Báldon. L. Báldon. 
Fel-Keczel. L. Keczel. Felső-Bán. L. Bán. 
Felsö-Baksa. L. Baksa. Felső-Berekszó. L. Berekszó. 

1 Hodor K : Doboka, 534. 1. — 2 Tr. — Tr. 1901 IX. 286 1 — 4 Ho-
dor K : Doboka, 537. 1. — 5 Mg. St. 510. 
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Felső-Csaholy. L. Csaholy. 
F.-Gyiimölcsénes. L. Gyümölcsénes. 
Felső-Jaáz. L. Jaáz. 
Felsö-Kaznacs. L. Kaznacs. 
F.-Kékes-Nyárló. L. Kékes-Nyárló. 
Felső-Korond. L. Korond. 
Felső-Paliczka. L. Paliczka. 
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Felső-Perje. L. Perje. 
Felső-Rajtolcz. L. Rajtolcz. 
Felső-Sereden. L. Sereden. 
Felső-Szék. L. Szék. 
Felső-Szwágy. L. Szivágy. 
Felső-Szopor. L. Szopor. 
Felső- Yárcza. L. Várcza. 

Félecjyház. 

Ilyen néven egy krasznavármegyei hely fordúl elő 1423-
ban, Kis-Paezallal és Csehvel: Felegijhaz, a mikor a váradi 
káptalan Zs igmond királynak 1423. ker. Szent János születése 
előtt való kedden Budán kelt beiktató parancsára Kusalyi 
Jakcsi György fiának, tisztelendő Dénesnek eme pned iumába 
is beiktat ja e l lentmondás nélkül György másik fiát Jánost , 
ennek nejét Annát meg fiait, Lászlót és Györgyöt.1 

Fűrményes. 

O/Jennenes 1387, Olahfermenyes 1423, Ferményes, bér-
me ne s, Fermynyes 1439—1444, Fermenyes 1543, Fennenes 1549, 
Fewrmenijes, Furmenyes 1570, Feőrmenies 1639, Fűrményes 
1701, románu l Firminisz 1733. 

Középszolnokvármegyei helység, 1387-ben az aranyosi 
várhoz tartozott. 

Nevét a nép onnan származtat ja, hogy mikor alapító la-
kosai e helyen megtelepedtek, a für jek csapatonként jár tak 
a réteken s lur j -ménesből lett később Fűrményes , holott az 
nem más, mint egy ó-szláv személynév.2 

A nép azt tartja, hogy Fürményes t ha jdan Hadaházának 
hívták s a hasonnevű határrészben feküdt. Hadaházát azon-

1 1584-ben Gyulafi László fiai számára kiadott átiratban. GKG. G. fasc 
XII. — 2 V. ö. e niű l. k. 45. 1 
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ban Mihály va jda idejében feldúlták s ekkor megmaradt la-
kosai a mai Fürményes helyén telepedtek meg. A történeti 
igazság pedig az, hogy Hadaháza külön falu volt. mely Für -
ményesbe olvadt. 

A Jakcsiak birtokai közé tartozott . A váradi káptalan 
Zsigmond királynak 1423-ban kelt beiktató parancsára Ku-
salyi Jakcsi György fiának, tisztelendő Dénesnek Olahferme-
nves oláh falujába e l lentmondás nélkül beiktatja György má-
sik fiát Jánost, ennek nejét Annát, meg fiait: Lászlót és 
Györgyöt.1 

1485. okt. 20-dikán a kolozsmonostori konvent előtt Fer-
menyesi Márton és fia, Gergely e birtok negyedét minden 
tartozékával Oláhnádasdi W a j d a Istvánnak száz arany forin-
ton eladják.2 

1494 máj . 5-dikén Fermenyes birtokot örökbe vallja Csehii 
Vajda István Szilágyszegi Pálnak.8 

1495 február 23-dikán Somai Péter elzálogosítja Fürmé-
nyesi Bakó Benedeknek.4 

1543-ban 6 kapu után adóztak a Drágfi Gáspár jobbágyai, 
ellenben felmentést nyert 1 bíró, 3 szabados, 4 szegény és 3 
új ház. Találtak itt 3 puszta telket is.5 1549-ben 2 kapuszámnyi 
adóval rótták meg a Spáczai Menyhért jobbágyait, a kiken 
kívül találtak a helységben még 10 szegényt, 6 u j és 2 puszta 
házat.6 1570-ben 1 1 kapuszámnyi adót fizettek a Spáczai 
Menyhért és Pandi János jobbágyai.7 

1559-ben Spáczai Menyhértnek és özv. Pandi Jánosné 
Kaplyon Petronellának itteni jobbágyai tanúskodnak a Bodon 
és Csigien nevű erdők hovatar tozásának megállapítása végett 
tartott tanúval latásnál.8 

1639 okt. 25-dikén Fürménvest , mely előbb a hűt lenné 
lett Nagydobai Spáczai János bir toka volt, Rákóczi György 

1 GKG C. fasc. XII. 2 Dl. 27945. — :í Dl 36398. Km. Prot. M. min. 
p. 177. nr. 1. — 4 U. o. p. 212. nr. 2. — 5 Dical. — (i U. o. — 7 U. o. — 8 Nagyv. 
Mn. Bet 
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fejedelem Serédi István krasznavármegyei főispánnak, főlovász-
mesterének adományozza. 1 

1639 előtt Spáezai Mihály és Thamásfa lv i Miklós közö-
sen bír ják. 2 

1 (540 jun. 22-dikén Sámsoni Harangi László meginti Maj-
ténvi Andrásné Szigeti Zsófiát, hogy az első férjétől, Nagy-
dobai Spáezai Mihálytól há t r amarad t itteni részbir tokból őt 
megillető hozományt vegye fel, magát a részbirtokot pedig 
bocsássa vissza.3 

1701 április 19-dikén a förményesi részbirtokot, mely az 
örökösök nélkül elhall Nagy-Dohai Spáezai Mihályé és Jánosé 
volt, szintén br . Nagyfalusi Serédi Péternek adományozta 
Leopold király.4 

1726-ban (máj. 9 11.) Csíkszentkirályi Andrási Ferenez 
fürmenyesi jobbágyai kezességet vállalnak Wesselényi István-
nak Yarasitóról elszökött jobbágyaiér t . 5 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták e községből a következőket. Főbb bi r tokosok: Gr. And-
rási Károly, és gr. Kendefi Rákhel gr. Bethlen Gergelyné; 
kisebb b i r tokosok: gr. Toldi Zsigmond, Pelei Mihály, i f jú 
Sebes Ferenez, Teleki László (gr.), Szabadszállási István, Fe-
jérvári Klára Gyulai Mihálvné, Szonyi Borbála Décsei Józsefné, 
Halmágyi József és Donáth Pál ; p a p : Popa Juvon o l áh ; kán-
to r : Pap Flóra oláh.0 

A gör. katholikusok fa temploma 1700-ban épült . Anya-
könyvök 1824-ben kezdődik." Egy tan te rmű felekezeti elemi 
iskolája 1870-ben szerveztetett. 

1715-ben 5 jobbágyháztar tás fizet adót, ezekből 3 magyar 
és 2 o láh ; 1720-ban 6 j o b b á g y - és 6 zsellér-, összesen 12 ház-
tartás és pedig 7 magyar és 5 oláh. A népesség száma 1715-
ben 45, magyar 27, oláh 18; 1720-ban 108 lélek, 63 magyar 

1 Jlt. nr 6. — - U. o. — :í Gencsi lt. nr. 1399. — '» Jlt. — Rongyolt 
Datum nincs. — 5 Wl. — Szv. lt — 7 Sch. 188(5 164. 1 

Dr. PETKI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. III. 27 
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és 45 oláh. A lakosok vezetékneve magyar ugyan, de nyelvre 
nagyobb részük oláh.1 1733-ban Fürményesrő l (Firminiss) 16 
oláh családot jegyeztek fe l ; egyesült papjá t Tivadarnak hív-
ták.2 1750-ben 206 a gör. kath . lelkek száma,3 

1847-ben a lakosok száma 383; gör. kath. 380, evang. 
reform. 3.4 1890-ben lélekszáma 505; nyelvre nézve magyar 0, 
oláh 491, egyéb nyelvű 8 : vallásra nézve róm. kath. 4, gör. 
kath: 448, evang. reform. 3, unit. 2, izr. 8. Házak száma 95. 

Szántóföldje 1715-ben 28, 1720-ban 201 köblös ; rét je 
1715-ben 14, 1720-ban 52 kaszás; szőlője 1720-ban 18 kapás.5 

A fürményes i bor is a drágábbak közé tartozott, 1 frt 65 kr. 
volt c seber je ; h a n e m egy kapás föld csupán egy csebret 
hozott.6 

1895-ben gazdaságainak száma 123. Területe 1210 ka-
tasztrális hold. a melyből szántóföld 647. legelő 203, rét 189. 
kert 87, erdő 37. szőlő, parlag 2, beültetve 1, terméketlen 
44 hold.7 

A községnek 1990-ben 4117 K. 80 fill. becsértékű cse-
lekvő vagyona van, állami egyenes adója 1823 K. 77. fill. 

Határrészei : Catrá Vrajitori == Ketre Vrezsitorj (Varasitó), 
Valea Bercului = Váljá Bérkuluj (berkes völgy), Calea Zélau-
lui = Káljá Zeláuluj (Zilah útja), Válcele = Valcselé (völgyecs-
kék), Hadaháza, Pádurea Domnulu i = Padu r j á Donmulu j 
(uradalmi erdő), Delnita = Gyelnyicza (szántóföld), Sub Go-
roni = Szub Gorony (a tölgyfák alatt), Sub Coaste = Szub 
Kaszté (a d o m b alatt), Goroni = Gorony (tölgyfák), Mestecini 
Mésztecsinv (nyírfás) és Csormány. A Gátra Vräj i tor in, mint 
a nép mondja , kuruzsló czigányok tartózkodtak hajdan. Itt 
feküdt Varasitó elpusztúlt falu. Vize: Valea Bercului = Váljá 
Bérkuluj (a berek pataka). 

1 Magy. Stat. Közi XII k. 65. és 66. 1. — 2 Tr. — :! Tr. 1901. IX. 284.1. 
4 Nagyv. Nvk. 1847. 108. 1. — 5 Magy. Stat. Közi. XII köt. 65. és 66. 1 0 U. o. 
341 1. — " Mg. St. 510 
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Fűzes. 

Fizes, Fyzes 1341, Füzes 1491, Finzes 1508, Fyewzes, Fí-
zes 1519, Fyiizes 1523, Fyuzes 1549, Fywzes 1559, Feiízes 1504, 
Feuzes 1568, Fyiizes, Fűzeus 1575. 

Krasznavármegyei oláh falu, a mely Valkó várához tar-
tozott s ezzel bir toklásának történetét is e lmondtam. 

A mikor 1341-ben Fyzes oláh falu b i r tokába Dancs mes-
tert beiktatták, mint állítólag a Valkó várához tartozó bir-
tokba, Jakab a Gergely íia személyesen megjelenve mondott 
ellent.1 

1481-ben Losonezi Bánfi András s Mihály kezén forog,2 

azután a Bánfi-család már ismert tagjaival, 1508-ban Báthori 
Istvánnal, 1519-ben Borzási Györgygyei ta lá lkozunk; ' 

1519 máj . 3-dikán Losonezi Bánfi László el akar ja adni 
Fűzes birtokot, de özv. Losonezi Bánfi Péterné Petronella a 
maga és Anna leánya, másrészt Valkói Székely János a maga 
és Losonezi Bánfi András meg Imre fia Gáspár nevében 
e l lentmondanak. 4 1523-ban iktatják be Somlyói Szaniszlófi 
Istvánt e bir tokba.5 1546-ban Losonezi másként Nagyfalusi Bánfi 
Gáspár zálogosítja el Artánházi Bornemissza Boldizsárnak.0 

1564-ben «a krasznavármegyei Meszesalja kerüle tben fekvő 
Feüzes birtokot» II. János király Nagyfalusi L. Bánfi Farkas-
nak adományozta. 7 1570-ben a leánynegyed öröksége Károlyi 
Lászlót, Bánfi István Zsófia leányának unokáját illeti.8 1648-
ban Füzes részbirtokot ifj. Rákóczi Györgynek adományozza 
Rákóczi György.® 1670 november 19-dikén Rátonyi Jánosné 
Bánfi Anna leányának, Piskolti Erzsébetnek hagy egy füzesi 
jobbágyot , a kit Bánfi Miklóstól bírt zálogban.10 Wolkenste in 
Trostburg gróf felesége Aspremonti Anna 1795-diki vallomása 

1 Dl. 3422. — 2 1)1 27,721. — 3 A levéltári jelzeteket az 1491—1519. évek-
ről 1 Bagolyfalvánál. — 4 Dl. 27.809.; fogalmazvány. — 5 Lelesz, Stat. Z. 175 

U. o. Kraszn. Prot. 8. folio 25. — 7 Bl. fasc. M. nr. 2. — s U. o. MM. nr 55 
í ( Orsz. lt Gyulaf. kápt. XXIV Lib. Beg. fol. 16. — lw Nagyv. Múz. Bl. 
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szerint Fűzes Krasznához tartozik s a kincstár Cserei Farkas,, 
udvar i tanácsosnak adta. < 1777.)1 

1808-ban Fűzesről összeírták a gr. Petki, gr. Bánfi. br. 
Bánfi, Cserei, Yai, Máda, Mágya, Popa, Máda-Lung, Kába, 
Dregán és Keresi Mágya bir tokos nemes családok tagjait, 
összesen 35-öt. E családok kezén volt összesen 33r>/i6 ant iqua 
és 13 nova jobbágytelek, továbbá a krasznai kisebb bir to-
kosság kezén 2 ant iqua. Legtöbb telke volt br . Bánfi László-
nak (5 antiqua, 2 nova), Pálnak (5 antiqua, 2 nova), gr. Petki 
Antóniának (2 ant iqua és 4 nova) stb.2 

A gör. kath. fa templom 1600-ban épült. Az alsóbánihoz 
hasonlít . Falképei vannak kívül is, még pedig a nyugoti ol-
dalon bal ró l : Izsák, Ábrahám és Jákob, patr iarchák, középen 
trónol Jézus, tőle jobbra egy angyal kezében mérleggel a jó 
cselekedeteket s bűnösöket mérlegeli s pokolra küldi a rosz-
szakat. Az elkárhozottakra várakozó ördögök kecskefejjel, 
bakszarvakkal s szakállal ábrázolvák, kezeiken, lábaikon állati 
karmok, testök hosszú, bojtos farkú. A templom déli oldalán 
keresztelő Szent János fekvő alakja van, a mint Szaloménak, 
a Heródes és Herodias leányának ölében tálczán nyugszik a 
feje. Mellette van a hóhér pallossal. E képtől jobbra Illést 
lát juk a két szárnyas ló vonta szekerével. A templom bejá-
ratánál a négyszögletű kereten a há rom kötélforma díszítés 
tűnik szembe. A női osztályban (előcsarnok) az öt okos és 
öt esztelen szűz alakja — kezökben lámpással van a falra 
testve. E csoporttól jobbra Jézus és tanítványai vannak a 
ha jóban, a mikor Jézus lecsendesíti a tenger háborgását . 
A falak többi részein szentek, patr iarchák festett alakjai, az 
alacsony vízszíntes mennyezeten harsonát fúvó angyalok. 
A férfi osztályban, éj) mint az alsóbáni templomban, a ke-
resztúti képek s az iconostassal (képfallal) szemben Ádám és 

1 Hl. fasc. YY. nr. 2. Az 1523—1795. évekről való többi oklevelet 1 Bagoly-
falvánál. — 2 Szv. lt. 



Eva a tiltott fával, a s anc tua r iumban Krisztus, az apostolok, 
szentek, próféták képei láthatók. A falképeket 1825-ben újból 
festették.1 

Az egyházközség anyakönyve 1828-tól kezdődik.2 

Egy tan te rmű elemi iskolája szintén gör. kath. jellegű. 
1715-ben 3 jobbágy háztar tás van benne, még pedig 

magyar, 1720-ban 0 jobbágy és 3 taksás háztartás, még pedig 
7 magyar s 2 oláh, fizetett adót,3 a miből 63 magyar s 18 
oláh lélekre lehet következtetni.3 

1733-ban oláh családjainak száma 23 (gör. keleti papja 
Is tván) 4 1750-ben a gör. kath. lelkeké 207.5 

1847-ben a lakosok száma 458; valamennyi gör. kath.0 
7 w O 

1890-ben 000 lakosa v a n ; nyelvre nézve magyar 1, német 13, 
oláh 586; vallásra nézve gör. kath. 586, izr. 14. Házak 
száma 132. 

1715-ben szántóföldje 18 köblös, rét je 15 kaszás, 1720-
ban 47 köblös, 61 kaszás.7 1895-ben gazdaságainak száma 
188. 1613 katasztrális területéből szántóföld 565, rét 281, 
e rdő 79, kert 13, nem te rmő 110 hold.8 

A községnek 1900-ban 8393 K. 70 fiII. becsértékű cse-
lekvő vagyona van, állami egyenes adója 2500 K. 36 tili. 

Határrészei : Léra vagy Zapa, Léranegyei, Léra dupá 
Deal = Léra dupa Gyál (dombon túli Léra), Ripa Léreí = Ripa 
Léré (Léra-mélység), Sesul Podolui = Sészul Podolu j (a híd 
körül elterülő síkság), Valea Seacá = Váljá Szaka (kiszáradt 
patak völgye), Teur , ebben Dosz (hát), Vitélar = Gyiczélár 
Viczelár (borjúpázsit), Mestéciní = Mésztecsiny (nyírfák), Isvor 

Izvor (forrás), Dealul de Baní = Gyálul dé Ránv (pénzes 
domb), Sérci = Szeres' (szarkák, tájszólás); Szodolé, Bojta, 
Dumbrava, ebben : Isvorul dela Fetále (Isvorul Fételor?) 

1 V. ö. Fetzer .1. F.: Régi fatemplomok Sz. megyében, Arch. Ért. 1896. évi 
(úji folyam, 246—247. 1 — 2 Sch. 1886. 151. lap. :J Magy. Stat. Közt XII köt. 
68. és 69. 1. — 4 Tr. — 5 Tr. 1901. IX. 288. 1. — Nagyv Nvk. 1847. 101. 1. 
7 Magy. Stat. Közt. XII. k. 68. és 69. 1. — 8 Mg. St 498. 
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íszvorul gyéla Fetale. Kútjai : Fóntána Strájii = Funt iná 
Sztrezsi (őrkút), F. Léra (Léra-kút), Moase-ta = Masetá (nagy-
anyád kútja), Popii = Popí ipap kútja). 

Füzes-Paptelek, 1. Paptelek. 

Galtjó. 

Az oklevelek is rendszerint így írják. 1560-ban Chalgo-
nak van írva, minden bizonynyal tollhibából. Oláhul : Gilgó 
(1837.) 

Neve a szláv glog (glogov) galagonya szóból való. 
Mint dobokavármegyei helység, a pánczélcsehi j á ráshoz 

tartozott. Almás várának is tartozéka volt. Az Almás «északi 
par t ján» van,1 élénk forgalmú út mellett Zilahtól másfél mér-
földnyi távolságban. (1722.)2 

1560 jun . 3-dikán Somlyói Báthori Kristófot és nejét ik-
tatják be a hűt lenségbe esett Bebek Ferencztől elvett Chalgo 
bir tokába. 3 

1603-ban Csáki István mint Nagy-Almáshoz tartozó bir-
tokot zálogba vetette Rátóti Gyulafi Lászlónak.4 

1607-ben Mindszenti Benedek és neje Bánfi Anna érde-
kében fejedelmi parancsra az Almás várához tartozó doboka-
vármegyei Galgó jószágot visszakérték Prépostvári Zsigmondné 
Széchi Katától. Ez azonban nem adta vissza, a miért nvol-
czadnapra a fejedelmi táblára idézték.5 

1630-ban e b i r tokban Katalin fejedelemasszony megerő-
síti Zakariás Istvánné Básti Annát és ezen férjétől született 
gyermekei t : Dobokai Kakuezi Imrené Borbálát, Bagosi Ká-
rolyi Jánosné Juditot , Zakariás Zsigmondot és Bagosi Najadi 
Andrásné Zsuzsánnát meg mindkét rendbeli örököseiket. E 
birtokot a nevezettek ősei is birták." 

1 Hodor: Doboka, 551. 1. 2 Conscript. Dob. Gvf. kápt. lt. A. 65.— 
4 GKG. C. fasc. XIX. — 5 U. o. A. fasc. XVII <: Bl. fasc. JJ. nr. 10. — Orsz. 
lt. Gvulaf. kápt. XVI. Lib. Reg. fol. 51. 
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1837-ben Józsika báró birja.1 

Gör. kath. egyházát gr. Haller Rozália épí t te t te 2 (1805-ben). 
Az egyházközség anyakönyve 1855-ben kezdődik. Egy t an t e rmű 
felekezeti iskolája csak most épült. 

1733-ban 31 volt az oláh családok száma ; egyesült pap-
ját Kosztánnak (Kosztin) hívták.3 

1837-ben görög egyesült hi tű oláh lakosain kívül n é h á n y 
zsidó is van. A lelkek száma 566; a házaké 95.4 

1890-ben lélekszáma 966; nyelvre nézve magyar 21, oláh 
904, egyéb nelvű 41 ; vallásra nézve róm. kath. 6, gör. kath. 922, 
ágost. hitv. evang. 2, izr. 36. Házak száma 211. 

1722-ben határa két részre oszlik. Talaja a lapályon fél-
fekete és t e rmékenyebb ; az északra fekvő domboldalokon 
veres, sárga és sovány. Trágyában szűkölködik. Kétszer szán-
tanak 4 és 6 ökörrel . Az őszi kétszeres megterem. Szénája 
erdei. E rdőben bővelkedik e falu. Malom van helyben. Az 
Almás kiont n é h a ; 5 az összeírt 7 jobbágy, 5 zsellér, 7 bu j -
dosó és 1 udvari szolga kezén volt 13 egész és féltelek 12 
puszta telek, 19 ökör, 21 tehén, 3 b o r j ú és üsző, 4 ló, 30 j u h 
és kecske, 41 sertés, 101 köblös szántóföld, 75 köblös míve-
letlen föld, 14 köböl és 1 metreta (mintegy 39 39 1.) őszi vetés, 
10 köböl és 1 metreta tavaszi vetés; termett itt a megelőző 
1721. évben 90 kalangya buza, 28 kalangya zab, á rpa és ala-
kor, 10 kalangya kender és len, 51 szekér széna. Szőlőt mí-
velt 4 jobbágy, kiknek 6 veder bo ruk termett . (1 u rna körül-
belül 13 1.) A falu szenvedő tartozása 31 magyar frt." 1895-ben 
gazdaságainak száma 183. Területe 2844 katasztrális hold, a 
melyből erdő 1189, szántóföld 768, legelő 339, rét 152, kert 91, 
szőlő, parlag 23, beültetve 8, terméketlen 274 hold.7 

1721-ben adója 267 rhf. volt.8 1900-ban 3397 K. 18 fillér 
becsértékű cselekvő vagyona van. állami egyenes adója 2897 K. 
18 fillér. 

1 Hodor K. : Doboka, 351. 1. — - U. o. — :t Tr. — 4 Hodor K.: Doboka, 
551. 1. — 5 Conscrípt. Dob. — <{ U o. — 7 Mg. St. 510. — s Conscrípt. Dob 
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Határrészei : Liinka (völgy), Mlaca = Mláka (posvány). Ezen 
utóbbi határrész állítólag onnan kapta nevét, hogy száraz 
időben vize kiapadhatat lan, míg ha eső áll be, a víz e l tűnik: 
sőt helyenként meg is reped a talaj. Teknősbékák tenyésznek 
benne. 

Lunka határrészében van egy Sárátura = Szeretúra (sós 
víz) nevű kút, a vize egy kissé sós. 

Galponya. 

Galpuna 1350, Galponya 1469, Kalponya 1492, Galponya 
1561. Galponia 1602, románu l Gelpéje 1733, Gelpuje 1837, 
Galpijá (Galpáia). 

Dobokavármegyei , dombon épült kies falu.1 Egy kelet 
felé nyiló völgyben fekszik, igen élénk forgalmú út mellett. 
Távolsága Kolozsvártól há rom, Zilahtól másfél mérföld.2 

A szájhagyomány szerint Puszta nevű határrészében fe-
küdt. Ezt bizonyí tanák az e helyen levő gyümölcsös kertek 
és az, hogy a t emplom ma is e helyen van. «Galponya falu. 
min t Hodor írja, a mostani helyére a Rákóczi zenebonájának 
megszűnte után költözött.»" 

A kolozsnionostori konventnek 1350 szept. 16-diki okle-
vele szerint «Galpuna, mely az Almás vize mellett fekszik», 
Brassai Jakab bir tokainak egyike.4 

Zsombori Gergelyt és Tamást , a János íiait. 1434-ben 
iktatta be Galponya bir tokába a kolozsnionostori konvent. 
A Bélteki Drági Sándor és György fiak el lenmondása pedig 
nem használt.5 

Zsombori Péter és László meg Drági Zsigmond és Tamás 
osztályos atyafiak itteni birtokrészeiket 1469 okt. 11-dikén 
elzálogosították Monoszlói Csupor Miklós, erdélyi vajda és 

1 Hodor: Doboka, 553. 1. — 2 Conscript. Dob. — Hodor : Doboka, 535. 
lap. — * Anjouk. Okmt. V. 403—404. 1. — 5 Hodor : Doboka, 535—530. lap 
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székely ispánnak.1 Ez időtől 1412-ig a Zsomboriak, majd Drági 
Márk szerepelnek, mint az e vidékbeli többi helyeken is.'2 

1561-ben a Zsombor iak János Zsigmond előtt Szucsáki Tomor i 
Demeternek (I). Thomory de Zwchyak) zálogdíjat, 74 frt 50 drt, 
fizetnek le (ialponya birtokért , melyet még atyjuk, Péter, ve-
tett vala zálogba a Tomor i Demeter atyjának. Is tvánnak (St. Th. 
de Chywchy). Báthori Istvánnak Kolozsvárt, 1572 deczember 
elején kelt levele szerint Thomor i Demeter (de Zwchak) atyja, 
István, örök áron, négyszáz arany for in tér t vette ( ialponya 
birtok negyedét, még pedig Zombor i Benedektől ; de haj landó 
visszaadni Zsombori Péter unokáinak . Báthori István meg-
bízza a vármegyei tiszteket, kerestessék fel a Zsomboriakat , 
szólítsák föl a négyszáz arany frt lefizetésére, hogy a bir tokot 
visszakapják.3 

Pörre került az ügy, mer t az alperes a bir tokot bizonyos 
részben visszaengedte, de bizonyos részben visszatartotta. 
A fölperesnek ki kellett volna nyomoznia a b i r tokon lakó 
jobbágyait. A fejedelem Zsombor i Jánosnak, Kántor Jánosnak, 
Györgynek^ Hidalmási Jánosnak (de Hydalmas), Miko Ambrus -
nak, Walko Andrásnak és Istvánnak, Dobokai Farkasnak 
megparancsol ja , hogy jelenjenek meg Galponva bir tokon, olt 
a szomszédokat gyűjtsék össze, a fölperest szólítsák fel, hogy 
minden egyes tanút 12 12 márka büntetés terhe alatt idéz-
zen meg, tud ják meg, mi részben marad t a bir tok az alperes-
nél? s végül is a birtokot, a felperesnek annak a résznek a 
kivételével adják át, a melyik az alperes kezén maradt . 4 

1602 előtt Zsombori Farkas bir toka volt, de 1602-ben 
Básta György generális és Keövendi Székely Mihály tiszán-
túli kapi tány Trogeri Lodi S imonnak adják érdemei jutal-
mául.5 

1 1)1. 36393. Km. Prot. F. min. pag. 115. nr. 1. - - 2 Dl. 36394. Km. Prot. 
G. p. 14. nr. 2. — Dl. 36393. Km. Prot. F. min. p. 98. nr. 2. — Dl. 36398. Km. 
Prot. M. min. pag. 79. nr. 1. — 3 Jlt. fasc. 9. nr 44. 4 Jlt fasc. 9. nr. 40. 
5 Orsz. lt. Gy. f. kápt. K. 86 
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1722-ben Zsombori Farkas itteni jószágába Horváth Si-
mont iktatják, de el lentmond Zsombori Zsigmond,1 a ki 
1764-ben pert folytatott e bir tokért mostoha anyjával és nővé-
rével.2 

Galponyán a gör. keletieknek van egyháza (fából), 1733-ban 
egyesült papjá t Péternek h ív ták; oláh családjainak a számát 
ekkor nem állapíthatták meg, de később 26-ra tették.:í 

Gör. kel. jellegű egy tantermű elemi iskolája 1866-ban 
épült. 1722-ben 6 jobbágyot, 6 zsellért és 2 bujdosót írtak 
össze.4 1837-ben görög nem egyesült oláh lakosain kívül egy 
zsidó háznépe is van.5 A lelkek száma 501, a házaké 86.6 

1800-ben lélekszáma 696: nyelvre nézve maevar 3, német 1. ^ OK/ 

oláh 692; vallásra nézve gör. kath. 25, gör. kel. 657, izr. 14. 
Házak száma 136. 

1722-ben határa két részre oszlik. Talaja vizenyős, agya-
gos, vöröses, sovány, a trágya hiányát nagyon érzi. 4 és 6 
ökörrel kétszer szántanak. Földjén megterem a kétszeres. 
A tavaszi vetés bővebb termést hoz, mint az őszi. Szénája 
erdei. Őrölni a szomszédba já rnak . Építkezési és egyéb szük-
ségleteik fedezésére elegendő erdejük van. A határ északra, 
nyugotra és keletre terűi el.7 Az összeírt jobbágyok, zsellé-
rek és bujdosók kezén volt 12 egész és fél telek, 14 ökör, 
16 tehén, 10 bor jú és üsző, 4 ló, 34 j uh és kecske, 1 méhkas. 
38 sertés, 00 köblös szántóföld, 4 köblös míveletlen föld, 19 
köböl és 2 metreta (1 m. mintegy 39 39 1.) őszi vetés, 9 köböl 
és 2 metreta tavaszi ve tés ; termett e határon a megelőző 
1721. évben 80 kalangya buza, 50 kalangya zab, á rpa és alakor, 
17 kalangya kender és len, 1 metre ta borsó és lencse, 49 sze-
kér széna. Szőlőt mívelt 4 jobbágy és 4 zsellér, amazoknak 30, 
ezeknek 20 veder bo ruk lett. (1 urna körülbelül 13 liter.)8 

Hodor szerint : földje jó. Gyümölcse bőven terem. Szőlője 

1 Gencsi-lt. nr. 240. — 2 Jlt. fasc. 1. nr. 82. — Tr — 4 Cons Dob. — 
3 Hodor K : Doboka, 533. 1. U. o. 535. 1. — 7 Conscript Dob. — 8 U. o. 
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kevés. Legelői kicsinyek, de táplálók. Vize nincs. Azt Hodor 
is mondja , hogy erdőkben nem szűkölködik (1837).1 1895-ben 
gazdaságainak száma 145. Területe 2981 katasztrális hold, a 
melyből szántóföld 10(51, erdő 914, legelő 508, rét 309. kert 35, 
szőlő (parlag) 10, terméketlen 144 hold.2 

1721-ben adója 177 rhf. 30 dénár volt. 1722-ben e falu 
közös tartozása 170 magyar frt .3 1900-ban 1770 K. 68 1'. becs-
értékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 2071 K. 
28 fillér. 

Utczái : Nagy-, Templom- és I)os- = Dosz- (hát) utcza. Ha-
tárrészei: Puszta-I)eal = Gyál (domb), la Cruci = lá Krucs (a 
kereszteknél), Poenita = Pojényicza és Pojnicza (ligetecske), 
Fántána Alba = Alba (fehér kút), Fireh, Izerel Izérél (íezer: 
hegyi tó), Stána Mare Sztiná Märe (nagy pásztorkarám), 
Rasuri = Reszur j (csapófák), Fáget = Fazsét (bükkiás), Fage{el = 
Fazséczél (kis bükkfás), Fatá = Fácza (előrész), Viile Bétráne = 
Gyiile Botrinyé (régi szőlők), R u s ? = Rusz (orosz), D o s = D o s z 
(hát), Lunka (völgy), Dumbrava , Hás —His, Goastea Réchifii — 
Kasztjá Retyiczij (fűzfás oldal). 

Gardán falva. 

Ardán falva, Ardanfalwa 1424, Kardán falva, Kardanfalwa 
1424, Kardanfalwa 1470, Ghardanffalwa 1543, Gardanfalwa 
1549, Gerdanfalwa 1570, r ománu l Gerdáin/ 1733. 

Rendszerint középszolnokvármegyei, néha, pl. 1476-ban 
szatmárvármegyei helység. 

A törökök, szatmári tolvajok és kuruczok 1(582 előtt 
elpusztították.4 

1543-ban (a középszolnoki Ghardanffalwán) 3 kapu után 
adóztak a Drágfi Gáspár jobbágyai ; 1 szabados meg 4 szegény 

1 Hodor K. : Doboka, 533. lap. — 2 M<j. St. 510. — :í Conscript. Dob. 
4 Szv. lt. 
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fölmentvék az adózás alól.1 1549-ben (Gardanfalwán) 2 kapu 
után rótták meg adóval Drágfi özvegyének a jobbágyait.2 

1570-ben (Gerdanfalwán) 1 kapu után adóztak a császár job-
bágyai/'' 1004-ben Sütő György jószágát, a középszolnoki Gar-
danfa lvát 2 rótt ház után 4 írttal adóztatták meg.4 

1569-ben, mikor Báthori György nótáztatott. idősb Gyulafi 
Lászlónak adományozta János Zsigmond.5 

1585 áldozó nap utáni pénteken Sándorházi János és 
Baksai Bálint, Közép-Szolnok vármegye hites szolgabirái 
Ghardánfa lván kelt levelökkel, mely «adassék az erdeli fejede-
lemnek Báthori Sigmondnak, nekönk kegielmes urunknak» 
jelentik, hogy Gyulafi István részére Gardánfalván tanúvallo-
mást tartot tak az iránt, hogy a «farkasazaiak» pusztí t ják az 
ő erdői t ; a határ a fekete Sáros-Patak.6 

1591 augusztus 24-dikén S. Báthori Zs. meghagyja, hogy 
a gardánfalvi és farkasaszói bi r tokokról fogott bírák csinál-
j anak osztályt Gyulafi István és Szatmári Miklós deák között.7 

Gardánfalvi és középporondi (?) közös földeket illetőleg tanu-
vallatást is tar tanak Rátóti Gyulafi László számára.8 

1595 október 12-dikén Báthori Zs. megengedte Rátóti 
Gyulafi Lászlónak, hogy itteni birtokával is szabadon rendel-
kezzék.9 

1611 jan. 22-dikén Gábor fejedelem Rátóti Gyulafi László-
nak adja Gardanfalvát. Az adománylevélre Prépostvár i Zsigm., 
krasznavármegyei főispán sajátkezűleg jegyezte fel, hogy e 
birtokot ő szerezte a Gyulafi-családnak és hogy keresztleányá-
nak, Gyulafi Borbálának adta örökbe.10 Gábor fejedelenmek 
egy másik, de ugyancsak 1611-diki oklevele szerint a fejede-
lem Praepostvári Zsigmondnak s feleségének Széchi Katalin-
nak, úgyszintén Gyulafi Sámuelnek. Zsuzsánnak és Borbálá-
nak, a László árváinak («orphanis olim Ladislai Giulafy») 

1 Dical. — 2 U. o. — U. o. — 4 U o. — 5 GKG. A. fasc. I., III , C. 
fasc. XII — 6 U. o. XIX. — " U. o. — 8 U. o. — 9 ü . o. — 10 U. o. A. fasc. XVII 
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adja e birtokot.1 1612 j ú n i u s 2. előtt Prépostvár i Zsigmond 
könyörög a fe jedelemhez: «Felgd, Havasallfeöldeben — úgy-
mond — adott uala ennekem Zolnoki varmegiebeli Gardan-
falva newő falucskátt», (a melyről van donat iója is, be is 
iktattatta magát a jószágba) «és migh oda fel voltam az Fel-
séged kegyelmes parancsiolat t iabol eluöttek twlem az falutt». 
Ne vegyék el tőle az ő gvalázatjára. Azt a bányai polgárt 
egyébbel is contentálhat ja .2 Úgy látszik, volt is foganatja, mer t 
Báthori Gábor Közép-Szolnok vármegyéhez küldöt t nvilt leve-
lével Prépostvár inak adat ja át a falut, meghagyván, hogy 
foglalják el Sütő Györgytől. «Az mely Gardánfalva newü 
falut Zolnok warmegyében levőt, Hawasalföldében létünk-
ben Prsepostwari Sigmond uramnak» adott, «melyet annak 
utána Swteo Georgy Nagy-Baniay impetral t volt teolünk», 
most ujolag remittál ja Pnepos tvár inak . 3 

Ezzel a Nagybányai Sütő Gvörgygyel később is akadt 
baj , mert Gardánfalvát neki elzálogosította (iyulaíi László, 
jóllehet azt nem tehette volna. Épen ezért 1014 m á j u s 13-dikán 
ez ellen a kolozsmonostor i konvent előtt tiltakozik (iyulaíi 
özvegye Széchi Kata nevében ennek szo lgá ja ; 4 kijelentette, 
hogy e kötést, mint sérelmest, megsemmisít i .5 De Sütő György-
gyei nem lehetett könnyen boldogulni ; 1616 j a n u á r 5-dikén 
középszolnokvármegyei táblabírák fejedelmi parancsot kap-
nak, hogy Széchi Kata, most Prépostvári Zs igmondné bir to-
kára vonatkozólag nagybányai Sütő Györgyöt idézzék meg 
az elzálogosított bir tokért való pénz fölvétele végett." 

A mikor 1627-ben a Gyulafi-család megosztozkodik a 
csehi vár jószágain, Gardánfalvát Monó mellé adják (s ha 
ezekből nem telnék ki a másfélszáz házjobbágy, akkor a többi 
faluból pótolják.) Az itt lévő öt puszta helyet illetőleg így szer-

1 Orsz. lt. kolozsm. conv. fasc. P. nr. 5., 27. fiók. — - GKG. A. fasc. VII. — 
:í U. o. — 4 U. o. A. fasc. XV., XVI. — 5 A kolozsmonostori konventnek 1414 
feria tertia proxima post Dominicam Rogationnm kelt kiadványa. C fasc. XIX — 
« U. o XXI—XXIV. 
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ződtek: Széchi Kata és Gyulafi Sámuel átengedik azokat a 
pusztákat udvarház helyéért és ennek építéseért Gyulafi Bor-
bálának. a ki azokkal megelégszik és semmi építést sem 
kívánhat Széchi Katától és fiától.1 

Gyulafi Borbála elvitette a gardánfalvi ha tá ron lévő két 
malmot, jóllehet megegyeztek volt, hogy a jószágot egyik 
rész se pusztítsa. Ez ellen 1639 márczius 21-dikén tiltakozik 
özv. Gyulafiné Iktári Bethlen Anna jószágigazgatója.-

1640-ben Kisasszonynap táján özvegy Gyulafi Sámuelné 
Bethlen asszonynak az itteni szőlőhegyen levő jó szőlőjét, 
melynek szomszédja i : özv. Listius Ferenczné Gyulafi Zsu-
zsánna jobbágyának, Bay Lőrincznek a szőlője és Barcsai 
Zs igmondné Gyulafi Borbála szőlője és a melyen «eoregli 
chichi 50 veder bor» lett volna, elfoglalta termésestül ezen 
Barcsainénak egyik szélszegi jobbágya, a mi ellen az özvegy 
ügyvédjei tiltakoznak.3 Hasonló eset 1641-ben Szent Mihály-
nap táján is történt, a mikor Barcsai Zsigmondné Gyulafi 
Borbála elfoglalta özv. Gyulafi Sámuelné Bethlen Anna egyik 
szélszegi jobbágyának a gardánfalvi szőlőjét termésestül , a 
miért Anna megidézteti Borbálát.4 

1646 m á j u s 13-dikán néhai Barcsai Judi tnak a határon 
lévő bir tokán megosztozkodnak. Az Alsó-Szőlőnek a falu 
felőli része Kapi Györgynek, Borzlvuk felől való része Bethlen 
Farkasné Ostrosith Borbálának jut, ugyanennek a Felső-Szőlő 
Borzlyuk felőli része, míg a falu felőli rész a Kapié. Az udvar-
házhelv előtti tón túl való részét Kapi, a gardánfalvi hegy 
felőli részét Bethlenné kapja. A gardánfalvi Akasztófa felőli 
részt a lukácsfalvi határon említik, melyet szintén felosztanak." 

Tököli Istvánné Gyulafi Mária 1654 szeptember 22-dikén 
h á r o m gardánfalvi jobbágyot adott özv. Barcsai Zsigmondné 
Gyulafi Borbálának a köztük levő szerződés értelmében. 

1 GKG. C. fasc. XXI—XXIV — 2 U. o. U. o. — 4 U. o. C. fasc. 
XIX.— 5 U. o. A. fasc. VII. <! U. o XV, XVI 
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1071 szeptember 23-dikán néhai Barcsai Zsigmondné 
gardánfalvi és lukácsfalvi (a kettő egy czím alatt) javait fel-
osztják Kapi György, Balassagyarmati!i gróf Balassa Imréné 
Barcsai Judi t és Bethlen Farkasné Ostrosits Borbála között.1 

Ostrosith Borbálának egy gardánfalvi szökött jobbágynak a 
puszta telke jutott." 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták a községből a következőket. Főbb b i r tokosok : Bethleni 
gr. Bethlen Gergely, gr. Toldalagi László, gr. Gyulai József 
és Dárai (de Dára); más telkén lakó, adózó nemesek : Gicz 
Krecsun és Pap L u p ; fizetést élvező, urasági tiszt: Manzul 
Mihály; p a p : Csiriz Pe t re ; kántor (diák): Deák Gligoria; 
m o l n á r : Busz Györgyié.3 

1805-ben «a haza csendességben való tartására» Gardán-
falváról lóval, fegyverrel, vagy gyalog kiállhatnak a követ-
kezők: 1. gr. Bethlen Gergely adómentes n e m e s ; 2. adómen-
tességet nem élvező, szabad állapotú lakosok: Pap Lup, Gicz 
Gavrila gyalog és Drágus Tyimofie szintén gyalog.4 

A görög kathol ikusoknak fa templomuk van. Anyakönyvük 
1824-ben kezdődik.5 Felekezeti jellegű egytantermű elemi 
iskolája 1805-ben szerveztetett. 

Egy 1676 május 22-diki kelettel Szih'ujij-Cseh urbariiuna 
czímmel a csehi várhoz tartozó jobbágyok számáról fenma-
radt összeírás szerint Gardánfalva részbir tokban van két job-
bágy és négy7 puszta jobbágytelek." Gyulai Ferencz szilágy-
csehi b i r tokának 1689 j u n i u s 5-dikéről fenmarad t la js t roma 
szerint hat jobbágyot írtak össze.7 1715-ben 6 jobbágy és 
4 zsellér, összesen 10 háztartás fizetett adót, ezekből 1 magyar. 
1 német és 8 o láh ; 1720-ban 7 jobbágy és 9 zsellér, összesen 
16 háztartás, valamennyi oláh. A népesség száma 1715-ben 
90 lélek, 9 magyar, 9 német és 72 o láh ; 1720-ban 144 lélek. 

1 GKG. A. fasc. VII — U. o — :í Szv. lt. — 4 U. o. — 5 Sch 1880. 
172. lap. — U. o. A. fasc. XV., XVI. — 7 GKG. nr. 17., 18 
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mindannyi oláh.1 1720-ban öt olyan jobbágy lakott itt, kit 
földesura visszakövetelt.2 Marosnémeti gróf Gyulai Istvánnak 
szilágysági jószágában lakó jobbágyairól és zselléreiről 1729 
j a n u á r j á b a n írt jegyzék szerint két zsellér, ezek: Veresmart i 
Gergely és Erdélyi Nyikora és egy puszta telek van. : ! 

1733-ban 30 az oláh családok száma; papja Vazul nevet 
viselt.4 1750-ben 336 gör. kath. lélek volt.5 

1847-ben a lakosok száma 406; róm. kath. 4, gör. kath. 
450, izr. 12." 1890-ben lélekszáma 750; nyelvre nézve ma-
gyar 18, német 43, oláh 682, egyéb nyelvű 7: vallásra nézve 
róm. kath. 3, gör. kath. 680, ágost. hitv. evang. 6, evang. 
reform. 14, izr. 4/ . Hazak száma 1 /(). 1689-ben az mói major -
kodó földeket ide számították.7 1895-ben gazdaságainak száma 
158. Területe 2865 katasztrális hold, a melyből erdő 1414, 
szántóföld 665, legelő 443, rét 102. kert 18, szőlő, parlag 16, 
beültetve 2, terméketlen 205 hold.8 

A községnek 1900-ban 3923 K. 40 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 3155 K. 10 f. 

Gerepse. 

Mint külső-szolnokvármegyei helység, Fel-Keczellel és 
Csompaszszal tűnik föl 1368-ban, a mikor a Gerebse község-
ben a János fiának Miklósnak a nagyanyjáról Chycháról ma-
radt negyedet a kolozsnionostori konvent előtt, mint jogos 
örökségét rokonai János és Péter átadják." 

1498-ban m á r Kraszna vármegyében le l jük; ápr. 5-dikén, 
a mikor Geréb László erdélyi püspököt beiktatni akarták, 
ennek Zele Márton, Vai András és Szakácsi Nagy György 
ellentmondottak.1 0 1504 május 24-dikén Ulászló király meg-
hagyja a kolozsnionostori konventnek, hogy Gerebse és Ke-

1 Magy Stat. Közi XII. k. 05. és 00. I 2 U. o. 340. lap. — GKG. C. 
fasc. XVI — 4 Tr. — •"» Tr 1901. IX. 285. lap. Nagyv. Nvk. 1847. 110 1. 
7 GKG. nr. 17., 18. — s Mg. St. 502. — » Dl. 28,581. 10 Szgy. 
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czel Alszeg bi r tokokba iktassa be az erdélyi püspököt , Bácskái 
Miklóst. E bir tokok ezelőtt a Keczeli Margitéi voltak.1 

Ennyi, a mit Gerepséről tudunk, mely Egrespatak hatá-
rába olvadt ; Egrespataknak két ily nevű határ része v a n : 
Kis- és Nagy-Gerepse, a mi mutat ja , hogy kettős helységgel 
van dolgunk. Neve szláv eredetű. 

Gesztestelek. 

(ieztes 1423, Gezthewstheleke, Gesztheiis Thelek 1460, 
(iesztes, Gezthes 14(57, Geszthes 1560. 

Az oklevelekben Abránynyal , Ottománytelekével stb.-vel 
(1423), Varsolczczal és Lecsmérrel (1400) fordul elő. Kémer 
határrészei közt van Gesztes, itt leljük ezt az elpusztult falut, 
mely eredetileg a Jakcsiak b i r tokaihoz tartozott. A váradi káp-
talan Zsigmond királynak 1423-ban kelt beiktató parancsára 
Kusalvi Jakesi György fiának, tisztelendő Dénesnek Geztes 
krasznavármegyei b i r tokába e l lentmondás nélkül beiktat ja 
György másik fiát Jánost , ennek nejét Annát meg fiait, Lászlót 
és Györgyöt.2 

1460 nov. 25 körül Sólyomkői Ewrdewgh Simon Gez-
thewstheleke b i r tokában is örököséül fogadta kölcsönösen 
Kémeri Imrét.3 

Gesztheiis Thelek prsedium egyike volt Ördög Simon azon 
birtokainak, a melyekért ez cserébe vette Kémeri Imre Szu-
thor, Középlak, Dezsőfalva, Nercze, Kekénypatak és Báldon 
bir tokokbeli nyolczadát meg Bozolnoktelek prsediumot.4 

1560-ban Dancs Györgynek e pned ium területén levő Gesz-
thes nevű erdejébe beütött Valkai Miklós Bibárcz Sándorral . 
Cserepes Tódorral és Györgygyei, krasznamegyei lakosokkal 
s ott kétszáz a rany frt kárt tett. Ezért János Zs. király Dancs 
György panaszára 1561-ben Valkait maga elé idézi." 

1 Tört Tár 1897. évf. 742. lap. — 2 GKG. C. fasc. XII. 3 Dl. 30,458. 
4 Előfordul Lecsmér után. Gencsi lt. nr. 1420. — 5 Jlt. 

Dr. PETHI MÓR : Szilágy vármegye monogruphiája. III. 28 
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Girolt. L. Ér-Girolt. 

Girókuta. 

Gyou? 1205 1235, Girokuta 1423, Gyrolthkutta 1400, 
Gyrolthkwtha 1400, Giroltkuta, Gerothkwtha 1475, Gyróthúta 
1487, Ghyrokwta 1543, Gyurakuta 1547, Gyratha 1550, Byro-
kwtha 1509, Gyrokwtha 1570, Gurokut XVII. század, Gyro-
kutha 1007. Gyirokutha 1609, Ghirokutha 1047, Gyiirekut 1(57(5, 
Gyerőkuta 1646, Gerökuta 1(547, románu l Dsiirukuta 1733. 

Egyike azoknak a kszolnoki falvaknak, melyeket a törö-
kök. szatmári tolvajok és kuruczok 1(582 előtt elpusztítottak. ' 

Első nyomait a Váradi Regestrumban találjuk. Gyabó, 
Gabrián, Buda, Tenkös és Nikla, a szolnoki vár jobbágyai 
azzal vádolták Gyou falubeli Dersi íiát, Márton és Mike lest-
vérét, Angelust, hogy ez társuk és Szolnok várának jobbágya. 
Utóbbi azonban a vas hordozásával kész bebizonyítani, hogy 
olasz jövevény fia (filius latini hospitis) és szabad, mire a 
vádlók beismerik, hogy vád juk igazságtalan.2 A Gyou villa-
beli Samut azzal vádolja Bábodra való György, hogy erővel 
elvitte szolgáját.3 

Mint Köveseihez tartozó jószág, sokszor nyomon követi 
annak s a többi tar tozékoknak a történetét. A váradi káptalan 
Zsigmond királynak 1423-ban kelt beiktató parancsára Kusalyi 
Jakesi György fiának tisztelendő Dénesnek Girokuta szolnoki 
bir tokába el lentmondás nélkül beiktatja György másik fiát 
Jánost, ennek nejét Annát meg fiait: Lászlót és 'Györgyöt.* 

Egy itteni részjószág elfoglalása miatt Sarmasági Ambrus 
pereli Sarmasági Eleket 1466-ban.5 Okt. 9-dikén — mint Der-
zsidánál is láttuk be akarták iktatni Sarmasági Ambrust , 
de el lentmondott Sarmasági András özvegye, Katalin a neve-

1 Szv. lt. a Kandra K.: V. R. 378 1. 4. sz. j .— :í U. o. 408. 1. — 4 GKG 
C. fasc. XII. — 5 Jlt 
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zeit András leányai : Albertné Zsófia és Kémeri Jáno né Ka-
talin, valamint az alperes Sarmasági Eleknek Ilona asszony-
lói született gyermekei és Majádi Lászlóné Agata nevében.1 

1487-ben a birtok egy negyed részébe, mint a nagyatyjukról . 
Sarmasági Andrásról marad t jogos örökségükbe akarják ik-
tatni a Majádi László fiait, de Sarmasági W e r e s László tilta-
kozik a néhai Sarmasághi Elek fiai nevében a beiktatás ellen.2 

1475 körül Gerothkwthán a Sarmasági Elek («Alexj») job-
bágyai 2 frt 1) dr adót fizettek.3 1543-ban talán megoszlott 
Sarmasági István és Mihály között, kiknek jobbágyai 1 1 
kapu után adóztak. Volt még a helységben ekkor 1 biró, 
2 szegény és 1 új ház is.4 1549-ben (Girokután) 1 kapu után 
adóztatták meg a Perneszi Imre jobbágyait , a kiben kívül 
feljegyeztek még 2 szegényt és 1 ú j házat, továbbá Sarmasági 
Mihály részéről 3 szegényt és 2 új házat, a Sarmasági Andrásé-
ról pedig 4 új házat.5 1570-ben (Gyrokwthán) 1 1 kapu után 
adóztatták meg a Sarmasági Miklós és özv. Sarmasági Mi-
hályné jobbágyait .0 

A birtoklás története az 1547-dik évvel ismét a kövesdi 
tartozékoknak, pl. Derzsidának a tör ténetéhez igazodik nagy-
jában. Mint a néhai Sarmasági László egyik jószágát, legutóbb 
mint gyámok ezt is Báthori István özvegye, Katalin és fiai: 
András, Kristóf meg István kezelték, a kiket 1547-ben szám-
adásra intet Sarmasági András.7 1550-ben újból beiktatják 
Sarmasági Mihályt egy, itteni részbirtokba.8 1551-ben Sarma-
sági Borbálának Ítéltek oda egy részt." 1569-ben János király 
felszólíttatja Sarmasági János fiait, hogy Anna nővérüknek ad-
ják ki az itteni b i r tokukból is a köteles részt és leánynegye-
det,10 majd 1570-ben Sarmasági Anna. Gyerőmonostor i Kemény 
Jánosné. mint az atyjáról, Sarmasági Jánosról maradt birto-

1 1)1. 36,393. Km. Prot. F min. pag. 1. nr. 1. — 2 Jlt. és 1)1 27,955. 
3 E mű I. k. 180 lap. — 4 Dical — 5 U. o — « U. o. — 7 Lelesz, Act. an 1547 
fasc. 3. nr. 21. — s U o. Prot. 7. fol. 57. an. 1550. — 9 U. o. fol 154. an. 1551 
1 0 Gy. f. kápt. lev. H. 30 

2 8 * 
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kon osztozni akar hal fiútestvérével, de ezek közül a leg-
idősebbik megesküszik a gyulafehérvári törvényszék hatá-
rozatából, hogy abban a leányágnak része nincs, s így a fiúk 
birtoka marad. 1 Kövesdi Sarmasági Zsigmond 1601-diki vég-
rendeletében mostoha fiainak: Jósika Zsigmondnak és Gábor-
nak köti le.2 

E bi r toknak a bir tokjogát illető okleveleket is átadta 
Telegdi Espán István Sarmasági Zsigmondnak s a II. János 
hiányzó itélőléveleért 1607-ben a fenti Zsigmond itt is panaszt 
emel Espán ellen.:í 

A középszolnoki Gyirokutha egyike Ödönfi László azon 
részbirtokainak, a melyeket ennek özvegye, Monaki Borbála 
és leánya, Komjáti Jánosné Borbála Nagytárkáni Hagit Fe-
rencz őrizetére biztak; majd az említett Komját iné á t ruházta 
azokat ezen Hagitra, a ki aztán 1609-ben kinyilvánítja, hogy 
ez á t ruházás alapján birni kívánja ama részbirtokokat. ' ' 

Az 1041, 1(543, 1647, 1722, 1723 és 1724 évek története, 
hogy t. i. e Gyyrokutát is megveszi Kemény János Szunyoh 
Gáspárinétól, ma jd Serédi mond le Kemény javára, a kinek 
aztán II. Rákóczi adományozta Ghirokuthat , Rhédei Pált a 
Sarmaságiak el lentmondása mellett — beiktatják, Csehi Pogány 
Gvörgygyel pörölnek a Kemények, — teljesen megegyezik 
Derzsida történetével.5 Mint eltérő dolgokat említem meg. 
1643-ben Girókutát Lónyai Istvánné, Sarmasági Anna birja. ( i 

1646-ban Lónyai Istvánné, Sarmasági Anna eladja Kemény 
Jánosnak és nejének, Kállai Zsuzsánnának a Gerőkuta rész-
birtokot.7 1676 okt. 20-dikán Gyürekut bir tokot illetőleg til-
takozik Kávási Pálné Katalin Sarmasági György és Valkai 
Erzsébet lánya. s 1686 jan. 29-dikén Perecseni Nagy Andrásné 
Szentkirályi Katalin gyirókutai részbirtokához, mint vér roko-

1 Jlt. — - Péchi család ltára. Századok, 1889. 6. fűz. — Orsz. lt Km. 
conv. lad. 27. S. nr. 1. 4 Lelesz, Act. an. 1609. nr. 20. 5 A levéltári jelze-
teket 1. ott — 0 Szgv. — 7 Jlt. e. nr. 31. — s Gyf. kápt. lev. cent. F. 20. 
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noknak, Percseni Lindvai, másként Kovács Mihálynak és nő-
vérének is van joguk.1 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták a községből a következőket, főbb b i r tokos : gr. Kemény 
Farkas ; p a p : Popa Vaszalia gör. kath., kán to r : Juhász János 
gör. katholikus. Zsidó: Milner József, molnár Vergye Mihály.2 

A gör. kathol ikusok fa temploma 1800-ban épült. Anya-
könyvük 1826-ban kezdődik.3 Felekezeti jellegű egy t an te rmű 
elemi iskolája 1884-ben szerveztetett. 

A XVII. századból Lónyai Anna fejedelemasszony szilágyi 
jószágáról f enmarad t lelettár szerint Gurokután van 17 job-
bágycsalád és hét puszta («girókuti ker tben levő puszták.»)4 

1715-ben 9 jobbágy és 1 zsellér, összesen 10 háztar tás 
fizetett adót, és pedig 5 magyar és 5 o láh ; 1720-ban 14 jobbágy 
és 4 zsellér, összesen 18 háztartás, melyekből 7 magyar és 
11 oláh. A népesség száma 1715-ben 90, magyar 45, oláh 45; 
1720-ban 162 lélek, 63 magyar és 99 oláh.5 1720-ben két 
visszakövetelt jobbágy lakott itt.(i 

1733-ban (I)surukuta) 28 oláh család volt : görög-keleti 
papja János nevet viselt.7 

1847-ben a lakosok száma 845; gör. kath. 689, evang. 
reform. 156.8 1890-ben létszáma 722; nézve magyar 58, tót 1, 
oláh 635, egyéb nyelvű 28: vallásra nézve r. kath. 6, gör. 
kat. 060, evang. reform. 31, izr. 25. Házak száma 149. 

Szántóföldje 1715-ben 53, 1720-ban 235y2 köblös ; rétje 
1715-ben 33, 1720-ban 136 kaszás.9 1895-ben gazdaságainak 
száma 280. Területe 2766 katasztrális hold, a melyből szántó-
föld 795, erdő 787, legelő 505, rét 489. szőlő (parlag) 91. kert 
<). terméketlen 93 hold.10 

A községnek 1900-ban 6707 K. 58 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 3582 K. 46 f. 

1 Nagyv. Múz. Bit. — - Szv. lt — :l Sch. 1886. 181 1 — * Wlt — 5 Ma-
gyar Stat Közi XII k. 65. és 66. 1. — (! U. o. XII. k. 340. 1 7 Tr. — 8 Xagyv 
Nvk. 1847 104 1 — » Magy. Stat. Közt. XII. k. 65 és 66. 1. — 1 0 Mg. St. 
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Utczái: Nagy- és Templom-utcza. Határrészei: Cámput = 
Ivimpucz (mezőcske), Nyile, Fántánele Funtinvelé (források), 
Puszta, Ertas = Jértás (átvett magyar szó irtás), Yalceaoa 
Mare —Valcsáoá Máré (a nagyobbik völgyecske). Vize a Kraszn a. 

Godonyácz. 

Godonaz 1451, Godonch 1464, Gonodacz XVI. század, 
Godonasz 1671, Godonyácz 1682, Godoniazfalvci XVII. század. 
Godonas 1729. Kedefalva a köznép nyelvén Godinyátza 1766. 

Középszolnoki helység, Szilágy-Cseh tartozéka. 
Az oklevelekben: Csalános és Örményes között. Szélszeg 

után (1451). Kolbászfalva előtt (XVI. század), Örményes és 
Felső-Berekszó között (1671), Berekszóval, Szélszeggel stb.-vel 
(XVII. század), Bikáczával, Somossal, továbbá Kolbászfalva, 
Nagy- és Kis-Babucza pned iumokka l van (17(j7) említve. 

Szilágy-Cseh vidékén. Gardánfalva határrészei közt ma 
Godinésa nevű hegycsúcsot (303 m. magas) találunk. Nem 
lehet kétségünk az iránt, hogy itt feküdt Godonyácz. mely 
Váradnak török uralom alá jutása után pusztúlt el; pusztán-
lételét igazolják 1682 j anuá r 30-dikán, Közép-Szolnok vár-
megyének Ököritón tartott gyűlésén, hittel és hivatalos pecsét 
alatt kiadott bizonyítványnyal az akkori szolgabirák.1 

Godanaz birtokot 1451-ben Báthori Szaniszló fiának íté-
lik Kusalyi Jakcsi László fiai: András és László ellenében.a 

Báthori Szaniszlót 1464-ben Kusalyi Jakcsi János fia, György 
ellenében be is akarták iktatni bizonyos Ítélet alapján, de 
Jakcsi emberei, ellenség módjára, megakadályozták.3 

A középszolnoki Gonodacz (így) egy tizenhatodik századi 
jegyzék szerint is a Jakesi-javakhoz tartozik.4 

Egy a XVII. századból Csehi-javak urbariuma ezímmel 

1 Szv. lt. — - Lelesz, B. 126. f. 5. nr. 25. — » U. o. Act. Bercs. fasc. 7. 
nr 49. (Prot. II pag. 207.) — * \VI. 
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lenmaradt jegyzék szerint Godoniazfalván tíz jobbágy van, 
kik Permos, Kozlai, Morgó, Veres, Illés, Puskás előnevűek.1 

Ostrosith Borbálának egy godonaszi szökött jobbágynak 
a puszta telke jutott , a mikor (1071 október 7. előtt) osztoznak 
Gyulafi Borbála halála után Kapi György, Barcsai Judi t és 
Ostrosith Borbála.'2 

Marosnémeti gróf Gyulai Istvánnak szilágysági jószágá-
ban lakó jobbágyairól és zselléreiről 1729. j anuá r j ában írt 
jegyzék szerint Godonasson mindössze egy pusztatelek van.3 

Kedefalva a köznép nyelvén Godinyátza, mint Szilágy-
Cseh vár és város tartozéka, egyike vala azon bi r tokoknak, 
a melyekért 1700 nov. 10 10. napja in fölkeresték Wesselényi 
Ferenczet, Gyulai Józsefet, Toroczkai Zsigmondot, Mikes An-
talt, Korda Györgyöt, Dániel Polixénát, Teleki Zsuzsánnát, 
Bethlen Lajost, Baranyai Józsefet, Teleki Ádámot és Ötves 
Eleket, hogy mint a Lekcsei Sulyok György k.-szolnoki fő-
ispán magvaszakadtával rá juk szálló bir tokokat adják vissza 
a kincstárnak.4 

Gombatelek. 

Gomba 1429, Gombatelek 1480. 
Krasznavármegyei helység, 1480-ban prsedium. 
Az oklevelekben Sereden és Seredenke után Tomatelke 

előtt (1429), Alsó-Sereden után (1480) s ismét Seredenke és 
Tomateleke között (XVI. század) fordul elő. 

Sereden határrészei közt Kaszté Gumbi nevű helyet emlí-
tenek, e mellett egyik csermelyét Gumbapa takának hívják, 
mely a Meszesből ered s a bogdánházi határba vonul át. 
Vizét kiválóan jónak tart ják, (a leglikkasztóbb nyári napok-
ban is hideg), s a szomszéd községek is hordják. Ez vezet 
bennünke t ez elpusztult helységünkhöz. 

1 GKG. A. fasc. XV., XVI. — 2 U. o VII — :t U. o. C fasc. XVI — '» U. o. 
A fasc. XV., XVI. 
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1429. Szent Márton után 2. napon a krasznavármegyei 
Gomba részbirtokot a Kusalyi Jakcsiaknak adja Zsigmond 
király.1 Egy kétségkívül t izenhatodik századbeli jegyzék sze-
rint is a Jakcsi-j a vakhoz tartozik Gomba.2 

1486-ban Gombatelek príedi umol elzálogosítja Szele 
Márton.3 

Gombóczpataka. 

Gombochpataka (1413) krasznavármegyei helység, mely 
az oklevelekben Szent-Krisztefalva (Szent-Keresztfalva) és Se-
reden után (1413), Alsó-, Felső-Seredennel (1423) fordul elő. 

1413-ban Seredeni Tamás fia János elzálogosítja többek 
között a krasznavármegyei Gombochpataka bir tokát Losonczi 
Bán Bád fiainak Istvánnak és Rádnak. 4 

1423 jul . 29-dikén Seredeni T h o r m a János fia eladta e bir-
tokát Szentkeresztfalvi Antal fiainak.5 

(1 orosz ló. 

Goroszló jelenleg há rom v a n : Magyar-Goroszló, rendsze-
rint krasznavármegyei , de néha középszolnoki, Szamos-Nagy 
és Kis-Goroszló középszolnoki helyek. Minthogy Magyar-Go-
roszlónak tu la jdonképeni neve Magyar-Nagy-Goroszló volt, 
ha jdan a krasznavármegyei lészen is két Goroszlónak kellett 
lenni, de ez a Magvar-Kis-Goroszló nvomtalanul elenyészett. 
A két Magyar-Goroszlóról szóló iratok kétségkívül a Szamos 
mellett levő Goroszlókat illetik. 

Az a Boroszló,6 a mely 1481-ben Krasznával, Baliával és 
Baksával, a váradi püspök bir tokai közt van felsorolva, nem 
más helység, mint Goroszló. 

Valamelyik Goroszlót megtaláljuk már a Váradi Hcijes-

1 Wl. — - Wl. :i Nemz. Múz. Beeski lt. — 4 Dl. 29.039. — 5 Dl. 
27.038. — « Bunyitav: A Váradi Püspökség Tört III k 258. 1 
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/n / /n-ban. Endös fiának, Miklósnak Borozlou terrabeli bir-
tokrésze birói végzés alapján Péter fiára, Péterre szállott; de 
ez azt állította, hogy Miklósnak az öröklött részen kívül szer-
zeményes része is v o l t a «boroszlói» földön, mit Miklós örö-
köstársai : Cepán ispán, Péter. János és Pál tagadtak. László 
ispán u tóbbiaknak esküt itéll és Péter fia Becse pr is ta ldus 
kíséretében Váradra küldte őket, a hol is Péter megbízottja, 
Hubec beismervén ellenfelei igazságát, nem eskettette meg 
őket és átengedte nekik ama földet, melyet megbízója szer-
zett részként követelt, sőt abba is beleegyezett Hubuc, hogy 
a birót egészen, a pristaldust pedig részben kielegiti.1 Belus 
négy Guolozka falubeli jobbágyát ü. m. Madaras t , Csebét 
Csimpet és Büdöt lopással vádolja Solvmosba való Acs Tó-, 
biás, szolnoki udvarbíró, Tamás bilotus és dabjoni Gallus 
pristaldus előtt. Az első há rom vádlot t : Madaras, Csebe és 
Csimp vas hordozásával beigazolták ártat lanságukat . Büd 
pedig nem jelent meg a kiszabotl időben.2 Kandra Kabos 
Guolozka alatt a zsibói járásbeli Szamos-Nagy-Goroszlót sejti.:í 

Nevök változatai: Borozlou? Guolozka? 1205—1235, Go-
rozló 1454. Kél Magyar Gorozlo 1472, Booslo 1473, Gorozlo-

lum 1475, Bhorozlo 1548, Gorozloo 1553, Guruzló 1584. 
Goriszlao 1387. Kysgorozlo, Naggorozlo 1475, Nagy- és 

Kisgorozló 1499, Kysghorozlo, Nagy Chorozlo, Chorozlofalwa 
1543, Korozloo, Kys Korozloo 1553, Naghgorozló 1570, Nagy-
Gorozla 1595. 

Goroszló neve nagyon valószínűleg szláv e rede tű : ha-
sonló képzésű helynevek: Szaniszló, Szoboszló. Szamos-Xagy-
Goroszló nevét az oláh nép a gura S o m e s u l u i = g u r á Szome-
suluj (a Szamos szája) szavaktól származtat ja, minthogy köz-
vetetten szomszédságában foly el a Szamos. Ennek az oláh 
neve is Gorosleu. Kis-Goroszló neve oláhul Trunis—Tninyis. 

1 Kandra: V. R. 482 1. — 2 U o. 22(5. 228. 1 — •* U. o. 22(5 1 2 sz. j 
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I. Magyar-Goroszló. 

Magyar-Goroszló ezelőtt Puszta nevű határrészében fe-
küdt, Baliáról a régi útvonalon Zilahra menve bal kézre a dél-
nek fekvő oldalon. A templom alapját 1870-ben ásták ki, 
1820-ban pedig gyümölcsfa-törzsekre találtak itt. 

A községet, mint tudjuk, 1601-ben Básta pusztította el, 
ekkor húzódot t mai helyére. A mint a nép regéli, a lakossá-
got a t emplomban támadták meg istenitiszteleten, egy részét 
leölték, másikát rabságba hurczolták, köztük a papot is egy 
kis fiával együtt. 

A domboldalon golyókat találnak, ezek Básta csatáinak 
nyomai. 

De nem volt kedvezőbb sorsa a falunak a kurucz világ-
ban sem. 1708-ban, «mind falujokat elhagyván, a gazokon 
csináltak volt maguknak házacskákat».1 

M.-Goroszló Somlyóhoz tartozott s egyike volt azok-
nak a bir tokoknak, a melyeken Losonczi Bán íia. István ha-
tárjeleket állított fel, a mi ellen 1445 okt. 25-dikén a váradi 
káptalan előtt tiltakozik Bátori Szaniszló íia, István a maga 
és íiai: György, István, Mátyás, János, Miklós, továbbá Bá-
thori János íia László nevében.2 

1454-ben János, váradi püspök, Peterdi János, Badványi 
Tamás, Dengelegi Bernát és Bályoki Szilveszter jogtalanul fog-
lalták el Bánfi János, György, András, Mihály és Katalin, 
Báníi Istvánné Margit, Ghahol János és Kusalyi Jakesi László 
íiai: András és Péter krasznavármegyei Goroszló birtokát, a 
miért azokat meg is büntet ték. László, magyar király meg-
hagyja a megyei bíráknak, hogy ez ügyben nyomozást tart-
ván. adják vissza a bir tokot jogos tulajdonosainak s rendel-
jék elébe a püspököt társaival együtt.3 

1 Orsz. lt. Göns, et Urbar, fasc. 113. n. 57 2 Dl. 29.788 Bl fasc. KK. 
nr. 10. — :t Bl. fasc. KK nr. l(i. 1)1 27.669. 
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A Goroszló bir tok miatt t ámadt viszályokat 1458-ban el-
intézik L. Bánfi István, László, János, György, András és Mi-
hály meg Báthori István fiai: László, Mátyás, István, Demjén 
és Gerhard.1 

1468-ban L. Bánfi István fiai: László János, György, And-
rás és Mihály visszakapják Mátyás királytól a k rasznavárme-
gyei Goroszló birtokot, melyet e testvérek a tyjuk özvegyének 
Margitnak és leányának Katalinnak adtak volt a jándékuk 
menyasszonyi hozományul és leánynegyedül.2 De özv. Kom-
pollhi Jánosné Margit és leánya, Katalin, még 1469-ben is. 
kezökben tartják e bir tokot ,3 

A krasznamegyei Booslo, Balla és Baksa bir tokokról el-
hajtottak Csaholyi Péter és társai 2000 juhot . Ez ügyben 
1473-ban Ítéletet hoznak Losonezi László, János, Mihály és 
(iv(")rgy érdekében.4 

Az 1475 körüli adóösszeírásban Gorozlofalwa, mely a 
mai Magyar-Goroszlónak felel meg, a püspök jobbágyainak 
3 frt adójával sze repe l 5 

Goroszló vett részbirtoka a váradi püspöknek. 6 Vitéz Já-
nos szerzette.7 

Goroszlóról 1519-ben Fábián Benedek, a Csetneki Fe-
rencz jobbágya, a szomszédos b i r tokú ura személyében jelen 
van, a mikor a Kis-Dobai Szabó Tamás fiainak átadják a 
Kis- és Nagy-Dohán és Adon levő részjószágokat.8 

Csetneki Ferencz Bánfi Gáspárra s legközelebbi roko-
naira hagyta ezt a Goroszlót s a hozzá tartozó birtokokat, 
épen ezért Nagyfalusi Bánfi Miklós a maga és atyja László, 
továbbá Báthori István, Bernát, Gábor és Kristóf meg más 
rokonok nevében 1523-ban tiltakozik az ellen, hogy e bir to-
kokat Csetneki özvegye Katalin eladja, vagy elzálogosítsa.9 

1 Bl. fasc. KK. nr. 8. — - U. o. nr. 10. — :í A szentjógi konvent nyo-
mozó és tudósító levele. U. o. nr. 19. 4 Lelesz, L. 56. f. anni 1473 nr. 15. 
5 E mű I. k. 180. 1. 6 Csánki, I k 581. 1. " Bunyitay: A Váradi Püspök-
ség Tört. III. köt. 258. 1 — » Szgy. — Bl. fasc. KK. nr. 11. Dl. 36.400. Km. 
Prot. R. min. pag. 142. nr. 1. U. o. p. 143. nr. 1. 
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1533-ban Goroszló és tartozékainak egy évi tizedét Bá-
thori Is tvánnak adományozta Statil ius, erdélyi p ü s p ö k ; 1 

1534-ben János, magyar király Báthori István özvegyének, 
Telegdi Katalinnak s fiának, Andrásnak adományozza a bir-
tokot István érdemeiért .2 

1546-ban Báthori István (a Miklós íia) elfoglalta Bánfi 
János Goroszló birtokát, noha az anyját, Bánfi Zsófiát ezen 
János javaiból megillető leánynegyedet teljesen felvette.:í 

1548-ban a krasznavármegyei Boroszlo (Bhorozlo), Balla. 
Baksa, Kraszna, Somlyó birtokból, t öbb más bir tokot is ide-
számítva, Somlyói Szaniszlófi Báthori András. Kristóf és Ist-
ván a leánynegyedet illetőleg Somlyói Szaniszlófi Báthori An-
nát kétezer a rany for in tban kielégítik.4 

E birtok fejében tehát S. Báthori Szaniszlófi István, András 
és Kristóf pénzzel elégítették ki nővérüket , előbb Bélteki Drágfi, 
most Homonnai Drugeth Antal özvegyét Annát.5 Erről elis-
mervénvt is vesznek.0 

1543-ban a középszolnoki (!) Chorozlofalwán 3 kapu után 
adóztatták meg az erdélyi püspök jobbágyait , 1 birót pedig 
meg 5 szegényt felmentettek.7 

1553-ban (a krasznavármegyei Gorozloo-n) 18 kapu-
számnyi adót fizettek a Somlyói Báthori András jobbágyai. 
Ugyanekkor feljegyeztek e helységből még 1 birót, 22 sze-
gényt, 12 servitort és 28 új házat.8 

1630-ban 64 fr tot fizettek Szent Mihály adójában. 9 

Mikor az itteni részbirtokot elfoglalta Somlyói Báthori 
István ellene. 1574-ben Losonczi Bánfi Boldizsár tiltakozott.10 

a ki egy itteni részbirtok elidegenítéseért 1575-ben Losonczi 
Bánfi Pál ellen,11 ma jd e Pál itteni b i r tokának felosztása ellen 

1 Bl. fasc. \Y. — - U. o. fasc. KK. nr. 8. A kolozsmonostori konvent-
nek Valkói Valkai Miklós számára kiadott nyomozó levele. Bl. fasc. KK. nr 7 
4 Orsz lt. Gy. f. kápt. lev. XX. l(i. — 5 Bl. fasc. KK. nr. 9. U. o. fasc. II. nr. 5. -
« Lelesz, C. Kraszn. Proi. 3. folio 200. — " Dical. — s U. o. — 9 Wl. — 10 Le-
lesz, C. Kraszn. Prot 20. folio 217. — 11 U. o. G. Kraszn. Prot. 21 folio 100. 
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1575-ben Kozárvári Nagy Péter a maga és fenti Pál íiai Bol-
dizsár, Gábor és László meg Bánfi György és Farkas nevében 
tiltakozott.1 

1599-ben Sarmasági Zsigmond átadja e birtokot, melyet 
Zsigmond fejedelemtől kapot t s mely mint tudjuk , egykor 
Somlyó várához tartozott, Báthori Istvánnak, meri ennek köz-
benjárására Báthori András fejedelemtől más megyékben fekvő 
bir tokokat kapott." 

A Goroszló birtokbeli tizedet is a Bánfiaknak adomá-
nyozta 1576-ban S. Báthori István, lengyel király.3 

1584-ben a váradi káptalan Báthori Zs., erdélyi vajda 
megbízásából átírja a L. Bánfi Boldizsár krasznavármegyei 
Guruzló bir tokáról szóló határ járás i levelet4 

Báthori András 1630-ban elzálogosította a krasznavárme-
gyei Goroszló birtokot 1254 bi rodalmi tallér és 500 forint 
fejében özv. Lónyai Istvánné Báthori Katalinnak." 

Nagy és eltávoztathatatlan szükségéért lengyelországi jó-
szágait zálogba adván, azok kiváltására kétezer frtot kért 
Gyulafi Sámueltől s ezért első ízben neki adta a kraszna-
vármegyei Goroszló nevű egész faluját. A jószágot Lónyai 
István özvegye Báthori Kata nénje-asszonyától kapott pénzen 
váltotta ki, sőt a kétezer Irt kiváltási összegen kívül még 
négyszáz tallért kapott tőle. Ebben az összegben adta aztán 
(tizenkétszáz és ötvennégy jó imperialis egész tallérban s azon 
felül ötszáz magyar fr tot érő jó usualis monetában) a gorosz-
lai jószágát, mindaddig míg ezért kiválthatja, Báthori Katá-
nak. még pedig oly feltétellel, hogy ha meg nem védelmez-
hetné Katát a falu bir tokában, akkor az vagy maradékai a 
somlyai vagy perecseni jószágából elégíthetik ki magukat .0 

1 Bl. fasc. KK. nr. 18. — a U. o. nr. 4. Orsz. M. Gy. f. kápt. K. 67. — 
:í A gyulafehérvári káptalannak L. Bánfi Farkas báró, az erdélyi kir. tábla as-
sessora számára 1761-ben kiadott átiratában. Bl. fasc. V. nr. 18. — 4 Bl. fasc. 
M nr. 16. — •* Lelesz, Act. an. 164/ nr. 20. Lónvai Zsigmond számára kiadott 
t ranssumptnmban. — A levél «Somlio castrumban Hidi Gergely, kraszna-
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Báthori András csakugyan még ez évi jan. 3-dikán írja 
Somlyóról Széchi Katának, hogy a kétezer fr tot nem adhat ja 
meg. «hanem kgd az keotes szerint foglaltassa el Goroszlo 
nevű falumat», melyet b í r jon mindaddig, míg kiválthatja,1 s 
még ebben az évben Gyulafi Sámuel számára Báthori András-
tól foglaltak is a kétezer forintért , még pedig huszonnyolcz 
jobbágyot . 2 

1 (548-tol már i smer tebb nyomokon haladunk egész 1795-ig. 
1648-ban idősb Rákóczi Gy. fejedelem ifjú Rákóczi György 
fejedelemnek és nejénék Báthori Zsófiának adományozza ér-
demeik elismeréseül atyai jóindulatból a krasznavármegyei 
Goroszló birtokot is, mely örökösök h iányában id. Bákóczi 
György második fiára Zsigmondra fog szállni.3 1677-ben egy 
itteni részbir tokba iktatták be özv. Bánfi Dénesné Borne-
misszái Katalint.4 1724-ben L. Bánfi György, Zsigmond, László 
és Kristóf osztozkodnak,5 1759-ben két egyenlő részre osztják 
a bir tokot Bánfi Ferencz és Boldizsár.6 1760-ban a kincstári 
igazgató felmutatott okmányok alapján jogigényt támaszt a 
krasznavármegyei Gorozlo bi r tokhoz isL. Bánfi Farkas, Ferencz 
(krasznavármegyei főispán) Boldizsár és Imre meg özv. Nagy-
Barcsai Barcsai Györgyné Naláczi Sára alperesek ellenében.7 

1768-ban e bir tokból L. Bánfi Farkas és Bagosi Erzsébet fiai-
tól : Farkastól , Mihálytól és Györgytől peres úton leányne-
gyedet kapnak ezek nővére i : Vargyasi Dániel Gábor felesége 
Krisztina, gr. Bethlen Adámné Zsuzsánna és Patai Szilvási 
Jánosné Erzsébet.8 Aspremont i Anna 1795-diki vallomása sze-
rint Goroszlót a kincstár Cserei Farkas, udvari tanácsosnak 
adta.9 (1777.) 1808-ban Goroszlóról összeírták a gr. Bánfi, br. 

vármegyei alispán, Horváth Márton, szolgabíró s Veres Zakariás, assessor előtt 
kelt. 1647-diki átirat. \Y1. 

1 Ered. aláírás. GKG. A. fasc. VII. * Wl. — Bl. fasc. KK. nr. 4. Orsz. 
lt. Gyulaf. kápt. XXIV. Lib. Beg. fol. 16. — 4 Bl. fasc. MM. nr. 7. — 5 U. o. P. 
n r . 10. — « U. o. ZZ. nr. 18. — 7 ü . o. O. nr. 17. — 8 U. o. LL. nr. 10. 

Bl. fasc. YY. nr. 2. 
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Báníi, Szénás, Fodor, Koszorus, Kállai, Beczkai adómentes és 
Antal, Ardai, Flora, Kis adózó, bir tokos nemes családok tag-
jait, összesen 17-et. Ezek kezén volt összesen 1 adózó lakó-
telek, 64' 2 ant iqua és 29 nova jobbágytelek. Ezeken kívül 
volt 1 ant iqua jobbágytelek a Futó és 1 nova a Szabó nem 
nemes családok kezén. Legtöbb jobbágytelke volt br. Báníi 
Jánosnak (25 ant iqua és 13 nova); ezután következnek gr. 
Báníi György (14 aníiqua, 10 nova), Szénás Károly (10 antiqua, 
2 nova) stb. Föl jegyezték még Solymosi József adómentes ne-
mest, mint a gróf taxását, az Ardai és Kis adózó nemes csa-
ládok 2—2 és az Urházi-család 1 tagját, a kik mit sem birnak.1 

Magyar-Goroszló evang. reform, egyháza 1670-ig Ballával 
együtt tartott papot, még pedig Balla filiája volt Goroszlónak. 
Ez évi márczius 17-dikén a zilahi partiái is synoduson vált el 
Balla s alakúit önálló egyházzá.2 

Goroszló is többször volt színhelye ily part ial is syno-
dusnak, pl. 1708 má jus 9-dikén, 1775 jul . 5-dikén, a mely 
utóbbi a lkalommal Szatmári N. Istvánt esperessé választották,3 

Klenódiumai között legrégibb egy fedeles ón kanna, 
homloklapján ezen irattal: Zur Ehre Gottes und Gebrauch 
der Evangelischen Kirchen «Zu Fogaross Und Seines Namens 
Gedächtniss Hol diese Kanne Verehret Johannes Ecctess Anno 
1702. Die Ki április.» 1732-ből egy nagy, sávos abrosz van, 
Újvári Mihály és Deák Judi th ajándéka. Egy elavult czintá-
nyéron hat keresztes d o m b o r m ű v ű képe, hátulsó körlapján 
ez a fel i rat : «Ar. F. Lészai István úr özvegye T. Keczeli Sára 
csináltatta, Anno 1150. Egy talpas ónkehely kör i ra ta : «Ezen 
poharai Isten dicsőségére és a magyar goroszlói ref. sz. eklé-
zsia számára vették Sz. Sütő János Püspöki városának lakosa 
és főbírója Kullin Mária hitvesével /7!P2.» Egy fehér perkai 
gyolcs terítőt, a mely a szélén ezüst fonallal van k ivar rva : 

1 Szv. lt. — - Névk. ev. ref. 1879. 6. lap, a hol hibás az évszám (1636». 
V. ö. P. S E. 1. r. 51. 1. — Névk. ev. ref. 1879. 7. lap 
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«Kondor Juliánná Isten dicsőségére, Karátsonban 1 SlO-ben» 
adott. Egy nagy, kamuka , fehér abroszt, a m. goroszlói szent 
eklézsiának ajándékoztak Szabó János és Domokos Erzsébet 
1831 máj . 22-én. (« Tehozzád uram emelem fel az én lelkemet.» 
Zsolt. XXV. 1.) Az urasztalán állani szokott nagy terítőt aján-
dékozták Domokos Ferenez és Dombi Katalin 1873. («A te (da-
mizsnáid felhatottak Istenhez mennyben felírással.)1 

Pap ja i : 1601-ben Berekszászi Pál, a kit tatárfogságra hur -
ezoltak.2 1664-ben Budai V. János, kit az ez évi jul . 13 14-én 
Debreczenben,3 1688-baá Kállai György, kit az ez évi nov. 7-dik 
Kölesén tartott közzsinat küldött .4 Ezt követte Gálambfalvi 
Miklós, a ki Vérvölgyön halt meg; 1718-ban Gönczi János, 
majd Józsa Márton, ki Nagy-Dohán eklézsia nélkül halt meg, 
1773-ban Dombi János; a ki székbeli bíróságra esküdt, majd 
1790-ben t i toknokká tétetett, 1806-ban Zilahon esperessé vá-
lasztatott, meghalt Perecsenben 1816-ban; 1775-ben Benkő 
Ferenez, 1792-ben Simon József, 1793-ban Kondor András, 
1831-ben Salamon István, 1834-ben Osváth Sándor, 1839-ben 
Técsi Mihály, 1840 1880-ig Técsi József, 1880 1895-ig De-
meter Kálmán, jelenleg Patai Lajos.5 

Az evang. r e fo rmátusoknak kő-, a gör. kathol ikusoknak 
ía templomuk van.0 Az evang. reform, egyház régisége mellett 
a falban fölfedezett fakötések bizonyítanak. 

Állami jellegű egy tantermit elemi iskolája 1895-ben szer-
veztetett. 

A XVII. századból szilágyi és erdélyi jobbágyokról fen-
maradt jegyzék szerint Gorozlón tíz jobbágy jutott Lónyai 
Margitnak.7 

1630-ban Báthori Andrásnak huszonnyolez jobbágyán 
kívül még két nemes ember is volt a faluban. Puszta telket 

1 Névk. ev. ref. 1879. 7 -8. 1. — 2 U. o. 8. lap. — Tört. Tár. 1898. évf. 
(543—44 11. — 4 Tt. ev. ref I. 65. lap. 5 Névk. ev. ref. 8. 1. s Egyházmegyei 
levéltár. Sch. 188(5. 155. 1. — 7 Wl. 



r . o h o s z l ó . 4 4 9 

ötvennél többet találtak, azokat az idevaló emberek bírták, 
«vérek levén hozzájok». 

Azt a két nemes embert , a kit 1630-ban itt följegyeztek, 
Horhey Jánosnak s Asztalos Mihálynak hívták.1 

1715-ben 2 nemes, 8 jobbágy, összesen 10 háztar tás íizet 
adót, magyar 8, oláh 2 : 1720-ban 12 jobbágy, 1 zsellér, ösz-
szesen 13 háztartás, magyar mind. Ebből következtetve a né-
pesség 1715-ben 90 lélek, magyar 72, oláh 18; 1720-ban 117 
lélek, mind magyar." 1750-ben (Gurosk) 41 g. kath. lélek volt.3 

1847-ben 719 a népesség száma, még pedig gör. kath. 
363, evang. reform. 356.4 1890-ben 080 lakosa v a n ; nyelvre 
nézve magyar 480, német 8, oláh 191; vallásra nézve gör. 
kath. 193, evang. reform. 478, unit. 1, izr. 8. Házak száma 124. 

Az 1630-beli gazdasági állapotról Báthori András Miklós 
deák nevű szolgájának följegyzése számol be, a kitől meg-
tudjuk, hogy a kaszáló rét je negyven ember re való, a Zilah 
felőli fo rdu lóban pedig száz véka búzavetés van. «A határa 
nagy jó marha ta r tó helv». Szőleje is jó darab. Vámos hely, 
folyóvize is van.5 

A mívelés alatti területből adózás ezéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 118; 1720-ban 73V2 köblös t ; rétet 1715-
ben 73, 1720-ban 51 kapás t ; szőlőt 1715-ben 28. 1710-ban 
29 kapást.6 

1895-ben gazdaságainak száma 225. Területe 3060 kataszt-
rális hold, a melyből szántóföld 1253, legelő 659, rét 449, 
erdő 294, szőlő (parlag) 112, kert 31, terméketlen 262 hold.7 

A községnek 1900-ban 7820 K. becsértékű cselekvő va-
gyona van, állami egyenes adója 3754 K. 40 f. 

1607-ben itt vitték keresztül Bocskai István fejedelem 
holttestét fényes kísérettel. 

1 Wl. — 2 Magy Stat. Közi XII. k. 68. és 69. 1. — :í Tr. 1901. IX. 288. 1. 
4 Nagyv. Nvk. 1847. 99. 1. — Wl. — <! Magy Stat. Közi. XII. k. 68. és 69. 1 
7 Mg. St. Ö06. 

Dr. PETHI Mól»: Szikiem vármegye monagr<ii>hiája. III. 
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2. Szamos- Nagy- és Kis-Goroszló 

Goriszlao oláh falu 1387-ben az aranyosi várhoz tarto-
zott.1 Ennek a mai Szamos- (Nagy- és Kis-) Goroszló felel 
meg, úgyszintén annak a Náprád és Dabjon közt előforduló 
Goroszlónak, a melyet 1451-ben Báthori Szaniszló fiának, Ist-
vánnak ítélnek Kusalyi Jakcsi László fiai: András és László 
ellenében,2 továbbá a mely bir tokba 1464-ben Kusalyi Jakcsi 
János fia, György ellenében be akar ták iktatni bizonyos ítélet 
a lapján Báthori Szaniszlót, de Jakcsi emberei , ellenség mód-
jára, megakadályozták.3 

A budai káptalan 1499-ben II. Ulászló meghagyásából 
Bélteki Drágfi Bertalant iktatja be Nagy- és Kis-Goroszló 
bir tokba, melyeket id. Kusalyi Jakcsi László leánya, Erzsébet 
adott neki. A beiktatásnak e l lentmondás nélkül való megtör-
téntéről a káptalan oklevelet állít ki.'4 

1472-ben Kusalyi László leánya a Szent Klára-szerzetbeli 
Erzsébet eladja a két Magyar-Goroszlóban levő fél részét min-
den tartozékával bányai polgároknak, Ádámnak és Keresztély-
nek meg maradékaiknak." 

Az 1475 körüli adóösszeírásban Kysgorozlo 2 frt, Nag-
gorozlo 5 fr t 4 dr. adóval van fölvéve, mint Drágfi-birtok.° 

1543-ban Nagy-Chorozlo-n a Drágfi Gáspár jobbágyai 
3 kapu után fizettek adót : fölmentvék pedig az adózás alól 
1 bíró, 1 szabados, 10 szegény, 4 új ház és 4 puszta telek.7 

Kysghorozlo-n szintén 3 kapu után fizettek adót (ugyancsak 
a Drágfi Gáspár jobbágyai): fölmentést élvezett 1 bíró, 3 sza-
bados. 11 szegény meg 2 új ház.8 1549-ben Gorozlon. 1553-ban 
Korozloon (Nagy-Goroszlóról van szó) 3 kapuszámnyi adóval 

1 Wl. 2 Lelesz, B. 120 f. 5. nr. 25. — 3 U. o. Act. Bercs. fasc. 7. nr. 4!). 
(Prot. II pag. 207.) GKG. C. fasc. XII. — 5 A budai egyház káptalanjának 
1472 Kisasszony napja utáni szerdán kelt levele XVI. századbeli magyar for-
dításban, ered. 2 gyűrűpecséttel. GKG. C. fasc. XXI—XXIV. — 0 E mű I k. 180. 
lap ' Dical. — s U. o. 
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rót ták meg Drágfi özvegyének a jobbágyait, kiken kívül még 
1 bírót. 2 servitort és 5 új házat találtak e helységben.1 Kys 
(iorozlo-n szintén 3 kapuszámnyi adóval rótták meg az öz-
vegynek a jobbágyait, kiken kívül még 1 bírót és 8 szegényt 
jegyeztek fel.2 1570-ben Nagh- és Kysgorozlo-n 3—3 kapuszám-
nyi adót fizettek a császár jobbágyai. : ! 1004-ben a Gyulafi-
jószághoz tartozó Nagy (iorozlo-n 1 rótt ház után 2 frtot,4 

Kys-Gorozlón 2 rótt ház után 4 forintot fizettek adóban . 5 

Mindkét Gorozlo egyike néhai Jakcsi László javainak, a 
melyekből Panaszi Pázmán Farkast és Annát az any juk által 
kötött szerződés alapján leánynegyed illeti meg, melynek ki-
adására 1547-ben meg is intik Jakcsi Mihályt.0 

Gorozlo bir tokra vitték Kisdobai Székely Lázár és Mihály 
diósadi jobbágyainak a terményei t Elekes András, Diósadi Sere 
Albert, meg Sere Tamás és Mátyás, kiket azért 1548-ban meg-
idéznek.7 

Nagy- és Kis-Gorozlo részbir tokok elfoglalása miatt 1555-
ben Kusalyi Jakcsi Boldizsár és Mihály tiltakoznak Nádasdi 
Tamás ellen,8 s mint Drágfi György bir tokaihoz — úgy lát-
szik a kincstár, Báthori András vagy György, Ország 
Kristóf, Perénvi János liai egyaránt igényt támaszthatnak, 
mer t ezek ellen is t i l takoznak Kusalyi Jakcsi Mihály fiai: 
Boldizsár, Mihály és András," a kik 1557-ben az ellen tilta-
koznak, hogy Kis Gorozlo felét Báthori Györgynek és nejé-
nek. Báthori Annának meg ezek fiának, Istvánnak adomá-
nyozzák János király és anyja, Izabella.10 

Naggorozlot, mely Báthori (iyörgy hűtlenségbe esésével 
szállott a kincstárra, 1509-ben márcz. 19-dikén Rátóti Gyulafi 
Lászlónak adományozta János Zsigmond.11 Kisgorozlot 1575 

1 Dical. — - 1'. o. — U. o. — * U. o. — 5 U. o. — Lelesz, Act. an. 
1547. fasc. 2. nr. 53. — 7 U. o. 1548. fasc. 5. nr 64. — 8 U. o. Pro t 13. fol. 108. 
-an 1555. — 9 GKG. A. fasc. XX. — 10 Lelesz, Act. an. 1557. nr. 13. — 11 János 
Zs. aláírása és papírpecsétje. GKG. A fasc. I , III U. o a beiktató parancs-
levél is C. fasc XII. 

29* 
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szept. 18-dikán S. Báthori István adta Rátóti (iyulaíi László-
nak különösen Békés Gáspár ellenében tett hűséges szolgá-
lataiért és elrendeli a beiktatást. E bir tok a hűtlenségbe esett 
Károlyi Lászlóé volt.1 1595 okt. 12-dikén Báthori Zs. meg-
engedte Rátóti Gyulafi Lászlónak, hogy Nagy- és Kis-Gorozlo 
birtokaival is szabadon rendelkezzék.2 

Gábor fejedelemnek 1619. Szent Háromság utáni harma-
dik vasárnap után való szombaton kelt levele szerint (iyulaíi 
Zsuzsánna, Hadadi Wesselényi Pálné adományul kapta anyjá-
tól. Széchi Katától a szolnokvármegyei Goroszló részbirtokot. 

Nagy- és Kis-Goroszló meg Hanisa fa lvakban 1654 szept. 
22-dike előtt 25 jobbágyot adott Barcsai Zs. özvegye (iyulaíi 
Borbála Tököli Istvánné Gyulafi Máriának. Ez ügyben szerző-
dés állott fenn a két nő között.4 

1762 ápr. 24-dikén Guthi Fa rkas alispán kisgoroszlói 
jobbágyáér t kezességet vállalnak Toroczkai István udvarhelyi. 
Medi István kisgoroszlói jobbágyai .5 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírták 
Nagy-Goroszló községből a következőket, p a p o k : Popa György 
és Popa Irimie, mindket tő gör. kath., kán to r : Popa Yonucz 
gör. kath., á r endá to r : Saulovics Ábrahám zsidó; az u d v a r 
részéről való összeírást az uraság tudta nélkül az udvarb í ró 
nem engedte meg.6 Kis-Goroszló községből ekkor ezeket ír-
ták össze: más telkén lakó. adómentes nemesek : Nemes Vo-
nul és Szabó János ; más telkén lakó, adózó nemesek: Na-
p radán Vaszalia és Bumbucz Vaszalie; pap : Jancsó J ános 
gör. kath . ; k á n t o r : Derebán Isztrátyi gör. ka th . ; mo lná rok : 
Krecz Filep, Goczoj György és Csoza Von.7 

Nagy-Goroszló a szilágysomlyói alesperességhez tar tozó 
görcsöni róm. kath. egyház filiája, a hol most a Szt. Kereszt-
kápolna van (Capeila S. Grucis).8 Gör. kath. fa temploma 1800-

1 GKG. A. fasc. II. — 2 U. o. C. fasc. XIX. — :í (Előfordul Udvarhelyivel 
GKG. C. fasc. XIX. — * U. o. A. fasc. XV., XVI. — 5 Szgv. Szv lt 
" U. o. — s Bunyitay Vineze. Schematismus, 347. 1. 
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ban épült. A gör. kath. egyházközség anyakönyve 1825-ben 
kezdődik.1 

Kis-Goroszló gör. kath. fa temploma 1780-ban épült. Ez 
egyházközség anyakönyve 1826-ban kezdődik.2 

Mindkét fa lunak gör. kath. jellegű egy-egy t an te rmű 
elemi iskolája van, a nagygoroszlói 1891-ben, a kisgoroszlói 
1899-ben épült. 

A XVII. századból Csehi javak urbariuma czímmel fen-
niaradt jegyzék szerint Nag Gorozlon 30, Kis-(iorozlón 4,3 
jobbágy van.:í Tehát ekkor Kis-Goroszló volt népesebb. 

Nagy-Goroszlón 1715-ben 9 jobbágy, 3 zsellér, összesen 
12 háztar tás fizet adót, magyar 5, oláh 7; 1720-ban 11 job-
bágy, 5 zsellér, összesen 16 háztartás, 8 magyar és 8 oláh. 
A népesség száma 1715-ben 108 lélek, magyar 45, oláh 63; 
1720-ban 144 lélek, 72 magyar és 72 oláh.4 A lakosok vezeték-
neve magyar ugyan, de nyelvre nagyobb részük oláh. 

Kis-Goroszlón 1715-ben 12 jobbágy és 2 zsellér, összesen 
14 háztartás fizet adót, és pedig 5 magyar és 9 o láh ; 1720-ban 
16 jobbágy és 14 zsellér, összesen 30 háztartás, ebből 12 ma-
gyar és 18 oláh. A népesség száma 1715-ben 126 lélek, ma-
gyar 45, oláh 81; 1720-ban 270 lélek, 108 magyar és 162 oláh. 
A lakosok vezetékneve magyar ugyan, de nyelvre nagyobb 
részük oláh." 1733-ban Goroszló oláh családjainak a száma 
27: egyesült papja György." 1750-ben Kis-Garaszlo-n 600, 
Nagy-Garuszlo-n 304 a gör. kath. lelkek száma.7 

1847-ben Nagy-Goroszlón 316 lakos v a n : róm. kath. 4, 
gör. kathol ikus 312.8 Kis-Goroszló népessége 478 lélek: róm. 
kath. 5, gör. kath. 473.9 

1890-ben Szamos-Nagy-Goroszló lélekszáma 590; nyelvre 
nézve magyar 17. oláh 572, egyéb nyelvű 1; vallásra nézve 

1 Schern 1898. 123. lap. — 2 U. o 120. lap. — 3 GKG. A. fasc. XV., XVI -
4 Magy. Stat. Közt. XII. k. 65. és 67. 1. — 5 U. o. 65. és 66. 1 — Előfordúl 
Náprád után Aranyos és Horvát között. Tr. — 7 Tr. 1901. IX. 283 1. — 8 Nagyv. 
Nvk. 1847. 108. 1. — ® U. o. 110. 1. 



454 g o r o s z i . ó . 

r . kath. 3, gör. kath. 572, evang. reform. 11, izr. 14. Házak 
száma 135. Kis-Goroszló lélekszáma 480; nyelvre nézve ma-
gyar 12, német 1, oláh 410, horvát 43. egyéb nyelvű 7; val-
lásra nézve róm. kath. 45, gör. kath. 423, izr. 12. Házak 
száma 110. 

1720-ban Kis-Goroszlón 4 olyan jobbágy volt, kit földes-
ura visszakövetelt.1 

A csehi vár XYIII. századbeli u r b a r i u m a szerint Nagy-
Gorozlon Csehiszer 13 jobbágy. Úgy a Szent-György, mint a 
Szent-Mi hál}7 adója e szerről, a mióta megosztoztak, 88 déná r 
vol t ; a darabantpénz ugyanennyi. \Tirrasztó~pénzt fizetnek 75 
dénárt , tret ina-pénzt pedig 1 fr tot a hanisaiakkal együtt. J u h -
ból egy gyapjas bárányos j u h o t adnak, tizen alól egy konyha-
bárányt. Ötnél kevesebb j u h váltója két pénz. Őszi tizedként 
minden tízből egyet a d n a k ; ennek váltóját az urak állapítják 
meg. A pázsit-tized minden tízből egy, ha több is, nem adnak 
többet. Tízen alól a váltó két pénz. A korcsmát úgy használ-
ják, min t a többi falvakban. Ugyanitt Listiusné szeri 40 job-
bágy. Mind a Szent-György, mind a Szent-Mihály adója 10 frt, 
a darabantpénz 8 for in t ; mindezeket Hamsával együtt adják. 
Tret inapénzt harmadfé l forintot fizetnek szintén Hamsával 
együtt. Tíz juhbó l adnak egy öreg gyapjas bárányos juhot , de. 
ha több van is, csak egyet; tíz méhből egyet, melynek váltója 
két pénz. A korcsmát úgy tartják, mint a többi falvakban.~ 
Kis-Goroszlón a jobbágyok száma 44. Szent-György adójaként 
5 frt 39 dénár t fizetnek; Szent-Mihály adójában ugyanannyit . 
A darabant-pénz 10 frt. Tret ina-pénzt vesznek 2 fr t 50 d é n á r t 
Virrasztó-pénzzel annyival tartoznak, a mint belől kívánják, 
de csak minden ha rmad ik esztendőben. A kinek j u h a van. 
tizen felül akármennyi van is, itt is csak egy gyapjas fias j u h -
val tar tozik; ha tíznél kevesebb, akkor egy nyúzni való bá-
ránynval. Ötnél kevesebb juhnak a váltója szintén két pénz. 

1 Magy. Stat. Közi. XII. k. .'541. 1. — - GKG. A. fasc. XV. XVI. 
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Disznótizeddel hasonlólag őszszel t a r toznak ; ennek váltóját 
itt is az urak szabják meg. Tavaszi tizedül, ha sok is — mint 
a nagygorosz 1 aiak , csak egyet a d n a k ; váltója két pénz. 
Tar toznak őszszel egy vágótehénnel, tavaszszal is egy tret ina 
tehénnel, há rom pint vajjal és egy bödön túróval.1 

A mívelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
Nagy-Goroszlón szántóföldet 1715-ben 37, 1720-ban 210 köb-
löst; rétet 1715-ben 49, 1720-ban 81 kaszást.'2 Kis-Goroszlón 
szántóföld 1715-ben 45 y9, 1720-ban 385 köblös ; rét 1715-ben 23, 
1720-ban 70 kaszás; malom 1720-ban 1, ebből jövedelem 42 
for in t ; 1715-ben pedig ipar és kereskedésből jövedelem 45 
forint.3 

1895-ben Szamos-Nagy-Goroszló gazdaságainak száma 126. 
Területe 1898 katasztrális hold, a melyből szántóföld 957, le-
gelő 361, erdő 291, rét 117, kert 58, szőlő (parlag) 4, termé-
ketlen 110 hold.4 Kis-Goroszló gazdaságainak száma 164. 
Területe 2302 katasztrális hold, a melyből szántóföld 988, 
erdő 759, legelő 142, rét 124, kert 88, nádas 5, szőlő, beül-
tetve 1, terméketlen 195 hold.5 

N.-Goroszló községnek 1900-ban 9728 K. 58 f. becsértékű 
cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 3165 K. 86 f. Kis-
Goroszló vagyona 4216 K. 78 f. érték állami egyenes adója 
2957 K. 80 f. 

Utczái: Alsó-, Fe lső- (másként Poinicza-), Tranis = t rányis-
és Husia = huszijá-utcza. Határrészei: Moine = Mojnyé (ugarnak 
maradot t szántóföldek), Costite Kosticzé (bordás dombocskák), 
Yalea Cost i te lor=Yál já Koszticzélor (a bordás dombocskák alatt 
elterülő völgy), Blidar (tálas), Fundatur i — F u n d a t u r j (zugolyok), 
Yalea Case lor=Yál já Kászélor (a házak pataka), Pceana 
Pojána (erdei rét), Giuncalai = Gsunkálej tájszó (bojtok), Ses = 
Sesz (fennsík), Goastea Morii = Kasztjá Morij (a malomnál vég-

1 GKG. A. fasc XVI. XVI. — * Magy. Slat. Közi XII k. 65. és 67. lap. 
3 U. o. — 4 Mg. St. 510. — U. o. 
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ződo domb), Rastoaca = Resztake (vízárok), Cos P r u n d = K o s 
P r u n d (homokos kas), Cánepi§te = Kinyéptvistyé < kenderföld), 
Kis-Sziget, Baltá = Bálta (tócsa), Párául Corbului==Pereul Kor-
bu lu j ihollós völgy), Mánjele Munzsele (mocsok). Vizei: a 
Szamos folyó; a Yalea Case lo r=Vál já Kászélor (a házak pa-
taka), Valea Costitelor = Váljá Koszticzélor (a dombocskák pa-
taka) és a Sész határrészében folyó pataknak a neve Vályá-
luj-Drágus. 

Kis-Goroszló utczái : Xáprádi-, Kis-Debreczeni- és Nagy-
Goroszlói-utcza. Határrészei : Dimbul Rosul Dimbul Bosu 
(veres domb), Pogaci = Pogeesj (pogácsák), Creanga Inéului 
Kréjángá Ineuluj (inói ág), Lunka (völgy), Neamt — Nyámez (né-
met), Bal t- Bálta. Cost i te=Koszt iczé (dombocskák), Poderei 
Pogyéréj (fennsikocskák), Cicera = Csicserá, ennek része Párául 
Boilor = Pereul Bojilor (az ökrök csermelye); Hanosa Há-
nosá (Hanisa).1 

Görcsön. 

(jercsen, Gerchyn, Gerchen 140,"), Georchyeon 1413, Görtsen 
1404. Chhewrchen 1543. Geurchium 1547, Gorchieon 1549, 
Gewrcheon 1553, Geörchen 1555, Gerehon 1556, Georcheon 1609, 
Görtsön 1797, r o m á n u l Gercsij 1733. Grcno: görcsös hely. 

Középszolnokvármegyei helység, a hol 1690 jun . 21-dikén 
a vármegye törvényszéke két ákosi jobbágy ügyében tartott 
gyűlést.2 Azt a tanúval lató parancsot , melyet 1 (594 márczius 
13-dikán Kolozsvárit Bánfi György, Erdélyország kormányzója , 
Tasnádi Bikfalvi Zsigmond, Gábor, János és Ferenez, Szaká-
csi Hatvani János és Ákosi Pap István meg neje Guthi Anna 
részére engedett, ez évi ápr. 4-dikén a vármegyének itt tartott 
gvűlésén hirdették ki.:! 

1638 decz. 28-dikai itt volt Haller Gábor.4 1676 deezem-

1 L. ezt. 2 Nagyv. Múz. Hit. — Kiadta Dúl András, jegyző. Eredetije 
Xvár. Muz. Bl. — 4 Haller Gábor Naplója. Gr Mikó Imre: Erdélyi történelmi 
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her 9-dikén irja Tököli a nap ló jában: «Görcsönbe szánkáz-
tam, de ott Serédi uramat nem találtam.»1 

1409-ben Gercsen bir tok lefoglalásáért Kusalyi Jakcsi 
fiait: Györgyöt és Istvánt megidézi Bélteki Drág vajda fia 
Sandrin.2 

A váradi káptalan 1413 nov. 2-dikán kelt levele szerint 
Bélteki Dragh vajda íia Sandr inus a Jakcsiaknak adja Geor-

(iÖlK'.SÖN BAKÓ W E S S E L É N Y I MIKLÓS KASTÉLYÁVAL. 

chveon bir tokot és még más kettőt, mer t ezek őt és testvérét 
Imrét fölmentették ama birság fizetése alól, melylyel a vaj-
dát súj tot ták volt a Jakcsi György mester ellen elkövetett ha-
talmaskodása miatt."' 

1450 decz. 14-dikén kelt oklevél szerint Kusalyi Jakcsi 
György s testvére néhai László (néhai Jakcsi János íiaii rész-

1 Torma Károly : Késmárki Tököly Imre naplója 1676—167S. 3. 1. — - Le-
lesz, B. 134. f. 7. nr. 14. A protonotariusnak 1584-ben Gyulafi László fiai 
számára kiadott átiratában. GKG. C. fasc. XII 
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jószága. Kémeri Miklós részére akar ták elfoglalni, de azt sem 
Jakcsi György sem Kusalyi Jakcsi László özvegye nem engedte.1 

1462-ben bizonyos pénzösszeg átvétele mellett Kusalyi 
Jakcsi György visszabocsátotta az itteni részbirtokát Bélteki 
Drágfi Miklósnak,'2 sőt 1464-ben Kusalyi Jakcsi János — tel-
jes kielégittetése után örökre visszabocsátotta Bélteki Drágfi 
Miklósnak.3 

1494-ben Kusalyi Jakcsi Ferencz a Görcsönben levő rész-
birtokol is odaadta Drágfi Bertalannak az ettől visszakapott 
bereg- és középszolnokmegyei bir tokokért .4 

E birtok felét 1508 jul. 9-dikén Drágfi György oda aján-
dékozta édes anyjának, 3 a ki (jul. 11-dikén) a kusalyi apá-
czáknak adta.'5 Görcsönből 1519-ben özv. Domahidai Mátyás-
nénak Yigh Benedek nevű jobbágya úrnője személyében je-
len van, a mikor a Kis-Dobai Szabó Tamás fiainak átadják a 
Kis- és Nagy-Dobán és Adon levő szomszédos részjószágokat.7 

1543-ban 11 kapu után fizettek adót a Drágfi Gáspár job-
bágyai ; fölmentésnek örvendet t azonban 1 biró, 4 szabados, 
12 szegény, 2 ú j ház és 2 puszta telek.8 1549-ben (Georchieon-
ben) és 1553-ban (Gewrcheonben) 7 kapuszámnyi adót fizet-
tek Drágfi özvegyének a jobbágyai, ellenben felmentést é h e -
zett 1 biró. 12 szegény, 2 szervitor és 8 új ház." 1570-ben 
(Gerebenben) 6 kapuszámnyi adót fizettek a császár jobbágyai. '0 

Néhai Jakcsi László itteni jószágából is leánynegyed illette 
meg Panaszi Pázmán Farkast és Annát az anyjuk által kö-
tött szerződés alapján. E negyednek a kiadására 1547-ben meg 
is intik Jakcsi Mihályt.11 

1555-ben Drágfi György e bir tokához a kincstár, Báthori 
András vagy György, Ország Kristóf, Perényi János fiai egy-
aránt igényt támaszthatnak, mert ez ellen tiltakoznak Kusalyi 

1 Az Erdélyi Muz. oklevélgyűjteménye. Gróf Kemény József hagyatéká-
ban. 2 GKG. A. fasc. XX U. o. — 4 Jel. 5 1)1. 3(5405. Michael, pg. 275. 
nr. 1. — « U. o. pag. 278. nr. 1. — ' Szgy. * Dical. — 0 U. o 10 U o 
11 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 2. nr. 53. 
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Jakcsi Mihály íiai: Boldizsár Mihály és András.1 Az itteni 
részbirtok elfoglalása miat t pedig Xádásdi Tamás ellen tilta-
koznak ezek." 

1556-ban a Gerchonben fekvő nemesi telkeket Bélteki 
Drágfi György magtalan elhalálozása után Izabella királyné 
Báthori Györgynek és Somlyai Báthori Annának s örököseik-
nek adományozza. 3 1557-ben Kusalyi Jakcsi Mihály fiai: Bol-
dizsár, András és Mihály tiltakoznak az ellen.4 Egy, kétség-
kívül XVI. századbeli jegyzék szerint is a Jakcsi- javakhoz 
tartozik e birtok.5 

1609-ben Serédi István gondnoki vallomást tesz Palaticz 
János számára Georcheon birtokról." 

1081 decz. 16 előtt Fái István arra kérte Veres István 
szolgabírót, hogy intse meg Serédi Benedek itteni udvarb i ró -
ját, Gigányi Nagy Mártont egy közös erdő használata ügyében.7 

A göresöni kastélyhoz tartozó középszolnokvármegyei 
Görcsön bir tokról szedni szokott tizedet a gabonafélékből s 
a házi állatokból 1724 jul. 13-dikán III. Károly király Csik-
Szentkirályi Andrási Ferenez és József báróknak és feleségeik-
nek: Keresztes Katalin grófnőnek és Balassa Erzsébet báró-
nőnek s gyermekeiknek adományozta . 8 A bir tok az előtt a 
Serédi családé volt.9 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra összeírták 1797-ben 
e községből a következőket. Főbb b i r tokos : gr. Andrási Ká-
roly; más telkén lakó, adómentes nemes : (iái Mihály; fize-
tést élvező urasági t isztek: Palmeri János tiszttartó és Boko-
tán Andrej i spán ; p a p o k : Kolcza Dávid ref. és Popa Nvekita 
o láh ; kán to r : Pap Von oláh.10 

Az evang. reform, egyházra vonatkozó legrégibb adat 
az a koporsó, a melyet 1890-ben a templom újjáépítésekor 

1 GKG. A. fasc. XX. — - Lelesz, Prot. 13. fol. 108. an. 1555. — : s Gr. Károlyi 
ltár. III. k. 289. 1. — * Lelesz, Act. an. 1(557. nr. 13. — 5 Wl. — Lelesz, Prot. 
51 fol 15. an. 1509. — 7 Orsz. lt. ügyv. utáni iratok 29 105. — s Jlt. » Szgv. -
10 Szv. lt. 
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találtak a szószék előtt levő kr iptában ezzel a felirattal: P. 
V. I). M. 0 . B: A: MDXCII (azaz: Pastor et Verbi Divini Mi-
nister., obiit anno 1592.) Ez a koporsó tehát tekintettel az 
évszámra az egyház első re formátoráé lehetett. Az öltö-
zete. a melyben eltemették, hosszú talár tizenkét zománczo-
zott ezüst gombbal , czipő és har isnya térdkötő bőrszalaggal. 

Az egyház a t izenhatodik század elejéig Szilágyfő-Keresz-
tú r íiliája. Serédi István midőn Czigányit is Görcsönhez csa-
tolta, a pap részére hatvan veder bort s hatvan kereszt bú-
zát «igért istenhez s a szenteklézsiához való kegyességből az 
udvarból.» A mikor «elszakadott volt Keresztúrtól» az egy-
ház, akkor a földesúr «igért» «a búza és bor mellé» «egy 
karai', dolmányt és felső ruhát , egy nadrágot, két verő ártánt, 
két kaszáló rétet, szántást-vetést. «Az korság minden házas 
ember másfél kalangya búzát, egy kalangya zabot» és 25 dé-
nárt. «egy nyilas rétet, a mennyi t bír egy ember kaszálót» 
adott. 

A Serédiek férfiágának kihaltával az udvartól való java-
dalom lassanként megszűnt.1 

Az egyháznak egyik állítólag igen régi harangját 1848-
ban Kolozsvárra küldették s az többé nem került vissza. 
A meglevők az ú j a b b időkben készültek. A nagyobbik 1841-
ben, a kisebbik 1827-ben. «Készítette Andrásovszky János a 
görcsöni ref. egyháznak» felírással. 

Klenódiumok: Lrvacsora i kenyérosztó aranyozott ezüst 
tányéi a következő felírással: A görcsöni ekktesiához Isten 
dicsősségére Csináltatta: Serédi Péter 1697. Középen a Serédi 
czímer áll: egy kézben három nyílvessző. A pohár szintén 
ez időből származik, mert teljesen egyforma kivitelű a tányér-
ral. Felírás nincs rajta. Egy ón kannán a következő felírás 
v a n : Sáros Berkeszi Mihály Deák Uram csináltatta a gör-
csöni ekklesia számára maga indust riájábul 1713. Egy Ur-

1 Néuk. ev. ref. 1879 12—13 1. 
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asztali r u h á n a következő felírás v a n : Somlyai praedikátor 
Filep István és hites társa Orbán Mária adták tiszta szívből, 
1767. Ezeken kívül egy czinkanna Bikfalvi Ferencz ajándéka 
(1804), egy másik czinkanna Bikfalvy Pál Ferenczé (1783), 
egy czintányér «Arnes Borbálának az yöresöni urasztalára 
szentelt ajándéka (1 7&VJ» Jancsö Ferencztől 1775-ből van egy 
urasztalára való bor t osztogató, aranynyal futtatott, v i rágos 
ezüst kehely. 

Papja i : Kémeri B. János, kit Sepsi N. András követett 
s a ki Hadadban halt meg, 1635-ben Batizi István, kit az 1635 
jun. 17-én Váradon tartott közzsinat küldött.1 1646-ban Ba-
gaméri Márton, Krasznán halt meg, 1770-ben Gazda Sámuel,2 

Begéczei Imre kirekesztetett, 1718 1759. Kovásznai György, 
meghalt Borzáson, 1736-ban Kisvárdai Mihály, meghalt Kö-
vesden, Uzoni Lukács, meghalt eklézsia nélkül Sz.-Somlyón, 
1775—1779. László István, 1776-ban Hunyadi Gerzson, meg-
halt Horvátban, 1776 1779. Sárkány Mihály, kit 1776 augusz-
tus 6-dikán küldtek ide,3 1779 1782. Kibédi János, 1787 1789. 
Porsolt Sámuel, 1789—1791. Fetés Antal, 1791—1797. Kis 
György, 1793—1822. Fetés András, 1797 1801. Kolcza Dávid. 
1801—1808. (ismét) Kibédi János, 1808 1810. Kele János, 
1810 1812. Bóné István, 1811 1814. Surányi Mihály, meg-
halt Bécsében, 1814—1821. Fetés Antal, 1821 1823. Cseh 
Mózes, 1823—1872. Kerekes Mózes, meghalt Leiében, 1825 
1829. Alszegi Sámuel, 1829 1834. Dobrai István, 1834-1836. 
Balázs János, 1836 1837. Szarvas Bálint, 1837—1869. Szent-
királyi Sámuel, meghalt Kövesden, 1838 1847. Barabás György, 
1847—1852. Dohai István, 1852—1857. Svájnicz László, 1857 -
1860. Gidai János, 1860—1865. Püspöki József, 1866—1889. 
Aracs Endre, jelenlegi lelkész: Versényi Miklós.4 

A krasznai esperességhez s a szilágy-somlyói alesperes-

1 Tört. Tár, 1898. évf. 632. 1. — 2 Tt. ev. ref. II. 141 1. — :s U. o 180 
lap. — 4 Névkönyv, ev. ref. 1879. 14 1. s Egyházmegyei lt 
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séghez tartozó itteni róni. kath. egyház falán levő kőbe vé-
sett felirat szerint Nagyfalusi Serédi István. Kraszna vár-
megye főispánja és felesége Kamuthi Katalin építettek egy 
templomot 1647-ben, de hogy kath. volt-e. vagy újított hit-
felekezetű ez a templom, adatok hiányában eldönteni nem 
lehet. 

Az új róm. kath. templomot néhai Csik-Szent-Királyi 
Andrási Ferencz építette, s Szent Annának szenteltette lel 
Luzinszki István váradi püspökkel az 1733 1734-dik évben. 
Ajándékul Görcsön, Bréd, Paptelek és Mojgrád falúk tizedét 
adta az egyháznak. 

E templomban a zilahi pap felügyelete alatt az udvari 
káplánok szolgáltak, a kik közül az első Salzpang Pál volt. 
később a zilahi parochia admin is t ra to ra ; azután a minori ta 
atyák következtek gyorsan váltakozva. Végre 1825-ben került 
ez az egyház püspöki felügyelet alá. «Udvari káplánságból 
önállásúvá emeltetett.»1 Magyar nyelvű anyakönyve 1732-től 
kezdődik. 

Ennek a Szent Anna egyháznak van egy oltára, a fa-
toronvban két esengetyűje. A szentélyben az evangélium fe-
lőli szárnyában van az Andrási grófok nemesi czímere kőbe 
vésve, 1778-dik évvel." 

1847-ben «kegyúr: Andrási Szerafin s Júlia grófnők.»" 
A gör. kathol ikusoknak fatemploma 1701-ben épült. 

Anyakönyvük 1823-ban kezdődik.4 

Állami jellegű egy tantermi! elemi iskolája 1893-ban szer-
" veztetett. 

1703-ban Görcsönben van 11 s 10 jobbágycsalád, két 
részre, Serédi Péter s István részére. Szolgálni kötelesek min-
denkor, a mikor s mire kell. Karácsonytyúkkal, búza-, zab-, 
méhdézsmával tar toznak. Erdejök nem lévén, disznótizedet 

1 Nagyv. Ncvk 1847. 108. lap - Bunvitay Vincze : Schematismus. 347 
lap. :í Nagyv. Ncvk. 1847 108 1 — 4 Sch 1880. 104 1. 
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nem adnak. Majorság-föld van elég, 150 köblös egy-egy for-
duló, kaszáló akár 300 kaszás. Törvénykezésüket kezdik a 
falu székén, azután fogott embert hozhatnak, ha rmadszor az 
úr székére viszik, a hol végződik ügyök. Az egy-két forintos 
bírság a falué, a tizenkét for intos az úré. Korcsma karácsony-
tól fogva szüretig az uraké.1 

Adót ( iörcsönben 1715-ben 8 jobbágy háztartás fizet, vala-
mennyi magyar ; 1720-ban 23 jobbágy és 3 zsellér háztar-
tás, összesen 26, és pedig 14 magyar és 12 oláh.2 A népes-
ség száma 1715-ben 72 lélekre tehető, magyar va lamennyi ; 
1720-ban 234 lélekre, magyar ebből 120, oláh 108. 1720-ban 
há rom telek volt már negyvenöt éve puszta. : ! 

1733-ban oláh családjainak a száma 25; gör. keleti papja 
í rsz/' 1750-ben a gör. kath. lelkek száma 164.5 

1847-ben 32 róm. kath., 340 gör. egv., 1 ágost. hitv. evang., 
280 helv. hitv. lakót találunk.0 1890-ben lélekszáma 936; 
nyelvre nézve magyar 589, német 6, oláh 341 ; vallásra nézve 
róm. kath. 60, gör. kath. 342, evang. reform. 527, izr. 7. Há-
zak száma 192. 

Báró Wesselényi Miklós itteni kastélyát már előbb be-
mutattam." 

A kastély kert jében levő körülbelül 150 cm. á tmérőjű 
tölgyfát, mint már szintén említettem, a Serédi család egyik 
tagja ültette. E fa tetején most filegoria van.8 

Szántóföldje 1715-ben 40. 1720-ban 42772 köblös ; rétje 
1715-ben 46. 1720-ban 223 kaszás; szőlője 1720-ban 33 kapás.9 

1895-ben gazdaságainak száma 206. Területe 2327 kataszt-
rális hold. a melyből szántóföld 847, legelő 573, rét 508, 
kert 115, erdő 97. szőlő parlag 54, beültetve 10, terméketlen 
123 hold.10 

1 Orsz. lt Urb. et Cons. fasc. 64. nr. 17. — - Magy. Stat. Közi XII köt. 
65. és 06. lap. — « U. o. 341 lap. — * Tr. — 5 Tr. 1901. IX 284 1. — « Nagyv 
Névk. 1847. 108. 1. — " II. k. 287. lap. — s U. o. — » Magy. Stat. Közi. XII. k. 
65 és 66. l —i'» Mg. St 506. 
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A községnek 1900-ban 7407 K. 20 fi 11. becsértékű cse-
lekvő vagyona van, állami egyenes adója 3580 K. 5 fill. 

Utezái: Nagy- Hegy-, Kisály-, Oláh-temető-, Tynkul-, 
Pataki-uteza. (Alszeg és Felszeg.) Határrészei : Kis-Álv, Halastó. 
Mikó, Halta Hálta (pocsolya), Csompasz. Rétre-járó, Szénafű, 
Kolozsi oldal. Nagy-rét, Nagy-Aly. Szőlők: Nagyhegy, Kolozsi, 
Gögény és Udvari szőlő. Erdők: Berek és Mikó. A helység 
déli részén Czigányi, Vártelek és Görcsön között gyöm^örű 
vál tozatokban terűinek el báró Wesselényi Miklósnak szántó-
földjei, legelői és erdői. E határrészben a falu mellett van a 
«halastó» szépen parkírozott helyen temérdek arany-hallal. 
E tóban van a forrása a Szilágypatak egy ágának. Távolabb 
a szamosvölgyi vasút fut egy igen szép völgyben, ezen irány-
ban a Görcsönhöz tartozó határrészeknek a végén. Nyugoti 
részén van a görcsöni oláhságnak egy kisebb területű elpusz-
tult szőlőhegye, melyet most kukoricza termelésére használnak. 
E mellett van a Csompasz 1 nevű tanya, Bogdánfi Ferencz bir-
toka. A határrészhez tar tozó többi terület kizárólag szántóföld 
és legelő, bá ró Wesselényi Miklós és Czell Lőrincz birtoka.1 

Rút ja i : Falu kútja, Czigánykút és Mikó-kút. 

Gurzófalva. 

Gurzofalwa 1549, Gorzojfahua 1570, Gorzófalu 1594, ro-
mánul Fetindie 1733, Feiindea. 

Középszolnokvármegyei helység, de más az a Fekonda, 
a melyet az oklevelek Turbucza, Győrtelek, Mutos mellett 
Kővár tartozékai közt említenek.2 

Kétségtelen, hogy eredetileg az erdélyi püspök birtokai-
hoz tartozott, mert , mint egy 1594-diki oklevél említi, Zilah-
hoz számították.® 

1 L. ezt — 2 V. ö. Csánki I k. 555. J. GGK. A XX. L. Tóhát. ® Nagyv. 
Múz. Bl. 



g l ' r z ó f a l v a . 

1549-ben 5 kapuszánmyi adóval rótták meg a kincstár-
nok jobbágyait, a kiken kívül volt még a helységben 6 sze-
gén v és 1 új ház. 1553-ban a váradi püspök a földesúr e 
helységben.1 1570-ben 3 kapu után adóztat ták meg a császár 
jobbágyait.2 

1589-ben Báthori Zsigmond Sarmasághi Miklósnak ado-
mányozza. Majd a bir tokba, a melyről az is el van mondva , 3 

hogy előbb a néhai Sarmasághi Miklós s azután özvegye: 
Révai Anna (előbb Kusalyi Jakcsi Boldizsárné) tu la jdona volt, 
Péterfalvai Bencze Istvánt iktatják be.4 

1593-ban e bi r tokba Kendi Gáborné Révai Annát iktat-
ják be.5 1594 okt. 3-dikán Báthori Zsigmond megparancsol ja 
Massai Ferenez somlyai udvarb i rónak , hogy Gorzó falut, me-
lyet «annak eleötte Zilahiul zakaz ta thunk volt el» és a me-
lyei akkor Kendi Gábornak adott, bocsássa vissza a zilahiak-
nak.6 Kendi Gáborné szül. Reway Kata 1595-diki végrendele-
tében leányainak, Annának és Margitnak, hagyja.7 

1641-ben Jenvezei Szunyogh Gáspárné L. Bánfi Zsuzsánna 
Kis-Rédei Rhédey Ferenez jelenlétében pénzszükség miatt 
eladta e bir tokot az ottani malommal együtt örök áron és 
visszaválthatatlanúl Gyerő-Monostori Kemény Jánosnak és 
örököseinek.8 1643 m á j u s 20-dikán Serédi István Kemény 
János fejedelmi főkomornyik javára mond le e bir tokról .9 

Gurzófalva történetében egy alkalommal Kemény János 
fejedelem özvegyének Lónyai Annának a nevével is találko-
zunk. 1683 április 10-dikén Mocsolvára, Veres István, közép-
szolnokvármegyei szolgabíró, Sas Mátyás és Móré Péter, as-
sessorok előtt a fejedelemasszony meghitt í ródeákja : vitézlő 
Nagy Gábor s az ő nagysága szilágyi jószágának a gondvi-
selője: Lőrincz János, az előbbi ú rnő je pecsétes levelével, 

1 l)ical. — - U. o. — :í Orsz. lt. Gyulai", kápt. II-dik Lib. Reg fol 472. 
4 Orsz. lt. Gv. f. kápt. cent. S. 49. — 5 Orsz. lt. kolozsm. conv. fasc. R nr 7. 
20. fiók. — <! Eredetije N.-vár. Múz. Bl. — 7 Szgv. — 8 Bl. fasc. LL. nr. 5. — 
9 Szgv. 

l)r. PETIII MÓLT: Szilágy vármegye monographiája. III. 
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j á r tak Gurzófalva ügyében, a melyet Lónyai Anna nemes 
Szőcs Bálint, zilahi lakosnak kétszáznegyven magyar forintért 
zálogba vetett volt, de úgy, hogy kiválthatja. A Kemény Já-
nos fiának, Simonnak a gyermekei, azon alapon, hogy a ((fe-
jedelem szerelmes házastársának a káptalanok előtt» bizonyos 
összegben a Kövesden levő udvarházát minden hozzátarto-
zandó jószágival «életéig» adta. hogy az asszony szabadosan 
«élhessen belőle», tehát mer t «az édes jobb atvjok néhai 
Kemény János úgy kötötte volt feleségének», hogy ((élhessen 
belőle», Gurzófalvát pénz nélkül akarták elvenni. Ezért küldte 
ki a fejedelemasszony az ő szolgáját, végezzen Szőes Bálint-
tal, egyik se valljon kárt, meg is egyeztek o lyképen: Szőes 
Bálint visszabocsátja Gorzófalvát a fejedelemasszonynak, hogy 
a maga kezénél inkább megoltalmazhassa, «mivel azon jószág 
nem kövesdi, hanem fiscalis», Szőcs Bálint Somlyón, a Kis 
Ferencz jobbágy házát, korcsmájával együtt, kapta, míg a 
fejedelemasszony leteszi a kapitális összeget.1 

Gurzófalváról Andrási István és Kemény László jobbágyai 
azok között vannak, a kik 1715 ápril 8-dikán kezességet vál-
lalnak Guthi Dénes oláhkeczeli jobbágyáért, Nyilas Tivadar-
ért s ennek fiáért.2 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben a község-
ből báró Kemény Simont és Pop Yonu oláh kántor t irták ki.a 

Gurzófalván a gör. kath.-oknak fa templomuk van.4 Gör. 
kath . jellegű egy tantermit elemi iskolája 1899-ben szervez-
tetett. 

1703-ban Gurzófalu b i r tokban a jobbágyok szolgálata a 
szükséghez képest történt. Törvénvkezésök: a falu székéről 
Egeres-Patakra vitték törvényöket, onnan Zilahra s esetleg 
még a vármegyére . A két forintos birság fele az udvarbiróé, 
fele a fa lué: a 12 forintos birság a földesúré, ebből a falu-
nak s az udvarbi rónak 1—1 forint járt . Egyéb tizeddel nem 

1 Wlt — 2 Szgv. — Szv. lt. * Sch. 188ü. 103 I 
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tartoztak, csak bárány-, disznó- s méhdézsmával . A l)árány 
váltója 4 d., rajtól 2 d., sertéstől makkról 12, pázsitról 4 d. 
Korcsmát még eddig nem árultak. Erdejök Egerespatakkal 
határos, az erdő ha rmada jövedelmével — a Keményeké.1 

1715-ben 3 jobbágy háztar tás fizet adót, mind a há rom 
o l á h ; 1720-ban 3 jobbágy, 2 zsellér, összesen 5 háztar tás és 
pedig 2 magyar és 3 oláh. A népesség 1715-ben 27 lélek; 
mind o láh ; 1720-ban 45 lélek, 18 magyar és 27 oláh.2 A la-
kosok vezetékneve magyar ugyan, de nyelvre nagyobb ré-
szük oláh. 1720-ban há rom telek volt puszta már luisz éve." 

1733-ban 17 oláh család vol t ; papja görögkeleti és két-
nejű.4 1750-ben a gör. kath. lelkek száma 120.5 

1847-ben a lakosok száma 378; va lamennyi gör. kath." 
1890-ben lélekszáma 250; nyelvre nézve magyar 5, oláh 

251; vallásra nézve gör. kath. 249, izr. 7. Házak száma 51. 
Szántóföldje 1715-ben 14, 1720-ban 40 köblös; rét je 

1715-ben 9, 1720-ban 10 kaszás.7 1895-ben gazdaságainak 
száma 99. Területe 1592 katasztrális hold, a melyből erdő 
942, szántóföld 331, legelő 222, rét 51, kert 10, terméket len 
30 hold.8 

A községnek 1900-ban 2753 K. 00 f. becsértékü cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 807 K. 0 f. 

Határrészei : Valea Morii = Yáljá Morij (Malomvölgy), 
la Oltoani = lá Oltouánv (az oltványoknál), Meszes, la Ri-
tur i = lá Rituri (a réteknél), Gerebse, Dealul Niculii = Gyá-
lul Xyikulij. E r d ő k : Meszes, Csetelús, Padurea Bisericii 
Padur já Biszeriesij (templomi erdő), Poeni = Pojény (erdei 
rétek). 

\ izei: Valea Morii = Yáljá Morij (malmos patak) és 
Valea Sécii = Váljá Szecsij (kiszáradt patak). 

1 Orsz. lt. Urb. et Göns. fasc. 64. nr. 17. — - Magy Stat. Közt. XII k. 63. 
és 66. 1. — a u . o. 341. lap. — 4 Tr. — 5 Tr. 1901. IX. 284 1. — 6 Nagyv. Nvk. 
1847. 107 1. — " Magy. Stat. Közi XII k. 0:>. és 66. 1. — 8 Mg. St. 506. 
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Gyeiietelek. 

(iyenetheleke 1550. 
Középszolnokvármegyei praedium. mely az oklevelekben 

Szent-Királylyal (1550) fordul elő. Valóban ott találjuk ma is 
Ér-Szentkirály határrészei közt Gyeneuölgyet. 

1550-ben (jan. 20.) Ferd inánd király új adományul adja a 
középszolnoki Gyenetheleke prsediumot Szentkirályi Ferencz-
nek. István és Lászlónak.1 

Gyetvir. 

Egy ízben fordúl elő ily nevű kraszna vármegyei birtok, 
még pedig Varsolczczal. 

1496. decz. 7-dikén Báthori Andrást és Zsigmondot be-
iktatják ebbe a b i r tokba. 

Nem lehetetlen, hogy itt nem is külön birtokkal, hanem 
talán Buchmér , Gutmér elferdített nevével ál lunk szemben.2 

Győrtelek. 

Győrtelek kettő van : Hadad- és Somlyó-Győrtelek, az egyik 
Hadad mellett, a másik Somlyó közelében. Mind a kettő 
középszolnokvármegyei helység vol t ; de Somlvó-Győrtelkét 
gyakran számították Kraszna vármegyéhez s 1876-ban is mint 
krasznavármegyei helységet csatolták Szilágy vármegyéhez. 

Nevök változatai : (iourou (?) 1205—1235, Gyurgteluke 1351. 
Gyurgteleke 1352, Gertheleke, Gyurgteleke, Gywrgteleky 1378. 
Gyewrteleke 1400 körül , Györgyteleke, Gerthelek, Gywrgihelek 
1405, Gyűrtelek 1416, Geertelke 1429, Gyűrthelek 1435, Gywr-
thelek, Ggerghteleki 1447, Görgteleke 1461. György falna 1464. 
Gyeoryyteleke 1495, Cherghteleke 1543, Gyerteleke. Gyeorgthe-

1 Szgy. — 2 Dl 27,7(52 
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le ke 1549, Gy ertetek 1550, Gergtheleke, Gyeivrghteleke, Georg-
thelek, 1553, Gurgtheleke 1560, Gijeorg telke 1569, Gewrgh-
teleke 1570, Gyeorgythelek 1572, Ggorgy lelek 1577, Gieorgi 
telek 1590, Gyeörtelek 1623, Giőrtelek 1638, Csűr telek 1733. 

Győrteleknek nyomát leljük a Váradi Regestrumban, két-
ségtelenül azt rejtegeti a Gourou villa, a mely falubeli Apaj 
b izonyos kardot látott Szent-Márton villabeli bölényvadász-
nál, Andrásnál , a kit ezért lopással vádolt. András ezért a 
kitűzött időben megjelent Váradon, de Apaj nem.1 Kandra 
Kabos azt véli, hogy Gourou alatt Somlyó-Győrteleket kell 
é r tenünk , miután a bölények Erdély hegységeiben keresen-
dők, nem pedig Győr megyében, a hova Beél e falut Nagy-
Győr néven helyezi.2 

1. Hadad-Győrtelek. 

Hadad-Győrtelek a Drágfiak bi r toka 1405-ben.:í 

1461. márcz. 5-dikén Gergthelke bir tok elidegenítésétől 
Jakcsi (iyörgy és gyermekei nevében eltiltja Jakcsi Jánost 
Lelei István.4 

1462-ben egy részét bizonyos pénzösszeg átvétele mel-
lett Kusalyi Jakcsi Gvörgv visszabocsátotta Bélteki Drágfi ~ - CT.. CT 

Miklósnak.5 1464-ben (Gvörgyfalvát) Kusalyi Jakcsi János 
teljes kielégíttetése után örökre visszabocsátotta Bélteki 
Drágfi Miklósnak." 

A leleszi konvent 1495. Szent Mihály napja után való 
csü tör tökön kelt levele szerint e birtokot, a mely Bélteki 
Drágfi Bertalan, erdélyi vajdánál van zálogban, ennek és fiai-
n a k : Imrének, Györgynek és Jánosnak meg örököseiknek adja 

1 Kandra K . V. R 290. 1 — 2 U. o. ő. sz. j. Csánki, I. k. 550. 1 
4 Előfordul ezen oklevélben Erdőaljabélteki Drágfi Miklós is. A birtok Szeér 
és Apácza után van említve. Dl. 30,392. Km Prot. E. min. pag. 102. nr. 1 — 
5 Győrtelke előfordul Tótfalu után Örményes és Görcsön között Borzlyuk 
előtt. GKG. A. fasc. XX. U. o. 
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örökre Kusalyi Jakcsi Ferencz a maga és összes rokonai nevé-
ben hálából azon jóindulatért , melylyel a vajda i rántuk vi-
seltetik.1 

Közép-Szolnok vármegyének legrégibb adóösszeírásában 
két Győrtelekről van szó. Azon a Gertheleken, a melyik Felső-
Várcza és Felső-Szivágy közt fordul elő, 5 frt adót fizettek 
egyik Drágfinak a jobbágyai .2 1543-ban a középszolnoki Chergh-
teleken 5 6 kapu után adóztatták meg a Drágfi Gáspár job-
bágyai t ; fölmentvék az adózás alól 1 bíró, 3 szabados és 
4 új ház.4 1549-ben (G\eorgtheleke-n) és 1553-ban (Gyewrgh-
teleke-n)5 5 kapu után rótták meg adóval Drágfi özvegyének 
a jobbágyait . Fölmentést nyert az adózás alól 1 bíró, 20 sze-
gény és 5 új ház." 1570-ben (Gewrghteleken)7 5 kapu után 
adóztatták meg a császár jobbágyait . s 1604-ben a Gyulafi-jószág-
hoz tartozó Győrteleken 2 rótt ház után 4 forintnyi adót ve-
tettek ki.9 

Báthori György, továbbá nejének, Báthori Annának és 
utóbbi gyámfiának, Drágfi Györgynek Cseh várbeli várnagya 
ezen Drágfi György és anyja megbízásából ugyancsak e Drágfi 
(ieorgthelek bir tokából Kwthy Illés, János és Gergely, Med-
ves Gergely és Márkus, Zaharv Gergely, Mihály és Tamás, 
Magyar János és István, Zaharv Ábrahám, Oroz Jakab, Saj thos 
Kozma, Fyles Illés. Thehenes János és Gergely, Xagyya Way-
woda János, Papsa Simon és Lőrincz, Medwes Lukács, Koztha 
Lukács, Lukach Gergely, Lukach Dániel, Bavaz Tivadar, Ke-
res László, Pathwl János és Péter, Thehenes Tivadar, Pathwl 
Nekitha, Pathwl Márkus, Bavaz Péter és János, Dan Péter. 
Lukács és Lázár, Erdelv Lázár, Keres János, Xagyya Lázár. 
Papsa László, Symon András és Koztha Péter jobbágyokat 
vették maguk mellé, a mikor betörtek fegyveres kézzel Kusalyi 

1 Az itélőmesternek 1584-ben Gyulafi László íiai számára kiadott átiratá-
ban GKG. C. fasc XII. — - V. ö. e mű I. k 170. 1. — 3 Előfordúl Gardánfalva 
és Egerbegy között. — 4 Dical. -—5 Előfordul Xagyszeg és Egerbegy között 

U o. - - 7 Előfordul Középsö-Várcza és Egerbegy között. — N U. o. — U. o. 
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Jakesi Mihály Mutos bir tokába. E jobbágyok közül Orosz Ja-
kabot. Sajtos Kozmát és Zahari Ábrahámot vette magához a 
várnagy, a mikor felgyújtotta Jakesi egy mutosi jobbágyának 
az istállóját. 1553-ban megidézik a betörőket.1 

A középszolnoki Georghtelke részbir toknak elfoglalása 
miatt 1555-ben Kusalyi Jakesi Boldizsár és Mihály tiltakoz-
nak Nádasdi Tamás ellen.2 

Birtoklásának története 1555-től a Drágfiak többi bir-
tokaiéhoz hasonló. Ekkor t. i. a Jakesiak a kincstár s mások 
ellen is t i l takoznak 3 s óvást emelnek János király s Izabella 
adományozása ellen, a kik a birtok felét Báthori Györgynek 
s nejének adták.4 Majd id. Gyulafi László kapja János Zsig-
mondtól . 5 

S. Báthori Zs. 1572-ben meghagyja Közép-Szolnok al-
ispánjainak és szolgabíráinak, hogy B. Gyulafi Lászlót is hív-
ják meg Hadad határ járásához, melyet Wesselényi kíván, 
mert Gyulafi b i r toka : Gyeorevthelek Hadaddal határos.<: 

~ Ov. 

Szilágyszegi Pál Georgyteleke és Lele bir tokain hatalmas-
kodtak Gyulafi László emberei . Ezért Báthori Kristóf 1577 
ápr. 10-dikén meghagyja a megyének, hogy idézze elébe 
Gyulafit.7 

1582-ben itt a Bátóti Gyúlafi István emberein Ippi Bor-
soló János emberei ha ta lmaskodtak és a többek között 
negyvenöt rőf daróezot is elvittek és fel is szabták nadrág-
nak. Ezért a krasznamegyei szolgabírák 1583-ban Egyed után 
való szerdán parancsot kapnak S. Báthori Zsigmondtól, hogy 
idézzék elébe Borsolót.8 

Egy 1591. évi október 3-dikán kelt, nyelvi szempontból 
is becses tanúvallatási jegyzőkönyv szerint Győrtelek határá t 
illetőleg Nagy dohai Spaczay Menyhért és Sámsoni Harangi 

1 Orsz. lt. Km. con. lad. 26. I. m. 5. — - Előfordul Közép-Várcza és 
Szélszeg között. Lelesz, Prot. 13. fol. 108. an. 1555. — GKG. A. fasc. XX. 
4 Lelesz, Arch. an. 1557. nr. 13. — 5 GKG. A. fasc. I., III — U. o. — ' U o. 
A. fasc. II — s U. o. A. fasc. I . III 
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János szomszédok úgy nyilatkoztak, hogy Hadadnak s Georgy-
thelekének a Kemenv pataka volt mindenkor igaz határa. 
A Somoson való forrásnál «leottenek voltt eczer zeniben Sw-
Ivok Georgy és Báthory Georgy egymássá 1. ugvan ott eotte-
nek voltt ebedet is, akkor is ezt az forrást hatlak voltt Hadad 
és Georgytelke keozeott igaz határnak. Mindenkor tut tam, 
úgymond az egyik tanú — hogy az Kemenypataka hasította 
Hadad es Georgyteleke keozeott az igaz hatar t t mind addigh 
az patakik ala, ky az faid agarol ala j eo az Keinem patakara, 
mas felöl is tudom hogy az Somosson való forrás voltt min-
denkor Hadad es Georgyteleke keoztt az igaz hatar . Egy má-
sik szomszéd is («En Chyeh Varatt Báthory Georgy idejeben 
negv eztendeigh bir tam tyztvl») úgy hallotta, hogy Hadad s 
Györgytelke közt a Keinen pataka volt a határ . «Hogy Svlyok 
Georgy ideyeben egy Georgyteleky olahot! az Kemenipatakan 
innét az versengeo feoldeon foktanak voltt megh hogy ott 
kazal voltt, es ehyak a' tayban egy Iovis vezett voltt ell. Az 
olahott be hoztak vala Hadadban, az palankban Svlyok Georgy 
az hatar myatt mind darabonként vagdaltatta». 

A többi t anúk : 
7-dik tanú nemes lelei Mayos Mihály, 55 éves, a ki tudja, 

«hogy Hadad és Georgyteleke keozeott az Keomenpataka ha-
sította az hatartt mindaddigh az patakig, ky az faid agarol 
ala j eo» ; tudja, hogy Báthory György és Sulyok György ide-
j ében határt is já r tak Hadad és Györgytelke között ; a Somos-
son való kutat hagyták ha t á rnak ; «az kvtiol az Somos ber-
czvre felmenven, en vgian ot voltam akkor az hatar iarasban 
Svlyok Georgy zolgaya valek, ez eleott is penigh tudom mikor 
Mayos Mathe inassa valek, ky akkor ehyehi udvarb í ró vala 
Homonna j Antalne ideyeben, akkor is a Chychyek hatart 
iar tanak vala az Hadadiakkal, vgian akkor is ezt az Somosson 
való kvtatt hattak vala Hadad es Georgytelke keozeot ha-
ta rnak ». 

8-dik tanú Lelei Kakas Valentinus, a 10-dik Menveoi 
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Tolvaj Mihály, 11-dik Menyeoi Banhazy Feiencz, a ki mikor 
Hadadban Jakcsy Boldizsárnál lakott «az lövet mindenkor az 
Somosson való kvtigh etettek el az lovakkal!, mert addigh 
tartottak Hadadi hatarnak». 

12-dik tanú Mochyoliai Veres Ambrus . A 22-dik Barla 
Márton, Dengeleghi Miklós monói jobbágya : Sulyok György 
idejében Hadadhoz való jobbágy volt, sokat j á r t Hadadba, 
«mer bet zamra vgian drabanto t vetettenek fel az Varban, 
reghy emberektwol hallottam, hogy mondot tak» stb., «azt is 
tudom, hogy Svlyok Georgy az Keomen patakan innét 'aItal 
az Georgytelkieknek kazaltt zenayokatt a" retreol mind elvi-
tette vala». 

25-dik tanú Zeles Barnabas, Gheffey (de Nozalv) János 
újlaki jobbágya : «a hadadi hatart t az Bara tapathaka hasította, 
twl az Baratapatakan az Varezaj leold, azon innét Hadadi, 
ez a Barathapataka zakad az Kemenypatakaban, az a patak 
hasitya ismegh kvtt kvtt Kemenypathakanak hiúak az Hadadi 
és Georgy teleki hatartt , Az patakon twl 1 Georgytelke felöl, 
Georgyteleky leold, Az patakon innét faidaga felöl Hadadj 
leold voltt, tudom azt is, hogy eczeris mazzorvs megh apro-
sultak az Jake'hv Vrak vgy kapanak altal az Georgy telkiek», 
«Aranyassy idejeben valami marhayokat t innett az Kemenv-
patakan kaphat tak az Hadadi feoldeon azt mind elhaytottak, 
valaztigh eoltek változtattak eokett», «Bornemizza ideyeben, 
Homonnay Antallal vgy vegeztek vala, hogy az Somosson az 
Bodonkwth legien az hatar, az vtan en mind vgy tut tam, 
mert en akkor Hadadhoz való jobagv voltam, az vtan en nem 
tudom mint mentek bel lieb az Georgvtelkyek a' Hadadi ha-
tárban». 

Zamosújlaki faydaga jobbágyok (Cseffey János és Borsvav 
Zsigmond jobbágyai) szintén tanúk.1 

1595 okt. 12-dikén Báthori Zsigmond megengedte Rátóti 

1 GKG. A. fasc. XV , XVI 
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Gyulafi Lászlónak, hogy Györgytelke bi r tokával 1 is szabadon 
rendelkezzék. 

1652 jul. 20-dikán győrteleki jobbágyok tanúskodnak 
Gyulafi Sámuel számára jobbágyszökés tárgyában tartott tanú-
vallatásnál." 

1660-ban özv. Barcsai Zsigmondné Gyulafi Borbála itt 
lakó j á m b o r szolgájának, Kucsó Péternek adja a Tehenes 
Simon puszta ház-telekét. : ! 

1690 febr. 12-dikén Vérvölgyi Berkeszi István, közép-
szolnoki szolgabíró Menyői Fodor János, assessor, Dobai Jó-
zsef, nótár ius előtt (Csehben: Gyulai Ferencznek Győrtelkén 
lakó Kucsó András nevű jobbágya, továbbá Kucsó István 
Macskási Boldizsár jobbágya megjelenvén, egy győrtelki ház-
helyöket, melynek egyik szomszédja Wesselényi (Wesshelenhi) 
Pál jobbágya házahelve, zálogba vetették Ember János, mu-
tosi lakos, nemes személynek.' ' 

1699-ben Szent Mihály hava másodikán a középszolnoki 
Győrtelek részbirtokot öt emberrel és az itt levő összes la-
kott telkekkel egvütt Bideskúthi Boldizsárnak adománvozza 
Apafi Mihály. A nevezett falu a csehi jószághoz tartozik, me-
lyet a fejedelem Tököli asszonytól vett. Ha Tököliné kivál-
taná e jószágot, akkor Bideskúti vagy az említett részbirtok-
kal egyenlő értékű, más jószágot, vagy 800 magyar forintot 
kapjon . 5 

1710-ben Bideskúti Boldizsár itt lakó jobbágyait nejének, 
Keserű Zsófiának hagyja végrendeletileg.0 

Gr. Marosnémeti Gyulai István győrtelki jobbágyáért , Kojb 
Simonért , ki a hadadi várban le van tartóztatva, 1733 febr. 
25-dikén Sz.-Cseh városában kezesek lesznek 300 frtig többek 
között L. B. Hadadi Wesselényi István, Kali Kún István, To-

1 Előfordul Újfalu és Bikácza között Náprád után. GKG. C. fasc. XIX. — 
- U. o. A. fasc. VII :í U. o. — 4 U. o — 5 Leopold 1745 febr. (i-diki át-
iratában Bideskúti György, ippi birtokos családi iratai közt. — Bideskúti 
György, ippi birtokos családi iratai között 
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roczkai Zsigmond és L. B. Kemény Sámuel itteni jobbágyai .1 

Bojbey Simonért még előbb 1729 febr. 4-dikén id. Wesselényi 
István mutos i jobbágyai vállalnak kezességet." 

Kún István ő kegyelme győrtelki zsellérei azok között 
vannak, a kik 1733 jun . 10-dikén 400 magyar forintig kezes-
séget vállalnak gróf Gyulai Istvánnak Mészáros András nevű 
szilágycsehi örökös jobbágyáért ." 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták Hadad-Győrtelek községből a következőket. Főbb bir-
tokosok: br. Wesselényi Farkas, gr. Gyulai József és br. Bor-
nemissza József; kisebb b i r tokosok: gr. Teleki Imre, Berzen-
czei Mihály és Bárányi József; á rendás : Fekete László; p a p : 
Drágis J ános ; k á n t o r : Avrám Demeter.4 

Hadad-Győrteleken a gör. kath. -oknak kő templomuk van. 
Anyakönyvük 1837-ben kezdődik.5 Elemi iskolája felekezeti 
jellegű, egy tantermű. 

Egy 1070 máj. 22. kelettel Szilágg-Cseh iirbarimna czím-
mel a csehi várhoz tartozó jobbágyok számáról fenmarad t 
összeírás szerint Győrtelke részbir tokban van 10 jobbágy és 
1 puszta jobbágytelek.0 Egy a XVII. század elejéről A fíik 
alatt való jobbágyok száma czímmel fenmarad t összeírás sze-
rint Györgytelkén a jobbágyok száma 12.7 .4 Csehi javak ///•-
bariuma czímmel fenmarad t jegyzék szerint Gyeortelkén 57 
jobbágy v a n ; Aranymezei Demeter, Tehenes, Szabó, Erdélyi, 
Puskás, Ravasz stb. nevűek.8 

1715-ben 8 jobbágy és 3 zsellér, összesen 11 háztar tás 
fizetett adót, ebből 2 magyar és 9 o láh ; 1720-ban 10 jobbágy 
és 10 zsellér, összesen 20 háztartás, és pedig 10 magyar és 
17 oláh. A népesség száma 1715-ben 99 lélek, 18 magyar és 
81 o láh ; 1720-ban 234 lélek, magyar 90, oláh 144. A lakosok 
vezetékneve magyar ugyan, de nyelvre nagyobb részük oláh." 

1 GKG. C. fasc. XVI — * U. o. — U. o. — 4 Szv. lt. — 5 Sch 1886. 159. 
lap. — GKG. A. fasc. XV., XVI. — " U. o. s U. o. — 9 Magy Stat. Közt. 
XII k. 65. és 66. 1. 
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Marosnémeti gr. Gyulai Istvánnak szilágysági jószágában 
lakó jobbágyairól és zselléreiről 1729 január jában írt jegy-
zék szerint Györgytelkén1 van 5 jobbágy és 1 pusztatelek.2 

1733-ban Hadad-Győrteleken (Csűr-Telek) 30 az oláh csa-
ládok száma; gör. keleti papját Mihálynak hívták. : ! 1750-ben 
310 gör. kath. lélek volt.4 

1847-ben a lakosok száma 485; gör. kath. 400. evang. 
reform. 85.'"' 

1890-ben lélekszáma 1165; nyelvre nézve magyar 5, né-
met 16, oláh 1141. egyéb nyelvű 3; vallásra nézve gör. kath. 
1141, evang. reform. 8, izr. 16. Házak száma 228. 

Szántóföldje 1715-ben 30, 1720-ban 270 köblös; rétje 
1715-ben 321/,, 1720-ban 140 kaszás; szőlője 1720-ban 10 
kapás.0 

1895-ben gazdaságainak száma 229. Területe 2403 katasz-
trális hold, a melyből szántóföld 1517, erdő 337, rét 310. ná-
das 70. szőlő (parlag) 2, beültetve 1, terméketlen 47 hold.7 

A községnek 1900-ban 14,175 K. 40 f. becsér tékű cselekvő 
vagyona van. állami egyenes adója 3326 K. 52 f. 

Utczái: Fő-utcza (Ulita cea Mare = Ulicza Gsá Máré), 
U. Borzíi = U. Borzij (légy-utcza, borza tájszó = légy), U. 
Marinéstvilor előnevűek utczája), Zsófi-utcza, Drumul Féna-
telor = Funáezélor (a kaszálók útja), U. Cretilor 1*. Kréczilor 
(Cret = Krécz ~ = Göndör előnevűek utczája), Templom-utcza 
(U. Bisericii = U. Biszericsij), Drumul Paduri i Bari (a hason-
nevű határrészbe vezető út). 

Határrészei : Faja si Dósul Spinoasii = Fáczá si Doszul 
Sztyinaszij (a tövises d o m b felülete és háta), StigleJ = Stigiécz 
tájszó (tengelicz), intre Gozuri intre Gozurj (a gaz között ; 
goz — gaz átvéve), Puturoasa = Puturaszá (büdös), Gurá 
Szelistyi (Szelistye (?) szája), Spiní Sztyiny (tövisek), Dealul 

1 Előfordul Szilágy-Cseh és Babocza között. — 2 GKG. marosnémeti lt 
cista C. fasc. XVI. — :í Tr. 4 Tr 1901. IX. 285. 1. 5 Előfordul Hadad mellett 
Nagyv. Nvk. 1847. 110 I. — « Magy. Stat Közi XII k 65. és 66. 1. — 7 My St. 502. 
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Nucilor Gyálul Xucsilor (diófás domb), Fágetul Motisului 
Fazsétul Motisuluj (a Mutos felé eső bükkfás), Cánepí = 

Kinyépty (kenderföldek), Tufe .= Tufé (bokrok), Fénate 
Funáczé (kaszálók), Fántánele = Funtínyelé (források, kutacs-
kák), Stupiní == Sztuptyiny (méhesek), Frtase = Jértáse (irtá-
osok ; ugyanezen szó átvéve), Caminas = Keminás = Káinén, 
Tyityága (?), Padurea Rará — Padur já Rára (ritka erdő). 

2. Somlyó-Győrtelek. 

A Somlyó melletti Győrtelek Somlyóhoz tartozott s bir-
toklásának története nyomon követi a Báthöri-bir tokokét. Pl. 
((jyurgteluke1) 1351 decz. 6. előtt Medgyesi Simon leánynegyed 
fejében adta nővérének Báthori Lászlónénak, Pók Annának. 
1352 jan. 8-dikán Báthori Bereczkné Medgyes Annát a leány-
negyed fejében a somlyói várhoz tartozó Gyurgteleke birto-
kába is beiktatják.2 A váradi káptalan 1356-diki levele szerint 
a Somlyó várához tartozó Győrtelek bi r tokon megosztozkod-
nak Medgyesi Mór leánya, Anna és ennek testvére, S imon 
mester.8 

1364-ben megállapítják S.-Győrtelek birtok határát .4 1416-
ban pedig e Gyurteleki bir tok felől járják Somlyó város ha-
tárát.5 

1429-ben Geertelke jószág bi r tokában Zsigmond király 
megerősíti Csaholyi Jánost és Lászlót.0 

1435-ben a krasznamegyei Gyűr the lek 7 bir tokért Kusalyi 
Jakcsi László fiai: László és András, meg Thallóczi Ferenczné 
Jakcsi Heléna pert folytatnak Báthori István, a Szaniszló fia 
és György, a János fia ellen. A nádor kéri a váradi kápta-
lant, hogy vizsgálja meg az ügyet. s 

1 Előfordul Csehi és Hidvég között Anjouk. Okmt.X. 532—534. 11. — Fe-
j é r : IX. 2. 757, V. 4. 660. 1. Dl 29.992. — - Dl. 4233. — 3 Fejér, IX 4. 661 
4 Bl. fase. W. — 5 U. o. —• <J Fejér, X 7. 97. — 7 Előfordul Hidvég és Keres-
telek között. s Fejér, XI. 329. 
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Somlvó vár tar tozékáért a krasznamegvei Gvurthelekért 
^ DI/ C 

per folyt Bélteki Drágfi János, másrészt Báthori Miklós íia. 
István és Báthori János fia, János között is. a mely pert 
•a nádor 1435 ápr. 21-dikén elhalasztotta; ma jd 1447 jun . 
21-dikén Hédervári Lőrincz nádor ítéletet hozott ez ügyben. 
Ama perhalasztást és ezen ítéletet 1519 okt. 8-dikán át ír ja 
II. Lajos király.1. 

Győrteleken (K.-Szolnok) jószága volt Majádi Jánosnak. 
Halála után ez leányára Ilonára, Sárvári Illés feleségére ma-
radt, kinek elrendelt beiktatása ellen azonban Szakácsi István 
deák a maga és Gerbedi László s több Majádi családtag ne-
vében tiltakozott, a mint azt 1450-ben a leleszi konvent 
V. László királynak jelenti. 1451-ben végre Palóczi László 
országbíró e Görbedi és Majádi ivadékokat makacs perleke-
dés miatt elmarasztalta." 

A középszolnoki S.-Görgteleke : i egyike volt azon birto-
koknak. a melyekbe 1461-ben beiktatták Báthori Andrást, 
Istvánt, Lászlót és Pált.4 Ugyancsak a tizenötödik században 
e (középszolnoki) Gyewrteleke" egyike azon részbirtoknak, a 
melyeket Báthori János és István a maguk meg testvéreik: 
Miklós, Gerardus és Domokos nevében elzálogosítnak száz 
tiszta a rany forintért Báthori Andrásnak.<; 

A krasznamegyei Gergthelek 7 egyike azon birtokrészek-
nek, a melyeket 1473 okt. 26-dikán özv. Zsombori Tamásné 
Báthori Hedvig átadott rokonainak, illetve unoká inak : Patai 
Dezső Antalnak és gyermekeinek: Zsófiának és Gáspárnak 
meg Esküllői Ördög Simonnak és fiainak.8 

1475 körül ezen a Gertheleken, a melyik az adóössze-
írásban Szopor és Csehi között van említve, Báthori jobbágyai 

1 1)1 29 778. — - Dr. Komáromi András: A Xagijidai család levéltárából 
Századok 1888-dik évfolyam 8-dik füzet. — Előfordul Csehi és Kerestelek kö-
zött. - 4 Lelesz, Stat B. 350 5 Előfordúl Badacson és Kerestelek között. 
41 Lelesz, Act. Bercs. fasc 12 nr. 32. (Prot III pag. 376.) 7 Előfordul Bada-
cson és Kerestelek között. 8 Dl. 36.393. Km. Prot. F. min. p 168 nr. 2. 
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7 tri 2 dénárra l voltak megróva.1 1553-ban a krasznamegyei 
Somlyóhoz tar tozó Gvewrghtelekén 4 kapu után adóztatták 
meg a Somlyói Báthori jobbágyait , ellenben a Báthori Mik-
lós özvegye, Báthori Imre és Jánoséit csak 1 1 után. E 7 
kapun kívül feljegyeztek még 1 bírót, 16 szegényt, 11 új és 
1 leégett házat, továbbá Báthori Farkas részéről 3 szegényt." 
1604-ben Geortelek, Hídvég, Szoros, Újlak, Csehi és Keres-
telek helységekben 2 jobbágyház adózott Lónyai István ré-
széről.3 

1567-ben (?) Győrteleken a fejedelemnek jobbágya kezes-
séget vállal Somosi Farkas János nevű jobbágyért . 4 

1590-ben a krasznavármegyei Gieorgitelek bir tokból osz-
talékot kap Szaniszlófi Báthori Zsigmond ellenében Bánfi 
Tamásné Szaniszlófi Báthori Zsófia.5 

Az 1549—1623. években való története egyébként telje-
sen egyezik egy másik e vidékbeli bir toknak, pl. az elpusz-
tult Endrefa lvának a történetével." Ez idő alatt az oklevelek-
ben rendszerint Gyerteleke, Gyertelek, Győrtelke, Gergtheleke, 
(iyőrteleke, Gurgtheleke, Georgthelek, (iyörgytelek. Gyeörtelek 
néven lbrdúl elő; de hogy Somlyó-Győrtelekről van szó, azt 
egész határozottsággal muta t ják a bir toklásnak Somlyó más 
tartozékaival való egyező volta és ama helyek, a melyek tár-
saságában találjuk e Györgytelkét, így pl. Sutak-Ujlak és 
Gyulakuta, Csehi és Szoros, Badacson és Kerestelek, Sutak-
Ujlak és Szoros, Badacson és Szoros, Kerestelek és Endre-
falva. Kerestelek és Hídvég a szomszédjai az összeírásokban. 
A Báthoriak, Valkai Miklósné, Kisvárdai Mihályné, Sarmasági 
András, Csaholyi Ferencz, a Gyulafiak, Druget Gáborné, a 
Nagymihályi Bánfiak, Károlyi János, Kállai Lőkes Ferenczné, 
Nagylónyai Lónyai Zsigmond a főbb szereplők.7 

1641 jun. 5-dikén Szaniszlófi Báthori Kata rendelkezése 

1 E mű I k. 180. 1. — 2 Dical. :t ü . o — 4 Nagyv. Múz. Bit — 5 Bl. 
fasc. SS. nr. 2. — L. ezt — 7 A levéltári jelzeteket az 1049—1023. évekről lásd 
Endrefalvánál 
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szerint Györgytelek jószágon megosztozkodnak Lónyai Zsig-
mond, Badoginé Lónyai Kata, Beeski Lászlóné Lónyai Zsu-
zsánna fia Szántói Beeski György és leánya Blibery Mellith 
Györgyné Zsuzsán na.1 

1655 decz. 9-dikén Nagy István és Sándorházi Ferenez, 
krasznavármegyei , Ilosván lakó, assessorok s Szodorai Kris-
tóf Ilosván lakó nemes személy előtt nemzetes Beniczki Imré-
nek s feleségének Vid Erzsébetnek, kik szintén Ilosván laknak, 
tekintetes és nagyságos Kemény Jánosnak egy győrtelki job-
bágya zálogba ad nyolez esztendőre a győrtelki ha táron egy 
rétet huszonöt magyar írtért.2-

1669 okt. 23-dikán Szénás Dávid elzálogosítja a győr-
teleki szőlőjét Gencsi Zsigmondnak." 

1 (582 febr. 2-dikán Gencsi Zsigmond adományul kapja a 
győrteleki hegyen a Tálas Simon szőlőjének felét özv. Kemény 
Jánosné Lónyai Annától.4 

1686 jan . 29-dikén Perecseni Nagy Andrásné Szentkirályi 
Katalin krasznavármegyei győrteleki részbir tokához, mint 
vérrokonoknak, szintén van joguk Perecseni Lindvay más-
ként Kovács Mihálynak és nővérének." 

1 (594 szept. 12-dikén özvegy Fejér Menyhártné Ilosvai 
Böszörményi Borbála elzálogosít egy (krasznavármegyei) győr-
teleki rétet Köődi Tivadar győrteleki lakosnak.0 

A krasznavármegyei Györgyteleki és Hídvég határainak 
szélén fekvő Széperdő nevű hely és makkos-erdő ügyében 
1718-ban tartott tanúvallatás szerint e helyeket Felsővadászi 
id. Rákóczi (iyörgy Báthori-jogon bírta és ugyanezen a jogon 
Magyar-Véggyantai Boros László és neje Gálíi Zsuzsa. Utób-
biaktól zálog-jogon nyerték és vették bi r tokukba a hídvégi 
és győrteleki részbirtokokat Somlyai Egeresi Miklós és özv. 
Kara Benedekné Bádi Kata. Sem a Báthoriak, sem a fejedel-

1 GKG. nr. 9. — - Szgy. — :í Gencsi lt. nr. 834. — 4 U. o. nr. 13. 
5 Nagyv. Múz. Bit. — Gencsi lt. nr. 9. 
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mek idejében nem hallották, hogy a somlyói várhoz a két 
falu lakosait azon erdőről sertésekből megdézsmálták volna. 
Boros és Egeresi idejében innen nem szedtek díjat.1 

1719 ápr. í3-dikán Enyedi Jánosné Valkai Erzsébet győr-
teleki2 fekvőségének és jobbágyainak megállapítása végett 
vizsgálatot tar tanak Lakatos János és Szabó Mihály javára.3 

1741-ben a Bánfiak tu la jdonát képező s S o m l y ó v á r á h o z 
tartozó Györgytelek helységet önkényesen elvette s bir toká-
ban tartja Somlyó város. Ezért Bánfi László, Zsigmond, Imre, 
Farkas, Péter és Dénes a maguk és a család rokonai nevé-
ben intő és bizonyító levelet adnak be a város ellen/' 

177(i aug. ll(?)-dikén Ippi Bideskúti Imre elzálogosít egy 
győrteleki jobbágytelket Gencsi Jánosnak. 5 

Wolkenstein Tros tburg gróf felesége Aspremonti Anna 
1795-diki vallomása szerint Györgytelke Krasznához tartozik 
s a kincstár (1777) Cserei Farkas udvari tanácsosnak adta.'5 

1808-ban Győrtelekről összeírták a br. Bánfi, gr. Tolda-
lagi, gr. Bédei, Gzikó, Tarpai , br. Huszár, Yiski, Borbély, 
Perczel, Szentmarjai adómentes és Talpas adózó, b i r tokos 
nemes családok tagjait, összesen 12-t. E családok kezén volt 
összesen 2 adózó lakótelek, 53 ant iqua és 39 nova jobbágy-
telek. Legtöbb jobbágytelke volt br. Bánfi Pálnak (20 ant iqua 
és 21 nova); őt követik Perczel Antal (10 ant iqua és 10 nova), 
gr. Bédei Jánosné (8 antiqua) stb.7 

Somlyó-Győrtelek gör. kath. kőtemploma 1819-ben épült. 
Az egyházközség anyakönyve 1821-ben kezdődik.8 Elemi is-
kolája felekezeti jellegű egytantermű. 

A Báthoriaknak 1529-ben Györgyteleken 7 jobbágyuk van, 
ezek: Nemes, Duncsio, Magyar. 2 Szakálas, 2 Érsek.9 

Ezen a Győrteleken 10 1075-ben Sóhely (?) Jánosnak van 
2 fia, 0 ökre, 4 tehene, 2 tu lka ; juha , disznója 9. méhe 0. 

' Hl. — - Előfordul Lompért után. — a Gencsi lt. nr. 573. 4 Bl. fasc. 
XX. nr. 13. — •"* Gencsi lt nr. 668. — Bl fasc. YV nr. 2. — ' Szv lt 
8 Sch. 1886. 157. 1 — 9 Jlt. fasc. 2. nr. 39. — ™ Előfordul Hidvég s Újlak közt 

Dr. PETHI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. III. 31 
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Gergelynek 2 fia van, 4 ökre, 3, tehene, 2 tulka, disznója 9, 
m é h e 7.1 

A XVII. századból Lónyai Anna fejedelemasszony szilágyi 
jószágáról fenmaradt leltár szerint Giörteleken egy jobbágy 
és négy puszta van," egy másik, ezen időbeli jegyzék szerint 
(Giörgyteleken) egy jobbágy és két puszta jutott Lónyai Mar-
gitnak." 

Győrtelken 1715-ben 8 jobbágy háztar tás fizetett adót, 
magyar 3, német 1, oláh 4; 1720-ban 0 jobbágy, 4 zsellér, 
összesen 10 háztartás, magyar 4, tót 1, oláh 5. Ebből követ-
keztetve a népesség száma 1715-ben 72 lélek, magyar 27, né-
met 9, oláh 30; 1720-ban 90 lélek, 36 magyar, 9 tót és 45 oláh.4 

1733-ban Somlyó-Gvőrteleken (György-Telke) az oláh csa-
ládok száma 12; egyesült papja György/ ' 1750-ben 231 gör. 
kath. lélek volt.6 

1847-ben 084 a népesség száma, még pedig gör. kath. 
valamennyi .7 1890-ben lélekszáma 1059; nyelvre nézve ma-
gyar 54. oláh 996, egyéb nyelvű 9; vallásra nézve r. kath. 1, 
gör. kath. 992. evang. reform. 23, izr. 43. Házak száma 225. 

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 93,1720-ban 33 7 2 köblöst ; rétet 1715-ben 
30, 1720-ban 41 kapás t ; szőlőt 1715-ben 26, 1720-ban 34 ka-
pást. 1715-ben más forrás czímen 150 frt jövedelmet jegyez-
tek fel.8 

1895-ben gazdaságainak száma 307. Területe 2139 ka-
tasztrális hold, a melyből szántóföld 866, legelő 441, rét 302, 
erdő 104. szőlő parlagon 156, beültetve 9. kert 61. terméket-
len 140 hold." 

A községnek 1900-ban 47.808 K. 94 fill. becsértékű cse-
lekvő vagyona van, állami egyenes adó 4983 k . 72 fill. 

Utczája: Ulita Satului = lTliczá Szátuluj (a falu utczája). 

1 Szgy 2 U. o. Wl 4 Magy. Stat. Közt. XII. k. 68. és 69. 1. 
5 Tr. <! Tr. 1901. IX. 286 1. — " Nagyv. Nvk. 1847. 99. lap. — s Magy St<it. 
Közt. XII k 08. és 69. 1 — 11 Mg. Sl. 502. 
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Határrészei : la Tiganí = lá Czigány (ezigánvtele|)), la Timi-
ién = lá Timityéu (temető környéke ; t imityéu = temető el-
ferdítve), Here = Bérk (berek), Plesä = Plése (kopasz), Bo-
ghíeasa Bogyászá (boglyás), Pinchilie = Pinkilijé, Kutya-
hegy, Sub Vii = Szub Vij (szőlők alja), (Coastea Cornului 
Kaszt já Kornuluj (somfás halomi, Dimbul Badulu i = Dimbul 
Bádu lu j (Kád nevű egyénről elnevezett domb), Valea Görbü-
lni Váljá Korbulu j (hollós völgy), Lunka (völgy), Ertasele 
Jér taselé (ir tásocskák; a magyar szó átvéve), de által = gye 
által (valamin túl fekvő: a magyar által átvéve), Valea Ká-
rásztelekului = Váljá Kárásztelekuluj (hasonnevű patak völ-
gye), Válceana Caprii Valesáná Káprij (kecskés völgy), Va-
t lurele Vádurele (zátonyok), Bituri le din jos Bituri lé gyin 
zsosz (alsó rétek), Ses = Sész (síkság), Magura és ennek ága 
a Kitvi. 

N izei: Kraszna, \TaIea Kárásztelekului Váljá Kárász-
telekuluj (kárászteleki patak), Valea Maladii = Váljá Máládiji 
(Maiadé pataka). Kút ja i : Fántána Popii = Funt iná Popij (papi 
kút) és Satului — Szátuluj (falu kútja) a községben, és La-
dányi (Ladányi-kút), din Berc = gyin Bérk (a ligetben levő 
kút) szőlőhegyi kutak. 

G y i i i a k u t a . 

(iijulatelke, Gywlatheleke 1427. Gijulakutha 1451. (iijivla-
kwthd, (iíjdldkuta 1470. Ghywlakwtha 1529, Gijuldkhuta 1568, 
Giuldkutd XVII. század. 

Az oklevelekben Babuklelkével, Derzsidával, Mojáddal 
<1427), Kerestelek és Badacson között (1461), Kerestelek és 
Csehi mellett (1470), Kerestelek és Puszta-Maiadé között (1473). 
Csehivel és Győrtelekkel (1529), Badacsonnal (1549), Keres-
telek és Endrefalva (1551), Csehi és Újlak között (1553), 
Somlyó-Csehivel (1568). Badacson és Csehi (1585), Keleneze 
és Goroszló között (XVII. század) fordul elő. 

31« 
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E tájt feküdt, Somlyó-Újlaktól észak felé a kárásztelki 
patak mellett meg is találjuk Gvulakuta határrész nevében. 

Néha pl. 1427-ben, 1470-ben középszolnoki. 1473-ban 
krasznavármegyei s rendszerint Somlyóhoz tartozó helység, 
tehát Báthori-birtok. Egy t izenötödik századi adat szerint itt 
egy részt Báthori János és István a maguk meg testvéreik: 
Miklós, Gerardus és Domokos nevében zálogosítanak el Bá-
thori Andrásnak. 1 

Gywlatheke szolnokvármegyei pnediumot . Majádi László 
bir tokát , ennek kiskorúsága idején 1427-ben Ilosvai György 
zálogba adja Jakesi Dénesnek, Lászlónak; János és Mihály 
székely ispánoknak, de Majádi László 1435-ben visszaváltja.-

A középszolnoki Gyulakutha egyike volt azon bir tokok-
nak. a melyekbe 1461-ben Báthori Andrást , Istvánt, Lászlót 
és Pált iktatták be.3 

1470 m á j u s 18-dikán a szentjogi konvent vizsgálatot tart 
a középszolnoki Gyalakuta b i r tokon elkövetett ha ta lmasko-
dásért Báthori Miklós, Losonczi János és András, Nagyfalusi 
Márton Mihály, másrészt Palóczi László között.4 

1473 október 26-dikán özv. Zsombori Tamásné Báthori 
Hedvig átadta e bi r tokát rokonainak, illetve unoká inak : Patai 
Dezső Antalnak és gyermekeinek: Zsófiának és Gáspárnak 
meg Esküllői Ördög Simonnak és fiainak/ ' 

1529-ben a Báthor iaknak 2 jobbágyuk van. ezek neve : 
Ivanka, Lupsar." 

A részbir tokból Yalkai Miklósné Álmosdi Csire Petro-
nellát leánynegyed illeti meg. minek kiadására 1545-ben az 
említett Petronella meg is inti Báthori Szaniszlófi Andrást . 
Kristófot és Istvánt.7 

A Gyulakutha és Somlyó határán fekvő földeket és réte-
ket, malmok és halastavak csinálásával elfoglalták Báthori 

1 Lelesz, Act. Bercs. fasc. 12. nr. 32. (Prot. III. pag. 376.) - - Szgy 
3 Lelesz, Stat. B. 350. — 4 Dl. 30,044. — 5 Dl. 36,393. Km. Prot F min. pag. 168. 
nr. 2 .Ilt fasc. 2 nr. 39. — ' Lelesz, Act. an 1545. nr. 24. 
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Szaniszlófi András, István és Kristóf, a kiket azért 1549-ben 
megidéztet Báthori Farkas. 1 

Gyulakutát Keresztúri Lengyel Jakabné Katalin felperes-
nek Ítélik Báthori Szaniszlófi András, Kristóf és István, 
továbbá Elek, Imre és Gáspár alperesekkel szemben'2 s a jó-
szágon meg is osztozkodnak Somlyói Báthori Szaniszlófi 
András, Kristóf és István, Valkai Miklósné Petronella, Kis-
várdai Mihályné Erzsébet és Sarmasági András.8 

Mint Báthori László jószágából 1550-ben Csaholyi Ferencz 
az édes anyját megillető leánynegyedet követeli Báthori János-
tól, kit annak kiadására meg is idéztet.4 Mint pedig a néhai 
Somlyói Báthori Szaniszlófi János egyik részbir tokából 1551-ben 
Gyulafi János, László és Druget Gáborné Fruzs ina követel-
nek negyedet Somlyói Báthori Szaniszlófi Imrétől, Gáspártól. 
Elektől és Jánostól .5 

1553-ban a Somlyóhoz tar tozó Gywlakwrthán egy kapu 
után adóztak a Báthori András jobbágyai, a kiken kívül fel-
jegyeztek még 8 szegényt, 1 szolgát és 1 új házat, továbbá 
Báthori Farkas, Miklós és Imre részéről 1 uj házat és 4 sze-
gényt." 

A krasznavármegyei Gywlakwtha részbirtokra vonatkozó-
lag ekkor özvegy Nagymihályi Bánfi Györgyné Somlyói Bá-
thori Szaniszlófi Erzsébet a női ág megrövidítésére egyezsé-
get akar kötni Somlyói Báthori Szaniszlófi Andrással. Kris-
tóffal és Istvánnal, a mi ellen t i l takoznak a fenti Erzsébet 
gyermekei.7 

Szaniszlófi Miklósnak egykori b i r tokára Gulakhutára 
nézve 1500-ban Báthori András, udvarb í ró Ítéletet hozott 
Nagy-Mihályi Bánfi Gábor és György meg Suránvi másként 
Csarnarodai János özvegye Dorottya érdekében Szaniszlófi 
másként Báthori Kristóf és István ellen. 1568-ban Báthori 

1 Lelesz, Act. an. 1549. fasc. 3. nr. 22. — 2 131. fasc. KK. nr 1. — 3 Le-
lesz, Act. an. 1549. fasc. 4. nr. 37 4 U. o. Act. an. 1550. fasc. 1. nr. 29. 
5 U. o. 1551. fasc. 4 nr. 5. — <: Dical. — ~ Lelesz, Act. an. 1553. fasc. 3. nr. 93. 
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Miklós, udvarb í ró elrendeli ennek végrehajtását 72 frt b ü n -
tetés terhe alatt.1 

1585-ben Somlyói Báthori Zsigmond, erdélyi vajda meg-
hagyja Borsoló Jánosnak, hogy a gyulakuthai részbir tokon 
osztoztassa meg özv. Kallói Lökés Ferenczné Szinyérváraljai 
Báthori Szaniszlófi Annát, meg néhai testvérének tiait: Fa r -
kast és Zsigmondot." 

1623-ban ( iyulakutha prsedium egyike volt azon részbir-
tokoknak, a melyekről Báthori Szaniszlófi Katalin örök vallo-
mást tett Nagylónvai Lónyai Zsigmond javára . 

1641 j nn iu s 5-dikén Szaniszlófi Báthori Kata rendelke-
zése szerint Gyulákuta jószágon Lónyai Zsigmond. Badoginé 
Lónyai Kata, Becski Lászlóné Lónyai Zsuzsánna íia Szántói 
Becski György és leánya Blibery Mellith Gvörgyné Zsuzsánna 
osztozkodnak.'1 

A XVII. századból szilágyi és erdélyi jobbágyokról fen-
maradt jegyzék szerint Giulakután egy puszta jutot t Lónyai 
Margitnak.5 

Gyúró. L. Er-Girolt. 

(lyümölcsénes. 

Ma egy ilyen nevű helységünk van a krasznavármegyei 
részen. A Hunyadiak korában Alsó- és Felső-Gyümölcsénes-
ről szólnak az oklevelek. 

Felsew-(iemelchenes, Alsó-Gyümölcsös 1481. Alsó-Gijmel-
chenes, Alsógymilthenes 1491, Alsógemelchenes, Felsewgemel-
ehenes 1492, Alsó- és Felsö-Gyiimölthenes 1497, Alsó- és Felsö-
(iijiiniölthenes 1508, Alsó- és Felsőgyemelchenes 1518, Felsew-
gymewlchenes 1519, Alsó- és Felsö-Gyeiunelthenes 1523, Felsew-
gyivinelchenes 1537, Felsew-Alsó gyewmwlchenes 1546, Felsö-
Gyeiimeiilsenes, Alsó-(igemelsenes 1549, Gyniélchenes 1550. 

1 Bl. läse- V. nr. 10. - M. Nemz. Múz. Kállai cs. lt — Lelesz, Prot 
<32 fol. 49. — GKG nr. 9. •"» Wl. 
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FeIseiocjijeiumeIchcncs 1559, Ginmeolchienes 1570, Alsó- és 
Felsö-Gijeiimeülhenes, (ieömelchenes 1575, Gijümöltsinijes 1808, 
románul is: Surnmilcsijts? 1733, Giumelcisiu 1894. Gyümölcs-
termeléséről nyerte nevét. 

Valkó várához tartoztak, min t oláh falvak.1 

A mikor 1341-ben az Almas és Gemelchenes folyók kö-
zött levő földrész bir tokába Dancs mester t és (iáit, mint állí-
tólag a Valkó várához tartozó b i r tokba beiktatták, egy Napa-
kur nevű ember tiltakozott, mer t — mint m o n d j a ő neki 
is van joga az említett folyóközön, melyen az oklevél falva-
kat s malmokat említ.2 

Az 1481 —1708. évek bir toklásának története teljesen egye-
zik Valkó többi tar tozékának, pl. Bagolyfalvának, Elyüsnek 
stb. történetével. 1481-ben Alsó- és Felső-Gyümölcsénest zálo-
gosítja el Bánfi András s 1708-ban szintén a két Gyümölcsénes 
bir tokból kapnak leánynegyedet L. Bánfi Farkas s Bagosi 
Erzsébet fiaitól, ezeknek nővére i : Vargyasi Dániel Gáborné, 
gr. Bethlen Adámné s Patai Szilvási Jánosné. Rendszer int a 
két ( iyümölcsénesről van szó 1795-ig, a mikor Aspremont i Anna 
vallomása szerint Gyümöltsenes Krasznához tartozik s azt 
(1777-ben) a kincstár Cserei Farkas, udvar i tanácsosnak adta.3 

A birtoklásnak közbeeső időszakából csakis azt emelem 
ki, hogy Szeődemeteri Horvát György és neje, Katalin egy, 
krasznavármegyei Gyümölcsénes birtokbeli jobbágy foglyul 
ejtéseért idézik meg 1549-ben Borzási Lukácsot és Detrei 
Xaga Istvánt,'' s hogy ebben az évben A.-Gyeumeulsenes és 
F.-Gyemelsenes bir tokokat egyenlő részekre osztották fel özv. 
Kisvárdai Ambrusné L. Bánfi Petronella felperes és L. Bánfi 
Imre fiának a leányai : Zsófia, Borbála és Dorottya alperesek 
közt.5 

Szeődemeteri Horvát György, alsógyümölcsösi jobbágyá-

1 Csánki, I k. 582. 1 — - 1)1. 3422. — 3 Bl. fasc. yv. nr. 2. * Lelesz, 
Act. an. 1549. fasc. 5. nr. 50. — 5 Bl. fasc. KK nr 3. 
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nak húsz juhát és ugyanannyi bárányát hajtatta el Nagy-
falusi Losonezi Bánfi István, a kit 1550-ben Horvát meg is 
idéztet.1 

1753-ban II. Rákóczi Györgyné Báthori Zsófia Alsó- és 
Felső-Gyümöltsenes részbir tokai a Bánfi-család mindkét nem-
beli ágára szállanak, miután az azokon lévő terhet kifizették.2 

1808-ban Gyümöltsinyesről összeírták a gr. Bánfi, báró 
Bánfi, gr. Petki, Yai és Cserei bir tokos nemes családok tag-
jait. összesen 9-et. Ezek kezén volt összesen 53 ant iqua és 
45 nova jobbágytelek. Legtöbb telke volt gr. Bánfi György-
nek (19 antiqua, 22 nova), Yai Abrahámnénak (7 antiqua, 
5 nova), br. Bánfi Jánosnak (5 antiqua, 0 nova) stb.:í 

Gör. kath. kő temploma 1882-ben épült. Az egyházközség 
anyakönyve 1824-ben kezdődik.4 Gör. kath. jellegű egy tan-
t e rmű elemi iskoláját 1895-ben építették. 

1715-ben 3 jobbágy-. 1 zsellér-, összesen 4 háztartás fizet 
adót, magyar 1. oláh 3 ; 1720-ban 10 jobbágy-, 1 taksás-, ösz-
szesen 11 háztartás, magyar 5, tót 1. oláh 5. Ebből követ-
keztetve a népesség száma 1715-ben 30 lélek, magyar 9, 
oláh 27; 1720-ban 99 lélek. 45 magyar, 9 tót es 45 oláh.5 

1733-ban oláh családjainak száma 20, egyesült papját 
S imonnak hívták/5 1750-ben 362 gör. kath. lélek volt." 

1847-ben a lakosok száma 647; valamennyi gör. kath.8 

1890-ben lélekszáma 1135; nyelvre nézve magyar 3(5, tót 31, 
oláh 1061, egyéb nyelvű 7; vallásra nézve r. kath. 34, gör. 
kath. 1063, evang. reform. 7, izr. 31. Házak száma 234. 

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 19, 1720-ban 31 köblöst ; rétet 1715-ben 
13. 1720-ban 48 kaszást. Malmok száma 1720-ban 3, a jöve-
delem u tánuk 10 frt 50 dénár.9 

1 Lelesz, Act. an. 1300. fasc. 3. nr. 57. — - Hl. fasc. KK. nr. 19. — Szv. 
lt. — 4 Sch. 188(5. 151. lap — 5 Magy. Slat. Közi. XII k. 68. és 69 1. — Tr. 
7 Tr 1901. IX. 288. 1. 8 Nagyv. Nvk. 1847 101. 1. — » Magy. Stat. Közi XII k 
68. és 69. 1 
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1895-ben gazdaságainak száma 298. (>870 katasztrális 
holdnyi területéből erdő 4666, szántóföld 955, legelő 615, rét 
413, kert 48. szőlő-parlag 10, n e m termő 163 hold.1 

A községnek 1900-ban 24,081 K. 38 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 3710 K. 

Gyümölcsénes egy utczáját Magyar-utczának hívják. 
Gyümölcsénes részei: Hurezi = Huréz (rizs; tájsz. szerint 

bagoly), Pceana = Pojáná (erdei rét) és Georgeani = Zsorzsány 
(György nevűek ; valószínűleg ily nevűek lakják e részt). 

Határrészei : Tearina de Biserica — Gzáriná gye Biszerika 
(templomi szántó), Lábul = Lábul (lag), J e a r i n a de Blaga == 
(Gzáriná gye Blágá (Blága-szántó), Bovini = Boviny (tócsák), 
Sesul — Sészul (a síkság), Padur ice = Padur icsé (cserjés), Bo-
goz Bogoz (sás), Tearina intre Poeni =* Czáriná intré Pojény 
(erdei rétek köze), Sécaturá = Szekatúra (sovány föld). E r d ő k : 
Lipája, Padurea Bisericii = Padurea Biszericsij (egyházi erdő), 
Dumbrava (liget), Yaruri = Várur j (mész), la Peatra lá Pjátra 
(a kőnél), Grueji = Grujéczj (halmok), Frunt i = Frunczj (java 
[erdő]), Grohotis = ( irohotvis <a hol röfögést hallhatni), ( iura 
(Norbii = Gurá Korbij (hollós nyilas), Sécatura Mare = Szeka-
turá Máré (nagy sovány terület), Magurice = Maguricsé <kis 
fennsík). N'izei: Rakovicza, Lnsor és Yalea Mare = Váljá Máré 
(nagy patak). 

Hadad. 

A hadadi várral már előzőleg" megismerkedtünk. Lás-
suk most a helységet, mely 1482-ben opp idum s mely a leg-
jelentékenyebb középszolnoki helyek egyike vol t , mert pl. 
1475 körül 47 forint adót íizettek innen a földesurak job-
bágvai.3 

Ow 
Neve mindig Hadadnak van írva. a románok Hadodnak 

(1733) írták. Eredetileg két Ad. Od volt : Diós-Ad. Had-Ad. 

1 Mg. St 498. — » II. k. — » Csánki, I k 549. 1 
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1368-ban Kirva Hadad királyi birtokkal határos.1 Hadad 
Előfordul Hadad-Nádasd s Korond 1383-iki határ járásnál is.2 

Birtokosai a Kusalyi Jakcsiak és a Szántai Becskiek voltak. 
1401 márcz. 5-dikén a középszolnoki Hadad birtok elide-

genítésétől Jakcsi György és gyermekei nevében eltiltja Jakcsi 
Jánost Lelei I s t ván ; 4 1475 körül (Kusalyi Jakcsi?) János öz-
vegye 12 frt 4 di\, a hadadi plébános 1 frt. (Jakcsi?) István 
14 frt 3 dr., Csire (Chyre) István 9 fr t 5 dr., Becski (Bekezv) 
Péter 11 frt 3 dr. adóval vannak fölvéve a vármegye adó-
lajs tromában." 

Kusalyi Jakcsi Péter elzálogosította Hadad bir tokot Szi-
lágyszegi Pálnak. 1493 aug. 30-dikán kiváltja e bir tokot a 
fenti Péter fia, Ferencz." 

1505-ben, mint már tudjuk, Kusalyi Jakcsi László és neje 
Krisztina meg fiók György elzálogosítják itteni részbir tokukat 
Bél telki Drágfi Györgynek és Jánosnak. 7 

Hadad bi r tokban szétvagdalták a vámkereket és más ha-
ta lmaskodásokat is követtek el Anyai Bodó Ferencz meg Ku-
salyi Jakcsi Imre és Mihály meg mások, a kiket azért 1507-ben 
megidéznek Kusalyi Jakcsi László és András.8 András meg 
Jakcsi László vámházában hata lmaskodot t s azért 1509-ben 
a fenti László idézteti meg." 

Egyik Kusalyi Jakcsinak itteni jobbágyai t megfosztották 
az apró marháktó l és más ingóságoktól Jakcsi Ferencz és 
László, Keresztúri Márton és Almosdi Csire András, kiket 
azért 1512-ben megidéztet a fenti Kusalyi Jakcsi.10 

Az itteni részbirtokot 1512-ben Kusalyi Jakcsi László 
Bélteki Drágfi Jánosnak és Györgynek,1'1 1510-ban Kászoni 
Jakcsi György és János Berendi Dávidnak zálogosították el1 2 

I Jlt. _ 2 Szfjy. V. ö. Csánki I k. 540. 1. — '' Dl. 36302. Km. Prot. 
E. min. p. 102. nr. 1 5 K mű I k 178. 1. — 1)1 36398. Km Prot. M. min. p 
150 nr. 1 7 GKG. C. fasc. XII. s Lelesz, Act. an 1507. nr. 33. » U. o. 
1509. nr. 28. 10 U. o. an. 1512. nr. 7.— 11 U. o. Prot 2. fol. 121 an. 1512 — 
12 U. o Prot. 2 fol. 178. an. 1516. 
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Dézsházi Péterné Kászoni Jakesi Magdolna itteni rész-
bir tokának elfoglalásáért 1526-ban tisztító esküt Ítélnek Jakesi 
Jánosnak.1 

Egy itteni részbir toknak elidegenítése miatt 1537-ben 
Kusalyi Jakesi István tiltakozik Kusalyi Jakesi János ellen.~ 

1543-ban Hadad-ot 10 kapura becsülték s ezek az egyes 
földesurak jobbágyai között igv oszlottak meg : a Jakesi Mihály 
jobbágyai 6, a Csűre (Csire) Ferenczéi 3, míg a Pázmány Péteréi 
csak 1 kapu után fizettek adót. Ugyanekkor a Jakesi részén 
volt 1 biró, 15 szabados, 1 szegény, 6 új ház és 2 puszta 
telek, a Csűrién 1 biró, 3 új ház, 3 szegény és 1 puszta telek, 
a Pázmányén pedig 1 biró.3 1549-ben 9 kapu után adóztak a 
Jakesi Mihály jobbágyai, míg a plébánoséi csak 1 után. Ugyan-
ekkor találtak itt még egy birót, 17 vár-servitort , 4 szegényt, 
6 ú j házat és 1 nemesi curiat. 1553-ban 1 nemesi curiát és 
1 zsellért jegyeztek fel, 1554-ben pedig 2 birót, 20 szegényt, 
3 kocsist, 3 servitort, 3 st ipendiariust , 3 zsoldost, 2 vinczel-
lért (procuratores vinearum), 2 kerékgyártót, 1 mészárost, 
1 vargát, 1 cziterást, 1 chirurgust , 1 takácsot ( s e r i p a r . . . „ 
sericarius?), 3 nemesi. 5 új. meg 2 puszta házat, míg a Jakesi 
jobbágyait 11 kapura becsülték/ ' 1564-ben (Hadad vára tar-
tozékában, Hadadon) 13 kapu után rót ták meg adóval a Jakesi 
árvák jobbágyait, a kiken kivül feljegyeztek még 14 zsellért 
és 4 új házat. Az adó behajtását nem engedte meg Sulyok 
György/* 1566-ban 17 kapu után fizettek adót a Bornemissza 
Boldizsár jobbágyai. E 17 kapuszámon kívül feljegyeztek még 
29 szegényt, 5 zsellért, 29 servitort, 3 új és 2 leégett házat 
meg 6 puszta telket. 1570-ben 11 kapuszámnyi adóval rótták 
meg a Jakesi Boldizsár jobbágyait." 1004-ben a középszolnoki 
Weselényi-jószághoz tartozó Hadadon <S rótt ház után 10 frt-
nyi adót vetettek ki.7 

1 Lelesz, Act. an. 152(5. nr. (5. — 2 U. o. Prot. (5. fol. 90. an. 1537. — :< I)i-
eal. — 4 U. o. — 5 l ' . o — l \ o — 7 U. o. 
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Az 1544—1548. években Drágfi Gáspár és András, Ku-
salyi Jakcsi János özvegye, Jakcsi Klára, Jakcsi László és 
György neveivel találkozunk, mint a Jakcsiak más birtokai-
ban.1 A «középszolnoki Hadad város vámmal» ugyanis szintén 
a néhai Jakcsi László javai közé tartozott s így belőle Panaszi 
Pázmán Farkas t és Annát az anyjuk által kötött szerződés 
alapján leánynegyed illette meg, melynek kiadására 1547-ben 
meg is intik Jakcsi Mihályt,2 míg a Jakcsi György rész-
jószágából ezen György, majd Dobrokai Palkó Ferencz öz-
vegyét. Potentianát , illette hozomány s ennek kiadására 1548-
ban idézteti meg Mihályt az özvegy.8 

Hadad bir tokon 1577 előtt Csire (Chyre) Ferencznek, az 
Álmosdi Cs. András fiának van egy Chyre-Rcsz nevű birtoka 
és egy kastélya, a melyért rokonai 1577-ben perelik Jakcsi 
Boldizsárt, de végre is á tadják ennek a középszolnokvárme-
gyei Újlakon levő részjószágokért cserében.4 

Lelei Kaplyon Ferencz és Nagy-Dohai Adorján Péter 
középszolnoki szolgabiráknak 1579-ben Hadad városában (in 
oppido) kelt ama levelök, melylyel a fejedelem utasítására 
Bőnyei György özvegyét Széchi Borbálát Bőnyén, ma jd Oláh-
Nádasdon megkeresik, hogy az özvegy ezt a két bir tokot en-
gedje át Bagosi Györgynek és leányának, Helenának. a Kende 
Tamás nejének, továbbá Szodorai Mihálynak, a ki Bőnyei 
Mátyás és Erzsébet u rnő leányának Zsófiának gyámja.5 

1705-ben nemesek : Harsánvi András, Győrtelki Kengyel 
Gábor, E m b e r János, Nemes János, Habuk Péter, Alsó-Szi-
vágyi Bankos Koszta, Szélszegi Bankos György, Csehi Mike 
János, Csehi Fodor János, Csehi Pap István." 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben Hadad 
községből a következőket írták össze: br. Wesselényi Farkas ; 
fizetést élvező, urasági tisztek: Kovács György, udvarbíró és 

1 GKG G fasc. XII , Lelesz, Act. an. 1544. nr. 35., u o. 1545. nr 18., u. o. 
1547. fasc. 2. nr. 39. — 2 U. o. Act an 1547. fasc. 2. nr 53. :í U. o. Act an. 
1548 fasc. 2. nr. 2(5. — 4 Jlt. — 5 Jlt. — 6 Szv. lt. 
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Benkő Elek számtar tó ; papok : Nagy Bálint ref. és Felman 
(iyörgy lutli . ; i skolamester : Székely Miklós; m o l n á r : Kulcsár 
János.1 

Az 1805-ben nemesi fölkelésre összeírt adómentes neme-
sek névsorába fölvették Benkő Elek udvarbi ró t (tiszttartó) és 
Tollas György számtartót '" a kik ekkor homagialis esküt is 
tettek.8 

Hadad evang. reform, egyházát m á r megismer tük m ű -
emlékeink közt/ ' 

1401 márczius 19. és 23. közt a hadadi Szent László 
egyháznak ajándékozza birtokait, (Széplakot, Aranyosal ját s 
Horváthot) egy ismeretlen.5 

Evang. re formátus egyházközsége keletkezésének idejét 
adatok hiányában meg nem á l lap í tha t juk ; de azt biztosan 
tudjuk, hogy az m á r a t izenhatodik században létezett. 

1009-ben arról van szó, hogy a prédikátor jövedelmét 
elvévén, öt eltávolítani s helyébe pápista papot hozni akar-
tak, mire a kolozsvári országgyűlés 1009 okt. 9-dikén elren-
deli, hogy a jövendő gyűlésig minden abban az á l lapotban 
maradjon." 

Az egyház tornyát most építik ujjá. Az alap ásása alkal-
mával csontvázakra, ezekkel egy arany nyakékre s egy arany-
gyűrűre akadtak, a melyek kora a XVI. század második felére 
tehető. 

1032-ben a perecseni synoduson arról volt szó, hogy «a 
hadadi bevitt pápista pap és a csehi úrtól lött potentiák fe-
lől az ecclesia megemlékezzék», a jövendő generalis nemes 
országgyűlésre igen nagy erős panaszszal kell küldeni köve-
teket. Azt így megrendelte ez a synodus, «a pásztort és mes-
tert, ha az úr a várba hivatja, mikor a városban kellene 
prédikálni, ne menjenek».7 

1 Szv. lt. — 2 U. o. — 3 U. o. — M k. 607—(>08. 1. — 5 1)1. 36. 392. Ko-
losm. prot. E. min p. 1020. nr. 1 (Eleje hiányzik.) — Szilágyi Sándor: Erd. 
Orszgy. Emlékek. VI k — 7 P. S E I rész, 79. 1 
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Legrégibb klenódiuma, egy aranynyal futtatott ezüst po-
hár, 1054-ből való, egy óntányéron 1798 olvasható, míg egy 
aranyozot t ezüst tányér Krisztus főt ábrázol. 

A mint a t izenhetedik század elejéről való egyházmegyei 
jegyzőkönyvek írják, Hadad és Xádasd egy prédikátort tartott 
«ab antiquo». Bogdánd is Hadadhoz tartozott 1625-ig.1 Jöve-
delme Hadad s Xádasdról egész dézma. borból, búzából, zab-
ból, tönkölvből, alakorból. méhből és bárányból. A kinek 
szőleje a hegyen nincs, az nem adhat dézmát, de ha van 
kertszőleje, egy öreg pint bort adott, vagy pedig tíz pénzt. 
Xádasdon épen így. A ki búza vagy egyéb veteménybeli déz-
mát nem adha t : egy öreg véka búzát ad. Fát a há rom ün-
nepre a nádasdiak hoztak, még pedig há rom-há rom szekérrel. 
«Azonkívül a hadadiak elegendőt hoznak.» 

Kereszteléstol egy tyúkot s egy kenyeret kapott. A dézma 
mellé minden ember egy jó verő csirkével tartozott. A váltója 
3 dénár volt. A méh és bárány váltója, ha nem telt tizedre, 
2 dénár. 

A nádasdiak há rom szekér avagy szán szénával tartoztak. 
Az egyház két szőlejét, az egyik közel a városhoz, a két 

eklézsia, Hadad és Xádasd mívelte. A nádasdiak harmadát , 
a hadadiakra jutot t a többi rész. «Kertelésével», karózásá-
val is ezek tartoztak. A Szent László hegyen levő szőlőt maga 
a lelkész míveli ugyan, de karóval a község tartozik, mind-
annyiszor. a mikor csak kívánja a szükség, a «kertével» is. 
a homlításával is, karót minden ember ötvenet-ötvenet tar-
tozott adni. 

Hét há rom volt : a Ahídasrél, Daróczrét és a Fajdaga 
alatti az út mellet t : a Keinenrél. Ezeket a hívek kaszálták le 
s gyűjtötték föl s hordták be a szénát. 

A pap teendőit így írták körü l : két vasárnapon, egymás 
után kétszer, Hadadban prédikál a «minister)). Ekkor Xádasdra 

1 V. ö. Bogdánddal. 
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menni nem tartozik. Nádasdon kétszer a ha rmad ik vasárnap 
prédikál, ekkor meg Hadadon nem tartozik. Szerdán, pénte-
ken Hadadban, csütör tökön Nádasdon prédikál. 

Temetéskor ingyen prédikált , esketéstől sem járt semmi. 
Azt is kimondta l(i40 ápril is 18-dikán a hadadi synodus, 

hogy a pap az ünnepek másodnapján reggel Nádasdon ur-
vacsorát oszszon.1 

A rector fizetése, a míg Bogdánd el nem szakadt, a bog-
dándi dézma volt. A mióta elszakadt Bogdánd, azóta negyven 
forint, a mely összegnek harmadrészét a nádasdiak fizették. 
A «halottól semmi nem, hanem ha leány, vagy asszony hal, 
o lyankor egy kendőkeszkenyő» jár . Tand í ju l : az ABC-éstől 
12 drt, a nagyobbaktól 25 drt kapott . 

A pap «asztallal» <t. i. koszttal) tartozott, vagy a mint 
megalkudhat tak. Fát a nádasdiak egy-egy szekérrel hoztak 
neki minden ünnepre , azonkívül Hadad is adott fát. (1640.)" 

Pap ja i : 1557-ben Horváth Mihály, ki Wi t tenbergában 
Melanchton Fülöpöt hallgatta 1548-ban. Esperes is volt. 1638-
ban Csengeri József, ki szilágyi esperes is. 1673-ban Füzéri 
István, 1682-ben Zilahi Mihály, 1684-ben Fülkei János, innen 
Aranvos-Medgyesre vitték, 1713-ban Veszprémi István, ki Pere-
csenben halt meg, 1751-ben Mohai János, székbeli bíróságot 
is viselt, meghalt Zilahon, 1756-ban Kis Kelemen, székbeli 
bíróságot is viselt, de attól törvényesen meg is fosztatott, 
meghalt Leiében 1770-ben: 1781-ben Francisci Mihály, ágost. 
hitv. evang. 1783—1791. Bruckner (iyörgy szintén ágost. hitv. 
evang. 1829-ben Kondor József, tractuclis fiskálissá választa-
tott Zilahon 1837-ben. 1854—1876. Kondor Endre . 3 1876—1889. 
Benkö Lajos,4 jelenlegi papja Kovács János. 

Ágostai hitv. evang. német egyháza, a melyről m á r volt 
szó," egyedüli a vármegyében. 

1 P S E 1 r. 45 1. — - 44. 1. — :s I. k. 547. 1. — 4 Egyházmegyei l t .— 
5 Egyházi lt. 
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A legutóbbi évekig evang. reform, s ágost. hitv. evang. 
egy-egy t an te rmű elemi iskolája volt. Az ágost hitv. evang. 
1872-ben szerveztetett, az evang, reform. 1878-ban épült. Ma 
há rom tan te rmű állami elemi iskolája van az ágost. hitv. 
evang., német tannyelvű elemi iskolán kívül. 

Hadadon 1715-ben 7 jobbágy és 4 taksás, összesen 11 
háztartás fizet adót. valamennyi magyar ; 1720-ban 8 jobbágy, 
10 zsellér, összesen 18 háztartás, ugyancsak mindannyi ma-
gyar. A népesség száma 1715-ben 99 lélek, mind magyar ; 
1720-ban 102, szintén mindannyi magyar.1 1733-ban 14 oláh 
családot,2 1750-ben 84 g. kath. lelket3 találtak. 

1847-ben a lakosok száma 3187 (?), róm. kath. 10. evang. 
459. ev. r e fo rmátus 3107, izr. 10.'* 1890-ben, lélekszáma 1830; 
nyelvre nézve magyar 1302, német 304, oláh 160, egyéb nyelvű 
4 ; vallásra nézve r. kath. 29, gör. kath. 188. ágost. hitv. evang. 
459, evang. reform. 1005, ízr. 149. Házak száma 310. 

Szántóföldje 1715-ben 4iy2 , 1720-ban 196 köblös; rét je 
1715-ben 25 és 1720-ban 103 kaszás; szőlője 1720-ban 33 ka-
pás. Jövedelem 1715-ben «más forrásból)) 45 forint.5 1895-ben 
gazdaságainak száma 311. Területe 9078 katasztrális hold. a 
melyből erdő 5075, szántóföld 2301. legelő 722. rét 583, kert 
52, szőlő (parlag) 48, beültetve 9, terméketlen 288 hold.6 

1771-ben Mária Terézia Hadad városának kedden tar tandó 
hetivásárt engedett.7 

A községnek 1900-ban 11.771 k. 00 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van. állami egyenes adója 8.934 K. 90 f. 

Határrészei : Hosszúág, Halom, Sármás, Krakkó, Zabmező, 
Czinegés, Vásárág, Vásármező, Határrét, Hozoja-oldal, Téka-
ága, Czempe-alja, Lantos. Herrtelki-oldal, Szent-László-hegy, 
Xagvmagyarós erdő, ennek részei: Tatárdomb, Törvénydomb, 
Sátoraszó, Vaszkút, Darócz puszta. Apácza. 

1 Magy. Stat Közi. XIÍ. köt. 65. és 66. lap. — - Tr. — :t Tr. 1901. IX 
285. 1 4 Nagyv. Nvk 1847. 110. 1 5 Magy. Stat Közi XII k. 65. és 66. 1 

Mg. S\ 502 — 7 Zilah város ltára. 
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Darócz puszta és Apácza faluk voltak.1 Az utóbbit az 
itt letelepült szászokról Herr te leknek is nevezik. 

A Ta tá rdomb nevű határ részben temetkezési ha lmokat 
láthatni. 

F tájt kő- és cseréprégiségeket is találtak. 

Hadcid-Györtelek. L. Győrtelek. 
Hadad-Nádasd. L. Nádasd. 

Hadaháza. 

Középszolnok vármegyei helység. 
Az oklevelekben Szilágyszeggel és Bőnyével együtt (1440) 

fordúl elő. Fü rményes határába o lvad t ; a Siaj nevü patak 
mellett a helységtől északkeletre (Debren felé) fekszik. A Hu-
nyadiak korán túl nyoma vész. 

1440 jul . 20-dikán a nádo r meghagyja a kolozsmonostor i 
konventnek, hogy Szilágyszegi István Hadaháza b i r tokának 
negyedébe iktassa be Sándorházi Tamást , Balázst és Jánost , 
kiket az jogosan megillet.2 

1492 jun . 12-dikén II. Ulászló perúj í tás t enged abban a 
perben, mely a középszolnoki Hadaháza prsediumért és Szi-
lágvszeg birtokért foly Szilágyszegi Pál meg Bideskúti László, 
Miklós és Mihály testvérek között, mire a kolozsmonostor i 
konvent okt. 3-dikán megidézi a Bideskútiakat. : í 

1494 má jus 13-dikán Ulászló Hadaháza bir tok jogtalan 
elfoglalása miatt Bideskúti László és testvérei panaszára Szi-
lágyszegi Pált idézteti maga elé,'* a kit okt. 3-dikán is meg-
idéz a kolozsmonostori konvent .5 

1 L. ezeket. 2 Dl. 27 876. — :í 1)1. 36.398. Km. Prot. M. min. pag. 83. 
nr. 2. — Tört. Tár 1897. évf. 512. 1. — 5 U. o. 733. 1 

I)r. PETKI MOH : Szilágy vármegye monographiája. III. 32 
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Halmosd. 

Halmas 1341, Halmos 1508, Halmosd 1519, Halmasd 1537. 
Krasznavármegyei helység, Valkó várának tartozéka. 
A néphagyomány szerint a község a magyarok bejöve-

telekor keletkezett. Egy ízben a mai Nagyfalunak a lakosai is 
elhagyták lakóhelyüket s a Halmosdpatak menti ha lmokon 
telepedtek le. Ezekről a ha lmokról nevezték el a helységet. 
Később a lakosság a det rehemi erdő mellett elfolyó patak völ-
gyébe költözött át. E mellett bizonyít az, hogy e helyen szán-
táskor téglából rakott épület-alapokra találnak s az ezen idő-
ben felszántott földek alakja ma is kivehető, jóllehet e terület 
jelenleg erdővel van benőve. 

Mikor m á r e második helyen feküdt a község, történt, 
hogy egy gazdának eltévedt egy koezasertése s e gazdának 
leánya a koczát keresve Halmosd mai helyén kőfalakra buk-
kant. A leány elbeszélte ezt o t t hon ; a falubeliek megtekintet-
ték a helyet, megkedvelték s a kőfalakat imaházukká alakítva 
e köré telepedtek meg. 

A mikor 1341-ben Halmas oláh falu b i r tokába Dancs 
mester t beiktatják, mint állítólag a Valkó várához tartozó 
bir tokba, Jakab a Gergely fia személyesen megjelenve ellent-
mondott .1 

Ettől kezdve m á r ismeretes a birtoklás története, mely 
lépést tart Valkó többi tar tozékainak a történetével. Halmosd, 
Halmas, Halmos a Bánfiak, Báthoriak kezén forog az 1481 -
1048. években. 1648-ban az ifjú Rákóczi György kezére kerül. 
1649-ben a kincstár számára rendelik.2 

1670 ápr. 5-dikén Kémeri Látrán János és Csekei Kendfr-
Adámné Látrán Borbála elzálogosítnak Borbély Andrásnak 
és feleségének, Fodor Annának, nvolcz halmosdi jobbágyot, 
kiknek oláh nevük van." 

1 Dl. 3422. - Az oklevelek levéltári jelzeteit 1. Bagolyfalvánál. — Nagyv. 
Muz. Bl. 
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1729 okt. 11-dikén Czikus János és apja Péter elzálogo-
sítják a halmosdi ha táron levő ré t jüket Xyága Péternek. 1 

17,15 jiin. 13-dikán ama javakat ír ják itt össze, a melyek 
Gencsi Zsigmondot és Keezeli Gvörgyné Gencsi Erzsébetet 
illetik." 

1760-tól 1708-ig ismét ismeretes a története. 1700-ban 
Halmosd részbirtokhoz felmutatott okmányok alapján jog-
igényt támaszt a kincstári igazgató — L. Bánfi Farkas, kor-
mánytanácsos és a királyi tábla elnöke, Bánfi Ferencz, kraszna-
vármegyei főispán, Bánfi Boldizsár és Imre meg özv. Nagy-
Barcsai Barcsai ( iyörgyné Naláczi Sára alperesek ellenében.3 

1708-ban pedig a bir tokból L. Bánfi Farkas és Bagosi Erzsé-
bet fiaitól: Farkastól, Mihálytól és Györgytől peres úton leány-
negyedet kapnak ezeknek nővérei : Vargyasi Dániel Gábor 
felesége Krisztina, gr. Bethlen Adámné Zsuzsánna és Patai 
vSzilvási Jánosné Erzsébet/ ' 

1705 máj. 6-dikán a Mái Gábor halálával há t r amarad t hal-
mosdi javak felosztására e Gábor özvegye, Mada Anna meg-
idézteti Mái Simont, Máriát és Jánost .5 

1808-ban Halmosáról összeírták a Kenderesi, gr. Bánfi, 
br. Bánfi, Bordás, Blága, Csatári, Fodor, (ienesi, Kuk. Láposi, 
Mái, Popojes, Zsombori és Topái bir tokos nemes családok 
tagjait, összesen 49-et. Ezek kezén volt összesen 417

 16 ant iqua 
és 29 nova jobbágytelek. Legtöbb telke volt br. Báníi Eleknek 
{5 ant iqua és 8 nova); ezután következnek gr. Bánfi György 
<5 antiqua, 5 nova), id. br. Bánfi József (01

 2, ant iqua, 2 nova)stb." 
Gör. kath. temploma, mint fönnebb is mondók, ama kő-

falakon épült, melyeket a község lakói e helyen való telepedé-
síikkor itt találtak. Az egyház anyakönyve 1812-ben kezdődik.7 

Egy tantermű elemi iskolája szintén gör. kath. jellegű. 
Halmosd 1715-ben lakatlan. 1720-ban 11 jobbágy, 6 zsel-

1 Gencsi-lt. nr. 85. — 2 U. o. nr. l(il. — ;t Bl. fasc. (). nr. 17. — 4 U. o. 
LL. nr. 10 — 5 Gencsi-lt. nr. 530. — « Szv.-lt. — 7 Sch 1880 152. lap. 

32* 
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lér, összesen 17 háztartás fizetett adót, magyar 9, oláh 8. Ebből 
következtetve a népesség száma 1720-ban 153 lélek. 81 ma-
gyar és 72 oláh.1 

1733-ban (Halmágy?) oláh családjainak száma 30, (gör. kel. 
papja Flóris),2 1750-ben a gör. kath. lelkeké 124.:i 

1847-ben 059 a népesség száma, még pedig róm. kath. 9. 
gör. kath. 050.4 1890-ben lélekszáma 1054; nyelvre nézve ma-
gyar 1, német 38, tót 3, oláh 959, egyéb nyelvű 53: vallásra 
nézve róm. kath. 5, gör. kath, 1010. evang. reform. 1, izr. 38. 
Házak száma 218. 

A mívelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1720-ban 02 V2 köblöst ; rétet 103 kapást .5 1895-ben 
gazdaságainak száma 304. Területe 6339 katasztrális hold. a 
melyből erdő 3067, szántóföld 1287. rét 833, legelő 322, kert 
44, szőlő (parlag) 36, nádas 1, terméketlen 149 hold.0 

A községnek 1900-ban 10141 K. 20 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami adója 4348 K 42 f. 

Határrészei: Fácze Mare, F. Mike, Dialn ( Gyálu) Csőri. 
I). Dumoe (Dumaje), I). Türe, 1). de Krizs, I). Viilor (puszta 
szőlőhegy), Lola, Lázuri (irtás), Rézerdő, azelőtt Kopasz-Réz 
Cámpii Albi = Kimpij Albj (fehér mezők), Seaua Craiului 
Sáuá Krájuluj (a király nyerge). 

Ez az utóbbi a Réz-hegységnek egyik lába, kúpa lakú s 
csúcsáról régi ú tnyomok vezetnek felfelé. 

Vizei: Valea Bibartului =Vá l j á Bibárczuluj (Bibárcz pa-
takjai, Valea Natului = Váljá Nátuluj (Xát nevű patakja), V 
Váruluj , V. Morilor, V. Türe. 

Egy forrását gyógyító erejűnek tartja a nép. 

1 Magy. Stat. Közi. XII köt. (i8. és 69 lap. - Tr Tr. 1901. IX. 
288. 1. — 4 Nagyv. Nvk 1847. 99. 1. — •"» Magy. Stat. Közi. XII k. 68. és 69. I 
6 Mg St. 502. 
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Hanisa. 
Ilanijsa falna 1004. 
Középszolnokvármegyei helység, mely 1604-ben a Gvula-

fiak jószágaihoz tartozik. 
Az oklevelekben Nagy-Goroszló után Kis-Goroszló és 

Naprád között (1595), Inóval (1604) fordul elő, Ivis-Goroszló-
nak egy erdeje, mely Kismező (Poinicza), Kis-Debreezen és 
Xagy-(ioroszló szomszédságában fekszik, ma is őrzi nevét. 

Érdekes, hogy a nép honnan magyarázza e szó eredetét. 
Hanisa erdő sok helyen zord és vad fekvésű, állítólag tolva-
jok tanyája voll, tehát hamis hely, innen jöt t a Hanisa, ille-
tőleg Ilamis a' elnevezés. 

Igen valószínű, hogy a román lián = vendéglő szóból szár-
mazik, ér te lme: az erdőnek azon része, hol a vendéglő feküdt . 
Valami fogadó lehetett ezen a helyen. Eredhet személynévtől is. C.' j j 

Várad török kézre ju tása után pusztult el ; 1082 előtt 
mindeneset re puszta.1 

1581 máj. 11-dikén Báthori Kristóf meghagyja közép-Szol-
nok vármegyének, hogy IjTriny László kővári várnagyot tör-
vény elé idézze, mert Gyulafi László középszolnokvármegyei 
Hanisa bir tokán Kővárhoz tartozó jobbágyok hatalmaskodtak." 

1595 okt. 12-dikén Báthori Zs. megengedte Bátóti Gyulai! 
Lászlónak, hogy a középszolnokmegyei Hanisa bi r tokával is 
szabadon rendelkezzék. : í 

1004-ben «a középszolnoki Gyulaí i - jószághoz tartozó 
Ilanvsafalván 1 rótt ház után 2 forintnyi adót vetettek ki/* 
1654 szept. 22-dike előtt a középszolnoki Hanisa meg Kis- és 
Nagy-Goroszló falvakban 25 jobbágyot kapott Tököli Istvánné 
Gyulaíi Mária Barcsai Zsigmond özvegyétől Gyulaíi Borbálá-
tól. Közöttük ez ügyben szerződés létezett.'* 

1 Szv lt. 2 GKG. cista A. fasc II — :í U. o. cista C. fasc. XIX — 4 I)i-
cal. - •-» GKG. A. fasc. XV., XVI 
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Egy a XVII. századból Csehi javak urbariuma czímmel 
fenmaradt jegyzék szerint Hanisán tíz jobbágy van.1 

A csehi várnak egy másik, XVIII. századbeli u rba r iuma 
szerint Hanisán Lisztiné szeri 13 jobbágy ; a csehi szer pedig 
4 jobbágyból áll. Mindannyian a nagygoroszlóiakkal együtt 
adóztak és úgy mint ezek." 

1805-ben Hinasa e rdőér t per folyik br. Bornemissza Jó-
zsef és Katona Mihály, kismezői (Poinitza) bi r tokos között. 
Másutt ezen erdő Hanisának írva ugyanezen évben mint prme-
dium van említve.4 

Haraklány. 

Harakyan 1415, Haraklyán, Haraklyan 1429, Haroklyan 
1512, Haraklyan 1543, Haroklan 1549, Haraklány 1018. Ha-
raklán 1622, románu l Hereklannl 1733. 

1415-ben szolnokvármegyei, 1429-ben külső-szolnokvár-
megyei, 1495-től középszolnokvármegyei helység. 

1415 nov. 13-dikán «a szolnokmegyei Harakvan» bir tokért 
per folyik Kusalyi (Jakcsi) György és István, meg Odi J ános 
között. A pert elhalasztja a nádor . 5 

1429 jul . 15-dikén a «külsőszolnoki Haraklyan» bi r tokba 
Haraklyáni István János tiát. András íiait Lukácsot és Lászlót. 
János fiait Jánost és Lászlót iktatják be." 

1458 márcz. 2-dikán Dobai Sándor Mihályné elzálogosítja 
a szintén külsőszolnoki Haraklyan birtokbeli udvarház-helvét 
Nagydobai Gogán Balázsnak.7 

Közép-Szolnok vármegye-legrégibb adóösszeirásába Ha-
rak lvanban (Haraklányi?) Mihály 7 frt 2 kr. s (Haraklányi?> 
György 8 frt 3 drral vannak fölvéve.8 

1543-ban (a középszolnoki Haroklyanban) 8 kapu után 
adóztatták meg a Haraklányi Miklós jobbágyait . Volt ekkor 

1 GKG. A. fasc. XV, XVI. — 2 U. o. — :í Szv. lt. — * ü . o. — 5 Zichy-
Okt.Xl. 376., 377. 1. « Dl. 278(51 — " 1)1 3(5405. Km. Prot. Michael pag. 12. 
nr 2. s E mű I k. 180. 1. 
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a helységben 1 biró, 5 szabados, 11 szegény és 1 puszta te-
lek.' 1549-ben (Haroklanban) l 1 / 2 kapu után rótták meg adó-
val a Haraklányi Miklós jobbágyait, a kiken kívül feljegyez-
tek még (S szegényt és 5 servitort.2 1570-ben (Haraklvanban) 
5 kapuszámnyi adót fizettek a Haraklányi János jobbágyai .3 

1495 okt. 10-dikán Tőkés Miklós örökbe vallja a közép-
szolnoki Haraklyan falubeli bir tokát Szilágyszegi Péternek.'4 

Itt levő részbirtokát Haraklányi Miklós 1512-ben, ha ő 
örökös nélkül hal el. Deésházi Mihályra s másokra hagyja.'* 

1524-ben az itteni részbirtok elidegenítése miat t tiltako-
zik Haraklányi Miklós ellen Haraklányi Árva István,0 aug. 
1-sején Borzási Györgyné Haraklányi Borbála örökbe vallja 
ezt a birtokát fivérének, Miklósnak, kitől azért Vártelek és 
Puszta-Bádon prsedium felét kapja.7 

Bátoni Miklós és Gáspár el akar ják idegeníteni e b i r tok-
beli nemesi telküket, de 1535 jan. 14-dikén tiltakozik az ellen 
Haraklányi Miklós; 8 aug. 30-dikán haroklyanyi b i r tokukat 
elcserélik Borzási György és sógora, Haraklányi Miklós.9 

Nádasdi Tamás gróf országbíró, Fogaras földe és Vas 
megye főispánja előtt megjelent Horváthi Peres Gáspár, Ha-
raklányi Miklós nevében, és ott e lőmutatva előbbinek per -
halasztó parancsát , előadta, 1540, Fülöp és Jakab apostolok 
ünnepe körül, hogy Borbála, \Vajai Borzássy György özvegye 
és fia Miklós, előbbinek «Kesarayarofewld» nevű földrészét, 
mely Haroklany középszolnoki b i r tokához tartozik és mely 
bokros és irtatlan volt, kiirtották és belőle szántóföldet csi-
náltak, az ő nem csekély kárára azt maguk részére elfoglal-
ván. Ez ellen Pokatheleki Konde Lázár azt állította, hogy a 
peres földrész nem Haraklánhoz, de Wajahoz tartozik. Ebből 
kifolyólag meghagyták a kolozsmonostor i konventnek, hogy 

1 Dical. - U. o. — » U. o. 4 Dl. 36398. Km. Prot. M. min. p. 237. 
nr. 2. — 5 Szgy. — « Lelesz, Prot. 5. fol. 235. an. 1524. 7 Dl. 36400 Km. 
Prot. R. p. 238. nr. 1. — s Dl. 36402. Km. Prot. T. min. p. 24. nr. 1 — 9 1)1. 
36405. Km. Prot. Michael p 358. nr. 1. 
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hites emberé t küldje ki. a királyi biztossal s tegyenek igaz-
ságot a szomszédok és jobbágyok esküje alapján. Hadadi Móré 
Jánost , Bőnyei Mátyást, Csalmasi Gergelyt, Kádár Ferenczet, 
Lelei Kaplyon Lőrinezet, Orbán Pétert vagy Zsigmondot je-
lölte ki az országbíró királyi emberekül Haroklyanból.1 

I laraklányban 1618-ban Árva István Haraklányi Miklós-
nak egy nemesi házhelyet ad örök tulajdonul . 2 

1022 aug. 2-dikán Mátyás Demeter és Mátyás János, más 
névvel Haraklányi Demeter és Haraklányi János, továbbá 
Bóné András jobbágyok fogadják, hogy Haraklányi Miklós 
neve alá Haraklánba visszatérnek, kik elhagyták volt lakó-
helyüket (Haraklánt) s Harakláni Pált, Lászlót s Istvánt. :! 

A somlyai várban 1634 jun iusban Szaniszlófi Báthori 
Kata asszony perecseni, Serédi haroklányi jobbágyai Harok-
lányi István s felesége Demaneczki Petronella s leányuk Ha-
roklányi Zsuzsánna egy itteni jobbágyáért , Oláh Györgyért, a 
ki a somlyai vá rban vasban és fogságban van, kezességet 
vállalnak, hogy az illető örökös jobbágyuk lesz.'' 

1635-ben Harakláni Miklósnénak az osztályegyezségnél itt 
jobbágyokat adnak. 5 

1056 okt. 19-dikén Benedekfalván lakó I iamocsa Mihály. 
Közép-Szolnok vármegyének egyik alispánja és Menyőben 
lakó Debreczeni István, egyik szolgabíró tudat ják, hogy «az 
elmúlt felső időkben» Haroklányi Zsuzsánna Gólva Gvörgv J ^ J OW 

felesége itt levő részjószágára Görcsöni Serédi Istvántól ötszáz 
magyar frtot kért, a miért Serédinek s felesége Kamuthi Ka-
tának bocsátja a részjószágot. ( í 

Apafi Mihály fejedelem 1679. évi augusztus 6-dikán kelt 
levelében megerősíti Serédi Benedeknek azt a jogát, hogy 
Haraklánv nevű falujánál vámot tar thasson. Elrendeli, hogy 
a kereskedők és utasok azon a helyen vámot fizessenek s 

1 Orsz. lt Km. conv. lad. 26. B. nr. 60. — 2 Egv 1818 jan. 29-én Léiében 
összeírt oklevél-lajstrom szerint. (Szgy.) — :í Szgy. — 4 Szgy. Kilencz viasz-
pecsét helye. 5 Szgy. — Orsz. lt kolozsm. conv. fasc. S nr. 4. 27. fiók. 



h a r a k l á n y . 50.» 

Serédinek úgy a haraklányi , mint más vámja ihoz való joga 
épségben maradjon. 1 

Haraklyán birtokot 1701 ápr. 19-én I. Leopold király 
Serédi Péter bárónak adományozta a volt b i r tokos nemes 
Haraklányi Miklós magtalansága miatt." 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben a köz-
ségből a következőket írták össze. Főbb b i r tokosok: gróf 
Andrási Károly és gr. Kendefi Rákhel, gr. Bethlen Gergelyné; 
kisebb bi r tokosok: Pelei Mihály, Szabadszállási István és 
(iyörgy, Halmágyi József, Bene Antal, Ladányi Sámuel, Fe-
jérvár i János, (gr.) Teleki László, gr. Toldi Zsigmond és Posztai 
Adám; pap : Popa Juvon o láh ; k á n t o r : Pap Simon o láh ; 
mo lná r : Morár Mitruj. : í 

A gör. kathol ikusoknak fa templomuk van. Anyakönyvük 
1824-ben kezdődik.4 Egy tan te remű elemi iskolájok 1897-ben 
épült . 

A helység újra 1713-ban kezdett te lepülni : azelőtt sokáig 
puszta volt.5 

1715-ben 7 jobbágy háztar tás fizetett adót és pedig 5 ma-
gyar és 2 o láh : 1720-ban 24 jobbágy és 3 zsellér, összesen 
27 háztartás, ebből 14 magyar és 13 oláh. A népessép száma 
1715-ben 63 lélek, magyar 45. oláh 18: 1720-ban 243 lélek, 
126 magyar, 117 oláh. A lakosok vezetékneve magyar ugyan, 
de nyelvre nagyobb részük oláh.6 

1733-ban Haraklányban (Hereklanul) 44 volt az oláh csa-
ládok száma; egyesült papja Ignácz nevet viselt.7 

1847-ben a lakosok száma 584; róm. kath. 5, gör. kath. 
372, evang. reform. 7.s 1890-ben lélekszáma 578; nyelvre 
nézve magyar 25, oláh 553; vallásra nézve róm. kath. 0, gör. 
kath. 553, evang. reform. 12. izr. 7. Házak száma 105. 

Szántóföldje 1715-ben 57. 1720-ban 304 köblös ; rétje 

1 Szgy. - Jlt. — :t Szv. lt — '' Sch 1880. 105 lap. 5 M Stat. Közi 
340. 1. — <! Mag íj. Stal. Közi XII. k 05. és 00. 1 " Tr. — 8 Nagyv. Nvk. 1847. 
108. lap. 
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1715-ben 32, 1720-ben 100 kapás.1 1895-ben gazdaságainak 
száma 111. Területe 1050 katasztrális hold. a melyből szántó-
föld 948, rét 481, legelő 124, kert 35, terméketlen 08 hold.2 

A községnek 1900-ban 3741 K. 24 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 2201 K. 30 f. 

Határrészei : Corni Korny (somfák), Yalea din Jos = Váljá 
gyin Zsosz (Alsó-völgy), Coaste = Kaszté (halom), Riturile Sa-
tului = Rituri lé Szátuluj (a falu rétjei), Mái (hegy, a r o m á n b a n : 
agyag). 

Hatvan. L. Er-Hatvan. 

Hármaspatak. 

Neve a mellette elfolyó Valea T e r n e b \Táljá Ternéjtől 
származik. (Terna-patak ; itt terna azt tenné: hármas) s nem 
valószínű, hogy ennek a pataknak a neve eredetileg Tierna 
lett volna, a mely római változata a szláv Cserna szónak. 

Tót telepítés, 1830-ban Zemplén vármegyéből költöztek 
ide lakói. : í 

Róm. kath. egyháza Sólyomkő filiája. 
Róm. kath. jellegű egy tan termű elemi iskolája 1870-ban 

szerveztetett. 
1847-ben 510 lakója van. még pedig róm. kath. 493. gör. 

kath. 4, izr. 13.* 1890-ben lélekszáma 740; nyelvre nézve ma-
gyar 540, német 9, tót 180, oláh 17; vallásra nézve róm. kath. 
718. gör. kath. 17, izr. 11. Szétszórt házainak száma 127. 

1895-ben 112 gazdasága van az 1152 katasztrális hold 
területen, a melyből szántóföld 560, legelő 326, rét 120, kert 5, 
erdő 1. terméketlen 134 hold.""' 

1900-ban cselekvő vagyona 1795 K. becsértékű, állami 
egyenes adója 379 K. 2 í. 

1 Magy Stat. Közi XII. k. 65. és 66. 1. — a My. St 506. :t V. ö. I köt. 
158. 1. — * Nagyv. Nvk. 1847. 100. 1 — 5 Mg. St. 5()2. 
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I lerharl. 

Ilv néven egy pusztával találkozunk Kémer táján. 
1453 má jus 20-dikán \7. László király meghagyja a kolozs-

monostori konventnek, hogy a krasznavármegyei Herbath bir-
tokba iktassa be Bályoki Péter fiát, Szilvesztert, kit az jog-
gal megillet.1 

Héharszó. L. Hosszúaszó. 

Hidvéíj. 

Hidvég kettő van. Az egyik a ma is létező Hidvég. A má-
sik Tasnád-Szántó közelében feküdt s ott ma is őrzi nevét 
egy puszta. Az első krasznavármegyei helység, Somlyó várá-
nak tartozéka, habár néha Közép-Szolnokhoz számították, így 
pl. 1461-ben, 1475 körül s 1493-ban. Szántó-Hidvég mindig kö-
zépszolnoki hely. 

Az oklevelekben az egyik Győrtelek után (1351), Csehi-
vel (1356), Badacsonnal, Perecsennel (1461), Kerestelek után 
Ilosvával (1493), Sutak-Üjlakkal (1549), Szoros és Maiadé (1585), 
Hosszúmező és Derzsida (1726), Lompér t és Hosszúmező kö-
zött (1731), Mojáddal (1755), a más ik : Szántó és Szilvás kö-
zött (1484), Zölczével (1491), Szeődemeterrel (1543), Szodoró-
val (1549) fordul elő. 

Nevöknek változatai : Hidueg 1351, Hgdiveg 1352, Hidwegh 
1435, Hidvég 1421, Hiduegh 1435, Hgddegh és Zgdvegh 1425—47, 
Hgdvegh 1461, Híjdivegh 1473, Hgdiveegh 1484, Hijdvegh 1549. 
Hdwegh 1570. 

Az 1475 körüli adóla j s t romban Hyddegh és Zvdvegh for-
dul elő. Az előbbi, Báthori-birtok 9 fr t 1 dr. adóval, a mai 
Hidvégnek felel meg, de utóbbi is ugyancsak ennek más 
része lesz, minthogy épen e vidéken, Badacson mellett emlí-

1 Dl. 2861ő. 
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tik, itt György 5 frt adóval van fölvéve, ' Nem lehetetlen azon-
ban. hogy e György alatt valamelyik Csáki vagy Beeski rejlik. 

1. Hidvég. 

A község határán a Kraszna folyón vám híd volt. ezen 
híd mellett épültek az első lakóházak s ezért az ilosvaiak e 
helységet Hídvégnek nevezték el. 

Az 1571 nov. 9-dikén Kolozsvártt hozott törvény szerint 
Hidvéget harminezadszedő helyül rendelik. O i/ 

1665 körül e helység vásárait gyakran háborgat ták a tö-
rökök által a megszökött jobbágyokból alakított szabad rabló 
csapatok.2 

1351 deez. 6 előtt Médgyesi Simon leánynegyed fejében 
nővérének, Báthori Lászlónénak adta. : ! 

Ettől kezdve követi a birtok Somlyó többi tartozékainak 
történetét. 1352. jan . 8-dikán Bátori Bereezkné Medgves An-
nát a leánynegyed lejében a somlyói várhoz tartozó Hydweg 
b i r tokába is beiktat ják/ ' 1356-ban a váradi káptalan átírja 
azon levelet, a melylyel Simon mester kapja Somlyó vár e 
tartozékának a felét.5 

A tizenötödik században a középszolnoki (Csehi és Ba-
dacson közti) Hidvéghet Báthori Andrásnak zálogosítják el." 
Bélteki Drágfi János, másrészt Báthori Miklós íia. István és 
Báthori János íia. János között is per folyt érte, a mely ügy-
ben 1447 jun . 21-dikén Hédervári Lőrincz nádor hozott Íté-
letet.7 Jakesi László íiai meg Jakesi Heléna (1435), özv. Zsom-
bori Tamásné Báthori Hedvig, s rokonai (1473), Báthorhid-
végi Szaniszlófi István (1481 ),8 Gerbed Tamás, Sarmasági And-

1 Csáki I k. 556. 1 2 Szilágyi Sándor : Az erdélyi hódoltság és vég-
várai. V. ö, I. köt. 773. 1 » Anjouk. Okml. V. 532—534. 11. Fejcr, IX. 2. 757 
Dl. 29 992. — 4 Dl 4233. — 5 Fejér, IX. 4. 661 — <: Lelesz, Act. Bercs. fasc. 12. 
nr. 32 (Prot. III pag. 376 ) — 7 Dl. 29.778 — s Fejér, XI 329 , Lelesz, Stat. B. 
350., 1)1 36.393 és 29.537. 



rás és János, Kémeri Nagy Imre, Vajai Balázs és fiai: Dávid, 
Imre, Ábrahám, Miklós és Pál, a kik ha ta lmaskodtak ezen a 
középszolnoki, de az oklevélben Kerestelek után Mosva előtt 
előforduló bir tokon (1493),1 Haraklányi György, ki 1512-ben 
az esztergomi káptalan előtt kijelenti, hogy magtalan elhalá-
lozása esetén Deésházi Mihály fiaira, Istvánra és Péterre 
hagyja," Valkai Miklósné (1545),8 Keresztúri Lengyel J akabné 
(1549),4 Sarmasági András,5 Csaholvi Ferencz, a ki az édes 
anyját megillető leánynegyedet követeli Báthori Jánostól (1540),6 

Gyulaíi János, László és Druget Gáborné Fruzsina, a kik szin-
tén negyedet követelnek, mindegyik Báthori-jogon, az előbbi 
Báthori László, utóbbiak János után,7 lépnek előtérbe. 

1553-ban a krasznavármegyei Somlyóhoz tartozó Hvd-
wegh-en a Somlyói Báthori jobbágyai t 9, a Báthori Imrééit 
5, a Báthori János és Báthori Miklós özvegyéit pedig 1V2— 
1V2 kapu után rótták meg adóval. E 17 kapun kívül följe-
gyeztek még 2 birót, 10 szegényt, 2 servitort és 1 új házat. s 

Ekkor az itteni részbir tokra vonatkozólag özv. Xagymi-
hályi Báníi Györgyné Somlyói Báthori Szaniszlófi Erzsébet 
akar egyezséget kötni Somlyói Báthori Szaniszlófi Andrással , 
Kristóffal és Istvánnal, a mi ellen t i l takoznak a fenti Erzsé-
bet gyermekei." 

Báthori Szaniszlófi Farkas jószágait, s így Hídvéget is, 
mint gyám bírt a Károlyi János, kit 1554-ben megidéztet lenti 
Farkas testvére, István, mer t a gyámság ezt illette volna meg'.10 

Szaniszlófi Miklósnak ezen Hídvég egykori b i r tokára nézve 
1560-ban Báthori András, udvarb í ró Ítéletet hozott Nagy-Mi-
hálvi Báníi Gábor és György meg Suránvi másként Csarna-
rodai János özvegye Dorottya érdekében Szaniszlófi másként 
Báthori Kristóf és István ellen. 1568-ban Báthori Miklós, ud-

1 Lelesz, B. 243. f. anni 1493. nr. 30. — 2 Szgy. — :J Lelesz, Act an. 1345. 
nr 24. — 4 Bl. fasc. XX nr. 1. — 5 Lelesz, Act. an. 1549. fasc. 4 nr. 37 — " U. o. 
Act. an. 1550. fasc. 1 nr. 29. — " U. o. Act. an. 1551. fasc. 4 nr 5. — 8 Dical.— 

Lelesz. Act. an. 1553. fasc. 3. nr 93. — 1 0 U. o. 1554. fasc. 2 nr. 7. 
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varbi ró elrendeli ennek végrehajtását 72 frt büntetés terhe 
alatt.1 

xAz itt lakó Szarvadi Miklóst és Ferenczet, s ennek fiait, 
Albertet, Jánost és Istvánt Báthori Kristóf, biharmegyei főis-
pán, 1575 ápril 29-dikén Váradon kelt levelében pártfogásába 
veszi és a Mojád bir tok felé menő út mellett egy házhelylvel. 
melyet Fábián A m b r u s jobbágyaitól saját költségén vett át. 
a jándékozza meg őket. Hz a házhely ment volt mindenféle 
adótól, kiíenczedtől, dézsmától és tehertől." 

A krasznavármegyei Hidvég birtok bel i tizedet 1576-ban 
a Bánfiaknak adományozta S. Báthori István, lengyel király.8 

15<X5-ben Somlyói Báthori Zsigmond, erdélyi vajda Bor-
sok) Jánosnak azt rendeli, hogy az itt levő részbir tokon özv. 
Kállói Lökess Ferenczné Szinyérváraljai Báthori Szaniszlófi 
Annát, meg néhai testvérének íiait: Farkast és Zsigmondot 
osztoztassa meg/' 1590-ben meghagyják Kraszna vármegyének, 
hogy az itteni bir tokrészen osztoztassa meg Szaniszlófi Zsig-
mondot és nővérét, Bánfi Tamásné Zsófiát.'"' 

1595-ben Báthori Zs. fejedelem Perecseni Farkas Mátyás 
leányait az itt levő nemesi kúria és ház bir tokában meg-
erősíti." 

1604-ben a «krasznavármegyei Somlyóaljá»-hoz tartozó 
Hídwegh, (ivőrtelek, Szoros, Újlak. Csehi és Kerestelek hely-
ségekben 2 jobbágyház adózott Lónyai István részéről.7 

1623-ban Báthori Szaniszlófi Katalin örök vallomást tesz 
az itteni részbirtokról Nagylónyai Lónyai Zsigmond javára . s 

1628-ban Bettegen lakó Bakai Dániel és neje, Szentmar-
jai Erzsébet az itt levő jószágát is zálogba adja Tamási Mi-
hálynak és nejének. Bakóczi Borbálának." 

1636-ban (ápr. 12) Lindvai István és id. Bernát András 
bizonyítja, hogy Perecsenben lakó Nagy István e fa luban levő 

1 Bl. fasc. V. nr. 10 - Szgy. — Bl. fasc. O. nr. 18 — 4 Nemz. Múz. 
Kállay cs. lt. — 5 U. o. <: Jlt. fasc. 1 nr. 5. — 7 Dieal. — s Lelesz, Prot. 62. 
fol 49. — 9 Jlt. fasc. 4 nr. 5. 
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Ferenez Balázs háza nevű telket kiváltotta Perecsenben lakó 
Erdőteleki Mártontól ; ezt a telket régen Kardos Miklósné 
Erdőteleki Borhála vetette volt zálogba Öreg Erdőteleki Már-
tonnak.1 

1639-ben Szénási Borbála e falubeli részjószágát zálogba 
veti gr. Lónyai Istvánná Báthori Katának." 

1 (541 jun . 5-dikén Szaniszlófi Báthori Kata rendelkezése 
szerint e jószágon Lónyai Zsigmond s mások osztozkodnak/5 

1658 jan. 10-dikén Pereeseni Máté István elzálogosít egy 
hídvégi kaszálót Balajti Lászlónak.4 

1681-ben Báthori Zsófia fejedelemasszonynak e prsedium-
beli részbir tokát az ingatlanokkal együtt lefoglalják bizonyos 
tartozás fejében Magyar-Véggyantai Boros László számára. 5 

1682 febr. 2-dikán Gencsi Zsigmond adományul kap egy 
hídvégi örökös jobbágyot özv. Kemény Jánosné Lónyai An-
nától." 

1686 jan . 29-dikén Perecseni Nagy Andrásné Szentkirályi 
Katalin itteni részbirtokához, mint vér rokonoknak, szintén 
van joguk Perecseni Lindvai másként Kovács Mihálynak és 
nővérének.7 

1708-ban az itteni részbirtokot Eesedi János óbester ke-
zébe bocsátotta a «kegyelmes úr ő felsége».8 

1716 máj. 5-dikén Kémeri Tordai István elzálogosít itt 
két jobbágytelket Gencsi Györgynek." 

1718-ban a Hidvégh és Györgytelki ha tárok szélén levő Szép-
erdő nevű helv és makkos-erdő ügvében tar tanak tanuvallatást. öi/ 

E szerint azt a helyet Felsővadászi id. Rákóczi György Bá-
thori-jogon bírta és ugyanezen a jogon Magyar-Véggyantai Bo-
ros László és neje Gálfi Zsuzsa. Utóbbiaktól zálogjogon vet-
ték bi r tokukba és nyerték a hídvégi és győrtelki részbirto-

1 Nagyv. Múz. Bl. — 2 N. Múz Beeski lt. — :t GKG. nr. 9. — * Gencsi 
lt. nr. 759. — 3 Bl. fasc. IUI. nr 22. és fasc. YY. — 6 Gencsi lt nr. 13. 
7 Nagyv. Múz. Bit. — 8 Orsz. lt. Cons. et Urbar, fasc. 113. nr 57. 9 Gencsi 
lt. nr. 208. U. o. 377. 
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kokat Somlvai Egeresi Miklós és özv. Kara Benedekné Bádi 
Kata. A somlyói várhoz a két falu lakosait azon erdőről ser-
tésekből nem dézsmálták sem a Báthoriak, sem a fejedelmek 
idejében. Boros és Egeresi idejében innen nem szedtek díjat, 
a mint mindezt m á r S.-Győrteleknél láttuk.1 

1726. jan. 23-dikán a Hidvégen netalán létező öröklési 
jogukat Szilágyi György és neje, Csögi Sára meg Szentgyörgyi 
Anna átengedték Gencsi Györgynek és utódainak.2 

1730 aug. 30-dikán pert folytat Szentmarjai Lászlóné 
Csoba Jul iánná Gencsi István és György ellen az itteni rész-
birtok visszaszerzése iránt.3 

1731 ápr. 9-dikén br. Wesselényi István bizonyos itteni 
részjószág kiadása iránt megkinál tat ja a váltságösszeggel Gencsi 
István és (iyörgy, osztatlan testvéreket.4 Október 30-dikán is 
megidézteti ezeket az itt levő részbirtok ki nem bocsátásáért .5 

17,")«") j un ius 13-dikán Hidvégen a Gencsi Zsigmondot és 
Keczeli Györgyné Gencsi Erzsébetet illető javakat írják össze.6 

A hídvégi részbir tokot Lónyai Anna elzálogosította volt. 
majd gr. Korda Györgyné Teleki Zsuzsánna folytatott pert érte 
Gencsi Györgygyei. E per t 1763 jun . 6-dikán Kordáné Gencsi 
Zsigmondra szállítja.7 

1777 jul. 1. kelettel fenmaradt Kraszna megyének egy hi-
telesítetlen határozata Hidvég ha tárának a régi jobbágytelkek 
száma szerint leendő felosztása tárgyában.8 

A Nagy Lázár-féle itteni részbirtok egyike azoknak, a me-
lyek kiadására 1800 má jus 16-dikán a Gencsieket Toldalagi 
Lászlóné gr. Korda Anna inteti meg és meg is kínáltatja őket 
bizonyos kisebb összeggel.9 

1 Hl. - Gencsi lt nr. 741. — U. o. nr 693. — 4 U. o nr. 93. -
5 Az oklevél hálára rávezetve, hogy 1750 j anuár 9-dikén e per alól felmentést 
kérnek, minthogy Wesselényi nem folytatta a megindított keresetet. Gencsi lt. 
nr 94. 1736 jul. 23-diki kelettel fenmaradt egy hitelesítetlen jegyzék arról, hogy 
miféle szántóföldek és rétek tartoznak a hídvégi alsó malomhoz, mely Gencsi 
Györgynek jutott. U. o. nr 103. — <! U. o. nr. 161. — 7 U. o nr. 560. — 8 U. o. 
nr 142. ® U. o. nr 486 
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1808-ban összeírták a br. Huszár, gr. Toldalagi, gr. Beth-
len, br. Bánfi, gr. Károlyi, Gencsi, Osvát, Makrai, Zoltán, 
Ágoston, Szikszai és Módi bir tokos nemes családok tagjait, 
összesen 13-at. E családok kezén volt összesen 1 curia, 28 
ant iqua és 49 nova jobbágytelek. Legtöbb jobbágytelke volt 
br. Huszár Józsefnek (10 ant iqua és 14 nova) ; őt követik gr. 
Toldalagi Lászlóné (5 ant iqua és 5 nova), Gencsi György (3 
ant iqua és 7 nova) stb.1 

A gör. kathol ikusok temploma kőből van. Anyakönyvük 
1802-ben kezdődik.2 Egy t an te rmű elemi iskolájok 1893-ban 
épült. 

1.129-ben a Báthor iaknak itt öt jobbágyuk van, névszerint i 
Máté, Paal, Fáblyán, Péter,. Máthé.3 

A XVII. századból szilágyi és erdélyi jobbágyokról fen-
maradt jegyzék szerint Hidwegen két jobbágy ju tot t Lónyai 
Margitnak,4 egy másik, a Lónyai Anna fejedelemasszony szi-
lágyi jószágáról f enmarad t leltár szerint egy jobbágy és két 
puszta van itt.3 

Egy 1675-diki conscript ió szerint Ilid végen Balla István-
nak van 2 íia; 4 ökre, 2 tehene, 2 tulka, 2 juha , 40 disznója, 
9 méhe. Gál Péternek 1 fia; 4 ökre, 3 tehene, tulka, j u h a 
nincs. Újlakon lakik János Pál, a kinek szántóföldje s .1 
rétje van. , ; 

1703-ban azt olvassuk e Hidvég birtok lakosairól : (a 
Prezneri javak összeírásakor) «minthogy még csak nem régi-
ben szállották meg ezt a régen elpusztult helyet, eddig semmi 
adót sem adtak»7 

1715-ben 11 jobbágy-háztar tás tizet adót, magyar 7, oláh 
4 : 1720-ban 7 zsellér-háztartás, magvar 3, oláh 4. Ebből kö-Öv 
vetkeztetve a népesség száma 1715-ben 99 lélek, magyar 03. 
oláh 36; 1720-ban 63 lélek. 27 magyar és 36 oláh.8 

1 Szv lt. — 2 Sch. 1886. 142. lap! — :í Jlt. fasc. 2. nr. 39. '' Wl. -
5 U. o. Sz. fjy. — 7 Orsz. lt. Urb. et consc. fasc. 64. nr. 17 — s Magy. 
Sfat. Kö:l. XII k. 68. és 69. 1 

Dr. PETRI MOR : Szilágy vármegye monogiaphiája. III. 3 3 
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1733-ban az oláh családok száma 15; (gör. kel. és kétnejű 
papja Jeremiás),1 1750-ben a gör. kath. lelkeké 220.2 

1847-ben 419 lakosa v a n ; r. kath. 0. g. kath. 404, izr. 9.:! 

1890-ben lélekszáma 773; nyelvre nézve magyar 44. német 0. 
oláh 720, egyéb nyelvű 3; vallásra nézve r. kath. 2, g. kath. 
724, evang. reform. 19. izr. 28. Házak száma 155. Egy kas-
télyszerű épület a Horváth Bertalané. 

A mívelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 88, 1720-ban 20 V2 köblös t ; rétet 1715-ben 
55. 1720-ban 12 kapást.4 

Minthogy Hidvég falunak szőlőhegye nem volt, elhatá-
rozta az 1643-diki fehérvári országgyűlés, hogy a lakosoknak 
szabad legyen más oláh falu határán szőlőt építeni s abból 
ne tar tozzanak dézmát adni.'"' 

1895-ben gazdaságainak száma 192. Területe 2437 kataszt-
rális hold, a melyből 843. erdő 501, rét 410, legelő 303, kert 
254, terméketlen 126 hold.0 

A községnek 1900-ban 30568 K. 28 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 4161 K. 20 1'. 

Utczái: Ulita Satului = Uliczá Szátuluj, ez az észak-déli 
i rányban haladó országút, Mitrasceni lor=Mitrás tyenyi lor (való-
színűleg Mitrascu — Mitrásku előnevű családról van elnevezve), 
Drago§eni lor= Drágosenyilor (Drágos-utcza). Ardelenilor = Ar-
gyélenyilor (Ardelean = Argyelján = Erdélyi-utcza) és Hencz-
utcza. Határrészei : Ses Sesz, la Meja = lá Mézsá (Mézsá mel-
léke), Ciutruci = Csutrucs (tőkék), Lebenitesci = Lébényiczésty 
<görögdinyés), Bitül Satului = Ritul Szátuluj (a falu rétje), preste 
Pod = présté Pod (a h ídon túl), íntre Mori = intre Morj (Malom-
köz), Lunka (völgy), Szomosé (hasonnevű patak melléke), 
Puszte = Puszté (puszták), Ritul I)iacului = Ritul Gyijákuluj (a 
kántor rétje). Legelők : Poeni — Pojény (erdei rétek), Padurea 
S a t u l u i = P a d u r j á Szátuluj (a falu rétje) Cere t=Cséré t (cserfás). 

1 Tr. — 2 Tr. 1901. IX. 288. 1. — Nagyv. Nvk. 1847. 97. 1. — 4 M Stat. 
Közi XII. k. 68., 69. L — 5 Szilágyi S.: Erd. Orszgy. Emlékek X. k. — 6 Mg. St 502. 
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Hidvég határában van br. Huszár Lajosné Molkbruni 
Bousiárd Terézia síremléke. E nő született 1810-ben, meghalt 
1848 nov. 22-dikén. 

Puszte határrésze onnan kapta nevét, hogy itl feküdt ré-
gebben a község, e mellett bizonyít az is, hogy szántáskor 
ma is tégla s egyéb építkezési anyag-maradványokra buk-
kannak. 

Vizei : Kraszna, Szomosá és Mézsá. Kút ja i : la Buna = lá 
Buná (a jónál) és Fántána Burdii = Funt ina Burgyij (Burdea = 
Burgyá előnevű emberről elnevezett k ú t : Burgya-kútja). 

L2. Szántó-Hidvég. 

Szántóhidvég, középszolnoki helység elpusztulása Várad-
nak török uralom alá ju tása és 1082 közti időre esik.1 

Mint a Csáki család birtoka, 1421-ben: «poss. K\gs-
Zantho al. nom. Hydiuegh» alakban szerepel. Ma puszta Tas-
nád-Szántó mellett." 

Csáki György íiai: László és György, Ferencz, László 
erdélyi vajda és Mihály fivére elfoglalták a középszolnoki 
Hidvég" birtokrészt, a mely ügyben ellenük 1455-ben Peliskei 
Csáki István özvegye Katalin és leánya Erzsébet érdekében 
ítéletet hoznak.4 

1484-ben Beeski (Bekcs) László elzálogosítja Hydweegh 
részbirtokát Csaholyi Andrásnak. 5 

1491-ben a középszolnoki Hydweg birtokbeli leánynegye-
det illetőleg egyezséget kötnek Szántói Bekcs László és Perényi 
Simon." 

1496 aug. 13-dikán szántói Beeski (Bekcs) János szolnok-
vármegyei Hidvég és Szilvás bir tokaiba Geréb László, erdélyi 
püspököt iktatják be." 

1 Szv. lt — - Csánki, I k. 556. 1. — 3 Szántó és Szilvás közt. — 4 Le-
lesz, K. 87. f. anni 1455. nr. 41 — 3 Nemz. Muz. Beeski lt — 6 U. o. — " Tört. 
Tár 1897. évf. 734. 1 

33* 
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1512-bén bir tokos Szántai Beesk (iyörgy leánya Katalin 
férj. Sztári Jánosné.1 

1543-ban a középszolnoki Hydweghen 2 2 kapu után fizet-
tek adót a Károlyi Péter jobbágyai, ellenben nem adózott 1 
biró, 0 szegény és 1 pusztatelek.3 1549-ben Hidweghen' ' 3 
kapu után adóztatták meg a Beeski István jobbágyait, ellen-
ben az Esztári Farkaséi t csak 1 után. Ez alkalommal a 4 
kapun kívül feljegyeztek még 15 szegényt is.5 1570-ben Hchve-
g h e n 6 (így) 2 kapu után rótták meg adóval a Becs György 
jobbágyait .7 

1703-ban Hidvégh (Szántó-) prsedium puszta határában ha 
valaki valamit vetett, mindentéle vetésből tizedet adott.8 

1631 jul. 12 előtt Hidvégen és Szilváson jobbágyokat zá-
logosított el Beeski László Balázsházi Lászlónak, kitől kivál-
tatja most azokat a fenti Beeski árvái számára Lónyainé 
Báthori Kata.9 

1692-ben Beeski (iyörgy elzálogosítja a középszolnoki 
Hidvégh prsediumát és más birtokait 1500 magyar forintért 
Muraniczi Horvát Jánosnak és nejének, Szalai Barkóezi Katá-
nak oly kikötéssel, hogy tizenhat évig ki ne válthassa.10 

A középszolnoki Hidvég praediumot elidegenítette Klobu-
siezki György, de 1717-ben tiltakozik ellene Muraniczi Hor-
váth Ádám, mint a kit az öröklés jogán illet meg.11 

Lakosainak száma: 1847-ben 10; valamennyi gör. kath.1'-

Horvát. 

Horvát kettő v a n : Kraszna-Horvát és Oláh-Horvát, az 
előbbit Mátyás-Horváti és Zsadán-Horváti, az utóbbit Cseh-

1 Gr. Károlyi lt. III. 83. lap. — 2 Előfordul Szilvás és Szeödemeter kö-
zött. — :í Dical. 4 Előfordúl Szilvás és Szodoró között r> Dical. — Elő-
fordul Szilvás és Szántó között. — 7 Dical. — s Orsz lt. Urb. et Coner. fasc. 
64. nr. 17. — 9 Nemz. Muz. Beeski lt. — 10 U. o. — 11 Lelesz, Act. an. 1717. 
nr. 20. 12 Nagyv. Nvk. 1847. 107. 1. 
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Horvát néven is találjuk. Az előbbi krasznavármegyei hely-
ség, az utóbbi középszolnoki. 1387-ben az aranyosi vár tar-
tozéka. 

1469 ápr. 10-dikén említve is van, hogy a krasznavár-
megyei Horwath bi r toknak tartozékát képezi Horváti Peres 
László és testvérei (?): Péter, János, András meg ezen Péter 
fiai (?): János és Péter Tormafalva máskép Mátyáslese 1 bir toka, 
melyet a király — úgy látszik — Szentannai Tót Mihály, 
Márton, István és Miklósnak akar adományozni , a mi ellen 
t i l takoznak a nevezett Peresek.2 

Nevök változatai : 
Kouachi ? Huruat ? Choroath ? 1205—1235, Huruath 1270, 

Horváth 1353, Horváti, Horvát, Hornat 1353, Mathgas-Horuatha, 
Sudan-Horuatha, Mátyás-Horváti, Sadanhorwatha, Sadán-
Horváthi 1422, Horuatluj 1470, Alsó- és Felső-Horváti 1710, 
a románok is Horváthjnak írták, 1733. 

Horvathi 1387, Horwath 1450, Horwat 1450, Horváth 1505, 
Cheh horwath 1586, Cze-Horuat 1640. Oláh-Horvát 1754. 

Horvát helység előfordul a Váradi Regestriimban Kouachi, 
Huruat, Chroath neveken. 

A kouach i faluba való Lukács pristaldus előtt gyújtással 
vádolják báni Zsedényt. : i 

Rabina azzal vádolja falubelijét, a Huruat villabeli Zamat, 
hogy eltulajdonította az ő bárdját . Váradon azonban Rabina 
elállott vádjától, bevallván. hogy igazságtalanul gyanakodot t 
Zamára/ ' 

A Chroath faluba való Závida ökrének sikkasztásával 
vádolta a Demeter bir tokán lakó Gecsét. a ki azzal szemben 
egy Boka falubeli Zsadány nevű embert állított elő, azt állít— 

1 Mátyásülése. 2 Dl. 36394. Km. Prot. G. pag. 12. nr. 1. — 3 Kandra : 
V. R 386. és 387. 1 10 11. sz. j. Kouachit Kandra K. is azonosnak tartja Hor-
vát- vagy Horvátival, miután Kovácsi nem volt a hajdani Kraszna vármegye 
területén. Ugyanézen Lukács volt a pristaldus, mikor a horváti Zamat lopás-
sal vádolták. — 4 U. o. 386. 1 . u. o 3. sz. j. 
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van. hogy ettől vette az ökrö t ; Zsadánv azt is mondta , hogy 
azon ökör az ő tehenének a borja . Vitalis, szolnoki udvar-
b í ró Váradra rendelte őket tüzes v a s p r ó b á r a ; de a m iko r 
Zsadánv kész volt a vasat hordozni , Závida bevallotta, hogy 
téves alapon tartotta az ökröt magáénak.1 

I. Rákóczi György 1630 okt. 14-dikén Horváton van 7000 
harczra kész emberrel , még vár csapatokat másnapra Kraszna 
és Külső-Szolnokból, azután a Meszesen átmenni készül a 
«guberná tor (Bethlen István) hadának látogatására».2 

Kraszna-Horvátnak volt egy kis szerepe a kuruczvilágban 
is. 1678 febr. 18-dikán Tököli (Kraszna-) Horvátiba érkezett, 
a hol ebédre szállt meg.3 

1. Kraszna-Horvút 

Kraszna-Horvát ha jdanta a ha táron keresztül vonuló or-
szágút körül feküdt, neve e helynek Puszta-Horvát ; most azon-
ban alig 3 4 ház áll itt. mind régi korcsmahelyek, legrégibb 
közöttük a Berbécslogadó. 

E helyről csak többszöri feldulatása után költözött a köz-
ség a Kraszna mellékére. 

1270-ben Hurua th földet, mely a krasznai várhoz tar to-
zik. István király kiveszi a vá r jobb ágy sági kötelék alól s ha-
tárait megjárat ja . A határ járásnál Eleupotok, Berch, Bugarffyn, 
Serdunke, Kevesberch, Zoliim, Rathun, Crazna, Pechet hely-
nevek említtetnek.4 

1353 jan. 30-dikán a krasznavármegyei Horwath birtokot 
Báthori Lászlónak adja Lajos király.5 

1422 jan. 3-dikán Mathyashorwatha és Sadanhorivatha 
bir tokba beiktatták Székely Lászlót.6 A krasznavármegyei 

1 Kandra K. : V. II 222. lap, 4. sz j. Croath Kandra Kabos szerint nem 
más, mint a mai Oláh-Horvát. 2 Szilágyi Sándor: I Rákóczi György. 

Naplója (1078—1678. Mon. Huny. Hist. Második osztály. XVIII. köt.) 141 1 — 
4 Bideskuthy György családi lt — 5 Dl. 30119. — 6 Dl. 26590. 
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Mátyás-Horváti bir tokba l>eiktatják továbbá Peres Miklóst,1 és 
Sadán-Horváthi meg Keezel b i r tokokba Szele Lászlót.2 

A középszolnoki Horwath falu valószínűleg Kraszna-
Horvátról van szó, miután Seredennel fordúl elő, — egyike 
azoknak, a melyeknek bitorlásától 1449 szept. 24—25-dikén 
Récsei Péter eltiltotta Kusalyi Jakcsi László fiát, Pétert és 
Andrást, Hadadi Jakcsi István fiait: Mihályt és Lászlót meg 
Jakcsi János, volt székely ispánt és fiát Györgyöt.3 

A krasznavármegyei Horwath birtokot (Sereden szom-
szédságában), a király el akarja adományozni Tót Istvánnak, 
de 14(il aug. 12-dikén tiltakozik ez ellen Horváti Peres László 
nevében Hátoni Albert.4 

1471 máj. 9-dikén bizonyos krasznavármegyei horwath i 
részek elfoglalásától tiltják el Horváti Peres Lászlót Horváti 
(hihetőleg Peres) János és András.5 De Horwath falu egyike 
volt Peres László ama bir tokainak is, a melyeket Parlagi Mi-
hály és neje, Hasilla föl akarnak kérni a királytól, ám ez 
ellen is tiltakoznak a csak most említett Horváti (hihetőleg 
Peres) János és András, továbbá raj tok kívül Horváti Peres 
Miklós fia, László és Péter fia, László." 

1475 szept. 17-dikén Szentannai (Czecz?) István e birto-
kát Keezeli Szele Márton kapja Mátyástól hű szolgálataiért.7 

147(5 jun . 18-dikán Mátyás király meghagyja a kolozs-
nionostori konventnek, hogy Horváti Pö rös János Horwath 
birtokát lássa el uj határjelekkel.8 

1487 márcz. 9-dikén a krasznavármegyei Horváti bir tokot 
Horváthi Peres János fia András eladja Keezeli Szele Már-
tonnak.0 

Az itt levő részjószágát N. Marthon Erzsébet 1490-ben 
adja el Keezeli Zele Mártonnak.1 0 

1 Hazai Okt. V köt. 210—218. 11. — 2 u . o. — :t 1)1 80391. Km. Prot. C. 
p. 90. nr. 4. — 4 1)1 36392. Km. Prot. E. min. pag. 129. nr. 1 — 5 Dl. 30393. 
Km. Prot F. min pag. 84. nr. 2. « U. o. nr. 1. 7 1)1 27091. 8 Dl. 
28866. — 9 1)1. 27728. — «> Szgy. 
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1496 szept. 7-dikén Keezeli Szele Márton és néhai Balázs 
fiai István és Demeter Horwath bir tokát elkülönítik.1 

1533-ban Horváti és tar tozékainak egy évi tizedét Báthori 
Is tvánnak adományozta Statilius, erdélyi püspök." 

1549-ben Keezeli Szele Klárát, Annát, Elenát, Magdolnát 
és Orsolyát iktatták be az itteni részbirtokba. 

1553-ban a krasznavármegyei Horwathon, mely előfordul 
két he lyen: a) Pethenefalva és Paliczka között meg b) Paliczka 
és Kraszna között, a Peres Pál jobbágyai 8 V2, a Peres Gás-
páréi 2 V2, a Szele Miklós özvegyéi pedig csak 1 kapu után 
adóztak. E 12 kapun kivül találtak itt még 1 birót, 18 szegényt 
és 6 új házat.4 1604-ben a krasznavármegyei Horwathon 
Peres Zsigmond és özv. Peres Pálné részéről, továbbá Lecs-
méren özv. Pandi Miklósné, özv. Erdőteleki Mártonné, Hidi 
Gergely, Járai István és Bideskuti Boldizsár részéről 2 job-
bágyházat adóztattak meg.5 1605-ben Horváton csak özvegy 
Peres Pálné részéről adózott 3/4 és Peres Zsigmond részéről 
1 jobbágyház.6 

1554-ben a krasznavármegyei Horvát részbir tokba beik-
tatják Serédi Istvánt és Alaghi Jánost.7 

A krasznavármegyei Horváth birtokbeii tizedet 1576-ban 
a Bánfiaknak adományozta S. Báthori István, lengyel király.8 

Az itt lakó Peres Zsigmond 1631-ben birtokzálogosítás-
nál szerepel.0 

1694-ben Hidi Sándor többek között Guthi Farkasnak 
talán e Horváth erdejét zálogosította el.10 

1701-ben Patai György neje. Horváth Zsófia, kit néhai 
Horváth Miklós krasznavármegyei részbirtokaiból Guthi Far-
kas kielégített, Kraszna-! 'orváthban lakik.11 

1 1)1. 27701. — 2 Hl. fasc. W. :J Előfordul Sereden és Zelicze-alja kö-
zött. Lelesz, Stat. Z. 135. — 4 Dical. — 5 U. o. 6 U. o — 7 Lelesz, Stat. S. 
120 — 8 A gyulafehérvári káptalannak L. Bánfi Farkas báró, az erdélyi kir. 
tábla assessora számára 1761-ben kiadott átiratában. Hl. fasc. (). nr. 18. 
9 Szgy. — 10 Jlt. — 11 U. o. 
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1710-ben Bideskúti Boldizsár a krasznavármegyei Alsó-
és Felső-Horvátiban lakó jobbágyait nejének, Keserű Zsófiá-
nak hagyja végrendeleti leg.1 

1808-ban Kraszna-Horvátról összeírták a gr. Teleki (Lajos), 
Matoesi, Butyka?, Dul, Jakab, Szilágyi, Katra, Újfalvi, Gyulai. 
Szabó. Virág, Málnási, Vajna és Szegedi (Mária) b i r tokos ne-
mes családok tagjait, összesen 18-at. Ezek kezén volt összesen 
2 curia, 59 3/4 ant iqua és 9 nova jobbágytelek. Legtöbb telke 
volt gr. Teleki Lajosnak (1 curia, 42 antiqua, 4 nova), Matoesi 
Zsigmondnak (2 antiqua, 1 nova), Dul Lászlónak (3 antiqua)stb.~ 

Kraszna-Horvátnak az 1470-dik év körül csak fakápol-
nája s czinterme volt, tehát a mostani evang. reform, temp-
lom később épült, a minthogy az építkezés és metszés módja 
a gót stíl utolsó idejére muta t (a Hunyadiak százada). Kéttagú 
támpilléreit kőburkola t fedi késői gót faragványokkal, ezek 
közölt hazánk megcsonkított czímere. A hajó déli fala egy fél 
méterrel hosszabb az északinál s így a nyugoti oldala fer-
dén áll." 

Az evang. re form, t emplomnak egyik gyámoszlopába be 
van metszve a Báthori-család czímere, míg a templom bejára-
tánál az egyik gyámoszlopba tett. faragott kövön a feszület 
nyoma látható. 

A templomot Káli Kun Istvánné Keserű Zsófia (1741-ben) 
renováltatta. 

Az egyház egykor virágzóbb életnek örvendett , a mit 
bizonyít ama tény. hogy ennek filiája volt M.-Keczel. De kléno-
diumai is hata lmas pártfogókról beszélnek, a melyek közt 
legrégibb egy ezüst talpas, belől aranyozott kókuszdió-pohár 
1703-ból, ezt egyébiránt 1834-ben adták gróf Toroczkai Pál 
és Teleki Jul iánná. 1782-ben egy ezüst, talpas pohara t gróf 
Teleki Lajos és gr. Toldi Sára csináltattak. 187.Vben gróf To-

1 Bideskúti György, ippi birtokos családi iratai között - Szv. lt. — 
:í Bunyitay Vincze: Schematismus . . . 354. lap. Szilágy vármegye középkori mű-
emlékei. 22 lap 
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roczkai Pál és neje br. Bruchentál Ilona, özv. br. Bruchentál 
Mihályné Wesselényi Anna készíttettek orgonát s adtak érté-
kes úrasztali térítőkét.1 

Horvát és Keczel ilyen díjlevelet állapított meg a tizen-
hetedik század elején a p a p n a k : 

Peres Zsigmond a prédikátornak csak jó akarat jából ad, 
a mit ad. hol több. hol kevesebb. A Harangi László malmá-
ból, mely a parochia előtt volt. «sabbathale»2 já r t a «minis-
ternek» (papnak). A többi nemesek is tetszés szerint adóztak. 

A horvát iak másfél kalangya búzát s egy-egy veder bor t 
adtak, a kinek bora nincs, húsz-húsz pénzzel adózott. Özvegy 
asszony h á r o m sing vásznat ad. A kinek «tíz kalangyánál fel-
jebb búzája n e m leszen», másfél véka búzával tartozik. A ve-
der bort is az adta meg, a kinek nyolcz vedren felül lett. Min-
den házas ember egy-egy boglya szénát is adott. «Minden 
esztendőben jó akarat jokból muta tnak egy szántóföldet, fát 
elegendőt a keczeli erdőről, hír t tevén az erdőbirónak Keczelbe. 
Az örökítés néz csak a horvátiakra.»3 

A mester jövedelme fél-fél kalangya búza, t izenhárom 
kévéjével; egy-egy pint bor, özvegy asszonytól másfél sing 
vászon. Funus-pénz (t. i. temetési stóla) nincs, hanem ha leány 
hal meg, ettől egy kendőkeszkenőt kap stólában.4 

A keczeliek a papnak másfél kalangya búzát adtak. Bort 
eleinte csak jó akarat jokból Ígértek volt, t. i. a ki akar adni, 
az ad. De az eklézsia «korrigálta», ilyen m ó d o n : Mivel a mi-
nisztertől szegődség alatt kívánják az által járást a keczeliek, 
tehát a borfizetéssel kötelesek két-két ejtellel. A kinek nem 
terem bora, az az árát ad j a : 8 pénzt. 

A mesternek 13 kéve búzát adnak s tetszés szerint bort." 
A pap teendői : az anyaegyházban minden vasárnap két-

szer prédikál , a ha rmadik vasárnap reggel a leányegyházban 

1 Névk. ev. ref. 1879. 46. 1. — 2 Szombati vám. — » P. S. E. I. r. 12. 1 
4 U. o. - 5 U. o 13. lap. 
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végzi teendői t ; azonközben ide minden vasárnap el kell menni 
egyszer. Az anyaegyházban szerdán és pénteken, a leányegyház-
ban csütör tökön is fungál. De mivel a rövid napokon a prédi-
kátor kétszer nem prédikálhato t t az anyaegyházban, az egy-
házmegye úgy határozott , hogy «a há rom jeles ünnepeknek 
első napjain a mater ecclesiaé» legyen a szolgálat. A sátoros 
ünnepek második napjának az első órá ján mindig a leány-
egvházé. 

Van a horváti cz ínteremben valami gyümölcs, melynek 
fele a papé. «Egyenlően vigyázzanak reá és a maga idején 
egyenlően osztozzanak.» 1 

1726 előtt Keserű László, petenyei bir tokos a petenyei 
és seredeni colonusai által fizetett dézsma negyedét ajándé-
kozta a papnak. 2 

Pap ja i : Marosi István, kit az 1666. jul. 4-dikén Szatmár-
Németiben tartott közzsinat, : l Zilahi Márton, kit az 1678. nov. 
27 28. napjain Nagy-Létán tartott közzsinat,4 Zilahi Mihály, 
kit az 1686. szept. 18-dikán Debreczenben tartott közzsinat 
küldött,'"' 1694-ben Onadi István. 1717-ben Krasznai Márton, 
1726-ban Zilahi Pál, meghalt Lecsméren, 1735-ben Újfalvi Boda 
Lőrincz, 1740-ben Ikafalvi János, meghalt Menyőben, 1756-ban 
Bocskai János, 1777—1823. Bátori P. György, 1793—1827. 
Kolcza Dávid, 1796-ban Pávai József, ki az anyakönyvet kezdte 
vezetni. 1822-ben Pe thő László káplán, 1839-ben ment Menyőbe 
és itt halt meg 1867-ben. Ezt Osváth Sándor követte, ki Go-
roszlóról jött, meghalt 1848-ban. 1849-1886 . Szilágyi Mihály, 
innen Panitba költözött.0 

Az egyház most Kraszna filiája,7 talán éj) ez időtől. 
Állami elemi népiskoláját a mi l lénium alkalmából szer-

vezték. 
1715-ben 2 jobbágy, 1 zsellér, 2 taksás, összesen 5 ház-

1 P. SE. I r. 13. lap. — - U. o. — :í Tört. Tár. 1898. évf. 644 -45. 11. 
4 U. o. 651. 1. — 5 Tt. ev. ref. I 62—63. 11 — Egyházmegyei lt — 7 Névk. 
ev. ref. 1891. 25. 1., 1896., 118. 1. 
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tar tás fizetett adót, mind magyar, 1720-ban 4 jobbágy, 3 zsellér. 
0 taksás, összesen 13 háztartás, magyar 10, oláh 3. Ebből 
következtetve a népesség száma 1715-ben 45 lélek, magyar 
m i n d ; 1720-ban 117 lélek, 90 magyar és 27 oláh.1 

1733-ban (Horváthj) oláh családjainak száma 5.2 

1847-ben a lakosok száma 796; róm. kath. 7, gör. kath. 
415, evang. reform. 364, izr. <8.:{ 1890-ben lélekszáma 632; 
nyelvre nézve magyar 248. német 6. oláh 378; vallásra nézve 
r. kat. 13. gör. kat. 378. ágost. hitv. evang. 1. evang. reform. 
225, izr. 15. Házak száma 133. 

A mívelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 23, 1720-ban 1 köblöst ; rétet 1715-
ben 9, 1720-ban 26 kaszást, szőlőt 1715-ben 12. 1720-ban 15 
kapást . A malmok száma 1720-ban 2.4 

1895-ben gazdaságainak száma 117, területe 2349 katasz-
trális hold, a melyből szántóföld 1001, legelő 037, erdő 366. 
rét 115, kert 50, szőlőparlagon 24, terméketlen 156 hold." 

A községnek 1900-ban 12984 k. 36 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 1784 k. 10 f. 

Utczái: Halastó-utcza, kis-. Malom-, Vizrejáró- és Temető-
utcza. A Halastó-utcza egy nagy tó medre volt, melyen át 
hosszú pallók vezettek. Az országút elkészülte előtt a kraszna 
menete is közlekedési út volt. 

Határrészei : Malomtér, köves-bércz, Sovány, Széna-kert. 
Puszta, Vermek, Ereszvény, Tatárvár , Mázsár, katr ics és Xse-
licze; utóbbi szőlőhegy. 

A Puszta is u tóbb szőlőhegy volt. A Vermekben rejtették 
el a lakosok terményeiket az ellenség elől. Az Ereszvény a 
vásárosok kieresztő helyéül szolgált s a nép innen veszi 
a név eredetének magyarázatát — mikor e falu vásáros hely 
volt, holott eresztve ni]: síjlvu succreseens. 

1 Manu- Stut. Közi. XII. köt. (58. és 09. lap — - Tr. — :t Nagyi). Nnk. 1847. 
101. 1 — 4 Magy. Stat Közi XII k. 08. és 69. I. — •"> Mg. St. 498. 
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2. Oláh-Horvát. 

Oláli-Horváth, niclv Szilágy-Cseh közelében fekszik s 
épen ezért említi némelyik oklevél Cseh-Horváthnak, a Jak-
csiak és Drágfiak birtokai közé tartozott . 1423-tól, a mikor 
Jakcsi Dénes birtoka, kevés eltéréssel egyezik a bir toklás tör-
ténete, a többi, e vidékbeli bir tokokéval . 1450-ben Kusalyi 
Jakcsi György és testvére néhai László részjószága. Kémeri 
Miklós részére el akarták foglalni Horwathot.1 

1547-ben egyike azon b i r tokoknak , melyekért Kusalyi 
Jakcsi Mihály pert indított K. Jakcsi István özvegye ellen." 
t torwatról Sike Balázs azok között van, a kiket 1450 febr. 
7-dikén ügyvédeiknek vallottak Dohai György és Horváti 
G y ö r g y . 1 4 0 1 márez. 5-dikén e b i r tok 4 elidegenítésétől is 
tiltja Lelei István — Jakcsi György és gyermekei nevében — 
Jakcsi Jánost .5 

Fz évi márez. 19—23 közt egy ismeretlen a hadadi Szent 
László egyháznak ajándékozza." 

1494-ben a középszolnokvármegyei Horváth bir tokot Ku-
salyi Jakcsi Ferencz Drágfi Bertalannak adja.7 

Az 1505 1595. években a következők szerepelnek: Ku-
salyi Jakcsi László meg családja és Drágfi György meg J ános 
(15058), özv. Kusalyi Jakcsi Lászlóné (1508!)), Berendi Dávid 
(1516 ,0) Deésházi Péterné Kászoni Jakcsi Magdolna (1526 
Almosdi Csire Ferencz, Drágfi ( iáspar <1538'"), Pázmán Far-
kas (1547 l:í), Jakcsi Mihály és Matuznai Pá Iné (154814), Jakcsi 

1 Széplak és Aranyosalja közt Az Erd. Muz. Oklgy. Gr. Kemény József 
hagyatékában. - - Jlt. — :í Dl. 36391. Km. Prot. C. min. p 104. nr 7 — 4 Ilor-
wath, előfordul Deésháza és Bogdánd között. 5 Dl 36392. Km. Prot. E min. 
p 102. n. nr. 1 15 A középszolnoki Horwath birtokot Széplak s Aranyosaljá-
val. 1)1. 36392. Kolom. prot. E. min. p. 1020 nr. 1 (csonka oklevél-fogalmaz-
vány). — Jlt. — s GKG. A. fasc. XX és G. fasc. XII. 9 U. o. — 10 Lelesz. 
Prot. 2. fol. 178. an. 1516 és l'rot. Parvi. fol. 262. — 11 U. o. Act. an. 1526 nr. 6. — 
12 GKG. G. fasc. XII — Lelesz, Act. an. 1547. fasc. 2. nr. 53. — 14 U. o. 1548. 
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Boldizsár és Nádasdi Tamás (15551), Báthori György s neje, 
a k iknek János király adományozza a jószágot (1557 Gyu-
laíi László, a kit Báthori hűt lenségbe esésével iktatnak be 
(15693), egyik László 1593-ban S. Báthori Zsigmondtól a bir-
tok tizedeit kapja,4 ma jd pedig ennek engedélyéből szabadon 
rendelkezik (1595-ben) Horwath részbirtokkal.r> 

De nézzünk vissza e század közepe tájára s lássuk ettől 
az adózási, népességi viszonyokat. 1543-ban (Horwathon, elő-
fordul Yölcsök és Keeskésfalva között) 6 kapuszámnyi adóval 
rótták meg a Drágfi Gáspár jobbágyait, míg a Csűre (Csire) 
Ferenezéit csak 1 kapuszámnyival . Nem adóztathat tak meg 1 
birót, 4 szegényt, 2 ú j házat és 2 puszta telket." 1549-ben (a 
Kővárhoz tartozó középszolnoki Horwathon, előfordúl Inó és 
Udvarhely között) 4 kapu után adóztak Drágfi özvegyének a 
jobbágyai, kiken kívül feljegyeztek még 7 szegényt és 4 új 
házat. Az ú j házak száma 1553-ban 3.7 1570-ben (a közép-
szolnoki Horwathon, előfordul Kis-Nyires és Bikácza között) 
1V2 k apu után adóztatták meg a császár jobbágyait .8 1604-ben 
(a középszolnoki Horvathon, előfordúl Ardó előtt) Gyulafi ré-
széről 1 rótt ház után 2 frtnyi adót fizettek." 

Az 1572—1595. évek történetéből még a következőket 
emelem ki : 

1572-ben Valkai Miklósné Csire Petronella felperes és 
Gyulafi László meg Horváth Boldizsár alperesek közt — úgy 
látszik — Horwath, Yicsa és Széplak bir tokokér t folyik a per, 
melyeket 1561-ben elfoglaltak Drágfi Gáspárné és második 
fér je Báthori György, kiket ezért 1562-ben megidéztek és meg 
nem jelenésük miatt elmarasztaltak. Ennek következtében most 
máj . 15-dikén Báthori István meghagyja Közép-Szolnok me-
gyének a bir tokok elvételét.10 

A Drágfi Gáspár és Csire Ferenez között — úgy látszik -

1 Lelesz, Prot. 13. fol 108 an. 1555. — 2 U. o. Act. an. 1557. nr. 13. 
3 GKG. C. fasc. XII. és A. fasc. I. III. — * U. o. C. fasc. XXI. — 5 U. o. C. fasc. 
XIX. — <! Dical. 7 U. o. — » U. o. — 9 U. o. — 10 GKG. A. fasc. II. 
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Horváth-, Vicsa- és Széplakért támadt pert 1572-ben Zsom-
bori Lászlóné Zsuzsanna felperes megbízott ja Sándorházi Já-
nos és Gyulafi László meg Horváth Boldizsár alperesek meg-
bízottja Badvánczi Márton folytatják. De deczember 30-dikán 
Báthori István megparancsol ja itélőlevelében Közép-Szolnok 
megyének, hogy az alperesek bir tokain haj tsa be a bírságot, 
j á r j a körül és becsülje meg javaikat.1 

E birtok miatt 1573-ban per folyik Mikeházai Horváth 
Boldizsár felperes és Valkai Miklós alperes között is. Ez ügy-
ben az alperes új Ítéletet kért, mire Horvát hót a fejedelem 
maga elé idézteti.2 

Közép-Szolnok vármegye 1573 ápr. 27-dikén jelenti, hogy 
a Valkai Zsuzsánna Zsombori Lászlóné, mint fölperes és Hor-
váth Boldizsár, mint alperes közti ügyben Valkai Zsuzsánna 
részére Horváth Boldizsár ellen kimentek Horváthra , hogy 
annak bir tokát bírság fejében lefoglalják; de Horváth Boldi-
zsár embere kivont karddal állt eléjök s elűzte őket.*1 

A bir tokot aztán ajándékul kapja Gyulafi László fiától 
Istvántól Mikeházai Horváth Boldizsár, mit 1573 aug. 21-dikén 
helybenhagy és megerősít Báthori Kristóf fejedelem.4 

Innen'"' Miklós Mihály birót és Gyulafi István jobbágyát , 
Moni Gáspárt idézték meg, mint szomszédokat , a mikor Bá-
thori Zsigmondnak 1584 nov. 6-dikán kelt parancsára be akar-
ták iktatni Zsombor i Lászlót egy böősházi bir tokrészbe.6 

Chehhorwathról Gyulafi László emberei mint szomszé-
dok jelen vannak, mikor Báthori Zs. 1586 máj . 9-diki paran-
csára Borsoló János itélőmestert be akar ják iktatni a közép-
szolnoki Benedekfalva, Kecskésfalva és Debreczen bir tokokba. 7 

1640 aug. 21-diki fejedelmi parancsra tanúvallatást tar-
tanak Nagyszegen özv. Gyulafi Sámuelné számára arról, hogy 

1 GKG. A. fasc. II. — - S. Báthori István papirpecsétes parancslevele 
Közép-Szolnok alispánjaihoz és szolgabiráihoz. U. o. — 3 U. o. — 4 U. o. — 
5 Előfordul Benedekfalva és Ardó közt. — <! Orsz. lt. Km. conv lad. 27. Sn 67. — 
7 GKG. A. fasc. II. 
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hatalniaskodtak-e Cze-Horuaton ezen özvegy jószágán Wesse-
lényi István nagyszegi jobbágyai.1 

1733 febr. 25-dikén gróf Bethlen László örököseinek oláh-
horváti zsellérei is kezeskednek gr. Gyulai Istvánnak egy győr-
teleki jobbágyáér t . 2 

1754 máj . 14-dikén O-Horváton tanúvallatást tar tanak nem-
zetes Aranymezei Gábor, Macskási Kata sz.-esehi udvarb i rá ja 
kérésére, egy a tótfalusi ha tárban fekvő rét ügyében." 

A hadi terhekhez való hozzájárulása 1797-ben Oláh-Hor-
váth községből a következőket irták össze. Főbb b i r tokosok: 
br. Bornemissza József, Iktári gr. Bethlen Sámuel, br. Báníi 
László, gr. Gyulai József és br. Naláczi József; saját telkükön 
lakó, adózó nemesek: Arany György. Danes Péter és I r imi ; 
p a p : Popa Zahar ia o l áh ; kán to r : P a p Simon oláh.4 

1805-ben itt sem adómentes nemesek, sem pedig adó-
mentességet nem élvező, de szabad állapotú lakosok nin-
csenek.5 

Oláh-Horváth gör. kath. fa temploma 1749-ben épült." 
A főkormányszéki levéltárból 1799 márcz. 13-dikán Ma-

rosnémeti Gyulai József számára kiadott kir. itéletlevél sze-
rint Oláh-Horváth bir tokon 1762 szept. 16-dikán tanúvallatást 
tartottak oly földek ügyéken, melyeket az egyház vagyonának 
tartott, de a gróf tartott azokhoz igaz igényt.7 

Egytantermű (gör. kath.) elemi iskolája 1898-ban szer-
veztetett és épült. 

1387-ben Horváthi , — mikor az aranyosi várhoz tarto-
zott, — magyar falu s magyar birtok 1423-ban is, mikor 
Zsigmond királynak 1423-ban kelt beiktató parancsára Ku-
salyi Jakesi György fiának, tisztelendő Dénesnek ezen magyar 
bir tokába el lentmondás nélkül beiktatják György másik íiát 
Jánost, ennek nejét Annát meg íiait: Lászlót és Györgyöt.8 

1 GKG. A. fasc. II u . o. C. fasc. XVI — :J U. o. A. fasc. X. — 4 Szv. 
lt. _ 5 U o. Schern. 188(1., 170. lap. — " GKG. C. fasc. XIV. — 8 GKG. C. 
fasc. XII. 
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Ma már nemcsak az előneve, de a lakossága is oláh. 
A XVII. századból Csehi javak urbariuma czímmel fen-

maradt jegyzék szerint Horwa thon 13 jobbágy van.1 Egy 1676 
máj. 22. kelettel Szihujij-Cseh urbariuma czímmel a csehi vár-
hoz tar tozó jobbágyok számáról fenmaradt összeírás szerint 
Horváth részbir tokban 2 jobbágy van.2 

Oláh-Horváthon 1715-ben 5 jobbágy és 4 zsellér, összesen 
9 háztar tás fizet adót, és pedig magyar 2, oláh 7: 1720-ban 
10 jobbágy és 10 zsellér, összesen 20 háztartás, magyar 0, 
oláh 14.:J A népesség száma 1715-ben <S1 lélek, 2 magyar és 
7 o láh ; 1720-ban 180 lélek, 54 magyar és 126 oláh. A lako-
sok vezetékneve magyar ugyan, de nyelvre nagyobb részük 
oláh. 

Marosnémeti gróf Gyulai Istvánnak szilágysági jószágán 
lakó jobbágyairól és zselléreiről 1729 j a n u á r j á b a n irt jegyzék 
szerint Horvá t iban 4 taksások vannak. 

1733-ban Horvá t 5 oláh családjainak a száma 21 ; egyesült 
papja Illés nevet visel." 1750-ben 270 gör. kath. lélek volt.7 

1847-ben a lakosok száma 238; va lamennyi gör. kath. 8 

1890-ben 183 lakosa v a n ; nyelvre nézve magyar 12, oláh 171 ; 
vallásra nézve r. kat. 2, gör. kat. 171, evang. reform. 1, izr. 9. 
Házak száma 41. 

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 36, 1720-ban 203 köblös t ; rétet 1715-
ben 45, 1720-ban 103 kapást.9 

A csehi vár XVIII. századbeli u r b a r i u m a szerint Horvá-
ton nincsenek majorság-földek, de van a falunak előerdeje, 
mely körülveszi. A jobbágyok száma 33. Az egész falu fizet 
évenként Szent György adójában 3 frt 02 dénárt , Szent Mi-
hály adójában ugyanannyit , darabant -pénzben pedig 7 fo-

1 GKG. A. fasc. XV., XVI. — 2 U. o. — Magy. Stat. Közt. XII. k. 65. és 
67. lap. — 4 Előfordúl Benedekfalva és Iveleneze között. GKG. C. fasc. XVI 
5 Előfordul Goroszló és Benedekfalva között — « Tr. — 7 Tr. 1901. IX. 284. 
lap. — s Nagyo. Nvk. 1847., 111. 1. — 9 Magy. Stat. Közi. XII. k. 65. és 67. 1. 

Dr. PETKI MÓR : Szilágy vármegye monograpliiája. III. 34 
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rintot. A magyarok minden 10 bárányából egyet, az oláhoké-
ból, ha száz van is, csak egy bárányos gyapjas juhot vesz-
nek. A ra jméhből tizedet adnak a magyarok. Búzából, bor-
ból, árpából , zabból ötödöt szednek az urak számára. Az ola-
hok tíz pázsit-disznójából tized fejében egyet vesznek, melynek 
váltója két dénár. Makkos erdőből tízből egyet-egyet vesznek, 
melynek váltóját az urak szabják meg. Bírságúl kinek minemű 
cselekedete, a szerint, fején, jószágán a ki marad, hét forintot 
fizet, a mint a földesúr kegyelme követeli.1 

A falu közepén van egy ásott tó az urak számára. 
1895-ben gazdaságainak száma 53. Területe 1369 katasz-

trális hold, a melyből legelő 679, szántóföld 453, rét 101. 
erdő 84, szőlő (parlag) 3, kert 2, terméketlen 47 hold.2 

A községnek 1900-ban 2142 K. 22 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 1279 K. 88 f. 

Határrészei : Dumbrava , Coasta lui Dan •= Kasztá luj 
Dán (Dán hegyoldala), Dos = Dosz (hát), Mihálybükk, Liget, 
Fénat Funácz (kaszáló). A Kasztá luj Dán hasonnevű tu-
lajdonosától vette nevét. 

Hosszú aszó. 

Huzyazo 1341, Hozywazo 1425, Hozzywazó 1471. Hoszu-
aszo 1533, Hozzwazo 154?, Hozwazoo 1553, Hosszúaszó 1556. 

Krasznavármegyei helység. 
A Nagyfaluval határos, Bagos és Monorod között elterülő 

Huzyazo nevű földrész 1341-ben nem tartozik Xagyfaluhoz s 
ezzel Valkó várához, hanem az a Bánfi Dénes b i r t o k a . H u z y -
azoberch nevű helynél kezdődik a Huzyazo nevű földrész s 
kezdetét itt há rom (meta) határkő jelöli, a melyek Nagyfalu-
tól, Bagostól, Monorodtól és Somlyótól választják el/' 

A kolozsmonostor i protocol lum 1465-ben egy Hecharzo 

1 GKG A. fasc. XV, XVI - Mij. St 502. — « Dl. 3422. — 4 U. o 
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nevű kraszn a várni egyei helyet említ. Minden bizonynyal 
Hosszúaszó elferdített nevével van dolgunk.1 

1533-ban Hosszúaszó egv évi tizedét Báthori Is tvánnak 
adományozta Statilius, erdélyi püspök. 2 

1536-ban Hosszúaszó Werbőczi István bir tokszerzeménye. 3 

A tizenhatodik század derekán Ferd inánd király meg-
hagyja Kraszna vármegyének, hogy a krasznamegyei Hozzw-
azo birtokról — a mely Báthori András, Szatmár és Szabolcs 
megyék főispánjának, Magyarország főkapi tányának a jogos 
tulajdonát képezi — elismerő levelet ne adjanak, de ha ab-
ban valami jogát tudja és imeri, azt keresse per út ján.4 

1553-ban (a krasznamegyei Hozwazoo-n) 12 kapuszámnyi 
adóval rótták meg a Somlyói Báthori jobbágyait , a kiken kí-
vül volt e helységben még 1 bíró, 6 szegény és 2 új ház.5 

1556-ban e bir tokban Somlyói Báthori András t Swraklyn-i 
Pet t rowyth Péter helytartó megerősíti, a melyet békében is 
bír t , a míg azt Báthori András, Szatmár és Szabolcs vár-
megyék főispánja el nem foglalta tőle.0 

1584-ben a váradi káptalan Báthori Zs. erdélyi vajda 
megbízásából átírja a L. Bánfi Boldizsár Hosszuaszo bir tokáról 
szóló határ járási levelet.7 

1610-ben Báthori Gábor Nagy Bálintnak ad egy hosszu-
aszói részt, melyet a Bánfiak elfoglaltak.8 

1648-ban Hosszúaszóról, min t prcediumról 9 van szó, mi-
kor azt if j . Rákóczi Györgynek adományozza Rákóczi György.10 

1628 előtt Báthori István, erdélyi fejedelem, Dobokai 
Básti Jánosnak és mindkét nembeli u tódainak adományozta 
Hosszúaszót, melyet most ezen jognál fogva el akarnak nyerni 
fenti János leánya s rokonai.11 

1 V. ö Csánki, 1 k. 583. Jap — 2 Bl. fasc. W. Fraknói : W I Élet-
rajza, 362. 1 4 Orsz. lt Gyí. kápt. lev. 1) 88. — 5 Dical. « Orsz. lt. Gyf. 
kápt. cent. 1) 76. — Bl. fasc. KK. nr. 10. 7 Bl. fasc. M. nr. 16. — s Szgy. 

V. ö. 11. k. 220 1 — »» Bl fasc. KK nr. 4, és Orsz. lt Gyulaf. kápt. XXIV. 
Lib. Beg. fol. 16.— 11 Bl. fasc KK nr. 14. 

34* 
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1759-ben a prcediumot két egyenlő részre osztják Báníi 
Ferencz és Boldizsár.1 

1760-ban ítéletet hoznak ama perben, mely e pned iu in-
ért folyik Selyei Tolnai János felperes meg id. Báníi Farkas, 
Báníi Ferencz, Boldizsár és Imre, özv. Barcsai Gergelyné Na-
láezi Sára alperesek között.~ 

1768-ban Hosszú aszó bir tokból L. Báníi Farkas és Bagosi 
Erzsébet fiaitól leánynegyedet kapnak ezek nővérei .3 

1773 máj. 1-sején a hosszúaszói kúria és tartozékai hely-
telen felosztása miatt Wesselényi Farkasné Bethlen Jul iánná 
tiltakozik Torma Anna ellen.4 

1808-ban Hosszúaszóról összeírták a gr. Báníi, br. Báníi 
és gr. Petki bir tokos nemes családok tagjait, összesen 7-et. 
Ezek kezén volt összesen 26 nova jobbágytelek. Legtöbb telke 
volt br. Báníi Jánosnak (9), Eleknek (7), József u tódainak 
(6) stb.5 

Hosszuaszón a gör. kath.-oknak kő templomuk van." Egy 
t a n t e n n ű elemi iskoláját 1886-ban szervezték. 

Hont vármegye küldötteinek Kraszna vármegyében vég-
zett egyik összeírásában sem találjuk e helységet. A pragma-
tiea sanctio idején tehát egészen lakatlan volt. 

1847-ben 213 a népesség száma, még pedig gör. kath. 
valamennyi . 7 1890-ben lélekszáma 236; nyelvre nézve magyar 
21, oláh 173, egyéb nyelvű 42; vallásra nézve gör. kath. 215, 
evang. reform. 18, izr. 3. Házak száma 43. 

1895-ben gazdaságainak száma 49; 1478 katasztrális hold-o o 
nyi területéből erdő 599, szántóföld 305, legelő 305, rét 200, 
kert 12, szőlő parlagon 10, beültetve 4, nem termő 37 hold.8 

A községnek 1900-ban 1416 K. 72 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 1121 K. 80 f. 

Határrészei : la Vii = lá Gyij (a szőlőkhöz), Tábla (erdő-

1 Bl. fasc. ZZ. nr. 18. 2 U. o. fasc. V. nr. 19. Bl. fasc. LL. nr. 10. 
4 Tört. Tár 1898. évf. 054. 1. — 5 Szv. lt. — 6 Sch. 1886. 149. lap. — 7 Xagyu. 
Kuk. 1847. 99. 1. — » Mg. St 498. 
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terület), Tábla Bánfi enilor = T. Bánfi jenyi lor (a Bánfiak 
táblája), Dos — Dosz (hát), Suvály, Szilvás. 

I l o s s z i í m e z ő . 

Hozzijivinezem 1427. Hewzíjmezew 1441, Hazijwmezew 
1459, Hozijwmezeiv 1461, Ilozijn Mezen 1475, Hozzmnezeö 
1486, Hozyiv Mezein, Hosyívmezew 1492, Hozzijnmezeo 1510. 
Hozzmnezeö 1519, Hozzwmezew 1526. 

Szilágy vármegyébe Krasznából kebelezték. 
1395-ben jú l ius 6-dikán Zsigmond király egy Hosszu-

mezö helységnél van táborszálláson.1 

1416-ban Hosszumező bir tok felől megjár ják Somlyó vá-
ros határát ,2 má jus 15-dikén a bir tokot meghatárol ják Báthori 
György fia János és Ilosvai István fiai Gilbert és János kö-
zött.3 

Hozzywmezew 1427-ben Majádi László bir toka, de ennek 
kiskorúsága idején Ilosvai György zálogba adja Jakcsi Dénes-
nek, Lászlónak stb., 1435-ben váltja vissza Majádi László.4 

Kttől kezdve (1757-ig) nagyjában egyezik a bir toklás tör-
ténete Babuktelkének a történetével. 

A krasznavármegyei Hewzymezew egyike Dobokai Mik-
lós és Majádi László ama bir tokainak, a melyekbe 1441 máj. 
19-dikén be akar ják iktatni Ilosvai Gewlberth fiait: Lászlót 
és Jánost, Ilosvai János deákot meg Bywlvei Jánost , a mi 
ellen tiltakoznak az előbbiek.5 

1459-ben Litterati Istvánnak adják az itteni részbir toku-
kat Ilosvai Litteratus István meg Görbét László és János:" 
máj . 30-dikán Gelbert László és János örökbe vallják Hazyw-
mezew bir tokuk felét Ilosvai Istvánnak, a ki eddig zálogban 
bírta azt.T 

1 Fejér. X 2. 277. 1. — 2 Bl. tásc. W. — 1)1 31.123 — 4 Szgy. — 5 Dl. 
Km. Prot. AB. min. pag. 69. nro 3. áthúzva. — tí Gencsi lt. nr. 502. 7 Dl. 
36.392. Km. Prot. E. min. p. 48. nro 1. 
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1461 okt. 1 -én Majádi László elzálogosítja a kraszna-
vármegyei Hozywmezew falubeli birtokát Sarmasági Valkai 
Ozsvátnak.1 

Hosszúmező egyike azon részbir tokoknak, a melyekből 
Majádi János, István és György kielégítették Jakcsi Györgyné 
Majádi Elenát, az őt megillető leánynegyed fejében, m i r ő 
1471-ben az előbbiek nyugtatót vesznek.'2 

A krasznavármegyei Hozyu Mezeut 1475-ben Mátyás ki-
rály Gilbert Miklósnak Ítélte oda Szakácsi Istvánnal és (iá-
val, Jeromossal meg Krisztinával és Katalinnal szemben. : í 

E bir tok tárgyában 1479 deez. 12-dikén vizsgálatot ren-
delnek Majádi István és János, másrészt Dománhidai László 
közt.4 

A krasznavármegyei Hozzumezeő-t Majádi János, István 
és György átadták Fancsikai Ágostonnak, Györgynek és Miklós-
nak meg özv. Besenyői Nagy Benedekné Margitnak, miről az 
utóbbiak 1486-ban el ismervényt állítnak ki az előbbiek szá-
mára.'"' 

Körösi (Keures) Zsigmond tiltakozott, mikor többek kö-
zött az itteni részbir tokba beiktatták Majádi Istvánt és Györ-
gyöt, a miért utóbbiak pert folytattak Körösi ellen. Az 1480-
ban hozott Ítélet szerint a Majádiak kötelesek lefizetni Ku-
salyi Jakcsi Dénesnek bizonyos zálogösszeget és a birtokot 
ezután megtart ják. Körösit elmozdítják követelésétől." 

A krasznavármegyei Hozyw Mezew-t néhai Ilosvai György 
birtokát, Ulászló király 1492-ben Majádi Istvánnak, Jánosnak 
és Györgynek, mint egyenes leszármazottaknak adományozza. 7 

A birtok felerészébe márcz. 1-sején (Hosywmezew)8 be 
is iktatják e l lentmondás nélkül Majádi Istvánt, Jánost és Ger-
gely! 9 

1 Dl. 36,392. Kill. Prot. E. min. p. 235. nr. 3. — 2 Gencsi lt. nr. 918. 
:t Lelesz, Prot. Parvi folio 53. — 4 Dl. 30,327. — 5 Lelesz, C. Kraszn. Prot. 2. 
folio 3. és Gencsi lt. nr. 764. másolat — <! U. o. nr 384. — 7 Jlt. percj. 
8 Dl. 27,739. — » Gencsi lt. nr 286. 
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1725 előtt Ilosvai (iyörgy leányait : Erzsébetet. Margitot 
és Dorottyát visszahelyezik ama hosszúmezői rész bir tokába, 
melyet Majádi István és György elfoglaltak volt.1 

1492 okt. 13-dikán Ilosvai Gerbrer th Tamás elzálogosítja 
a krasznavármegyei Hozyw Mezew falubeli b i r tokát Báthori 
Andrásnak. 2 

1493 junius 14-dikén Ilosvai Je romos zálogosítja el a 
krasznamegyei Hwzzyw Mezew falubeli bir tokát fiának, Mik-
lósnak.3 

A krasznavármegyei Hozzywmezew egyike volt azon bir-
tokoknak is, a melyekbeli leánynegyedi részének felét és ingó-
ságait 1503 máj. 24-dikén néhai Darahi Barát László leánya, 
Jusztina férjének, Borzási Lászlónak hagyományozza, a ki vi-
szont a vajai és borzási bir tokát hagyományozza nejének.4 

1507-ben Ilosvai Geurbeth Mihály elzálogosítja többek 
között itteni részbirtokát Ilosvai Majádi Is tvánnak.5 

1508-ban Ilosvai Gewrbeth Mihály itteni részbir tokába 
zálog czímén beiktatják magukat Drágfi György és János.6 

A krasznavármegyei Hozzyumezeo részbir tokot 1510-ben 
Császári Szele István eladta Báthori Gergelynek, István- és 
Andrásnak,7 majd (a krasznamegyei Hozzumezeo bir tokba) 
beiktatták Guthi Ferenezet, de ez ellen 1519-ben t i l takoznak 
Ilosvai Miklós és Majádi Gáspár.8 

Guthi Ferencz nem osztotta meg atyafiával, Majádi Já-
nossal, a miért is 1521-ben meghagyják Kraszna vármegye 
fő- és alispánjának, hogy idézzék meg Guthit.9 

A krasznavármegyei Hozzwmezewt több helységgel Lajos 
király Budán 1526-ban kelt privilegialis levélben ú j r a oda-
adománvozza Majádi Jánosnak s fiainak Lászlónak. György-

1 .111. e. és Gencsi lt. nr. 177. egyszerű más - 2 1)1 36,398. Km. Prot. M. 
min. p. 91. nr. 1. — U. o. p. 137. nr. 1. — 4 1)1 36,405. Km. Prot. Michael p. 
253. nr. 1. — 5 Gencsi lt. nr. 286. — 6 U. o. nr. 67. és nr. 172. (másolat téves, 
1772-diki évszámmal.) 7 Lelesz, G. Kraszn. Prot. 1 folio 114. — s Lelesz. 
Prot. 5. fol 10 an. 1519. és C. Kraszn. Prot. 5. fol 10. — 9 Gencsi lt. nr. 910. más, 
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nek, Miklósnak, Imrének és Jánosnak, Borbála, Dorottya s 
Erzsébet nevű leányainak; továbbá Boldizsár, Gáspár fiainak 
és néhai György leányainak, Dorottyának, Zsófiának s Kata-
linnak, nemkülönben fiának, Menyhértnek, néhai Majádi István 
leányának Borbálának, s mindezek örököseinek örök joggal 
visszavonhatlanul . E birtokot a megnevezettek már régebben 
is bírták, de a parasztok felkelése és mozgalma alkalmával 
elvesztették.1 

1526-ban megjárják a hosszúmezői határt .2 

1540-ben Ilosvai Györgynek itteni részbirtokába beiktat-
tatják maguka t Majádi László, Imre és Miklós, de a Guthi-
család ellentmond." 

A részbir tokot 1548-ban Dobai János meg akar ja venni 
Guthi Annától, de t i l takoznak ez ellen Majádi Miklós, Imre 
és Bertalan.4 

1549-ben (a krasznamegyei Hozzwmezew bir tokban) Ma-
jádi Bertalan elidegenítette osztály révén Bőnyei Mátyás 
30 holdnyi szántóföldjeit, a mi ellen utóbbi a leleszi konvent 
előtt tiltakozott. 1551-ben Bőnyei panaszt emel ez ügyben 
Ferd inánd király előtt, kinek parancsára meg is idézik Ma-
jád it.5 

A kraszna vár megyei Hozzumezeo részbir tokot elfoglalta 
Körösi Ferencz, a ki ellen ezért 1550-ben tiltakoznak Sámsoni 
Körösi Miklós és íia, János.6 

Hosszúmező helység felosztására 1551-ben törvényes 
b í rákat kérnek Bőnyei Mátyás, Körösi Ferencz és Tordai 
Zsigmond.7 Ferd inánd király meghagyja, hogy Majádi László 
Hozzwmezew bir tokába iktassák be Bőnyei Mátyást, a kit e 
b i r toknak része anyai jogon megillet és a ki meg is oszto-
zott annak jelenlegi bir tokosaival : Tordai Zsigmonddal és 

1 Jlt. — 2 Gencsi-lt. nr 65. egyszerű másolat. — :t U. o. nr. 286. — 4 U. o. 
nr 767.; más. — , 5 Orsz. 11 Km. conv. lad. 26. B. nr. 24 — L e l e s z , G. Kraszn. 
Prot. 7. lolio 37. 7 Gencsi lt. nr. 286. 
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Sámsoni Körösi? (Ewressy) Ferenczczel. Ellenkezés esetén 
utóbbiak megidézendők.1 

Bőnyei Mátyás cserébe adja 1551 körül az itteni részbirtok 
negyedét Majádi György leányainak: Ilosvai Mihályné Katá-
nak és Rátoni Jánosné Erzsébetnek.2 

1553-ban a kiaszna vármegyei Hozzumezew a nemeseké. 
Ugyanekkor feljegyeztek e helységből 10 szegényt, 10 új házat 
és 1 puszta telket.3 

Guthi Anna végrendeletileg hagyta férjére, Ilosvai Dobai 
Jánosra, a kit 1559-ben királyi jóváhagyással be is iktatnak,4 

de Majádi Mátyás ellentmondott . 1562-ben kibékülnek, mire 
Dobai a békesség fejében egy ilosvai telket ad Majádinak.5 

A hosszúmezői vámolási jogért 1572-ben Dobai János 
halálával per folyt Ilosvai Dobai másként Banga György, más-
felől Dobai Banga Jánosné Guthi Anna és Horváth Istvánné 
Dobai Erzsébet között.6 

A krasznavármegvei Hozzumező részbir tokra vonatkozó-Öt/ 

lag 1575-ben Rápolti Szeraíin meg Chegedi András és neje, 
Rápolti Anna, egyezséget akarnak kötni, a mi ellen tiltakozik 
Vasaljai Li terátus Gábor a maga és fenti Szeraíin leánya, 
Erzsébet személyében.7 

Az itteni részbirtok elidegenítése miatt 1570-ban is tilta-
kozik néhai Dobai János íia, György ellen Rápolti Szeraíin s 
leányának, Erzsébetnek megbízott ja Vasaljai Literátus Gábor.8 

Az itteni jószágokról szóló oklevelek kiadása iránt 
1592-ben Bélteki Mihályné Hidi Margit megkeresi a leleszi 
konventet." 

1000-ban Dobai Banga György hosszúmezői jobbágyaiér t 
kezességet vállalnak.10 

1623-ban többek között a kraszn a vár megyei Hozzumezeo 

1 Orsz. lt. Km conv. lad. 27. M. nr. 22. — - Gencsi lt nr. 28(5 — :t Di-
cal. — 4 Gencsi lt. nr. 824. — 5 U. o. nr. 944. — (! U. o. nr. 39(5. 7 Lelesz, 
Signat. Lib. 5. folio 24. — 8 U. o. folio 94. — 9 U. o. Act. anni 1592. fasc. 2. 
nr. 7. — 10 Gencsi lt. nr. 1737. 



;_)38 h o s s z ú m e z ő . 

részbirtokáról is tesz Herendi Bekeni István gondnoki vallo-
mást Sarmasági László számára.1 

1632 február 27-dikén Majádi Gáspár, ilosvai lakos az 
itt lévő, egykor Majádi László bírta részjószágát megváltotta 
Székelyhídi Borbély Jánostól kétszáz forinton. De a jószágot 
Farkas Györgyné asszony: Majádi Klárának ugyancsak két-
száz forintért átbocsátja.2 

Hosszúmező részbir tokért per folyt Dobai Banga Miklós 
és Sándorházi Istvánné Dobai Zsófia között, de 1633 február 
11-dikén megegyeztek.3 

1643 j ún iu s 23-dikán Fancsikai Jánosné Dobai Banga 
Zsuzsánna meginteti Sándorházi Istvánné Dobai Banga Zsófiát 
azon hosszúmezői részbir tokok visszabocsátására, melyeket 
Dobai Istvánné Horváth Petronella zálogosított volt el Bápolti 
Szerafinnak és Bálintnak, kiktől mint távolabbi atyafi, Sándor-
háziné váltotta ki.4 

1652 február 4-dikén Szilágyi János és neje, Majádi Klára 
elcserélik többek között itteni b i r tokukat Fancsikai Nagy 
Istvánnak és nejének, Szénás Annának a biharvármegyei 
Köbölkút és Fancsika részbirtokaiért .5 

Hosszúmező bir tokhoz joga van Bápolti Bálint utódának, 
Sándorházi Fe rencznéTur i Zsuzsannának, de e jogáról 1656-ban 
lemond férje meg Sándorházi János, István és Kémeri Lorán 
Andrásné Sándorházi Katalin javára. 

Pogány Menyhértné Sarmasági Kata e részbirtokáról szóló 
oklevelek kiadására 1 <577 má jus 22. előtt az említett Kata 
megidéztette Fekete Ferenczet.7 

1678 szeptember 30-dikán Nagy Lázár és neje, Bökényi 
Katalin eladnak tizenhat magyar forinton egy hosszúmezői 
puszta ősi (antiqua) jobbágvtelket Sas Mátyásnak.8 

1 Lelesz, Prot. (52. fol. 45. an 1623. — 2 Szgv. 1652-ből való hiteles má-
solat. — Gencsi lt. nr. 823. 4 U. o. nr. 762. és Jlt. c. 5 Jlt. e. és Gencsi 
lt. nr. 797.; hit más. — U. o. nr. 817. — 7 U. o. nr. 780. — s U. o. nr. 663. 
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1694-ben Ilidi Sándor elzálogosította itt Guthi Farkasnak 
a Borod Ignácz- és S imonnak örökségét.1 

1711 szeptember 16-dikán Gyarmati (iyörgy és neje, 
Nagy Erzsébet, Nagy György né Nagy Panda és if jú Gyarmati 
György elzálogosítják a hosszúmezői örökös jobbágytelkeiket, 
melyeket anyjuktól, Bökénvi Katától örököltek, tartozékaikkal 
és az azokkal járó királyi haszonvételekkel együtt Gencsi 
(iyörgynek és nejének, Dobai Erzsébetnek. Ama telkeket a 
fenti elzálogosítok utódai tovább zálogosítják.~ 

1720 má jus 4-dikén Csögi István megegyezik rokonával , 
Gencsi Györgygyei, hogy ez váltsa ki előbbinek két itteni 
örökös jobbágyát, a kik Nagy Györgynél vannak zálogban 
51 frt ig.3 

1721 j a n u á r 20-dikán vizsgálatot tartanak az iránt, hogy 
itt hány curialis és hány jobbágytelket bí rnak Gencsi György 
és Is tván; 4 j ún ius 17-dikén pedig arról, hogy mely hosszú-
mezői jobbágytelkeket zálogosította el Gsögi István Gencsi 
Istvánnak.5 

Szentmarjai Zsigmondné Szénás Anna hosszúmezői job-
bágyainak a szántóföldjeit és rétjeit a la t tomban Gencsi György 
használja, a ki ellen tiltakozik a fenti Szentmarjai , mint neje 

# megbízottja." 
1723 j a n u á r 22-dikén hosszúmezői Puskás Simon Péter 

jobbágya kiadása iránt inteti Gencsi István Biró Mózesné 
Gyerőfi Katát.7 

1720 j ún iu s 23-dikán az itt netalán létező öröklési jogu-
kat Szilágyi György és neje, Csögi Sára meg Szentgyörgyi 
Anna átengedik Gencsi (iyörgynek és utódainak.8 

Az itteni részbirtok visszaszerzése végett 1730 augusztus 
30-dikán pert folytat Szentmarjai Lászlóné Csoba Jul iánná 
Gencsi István és György ellen." 

1 Jlt. — - U. o. nr. 197. és 1180. :í U. o. nr. 218 — 4 U. o. nr. 230. — 
5 U. o. nr. 220 — «! U o. nr. 709. és 800. 7 U. o. nr. 242. — s U. o nr. 
741. — U. o. nr. 093. 
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1731 márczius 7-dikén vizsgálatot tar tanak Gencsi István 
•és György érdekében arról, hogy itt hány jobbágyot bírt 
Pacho Ferencz és ennek halálával kikre szállottak ama job-
bágyok: 1 április 9-dikén br. Wesselényi István bizonyos itteni 
részjószág kiadása iránt megkináltat ja a váltságösszeggel ama 
Gencsi testvéreket.2 má jus 31-dikén az itteni javakat Gencsi 
György és neje Dobai Banga Erzsébet halála után felosztják 
ezek íiai: István és György közöt t : :! Br. Wesselényi István 
október 30-dikán is megidézteti Gencsi Istvánt és Györgyöt 
az itt lévő részbir tok ki nem bocsátásáért.4 

A hosszúmezői részbir tok egyike volt azoknak, a melye-
ket 1 /32-ben Dobai magvaszakadta után a Gencsi-család bír 
és a melyekért ez évi jú l ius 7-dikén e családot törvénybe 
idézteti a kincstár.5 Ezen részbirtok később is azok között 
van, a melyekért a kincstár pert indított és a melyek oltal-
mára való állás végett 1747 márczius 21-én Gencsi György 
és Zsigmond megintetik Horváth Jánost , mint szavatost.6 

1748 február 1-sején a magvaszakadt Ilosvai Banga Miklós-
nak hosszúmezői jószágát Gencsi György és Zsigmond bír-

ják , kik ellen ezért a kincstár pert folytat.7 Ez ügyben 1750 
má jus 16-dikán Ítéletet hoz Mária Terézia.8 

1737 jú l ius 4-dikén vizsgálat folyik arról, hogy Hosszú-
mezőn örökös jobbágya-e Gencsi Györgynek Ivis Lőrincz.' ' 

1755 j ú n i u s 13-dikán itt összeírják ama javakat, a melyek 
Gencsi Zsigmondot és Keczeli Györgyné Gencsi Erzsébetet 
illetik.10 

Hosszúmező egyike volt Gencsi István és neje, Pécsi 
Klára azon részbirtokainak, a melyeken 1757 j ún iu s 1-sején 
megosztozkodnak a fentiek gyermekei : Zsigmond és Erzsébet ." 

1 Gencsi lt. nr. 100., nr. 105. és nr. 136. — 2 U. o. nr. 93. — 3 U. o. nr. 
100. hitelesitettlen jegyzék. — 4 Az oklevél hátára rávezetve, hogy 1750 január 
9-dikén e per alól felmentést kérnek, minthogy Wesselényi nem folytatta a 
megindított keresetet. U. o. nr. 94 5 U. o. nr. 721. — U. o. nr. 471. 
" U. o. nr. 405. — 8 U. o. nr. 178. — 9 ü . o. nr. 118. — ,() U. o. nr. 161. -
11 U. o nr. 100Í). 
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Az itteni jószág felosztására inteti 1759 feb ruá r 5-dikén 
Gencsi Zsigmond id. Gencsi Györgyöt.1 

Egy itteni részbirtokot Lónyai Anna zálogosított el, ezért 
1763 február 3-dikán br. Korda Györgyné Teleki Zsuzsánna 
meginteti Gencsi Zsigmondot.2 A pert j ú n i u s 6-dikán ráhá-
rí t ja/ ' 

1781 február 8-dikán Gencsi Jánosné Diószegi Krisztina 
a Nagy Lázár után marad t itteni részbir tok kibocsátására 
inteti Gencsi Zsigmondot, Györgyöt, Ferenczet, Józsefet és 
Zoltán Eerenczné Juliannát.* Február 10-dikén Gyarmathi 
Györgyné Nagy Erzsébet, Pap Györgyné Nagy Panda és Gyar-
mathi (iyörgy elzálogosítják itteni részbir tokukat és jobbá-
gyaikat Lompért i Gencsi Györgynek/ ' A Nagy Lázár-féle rész-
birtok egyike azoknak, a melyek kiadására 1800 m á j u s 
16-dikán meginteti a Gencsieket Toldalagi Lászlóné gr. Korda 
Anna és meg is kináltatja őket bizonyos kisebb összeggel.(í 

1808-ban Hosszúmezőről összeírták a Gencsi, Makrai. 
Pap, Zoltán, Csögi, Zabolai. Borbély, Kerekes, Sánta, Keezeli 
és Filep bir tokos nemes családok tagjait, összesen 15-öt. Ezen 
családok kezén volt összesen 22 ant iqua és 27 V2 nova job-
bágytelek, ezen kívül egy Tatár nevű nem nemes család kezén 
1 ant iqua jobbágytelek zálogban. Legtöbb jobbágytelke volt 
Gencsi Ferencznének (0 ant iqua és 3 nova) és Gencsi József-
nének (3 ant iqua, 0 nova); ezeket követi Gencsi György 
(2 antiqua, 4 nova) stb.7 

Hosszúmezőn a gör. kathol ikusoknak fa templomuk van 8 

Egy tan te rmű elemi iskolájok 1893-ban épült. 
1715-ben 3 jobbágy-, 1 zsellér-, összesen 4 háztar tás íizet 

adó t ; magyar mind. 1720-ban 5 jobbágy-, 1 zsellér-, összesen 
6 háztar tás ; magyar mind. Ebből következtetve a népesség 
száma 1715-ben 36 lélek; 1720-ban 54 lélek.9 

1 Gencsi lt. nr. 324. - U. o. nr. 559. — :t U. o. nr. 560. — 4 U. o. nr . 
482. — 5 U. o. nr. 488. — U. o. nr. 486. — 7 S/w lt. — 8 Sch. 1886. 183. 1. 
y Magy. Stal. Közi XII. k. 08. és 69. 1. 
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1733-ban az oláh családok száma 7,1 1750-ben a g. kath. 
lelkeké 52 2 volt. 

1847-ben a népesség száma 349, még pedig gör. kath. 
valamennyi/5 1890-ben 330; nyelvre nézve magyar 14, né-
met 3, oláh 104; vallásra nézve r. kath. 2, gör. kath. 322. 
evang. reform. 9, izr. 3. Házak száma 72. 

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 48,1720-ban 28V2 köblöst ; rétet 1715-ben 
20, 1720-ban 31 kaszást ; szőlőt 1720-ban 12 kapást.4 

1702 má jus 16-dikán az itteni erdő használatától eltilt-
ják a Kémeren és Domoszlón lakó bir tokosokat .5 

1745 október 23-dikán az itteni közös erdőket felosztot-
t ák° s 1749 deczember 15-dikén s 18-dikán is megidézik az 
itteni b i r tokosokat az erdők felosztása tárgyában.7 

1702 február 12-diki, 17(54 má jus 11-diki tanúvallatások 
szerint a ha táron a legeltetés közös, de a földek megkülön-
böztet v é k egymástól.8 

1704-ben tartott tanúvallatás szerint, ha valaki a hosszú-
mezei határra vet, abból királyi dézmát nem ad, mert Hosszú-
mező oláh helység. Ha a hosszúmezei ember az ilosvai vagy 
lompért i határon vet. minden veteményből királyi dézmát fizet.9 

1895-ben gazdaságainak száma 108. Területe 1113 ka-
tasztrális hold, a melyből szántóföld 560, erdő 315, rét 109, 
legelő 89, szőlő (parlag) 0. kert 5, terméketlen 29 hold.10 

A községnek 1900-ban 4332 K. 88 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van. állami egyenes adója 1822 K. 94 f. 

Utczái; Pietris = Ptyetris (kavicsos), Boduska- és Kádár-
utcza. Határrészei : Plopi = Plopty (nyárfák), Bodon, Hirisce -
Hiristye (hariskás), Bitkás, Pe \Talea Xeagrá = Pe \Táljá Nyágra 
(Fekete-völgy) és Nagy-erdő. 

Hosszú-Újfalu. L. Uj la lu . 

1 Tr 2 Tr 11)01. IX 288. I. — Xagyv. Xok. 1847 99. 1. - 4 Magy. Stat. 
Közi. XII k. 68. és 69. 1. 3 U. o. nr. 521 U o. nr. 280. — " U. o. nr. 297. 
és 298. — s U o. nr. 333. és 340. — !) Gencsi lt. (Vegyesek.) — 10 Mg. St. 502. 
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Hreduli. 

Sándor országbíró 1325 szeptember 27-dikén 1 kelt levele 
szerint Hreduh nevű krasznamegyei bir tokot enged át Pezold 
nevű ügyvédének megtelepítés végett. Pór Antal szerint Sán-
dor országbíró minden bizonynyal Köcski Sándor, a ki ebben 
az időpontban tényleg országbíró volt. Ámde, tekintve, hogy 
sehol másut t nyoma nincs annak, hogy Köcski Sándor kraszna-
vármegyei bi r tokos lett volna (birtokai Győr, Sopron, Vas 
megyékben vannak, s bár említtetik ezek közt is egy Somlyó, 
egyáltalán nem hihető, hogy ez Szilágy-Somlyó volna) és mi-
vel ez oklevél nyelve is jóval gyengébb, mint a Köcski Sándor 
többi kiadványaié, megbízhata t lanná válik e máskülönben ér-
dekes adat. 

Azonban mégsem lehetetlen, hogy bir tokos volt itt Köcski 
s ez a Hreduh talán nem is más, mint Horvát elferdített neve. 

l i léd. 

Yled, Elep* 1205—1235, llre? 1401. lledtheleke 1489, 
Ileththelke 1493, Ylleed 1518, Illijéd 1772. S z e m é l y n é v . - Kö-
zépszolnokvármegyei hely. 

Az oklevelekben Mihályfalva után Pothiaz (?) és Girolt 
között (1464), Szakácsi után Girolttal (1489) fordul elő. 

Ma e tájt egy puszta őrzi nevét Ér-Ivávásnál. 
II. Endre uralkodása alatt Yled villabeli Pál és Fenyő 

azzal vádolták kávási Czékust és ugyanazon liléd helységből 
való Magadiást. hogy tőlük két márka ér tékű holmit erővel 
elvittek. Bíráskodott Tóbiás, szolnoki udvarb í ró : a pris taldus 
a Mocsi faluból való Bata volt. Fenti Pál hordozta a vasat, 
a mely azonban megégette a kezét.2 

1 Anjoukon okmánytár II. 214. — Pór Antal : «Köcski Sándor.)) Száza-
dok, 1888. évf. 9. füzet. 2 Kandra : V. R. 180 1 181. 1. 11 sz. j. 
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Ez időtájt Elep villáról is szó van a Váradi Regestrum-
ban. Az sem más, mint Iléd puszta. 

Az Elep villabeli Macobius pr is ta ldus vala. mikor egy 
Mocsi falubelit lopással vádoltak.1 

1464-ben Mihályfalva és Girolt helységekkel van említve 
Ilre (?) birtok, mely Darahi (?, Daróczi) Lászlót illeti." Ez alatt 
tehát szintén Iléd rejlik. 

1489 máj. 5-dikén Mátyás király meghagyja a kolozs-
monostor i konventnek, hogy lledtheleke bi r tokba iktassa be 
Mihályfalvi György leányát, Bőnyei Jánosné Katalint.3 

Özv. Mihályfalvi Péterné Márta és fia, György elzálogo-
sították Ileththelke pned iumot Szakácsi Istvánnak és nejé-
nek, Krisztinának. 1493 jun . 14-dikén Ilosvai Je romos vissza-
adja e prsediumot Bőnyei Jánosnak, 4 holott lledtheleke és 
Girolt b i r tokok felébe beiktatták Ilosvai Jeromost . 5 

1518 jun . 12-dikén özv. Szentkirályi Benedekné unokái-
nak vallja Ylleed prsediumbeli részét." 

1772 okt. 15-dikén Mezei György meg Horváth András 
és Klára, vérszerinti atyafiak, eladják a Girolt faluhoz meg 
az ehhez tartozó Ilyéd pned iumhoz való jogukat 1200 magyar 
forintért Wesselényi Farkasnak. A nevezett eladók elődei még 
a XVIII. század elején Dohai Dánielnek adtak bizonyos részt, 
de Jakab Borbála és Ferencz azokhoz való joga még fen ma-
radt. Ezek aztán 1746-ban elzálogosították e jogukat atyjuk-
fiának, Forrai Györgynek, Dohai Dánieltől és a Forraiaktól 
br. W esselényi Ferencz örök joggal szerezte meg a náluk 
levő részeket. Mezei és társai ellenben kikötik, hogy utódaik 
a Wesselényi-fiág kihaltával a leányágtól kiválthassák ama 
javakat .7 

1777 máj. 1-sején a kolozsmonostori konvent előtt Molya 

1 Kandra : V. H. 182 lap, 183. lü. sz. j. — - Dl. 27989. :í Dl. 27963. 
4 Dl. 36398. Km. Prot. M. min. p. 136. nr. 1. — 5 Lelesz, Stat. J. 76. — 6 Dl. 
36402. Km. Prot. Magn. p. 77. nr. 1. — ~ Orsz. lt. kolozsm. conv. fasc. M. nr 25. 
27 fiók. 
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Ábel, Borbála és Beniám vallják, hogy ilyédi és girolti bir to-
kukat végleg átadták Wesselényi Farkasnak.1 

] Hé sí alva. 

llyésfalva, másként Hassa falva középszolnoki helység, 
mely 1391-ben az erdődi kerületben feküdt s melyet 1470-ben 
Szatmár vármegyéhez számítanak. Bazzafalwa, Elijefalwa 
(1424), Bazafalwa (1470), Illesfalwa (1543), Illyesfalwa (1549), 
Ilije fa Iva (1569) nevek alatt fordul elő az oklevelekben.2 

Baeza, talán baca, bacä pásztorgazdát 3 jelent s talán egy 
Illés nevű pásztorgazdától nyerte a nevét. 

Bazafalwa Drágfi-birtok Közép-Szolnok vármegyének leg-
régibb adólajstroma szerint s innen egyik Drágfi 13 frt adó-
val volt 1475 körül fölvéve/' 

1543-ban a középszolnoki Illesfalván 4 kapu után adóz-
tatták meg a Drágfi Gáspár jobbágyait, de fölmentettek egy 
birót, 6 szegényt és 3 új házat.'"* 1549-ben (a középszolnoki 
Illyesfalván) 3 kapuszánmyi adóval rótták meg Drágfi özve-
gyének a jobbágyait, de felmentettek 1 birót, 12 szegényt és 
4 új házat." 1604-ben (a középszolnoki Illyesfalván) 1 rótt ház 
után 2 frtnyi adót fizettek Gyulafi részéről.7 

llyefalvát 1569-ben, mikor Báthori Györgyöt nótázták, 
id. Gyulafi Lászlónak adományozta János Zsigmond. 1595 
okt. 12-dikén Báthori Zs. megengedte Rátóti Gyulafi László-
nak, hogy Illyésfalva birtokával szabadon rendelkezzék.8 

1646 máj. 13-dikán néhai Barcsai Judit(?) szilágycsehi jó-
szágán megosztozkodnak Kapi György és Bethlen Farkasné 
Ostrosith Borbála. Az osztálylevélben említvék az illyésfalvi 
határon a Hidegkút nevű oldalban az alsóvárczai erdőnek 

1 Tört. Tár. 1898. évf. 056. 1. — 2 Csánki, I. k 552. 1. — :s Tagányi Ká-
roly, <lr. Réthy László és Pokoly József: Szolnok-Doboka vármegye monogra-
phiája, I. köt. 547. lap. — 4 V. ö. e mű I. k. 179. lap — 5 Dical. — U. o. — 
' ü . o. — * GKG. C. fasc. XIX. 

Dr. P e t i u M ó r : Szilágy vármegye monograpliiája. III. 
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a szélére hegygyei fölmenő parlag földeknek «Tökölyi u r am 
mellett» való részei, az alsóvárczai ha tár felől Tökölyi uramé 
melletti rész, Wesselényi Pál szomszédsága és gr. Tökölyi 
régi paj tá ja . 1 

Illyésfalvát (?) 1662 nov. 5-dikén kelt végrendeletében 
Csáky István a feleségének Mindszenti Kriszt inának hagyja.'2 

Tököli Imre odaadta a középszolnoki Illyesfalva birto-
kát Illésfalvi Popa Istvánnak, mibe 1668 okt. 31-dikén Apáti 
Mihály fejedelem beleegyezik és meghagyja a beiktatást." 

1690-ben Wesselényi Pál Illyesfalvi Pap Simonnak s 
bátyjának Pap Andrásnak Illvesfalván két pusztát ad ; úgy 
hogy 20 20 magyar frt letétele mellett neki vagy maradékai-
nak visszaadni tartozzék.4 

1722-ben Gyulai István szilágvcsehi jószágigazgatója ura 
Ígérete alapján elzálogosít egy illésfalvi jobbágy telket, közön-
séges néven Magyar János pusztáját , melynek szomszédosa 
Wesselényi Anna jobbágya telke, száz vonás forintig Illésfalvi 
Pap János esperesnek. Későbbi feljegyzés szerint e telket 
1768-ban váltották vissza.5 

1705-ben ezeket a nemeseket írta ki Közép-Szolnok vár-
megye Illyésfalváról: Pap Simon, István. András, Tivadar, 
Illés. Alsóvárczaiak: Pap János és Gábor. Egerhát iak: Nemes 
Filep, Andorkó György7, Tábor i Péter.6 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták a következőket, f ő b b b i r tokosok: gr. Bethlen Sámuel, 
br. Bornemissza József, gr. Gyulai József és br. Huszár Jó-
zsef; kisebb b i r tokosok: gr. Teleki Imre. br. Nalácziné, gr. 
Bédainé, Pap Péter és S imon : saját telkükön lakó, adómen-
tes nemesek : Pap Simon, Tógyer, Simeon, Péter. Flóra, Tó-
gyer,7 Sándor, Péter és Lup, Farkas Mihály, Illés és Tógyer, 
Pap Lup, Urszuj , Miklós, János, Gyurka, Danila, Vaszalika, 

1 GKG. A. fasc. VII. — 2 Gr. Károlyi ltár. IV. 434. 1. — 3 Orsz. lt Km. 
conv. lad E. nr. 19. — 4 Wl. — 5 GKG. A. fasc. XX. — 6 Szv. lt. — " Némely 
nevek ismétlődnek az összeírásban, még pedig minden megkülönböztetés nélkül. 
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János, Lup, Alexa, Péter, Urszuj, Vaszalika és Vaszalika, Lá-
zár György, Pap János, Demeter, Tógyer, Flóra, Timofia, Já-
nos, Simeon, András, Urszuj , Pap Nuczuné, Pap Vaszalika, 
Gligor, Simon. Tógyer, Vaszalika, János, Pisla és Mihály, 
iljú Pap Mihály és Marjás J á k o b ; saját te lkükön lakó, adózó 
nemesek: Nyisztor (ivörgy és Tógyer, Bucsumán Máté, Rád 
Makarie, Jónai Pap Lup, Szudurai Vila, Záh Gligor és Va-
szalika, Bencze (iligor és Andréka Kosztán; p a p o k : Pap Kosz-
tán, Simon és Péter mind o láh ; kán to rok : Pap János, Pap 
János, Pap Zakariás és Bogdán János.1 

Az 1805-ben nemesi fölkelésre összeírt adómentes neme-
sek névsorában a következők fordulnak elő: Pap Péter, Pap 
Mihály lóval, Pap Gergely helybeli lelkész; Pap Zahar ia kán-
tor, Pap János kántor , Lázár György, Pap Flóra, Timofia 
Vonuez, Stefan, Vonucz a Dumitrué, Szolon, Ivosztán a Sán-
doré, Péter a Dumitrué , Jankó Vaszali kontrás , Vaszali Sán-
dor, Ursz a Tyironé, Ivosztán a Nyegyi, Simon a Gligoré, 
Tógyer a Gligoré, Vaszali a Todoriki, János a Nyegyi, Miska 
a Dumitrué, (iligor a Jánosé, Vaszali, Gligor a Péteré, Gligor 
az Urszé, Vaszali a Nyikoráé, Nuez, Gábor, Péter Tibucz (Ti-
borcz?), Alexa a Péteré, Lup Tibucz, Alexa a Gáboré, Pik, Tó-
gyer, András, János. Vaszali az Andrásé, Danila Tibucz, Mihály 
a Tógyeré, Pista a Dumitrué, Szimion a Péteré, Gyurka a Péteré, 
János a Tógyeré, Lup a Gáboré, Kosztán lelkész, György a 
Nyikoráé, András a Nyikoráé, Vaszalika az Urszé, Tógyer a 
Vonuczé, Simon Áron, Péter kontrás, Péter a Tógyeré, Va-
szali a Flóráé, György a Simoné, Tógyer a Szimioné, Vonucz 
a Vaszalikáé. Simon öreg, Durus Jákob és Pap György az 
Urszé mindnyá jan gyalog." Az adózó nemesek névso rában : 
Farkas Tógyer, Illés és András, Durus Tógyer és Péter, Má-
riás Mástyé, Andréka Kosztán, Rád Makaria és Záh Vonucz. 
Szabadosok: Deák Gábor, Buda Gligor, Rémes Gábor, Fa rkas 

1 Szv. lt. — 2 U. o. — :t l*. o. 

3 5 * 
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Dumitrü , Krisán Petre, Irimia, Alexa és (iábor. Orba Tógyer. 
P rokup Von, Jonucz Von, Rácz \ rila, Jonai Lup, Torna T yi-
for, Deák Vaszalika, Vele Zaharia és Marosán Luka.1 

1805-ben a hódolat és egyesülés alapját képező esküt a kei-
vetkezők tették le: Pap Szólón, a Zakariásé. Vaszalika kontrás. 
János a Dumitrué, \Tonuez a Timofieé, Stefan a Timoíieé, 
Jankó János kántor. Miska a Dumitrué, Gligor a Jánosé, 
György az Urszé, András a Nyikoráé, Alexa a Gáboré, János 
a Vaszaüki Tógyeré, Vaszali az Andrásé. Pista, Szimion a 
Péteré, János a Tógyeré, András a Kosztántveé, György a 
Szimioné, Vonucz a Vaszalikáé, Péter a Dumitrué, Tógyer a 
Szimion Annáé. György a Nyikoráé, Vaszalika a Flóráé, és 
Vaszalika Nyikoráé.2 

Ilyésfalva gör. kath. kő temploma 1846-ban épült. Az egy-
házközség anyakönyve 1822-ben kezdődik: ' 

Egy 1722 április elsején kelt contractual is levéllel gróf 
Maros-némethi Gyulai István a középszolnokmegyei Illyésfal-
ván egy házhelyet ad az oláh papnak, Mike János, assessor. 
Keresztesi Ábrahám, szilágycsehi p réd iká to r , mindketten ne-
mes személyek előtt, gr. Gyulai István szilágycsehi udvarhá-
zánál, jelen van Illyésfalvi Pap Simon, «a középszolnokvár-
megyei oláh religión levő papi rendeknek esperestjek». A kér-
déses jobbágyteleknek szomszédosa Wesselényi Anna asszony 
jobbágyának a telke.4 

Van két elemi népiskolá ja : gör. kath. és izr.. egy-egy 
tan te rmű. Az izr. iskolát 1898-ban szervezték. 

Egy a XVII. századból Csehi javak urbarimna czímmel 
fenmarad t jegyzék szerint Illiesfalwán 27 jobbágy van.5 A Bik 
alatt való jobbágyok száma czímmel lenmaradt összeírás sze-
rint Ilyesfalván a jobbágyok száma kettő." Egy 1676 má jus 
22. kelettel Szilágy-Cseh urbariuma czímmel a csehi vá rhoz 

1 Szv. lt. - U. o Sch. 1886. 172. lap. * GKG. C fasc. XIII 
5 GKG A fasc. XV, XVI. U o 
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tartozó jobbágyok számáról fenmaradt összeírás szerint Illyés-
falva részbir tokban van 4 jobbágy s egy bu jdosó jobbágy.1 

Gyulai Ferenez szilágycsehi b i r tokának 1689 j un . 5-diké-
ről fenmarad t la js t roma szerint összeírtak két jobbágyot és 
nyolcz puszta telket.2 

1715-ben 4 jobbágy és 2 zsellér, összesen 6 háztar tás 
fizetett adót, valamennyi magya r ; 1720-ban 6 jobbágy és 1 zsel-
lér, összesen 7 háztartás, még pedig 2 magyar és 5 oláh. A né-
pesség száma 1715-ben 54 lélek, mind magya r : 1720-ban 63 
lélek, magyar 18, oláh 45.:! A lakosok vezetékneve magyar 
ugyan, de nyelvre nagyobb részük oláh. 

Marosnémeti gróf Gyulai Is tvánnak szilágysági jószágá-
ban lakó jobbágyairól és zselléreiről 1729 j a n u á r j á b a n írt 
jegyzék szerint Ilyésfalván két puszta telek van.4 

1733-ban (Illésfalván, Bazesti) 28 az oláh családok száma ; 
egyesült és kétnejű pap ja i : Dániel és Jónás.5 1750-ben 388 
gör. kath. lélek volt.(i 

1847-ben a lakosok száma 974; va lamennyi gör. kath.7 

1890-ben lélekszáma 1074; nvelvre nézve magvar 11, német 
14, oláh 1049: vallásra nézve róm. kath. 3, gör. kath. 961, 
evang. reform. 8, izr. 102. Házak száma 225. 

Szántóföldje 1715-ben 42, 1720-ban 70 köblös ; rét je 
1715-ben 14, 1720-ban 33 kaszás.8 1895-ben gazdaságainak 
száma 206. Területe 3116 katasztrális hold, a melyből szántó-
föld 2037, erdő 315, legelő 307, rét 274, kert 101. szőlő (par-
lag) 7. beültetve 5, terméketlen 70 hold." 

A községnek 1900-ban 13.203 K. 30 fill. becsér tékű cse-
lekvő vagyona van, állami egyenes adója 4124 K. 2 fill. 

1 GKG. A. fasc. XV, XVI — 2 U. o. nr. 17, 18. — Magy. Stat. Közi 
Xll k. 65. és 66. 1. U. o. C. fasc. XVI Tr. — « Tr. 1901. IX. 285. 1 
~ Nagyv Nvk. 1847. 110. lap. — s Magy. Stat. Közi XII. köt. 65. és 66. lap. — 
9 Mg. St. 502. 
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I lyéstelok. 

Az oklevelekben Szent-Király után (1519), Bőnye, Mázsa-
telek. Szértelek után (1520) llíjlijesthelke, Ilijliesthelke (1440), 
Elyestheleke (1442), Ilhjéstelek (1519), Elíjstheleke (1520), még-
pedig 1442-ben belsőszolnokvármegyei, 1519-től középszolnoki 
helységgel is találkozunk. 

Ilye nevű hely van ugyan Egrespatak határrészei közt, 
de ez az Ilvéstelek Sarmaság ha tárában feküdt . (1497.) 

1440 má jus 15. előtt a k isdobaiak: Kysdobai Kakas és 
íiai: Máté és János, továbbá Kysdobai Zekel Tamás a Nagy-
dobai Chyzer Mihályt, Benedeket, Balázst a középsz. Ilylves-
thelke bir tok elfoglalásától tiltják.1 m á j u s 15-dikén Nagydobai 
Chyzer Mihály magvaszakadása miatt rokonai beleegyeztével 
a középsz. Ilyliesthelke birtok heted részét testvére Erzsébet 
ol talmába helyezi a ty juk Miklós ellen.2 

A belsőszolnoki Elyestheleke egyike volt Vérvölgyi An-
thos Balázs ama bir tokainak, a melyeket ez 1442 február 
4-dikén eladott 200 arany forintér t Sándorházi Nagy Simon, 
Tamás (kétszer), Benedek, Demeter, János, Miklós, Balázs. Be-
reczk és László testvéreknek." 

E praedium felosztására Kisdobai Antal, Pál, Lázár és 
Kristóf megintetik Bőnyei Miklóst, Mátyást és Jánost meg 
Nagydobai Istvánt és Györgyöt'4 s raj ta (a középszolnokvár-
megyei Illyésteleke nevű prsediumon) 1519-ben csakugyan a 
Kis-Dobai Szabó Antal, Pál, Lázár és Kristóf osztoznak ro-
konaikkal a Nagy-Dobai Csízérekkel,5 továbbá a i középszol-
noki Ilyesteleke) részbir tokon Kisdobai Antal, Nagydobai Illés 
Tamás és Nagydobai György." 

A középszolnoki Elystheleke erdő azon bir tokok között 
van, a melyekre vonatkozólag II. Lajos meghagyja 1520 jun. 

1 Km. prot. AB min. p. 41 nr. 2. Áthúzva. — 2 U. o. pag. 41. nr. .'5. 
:í U. o. min. pag. 105. nr. 1. 4 Lelesz, Act. Bercs. fasc. 34. nr. 9. (Prot. IX. 
pag. l l l . i r> Szgy. — (i Lelesz, C. Kraszn. Prot. 5. foliis 70—72. 
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23-dikán a kolozsmonostori konventnek, hogy iktassa be 
azokba Körösi Lászlót, Mihályt, Ferenczet és Miklóst.1 

I l o s v a . 

Ilswa 1321, Ilsua 1338, Iloswa 1441. Ylosva 1503, Ilosfa 
1551, Ilossm 1583, llozsua 1088. 

Ilosva a szláv Jelicka, Jolsva égerfa szónak íelei meg. 
Rendszerint krasznavármegyei , de néha középszolnoki és 

szatmárvármegyei helység, voltaképen a helység egyrésze tar-
tozott Szatmárhoz, a mint ezt már tudjuk. Egy 1338-dik évi 
okiratban Uijnar megyében (Újvár, a mi tollhiba Szatmár he-
lyett) fordul elő. 

Az ilosvai jobbágyokra vonatkozólag 1009-ben elrendelte 
a kolozsvári országgyűlés, hogy felettük nem Szatmár vár-
megyében. hanem Kraszna vármegyében tar tsanak törvényt .2 

1024-ben, mint alább látni fogjuk, városnak ír ják. 
1809-ben tizenkilencz telek tartozott Szatmárhoz, a többi 

Középszolnok és Kraszna vármegyékhez. 3 

1321-ben Ilswa krasznavármegyei b i r tokukat Draai Ta-
más liainak Albertnek és Petőnek visszabocsátja Tamás a 
Farkas fia.4 

1337 máj. 1-sején I. Károly király előtt Drugeth Yiller-
mus nádor a fiutód nélkül elhalt Lackíi Domokos leányának 
Klárának az őt illető leánynegyedül Ilswa bir tokot kiadja.5 

Ilosvai Györgynek ilswai és összes kraszna- és szolnok-
vármegyei birtokait a tu la jdonosuk lázadása miatt Zsigmond 
király 1404-ben elvevén, azokat a hozzá hű Ilosvai Jánosnak 
és Gilbertnek, Istvánnak, továbbá Jakabnak adományozza. 6 

llosvának s a már előbb megismert Babuktelkének meg 
Hosszúmezőnek s részben Derzsidának, továbbá, mint látni 

1 1)1. 28023. — - Szilágyi Sándor : Erd. Orsz. Emlékek, VI. köt. 121. 1. 
:l Szirmai: Szatmár, 1809; I. 15. 1. — 4 Szgy. 5 Anjoukori Okmánytár. I 

.Jlt. perg. és Gencsi lt. nr. 388. egyszerű másolat. 
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fogjuk, Mojádnak, Lompér tnak, Szoldobágynak a története sok 
tekintetben összevág. 

1416-ban Ilosva birtok felől megjár ják Somlyó város 
határát ,1 s ez évi máj. 15-dikén Ilosva birtokot, mint pl. 
Hosszúmezőt is. meghatárol ják Báthori György íia János meg 
Ilosvai István fiai Gilber és János között.'2 

1427-ben Iloswát, mint Majádi László birtokát, ennek 
kiskorúsága idején. Ilosvai György több birtokkal együtt zá-
logba adja a váradi káptalan előtt Jakesi Dénesnek, János 
és Mihály székely ispánoknak, Kusalyi Jakesi Lászlónak, 
István fiának, (L. filins St. Jakch de Kwsal). Azonban Majádi 
László 1435-ben Palóczi Mátyás nádor előtt visszaváltja a 
többi bi r tokokkal együt t ; s 1486-ban Mátyás király ezekben 
Majádi Istvánt és Györgyöt (úgy látszik. László íiai) megerő-
síti, a Körösi Zsigmondnál levő oklevelet pedig nekik kiadni 
rendeli .3 

Ettől kezdve a bir toklás lépést tart Hosszúmezővel a tizen-
nyolczadik század végéig némely eltérésekkel. 1781-ig7 mel-
lőzöm is amaz adatokat, a melyek egyébiránt az Ilosvai, Majádi, 
Dománhidai , Fanesikai, Körösi, Cseh, Drágfi, Császári, Szele. 
Báthori , Guthi, Bőnyei, Tordai , Rátoni, Ilosvai. Dobai. más-
ként Banga. Csegedi, Bápolti. Bélteki (Mihályné Hídi Margit). 
Berendi. Bökénvi, Sarmasági, Borbély, Sándorházi (Istvánné 
Dobai Banga Zsóíia), Erdélyi, Szilágyi, Fekete, Gencsi, Szent-
királyi. Szentmarja i (Lászlóné Csoba Juliánná), Wesselényi 
(István, 1731), Horváth, Lónyai, Korda családoknak s ezek ro-
konsága dolgairól úgyszólván teljesen ismétlődnek, a perle-
kedést. a kincstár s a Genesiek közt, a melyet Mária Teréziá-
nak 1760 márcz. 12-dikén kelt ítéletlevele zár be. hanem 
csupán az eltérő adatokra szorítkozom.4 

A krasznavármegyei Ilosva részjószág 1440 előtt a Ku-

1 Hl. és Gencsi lt. nr. 73. 2 1)1 31.123. Szgv. — 4 Az 1427—1781 
évekről való amaz okleveleket, a melyeket ez időközben itt nem említek, 1. 
Hosszúmezönéi, mint a mely helység adataival az itt kimaradt évek egyeznek 



i los va. 553 

salvi Jakcsi László kezében volt. mert ő a gyámja az Ilosvai 
György leányainak Dorot tyának és Margitnak. 

1446-ban a gyám átadja Hunyadi Jánosnak, az erdélyi 
va jdának és Közép-Szolnok megye főispánjának, a ki a jogos 
tula jdonosok kezébe bocsát ja még ez évben és azok utódai-
nak örökös bir tokul . 

1478-ban Ilosva m á r a Domahidi László birtoka, a ki a 
Domahídi István és az Ilosvai Dorottya íia.1 

1401 okt. 3-dikán Ilosváról Török Lászlót ügyvédjének 
vallja Ilosvai Gelbert László.2 

1479-ben az ilosvai részbir tokot Rezgei Pál kezéből Do-
mahídi Istvánné Fancsikai Dorottyának ítélik, kit az vér sze-
rint megillet." 

Ilosva egyike volt azon jószágoknak, a melyekből Fan-
csikai Annát hozomány és nászajándék illeti meg és a me-
lyekből ezen Anna fiait : Besenyei Nagy Györgyöt. Ágostont 
és Miklóst 1486-ban kielégítik Majádi János, István és György/ ' 

1489-ben Illosva egy részét Mándi A m b r u s Kraszna vár-
megye főispánja bírta.5 

1493-ban vizsgálatot tar tanak e b i r tokon elkövetet, hatal-
maskodásokér t Báthori Miklós és özv. Gerbed Miklósné Anna 
érdekében Gerbed Tamás, Sarmasági András és János, Ké-
meri Nagy Imre, Vajai Balázs és fiai: Dávid, Imre, Ábrahám, 
Miklós, Pál ellen." 

1493 jun. 14-dikén Ilosvai J e romos elzálogosítja a kraszna-
vármegvei Iloswa falubeli bir tokát fiának, Miklósnak.7 

1504-ben Cseh Zsigmond elzálogosít itt egy jobbágytelket 
Görbeth T a m á s n a k 8 hat a rany írtért.9 

Ilosvai Görbét Pál és íia, János, Tarnosi Cseh Zsigmond 
s leánya Margit ilosvai jószágait megtámadták és részben 

1 Gencsi 11 és Szgy — - 1)1. 36.392. Km Prot. K. min. p. 137. nr. 1. 
Gencsi 11. nr. 489. — 4 U. o. nr. 764.-. más. — 5 Szirmai: Szatmár. 1810. II 

152. 1. — <! Lelesz, B. 243. f. anni 1493. nr. 30. 7 1)1 30.398. Km Prot. M 
min. p. 137 nr 1 s Gencsi lt nr. 370. — 9 Szgy 
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elfoglálták Majádi István, János és György meg Drágfi György, 
a kiket azért 1508-ban meg is idéznek.1 

Ilosva egyike volt Literátus Mihály azon részbirtokainak, 
a melyeket ez 1519 márcz. 15-dikén végrendeletileg nejére és 
két leányára hagyott.'2 

1525-ben az ilosvai nemesi udvarházba meg a hozzá-
tartozó Majád, Derzsida, Száldobágy részbirtokok felébe, mi-
után Majádi Jánost, Istvánt és Györgyöt ítéletileg el lentmon-
dásuk visszavonására kötelezték, beiktat ják Laszthoczi Lászlót 
és édes anyját, Ilosvai Dorottyát .3 

1520-ban megjár ják az itteni határt .4 

1545 ju l ius 31-én Majádi Boldizsár s Majádi Katalin e 
b i r tokon osztoznak.5 

1549-ben Ilosvai Gerbed Anna, néhai Gerbed András 
leánya zálogba veti ilosvai és lompért i részét Somlyai Bátori 
Andrásnak huszonöt írtért,6 

1549-ben Barát Kelemen és neje. Katalin elfoglalták a 
krasznavármegyei Ilosva bir tokban egy udvarháztelek negye-
dét. a mely osztály révén Bőnyei Mátyást illeti, ha t hold föld-
del együtt. Ez ellen 1551-ben panaszt emel Bőnyei. mire 
Barátot és nejét megidézik. A nevezett udvarháztelek ekkor 
puszta.7 

A krasznavármegyei Ilosva részbirtok elfoglalásáért 
1550-ben megidéztetik Bőnyei Mátyást Magosmarti Hatvani 
László, Magosmarti Pa tho Menyhért és Herendi Baráti Kele-
menné Katalin. s 

1550-ben Ferd inánd király előtt megjelennek Dobai Já-
nos és felesége Anna, és előadják, hogy Gylbert Lőrincz és 
Ilosvai Cseh Miklós előbbiek e birtokrészébe minden ok nél-
kül fegyveres kézzel betörtek, és ott Abran Tamást, Ilos-

1 Gencsi lt. nr. 882. más. és Szgv. e. 2 U. o. nr. 790. — U. o nr. 
883. — U. o. nr. 65. egyszerű másolat. 5 U. o. Orsz. lt. kolozsm. conv. fasc. 
M. nr. 8. 27. fiók. Szgv. 7 Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. B. nr. 24. — s Le-
lesz, Act. an. 1550. fasc. 3. nr. 21. 
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várói, Evseok Pétert, Bereczk Mihályt, Jolin Benedeket, és 
Zarwadi Orbánt, előbbiek Lamper th birtoki jobbágyai t meg-
sebesítették, valamint hogy fenti Gylbert Lőrincz, Pousa Já-
nost, előbbiek Derzsida középszolnoki bir tokbeli jobbágyát 
puskával agyonlőtte. A király meghagyja, hogy alpereseket 
idézze meg a ka ptalan, mely parancsnak az 1550 Benedek 
napja utáni szombaton eleget tett.1 

Majádi László krasznamegyei I los fa bir tokán, melyet 
Tardi Zsigmond és Sámsoni Körösi? (Ewressy) Ferenez bír-
nak, megosztozott ezekkel Bőnyei Mátyás és b i r tokba is 
akarja venni az anyai jogon őt megillető részt. 1551-ben 
Ferdinánd király a nevezett Bőnyei kérésére meghagyja, hogy 
iktassák be ezt megillető részébe, ellenkezés esetén pedig 
idézzék meg Tardit és társát.2 

1553-ban (a krasznamegyei Iloswa-án) a Dohai János 
jobbágyai 4, a Dohai Tamáséi 2, a Drágfi özvegyéi 1 V2 kapu 
után adóztak, ellenben a Literátus Mihály, Körösi Ferenez, 
Károlyi Lőrincz, Ilosvai Miklós, Somlyói Báthori András és 
Nádasdi Boldizsáréi csak 1 — 1 után. E 13V2 k a p u n kívül fel-
jegyeztek még 2 bírót, 20 szegényt és 4 ú j házat, továbbá 
Bátoni János részéről 1 szegényt és 2 leégett házat, a Pató 
Istvánéról 3, a Majádi Bertalanéról pedig 1 szegényt. Említve 
van, hogy Dohai János szegényeinek összeírását ezek sze-
génysége miatt nem engedték meg." 

1561-ben Spáezai Gáspárt beiktat ják azon ilosvai jobbágy-
telekbe, melyet Majádi Jánostól cserébe kapott . Ugyancsak a 
fenti Spáczainak ad e Majádi egy ilosvai jobbágytelket egy 
hevesmegyei sadani jobbágy telekért.4 

1563-ban a krasznamegyei Ilosva bi r tokba beiktat ják 
Fancsikai Nagy Jánost és Ispán Jánost .5 

1570-ben Dohai János á rvá inak : Gvörgvnek és Jánosnak W OW 

1 Orsz. lt. Kolozsm. conv. Lad. 2(5. 1). nr. 10. — - U. ú. 27. M. nr. 22. 
:l Dical. — 4 A nagvv. kápt. t ranssinnptnma, Gencsi lt nr. 931. 5 Lelesz. 
Stat. nr. 71. 
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itteni kúr iá já t hatalmasul elfoglalta Sarmasági Miklós, a kit 
ezért ezen árvák gyámjai megidéztetnek.1 

A krasznavármegyei Ilosva birtokbeli tizedet 1576-ban a 
Bánfiaknak adományozta S. Báthori István, lengyel király.2 

1577-ben per folyik Ilosvai Dobai János és Dobai Mik-
lós között azon ilosvai, Bodor Benedek nevű, Drágfi-féle 
jobbágyért, a ki az ilosvai részbirtokkal fenti Jánosnak j u t o t t ; 
de a jobbágyot Miklósnak ítélik.:! 

Két örökre eladott ilosvai jobbágytelek visszaszerzése 
végett Szintai Boldizsár pert folytatott Sinkai János ellen 
E tárgyban 1578-ban határozatot hoz Kraszna megye/' 

1582-ben itt b i r tokos Dobai alias Bangha György/ ' 
A kraszna vármegyei Ilosva részjószágot minden hozzá-

tartozóval s a benne gyakorolt királyi jogokkal együtt a 
Báthori István íia, István lengyel király és erdélyi fejedelem 
egyik 1583 máj . 9-én Krakkóban kelt adománylevelében 
Ilosvai ('seh Miklósnak és mindkét nemű utódainak adomá-
nyozza új adomány czímén. Tekintetbe veszi ez adományo-
zásnál a Gseh Miklós érdemeit s azt a körülményt , hogy e 
részjószág az ő ősei bir tokát képezte már ezelőtt is s most 
is a Cseh Miklós birtoka." 

1585-ben az itteni részbir tokba Szatmári Miklóst iktat-
ják be.7 Szatmári Miklós az érdemdíjúi kapott ilosvai jószágra 
írt összeg fejében 700 frtot befizetett a kamarának, miről 
1589 deez. 5-dikén nyugtatványt vesz a szepesi kir. kamara 
jövedelmeinek kezelőjétől.8 A szepesi kamara a szatmári 
várhoz tartozó krasznamegyei ilosvai részjószágot az akkori 
szatmári kapi tánynak Szatmári Miklósnak 2600 frtért inseri-
bálta hűséges szolgálat jáért 1591-ben/' Az ilosvai részjószág 
(a szatmár megyei rész) Szatmári Miklós leánya Erzsébet, 
elsőben Bangha Dobai Jánosné, azután Katona Mihályné. 

1 Gencsi lt: nr. 737. — - Hl. fasc. O nr. 18. :t Gencsi 11. nr. .~>4(> 
'4 U. o nr. 831). 5 Szgv. — Szgv. és Gencsi lt. nr. 38Ö 7 Lelesz, Stat. 
Z 77 — s Gencsi lt. nr. 5)47 — !» U. o. 
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successióján végre a Sándorházi famíl iára , mint Szatmári 
Erzsébet maradékára szállott.1 

Az itt levő Peterághot (alias peteragha voeata in porcione 
lloswa voeata, in C. Crasnensi), a nemesi kúriával együtt, — 
mely az örökösök nélkül elhalt Drágfi Gáspár bitoka volt 
Báthori Zsigmond (1591 a Gyulafehérvári t kelt privilegialis 
levelében) szintén Szopori Szatmári Miklósnak adományozta . 2 

1586-ban az ilosvai jószágba beiktatják Gencsi Jánost és 
Csűri Istvánt, de Pernesi Kispaczali Jánosné Hasas Elena és 
Kispaczali Ferencz el lentmondanak. 

1602 előtt a krasznavármegyei Ilosva a Zsombori Fa rkas 
birtoka volt, de 1602-ben Básta György generális és Keövesdi 
Székely Mihály tiszántúli kapi tány Trogeri Lodi Simonnak 
adják érdemei jutalmául. ' ' Ekkor Ilosvai Benedek Deák a 
Básta (ivörgy rendeletéből többekkel együtt átadja Troger i 
Lodi Simonnak a Zsombori Farkas Közép-Szolnok és Kraszna 
megyékben levő birtokait minden más helyen levő birtokai-
val együtt.5 

1604-ben a 
krasznavármegyei Ilosván és Lompér ton 1 

jobbágyház adózott özv. Zemléni Jánosné és Dobai István 
részéről ; a Kereki Ambrus és Paczali Balázséról is 1; Pa tó 
Ferencz, Zsombori Zsigmond, Szabó Péter, özvegy Majádi 
Lászlóné, Bátoni István, Körösi Mihály, Zilahi Benedek, 
Literátus Gáspár és Berei Pál részéről szintén 1." Katona Mi-
hály, Oláh-keczelben és a két Szeredenben pedig Beeski 
György részéről adóztattak meg 2 jobbágyházat.7 1605-ben 
Katona Mihály részéről (Ilosván) 1/2 jobbágyház adózott.8 

1612-ben Gábor fejedelem megparancsolja , hogy Dobai 
Zsófia asszonyt Sándorházi István hitestársát ilosvai ősi jó-
szágában Horváth Petronia asszony Dobai István özvegye 
ellen megoltalmazzák." 

1 Gencsi lt. nr. i)47. — - Jlt. — :í Gencsi lt. nr. 371 — Orsz lt. Gv F. 
kápt E. 86. — 5 U. <> — Dical. — ~ U. o. — s U o. — » Szgv. 
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1613-ban Szatmári Anna s íia Fülpösi Miklós itt, a szat-
márvármegyei részen levő jószágát Erdélyi Györgynek s Er-
délyi Is tvánnak (felesége Horváth Zsófia) zálogosítja el.' febr. 
20-dikán Dobai Banga Istvánné Horváth Petronella és íia, 
Miklós elzálogosítják ama két ilosvai jobbágytelküket, melyet 
a Csató István telkének hívnak, tartozékaival együtt Székely 
Mihálynak." 

1615 f eb ruá r 10-dikén Dobai Banga Istvánné Horváth 
Petronella elzálogosítja itt a Szász Gvörgy-féle puszta telket 
Szarvadi Mihálynak.3 

1620 táján Ilosván BeniczkiImrének nemes udvarháza van.4 

1021 szept. 20-dikán az itteni apai és anyai jószágokon 
megosztozkodnak Ilosvai Dobai Banga István gyermekei : Lá-
zár Tamásné Zsóíia. Latrán Menyhér tné Anna, Újhelyi Lászlóné 
Erzsébet, Zsnzsánna, Miklós és Borbála.5 

1034 máj . 11-dikén Gencsi Fruzsina elcseréli az ilosvai 
és lompért i jószágait Gencsi Bálint beregmegyei részbir-
tokáért .6 

1635 jan. 23-dikán Majádi Gáspár, Kraszna vármegyének 
egyik hites b í rá ja előtt Sándorházi István s felesége Dobai 
másként Banga Zsóíia, másfelől Szentlászlai István, a ki a 
középszolnokmegyei Sentkiralion lakik, megegyeznek, hogy a 
mely örökséget a krasznamegyei Ilosván Szentlászlai István 
bírt (a mely annak előtte Mátyásné Szomléni Erzsébeté volt), 
azt Sándorházi Istvánnak s feleségének adja meg maradékaik-
nak, viszont azok Szentlászlai Istvánnak s maradékainak, a 
középszolnoki Zálnokon (Sanakon), Csanáloson (Cinaloson) 
adnak cserében örökséget.7 

1639 nov. 4-dikén Lompér ton lakó Erdélyi János zá-
logba adja öcscsének, Istvánnak, 40 frtért egyik szőlejét, mely 
az ilosvai ha tá rban a szécsi «Verőfényben» volt, tanuk voltak 

1 Gencsi lt. — - U. o. nr. 595. — U. o nr. 594. — 4 Szgy. — 5 Gencsi 
lt. nr. 945. 6 U. o. nr. 857. más. 7 Szgy. 
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Barlai András, Szodorai Kristóf hites bíró, Szabó János, 
Makai János nemesek. ' 1642-ben Kereki Pálné, Keresztesi 
Erzsébet és gyermekei : István, András és Balázs adnak cseré-
ben az ilosvai határon a szécsi Verőfény i rányában fekvő há-
rom hold földet Dobai Miklósnak és utódainak ugyanezen ha-
táron a somlvói úton felüli Kerekbükkön fekvő há rom hold 
földért.2 

1641-ben némely, a szatmárvármegyei részben eső ilos-
vai részjószág iránt Szatmár vármegye al ispánjai és szolga-
bírái igazolása szerint — Erdélyi Györgygyei és Istvánnal 
perben állott Sándorházi István és felesége Dobai Zsóíia 
(alias Banga).3 

A krasznavármegyei Ilosvát 1643 előtt Rápol thi Szeraíin 
és Bálint bizonyos részösszegért eladták volt Dobai (Bangha) 
Jánosnak. 1643-ban e bir tokot az ott levő nemesi kúriával 
Dohai (Bangha) Zsófia átengedi Dobai (Bangha) Zsuzsánnának, 
mint Dobai (Bangha) István és Horváth Petronella egyenes 
örökösének/ ' 

1645 jun . 7-dikén Kereki Pál elzálogosítja Ilosván a Far 
nevű helyen fekvő szőlőjét Erdélyi Istvánnak."' 

1649 márcz. 7-dikén Nagy Péter levelet ír Agárdról tán 
ezen Ilosván lakó fiához, Nagy Demeterhez.6 

Kereki Ferencz és Pál elzálogosítottak egy ilosvai szántó-
földet meg egy rétet, melyek a Lesencze nevű helyen fek-
szenek, Szénás Boldizsárnak; ez azonban 1649 máj . 23-dikán 
visszabocsátja azokat Petkes Istvánnak és nejének, Kereki 
Annának,7 jun . 4-dikén Rákóczi György erdélyi fejedelem 
meghagyja, hogy a Kereki Páltól és nejétől, Sarmasági Erzsé-
bettől há t ramarad t itteni jószágon osztozkodjék meg Haczaki 
István, ki nejétől Kereki Magdolnától született fiának László-
nak a gyámja, Petkes Istvánné Kereki Annával 8 

1 A gyürűpecsétben hold és csillag «L és I» ti) betűk látszanak. Nagyv. 
Múz. Bl. — 2 Gencsi lt. nr. 744. — 3 Szgy. — 4 Szgy. — 3 Gencsi lt. nr. 1315. -

Tört. Tár 1898. évf. 538. 1. — " Gencsi lt. nr. 1320. — 8 U. o. nr. 1318. 
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1651-ben az itteni jószágok ügyében Hátóthi Gyulafi 
László tiltakozik Ilosvai Ferencz ellen.1 

1651 jan. 8-dikán a Szalai Mihályról ill marad t javakon 
megosztozkodnak eme Mihály leányai: Erzsébet és Anna 
asszonyok." 

A krasznavármegyei Ilosvát Váradi Szilágyi János és 
neje, Majádi Klára elcserélik 1652-ben Nagy (Fancsikai) István 
és neje Szénás Anna biharmegyei birtokaiért .3 

1654-ben Kügyi Virág Ferencz és neje, Szilágyi Zsuzsánna 
krasznavármegyei ilosvai b i r tokukat és jobbágyaikat is oda-
adják cserébe Szénási Dávidnak egy kübölkút i biharmegyei 
birtokért .4 

1655 decz. 16-dikán Bereczki Péter elzálogosítja Ilosva 
határán a Far nevű hegyen fekvő szőlőjét Erdélyi Istvánnak.5 

Adorján Mihály krasznamegyei szolgabíró, récsei lakos, 
és Szodorai Kristóf krasznamegyei hites assessor ilosvai lakos 
előtt 1656-ban a krasznavármegyei Ilosván Beniczki Imre 
házánál Pipalyi Borbála, Pándi Péter házastársa előadja, 
hogy annak előtte «eltávoztathatatlan szükségtől kényszerít-
tetve» zálogba adta negyven magyar Írtért Fazakas Miklós 
nevű jobbágyát házával és ehhez tartozó minden örökséggel 
említett Beniczki Imrének. A felek erről most zálogos levelet 
iratnak, s Pipalyi Borbála kötelezi magát, hogy Beniczki 
Imrét vagy nejét Yid Erzsébetet vagy örököseit az említett 
jobbágy bir tokában nem háborgat ja és egyszersmind szava-
tosságot vállal.6 

Ilosván lakik 1657-ben Fancsikai Nagy István, Sándorházi 
Ferencz.7 

1658 ápr. 19-dikén az itt lakó Majádi Gáspár zálogba 
veszi Szénás Dávidnak nagy-derzsidai, Erdélyi Kozma nevű 
jobbágyát negyvenhét frtért .8 

1 Szgy. — - Gencsi lt nr. 44. más. Szgy. e. és Gencsi lt nr. 797. 
más. — 4 Nagyv. Múz. Bl. — 5 Gencsi lt. nr. 40. — Szgy. — 7 Neje későbbi 
betoldás szerint Turi Susánna. Szgy. — s Nagyv. Múz. Bl. 
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1664 jan. 5-dikén Csögi másként Berei Pál örökre elcserél 
egy itteni puszta telket Bereczki Istvánnak egy szántóföldért . 
Eme puszta telket a Ferencz János puszta telkének nevezik. 
A szántóföld «a Közliget fara» nevű helyen fekszik.1 

1007 jul. 4-dikén Ilosvai Erdélyi Miklós átengedi az itt 
fekvő összes javait Gencsi Zsigmondnak, a ki azokat mind-
addig szabadon bírhatja , a míg neki tetszik «ad bene placi-
t u m usque».2 

1007 aug. 1-én Sándorházi Péter elzálogosítja Dobai 
(iyörgy nevű. ilosvai jobbágyát Gencsi Zs igmondnak / ' 

1008 szept. 2-dikán Szénás Dániel, itteni lakos elzálogo-
sítja a Béres István kert je végénél fekvő telkét Bereczki 
Pálnak.4 

1669 jan . 4-dikén Sándorházi Ferencz és neje, Túr i Zsu-
zsánna elzálogosítják itteni jószágukat a jobbágyokkal együtt 
Dányádi Zsóf iának ; 5 f ebruár 15-dikén Szénás Dávid elzálogo-
sítja itt a Lesencze-rétet Gencsi Györgynek; 0 a krasznavárme-
gyei Ilosván lakó Dobai György Szilágy-Szécsben lakó Szécsi 
Györgynek adja a középszolnoki Szakácsiban levő részbirto-
kát és házhelyét.7 

1070 jan. 15-dikén Erdélyi István elzálogosít szabad épít-
hetés mellett egy itteni curialis telket és egy ahhoz tar tozó 
jobbágyot Gencsi Zs igmondnak és nejének, Filep Erzsébet-
n e k ; 8 febr. 3-dikán Ilosvai Erdélyi Miklós elzálogosít egy itteni 
curialis helyet Gencsi Zs igmondnak ; 9 márcz. 12-dikén Csögi 
István elzálogosít bátyjának két itteni jobbágytelket;1 0 Julius 
22-dikén Csögi Boldizsár elzálogosít egy itteni jobbágytelket 
Bely András és Jánosnak.1 1 

1071-ben a krasznavármegyei Ilosván lakott Benes Dá-
vid nemes ember, kinek a középszolnoki Ákoson puszta-
telke volt.12 

1 Gencsi lt nr. 38. — 2 U. o. nr. 31. — :í U. o. nr. 32. — '» U. o nr. 29. 
5 U. o. nr 472. — U. o. nr. 1736. — 7 Jlt. — -s Gencsi lt. nr. 24. — !> U. o. 
nr. 26. — 10 U. o. nr. 1594. más. — 11 U. o. nr. 740. — 12 Jlt. 

Dr. PETHI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. III. 3 6 
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1672 máj. 13-dikán Sándorházi Ferencz leköt egy itteni 
örökös jobbágyot negyvenöt forint adósság fejében Gencsi 
I s tvánnak : ' jut. 10-dikén Szénás Dávid visszabocsát Dobai 
Györgynek egy itteni földet, mely a Csorgó nevű helyen fek-
sz ik ; 2 okt. 14-dikén Kraszna vármegye parancsot kap Apafi 
M. fejedelemtől a Szénás-családnak a krasznavármegyei Ilos-
ván levő részeiben való osztoztatására is ; : ! decz. 31-dikén 
Szénás Dávid elzálogosít egy itteni nemesi háztelket tartozé-
kaival együtt Vinczellér Mihálynak.4 

Ilosváról, mint szomszédok, nemes Dobai György job-
bágyai jelen vannak, a mikor 1 (573 jan. 30-dikán Szénás Dá-
vid. Kis Ferenczné Szénás Kata és Kémeri Dancz Jánosné 
Szénás Borbála testvérek között felosztják a kraszna megyei 
Ipp. Kaznacs, Márka, Xéhaza és Szék osztatlan jószágokat.5 

1673 febr. 26-dikán az ilosvai Dobránvi-féle pusztatelket 
Gencsi Bálintné Balajti Klára öröklési jogán váltja vissza 
Gencsi Zsigmondtól Gencsi György;" ápr. 25-dikén Csornai 
Mózes, gencsi lakos, elzálogosítja az ilosvai ha táron levő, né-
mely szántóföldjeit és egy kaszálóját Dobai György ilosvai 
lakosnak.7 

1074 ápr. 23-dikán az ilosvai ha táron az Er je nevű he-
gyen fekvő szőlőt bir tokába adják Dobai Györgynek.8 

1077 márcz. 30-dikán Bereczki István elad bizonyos fel-
tételek mellett eev itteni «örökséges» telket örök áron Ilosvai o 
Bereczki Pálnak. Jelen v a n n a k : Szénás Dávid és Balajthi 
(Balajtsi?) Ferencz nemes személyek és Csóka Ferencz meg 
Keresi János paraszt személyek.0 

1080 jan. 1-én Ilosván lakó Keresi János elzálogosít «az 
É r j ében a Far alatt az Báts pataka mellett Demeter Vargának 
21 új pol turákért 3 czikkely földeket,» melyeket 1720 február 

1 Gencsi lt. nr. 22. 2 U. o. nr. 739. — Nagvv. Múz. Hl. — 4 U. o. 
nr. 1269. r> Szgv. — Gencsi lt. nr. 1712. — 7 1'. o. nr. 20. — s U. o. nr. 752. 
9 U. o. nr. 10 
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2ő-dikén Mindszenti Genesi (iyörgy kivált felesége, Dohai Er-
zsébet jogán.1 

1681 jan. 3-dikán Sándorházi István elzálogosítja az itteni 
határon a Palánt nevű szőlőjét Szentkirályi Istvánnak.2 

1684 ápr. 16-dikán Kis Ferenczné Szénás Kata és Dancs 
Jánosné Szénás Borbála t i l takoznak az ellen, hogy Vintzellér 
Mihály azon ilosvai curialis telken építsen, a melyet a tilta-
kozók apjától, Szénás Boldizsártól szerzett." 

1088 deez. 28-dikán Király Istvánné eladja az itteni ha-
táron az Egres nevű hegyen fekvő szőlőjét örökre Adoni 
Szabó Jánosnak. 4 

A Ki aszna vármegyében levő Ilosván lakó Fanesikai Nagy 
István Perecseni Nagy Andrásnak s nejének Szentkirályi Katá-
nak és örököseinek nyolczvan forintért zálogba adja a kö-
zépszolnoki Szécs községben lakó György Demjén nevű job-
bágyát Erdélyi István krasznamegyei hites assessor és Kávási 
Pál, krasznamegyei nó tár iusnak Perecsenben 1688 márcz ius 
2-án kelt levelük szerint.5 

1089 jun . 21-dikén Ilosván és Lompér ton tanúvallatást 
tar tanak Guthi Farkas javára Bécséi László szécsi és sámsoni 
bir tokára vonatkozólag.0 Tanúskodnak itt : özv. Fejér Mihályné 
Szalay Anna és Szodoray György ilosvai lakos nemesek, meg 
Erdélyi István. Nagy Lázár és Hidy (Hiri?) (iyörgy ilosvai job-
bágyai is.7 

1690 máj. 8-dikán Demjén István visszabocsátja a zálog-
összeg átvétele után azon ilosvai szántóföldet, a mely a Le-
senczén fekszik, Gencsi Györgynek.8 

1694-ben Ilosváról Hídi Sándor Guthi Farkasnak zálogo-
sította el: néhai Ilosvai Hídi Gergely udvarházhelyét , paraszt 
házhelyeket : Nagy István, János Deák, Székely István és Fe-
kete János telkét.0 

1 Gencsi lt. nr. 15. - U- o. nr. 8i)4. más. ;t U. o nr 781. — 4 L*. o. 
nr. 837. — 5 Jlt. <: Nagyv. Múz. Bl. — 7 U. o. — s Gencsi lt. nr. 747. — » Jlt. 
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1 (594 márcz. 14-dikén Petkes Erzsébet elzálogosítja itteni 
curial is telkének felét id. Gencsi (iyörgynek.1 

Zsigmond János elzálogosított itt a Felső-téren hat szántó-
földet Dányádi Zsófiának, kitől 1695-ben visszaváltja azokat 
Gencsi Gvörgv.2 

1695-ben jul. 18-dikán Sándorházi István elzálogosítja két 
ilosvai jobbágyát telkestül Gencsi (iyörgynek és nejének. Dobai 
Erzsébetnek nov. 28-dikán Nagy Lázár leköti Csóka János 
ilosvai jobbágyát telkestül bizonyos adósság fejében Gencsi 
Györgynek,4 a kinek 1696 ápr. 16-dikán Drágha János zálo-
gosítja el azon ilosvai szőlőjét, mely az Újhegyen fekszik.5 s 
1697 szept. 4-dikén Bered? Csögi Boldizsár zálogosít el egv 
ilosvai telket Lompért i Gencsi Györgynek." 

1698-ban a krasznavármegyei Ilosván Báthori Kis Mihály 
hagyakozik két árva gyermekének: Istvánnak és Máriának.7 

1698 jun. 4-diki örökbefogadás szerint Gencsi Andrásné 
Petkes Erzsébet ilosvai lakos, itteni részbir tokának a felét is 
örökli bizonyos pénzösszeg erejéig az örökbefogadott Ilosvai 
Szabó János.8 

1699 jun . 1-sején Szőts János és neje. Bodog Jul iánná el-
zálogosítanak az ilosvai határon az Egresszeg nevű előhegyen 
két pászma szőlőt Munkácsi Zombori Mihálynak.9 

A krasznavármegyei Ilosván 1702-ben Ilosvai Nagy László-
nak részjószága van, a melyen jobbágya Bereczki Pál.10 

1703 febr. 5-dikén Bettegi Sámuelné Sándorházi Borbála 
elzálogosít egy ilosvai telket, mely az Alszeg-utczába van. 
Boér Ferencznek.11 ápr. 12-dikén Csögi Boldizsár elzálogosít 
egy ilosvai telket Török Sámuelnek.1 2 

1707-ben egy ilosvai telek kibocsátására idézik meg Ve-
res Andrást, Gencsi György és neje, Dobai Erzsébet,13 Balog 

1 Gencsi lt. nr. 1702. — 2 U. o. nr. 1732. — 3 U. o. nr. 905 4 U o. 
nr. 7. R> U. o. nr. 742. 0 U. o. nr. (5. 7 SZÍJV. eredeti testamentomából. 
8 Gencsi lt nr. 1321. — !» U. O. — IO Jlt. — 11 Gencsi lt nr. 1710. — LA U. O 
nr. 5 4 3 — Í : { U . o. nr 773. 
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András, a ki Herében Szatmár vármegyében lakik, zálogba 
adja a krasznamegyei Ilosva fa luban egy házát telkestül nzs 
vitézlő Sz. Királyi Györgynek 28 magyar forintban, melynek 
egyfelől szomszédja Gétzi Péter u ram h á z a ; 1 j un . 9-dikén 
Szekeres István elzálogosítja ama ilosvai telkét, melyet Doha 
János telkének neveznek, Guthi I s tvánnak ; " decz 7-dikén 
Szentkirályi István bizonyítványt vesz arról, hogy azon ilosvai 
szántóföldjéből és szőlőből, melyek a szatmárvármegyei ré-
szen vannak, a kincstárt nem illeti meg a tized.:í 

1711 szept. 16-dikán Gyarmati György és neje, Nagy Er-
zsébet, Nagy Györgyné, Nagy Paula meg if jú Gyarmati György 
elzálogosítják ilosvai kúr iá jukat , melyet anyjuktól , Bökényi 
Katától örököltek, Gencsi Györgynek és nejének, Dobai Er-
zsébetnek. Az említett elzálogosítok utódai tovább zálogosí-
tották e kúriát .4 

Dobai Miklósné Szabó Klára ellen a fér jéről Ilosván s 
más ehhez tartozó részbir tokokban há t r amarad t javak felosz-
tása tárgyában pert folytatott Gencsi György. E tárgyban 1712 
szept. 19-dikén Ítéletet hoz Kraszna megye."' 

Géczi Pé te r , krasznavármegvei Bülgezden lakó nemes, 
1714-ben Guthi Dénesnek nyolcz évre zálogba adja 14 frt 28 
dénáré r t az ilosvai ha tárban az új hegyen levő kis szőlőjét ; 
azon kikötéssel, hogy a visszaváltásért (iéczi Péter szavaza-
tosságot vállal. A szőlő szomszédosa kelet felől Guthi János 
jobbágya Kovács János, nvugot felől nemes Helmeczi I s t ván ; 0 

márcz. 24-dikén Szentkirályi László eladja azon ilosvai telket, 
melyet Varga János telkének hívnak, örök azon Gencsi György-
nek és Dobai Banga Erzsébe tnek ; 7 majd Szentkirályi László 
eladja azon ilosvai telkét is, a melyen Farkas György jobbágy 
lakik, örök áron id. Gencsi Györgynek.8 Gencsi György7 az 

1 Gencsi lt. nr. 238. - A szerződés hátára rávezetve, hogv e telket, mint 
közelebb való vér, Gencsi György váltotta ki. U. o. nr. 191. 3 U. o. nr. 902. — 
4 U. o. nr. 1180. — 3 U. o. nr. 843. — Jlt. 7 Gencsi lt. nr. 898. más. — 
8 U. o. nr. 1703. 
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itteni ha táron a Felső-tér nevű helyen visszakap Szentkirályi 
Istvántól. Lászlótól és Györgytől öt földet, a melyekhez Gencsi-
nek vérségi joga van. ' 

1715 ápr. 18-diki kelettel fenmaradt egy hitelesítetlen 
jegyzék azon ilosvai jobbágyokról , a kik Sós Pandáról ennek 
leányára, Gencsi Györgyné Dohai Banga Erzsébetre szállottak 
részben." 

171(5 jul. 22-dikén Szentkirályi Gergely elzálogosít Ilosván 
egy jobbágytelket Szabó Györgynek és nejének, Demjén Ka-
t á n a k ; 3 jul. 22-dikén Szentkirályi Gergely elzálogosítja itt a 
Felszeg-utcza alján lakó Bodor Mihály nevű jobbágya tel-
két tartozékaival együtt négy évig visszavonhatat lanul Hídi 
Györgynek.4 

1717 febr. 3-dikán egy itteni zálogos telket vált ki Szent-
királyi Györgytől Gencsi György.5 

1718 decz. 14-dikén Ilosvai Dobai György és neje, Szécsi 
Judi t gyermekei megosztozkodnak a szüléikről marad t ilosvai 
részjószágon.0 

1719 ápr. 13-dikán Enyedi Jánosné Valkai Erzsébet ilosvai 
fekvőségének és jobbágyainak megállapítása végett vizsgálatot 
tar tanak Lakatos János és Szabó Mihály javára.7 ápr. 14-dikén 
Lompért i Gencsi György a jándékul adja Ilosván a Híd-farkán 
fekvő örökös telkét minden teher nélkül bizonyos feltételek 
mellett Kisdobai Jakab Péternek.8 

1719 ápr. 27-dikén Helmeczi István kiváltja azon ilosvai 
telket, melyet Bécséi Huszti Ferenczné Szentkirályi Mária b í r 
zálogban, és aztán elzálogosítja Gencsi Györgynek; 0 m á j u s 
20-dikán tanúvallatást tartanak Gencsi István részére arról, 
hogy Ilosván mikor és hány jobbágytelket zálogosított el Sze-
keres Mihálynak Lövei János, Sándorházi Kata második fér je ; m 

decz. 12-dikén és 1720 febr. 2-dikán egy ilosvai Képiró István 

1 Gencsi lt. nr. 1731. — - U. o. nr. 20."). — :í l*. o. nr. 207. 4 U. o. nr . 
904. — 5 U. o. nr. 1714. — (! U. o. nr. 213. 7 U. o. nr. 573. — -s U. o. nr. 
1205. — 9 U. o. nr. 214. 1 0 U. o. nr. 728. 
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nevű jobbágy kibocsátására inti Szentkirályi Istvánt és Györ-
gyöt Dobai Banga Erzsébet.1 

1720 febr. 5-dikén egy ilosvai jobbágytelek zálogösszegé-
nek felvételére inti I hiszti Ferenczné Szentkirályi Máriát 
Dobai Banga Erzsébe t ; " febr. 19-dikén Gencsi György vérség 
jogán kiváltja Szentkirályi Lászlótól azon ilosvai jobbágytel-
keket, melyeket Lörti (?) János zálogosított el és a melyek 
zálog út ján szállottak Szentk i rá ly i ra ; 3 szept. 9-dikén Dobai 
János nevű ilosvai jobbágyának ki nem bocsátásáér t Gencsi 
György megidézi Guthi Jul iannát .4 

1721 jan. 20-dikán vizsgálatot ta r tanak az iránt, hogy 
Ilosván hány curialis és hány jobbágytelket b í rnak (ienesi 
György és I s tván ; 5 febr. 28-dikán vizsgálatot ta r tanak Gencsi 
György részére az iránt, hogy amaz ilosvai h á r o m lakott és 
három puszta házhelyet, melyeket Ilosvai Dobai másként 
Banga Miklós elzálogosított volt Gyulafi Zsuzsannának, kik 
b í r j á k ; " márcz. 7-dikén egy ilosvai zálogos telek ki nem bo-
csátásáért megidézik Szentmarja i Zsigmond érdekében Gencsi 
Györgyöt ; 7 egy ilosvai meg egy hosszúmezői zálogos telek 
elfoglalásáért Szentmarjai Zsigmond, mint neje. Szénás Zsófia 
megbízottja, megidézi Gencsi Györgyöt ; 8 Szentmar ja i Zsig-
mondné Szénás Zsófia illosvai jobbágyainak a szántóföldjeit 
és rétjeit is jogtalanúl használ ja Gencsi György, a ki ellen 
tiltakozik a fenti Szentmarjai , mint neje megb ízo t t j a ; 9 szept. 
18-dikán egy ilosvai Varga nevű jobbágytelek kibocsátására 
idézi lluszti Ferenczné Szentkirályi Máriát Gencsi György; 1 0 

decz. 24-dikén ugyancsak egy Képíró István nevű ilosvai job-
bágy zálogösszegével megkináltat ja Szentkirályi Istvánt Gencsi 
György.11 

1722-ben Szentkirályi György visszabocsát egy ilosvai 

1 Gencsi lt. nr. 772. és 778. — - U. o. nr. 775. — :í U. o. nr. 219. — 4 U. o. 
nr. 770. 5 U. o. nr. 230. — U. o. nr. 234. — 7 U. o. nr. 225. — s U. o. 
nr. 8li0. — J> U. o. nr. 769. — 10 ü . o. nr. 777. — 11 U. o. nr. 784. 
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féltelket Gencsi I s tvánnak; 1 febr. 12-dikén két ilosvai telket 
öröklési jogon vált vissza Huszti Ferenczné Szentkirályi Má-
riától id. Gencsi (xyörgv;2 máj . 3-dikán Szentkirályi György 
eladja azon ilosvai jobbágytelkét, melyen Képíró István lakik, 
örökre Gencsi Györgynek és nejének. Banga Erzsébetnek." 

1726 jan. 23-dikán az Ilosván netalán létező öröklési jo-
gukat Szilágyi György és neje, Csögi Sára meg Szentgyörgyi 
Anna átengedik Gencsi Györgynek és utódainak.4 

1727 jan. 23-dikán Sándorházi Zsigmond és Ferencz to-
vább zálogosítják azon ilosvai részbirtokot, melyet Sándorházi 
Ferencz zálogosított vo l té i , Gencsi Györgynek ; 5 ápr. 7-dikén 
iljú Guthi György az ilosvai ha táron a Kis-hegyben egy puszta 
szőlőhelyet ad dézsmára Csóka Péternek.6 

1729 febr. 26-dikán nyomozzák, Gencsi István, ilosvai la-
kos érdekében, hogy az ilosvai ha tá ron miféle Erdélyi-jogon bírt 
réteket és szántóföldeket Gencsi Zs igmond; 7 márcz. 8-dikán 
pedig azt nyomozzák, hogy Ilosván az Egres nevű szőlőhegy-
ben hány pászma szőlő volt. E szőlőt Szénás János zálogo-
sította volt el Dezső Gáspártól Zsigmond Jánosnak és Be-
reczki I s tvánnak ; 8 szept. 9-dikén Gencsi István ilosvai lakos, 
megidézteti Erdőteleki Szentmarja i Zsigmondot, mint neje. 
Szénás Zsóíia megbízottját, a ki eltiltotta őt, az ilosvai hatá-
ron az Ehmezőn fekvő szántóföldje használa tá tó l ; 9 szept. 
20-dikán is nyomozzák, hogy ezen az Ehmezőn mily jogon 
bír egy földet Gencsi István, ilosvai lakos.10 

Gencsi István és György megosztozkodnak az ilosvai ha-
táron fekvő Karullvos nevű táblaföldön és a győrteleki határ 
széléig nyúló puszta szőlőföldön,11 majd pedig Bíró kútja és 
Tót János dombja alatti szántóföldeken.1 2 

1730 szept. 9-dikén egy itteni jobbágytelek visszabocsá-

1 Gencsi lt. nr. 238. — 2 U. o. nr. 1701. — :J U. o. nr. 230. — 4 U o. nr. 
741. — 5 U. o. nr. 473. — ,J U. o. nr. 78. — 7 ü . o. nr. 84. — s U. o. nr. 82. 

U. o nr. 83. — 1 0 U. o. nr. 81 — 11 U. o nr. 92. — 12 U. o nr. 274. 
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tására idézteti meg Gencsi István Váradi Zsigmondné Fejér 
Pandát . ' 

1731 márcz. 7-dikén vizsgálatot tar tanak Gencsi István 
és György érdekében azon ilosvai curialis telek tárgyában, 
melyet Sándorházi Kata, előbb Latrán Andrásné, u tóbb Lővei 
Jánosné birt,2 ma jd azt nyomozzák Gencsi István és György 
érdekében, hogy Ilosván mily jogon és czímen bír telkeket 
Veres András,3 s hogy itt hány jobbágyot bírt Pacho Ferencz 
és ennek halálával kikre szállottak ama j o b b á g y o k ; 4 április 
9-dikén Dobai, másként Banga György halálával ilosvai tel-
keken osztozkodtak Guthi István és György,5 továbbá Gencsi 
György és Dobai Banga Erzsébet íiai: István és György ; 6 

jun . 4-dikén Csögi Pál törvényes megbízottja, Gencsi István 
leteszi a bizonyos itteni jobbágytelkekért Ecsedi János ellen 
indított pert.7 Okt. 30-dikán br. Wesselényi István megidéz-
teti Gencsi Istvánt és Györgyöt az itt levő részbirtok ki nem 

J OW 

bocsátásáért .8 Nov. 21-dikén Gencsi Eufroz ina elcseréli többek 
között az itteni nemes udvarházbel i részét Gencsi Bálint más 
megyebeli részbirtokáért .9 

1732. febr. 3-dikán Sándorházi Péter elzálogosít a Bökény-
utczában egy paraszt féltelket Gencsi Is tvánnak és nejének, 
Pécsi Klárának.10 

1784 márcz. 5. előtt Sándorházi Ferencz is tovább zálogo-
sítja ilosvai részbirtokát e Gencsi Istvánnak és nejének, Pécsi 
Klárának.11 

1733 ápr. 20-dikán Gencsi István és (iyörgy megegyeznek 
egy itteni jobbágytelek tárgyában Somodi Istvánnal és nejé-
vel, Tyúkodi Zsófiával.12 Vid Mihály zálogba vett Gencsi 
Bálinttól egy itteni jobbágytelket, melyet Vid utódaitól kivál-
tanak 1734 decz. 18-dikán Gencsi István és György,18 míg 

1 Gencsi lt. nr. 771. — 2 U. o. nr. 98. — U. o. nr. 108. — 4 U. o. nr. 
136. — 5 U. o. és nr. 104. hitelesítetlen jegyzék. — G ü . o. nr. 101. hitelesítetlen 
jegyzék; nr. 102. — ? U. o. nr. 97. — 8 L\ o. nr. 94. — 9 U. o. nr. 165. — 
1 0 U. o. nr. 110. — 11 U. o. nr. 470 — 12 U. o. nr. 159. — 1 3 U. o nr. 114. 
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febr. 25-dikén Sándorházi Ferencz továbbzálogosítja az itteni 
részbirtokát, melyet Túr i Zsuzsánna zálogosított volt el; 1 

nov. 28-dikán pedig Veres János és Váradi György vissza-
bocsáj t ják egy itteni teleknek a felét Gencsi Istvánnak és 
Györgynek." 

1735. okt. 23-dikán Sándorházi Zsigmond és Ferencz 
továbbzálogosít ják ilosvai részbir tokukat Gencsi Györgynek/5 

1736 jul. 23-diki kelettel fenmaradt egy hitelesítetlen 
jegyzék arról, hogy az ilosvai felső puszta malom helyhez, 
mely Gencsi Istvánnak jutott , miféle szántóföldek és rétek 
tar toznak.4 

1738 okt. 28-dikán vizsgálatot tartanak Gencsi István 
érdekében az iránt, hogy az ilosvai határon a Kerek-Bükk 
nevű előhegyen a Csorgó dombon szabad volt-e az a föld, 
melyet Csóka Péter szőlőnek fogott fel. vagy azelőtt osztották 
volt fel a birtokosok között a régi telkek száma szerint.5 

1739 febr. 18-dikán Gencsi István elcseréli a Felszeg-
utczában az öreg Csóka János-féle telkét Gencsi György azon 
ilosvai telkeért, melyet ez Asztalos Jánostól kapott cserébe.6  

Jim. 19-dikén Gencsi István és György megosztozkodnak az 
ilosvai ha táron atyjukról maradt allodialis és jobbágy-föl-
deken.7 

1740-ben Silo máskén Szabó Dániel megosztozkodik az 
ilosvai j avakon Ilosvai Jánossal és Mihályival.8 

1742 decz. 16-dikán Décsei Sándor visszabocsátja azon 
ilosvai telket, melyet Szász György telkének neveznek, Gencsi 
Györgynek, a kit az öröklés jogán megillet." 

1745 jan. 10-dikén vizsgálatot tar tanak Gencsi György 
részére arról, hogy az ilosvai határon Badacson felé folvó 
Lapis-patak és a Büdös-bükk nevű erdő közt fekvő tisztást 
meddig bi r ják az ilosvai birtokosok.1 6 Okt. 23-dikán az ilosvai 

1 Gencsi lt. nr. 47."). — - U. nr. 375. — U. o. nr. 471). — 4 U. o. nr. 103. — 
5 U. o. nr. 120. — U. o. nr. 130. — 7 U. o. nr. 127. — s U. o. nr. 149. és 
174. egyszerű más. U. o. nr. 103. 1 0 U. o. nr. 138. 
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közös erdőket felosztották.1 Nov. 13-dikán Sándorházi Ferenez 
továbbzálogosítja ilosvai részbirtokát Gencsi Györgynek.'2 

1747 febr. 25-dikén Gencsi Zsigmond és neje Sebes Sára 
Ilosván egy kúr iá t vesznek örök áron (örökösítnek) Frdélvi 
Ferenez és Miklóstól." 

1750 jun. 11-dikén Nyíri Andrásné Rettegi Kata eladja 
többek között ilosvai részbirtokát, a mely őt apja és anyja 
után illeti meg, haláláig évenként kiszolgáltatandó életjára-
dékért Gencsi Györgynek és Zsigmondnak. 4 

Balajti Pál és Klára testvérek ilosvai részbir tokát feje-
delmi a jándékul kapta Boér, másként Huszár Ferenez; a mi 
ellen Gencsi György tiltakozott. Boér azonban nem indított 
pert ezért az e l lentmondó ellen, minek 1701 márcz. 1-én ismét 
el lentmond Gencsi György.5 

1765 ápr. 7-dikén Sándorházi István elzálogosította az 
itteni részbirtokát Sándor Ferencznek.0 

1773-ban Gencsi Fruzsina az ilosvai és lompért i rész-
birtokaiért cserébe kapja Gencsi Bálint jándi , páposi és bara-
bási jószágait.7 Gencsi Bálint az ilosvai jószágot végrende-
letileg Gencsi Zsigmondnak és Gencsi Zsófia Gombos Péter-
nének hagyja.8 

1777 márcz. 25-dikén azon ilosvai puszta jobbágytelkeket, 
melyeket a kincstár számára lefoglaltak volt, további rende-
letig visszaadatják Gencsi Györgynek.9 

És azután 1781 febr. 8-dikán Gencsi Jánosné Diószegi 
Krisztina a Nagy Lázár után maradt ilosvai részbirtok ki-
bocsátására inteti Gencsi Zsigmondot, Györgyöt, Ferenczet, 
Józsefet és Zoltán Ferenczné Ju l iánná t ; 1 0 febr. 10-dikén pedig 
Gyarmatin Györgyné Nagy Erzsébet, Pap Györgyné Nagy 
Panda és Gvarmathi György elzálogosítják az itteni részbir-

1 Gencsi lt nr. 280. 2 U. o. nr. 480. — :í U. o. nr. 285. — U. o. nr. 
408. — 5 U. o. nr. 173. 6 U. o. nr. 342. — 7 U. o. nr. 723. — s U o. nr. 
390. — U. o. nr. 070. — l ü U. o. et nr. 482. 
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tokukat és jobbágyaikat Lompér t i Gencsi (iyörgynek,1 épen. 
mint Hosszúmezőn. 

Az ilosvai Nagy Lázár-féle részbirtok kiadására 1800 máj. 
l(j-dikán meginteti a Gencsieket Toldalagi Lászlóné gr. Korda 
Anna és meg is kináltatja őket bizonyos kisebb összeggel." 

1808-ban Ilosváról összeirták a Gencsi, Keczeli, Makrai. 
Felszegi, Modi, Balog, Szénás, Kerekes, Zoltán, Borbély, Árvái. 
Szentkirályi, Csögi, Preksa, Ágoston. Kanyó, \ rerebei, (inti. 
Czikó, br. Huszár, Csatári, Mohai, Makai, Sebes, Szilágyi. 
Szikszai Jakab, Osvát. Almási, Goris, Kovács, Géczi, Rákosi. 
Kolesár, Újvárosi, Hiri. Szőlősi, Birtalan és Zabolai bir tokos 
nemes családok tagjait, összesen 57-et. Ezek kezén volt össze-
sen 7 curia, 10 5 adómentes és 5 3 adómentes és 5 3 adózó 
lakó telek; továbbá 47 antiqa és 7 nova jobbágytelek. Leg-
több jobbágytelke volt Gencsi Györgynek (6V2 ant iqua és 
1 nova), ezt követ ik: Gencsi Klára utódai (5 antiqua), (ieucsi 
Imre (1 ant iqua és 4 nova) stb. Ezeken kívül a Varga, Szi-
lágyi, Kérei, Péntek, Géczi, Németi és Demjén nem nemes 
családok kezén volt 1 adózó lakó telek és 4 ant iqua jobbágy-
telek.3 

1809-ban Ilosva bir tokosai : Gencsi József, Sándor és 
Imre, Kéttszeri István. Szikszai Ferenez.4 

1819 márcz. 31-dikén Borbély Dániel elcseréli az ilosvai 
határon a Kerekbükk nevű szőlőhegybeli részét Gencsi Fe-
renez ugyanazon határon a Láz nevű szőlőhegybeli részéért." 

Ilosván az evang. re formátus s a róm. kath. híveknek 
van egyházuk, a gör. ka thol ikusoknak Badaeson az anyaegy-
házok. 

A re formátus egyház gót stilű, szentélye a nyolezszög 
három oldalával záródik, a falakat támasztó pillérek erősítik. 
A két aj taja csúcsíves. A tornya újabbkori . 

1 Gencsi lt. nr. 488. - U. o. nr. 486. — 3 Szolt. — * Szirmai: Szatmár, 
1810. II. 152. 1. — 5 Gencsi lt nr. 1572. 
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A templom menyezetének felírása azt mondja , hogy Tisz-
teletes Bölöni Pál prédikátor szorgalmatos gyűjtéséből Gencsy 
György és neje Dobay Hanga Erzsébet nrasszony istenes in-
dillatjából Tiszteletes Visky Márton prédikátorságában végez-
ték be 1711 j uli ns C)-án. 

A templomot 18712-ben is újí tot ták s alatta sírboltot fe-
deztek föl. 

Az egykor Ilosván létezett uni tár ius egyház mellett ennek 
a reform, egyháznak egy harangja bizonyít legjobban, a mely-
nek ez a fe l i ra ta : 

Goneav. Soli I)eo Gloria Anno 1). MDCXXIIII. E z a l a t t : 
aJoaii. llorvat Gura. Et Judex Gene: Ac A 'ob. Stph. Erdeg.y> 
Legalöl: Slip: Xobil. Givinm 93 Oppidi Ilosva. 

Az egyház klénodiumai közül két poharan és egy ke-
nyérosztó tálon van felírás. 

Az egyik, talpas, kivül-belül aranyozott ezüst pohár lei-
irata ez: GENTSY Üdösb GENTSY GYÖRGY és DOBAI BANGA 

ERSÉBET Conf(eral)ták vala az ILOSVAI Ref Ói' : Sz. Ekkiíak in 
ANNO 1 7 1 3 Mostan pedig ezen formára az Unokája GENTSY 

GENTSY SIGMOND Renováltatta tiszta szivébül ANNO 1 7 6 9 . 

Ekkor készíttette Gencsi Zsigmond a belül aranyozott ezüst 
kenyérosztó tálat is, melynek felirata a következő: GENTSI 

GENTSY SIGMOND az ILOSVAI Refor : Sz : EkkiTak Maga Pár já-
val SEBES SÁRÁval tiszta szivébül ajánlva ANNO 1 7 6 9 . A jelen-
leg keresztelő pohár gyanánt használt, egykor urvacsorai ezüst 
pohár szintén a Gencsiektől va ló ; fe l i ra ta: GEN. GY. Es DOM. 
Sus. CONEER. Az ILOSVAI R E F O R . Sz. ECXHOZ 1 7 6 5 Eszr. 

Van még néhány selyem és fátyolszerű teríték arany, 
ezüst, s többféle selyem hímzéssel, az 1714. 1719. 1751. és 
1769. évekből. 

1784 jan. 15-dikén Jakab Péterné Filep Borbála Ilosván 
papi telekként egy féltelket a jándékoz a ref. ecclesiának.1 

1 Gcncsi lt. nr 290. 
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Az ilosvai hívekre egy 1629 febr. 15-diki egyházmegyei 
határozat azt mondta ki : hogy a vő, a ki ipával lakik s mar -
hájok is együtt van. egy bérrel tartozik a lelkipásztornak. 
Az özvegyasszony, a kinek szőlőöröksége van s a íia kapás, 
hasonlóképen. Ha nincs szőleje az özvegynek, hanem csak 
guzsalyával «keresi életét», há rom sing vászonnal tartozik, 
«így, a hol búzával fizetnek, hasonló a fizetés.»1 

Papja i : Szentegyedi Istvánt az 1604 febr. 23-dikán Csen-
geren," Sámsondi Mártont az 1657 jun . 17-dikén Nagy-Bányán. : í 

Szalontai Istvánt az 1 (>8S nov. 7-dikén Kölesén,4 Váraljai Már-
tont. az 1699 szeptember 27-dikén Krasznán tartott közzsinat 
tán erre az Ilosvára küldötte,5 1724-ben Baczoni Gergely itt halt 
meg. 1729-ben Bocskai János székbeli bíróságot is viselt, meg-
halt Vérvölgyön. Ezt követte Olaszi István, meghalt Szilágy-
Somlyón eklézsia nélkül. 1782 1795. Király György, innen 
Vízaknára hivatott káplánnak. 1795—1814. Zabolai István, 
1814 1835 Faragó István, 1835 1880. Galló József. Ezt kö-
vette Csák Emil, a ki pelei körlelkész lett." Jelenlegi papja 
Borbély Sándor. 

A róm. kathol ikusoknak 1808-ban Szaniszló Ferencz 
püspök kápolnát építtetett, a mely parochiává 1870-ben lett. 
1868 előtt a szilágysomlyói paroehia fíliája volt. Magyar 
nyelvű anyakönyvök az 1868. évtől kezdődik. Szt. József temp-
loma 1881-ben épült s a következő év szept. 19-dikén Zajnai 
János krasznai főesperes szentelte fel. Van egy oltára, orgo-
nája s kőtornyában há rom harang.7 

Állami és róm. kath. elemi iskola van, egy-egy tantermű. 
Az államit 1896-ban szervezték, a róm. katholikust 1863-ban 
építették. 

1862-ben Kolosi Antal, szilágysomlvói lelkész írja, hogy 
Ilosván leégett a róm. kath. iskola. s 

1 P. S. E I. r. 78. 1. — - Töri. Tár 1898. évf. (>24—(>25. 11. — « L\ o. 641. 
lap. — 4 Tt. ev. ref. I. 65. 1. — 5 U. o. 77. — Egyházmegyei lt ~ Bu-
nvitai Vincze: Schern 349. 1 — s Szv lt Kj. 214 
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1715-ben 1 nemes, 12 jobbágy, összesen 13 háztartás 
fizeti az adót ; magyar mind. 1720-ban <S jobbágy, 10 zsellér, 
2 taksás, összesen 20 háztartás, magyar 19, oláh 1. Ebből 
következtetve a népesség száma 1720-ban 180 lélek, 171 ma-
gyar és 9 oláh.1 

Kraszna vármegye 1094 jun . 24-diki határozata szerint az 
ilosvai jobbágyok minden te rményükből kereszt- vagy véka-
számra 11-ből egyet tartoztak dézsmába adn i , a nemesek 
ellenben a saját majorságukból semmit sem." 

1847-ben 1120 a népesség száma, még pedig róm. 
kath. 07, evang. reform. 1051, izr. 8.8 1890-ben lélekszáma 
740; nyelvre nézve magyar 540, német 3, oláh 322, egyéb 
nyelvű 39; vallásra nézve r. kath. 140. gör. kath. 171, evang. 
reform. 407, izr. 17. Házak száma 135. 

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 138, 1720-ban 01 köblöst ; rétet 1715-ban 
55, 1720-ban 41 kaszást; szőlőt 1715-ben 24. 1720-ban 19 ka-
pást/ ' 

1013 márcz. 0-dikán az ilosvai bir tokosok határozatot 
hoznak arról, hogy mivel büntessék azon nemeseket vagy 
parasztokat, a kik a határon, a korcsmáriásban vagy más 
földesúri jogok ellen kihágást (prsevaricatio) követnek el s 
miként hajtsák végre a büntetést . Aláírták e határozatot, mint 
választott b i rák : Kún István, Borbély Mihály és Gencsi István.5 

1749 decz. 15-dikén az ilosvai bir tokosokat megidézik e 
község erdőinek felosztása tárgyában. 0 

1758 máj. 22-dikén Ilosva helység korcsmáriását oklevé-
lileg szabályozzák.7 

1704 máj. 11-diki tanúvallatás szerint az ilosvai, lom-
pérti és hosszúmezői határok a legelésre nézve közösek, de 
megkülön böztet vék egymástól.8 

1 Magy. Stat. Közi XII. 1 65. és 06 1 - Gencsi lt nr 903. — :í Nagyit. 
Kok. 1847. 99. 1. — 4 Nagyv. Stat. Közi XII. k. 08. és 69. 1. 5 U. o. nr. 981 
" U. o. nr. 297. — ' U. o. 145. — s U. o. nr. 340. 



Határa egyébiránt hegyes, völgyes, agyagos; fája, szőlője 
elegendő. (1809).' 

1895-ben gazdaságainak száma 179. Területe 3014 kataszt-
rális hold, a melyből szántóföld 1380. legelő 948, erdő 328. 
rét 147. szőlő (parlag) 118, beültetve 0, terméketlen 43 hold.2 

A községnek 1900-ban 4590 K 90 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adó 3886 K 10 f. 

Utczái: Felszeg-, Alszeg- és Bökin-utcza. 
Határrészei : Tövisköz, Kishegy, Fertő, Liget, Batinnya, 

Szénaság, Újhegy. Pakulárház, Tér, Péterág, Halastó, Csorgó-
alja, Karéjos, Gzigánymetszés, Egresoldal, Vadalmás. E rdők . 
Kerekbükk, Tölgyes és Szóidob. Szőlőhegyek: Kerekbükk. 
Hamvas, Csorgó, Erje, Lukamis, Kincseshegy. 

II1Ó. 

Incu 1387-ben az aranyosi vár, 1549-ben Kővár tarto-
zéka, 1604-ben a Gyulafi-jószág tartozékaként van említve, 
egyébiránt szolnok-, vagyis középszolnokvármegyei helység, 
melyet 1387. okt. 7-én Zsigmond király Kusalyi Jakcs mester 
íiainak, György, István s András kir. k incstárnokoknak s bereg-
vármegyei főispánoknak ad ; a birtokot (Széplakkal) Barla fiá-
tól Istvántól cserélte ki a király mármarosvá rm. bir tokokért .3 

Egy ideig a Jakcsiaké; 1423-ban Kusalyi Jakesi György fiának, 
tisztelendő Dénesnek egyik oláh faluja, a melybe (ivörgy má-
sik íiát Jánost, ennek nejét Annát meg fiai t : Lászlót és Györ-
gyöt iktatják be.4 1438 jul . 7-dikén a kolozsmonostori kon-
vent előtt Bozzási János fia, György, a maga és anyja, Martha, 
nevében azt jelentette ki. hogy ezt az Inót nekiek Jakesi 
László fia. szintén László, más bir tokokért cserébe adta. de 
Inót az oláhok miatt nem bírják békén megtartani, éj) azért 

1 Szirmai: Szatmár, 1810. II. 152. lap. — - Mg. St. 502. Hazai Oktár, 
VII. k. 42IS., 424. 1. — 4 GKG. C fasc. XII. 
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azt eladják hatszáz a rany forintér t a Jakcs iaknak: Jakcsi uno-
kájának, György fiának, Lászlónak s általa László és András 
fiainak, meg Lászlónak, Györgynek, szintén Jakcsi unokáinak, 
János fiainak.1 1472-ben Kusalyi László leánya, a Szt. Klára-
szerzetbeli Erzsébet adja el a szolnokvármegyei Inóban levő 
fél részét bányai polgároknak, Ádámnak és Keresztélynek meg 
maradékaiknak. 2 A budai káptalan 1499-ben II. Ulászló meg-
hagyásából Bélteki Drágfi Bertalant iktatta be a középszolnoki 
ínó birtokba, a melyet id. Kusalyi Jakcsi László lánya, Erzsébet 
adott neki.3 

Inóról 1475 körül egyik Drágfi 19 fr t adóval volt föl-
véve, a mikor tehát a népesebb helységek közé tartozott .4 

1543-ban itt 8 kapu után adóztatták meg a Drágfi Gáspár 
jobbágyai t ; nem fizetett adót 1 biró, 3 szabados, 5 szegén}-
és 3 új ház.5 1549-ben 9 kapu után adóztak Drágfi özvegyé-
nek a jobbágyai, kiken kívül volt még e helységben 22 sze-
gény, 1 servitor és 7 ú j ház.G 1570-ben 2 kapu után adóz-
tatták meg a császár jobbágyait .7 1004-ben a középszolnoki 
Gyulafi-jószághoz tartozó Inón 1 rótt ház u tán 2 for in tnyi 
adót vetettek ki.8 

Inó egyike volt néhai Jakcsi László javainak, a melyek-
ből Panaszi Pázmán Farkas t és Annát az anyjuk által kötött 
szerződés alapján leánynegyed illeti meg, melynek kiadására 
1547-ben meg is intik Jakcsi Mihályt.9 

1548-ban Kusalyi Jakcsi Mihály elcseréli az Inó, Szép-
lak, Udvarhely és Bikácza b i r tokokon ama tizenegy jobbágyot , 
kiket néhai Bélteki Drágfi Gáspártól b í r cserében. Somlyói 
Báthori Anna hadadi részbirtokaiért.1 0 

1555-től a Drágfi-birtokok ismert nyomdokain ha ladunk . 
A kincstár, majd Nádasdi s mások foglalják el a birtokot.11 

1 1)1. 27.868. — 2 GKG. fasc. XXI—XXIV. 3 U. o. C. fasc. XII. 
4 E mű I. k. 179. lap. — 5 Dical. — « U. o. — 7 U. o. 8 ü . o. — " Lelesz, 
Act. an. 1547. fasc. 2. nr. 53. — 1 0 Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. B nr 17 — 
11 GKG. A. fasc. XX., Lelesz, Prot. 13. fol. 108. an. 1555. 

Dr. PETRI MÓK : Szilágy vármegye monographiája. III. 37 
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mig aztán azt Báthori Györgynek és nejének, Báthori Anná-
nak meg ezek fiának, Is tvánnak adományozzák János ki-
rály és anyja, Izabella (1557),1 ma jd pedig 1575-ben szept. 
18-dikán S. Báthori István Bátóti Gyulafi Lászlónak adomá-
nyozza, a mikor az is kiderül, hogy a bir tok közvetetlen az 
előtt a hűtlenségbe esett Károlyi Lászlóé volt. Tudjuk , hogy 
Gyulafi hűségesen szolgálta Báthorit különösen Békés Gás-
pár ellenében." 

Ettől kezdve aztán a Gyulafiak kezén van a birtok, mely-
nek tizedeit (1593 márcz. 22-dikén) S. Báthori Zsigmond adja 
Gyulafi Lászlónak, majd (1595 okt. 12-dikén) megengedte neki, 
hogy e részbirtokkal is szabadon rendelkezzék.3 

Gyulafi László Inó magyar bir tokán tizenhat jobbágy-
telket. továbbá Újfalu oláh bir tokát adja Pesti Nagy Albert-
nek és mindkét nemű örököseinek oly feltétellel, hogy ez 
élete fogytáig szolgáljon neki. Zsigmond fejedelem 1596 máj. 
28-dikán adott beleegyezése alapján a beiktatás meg is tör-
tént. E beiktatáshoz mint szomszédokat idézték meg Inóról 
a Gyulafi László jobbágyai t : Kowach Pált és Benedeket.4 

1646 máj. 13-dikán osztályt tesznek néhai Barcsai Judit-
nak (?) az inói határon levő bir tokán. A Gecsében menvén, 
melyet egy régi holt Szamos vesz körül, a goroszlói határ 
felől egy nagy mar t szántóföldnek a Goroszló felől való része 
Kapi Györgyé, mellette Wesselényi földe felől Bethlen Far-
kasné Ostrosith Borbáláé. Az inói szigetben a holt Szamos 
közt levő kaszáló rétet szintén megosztják.5 1671. szept. 23-
dikán néhai Barcsai Zs igmondné itteni javain Balassagyar-
mathi gr. Balassa Imréné Barcsai Judi t és Bethlen Farkasné 
Ostrosits Borbála meg Kapi György osztozkodnak." Borbálá-
nak há rom szökött jobbágynak a puszta telke jutott.7 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben a köz-
* 

1 Lelesz, Act. an. 1557. nr. 13. — 2 GKG. A. fasc. II — a U. o C. fasc. 
XXI., XIX. 4 Orsz. lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 38. — 5 GKG. A. fasc. VII. -
6 U. o. — " U o 
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ségből a következőket írták össze: más telkén lakó, egyházi 
adómentes n e m e s : Géczi Nyikora ; p a p : Hugyin Yaszalia gör. 
ka th . ; kántorok (deákok): Pap Vaszalia gör. kath. és Petrucz 
Yaszalia gör. kath . ; m o l n á r o k : Logyin Torna, Hor inkár Von 
és H ó r a , Brod Kifor, Hor inkár Mihály, Száv Gavrila és Ho-
r inkár (iavrila.1 A tizenkilenczedik század elejéről való össze-
írásokban nem találjuk e községet. 

Inónak az 1470. év körül kőtemploma volt a középen 
homlokesúescsal és czinteremmel.2 Evang. reform, hívek a 
széplakiakkal papot tartottak a XVII században. : í A gör. katho-
likusok fa temploma 1832-ben épült. Anyakönyvök 1824-ben 
kezdődik.4 Egy t an te rmű elemi iskolájokat 1856-ban szervezték. 

A váradi kápta lannak 1423-diki oklevele szerint oláh, a 
kolozsnionostori konventnek egy 1596-diki oklevele szerint 
magyar falú. 

Egy a XVII. századból Csehi javak urbariuma czímmel 
fenmaradt jegyzék szerint Inón 17 jobbágy van. 5 

1715-ben 5 jobbágy háztar tás fizetett adót és pedig 3 ma-
gyar és 2 o láh ; 1720-ban 9 jobbágy, 1 zsellér, összesen 10 
háztartás, valamennyi oláh. A népesség száma 1715-ben 45 
lélek, 27 magyar és 18 o láh ; 1720-ban 90 lélek, mind oláh.6 

Marosnémeti gróf Gyulai Istvánnak szilágysági jószágá-
ban lakó jobbágyairól és zselléreiről 1729 január jában írt jegy-
zék szerint há rom zsellér van itt.7 

1733-ban (Inná) oláh családjainak a száma 30; egyesült 
papja Gábor.8 1750-ben 352 gör. kath. lélek volt.9 

A csehi vár XYIII. századbeli u r b a r i u m a szerint Inón a 
jobbágyok száma 35. Majorság-földek két fordulóban vannak. 
A vizén túl a már említett Gecze nevű szigetben megterem 
három öreg asztag. A Vereshegyen a Felső-lábban egy szél-
ben van h á r o m pászma szőlő és még egy pászma a Hegy-

1 Szv. lt. — 2 Bunyitav Vincze: Schematismus . . . 358. 1 — :l P. S. E. 
1. r. 33. 1. — 4 Sch. 188(5. 176. 1. — 3 GKG. A. fasc. XV. XVI. — 6 Magy. Stat. 
Közi XII. köt 65—66. 1. — " GKG. C. fasc. XVI. — 8 Tr. — 9 Tr. 1901. IX. 284. 1. 
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farkon ugyanazon hegyen a Xagy-Szek felől. Szent György és 
Szent Mihály adójában 10 10 forintot fizetnek. Darabant-pénz 
fejében évenként 8 forintot ad a falu. Mindert ha rmad ik év-
ben vesznek 1 írt 25 dénár virrasztó pénzt. Vajat két pintet 
adnak évenként, kőtúrót hasonlóképen. Szolgálmánvaikat az 
u rak kívánsága szerint teljesítették. Törvény szerint való bír-
ság fejében, a ki fején, jószágán marad, hét forintot íizet. An-
nak felhajtása az urak kegyelme szerint történt. A makkos 
erdőt mind az urak, mind a falubeliek szabadon használják. 
Búzából, borból, zabból, árpából és tönkölyből ötödet adnak . 
Egy Taplós nevű hegyet most fogtak fel szőlőnek; abból tized-
del adóznak. Pázsit disznót, ha tíz, avagy több is van, egyet 
adnak ; ha kevesebb van. váltója két pénz. Oszi tizedül min-
den tízből egyet vesznek, melynek váltóját az urak határoz-
zák meg. Bárányból, r a jméhből minden tízből egvet-egyet 
adnak ; váltója 2—2 pénz. A korcsmálás karácsonytól Szent 
Mihály napjáig az uraké, azon kívül a szegény ember is sza-
badosan árúihat (Szent Mihálytól karácsonyig.)1 

1847-ben a lakosok száma 500; valamennyi gör. ka th . ' 
1890-ben lélekszáma 775; nyelvre nézve magyar 48, oláh 727; 
vallásra nézve gör. kath. 727, evang. reform. 2, izr. 40. Há-
zuk száma 162. 

Szántóföldje 1715-ben 24. 1720-ban 1721
 2 köblös; rét je 

1715-ben 7, 1720-ban 35 kaszás. Malmok száma 1720-ban 1. 
ebből jövedelem 15 forint.3 

Gyulai Ferenez szilágycsehi bir tokának 1689 jun . 5-diké-
ről f enmarad t la j s t romában az inói majorkodó földeket Gar-
dánfalvához számították.4 

1895-ben gazdaságainak száma 101. Területe 1947 ka-
tasztrális hold. a melyből erdő 1012, szántóföld 659, legelő 
113. kert 110, rét 52, szőlő (beültetve) 1 hold.5 

1 GKG. A fasc. XV. XVI. — 2 Xagyv. Nvk. 1847. 110 1 — Magy. Stat. 
Közi XÍI. k. 65- 66. 1. — 4 GKG nr. 17. 18. — r> Mg. St. 510. 
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A községnek 1900-ban 4778 K. 20 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 3344 K. 3 f. 

Utczái: Alsó-, Nagy- és Hegy-uteza. Határrészei ; Kába. 
Valea Hose = Váljá Rose (veres völgy), Mol (sár), Greanga 
Krjánga (ág), Paméntur i le rosii — Pamentur i lé rosij (a veres 
földek), Valea Ber isc i i=V. Béristyij (a sör völgye), Lazuri = Lá-
z u r j (irtás). Vizei: a Szamos folyó és Inó patak, 

Ipp. 

lp, Ypu 1205—1235, Iph 1450. Talán a szláv ipe 1 (folyó) 
szóval függ össze. 

Krasznavármegyei helység. 1588-ban, mint Bihar várme-
gyében esőt, említik. 

1038 jan. 14-dikén este Ipon volt Haller Gábor.1 

Kétségtelen nyomait leljük e helységünknek a Yúradi 
liegest rum ban. 

Az Ypu falubeli bölénv-vadászok András király elé idéz-
ték a Günther f iúkat : Ananiást. Azariást és Mihályt, mivel 
ezek hata lmasúl elfoglalták amazok Dédács nevű földjét. A 
király Miklós, kir. udvarbí ró- és pozsonyi ispánra bízta az 
ügy eldöntését, ki előtt a vádlók beismerték, hogy igazságta-
lanul vádaskodtak.~ 

Ip villabeli Bärman azzal vádolja kaznacsi Bonkó job-
bágyait, hogy ezek szolgája ellopta 8 márka készpénzét. A vád-
lottak a vas hordozásával beigazolták ártat lanságukat .3 

1 Maller Gábor, Gr. Mikó Imre : Erdélyi történelmi adatok. — - Kandra 
Kabos megjegyzi, hogy ezen falut, eddig Uppony-ra volt szokás értelmezni 
Borsodban Balássy Ferencz, Ipolyi Arnoldi; de Borsod e részében a Bél nem-
zetség mellett kizártnak tekinthető a királyi birtoklás s így a királyi vadászok 
telepe is Ipp a középkorban már a nemesek hadát is szaporítá a maga czí-
meres birtokosaival Tehát nem más, mint a szilágymegyei Ipp község. Az ese-
mény idejére felemlíti, hogy Miklós országbiróságának 1208 1210-ből van em-
léke, pozsonyi főispánnak 1211—1212. években t u d j u k ; tehát oklevelünk szin-
tén 1211 év első felének lehet a terméke. (Kandra: V. R. 452. 1, 453 1 5. sz j 
454 1. 2. sz. j.) — U. o. 280. 1., 5. sz. j. 
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Ipp községi hadnagy, Joakim és Haló azok között vannak , 
a kik előtt lopással vádolják két kaznacsi jobbágy szolgáját. ' 

1373-ban a krasznavármegyei Ip bir tokba Albesi Mártont 
iktatják be.2 

1438 jul. 7-dikén Borzási János fia György és a Jakesiak 
cserét kötnek Ip felett.3 

Iphről Bácz János azok között van, a kiket 1450 febr . 
12-dikén ügyvédeiknek vallottak Iplii László és Horváti Pe-
res Tamás. 4 

A mikor 1466-ban Ippi Lászlót és fiát, János, beiktat ják 
Ipp bir tokába Bátonvi Mihály deák ellentmond,5 a ki 1469-ben 
Borzási Benedeknek ippi telkeket zálogosít el.6 

1477-ben Ipi Porczi Péter elfoglalta többek között Ip bir-
tokot, a mely Ipi Porczi János halála után ennek leányát, 
Beszegei Pálné Margitot illeti örökség út ján. Ez ügyben vizs-
gálat folyik.7 

1525-ben Ippi Anna e bir tokát és birtok jogát illetőleg 
Ítéletet hozott az országbíró Bideskúti György és nővére Sar-
masági Miklósné Erzsébet érdekében Ippi Bertalan, Márton 
és Bernát ellen, de az utóbbiak megakadályozták az ítélet 
végrehaj tását Lajos királynak egy felebbező levelével. Ezért 
1540-ben az országbíró a nevezeti György ügyvédjének kéré-
sére megidézteti a há rom Ippi-fiút.8 

1533-ban Ipp tizedét Báthori Istvánnak adományozta Sta-
tilius erdélyi püspök. 9 

Ippi János e jószágából leánynegyed illeti meg Kidéi 
Lászlóné Beszegei Csemperdi Zsófiát meg Kávási Csompasz 
Benedekné Beszegei Csemperdi Katalint, a kik 1547-ben meg 
is intik annak kiadására Porczi Istvánt, Ferenczet és András t . m 

1 Kandra : V. R. 281. 1. — 2 Lelesz, Stat. A. 29. — :í 1)1. 27.868. — 4 1)1 
36.391. Km. Prot. min. p. 104. nr. 8. — 5 Az Ákosi-Kis-Ferencz-féle levelek 
jegyzéke. Ennek eredetije Nagyv. Múz. Bl. 1465. évnél. — " U. o — 7 Lelesz, 
IL 74. f. anni 1477. nr. 17. és Dl. 28. 318. — « Orsz. lt. Km. conv. lad. 35. Y. 
nr. 5. 9 Bl. fasc. \V. — 10 Lelesz, Act an. 1547. fasc. 3. nr. 31. 



1549-ben e részbirtok elfoglalása miatt tiltakozik Ippi 
Porczi István, Ferencz és András ellen Chenperdv Zsófia.1 

Bideskúti Györgynek Ippon a Brekijo folyón levő, két 
kőre járó malmát elfoglalták Ippi Bertalan, Márton és Bernát, 
a kik ellen azért 1549-ben panaszt emel a fenti Bideskúti, 
mire Ferd inánd meg is idézteti a hata lmaskodókat . 2 

1550 okt. 26-dikán Nádasdi Tamás, Fogaras u ra és Vas 
vármegye főispánja meghagyja a kolozsmonostor i konvent-
nek, hogy az Ipon levő malomügyében tanúkihal lgatást tart-
son Bideskúti György ellen Ippi Bernát, Márton és Bertalan 
testvérek javára." 

Egv itteni részbirtokot 1551-ben Sarmasági Borbálának 
ítéltek oda.'1 

1553-ban, a mikor tartozékaiul a következő helységeket 
vették föl : Rézalja, Porczalja, Lecsmér, Somály, Szóvárhely, 
Almás, Sírmező, Bogdánfalva, Kémer és Somos,5 Ippon az 
Ippi Bertalan jobbágyait 11, a Bideskúti Gvögyéit 6, a Per-
neszi Imrééit 3 és a Porczi Istvánéit 1 kapu után adóztat ták 
meg. F 21 kapun kívül feljegyeztek még 3 birót, 6 szegényt, 
5 servitort és 13 új házat." Az Ipp bir tokbeli tizedet 1576-ban 
a Bánfiaknak adományozta S. Báthori István, lengyel király.7 

1587 má jus 25-dikén Ipp faluból Ugrai Benedeknek és 
Bideskúti Boldizsárnak jobbágyai Ippi Lászlónak Ipp, Szék 
Xéháza, Márka, Felső-Kaznach, Alsó-, másként Kis-Kaznach 
falvak és Buchon puszta b i r tokába való beiktatásánál jelen 
vannak.8 Ebben az évben Ipp bir tokot nemesi kúr iá jával 
együtt Ippi Lászlónak, Kardos Józsefnek és Erzsébetnek meg 
Ugrai Benedeknek s örököseiknek adományozta S. Báthori 
Zsigmond, erdélyi vajda. E bir tok miatt nagy per folyt egy-
kor egyfelől Ippi László és István, másfelől Kardos Miklós 

1 Lelesz, C. Kraszn. Prot. 10. folio 174. — 2 Orsz. lt. Km. conv. lad. 34. 
E. nr. 20. — Tört. Tár. 1898. évf. 105-00. 11. — 4 Lelesz, Prot. 7. folio 154. 
an. 1551. — s Dical. — <! U. o. — " Hl. fasc. 0. nr. 18. s Nagyv. Múz. Bl. 
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és Ugrai Gergely felesége között.1 A beiktatásnak Bideskúti 
János ellentmondott ." 1588-ban e faluból birtokosztályt kö-
vetel Ippi Lászlótól Szodorai másként Balázsházi László.3 

Ekkor Báthori Zsigmond fejedelem perúj í tás t enged Ippi 
Lászlónak, a ki Bideskúti János és Tamás ellen folytatott 

' J 

perét a Szt. (iyörgy napi nyolezadról való e lmaradása miatt el-
veszítette. A váradi requis i torok jelentik is, hogy egyik tár-
suk Bideskúti Jánost és Tamást a Bihar megyében (így) eső 
ippi udvarházukban megidézte Ippi László ellen a perúj í -
tásra. 

1598 decz. 29-dikén Báthori Zs. a magvaszakadt i f jú Ippi 
Lászlónak itteni bir tokát a rokon Ippi Bideskúti családnak 
ajándékozza és megparancsol ja a beiktatást.4 

1605-ben Ippon és tar tozékaiban özv. Tepesit Miklósné-
nak 11 ;

2 , Bideskúti Tamásnak 1/2, Borsoló Jánosnak és Kar-
dos Józsefnek 1 1, Tarpai Imrének és Baksai Pálnak 1

 4: 
Xaga Györgynek. Bideskúti Boldizsárnak, özv. Porczi János-
nénak Fráter Istvánnak, Peres Zsigmondnak és özv. Szilágy-
szegi Farkasnénak együttesen IV2 telkét adóztatták meg.5 

1010-ben Ipphoz és a Szilágy-Széplakhoz tartozó makkos 
erdő (másként Rézerdő) használatára vonatkozólag Kemény 
Mátyásné Ippi Borbála, Széklaki Kardos Józsa és Baksai Pál 
meg neje, Szénás Anna, megegyeznek, hogy a jövedelmet min-
den évben há rom részre osztják." 

1640-ben Hunvadi Bánfi Miklós adományul adja Ippon. 
ősi jobbágybir tokán földbir tokát Sárosi Jánosnak és nejének 
Bánfi Annának bizonyos pénzen való visszaválthatás jogának 
fen tartásával.7 

1646-ban az Ippi Kátai István halálával örökösök nélkül 
marad t Ipp birtokba és az ottani nemesi kúr iába beiktatták 
Váradi Virginas Istvánt, jóllehet L. Bánfi Zsigmond a rendes 

1 Bl. fasc. KK. 111-. 1. - V. ö. Kaznacs. — :í Nagyv. Muz. Bl. 4 U. o. — 
5 Dical. — 6 Nagyv. Múz. Bl — ~ Hunyadi Bánfi Miklósnak a kolozsmo-
nostori konvent előtt kelt levele átiratban. Hl. fasc. LL 
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időben tiltakozott az ellen. Mivel e tiltakozást akkor nyol-
ezad napra tárgyalás alá nem vették, Báníi megújí t ja .1 

Az erdélyi kincstári perek igazgatója kihirdetvén Gheghe-
katai Káthai László mindkét nembel i u tódainak a magvasza-
kadtát, a kincstár számára rendelte az Ippon levő bir tokokat 
is a nemesi kúriával együt t ; ez ellen 1649-ben a fehérvár i 
káptalan előtt tiltakozik idősb Ippi Bideskúti István a maga 
és testvérei Zsigmond és Mihály, továbbá Ilosvai Szénás Bol-
dizsár, Bályoki Szénás István, Ippi Tepessith Zsigmond, Ha-
czoki Sombori Jánosné Haczoki Anna és özv. Cheghekathai 
Káthai Gvörgyné Sarmasági Erzsébet nevében.2 

1656 ápril is 23-dikán az ippi malom és udvarház ügyé-
ben is megegyeznek Bideskúti István gyermekei és ezek mos-
toha anyja.3 

1663-ban Szegedi Kata és István részbir tokosok. * 1666-ban 
Szegedi Gábor és testvérhúga Szegedi Kata asszony az örök-
ségüket képező birtokon ketten osztozhatnának, de Szegedi 
Gábor szorult helyzetében kénytelen volt eladni.5 Az Ippon 
tartózkodó két jobbágyát Boros-Jenei Bátz Mihálynak és fele-
ségének, Szegedi Katalin asszonynak 1671-ben rokonuk, a 
Károlyban lakó Kováts Péter elfoglalta s zálogba adta Ippi 
Bydeskúti Ferencznek 20 forintért , de ez 1672 márcz. 19-én 
16 Írtért visszaadja az eredeti bir tokosoknak a két jobbágyot: 
Horváth Istvánt és T. T.-t.6 

1672 okt. 14-dikén Apafi Mihály fejedelem megparan-
csolja Kraszna vármegyének, hogy a Szénás-családot Ippon 
levő részeiben is osztoztassa meg.7 

Ipról, mint szomszédok Zombori Jánosné és Bideskúti 
Tamás jobbágyai jelen vannak, a mikor 1673 jan . 30-dikán 
Szénás Dávid. Kis Ferenczné Szénás Kata és Kémeri Dancz 
Jánosné Szénás Borbála testvérek között felosztják a kraszna-

1 A váradi káptalannak ifjú L. Báníi Zsigmond számára adott bizonyság-
levele átiratban. U. o. X. nr. 3. — 2 U. o. KK. nr. 17. — :í Nagyv. Muz. Bl. 
egyk. más. — 4 Szgy. 5 Jlt — <! Jlt. 7 Nagyv. Múz. Bl. 
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megyei Ipp, Kaznacs, Márka, Néliáza és Szék osztatlan jó-
szágokat.1 Az okt. 14-dikén Kémeren tartott tanuvallatás sze-
rint «Ipra» szolgálta Szegedi (iyörgyöt vagy Zsomborinét 
Szabó János, a ki most Debreczenben lakik.2 

1692 febr. 29-dikén Fekete Ferenczné Sarmasági Erzsé-
bettől lefoglalnak két itteni jobbágytelket, még pedig pénzbün-
tetés fejében, ezzel őt ama perben sújtották, a melyet ellene 
bizonyos hatalmaskodásér t Szénás Dávidné Valkai Erzsébet 
folytatott.3 

Ipp b i r tokban 1702-ben a nemes Somlyai Balog Mihály 
jobbágya : Máté (alias Kis) Mihály; a Menyői Dobay Dániel 
jobbágya: Nagy Már ton; az Ippi Bideskúti Zsigmond job-
bágya: Idősb Máté Mihály.4 

1703-ban Somlyai Décsei István és felesége: Szintai Éva 
birtokosok. A részjószágukon jobbágy a falusi b i ró : Máté Já-
nos. Az Ippi Bideskúti Zsigmond részjószágán jobbágyok: a 
fenti Id. Máté Mihály és Ruska István.5 

1806-ban Ippról összeírták a br . Bánfi, Kabós, Válly, Bi-
deskúti, Décsei, Láposi, Berci. Csiszár, Balog, Lakatos, Pap, 
Péterfi, Csatári, Jánki, Horoknai (Koroknai?), Fogarasi, Egri, 
(iuti, Ladányi, Kolumbán, Szombatfalvi, Bölöni, Ajtai, Erdő-
teleki, Farnas, Veres, Héczei, Czikó, Lázár, Szabó, Pelei és 
Lászlóczi bir tokos nemes családok tagjait, összesen 42-t. Ezek 
kezén volt összesen 33 adómentes és 1 adózó lakótelek; 421

 2 

lakott és 27 puszta ant iqua meg 65 lakott és 7 puszta nova 
jobbágytelek. Legtöbb telke volt Válly Zsigmondnak (2 adó-
mentes lakótelek; 6 lakott és 8 % puszta ant iqua meg 8 la-
kott és 1 puszta nova).6 

Ippra a reformácziót 1540-ben Ippi Bertalan hozta be, a 
a ki az egyháznak egy, száztíz fontos harangot öntetett, a 
melyen ez olvasható: Fieri fecit Egr. Bartholomeus Ippi 1540.7 

1 Szgv. — - U. o. — :í Gencsi lt. nr. 827. — 4 Jlt. — r> U. o. — S z v . lt. 
7 Névk, ev. ref. 1876. 22. 1. 
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Egy 1622-ből való sírkő, mely a t emplom falába van illesztve, 
szintén bizonyíték reform, egyházának régisége mellett. 

Az egyházat 1720-ban renoválták, 1793-ban bőví te t ték ; 
1825-ben épült a fa toronv helyére kőből való. 

Egy ezüst pohará t Bideskúti s neje Valkai Zsuzsánna, 
egy kókuszdióhéjból való pohará t pedig Vályi Zsigmond s 
neje Fogarasi Czáró Borbála adták. 

A mátr ikulákat 1778-ban Veres Benjámin kezdte vezetni. 
Az egyház elég népes lehetet t mert Veres Benjámin 

száztizenöt családfőt írt össze 1778-ban. 
A tizenhetedik század derekán minden házas ember két-

két véka búzát, húsz-húsz pénzt, a kinek szőleje volt, egy-
egy itcze bort, guzsalyos özvegy asszony h á r o m sing vásznat 
adott a papnak. Az az özvegy asszony, a kinek «czimborá-
ban szántó fia» volt. egész bérrel adózott. A há rom udvar-
tól tíz-tíz véka búza járt . A rétet a hívek megkaszálták, föl-
gyűjtötték s be is hordták, s fát is elegendőt hoztak, keresz-
teléstől egy kenyerei s egy tyúkot, esketéstől a fér jhez ment 
leány egy keszkenőt adott. 

A Bideskúti s Kátai u ramék malmából «sabbatalet»1 

adtak.2 

Ref. pap j a i : 1629. Daróci Mátyás," Domahidi Mihályt az 
1634 jun. 18-dikán Szatmárt / ' Császlai Pált az 1652 jun . 2-dikán 
Váradon, 5 Vásárhelyi István domest icust az 1673 szept. 30-dikán 
Diószegen tartott közzsinat küldte ide,6 1080. Istvándi Pál, 
azután Ónodi István, Óvári Demetert az 1693 okt. 2-dikán 
Zilahon tartott közzsinat küldte.7 1726. Vári János, meghalt 
Ardóban, 1700 körül Terebesi Sámuel. 1766—1778. Uzoni 
Bartha István, 1778—1810. Veress Benjámin. 8 Székbeli bíróvá 
esküdt 1788-ban. 1810—1817. Sárkány Farkas, 1817—1862. 

1 Szombatnapi vám. — - P S. E. I. r. 20. lap. — U. o. 78. 1. — 4 Tört. 
Tár. 1898. évf. 631. 1. — 5 U. o. 637. lap. — 6 U o. 648. lap. 7 Tt. ev. ref. I. 
09. 1. — 8 U. o. II 191. 1. 
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Kovács István assessor (1836) és esperes (1856), 1829—187(5. 
Török Ferenez, 1876-tól1 Juhász György. 

Ipptól a lecsmériek a t izenhatodik század elején szakad-
tak el (1027).2 

A gör. kathol ikusoknak temploma szintén kőből épült. 
Iskolája 1869 előtt evangélikus reform., azután községi, 

ennek bevonásával 1896-ban két t an te rmű elemi iskolát szer-
veztek. 

1715-ben 4 jobbágy, 1 zsellér, összesen 5 háztartás fize-
tett adó t ; magyar közülök 3, oláh 2; 1720-ban 6 jobbágy, 
1 zsellér, összesen 7 háztartás, magyar mind. Ebből követ-
keztetve a népesség száma 1720-ban 63 lélek:' 

Az ippi dézmát a somlyói ref. s róm. kath. papnak ado-
mányozták. de a somlyói reform, pap, úgy látszik, háborgatva 
volt ebben, mer t 16(51 október 13-dikán Kemény János feje-
delem Sülelmedi Bálint somlyói ref. pap folyamodására bizott-
ságot küld ki Ipp helységbe azzal a rendelettel, hogy a dézma 
fizetését pontosan eszközöljék.4 

1750-ben 103 a gör. kath. lélek.5 1847-ben 920 lakosa van, 
ebből r. kath. 51. gör. kath. 342, evang. reform. 52(5, izr. 11." 
1890-ben 1099 lélekből nyelvre nézve magyar 740, német 5. 
tót 8, oláh 345, egyéb nyelvű 1 ; vallásra nézve r. kath. 55, 
gör. kath. 349, evang. reform. (570. izr. 25. Házak száma 208. 

A művelés alatti területből adózás ezéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 29. 1720-ban 101 ' , köblöst ; rétet 1715-
ben 13. 1720-ban 24 kaszást; szőlőt 1715-ben 14, 1720-ban 
12 kapást." 1895-ben gazdaságainak száma 347. lerüle te 7073 
katasztrális hold, a melyből erdő 4013, szántóföld 1482. le-
gelő 942, rét 187, szőlő (parlag) 102. kert 50, terméketlen 
297 hold.8 

1 A többi adat az egyház s az egyházmegye levéltárából való. '- P. S 1: 
I. r. 20. lap - Magy Stat. Közi. XII k. 08. és 69. 1. — 4 Névkönyv, ev. ref., 
1878 6. 1. — 5 Tr. 1901. IX. 288. 1. — ° Nagyv. Nvk. 1847. 97. lap. — 7 Magy. 
Stat. Közi. XII k. 78 és (59. 1. — 8 Mg St 502. 
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A községnek 1900-ban 10,248 K. 80 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 6123 K. 18 f. 

F tczái : Nagy-, Felszeg- és Alszeg-utcza. 
Határrészei: Nagyrét, 1 ügy. Kövecses, Kuruttyoló, Felső-

hosszú, Újhegy-alja, Hőtej, Nyárcserű, Faluföldek, Hőtej-far, 
Kis -és Nagy-Vatola, Horgas, Határ-oldal, Rókalik, Alsó-hosszú. 
Szakadás, Alsó-mező, Telekdomb, Hamu, Kertesrét, Forrásalj , 
Székely-irtás, Bihám-pataka, Iharkút, Cserefark, P inczedomb, 
Kis-mező, Bikarét, Kőházkert, Sovány, Somos-oldal. Szőlő-
hegyek: Új-hegy, Fogás, Rigó-hegy, Fenkő, Oláhhegy és Csere-
tisztás. E r d ő k : Csere- és Káta-erdők. 

Kismező és Kőházkert határrészein — mint a nép be-
széli faluk feküdtek. Előbbin hasonnevű falu, melyet a 
törökök pusztí tottak el, utóbbin maga Ipp feküdt. 

P inczedombjában -— a monda szerint — a törökök mér-
hetetlen kincset rejtettek el. E helyen edénydarabokat , cson-
tokat, temetkezési helyet és olvasó gyöngyszemeket találtak. 

Vizei: Bánya-, Horgas-, Vatola- és Percse-pataka. Szaka-
dás nevű határrészében van a szakadási víz, vastar ta lmú, a 
köszvénybajok ellen sikerrel használják. 

Nevezetes kút ja volt a Czégéres kút a Nyárcserűben, ebbe 
lökték be — mint a néphi t ta r t ja — a falu harang já t ; ma 
azonban senki se tudja e kút helyét. 

J a á z . 

Jaáz kettő volt : Alsó- és Felső-Jaáz, mindket tő a mai 
Jaáznak felel meg. t. i. e helység alsó és felső részének. 
Egyébiránt a helységnek ma há rom részét különböztet ik meg. 
az egyik rész Csehál nevű. 

Krasznavármegyei helységek, a melyeket 1481-ben, 1553-
ban Valkó vár tartozékai közt találunk. 

Alsowyaz, Felsewyaz, Felső l/ház,1 Alsó-, Felseiu-Wyaz 
1 Kétségen kívül áll, hogy itt tollhiba csúszott az oklevélbe. 
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1481, Jaáz és Felső-Jaáz 1497, A- és F.-Jáz, Felső-, Alsó-Jhaz 
1508, Fewlsew .huiz, .4/.so-, Felsö-Jaz, 1519, F- és A.-Yázz 
1549, A - és F.-Jász 1550, Fewlsewjaz, Alsójaz 1559, Jászó 1041, 
románu l .lazul 1733, Jeasch 1750. 

Neve ama kóbor jászokat, a kik a nagyfalusi halmok alatt 
pihennek, könnyen eszünkbe ju t t a t j a ; de lehet orosz eredetű 
is, je lentése: kőrösfa. Kraszna vármegyében — hiteles ada-
taink szerint tényleg oroszok is települtek. ' 

Bir toklásának története az 1481—1777-diki években tel-
jesen egyezik Valkó többi tar tozékainak a történetével, pl. 
Bagolyfalváéval.2 Ebben a nagy időközben lépésről-lépésre 
igazodik a két Jaáz Bagolyfalvához, azzal a csekély eltéréssel, 
hogy 1567-ben Jázon Borza János bor árával adós Bozzásy 
Lukácsnak,3 s 1641-ben Jenyczei Szunyogh Gáspárné L. Báníi 
Zsuzsánna Kis-Bhédei Bhédey Ferencz jelenlétében pénzszük-
ség miatt eladta a krasznamegyei Jászó birtokot örök áron 
és visszaválthatatlanúl Gverő-Monostori Kemény Jánosnak és 
örököseinek.4 

Úgy látszik, Alsó- és Felső-Jáázt sokáig megkülönböztet-
ték. mert még az 1768-diki oklevélben is A.- és Felső-Jázt 
találunk, a melyekből L. Báníi Farkas és Bagosi Erzsébet 
fiaitól: Farkastól. Mihály tói és Györgytől peres úton leánv-
negyedet kapnak ezeknek nővére i : Vargyasi Dániel Gábor 
felesége Krisztina, gr. Bethlen Adámné Zsuzsánna és Patai 
Szilvási Jánosné Erzsébet.5 

Hogy A.- és F.-Jáz a Bézalja nevű kerületben fekszik, 
azt kiemeli 1565-ben II. János király amaz oklevele, melylvel 
felszólítja Kraszna vármegyét, hogy iktassa be L. Báníi Far-
kast és örököseit bir tokukba, melyeket Paksi Jób és neje Báníi 
Dorottya felségsértés miatt elvesztettek." 

Aspremont i Anna 1795-diki vallomása szerint Jáz Kraszná-

1 E mű I. k. 35. és 152. 1. — 2 L. ennél az ezen időközről való okleve-
leket. — Nagyv. Múz. Bl. — 4 Bl. fasc. LL. nr. 5. — 5 Bl fasc. LL. nr. 10. -
6 U o. fasc. M. nr 11 



j a á z . 591 

hoz tartozik s a kincstár Cserei Farkas, udvar i tanácsosnak 
adta.1 

1808-ban Jaázról összeírták a gr. Bánfi, gr. Petki, br. Bánfi, 
Yai és Cserei b i r tokos nemes családok tagjait, összesen 8-at. 
Ezek kezén voll összesen 25 72 ant iqua és 32 nova jobbágy-
telek, továbbá a krasznai kisebb bir tokosság kezén 2 ant iqua. 
Legtöbb telke volt gr. Bánfi Györgynek (8 ant iqua, 10 nova), 
Vai Lászlónénak (5 antiqua, 3 nova) stb.2 

A gör. katholikusok t emploma 1733-ban épült. Anya-
könyvök 1803-ban kezdődik.3 Egytan termű elemi iskolájokat 
1850-ben szervezték. 

1715-ben 2 jobbágy, összesen 2 háztar tás fizetett adó t ; 
magyar közülök 1, oláh 1; 1720-ban 0 jobbágy, 4 taksás, 
összesen 10 háztartás, magyar 0, oláh 4. Ebből következtetve 
a népesség száma 1720-ban 90 lélek; 54 magyar és 36 oláh.4 

1733-ban oláh családjainak száma 14,5 1750-ben a görög 
kath. lelkeké 290 volt.6 

1847-ben a lakosok száma 506; va lamennyi gör. kath.7 

1890-ben 727; nyelvre nézve magyar 32, oláh 600, egyéb 
nyelvű 33; vallásra nézve r. kath. 6, gör. kath. 707, izr. 14. 
Házak száma 156. 

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 6, 1720-ran 15 köblöst ; rétet 1715-ben 5, 
1720-ban 36 kaszást. Malom 1720-ban l . 8 Malomjövedelem 
3 frt 15 dénár . 1895-ben gazdaságainak száma 174. 4532 ka-
tasztrális holdnyi területéből erdő 3103, szántóföld 769, rét 
267, legelő 256, kert 31, szőlő parlagon 1, nem termő 105 hold.9 

A községnek 1900-ban 17.784 K. 22 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 2488 K. 30 f. 

Határrészei : Delnite - Gyélnyiczé (szántóföldek), Bárá-

1 Bl. fasc. yy. nr. 2. Az oklevél Ujusd helységről is szól, de ez nem 
más, mint az egyik Jaáz elferdített neve. — 2 Szv. lt. — 3 Sch. 1886. 152 lap. 
4 Magy Stat. Közi. XII. k. 68. és 69. 1. — 5 Tr. — 6 Tr. 1901. 288. 1. — 7 Nagy. 
Nvk. 1847. 101 l — s Magy. Stat. Közi XII k. 68. és 69. 1. — !> Mg St. 498. 
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ciune = Baracsunyé (a barakk környéke), Dealul Tearinii 
Gyalul Gzárinyij (Tilos-halom), Ses = Sesz (síkság), Bitül din 
sus = Bitül gyin szusz (Felső-rét), Dumbráva, Teariná 
Czárina (tilos), Lunci j | Lünes (völgyek). Erdők : Gruiul lTr-
sulni = Grujul Urszuluj (Medvehalom), Fata Uliului Fá-
czá Üljuluj (kányás oldal), Corbul Mic si Corbul Mare = Gör-
bül Mnyik si Korbul Máré (Kis- és Nagy-Hollós), Runk, Pur-
eáret j j Purkarécz (disznófertő). Gicera Mare Csicsérá Máré, 
Dumbravita Dumbraviczá (kis berek), Loding, Cioroies 
Csorojes (csurgócska), Aristie Arisztijé, Gruete = (irujeczé 
(halmok). 

Bitül gyin szusz határrészben van egy poshadt tó, me-
lyet vizének gyógyító hatása miatt távolabb vidékről is láto-
gatnak. 

Kaczó. 

Kaczofíeuld 1437, Kacsó 1549, Kaczó 1582. 
Az oklevelek Kusaly és Kirva közt (1582) említik, mint 

középszolnokvármegyei helyet. 
1437-ben Adi János cserébe adja a kaezoffeuldei határt 

és Ad birtok felét Kusalyi Jakcsi Mihálynak és Péternek, kik-
től ezért az egész Vártelkét kapja.1 

1549-ben S. Báthori András foglalja el Kacsó erdőt." 
1582-ben a középszolnok vármegyei Kaczó birtokra vonat-

kozólag Jakabfi Ambrus és Móricz ellentmondanak özv. Jakcsi 
Boldizsárné Bévai Annának.3 

Minden bizonynyal arról az erdőről (s nem valamely 
lakott helyről) van szó, a melynek ma is Kaczó-erdő a neve 
Kusalytól délnyugotra a magyargoroszlói hegy mellett, a Dió-
sadtól Baliára vezető útvonaltól északra, Mocsolya, Balla és 
M.-Goroszló határrészei közé ékelve. Moesolyához legközelebb. 

1 Wl. — 2 Lelesz, Act an 1549 fasc. 3. nr. 14. — Orsz. lt. Gyulaf. kápt. 
fol. 123 
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Kala. 

Kala Er-Szentkirály ha tárába olvadt, e községtől dél-
keletre feküdt, az ily nevű határ részben. 

Az oklevelekben Kisfaludtelekével, Szentkirályival (1481), 
Gyenetelekkel (1550) van említve. 

A középszolnoki Kalára, Mikolai Tamás és András bir-
tokaira, Nagy András és Helena ú rnő 1481-ben beütnek s 
rabolnak.1 

1550-ben Ferd inánd király új adományul adja e prae-
d iumot Szentkirályi Ferencznek, István és Lászlónak.2 

A bir tokot a nevezetteknek már őseik is birták, de ők a 
közeli zavaros időkben elvesztették. : ! 

Kana (Kána). 

Közép-Szolnok vármegyének legrégibb, 1475 körül i adó-
la js t romában Ete és Tövised között Kana nevű hely fordúl 
elő, még pedig 5 Írttal van innen fölvéve az idevaló Gergely.4 

Erről a bir tokról nem kerül több szó s az egynek vehető 
Kalával. A szláv kalu, ka l ina : sáros hely. 

Kalponya. L. Galponya. 

Káinén. 

Kamen, Kamijn (1391.) a há rom Várcza mellett, az erdődi 
kerület egyik helysége.'"' A Hunyadiak korán túl nincs nyoma. 
Valószínűleg nem is lakott hely. Hadad-Győrtelektől északon 
Közép-Várcza közelében találunk ily nevű helyet: Yalea Ca-
mine s az oklevelekben nem egyszer esik szó Kemenpataká-
ról is.li Szláv szó; kremen : kovakő, tűzkő. 

1 Szgy. — 2 U. o. — U. o. — 4 K mű I. k 178. — 5 Csánki, I. k. 557 
lap. — L. Bogdánd s Györtelek helységeknél. 
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Karika. 

Kerikapatak, Kerijkapatak 1385, Karika 1475, Kirí)ka 1543, 
Kadika (?), r ománu l Kreka 1733, Crcaca- Krjáká. 

Középszolnokvármegyei helység. 1545, 15(54, 1575-ben 
Hadad várához, 1549-ben Kővárhoz tartozott. 

A törökök, szatmári tolvajok és kuruezok 1682 előtt 
elpusztították.1 

Karika egy századdal ezelőtt költözött a mai helyére, de 
régebben is itt feküdt, csak nyolczvan évig húzódot t meg a 
Yalea petr i határrészén, a mely a községtől északkeletre lek-
szik. A katonaság zaklatásai miatt költözött el egyidőre id. 
Wesselényi Miklós báró engedélyével. A katonai á t járó okozta 
bajait .2 

Határán a hadi sánczok nyomai Rákóczi idejéből még 
látszanak. 

A Jakcsiak bir toka volt 1423-ban, a mikor a váradi káp-
talan Zsigmond királynak beiktató parancsára Kusalyi Jakcsi 
György fiának, tisztelendő Dénesnek ebbe az oláh falujába 
e l lentmondás nélkül beiktatta György másik fiát Jánost, en-
nek nejét Annát , meg fiait: Lászlót és Györgyöt." 

1475 körül egyik Drágfi van fölvéve 2 frt adóval s mel-
lette István, hihetőleg Jakcsi, szintén 2 Írttal/ ' 

1543-ban a középszolnoki K a n k á n 2 kapu után adóz-
tatták meg a Jakcsi Mihály jobbágyait , de fölmentettek 1 
birót, 4 szabadost és 4 szegényt.5 

o 
1549-ben (a Kővárhoz tartozó, középszolnoki Karvkán) 

2 kapu után adóztak a Jakcsi Mihály jobbágyai , kiken kívül 
találtak e helységben még 4 szegényt és 4 új házat.6 1564-ben 
(a hadadi várhoz tartozó Karikán) szintén 2 kapuszámnyi 
adóval rótták meg a Jakcsi-árvák jobbágyait , de a behaj tás t 

1 Szv. lt. — » V. ö. e mű I. k. 225. 1. — GKG. G. fasc XII — 4 E mű 
I k. 180. 1. — 3 Dical « U o. 
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nem engedte meg Sulyok György. A 2 kapun kívül volt itt 
még 3 zsellér, (J új és 2 puszta ház.1 1570-ben (a középszol-
noki Karykán) m á r csak 1 kapu után rótták meg adóval a 
Jakcsi Boldizsár jobbágyait .2 

Története egyébiránt az 1545., 1548., 1570., 1582. évekből 
követi a Jakcsiak többi bir tokainak az út ját . A Mihály leányai,3 

Mihály, a kit beiktatnak,4 Kovászói Matuznai Pálné,5 Jakcsi 
Boldizsár és Mihály, a kik Miksától ú j adományul kapják.0 

Jakabíi Ambrus és Móricz meg Jakcsi Boldizsár özvegye ju t -
nak előtérbe,7 szóval egy, kétségkívül XVI. századbeli jegyzék 
szerint is a Jakcsi- javakhoz tartozik.8 

Wesselényi Pál 1090 febr. 24-dikén elzálogosította két 
esztendeig kiválthatatlanul nemzetes Szűcs Bálint és felesége 
nemes Varga Erzsébet zilahi lakosoknak.0 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben kiírták 
Karika községből br. Wesselényi Miklóst, Popa Zaharia papot, 
Pap Danila, kántor t és Morár Ursz, molnárt .1 0 

A gör. kathol ikusok fa temploma 2781-ben épült. Anya-
könyvök 1824-ben kezdődik.11 Egy t an te rmű elemi iskolájokat 
1850-ben szervezték. 

1715-ben 5 jobbágy háztartás fizetett adót, ebből 3 magyar 
és 2 o láh ; 1720-ban 9 jobbágy, 7 zsellér és 1 taksás. össze-
sen 17 háztar tás és pedig 9 magyar és 8 oláh. A népesség 
száma 1715-ben 45 lélek, magyar 27, oláh 18; 1720-ban 153 
lélek, 81 magyar és 72 oláh. A lakosok vezetékneve magyar 
ugyan, de nyelvre nagyobb részük oláh.12 

1733-ban 3 oláh családot talál tak; gör.-keleti papja István.13 

1750-ben a gör. kath. lelkek száma 164.14 1847-ben a lakosok 
száma 506; valamennyi gör. kath.15 1890-ben 600 lakosa van ; 
nyelvre nézve magyar 31, oláh 559, egyéb nyelvű 10: vallásra 

1 Dical. - - U. o. :J Lelesz, Act. an. 1545. nr. 58. — 4 U. o. Stat. B. 434. 
5 U. <i. Act. an. 1548. fasc. 2. nr. 73. — Wl. — ~ Orsz. lt. Gyf. kápt. fol. 123. — 
s \\'i. — 9 u . o. — M Szv. lt. — 11 Sch 188(5. 165. 1. — 1 2 Mugy. Stal. Közi XII k. 
65. és 66. 1. — 1:1 Tr. — 14 Tr 1901. IX. 284. 1.— 1 5 Xagyv. Nvk. 1847. 107. 1 
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nézve r. kath. 7, gör. kath. 556, ágost. hitv. evang. 17, evang. 
reform. 21, izr. 5. Házak száma 108. 

Szántóföldje 1715-ben 26, 1720-ban 227 V2 köblös; rét je 
1715-ben 24, 1720-ban 56 kaszás.1 1895-ben gazdaságainak 
száma 118. Területe 2099 katasztrális hold. a melyből e rdő 
1204, szántóföld 485, rét 153, legelő 141. kert 25, szőlő (par-
lag) 2, terméketlen 89 hold:2 

A községnek 1900-ban 3549 K. 78 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 1895 K. 38 f. 

Határrészei ezek: Branisce Bránvistyé (berek), Üngnr 
(magyar), Sesul dinsus= Sésznl gyin szusz (felső róna), Fé-
naJe = Funácze (kaszálók), Dímburele = Dimburelé (dombocs-
kák), Jezer (hegyi tó), Dumbrava (liget), Sécáturi Szekaturj 
szakadékok), Mestecini = Mésztecsiny (nyirfás), Dos = Dosz (hát), 
Lá sáncz (a sáncznál), Dumbraviczá (ligetecske), Poeana Mun-
teanului = Projáná Muntyánulu j (Muntean = Muntyán ha-
vasi erdei rétje), Valea Indreichi—Váljá Indréjki (Endrécske 
völgye), Satui Bétrán = Szálul Botrin (régi falu), Ceretesci 
Csérétyesty (cserfás), Dimbul Morii Dimbul Morij (malom-
domb), Sesul din jos = Sészul gyin zsosz (alsó róna), Cüne-
pi§te = Kinyéptyistyé (kenderföld), Valea Fulgilor = Váljá Ful -
zsilor (pihés völgy). 

Erdejében van egy Peatra Lata = Ptyátrá láta (széles kő) 
nevű, nagy kőszikla. 

\Tizei: az Egregy és Bréd patak. 

Kaznacs. 

Kaznacs — Kraszna vármegyében négy volt : Alsó-, 
Középső-, Felső- és Magyar-Kaznacs. Alsó-Kaznacsot másként 
Kis-Kaznacsnak is hívták (1587). Ma Alsó- és Felső-Kaznacs van. 

Nevöknek változatai: Coznis 1205— 1235 ,Coznich, I\oznich> 

1 Mayij. Stat Közi. XII k. 65. és 66. 1. — 2 \I<j St. 510. 
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Alsókaznach, Felsewkaznach 1341, Kaznach 1441, Also-Koz-
nijcz, Felső- és Alsókaznats 1491, Kasznats 1497, Kaznycz, 
Magyar-Kaznicz, Kazngeh, Keuzepseu-Kaznych, Magyar-Kaz-
nych, Közepse-Koznicz 1523, Alsó- és Felső-Kaznacs 1527, 
Magyar-Kaznacs 1530, Magyar-Kaznath 1540, Magyarkaznach 
1540, F- és A.-Koznik, Magyar-Kaznak 1549, F- és A.-Kasz-
nach 1550, A.- és F-Koznach 1575, Kis-Kaznach 1587; romá-
nul Kosnils 1733, Alsó-Kaznacs románul Fosaiéiul de Jos 
Koszniesul de zsosz és Cosnicel Kosznicsél ; Felső-Kaznacs 
r o m á n neve: Cosnieiu de sas. O-bolgár szó: kovács. Tehát 
Kovácsfalva. 

Alsó-Kaznacs a Ciuntaról költözött jelenlegi helyére, a 
gyakori áradások miatt. 

Kaznacs első nyoma a Váradi Regestramhau található. 
Coznis 1 villabeli Bonkó jobbágyai t : Istvánt és Egyedet azzal 
vádol ja ippi Bärman, hogy ezek szolgája, Bugacs ellopta 8 
márka készpénzét ; de István és Egyed a vas hordozásával 
beigazolták ártatlan voltukat.2 

Koznich 1341-ben a váradi káptalannak I. Károly király-
hoz küldött egyik jelentése szerint a Mezei (de Mezew) Miklós 
és Jakab, a Sadayn (v. Sadan) fiának a birtoka. : í 

A krasznavármegyei Kaznach egyike Borzási János ama 
bir tokainak, a melyeket ez 1441 jan. 3-dikán elzálogosított 
100 arany forintért Péterházi Kis Antalnak.4 

E helységek: A . -és F.-Kaznacs 1578-tól, Magyar-Kaznacs 
1590-től tűnnek föl, mint Valkó várának tar tozékai ; azért 
m á r 1481-től követik e vár tartozékai bi r toklásának törté-
netét, de csak nagyjában, mert a bir toklás történetét Valkó 
egy másik tartozékának, a legelső sorban említett Bagolvfal-
vának a története mellé állítva, több eltérést találunk. 

1481-ben Losonczi Bánfi András, bácsi nagyprépost zálo-
gosítja el a krasznavármegyei Alsó- és Felső-Kaznacs bir tokát 

1 Coznis = Coznich = Kaznacs. — - Kandra K. : V R. 280. 1. 6. sz. j. — 
3 Dl. 3422. 4 Dl. Km. Prot. AB. min. pag. 95. nr. 1 áthúzva. 
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is Losonczi Bánfi Mihálynak,1 mint Bagolyfalvát s a vár többi 
tartozékait. 

1497-ben Kasznats és Felső-Kasznats, 1508-ban Alsó- és 
Felsö-Kaznats, 1519-ben Alsó- és Felsew-Kaznach, 1523-ban 
Kaznycz, Magyar -és Közepse (Keuzepseu-) Kaznics (Kaznvch) 
bir tokok ügyében a Bánfiak s Báthoriak ismert dolgaival ta-
lálkozunk.2 

1525-től már Ipp történetéhez igazodik sok tekintetben 
a há rom Kaznacs. Ekkor pl. Ippi Anna Kaznach birtokát és 
birtok jogát illetőleg is Ítéletet hozott az országbíró Bideskúti 
György és nővére, Sarmasági Miklósné Erzsébet érdekében 
Ippi Bertalan, Márton és Bernát ellen, de az utóbbiak meg-
akadályozták az ítélet végrehaj tását Lajos királynak egy feleb-
bező levelével. 

Ezért 1540-ben az országbíró a nevezett György ügyvédjé-
nek kérésére megidézteti a há rom Ippi fiut.3 

1530-ban L. Bánfi Miklós cserébe veszi Kémeri Mihály 
krasznavármegyei Leesmér bir tokát minden javaival együtt a 
Magyar-Kaznacs prsediumban levő, továbbá a zoványi rész-
birtokért és két jobbágyházhelyért . Ha pedig ezek Lecsmér-
rel fel nem érnek, akkor Bánfi fizet még Kémerinek 400 fo-
rintot a ranyban. 4 

1537-ben Alsó- és Felső-Kaznacs bir tokrészbe beiktat-
ják Somlyói Báthory István, néhai erdélyi vajda András, Kris-
tóf és István fiait.5 

1540-ben Magyar-Karnath szántóját Somlyói Báthori And-
rás a váradi káptalan előtt elcseréli a Nagyfalvi Losonczi Bánfi 
Miklós kolozsvármegyei Hódmező szántóföldjével." 

1546-ban Magyarkaznach prsedium, A.-és F.-Kaznats, meg 
ismét Magyar-Kaznach prsedium kerül Bornemissza Boldizsár-

1 Dl. 27721. — 2 A levéltári jelzeteket 1497 1523. évekről 1. Bagoly fal vá-
nál. — Orsz. lt. Km. conv. lad. 35. Y. nr. 5. * Bl fasc. JJ. — 5 Gyulafehér-
vári kápt. lev. S 97. (Orsz. lt.) és Bl. fasc. JJ. nr. 1 « Bl. fasc KK. nr. 1 és 
Orsz. lt Gy. f. kápt. cent. I) 65. 
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hoz. 1547 1551-ig ugyancsak e h á r o m Kaznacs forog a Bánfiak 
kezén.1 

1551-hen L. Bánfi Tamás Magyar-Kaznacs b i r tokban egy 
elhagyott templom, Báthori András szántóföldje és Bánfi 
Miklós jobbágyának szántóföldje közt levő «Hosszú fel járó 
Föld» nevű hat hold szántóföldet ippi Szakácsi Lukácsnak s 
utódainak ajándékozza hűséges szolgálataiért.2 

1553-ban 1559-ben, 1564-ben, 1565-ben, 1568-ban és 
1570-ben a há rom Kaznacs, 1573-tól 1585-ig mindké t Kaz-
nacsról van szó.3 

1587-ben IIládiai Palaticz ( iyörgyné Erzsébet és fia István 
meg Nyvedi Horváth Mihályné Dorottya visszakövetelik Bánfi 
Imre örököseitől Petronel la leánynegyedét, A.- és F.-Kaznach 
bir tokok meg Magyar-Kaznach pr íediumból ; 4 máj . 25-dikén a 
krasznamegyei Alsó-, másként Kis-Kaznach és Felső-Kaznach 
falut uj adományként kapja Báthori Zs. fejedelemtől Ippi 
László, de a beiktatásnak e l l en tmondanak ; Bideskúti János 
és öcscse Tamás, Vas Pálné Szénási Anna, özvegy Kémeri 
Mályásné Ippi Borbála, Ugrai Gergelynek néhai Ippi Annától 
származó fia Benedek és Kardos Miklósnak néhai Ippi Zsófiá-
tól származó fia József és leánya Erzsébet. 1588-ban e falvak-
ból birtokosztályt követel Ippi Lászlótól Szodorai másként 
Balázsházi László.5 1589-ben S. Báthori Zs., erdélyi vajda Ippi 
Lászlónak, Kardos Józsefnek és Erzsébetnek meg Ugrai Be-
nedeknek s örököseiknek adományozta a krasznamegyei F.-
és A.-Kaznacs birtokokat, melyek miatt egykor nagy per folyt 
egyrészről Ippi László és István, másrészről Kardos Miklósné 
és Ugrai Gergelyné között.6 

1587 máj. 25-dikén Felső-Kaznacsról Bánfi Kristóf és 
Tamás jobbágyai. Alsó-Kaznacsról Bideskúti jobbágyai jelen 

1 Levéltári jelzetek Bagolyfalvánál. — 2 L Bánfi Tamásnak a kolozsmo-
nostori konvent által kiállított adománylevele átiratban. Bl. fasc. nr. 1 — : í Le-
véltári jelzetek Bagolyfalvánál. — 4 Bl. fasc. ZZ. nr. 17. 5 Nagyv. Muz. Bl — 
6 Bl fasc. KK. nr. 1. 



6 0 0 k a z n A c s . 

vannak Ippi Lászlónak a krasznamegyei Ipp, Szék, Néháza. 
Márka, Felső-Kaznach, Alsó- másként Kis-Kaznach falvak és 
Buchon puszta bir tokába való beiktatásánál.1 

Ekkortá j t tehát ismét Ipp történetéhez hasonló dolgokkal 
találkozunk. 

1590-ben Valkóvár e tar tozékai : A. és F.- meg Magyar-Kaz-
nacs prsedium miatt Nagyfalusi Serédi István, Nyvedi Hor-
váth Mihályné Várday ? Erzsébet és Illadiai Palaticz Györgyné 
Várda i? Dorottya mint felperesek perelnek Bánfi Pál fiai: 
Boldizsár, Gábor és László, Bánfi István fiai: Fa rkas és Kris-
tóf meg Bánfi Miklós fiai: Tamás és László ellen, kikre a 
fentemiitett Pál halálával szállott a per . A bir tokot Báthori 
Zs., erdélyi vajda itélölevele alapján a Bánfi-család férfi-örö-
köseinek adták.2 

1598 decz. 29-dikén a magvaszakadt ifjú Ippi Lászlónak 
a krasznamegyei Alsó- és Felső-Kaznacs fa luban levő birto-
kát Báthori Zs. a rokon Ippi Bideskuti-családnak ajándékozza 
és megparancsol ja a beiktatást.3 ép. mint Ippra vonatkozólag. 

1638-ban Alsó- és Felső-Kaznacs birtokon osztozkodnak 
Bánfi Mihály és első neje Károlyi Eufrosina gyermekei : Zsig-
mond. György és Borbála meg Bánfi Mihály özvegye Kapi 
Judit és gyermekei : Dénes és Zsuzsánna.4 1646-ban szintén 
két Kaznacsról van szó, mikor Bánfi Mihály fiai osztozkod-
nak" és mikor az Ippi Rátái István halálával örökösök nél-
kül marad t ezen krasznamegyei b i r tokokba beiktatták Váradi 
Virginas Istvánt, noha L. Bánfi Zsigmond a rendes időben 
tiltakozott ez ellen. Bánfi megújí tot ta tiltakozását.6 

1648-ban Alsó- és Felső-Kaznacs részbirtokokat ifj. Rá-
kóczi Györgynek adományozza Rákóczi György.7 

Az erdélyi kincstári perek igazgatója kihirdetvén Chegke-
kathai Kathai László mindkét nembeli utódainak a magva-

1 Bl. fasc. KK. nr. 1 — 2 U. o. fasc. G. nr. 4. — Nagyv. Muz. Bl. 
4 Bl fasc. K. nr. 15. — 5 U. o. nr. 16. — U. o. fasc. nr. 3. — 7 U. o fasc. 
KK. nr. 4. és Orsz. lt. Gyulaf. kápt. XXIV. Lib Beg. fol. 16. 
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szakadtát, a kincstár számára rendelte F.- és A.-Koznach bir-
tokokat is; ez ellen, mint m á r láttuk, Ippra vonatkozólag, 
1649-ben a feliérvári káptalan előtt tiltakozik idősb Ippi Bi-
deskuti István a maga és testvérei, továbbá Ilosvai Szénás 
Boldizsár, Bályoki Szénás István, Ippi Tepessith Zsigmond, 
Haczoki Sombori Jánosné Haczoki Anna és özv. Cheghekathai 
Katliai Györgyné Sarmasági Erzsébet nevében.1 

Bideskuti Tamás jobbágyai azok között vannak, a kik 
1666 decz. 16-dikán kezességet vállalnak nemzetes Bideskuti 
Zsigmondné Belv Erzsébet márkái jobbágyáér t 100 magyar 
forintig.2 

1670 ápr . 5-dikén Kémeri Latran János és Csekei Kend & 
Adámné Latran Borbála elzálogosítanak Borbély Andrásnak 
és feleségének, Fodor Annának, há rom kaznacsi jobbágyot, 
kiknek neve oláhos.3 

1672 okt. 14-dikén Apaíi Mihály fejedelem megparan-
csolja Kraszna vármegyének, hogy a Szénás-családot Kaznacson 
levő részeiben is osztoztassa meg.4 

Kis-Kaznacsról, mint szomszédok, Bideskuti Tamás job-
bágyai jelen vannak, a mikor 1673 jan . 30-dikán Szénás Dávid, 
Kis Ferenczné Szénás Kata és Kémeri Dancz Jánosné Szénás 
Borbála testvérek között felosztják Ipp, Kaznacs, Márka, Né-
háza és Szék osztatlan jószágokat.5 

1759-ben A.-Kaznach birtokot két egyenlő részre osztják 
Báníi Ferencz és Boldizsár." 

1760-ban A.- és F.-Kaznats részbir tokokhoz támaszt jog-
igényt Sellye Tolnai János, kincstári igazgató — L. Báníi Far -
kas, kormánytanácsos és a királyi tábla elnöke, Báníi Ferencz, 
krasznamegyei főispán, Báníi Boldizsár és Imre meg özv. 
Nagy-Barcsai Barcsai Gvörgyné Naláczi Sára alperesek elle-
nében.7 

1 Bl. fasc. KK. nr. 17. — 2 Szgy. — a Nagyv. Muz. Bl — 4 ü . o 
5 Szgy. e. — fi Bl fasc. ZZ. nr. 18. — 7 U. o. fasc. (). nr. 17. 
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1768-ban F.- és A.-Kaznach birtokokból kapnak leány-
negyedet Yargyasi Dániel Gábor felesége Krisztina, gr. Beth-
len Ádámné Zsuzsanna és Patai Szilvási Jánosné Erzsébet.1 

Wolkenstein-Trostburg gróf felesége Aspremonti Anna 
1795-diki vallomása szerint A . - é s F.-Kaznats Krasznához tar-
tozik s ezeket a kincstár 1777-ben Cserei Farkas, udvari ta-
nácsosnak adta.2 

1806-ban Alsó-Kaznacsról összeírták a gr. Bánfi, br. Bánfi, 
Orgovány, Válly Láposi, Kabós, Kolumbán, Szombatfalvi, 
Székely, Bideskúti, Ladányi, Egri, Guti, Izsák, Ajtai, Péterfi, 
Fogarasi, Marinka, Keresi és Margitás bir tokos nemes csalá-
dok tagjait, összesen 24-et. Ezek kezén volt összesen 3 adózó 
lakótelek; 29 lakott ant iqua meg 20 lakott és 2 puszta nova 
jobbágytelek. Legtöbb telke volt gr. Bánfi Györgynek (2 lakott 
ant iqua és 4 lakott nova).3 F.-Kaznacson a gr. Bánfi, br. Bánfi, 
Tisza, Izsák. Fodor, Kovács, Ladányi, Bideskúti, Orgovány, 
Pap, Péterfi, Kolumbán, Válly, Fogarasi, Nagy, Lakatos, Láposi 
és Bordás bir tokos nemes családok tagjainak (összesen 20) a 
kezén volt összesen 29 lakott és 1 puszta ant iqua meg 24 la-
kott és 2 puszta nova jobbágytelek. Legtöbb telke volt gr. Bánfi 
Györgynek (6 lakott ant iqua és 3 lakott nova), br . Bánfi Elek-
nek (3 lakott ant iqua és 2 lakott nova) és Izsák Imrének (2 
lakott ant iqua és 3 lakott nova)/1 

Alsó-Kaznacs gör. kath. kő temploma 1859-ben épült. Az 
egyházközség anyakönyve 1825-ben kezdődik.5 Felső-Kazna-
cson a gör. kathol ikusoknak a Szt.-Arkangyalok tiszteletére 
szentelt fa temploma áll." 

Mindegyik helyt gör. kath. jellegű egy-egy t an te rmü elemi 
iskola van s ezeket 1832-ben szervezték. 

Kaznacson 1715-ben 3 jobbágy háztar tás fizet adót ; mind 
o láh : 1720-ban 19 jobbágy, 1 zsellér, 4 taksás, összesen 24 

1 Bl. fasc. LL. nr. 10. - - U. o. fasc. vy. nr. 2 — Szv. lt. — 4 U. o. 
5 Sch. 1886. 141. lap. — « U. o. 142. lap. 
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háztartás, magyar 15, oláh 9. Ebből következtetve a népesség 
1720-ban 216 lélek, 135 magyar és 81 oláh.1 

1733-ban Alsó-Kosnits oláh családjainak száma 27, egye-
süli és két nejű papja János." Felső-Kosnitsé 17; nem egyesült 
papja Gábor.3 1750-ben a gör. kath. lelkek száma A.-Koszni-
cson 121, E.-Koznicson 201.4 

1847-ben Alsö-Kaznacsnak 440 lakója van, valamennyi gör. 
kath.5 Felső-Kaznacsnak 400 lakója közül 398 gör. kath., 2 izr.0 

1890-ben Alsó-Kaznacs népessége 453, nyelvre nézve : 
magyar 6, német 15, oláh 429, egyéb nyelvű 3; vallásra nézve: 
róm. kath. 1, gör. kath. 430, evang. reform. 9, izr. 13. Házak 
száma 99. Felső-Kaznacs lélekszáma 395; nyelvre nézve ma-
gyar 21, német 2, oláh 372; vallásra nézve róm. kath. 2, gör. 
kath. 369, izr. 24. Házak száma 84. 

A művelés alatti területből (Kaznacson) adózás ezéljaira 
összeírtak szántóföldet 1715-ben 12, 1720-ban 112 V2 köblöst 
rétet 1715-ben 8; 1720-ban 115 kaszást. Malom 2. A malmok 
jövedelme 10 Irt 50 dénár.7 

1895-ben Alsó-Kaznacs gazdaságainak száma 1(55. Terü-
lete 1362 katasztrális hold, a melyből szántóföld OOS, legelő 
378, rét 219, erdő 13, kert 11. terméketlen 73 hold.8 Felső-
Kaznacs gazdaságainak száma 152. Területe 1074 katasztrális 
hold, a melyből szántóföld 522, legelő 309, rét 181, kert 13, 
terméketlen 49 hold.9 

Alsó-Kaznacs községnek 1900-ban 3448 K. 50 f. becsértékű 
cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 2198 K. 4 f., míg 
Felső-Kaznacsnak 2278 K. 38 f. a cselekvő vagyona, állami 
egyenes adója 1591 K. 40 f. 

Alsó-Kaznacs utczái : Ippi-, Zoványi-, Domb-, Bugye-, 
Felső-Kaznacsi -Tamás- és Béz-uteza. van két ú t j a : A lac=Alák 
(árpa) útja és Szőlőhegy-út. 

1 Magy. Stat. Közt. XII. k 68. és 69. 1 — 2 Tr. — U. o. — 4 Tr 1901 IX. 
288. 1. 5 Nagyv. Nvk. 1847., 97. 1. — U. o. — 7 Magy. Stat Közt. XII köt. 
08. és 09. 1. — 8 Mg. St. 502. — » U. o. 
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Határrészei : S e s - S é s z (sikság), catrá Zovány—ketre Zo-
vány íZovány felé), Oláh rét, Ciunta = Csuntá (csonka), Ciungi 
Csunzs (tőkék), T é r m u r e Czerniuré (part), Costileasa = Ivosz-
tiljászá (halomfonadék), Poeana= Pojána, kettő is, az egyik 
keleten, a másik északon, (erdei rét), Szőlőhely, valea cu 
Groapa Váljá ku Grapá (Gödör-völgy, gödrösvölgy), Legelő-
domb, Irtás, H a r d a b u s = Herdebusz, Fuska, Codrisoare = Kodri-
saré (kis erdőségek), Malomoldal, Coastea Crueii = Kasztjá Kru-
csij (Kereszthalom, a kereszt dombja), Balog láb, Berc = Bérk 
(berek), Gruet = Grujécz (par t ; liget) és Progya legelő domb. 

Vizei: Berettyó, (Cserese-patak (ered a Réz-hegységből, 
átfolyik a községen s közelében a Berettyóba ömlik), Irtási 
patak, valceana Blagoaii valcsáná Blegaji (Blágáné patakocs-
kája). Progya patakja, valceana Lungulu i - valcsáná Lungului 
(Lnng | hosszú] patakja), valceana T a r é i i g valcsáná Tárcsij 
(Tarka-patak). 

Hidjai : J e a r i n a = Czárina (szántóföld) hídja (PodnlTear i -
nii Podul Czárinyij) és a Nyirhíd Zovánv felé. 

Felső-Kaznacs utczái : Nagy-, Templom-, Záp-, Horváth-. 
Temető-, Onila- (a hasonnevű határrészre vezet), Halmosdi-, 
Cseresei-, Czigány- és Márkaszék-utcza. 

Határrészei : Lunca- Lunka (völgy), Parau = Peren (völ-
gyecske), Piskolcz, Dealul ()nila= Gyálul Onilá (Onila (?) domb), 
Curátur i = Kura tur j (földcsúszamlások), Dealul Burdului Gyá-
lul Burdu lu j (Burd n e v ű ? dombja), Lupoi (nőstény farka-
sok), J iganesc i^Cz iganyés ty (czigánytelek ?), Dealul Mare = 
Gyálul Máré (a nagy domb), Szállás. Szenuny (?), Drumul 
Morii = Drumul Morij (malomút mente), Codr i soa re^Kodr i sa ré 
(erdőségecskék), Szőlőhegy, Temetődomb, Legelődomb. Ci-
cera Csicsérá. Tául Dumbrávi i = Tóul Dumbrávi j (a ligetben 
levő tó). 

Patakja i : Cserese- és Curáturi-patak (ered a hasonnevű 
határrészben) és Valceana Smidii = Valcsáná Szmizij (a sűrű 
erdőségben eredő patakocska). 



K A K Á S Z T E L E K . 6 0 5 

Kárásztelek. 
iKalóztelek.) 

Kalózlelek 1241, Kalasztelek 1338, Kalózt heleke 1477, Ka-
lozthelek 1481, Kaluttheleke 1584, Karaztelke 1609, Karasz-
telek 1679. 

Kárásztelek és Kerestelek vagyis a régi két Kiris vár job-
bágyság Kraszna várához tartozott. 1477-ben mint b iharvár-
megyei helység van említve, különben mindig krasznavár-
megyei helység. 

1705 lel)!'. 19-dikén Orosz Pál generális Kárászteleken 
hált.1 

Kalóztelek már 1241 előtt a váradi káptalan birtoka.2 

Gara Miklós nádornak 1338-ban kiadott ha tár járás i levele 
szerint a váradi káptalan b i r tokai : Kalasztelek és Adriántelek 
meg Kopasz Dezsőnek s fiainak, Doos Lászlónak, Györgynek, 
Jánosnak és Miklósnak bir toka között biztos ha tárok vannak 
s a régieket megújították. : í 

1477 nov. 30-dikán Báthori István országbíró Ítélkezik a 
nagyváradi káptalan és Nagyfalusi Báni (így!) János és György, 
valamint Somlyai Miklós közt utóbbiak a káptalan kálózte-
leki b iharvármegyei birtokát elfoglalván.4 

1531 és 1538 közti időben a váradi káptalan e bir tokát 
(poss. Kalóztheleke) zálogba adta Thelegdi Katalinnak Báthori 
István erdélyi vajda özvegyének. 1538-ban került a bir tok 
vissza.5 

1584-ben a váradi káptalan Báthori Zs. erdélyi vajda meg-
bízásából át í r ja a L. Bánfi Boldizsár krasznamegyei Kalutthe-
leke birtokáról (Somlvóval, Büreezddel stb.-vel fordul elő) " O 
szóló határ járási levelet.6 

1 Nagyv. Muz. Bl. — - Szgv. — 1432-diki átiratban, melyet Kémeri Mik-
lósnak és testvére Tamás fiainak adtak ki Bl fasc. V. nr. 2. — 4 Dl. 29005. 
5 Szgy. — Bl fasc. M. nr. 16. 
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1610-ben Báthori Gábor fejedelem Demeter Jánost s fiát 
nemesekké teszi, s őket a krasznavármegyei Kárásztelek 
bir tokban, az Alzegh-utezán (piatea) egy minden tehertől 
ment házzal megajándékozza, mely háznak egyfelől Monk 
János, másfelől Cseke Mihály a szomszédja.1 

Kárásztelek birtok tárgyában Báníi Dénes özvegye egyez-
séget kötött L. Báthori András özvegyével, Zakreszka Anná-
val, de 1637-ben visszavonja amaz egyezséget S. Báthori 
Anna." 

1648-ban idősb Bákóczi György fejedelem iljú Bákóczi 
György fejedelemnek és nejének Báthori Zsófiának adomá-
nyozza érdemeik elismeréseül atyai jó indula tból e birtokot, 
mely örökösök hiányában id. Bákóczi Gy. második fiára 
Zsigmondra szálland.8 

1672-ben Bánfi Dénes elzálogosítja Gyerővásárhelyi Gye-
rőfi Györgynek,4 ma jd visszaváltja tőle. 

Az itteni részbir tokba 1677-ben beiktatták özv. Bánfi 
Dénesné Bornemissza Katalint.5 

Kárásztelek egyike volt azon bir tokoknak, a melyeket 
1679-ben 14000 fr t adósság fejében le akarnak foglalni, a mi 
ellen tiltakozik Kerczegi György, somlyói lakos, ilj. Bákóczi 
György, erdélyi fejedelem özvegyének, Báthori Zsófiának meg-
hatalmazottja." 

1700 okt. 23-dikán Kováts István, itteni lakos elzálogosítja 
a kárászteleki határon az Előhágóban levő szőlőit Dobai Mik-
lósnak és nejének, Déesei Klárának.7 

1759-ben Kárásztelek birtokot is két egyenlő részre oszt-
ják Bánfi Ferencz és Boldizsár.8 

1760-ban a kincstári igazgató jogigényt támaszt hozzá 
L. Báníi Farkas, kormánytanácsos és a királyi tábla elnöke, 

1 Bl. fasc. V. nr. 1 — 2 Lelesz, Prot. 76. fol. 97. an. 1637. — :f Bl. fasc. 
KK. nr. 4. Orsz. lt. Gyulaf. kápt. XXIV. Lib. Reg fol 16. — 4 Bl. fasc. O. 
nr. 4. — U. o. nr. 5. — 5 U. o. fasc. MM. nr. 7. — <: Orsz. lt. kolozsm. conv. 
fasc. B. nr. 37.. 19. fiók. — " Gencsi-lt. nr. 193. — 8 Bl. fasc. ZZ nr. 18 
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Báníi Ferencz, krasznamegyei főispán, Bánfi Boldizsár és Imre 
meg özv. Nagy-Barcsai Barcsai Györgyné Naláczi Sára alpere-
sek ellenében.1 

1708-ban Kárásztelek bir tokból L. Bánfi Farkas és Bagosi 
Erzsébet fiaitól peres úton leánynegyedet kapnak ezek nő-
vérei." 

Aspremonti Anna 1795-diki vallomása szerint Kárásztelek 
Krasznához tartozik s azl a kincstár Cserei Farkas, udvari 
tanácsosnak adta.:{ 

1800-ban innen összeírták a gr. Bánfi, br. Bánfi és Bövid 
bir tokos nemes családok tagjait, összesen 9-et. Ezek kezén 
volt összesen 2 adómentes lakótelek; 80 lakott és 24 puszta 
ant iqua meg 41 lakott és 0 puszta nova jobbágytelek. Ezeken 
kívül találtak a templom részén 4 lakott ant iqua és 5 lakott 
nova jobbágytelket. Legtöbb telke volt br. Bánfi Jánosnak 
(24 lakott és 2 puszta ant iqua, 14 lakott és 1 puszta nova) 
és gr. Bánfi Györgynek (10 lakott és 11 puszta antiqua, 0 la-
kolt és 2 puszta nova).4 

Kárászlelek a középkorban, mint láttuk a váradi kápta-
lané s így kétségen kívül parochia is volt. A régi templomból 
csak egy igen régi harang maradt meg a következő nagy gót 
betűs felirattal: « f BEX ©lorie J t h * Ba j a ' HE* 3ití>ronim.» 
írott emlékek a XYII. században kezdenek erről az egyház-
ról beszélni, a mikor megemlítik, hogy Báthori Zsófiának a 
II. Bákóczi György feleségének ez egyház bir tokának a kör-
nyékén voltak erdői, szőlői s a parochiának négy jobbágy-
telket meg egy nemesi udvart adományozott . 

A jelenlegi egyház, mely a Szent Keresztnek van szen-
telve. 1779-ben kezdett épülni. Építését 1782-ben fejezték be. 
Ugyanebben az évben szenteli fel Tóth Pál, somlyói pap s 
alesperes. 1818-ban egészen újból épült. Három oltára v a n : 

1 Bl. fasc. (). nr. 17. — 2 U o. fasc. LL nr 10. — a U o. fasc. yv. nr. 2. — 
4 Szv. lt. 
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a IV)-, a Szt.-Kereszt-oltár (S. Crueis); a mellék-oltárok egyike, 
a Szt.-Anna-oltár 1854-ben ; a másik a Szt.-József-oltár 1874-ben 
épült. 

Az egyház klenodiumai között kiválók: a szent kereszt 
egy része, a Nagyajtai Cserei Farkas a d o m á n y a ; egy hímzett 
köpeny a Báníi Agnes bárónő a jándékából . VI. Pius az indul-
gentia adhatás jogával ruházta fel az egyházat.1 

1706-tól ismeretesek a papja i s ekkor kezdődik a magyar 
nyelvű anyakönyv is. 

Kupás Péter 1694 «licentiatus». László Pál 1706. Szilágy-
Somlyóra ment át, végre váradi kanonok. Hankóczi László 
1713, Bácsik Miklós 1717, Bonkovi ts Dávid 1763. SS. Theolo-
giye doctor s a váradi papnevelő tanára . Illyei Takács János, 
a váradi g imnáz iumban 1802-ben exhortator volt. Tímár Imre 
1830. Előbb teol. professor, később krasznai alesperes. Horner 
Jakab 1854. váradújváros i administrator , 1864. alesperes. Mil-
ler János 1868-ban jöt t a tótteleki parochiából , alesperes, Pecze-
Szőlősre ment át. Badzey György 1879, előbb a váradi pap-
nevelő aligazgatója. 1884-ben Görcsönbe ment át." 

Kalozthelek és Kémer községek között Somlvai Báthori 
Miklósnak és testvéreinek a jobbágyai és szolgái egy 1481-diki 
oklevél szerint egy néhány debreczeni kereskedőt kiraboltak. 
Az ügy megvizsgálására kiküldött szolgabirák Kalóztelek ösz-
szes lakóit a czinterembe hívták össze s megesketve őket itt 
végezték a vallatásokat.'5 

Hogy Kárásztelken a protes tant izmus is hódított, ennek 
legelső nyomaira Erdély országgyűlési emlékei közt akadunk. 
A prédikátor jövedelmét (Karaztelken) elvették, s helyébe pá-
pista papot akartak hozni, mire a kolozsvári országgyűlés 
1609 november 9-dikén elrendeli, hogy a jövendő gyűlésig 
minden az eddigi állapotban marad jon . 4 

1 Bunyitay Vincze: Schematismus 351. lap. — 2 U. o. 352. lap. Lásd itt 
az egyháznak többi papjait is. 3 Dl. 29.537. — 4 Szilágyi Sándor : Erd Orsz. 
Emlékek. VI. köt. 
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Rom. kath. jellegű két tantermi! elemi iskolája 1873-ban 
szerveztetett és épült. 

1715-ben 6 jobbágy, 6 zsellér, összesen 12 háztar tás fizet 
adót, magyar 9, oláh 3, 1720-ban 25 jobbágy, 1 zsellér, ösz-
szesen 20 háztartás, 22 magyar, 4 oláh. Ebből következtetve 
a népesség száma 1720-ban 234 lélek, 198 magyar és 30 oláh.1 

Lakossága 1847-ben róm. kath. 1102, g. kath. 25, evang. 
re form. 1, izr. 12, összesen 1140.2 1890-ben lélekszáma 1502; 
nyelvre nézve magyar 1407, német 1, oláh 33, egyéb nyelvű 1; 
vallásra nézve r. kat. 1433, gör. kai. 30, gör. kel. 10, evang. 
reform. 12, izr. 11. Házak száma 306. 

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 59, 1720-ban 1507s öblöst ; rétet 1715-
ben 29, 1720-ban 215 kapást , szőlőt 1715-ben 30, 1720-ban 
139 kapást .3 

1895-ben gazdaságainak száma 402. Területe 5859 kataszt-
rális hold, a melyből szántóföld 1956, erdő 1406, rét 1036, 
legelő 1014, szőlő (parlag) 96, beültetve 13, kert 72, termé-
ketlen 266 hold.4 

A községnek 1900-ban 53234 K. 70 f. becsér tékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 6883 K. 76 f. 

l ' t czá i : Templom-, Balog-, Nagy-, Kereszt-, Kálvária-, 
/és- , Kis- és Sebestyén-utcza. 

Határrészei : Foglár-, Tövis, Gertyános, Pálcsere, Völgy. 
Szőlőhegy-oldal, Bükkhát , Dinnyéskert-oldal, Felső-Csere, Kál-
vária-oldal, Dohi-alj. Kémeri-útgaz, Adorjántelek, Kincses-Pál-
oldal, Fiieget. Mogyorós-oldal, Temető-oldal , Istenkassa, Ré-
czefű, Bécze-oldal, Hangás-alja, Nagy-Aranyos, Kis-Aranyos, 
Baglyos, Hideg-küt, Széles-árok, Szatmár-telek, Nyires-alj. Sző-
lőhegyek: Adorján, Hangás, Kis- és Nagy-Újhegy. Erdők : Nagy-
erdő, Eresztvén}', Csöket-alja, Mester-mezeje, Bókalik. Filfolyó, 
Kopasz-domb. 

1 Magy. Stat. Közi. XII köt. 68. és 69. 1. — 2 Xagyv. Nvk. 1847., 97. 1. — 
Magy Stat. Közi. XII. k. 68. és 69. 1. — 4 Mg. St. 502. 

L)R. P e t h i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. III. - ' 9 
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Határán van egy Földpincze nevű hely, mely mintegy 
90 éve összeomlott. Ez szolgált a lakosoknak búvó és mene-
dékhelyül a t a tá r fu tás alkalmával . 

Kásapatak. 

Kolozsvármegyei helység volt. 1500-ban és 1003-ban Almás 
vár és városhoz tartozott . Nevét a ha tá rában eredő Egregy-
ben levő apró kásásszerű kavicstól nyerte. 

1560 jun . 3-dikán Somlyói Báthori Kristófot és nejét be-
iktatták a hűt lenségbe esett Bebek Ferencztől elvett Kása-
patak bir tokába. 1 

Egyike volt azon b i r tokoknak is, a melyeket 1603-ban 
Csáki István zálogba vetett Bátóti Gyulafi Lászlónak.2 

1607-ben Báthori Gábor, erdélyi fejedelem megerősíti 
Szent-Királyi L. Báníi János leányát Zsuzsáimat e b i r tokban; ' 

Egyháza s iskolája gör. kath. jellegű. Az egy tan te rmű 
elemi iskolát 1869-ben szervezték. 

1890-ben lélekszáma 857; nyelvre nézve magyar 3, tót 63. 
oláh 759, egyéb nyelvű 32; vallásra nézve r. kat. 63, görög 
kat. 781, gör. kel. 6, evang. re form. 3, izr. 4. Házak száma 161. 

1895-ben gazdaságainak száma 175. Területe 4441 kataszt-
rális hold, a melyből erdő 1935, szántóföld 1128, rét 837, 
legelő 263, kert 92, terméket len 186 hold.4 

A községnek 1900-ban 1888 K. 78 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 3119 K. 92 f. 

Határrészei : Yalea Pruni lor = Yáljá (=Yályá) Prunyi lor 
(szilvás völgy), Párául Savului — Pereul Szávuluj (Sz. cserme-
lye), Párául Trestii = Pereul Trésztyiji (nádas csermely), Yalea 
Largii = Yáljá Lárzsij (tágas völgy), Dealul Bouluj = Gyálul 
Bouluj (ökrös halom), ebben : Comándile cele de mul t = Ko-

1 Gyí", kápt. lt A. 65. — 2 GKG. C. I'asc. XIX. — » Bl. fasc. LL. — 4 Mg. 
67. 500. 
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menzilé cselé gye mul t (a régi parancsnokságok) ; Gorone§ = 
Goronyes (tölgyecske), Dealul BretinesiiiSGyálul Brétyinveszij, 
Dealul Grosilor Gyálul Grosilor ( G r o s = g r o s z = V a s t a g nevűek 
halma), Dealul Gros = Gyálul Grosz (tuskós halom), Ciul = Csul 
(báb), Oszolj. 

Kávás. L. Ér-Kávás. 

Kehetelke. 

Ily czímen egy pusztát találunk Kémer táján. 
1453 máj . 20-dikán V. László király meghagyja a kolozs-

monostori konventnek, hogy a krasznavármegyei Kebetheleke 
bi r tokba iktassa be Bályoki Péter fiát, Silvestert, a kit az jog-
gal megillet.1 

Keczel. 

Keczel ma kettő v a n : Magyar-Iveczel és Oláh-Keczel. Az 
oklevelekben e lőforduló Fel-Keczel ez utóbbinak felel meg. 
Mindkét Keczelt Kraszna vármegyéből kebelezték Szilágy vár-
megyébe. Középszolnok vármegyének legrégibb adóla js t romá-
ban is van egy Keczel: Kezel (penitus deserta est), mint Drágfi-
birtok, Aranyos mellett.2 Ennek nem marad t semmi nyoma, 
ez mint látszik, m á r a Hunyadiak korában teljesen elha-
gyatva állt. 

Nem egészen bizonyos, hogy a krasznavármegyei Heotel 
puszta, melyet 1598 decz. 29-dikén úgy emlegetnek, mint a 
magvaszakadt i f jú Ippi Lászlónak bir tokát , a mikor azt Bá-
thori Zs. a rokon Ippi Bideskúti családnak a jándékozza s 
megparancsol ja a beiktatást,3 váj jon csak elferdített neve Ive-
czelnek vagy pedig itt valamely Ipp, Kémer tá ján fekvő pusz-
táról van szó.3 

Oláh-Keczel oláh falut Valkó várához számították, ezt 

1 1)1. 28(515. — 2 E mü I. k. 179. 1. Nagyv. Múz. Bit 

37* 
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egy a lkalommal (1368) Külső-Szolnok vármegyében fekvőnek 
említik. 

Nevöknek vál tozatai : Fulkechel 1341, Kezel 1345, Felkeehel 
1359, Maggarkeczél 1388, Keczel 1422, Oláhkechel 1471, Fel-
keczel 1 490. Kecel-Alszeg 1498, Felsewkeczel 1553, Magi/urke-
ezelg 1583, Heotel ? 1598, Oláh-Keczel 1004, Magiar-Keezel 1605, 
Ketzel 1733. Török szó: kopasz. (Személynév.) 

A mikor 1341-ben Fulkecbél oláh falu bir tokába Dancs 
mestert beiktatják, mint állítólag a Yalkó várához tar tozó 
bir tokba, János a Zelemer íia, Miklós a Jakab (de Zelemer) 
íia nevében tiltakozott.1 

A várad i káptalan 1345-ben kelt levelében bizonyítja, 
hogy Péter ispán, a Péterke fia, jelenlétében Mike a maga 
részbirtokát Kezel bi r tokban az erdélyi püspöknek adomá-
nyozta.2 

1368-ban Felkeehel (külső Zonuk vármegyei) községben 
a János fiának, Miklósnak a nagyanyjáról , Chycháról maradt 
negyedet a kolozsmonostori konvent előtt, mint jogos örök-
séget rokonai János és Péter á tadják. 3 

1388 márcz ius 22-dikén a váradi káptalan a nádor pa-
rancsára Magyar-Keczel birtokot Tamás, János íia, Miklós, 
Egyed fia, András, másik János fia, másrészről Keceli Miklós 
fiai László és Balázs közt két egyenlő részre osztja.4 

1422-ben a krasznavármegyei Keczel bir tokba beiktat ják 
Szele Lászlót.5 

Felkeehel birtokot említi egy 1420 körül kelt oklevélbe 
szőtt 1361-iki okirat a Pálvára és Kis-Bécse birtokok határában. 

1451 decz. 13-dikán Hunyadi János kormányzó meghagyja 
a kolozsmonostori konventnek, hogy Ipi Lászlót vezesse Zele 
István és fivérei Magyar-Keczel krasznamegyei birtokába, mely 
őt megilleti.7 

1 1)1 3422. — 2 Fejér, IX. 1. 317. — 3 Dl. 28.081 4 Dl. 30.735. — 5 IInzai 
Okt. V. k. 210—218 11. — Szgv. — 7 1)1 28610. 
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1471 szept. 20í?)-dikán a krasznavármegyei Olahkeczel 
b i r toknak ama részeit, a melyeket Récsei Gergely zálogban 
bir, kivált ja Keezeli Szele Balázs.1 

Magyar-Keczel és Felkeczel negyedét 1490-ben X. Marton 
Erzsébet eladja Keezeli Zele Mártonnak örökáron. 2 

1490 szept. 7-dikén Keezeli Szele Márton és néhai Balázs 
fiai István és Demeter krasznavármegyei Magyar- és Oláh-
Keczel birtokát elkülönítik.3 

1498 febr. 18-dikán Ulászló király rendeli a kolozsmo-
nostori konventnek, hogy Geréb László erdélyi püspököt Ke-
cel-Alszeg krasznamegyei b i r tokba vezesse be. E bir tokot Ke-
celi Mátyás leánya Margit, Sámsondi Bak Ferencz felesége 
hagyományozta volt néhai Miklós erdélyi püspöknek ;* ápr . 
5-dikén Kecel-Alszeg (krasznavármegyei) b i r tokba mikor Ge-
réb László erd. püspököt beiktatni akarták, Zele Márton, Vai 
András és Zakácsi Xagy György a beiktatásnak ellene mon-
dottak, miért is a király elé idéztettek.5 

1504 máj. 24-dikén Ulászló király meghagyja a kolozs-
monostor i konventnek, hogy a krasznamegyei Keezel-Alszeg 
bir tokba iktassa be az erdélyi püspököt , Bocskai Miklóst. Ez 
a lka lommal is megtudjuk , hogy e birtok azelőtt a Keezeli 
Margité volt.6 

1533-ban Keczel és tar tozékainak egy évi tizedét Báthori 
Istvánnak adományozta Statilius, erdélyi püspök. 7 

Magyar- és Oláh-Keczel azon bir tokok közé tartozott, a 
melyekbe 1548-ban beiktatták Luca Jánost és Józsefet.8 

1548-ban Magyarkeczel részbir tokba és az itteni kúr iába 
ugyanakkor beiktatják Kisserjeni Ferenczet.9 

Mindi cét Keczelbe (részbirtokok) 1549-ben beiktatták Ke-
ezeli Szele Klárát, Annát. Elenát, Magdolnát és Orsolyát.1" 

1 1)1. 36393. Km. Prot. F. min. pag 98. nr. 1. 2 Szgy. perg — Dl. 
27761. — 4 Beke A.: Ar Eni Kápt. Uára Gyfvárt II. f. 159. 1 3 U. o. 160. 1. 
« Tört Tár 1897 évf. 742. lap. " Bl. fasc W. — « Lelesz, Stat. L. 26. — 9 U. o 
Stat. K 37. — «> U. o. Stat. Z. 135. 
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1553-ban a krasznamegyei Kecheelben 14 14 kapu után 
adóztak özv. Szele Klára és Szele Miklós özvegyének a job-
bágyai. A 28 k a p u n kívül volt e helységben még 2 biró. 20 
szegény, 5 servitor és 5 új ház,1 a krasznamegyei Felsew-
keehelen Szele Miklós özvegyének a jobbágyai t 1, a Szele 
Kláráéit pedig 2 kapu után rótták meg adóval. E 0 kapun 
kívül találtak itt még 1 birót, 27 szegényt, 3 servitort és 9 új 
házat." 1604-ben Oláh-Keczelben és a két Seredenben, Beeski 
György részéről, 2 jobbágyházat adóztattak meg.3 1605-ben 
Magvar-Keezelben 11/2 jobbágyházát adóztatták meg Beeski 
Györgynek. Ugyancsak 1605-ben a két Keczelben 2 jobbágy-
ház adózott a nevezett Beeski özvegye részéről.4 1583-ban 
István király elrendeli, hogy Keezeli Nagy Mihály bírja és 
fe l takar ta thassa Magyarkeczely részjószága tizedét, a mint azt 
m á r az erdélyi va jda is megengedte."' 

1619-ben Beeski Anna, ki Keczelben lakott, elzálogosítja 
a magyarkeczel i és felkeczeli részjószágait harminezhé t a rany 
forinton Báthori Katának oly kikötéssel, hogy azokat 10 évig 
sem maga, sem utódai ki nem válthatják." 

1686 jan. 29-dikén Perecseni Nagy Andrásné Szentkirályi 
Katalin krasznavármegyei magyar- és oláh-keczeli részbirtoká-
hoz, mint vér rokonoknak , szintén joguk van Perecseni Lind-
vay másként Kovács Mihálynak és nővérének.7 

1701-ben a Magyar- és Oláh-Keczelen levő Horváth Miklós-
féle részbir tokból szintén kielégítette Guthi Farkas Horváth 
Zsófiát.8 

File Mihály m.-keezeli nemes személy, Farmat in Józsefné, 
Káinoki 'Eva m.-keezeli, Bethlen Ferenczné Bédai Krisztina 
o.-keezeli jobbágyai azok között vannak, a kik 1715 ápril is 
8-dikán kezességet vállalnak Guthi Dénes oláhkeczeli j obbá -
gyáért, Nyilas Tivadarér t s ennek fiáért." 

1 Dical. — 2 U. o — :í U. o. — * U. o — r> Nemz. Muz. Beeski lt. — 
6 U. o. — " Nagyv. Muz. Bit. e. — 8 Jlt. — !> Szgy. 
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1755 jun. 13-dikán Oláh-Keczelben összeírják ama java-
kat, a melyek Gencsi Zsigmondot és Keczeli Gvörgyné Gencsi 
Erzsébetet illetik.1 

1808-ban M.-Keczelről összeírták a gr. Teleki, Yiski, gr. 
Toldalagi, Ördög, Fej érvári, Farnos, Makó, gr. Hédai, Szent-
marjai , Gzikó, Matolcsi, Komornyik, Ecsedi adómentes és 
Hari, Kocsis adózó bir tokos nemes családok tagjait, összesen 
20-at. (Ör. Szölősi Mihály Szentmar ja i László zálogosa.) Ezek 
kezén volt összesen 2 curia, 4y 2 adómentes lakótelek, 551 ,

2 

ant iqua és 24 nova jobbágyte lek; ezen kívül Szölősi (ifjabb 
Mihály), Ferencz, Mókán, Todora, Bucs, Marosán, Bóka és 
Dehelán nevű nem nemes családok kezén 5 ant iqua és 5 nova. 
Legtöbb jobbágytelke volt gróf Teleki Lajosnak (17 antiqua, 
8 nova); ezt követi gróf Toldalagi Lászlóné (101

 2 ant iqua, 
1 nova) stb." 

O.-Keczelből összeírták a gr. Teleki, Guti, Szentmarjai , 
Popa, Száva, Ördög, br. Wesselényi, gr. Andrási, Farnas . gr. 
Bédei, Jakab, Kozma, Komornyik, Virág, Gencsi, br. Kemény, 
Erdőteleki és Linkner bir tokos nemes családok tagjait, össze-
sen 22-t. E családok kezén volt összesen 43 ant iqua és 703

 4 

nova jobbágytelek, ezeken kívül a Kontrás, Pap, Nyilas, Moga, 
Bika, Gzók és J e ro? nevű nem nemes családok kezén 4 an-
tiqua és 5 nova. Legtöbb jobbágytelke volt gr. Teleki Lajos-
nak (13 ant iqua, 22 nova); ezután következik Guti Krisztina 
(8 antiqua, 10 nova) stb. Báró Wesselényi Farkasnak itt egy 
ant iqua és négy nova jobbágytelke volt.3 

Az evang. reform, templom kicsiny, de csinosan gót 
stvlben épült. Hosszúkás szentélyét gót boltozat fedi ; ablakai 
csúcsívesek s szép vésések láthatók a szentélyben a kép 
helyén. A Hunyadiak századából való a krasznahorvát i s a 
szamos-ardói templomokkal együtt. Mind a h á r o m n a k tel-
jesen hasonló a beosztása és alakja.4 

1 Gencsi lt. nr. 101. — - Szv lt. — :í U. o. — 4 Bunyitai Vincze: Schema-
tismus . . . 354. lap és Szilágy m. középkori műemlékei 22. 1. 
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A reformáczió valószínűleg kezdetben eljutott a község 
magyar lakói közé. de az evang. r e fo rmátusok anyaegyház-
községe csak 1747-ben alakúit, a min t a Faggyas István espe-
ressége alatt készült legrégibb anyakönyvben olvasható: 

«Néhai tsztes. Béres Zsigmond pápista lévén, a p réd iká -
tornak azt és annyit adott, a mennyit akart, mivel akkor 
Horváthi volt a mate r eeclésia. De miután szaporodtak a 
keczeliek, kérték a partialist, hogy magokra képesek papot 
tartani és ez alkalommal bizonyos fizetésre kötelezték ma-
gokat. »' 

Klenódiumai a t izenhatodik század végéről s a tizen-
hetedik század elejéről valók. Harangjai t 176(j-ban és 1792-ben 
öntötték. 

A Perecsenben 1668 márczius 21-dikén tartott synodus 
Bornemisza Miklós s felesége Bikalyi Klára válóperét tárgyalta 
ebből az egyházközségből.2 

Papjai , a kik közül többen, az egyház környékén van-
nak eltemetve, ezek vol tak: 

Tyukodí István, ki Krasznáról jött . Itt nyugszik. Ezt 
Vasvári János követte, ki szintén itt halt meg. 1666—1(593. 
Berzi János, kit az 1666 augusztus 11-dikén Biharon tartott 
közzsinat,3 1713. Szilágyi István, kit az ez évi j ú n i u s 8-dikán 
Csatáron tartott közzsinat k ü l d ö t t : 4 meghalt Egrespatakon. 
1741. Kabai Gergely, meghalt eklézsia nélkül Vérvölgyön. 
1747—1801. Zilahi János. Székbeli bíróságot is viselt, meg-
halt Sz.-Bagoson. 17(54. Visnyai János. 17(54—1806. Fagygyas 
István. 1806—1809. Kőrösfői Dániel. 1809—1818. Vég József. 
1818—1830. Vég József, az előbbinek fia. 1830—1854. Jancsi 
Nagy Sándor. 1854—18(57. Nagy Sándor, az előbbinek fia. 
18(58. Bácz Péter, a ki jelenleg is működik . 

Berzi Jánosnak ilyen forma volt a conventiója a keezeli 

1 Névk., ev. ref., 1877. 3. 1. — 2 P. S. E. II. r. 11. 1 :t Tört. Tár. 1898 
évf. 645. — 4 Tt ev. ref. I 95. 1. 
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eklézsiáhan: 1. Minden házas ember ad két-két kalangya 
búzát, huszonha t kévéjével, a kinek tíz kalangya lesz. Ha nem 
lesz ennyi, a régi öreg vékával ad kettőt, a mely két véka 
lesz zilahi hármat . 2. Minden ember két-két zilahi veder bor t 
ád, mely tíz-tíz közönséges ejtelből áll. A kinek bora nem 
lenne, fizet a bor helyett 66 dénárt , «a min t a partialis végezte». 
3. Két hold földet, a melybe belemegy két köböl búza, «jó 
idejében» kötelesek szántani ; a p réd iká tor magvával vetik he. 
Az aratásnál a leányok, a kiket tanít, ta r toznak segíteni. 
A hivek be is hord ják a búzát s a pap csűrébe rakják . 
4. Minden ember egy-egy jó mezei boglya szénát ad, be is 
hordják a maga idejében. Azonkívül egy rétet lekaszálni, fel-
gyűjteni s a szénát erről is szintén behordani kötelesek. 5. Fát 
eleget hoznak, kereszteléstől egy kenyér s egy tyúk jár . Eske-
téstől, halolt felett való prédikálástól semmi. 0. Özvegy asz-
szonv, ki csak gusalvától él, h á rom sing vásznat, a kinek 
pedig oly nőtelen íia van, hogy a maga erejével szánthat , 
egész bért ad. A kinek «czimborában járó» íia van, az ilyen 
fél bérrel tartozik. «Leánytól, ha meghal)) egy kendő kesz-
kenőt kap.1 

Az egyházban Széki gróf Teleki Lajos czímere látható. 
A görög kathol ikusoknak kő temploma Magyar-Keczelen 

1857-ben,~ Oláh-Keczelen 1785-ben, újból 1878-ban épült . Anya-
könyvök mindkét helyt 1824-ben kezdődik. : í 

Magvar-Keczelnek két elemi népiskolája v a n : evang. ref. 
és gör. kath., egy-egy tan terműek. A gör. kath. 1860-ban, az 
evang. reform. 1873-ban épült. Oláh-Keczelen csak gör. kath. 
elemi iskola van. 

Egy 1675-diki összeírás szerint Magyar-Keczelen Kapus 
vagy Kupás (?) Péternek 2 íia van, 4 ökre, 5 tehene, 4 juha , 
10 disznója. 2 méhe, 1 lova. Horváthi Ferencznek 4 íia, 
4 tehene. 1 tulka, 3 disznója. Pusz ták : Varga Benedek és 

1 P. S. E. I r. 13. 1 2 Sch. 1886. 155. lap. — :í U. o. 156. lap. 
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Pál pusztái osztatlanok az atyafiak köz t ; a templom alatt 
való puszta, melyet Nagy Péter pusztá jának hívnak. Oláh-
Keczelen Hegedűs Péternek 4 ökre, 3 tehene, 2 tulka, 3 disz-
nója, 2 lova. Bika Gergelynek 1 íia, 2 ökre, 3 tehene, 2 méhe 
s Perse pusztája van.1 

Magyar-Keczelen 1715-hen 11 jobbágy-háztar tás fizet adót, 
magyar m i n d ; 1720-ban 15 jobbágy-, 1 zsellér-, 1 taksás-, 
összesen 17 háztartás, mind magyar . Ebből következtetve a 
népesség száma 1720-ban 153 lélek, mind magyar.2 Oláh-
Keczelen 1715-ben 5 jobbágyháztar tás van, ebből magyar 2, 
oláh 3. 1720-ban 8 jobbágy-, 3 zsellérház volt, ebből 0 ma-
gyar s 5 oláh.3 Körülbelül 54 magyar s 45 oláh, összesen 
99 lélek lakott benne. 

1733-ban Ketzel oláh családjainak a száma 20, (egyesült 
papja Fülöp),4 1750-ben Oláh-Keczely-en a g. kath. lelkeké 320.5 

Magyar-Keczelen 1847-ben a lakosok száma 545; róm. 
kath. 0, gör. kath. 405, evang. reform. 134.G Oláh-Keczelen 
376 a lakosok száma; valamennyi gör. kath.7 

1890-ben Magyar-Keczel lélekszáma 865; nyelvre nézve 
magyar 453, német 1. oláh 400. egyéb nyelvű 11; vallásra 
nézve r. kath. 12, gör. kath. 401, evang. reform. 437, izr. 15. 
Házak száma 187. Oláh-Keczel lélekszáma 1382; nyelvre nézve 
német 15, oláh 1349, egyéb nyelvű 18: vallásra nézve gör. 
kath. 1367, izr. 15. Házak száma 267. 

Minthogy Magyar-Keczelnek kevés vetés alá való földje 
volt, az oláhok földébe kellett vetniök. Er re nézve a fehér-
vári országgyűlés, 1646 márcz ius 11—27. napjain, az 1643. 
évi 29. t.-cz. szerint j á r t el, vagyis más falu ha tá rán szánt-
hatnak s szőlőt művelhetnek, de dézmát abból nem tartoz-
nak adni.8 

Magyar-Keczelen a művelés alatti területből adózás czél-

1 Szfjy. — 2 Magy. Stat Közt. XII. köt. 68. és 69. 1. U. o. — 4 Tr — 
5 Tr. 1901. IX. 288. 1. - « Xagyv. Nvk. 1847. 101. 1. — " U. o. 102 1. — 8 Szi-
lágyi Sándor: Erd. Orsz. Emlékek, X. k. 
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jaira összírtak szántóföldet 1715-ben 43, 1720-ban 09 köblös t ; 
rétet 1715-ben 36; 1720-ban 59 kaszás t ; szőlőt 1715-ben 31. 
1720-ban 51 kaszást.1 Oláh-Keczelen 1715-ben 30 köblös szán-
tót, 20 kaszás rétet ; 1720-ban 31 V2 köblös szántót és 45 ka-
szás rétet írtak adó alá.2 1895-ben Magyar-Keczel gazdaságai-
nak száma 198, területe 2928 katasztrál is hold, a melyből 
szántóföld 1200, erdő 840, legelő 296, rét 265, kert 119, szőlő-
parlag 42, terméket len 160 hold. : í Oláh-Keczel gazdaságainak 
száma 294, területe 3833 katasztrális hold, a melyből e rdő 
1473, szántóföld 1365, legelő 317, rét 303, ker t 171, szőlő-
parlag 28, te rméket len 170 hold.4 

1900-ban M.-Keczelnek 19,643 K. becsér tékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 4708 K. 68 f. 

O.-Keczelnek 14,539 K. 94 f. becsér tékű a cselekvő va-
gyona, állami egyenes adója 5270 K. 30 f. 

Magyar-Keczel utczái : Alszeg-, Híd-, Malom-, Szénakert- , 
Külszeg-, Erdő-, Kraszna- és Posta-utcza. 

Határrészei : Magdolna, Rét, Magyaros, Szőlőalj, Rortóka. 
Hosszú, Tölgyes, Lándzsabükk, Asztaltartós, Kecskehát, Puszta , 
Tér, Szénakert, Yágott-berek, Gyertyános. E r d ő k : Katrics. 
Elő- és Koszta-bükk, Csúpos. Szőlőhegyek: Nagv-hegy (Aranó), 
Kis-hegy, Morgó és Hajnal-hegy. 

Oláh-Keczel ha tár részei : Coastea Rogárdului = Kasztjá 
Bogárduluj (Bogárd halma), Turda , Giungi = Csunzs (fatőkék), 
Eaget = Eazsét (bükkös), Dealul Ciontului = Gyálul Csontulu j 
cson tos hegy), Dos = Dosz (hál), Diós, la Bitül Morii = lá 
Bitül Morij (a malom rétje), sub Dimb = szub Dimb (domb-
alja), Diós la Pusta == Diós lá Puszta (pusztai diós), Pceaná = 
Pojáná (erdei rét), Bituri = Bi tu r j (rétek), Kukukrét . E r d ő k : 
Mestecini = Mésztecsiny (n vir fás), Meszes. Szőlők: Costile 
Cornilor = Kosztilé Kornyilor (somfás halmok) és Gerepse. 
Patakjok a Kóliczka. 

i Magy. Stat. Közt. XII. k. 68. és 69. 1. — 2 U o — 3 Mg. St. 498. 4 U. o. 
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Kecskésfalva. 

Kecskefalva, Kecskésfalva. KechkefaUva 1124. KeczkesfaUva 
1475, Kechkesfalwa 1543, Kecskésfaliva 1549, KechkesffaUva 
1570, Keczkes 1642, románu l Szelistye (szláv: telep) 1733. 

Rendszer int középszolnokvármegyei helység. 1470-ben 
Szatmár vármegyéhez számítottak Kechkefahvai. 

Drágfi-birtok. Egyik Drágfi Keczkesfalwáról 4 frt 0 dr 
adóval szerepel az 1475 körüli adólajs t romban. 1 1543-ban 
(a középszolnoki Kechkesfalwán) 1 kapu után adóztatták meg 
a Vajda Boldizsár jobbágyait . Fölmentvék az adózás alól 
1 biró, 1 szabados, 2 szegény és 2 új ház.2 1549-ben (Kecskes-
falwán) szintén 1 kapu után adóztak ugyancsak a Vajda Bol-
dizsár jobbágyai, ellenben fölmentésnek örvendet t 3 szegény.3 

1570-ben (Kechkesfl'alwán) 1 kapu után rótták meg adóval a 
Nagy Benedek jobbágyait .4 

Innen Vajda Boldizsár jobbágyai azok között voltak, a 
kiket kihallgattak az 1548-ban Mutos és Cseh bir tokok határ-
vonalának megállapítása végett tartott tanúvallatásnál .5 

1579 szeptember 3-dikán Báthori Kristóf, erdélyi fejede-
lem meghagyja, hogy a középszolnoki Kechkesfalwa bir tokba, 
a mely atyai örökségkép Kraczmer Tamásné Vajda Katalint, 
Nagybányai Ötvös Pálné Porkoláb Annát és Sámsoni Veres 
Gergelvné Vajda Annát illeti, iktassák be ezek örökvalló 
levele alapján Kraczmer Tamás leányát, Annát és általa férjét, 
Baksai Lőrinczet." 

1598 má jus 9-dikén Ippi Borsolo .János itélőmester ado-
mányul kapta S. Báthori Zs., erdélyi vajdától e birtokot, a 
mely Benedekfalvi Vajda Gáspár magvaszakadtával szállott a 
kincstárra.7 De m á r jóval előbb ér tesülünk, hogy a bi r tokba 
be akarják iktatni (1580-ban) Borsol(') János itélőmestert, a 

1 E mű I. k. 179. 1. 2 Dical. :s U. o. 4 U. o. — 5 Lelesz, Meta-
lium C. Kraszn. nr. 5. 6 Orsz. lt. Km. conv. lad. 2(i B. nr. 12. — 7 GKG. A. 
l'asc. 1 III. 
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mikor el lentmondanak, 1 még pedig 1587-ben Gyulafi László és 
mások, a miért ezeket törvénybe idézik, de a pert elhalasz-
tották.2 

A középszolnoki Keczkes faluból e lhaj tot ták Gyulafi 
Sámuelné Bethlen Anna 11 íias disznóját malaczaival együtt. 
Ez ügyben 104'2 február 16-dikán tanúvallatást ta r tanak Eger-
haton. Az egyik jobbágy azt hallotta, hogy Asztalos Gergely 
hajtot ta el Kecskésfalváról a disznókat.3 Bamocsa István 
kecskésfalvi jobbágyai is t anúskodnak e tanuvallatásnál .4 

1670 m á j u s 5-dikén Nagydobai Spáezai Gáspár és Szo-
dorai Miklós középszolnoki al ispánok igazolják, Széchi Kata, 
mint Gyulafitól való gyermekeinek gondnoka, megígérte, hogy 
Keczkésfalvát visszaváltja Csata (Chijata) Imre deáktól.5 

A hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták a községből a következőket. Fő b i r tokos : Cseh Ferencz ; 
kisebb b i r tokosok : Horváth György és Pap Pé ter ; saját tel-
kén lakó, adómentes nemes : Bomocsa Ferencz ; saját telkén 
lakó, adózó n e m e s : Bota T ó d o r ; p a p : Pa]) Timofi ; k á n t o r : 
Katona Filep.6 

Az 1805-ben nemesi fölkelésre összeírt adómentes neme-
sek névsorában Ketskésfalva községből a következők fordúl-
nak elő: Katona Filep gyalog; Bomocsa Ferencz és Mihály 
a lkalmat lanok; Bomocsa Miklós és Mon, Andréka Yánka 
gyalog.7 Ugyanakkor, szabadosok ezek: Moldován Andrejka, 
fogy a Péter. Lung Máté, ( ireblás Simon és Szigeti Zaha r i a ; 
adózó nemesek : Bota Dávid, Bálint János és Marinka Petre.8 

Homagialis esküt ezek te t tek: Katona Filep, Bomocsa Sala-
mon. Miklós és Mihály, Bota Dávid és Bálint János.9 

A gör. kathol ikusoknak fa t emplomuk van.1" Egy t an te rmű 
elemi iskolájok 1848-ban szerveztetett. 

1 A váradi káptalan jelentése 1587 február 19-dikén Báthori Zsigmond 
1586 május 9-diki iktató parancsára. I*. o. A. fasc. II. — 2 Báthori Zsigmond-
nak 1587 május 3-dikán kelt levele. — U. o. — 3 U. o. — 4 U. o. — 5 U. o. — 

Szv. lt. — " U. o. — s U. o. !> U. o. 10 Sch. 1886. 171. lap. 



Kecskésfalvát a törökök, szatmári tolvajok és kuruczok 
1682 előtt szintén elpusztították, más középszolnoki falvakkal 
együtt.1 1719-ben települt újra.2 1720-ban már 2 jobbágy-, 
4 zsellér-, 1 taksás-, összesen 7 háztartás íizet adót, magyar 0, 
oláh 1. Ebből következtetve a népesség száma 1720-ban 
<i3 lélek, 54 magyar és 9 oláh.3 Valószínű, hogy a magyarok-
nak csak a vezetéknevök magyar. 

1733-ban Kecskésfalva (Szelistve) oláh családjainak a 
száma 8; görög-keleti és kétnejű papját Kosztinnak hívták.4 

1847-ben a lakosok száma 315; valamennyi gör. katholikus.5 

1890-ben lélekszáma 282; nyelvre nézve magyar 4, oláh 276, 
egyéb nyelvű 2; vallásra nézve gör. kath. 277, izr. 5. Házak 
száma 66. 

A művelés alatti területből 1720-ban adózás czéljaira 
összírtak szántóföldet 30 köblöst; rétet 25 kaszást. 

1895-ben gazdaságainak száma 00. Területe 086 katasztrá-
lis hold. a melyből szántóföld 298, rét 102, erdő 93, legelő 89, 
kert 26, szőlő (parlag) 1, terméketlen 17 hold.7 

A községnek 1900-ban 1787 K. 50 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 917 K. 10 f. 

Határrészei: Boüar = Bouár (csordás), pe Sate — pé Szátvé 
(falvakon), Puszta, Pceaná = Pojána (erdei rét). 

Kedefalua. L. Godonyácz. 

Kegye. 

Kegye ma csak egy van, de az oklevelekben Alsó-Kegye, 
Felső-Kegye, Magyar-Kegye, Oláh-Kegve és Váralja-Kegye 
helységnevekkel találkozunk. Ezek mind a mai Kegye kör-
nyékén feküdtek; a nép egyiknek-másiknak a helyét ma is 
elég pontosan meg tudja mutatni. 

1 Szv. lt. 
67. 1. — 4 Tr. -
~ M(J St. 502. 

2 Magy. Stat. Közi XII. k. 339. 1. — :í Magy. Stat. Közl. XII. k. 
5 Nagyv. Nvk. 1847. 110. 1. 6 Magy. Stat. Közl. XII. k. 67. 1. 
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Felső-Kegye a Komorós-erdő \ r á r d o m b nevű részén a 
Régi falu ha lánészben feküxlt, honnan a gróf Károlyi-család 
csak mintegy száz éve telepíttette a falut mai helyére. 

1417-ben Magyar-, Váralja- és Oláh-Kegye Szolnok vár-
megyéhez tartoztak, de Báthori Is tvánnak és Benedeknek ké-
résére, királyi rendelő végzés mellett Szatmár vármegyéhez 
csatoltattak, a kiket egyúttal bennök új királyi a d o m á n y mel-
lett megerősítettek.1 1647-ben Kyde név alatt mint közép-
szolnoki helység szerepel. 1700-ban Alsó- és Felső-Kegyével 
ismét mint középszolnokvármegyei helységekkel találkozunk, 
ugyanez évben az ecsedi u rada lom tartozékai is. 

Nevének változatai: Te.de 1205 1235, Kege 1300, Kegye 
1374, Kegie 1391, Kigye, Maggarkege, Ol áh kege, Waralyakege 
1417, Alsókege, Felsewkege 1446, Alsó-, Felső-Kege 1629, Kyde 
1647. 

Talán Kegyét rejtegeti a Váradi Regestriunhan e lőforduló 
Tede nevű hely. Az ezen villabeli Merse lopással vádolja a 
szolnoki vár vendégbarát já t , Vadafalusi Jánost , a ki a vas 
hordozása közben csakugyan bűnösnek találtatott." S minden 
bizonynyal Kegyéről van szó 1300-ban, mikor a váradi káp-
talan beiktatja Thelát, Nezdát és Pált a zálnoki, szakácsi és 
gyúrói Anduma (Anduma de Zaznog, de Zakacho, de Gyuro) 
fiait Kege bir tokba, melyet 1297-ben Erdew fiától Dénestől 
kaptak többek között I jnémeti Chama íia Márton meg Za-
nuki Lőrincz fiai Bóber t és (iyörgy beleegyezésével/ ' 

Kege Szakácsii Erdélyi Jakab ama bir tokai között volt, 
a melyeket — úgy látszik — el akar tak foglalni Csögi Péter 
és rokonai meg mások, a kik ellen 1354 okt. 17-dikén tilta-
kozott a nevezett Erdélyi.4 

1361 ápr. 24-dikén a kegei bir tokot Kegyei Márton fia 
János és ennek fiai Szántói Pethő fiai János és István javára 

1 Szirmai: Szatmár, 1809., II., 153. 1. — - V ö. Kandra : V. R 20(5., 207. 1. 
9. sz. j. — Fejér, VI. 2. 274. — 4 Anjouk. Okmt VI., 243. 1. Böl. ltára. 



624 K E G Y E . 

eladják vagy elzálogosítják, de tiltakozik ellene a bácsi káp-
talan előtt, a mint ezt a káptalan bizonyítja, Szakácsi Jakab 
íia László a maga, valamint testvérei György, István és Miklós 
nevében.1 Rege 1374-ben Szakácsi Erdélyi Gergely íiának, 
Jakabnak a birtoka, a melyből többen foglaltak el földet és 
telket erőszakos úton s határjeleket állítottak fel, a miért a 
jogos tu la jdonos a váradi káptalan előtt bevádolja őket.2 

Szántói Pető f ia inak: János és Istvánnak kegyei szolgáját 
a szabad úton ölték meg és fosztották ki Szarvadi László fiai: 
László és István, a kik ellen ezért 1378-ban vizsgálatot pa-
rancsolnak. 

1410-ben Kegyét a Báthori nemzetség bírta/ ' 1421-ben 
«Szakácsi János, Dengelegi S igmondnak jobbágya lefizetvén 
a földes u rának a föld váltságot, által akart menni lakni 
Kegyére, a Báthoriak helységébe, de említett Dengelegi elvitte 
két asztag életjét, kilencz ökrét, négy méhkasát és hatvan 
sertését».5 1423-ban Majádi György a Báthoriak jobbágyát 
ölte meg Kegyén.6 

Az erdélyi püspök is b i r tokos a t izenötödik században, 
mert az erdélyi püspök Kegye és Tasnád jószágáról haj tot tak 
el száz ökröt Bályoki Szilveszter és neje meg emberei , a kik 
ellen ezért 1408 okt. 29-dikén elrendelik a vizsgálatot.7 

1507 táján Alsó-Kegyén Nyírbátori Istvánnak van job-
bágya, ki kezességet vállal Somosi Farkas János nevű job-
bágyért.8 

1584-ben Kegyéről Báthori Miklós nevű fejedelmi jobbágy 
van jelen, mikor Gsűri Istvánt és Gencsi Jánost szakácsii jó-
szágukba akarják beiktatni.0 

1029-ben Alsó- és Felső-Kegye kir. adománynyal Bethlen 
Istvánnak és feleségének Széchi Máriának adatott.10 

1 Nagyv. Múz. Bl. — 2 U. o. — :í Lelesz, Act. an. 1378. nr. 24. — 4 Szir-
mai : Szatmár, 1810 II 153. 1 — 5 U. o U. o 7 Tört. Túr 1897. évf. 
500. 1. s Nagyv. Múz. Bl. — 9 Nagyv. Múz. Bl. (Tasnádon 1553-ban hitele-
sített másolatból.» — 10 Szirmai: Szatmár. 1810. II. 153. 1. 
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10,'fö-ban «Alsó-Kegye falu és Felső-Kegye puszta kir. ado-
mánynyal» Nyári Bernárdnak ajándékoztatot t . 1 

A középszolnoki Kyde 2 egyike vala ama részbir tokok-
nak, a melyeket Yassali János nejére, Dancs Annára írt át, 
a miér t 1647-ben tiltakozik ellene nővére, Katalin.3 

1700 körül Alsó-, Felső-Kegye a Bákócziak bir toka volt. 
Szabadságharczukban természetesen elvesztették.4 Akkor em-
lítik Alsó- és Felső-Kegyét az ecsedi u rada lomhoz tartozó-
nak, mikor Rákóczi Ferencz fejedelem 1700 szept. 27-dikén 
ötvenezer for intér t tíz évre zálogba ad ja ennek az urada lom-
nak felét gróf Bánfi György erdélyi kormányzónak . 5 

Gróf Károlyi Sándor Alsó- s Felső-Kegyét 1719-ben, mint 
régenten az ecsedi várhoz tartozottat kér te föl.6 

Egy 1704-diki összeírás szer in t 7 Alsó-, Felső-Kegye jobbágy 
lakosai telekadót, a jándékot nem a d n a k ; vetésből, bárány-
ból, rajból, sertésből (pázsittizeddel) nem tar toznak adózni ; 
hanem ha az urak erdejére makkra sertéseket haj tanak, akkor 
ha 10, ha 100, vagy több, egy-egy ember csak egyet ad a sok-
ból; váltsága az öregnek 2 dénár , a malacznak semmi. A korcs-
máitatás s szolgálat, mint Börvelyben, tudniillik karácsony-
tól Szent Mihály napig a földesúré, Szent Mihály után ka-
rácsonyig a fa lué ; «az ú r borá t szerrel szokták árulni». Ara-
táskor, kaszáláskor, a míg kívánják, addig tar toznak szol-
gálni; de ezen kívül «egy hétig az úrnak, kettőig magának 
dolgozik». 

Erdejük jó van. A Zánoknak egyik része bikkes, tölgyes 
s cserés. A tiszt engedelméből szabad ide já rn i fáért a szent-
miklósiaknak; de makk te rmő fát 12 fr t bünte tés alatt nem 
szabad vágni.8 

1777-ben erősítették meg Kegye b i r tokában gróf Károlyi 

1 Szirm a i : Szatnuír, 1810. 11. 153. 1.— - Előfordul (.sörj után. Lelesz, 
Signat. Lib. 28. folio 18. — * Szirmai: Szatnuír, 1810. II. 153. 1. — 5 Gr. Károlyi 
ltár, IV. 594. és 595. 1 — <: Szirmai: Szatnuír, 1810. II. 153. 1 — 7 Orsz. lt. Urb. 
et Conscr. fasc. 04. nr 17. — s U. o. 

Dr. PETRI MOH : Szilágy vármegye monograpliiája. III 40 
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Antalt új királyi adomány mellett (gróf Aspremonthnak örö-
kös bevallása által.)1 

Kegye földesura aztán (1809) a gróf Károlyi ház.2 

Kegye régi gör. kath. egyház. Temploma kőből a szent 
arkangyalok tiszteletére van építve, a papi lak szintén kőből. 
Anyakönyve 1830-tól kezdődik.3 De a régi fa templom 1766-
ból való. Ezt a régi faluból telepítették át. 

Gör. kath. jellegű egy tan te rmű elemi iskoláját 1876-ban 
szervezték. 

Kegye oláh falu. min t Szirmai írja, lakosai óhitűek, a 
kiknek ekkor (1810) még fa templomuk volt/ ' 

1890-ben lélekszáma 838; nyelvre nézve magyar 38, né-
met 7. tót 70, oláh 717: egyéb nyelvű 3; vallásra nézve 
r. kath. 85, gör. kath. 720, ágost. hitv. evang. 2. evang. re-
form. 21. izr. 7. Házak száma 152. 

«Az uraságnak 1810-ben csinos kert je van — mond ja 
Szirmai — melybe szép udvarház, istálló építtetett, keresztül 
foly a hegyekből a legegészségesebb s kimeríthetetlen vízforrás 
és az erdélyiekkel vetekedő szép lovak nevekednek benne».r> 

Kegye határáról 1810-ben azt irja Szirmai, hogy nagy ki-
terjedésű. földje fekete és jó termő, terem búzát, rozsot, ten-
gerit, kaszálója, rét je bőven v a n ; há rom erdeje van, ezeken 
kívül még egy. az ú. n. Bajos-erdő a papjuk külön haszná-
latára. Van aztán még szőlőhegye, kővágó bányája, hamuzsí r t 
főző háza." 

1895-ben gazdaságainak száma 200. Területe 9050 kataszt-
rális hold. a melyből erdő 5626, szántóföld 1246, legelő 1161. 
rét 587, szőlő (parlag) 47, kert 1, terméketlen 382 hold.7 

A községnek 1900-ban 10,025 K. 42 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 4642 K. 98 f. 

Utczái a Nagy- és Kis-utcza. 

1 Szirmai: Szatmár. 1810 II. 153. 1. 2 U. o 152. 1. — 3 Nagyv. ker. gör. 
kath paps. sehem.-ból. 1895. — 4 Szirmai: Szatmár, II. r. 152. 1 5 U. o. 
153. 1. <! U. o. II. 152. 1. " Mg. St. 500. 
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Határrészei : Dealul Cehal = Gyálul Cséhal (Csehál-domb), 
Csonkás, Dealul Corbului & Gyálul Korbu lu j (hollós halom); 
Alunet = Alunyet (mogyorófás), Poeana Bozi = Pojáná Boz 
(Hoz tisztása), Kegye dombja , Poeana Remetii = Pojáná Ré-
métyij (Remete erdei rétje), Voivödeasa = Vojvogyászá (voe-
vod és voivod vojvod (vajda) főnévből képzett mellék-
név a vajda neje), Dealul Boerisci = Gyálul Bojéristy (ne-
mesi tanyák, udvarházak halma), Teius = Tyéjus (hársfás), 
Valea Brátis = Váljá Brátis (Brátis-völgy), Craciun — Kre-
csun (személynév), Dealul Bumbu lu i Gyálul B u m b u l u j 
(gomb-halom), Dealul Codri = Gyálul Kodri (erdőségi domb, 
jelenleg cserjés hely), Dealul Rogozului = Gyálul Rogozuluj 
(sás-halom), Mesteacán = Mésztjáken (nyirfa), Ulmez = Hí-
mez (szilfás?, mely Szolnok várához tartozó vár jobbágyok 
bir toka volt), Satui Bétrán = Szátul Batrin (régi falu), ebben 
van a Szilváskert : Dealul Oasului = Gyálul Uásulu j (Avas), 
ennek másik neve : (Csikós-kert: Chimini§ = Tyiminyis és 
Tyimnvis (köményes), Kegye-patak völgye (Valea Ghegi = 
Váljá Tyézsi). E r d ő k : Kis -és Nagy-Szekeres, Ivomorós és He-
resztes. 

A Komorós határrészben levő Huta nevű helyre a grófi 
u rada lom néhány tót családot telepített. 

A kegyei határszélben most is láthatók a hajdani zálnoki 
vár romjai . 

Kelencze. 

Nevének változatai : Gelenczemezeo 1423, Kelem-hew 14(52, 
Kelenehe 1505, Kelenehije 1549, Kelenehee 1553, Kelenehjeij 
1500, Kelenehie 1564, Kelentze 1569, románul Telincza 1733, 
Chelintia. 

Középszolnokvármegyei helység, mely 1553-ban Kővár-
hoz, 1564-ben Hadad várához tartozott. 

A váradi káptalan Zsigmond királynak 1423-ban kelt be-
iktató parancsára Kusalyi Jakcsi György fiának, t isztelendő 

40* 
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Dénesnek Gelenczemezeo1 oláh fa lujába el lentmondás nél-
kül beiktatja György másik liát Jánost, ennek nejét Annát 
meg fiait: Lászlót és Györgyöt.2 

1451-ben Báthori Szaniszló fiának. Istvánnak Ítélik Ke-
lencze birtokot Kusalyi Jakesi László fiai: András és László 
ellenében.3 

1462 febr. 1-sején Kusalyi Jakesi János, neje Petronella, 
fia Ferencz és Kusalyi Jakesi Mihály fiai: István és Mihály 
elzálogosították Jakesi Péternek.4 

1464-ben Kusalyi Jakesi János fia, György ellenében he 
akar ták iktatni bizonyos Ítélet alapján Báthori Szaniszlót, de 
Jakesi emberei , ellenség módjára , megakadályozták.5 

1475 körül Kelenczewrö1 Jakesi (Jakczy) István jobbágyait 
2 frt 2 dr adóval rótták meg.6 

1543-ban Jakesi Mihály és Yalkai Miklós között oszlott 
meg, kiknek jobbágyai 1 1 kapu után adóztak, 2 szegény 
pedig felmentést nyert.7 1549-ben (a középszolnoki Kelen-
chye-n) 1 kapu után adóztak a Yalkai Miklós jobbágyai. Ezen 
kívül feljegyeztek még 2 szegényt, valamint Drágfi özvegye 
részéről szintén 2-őt. Yalkai itteni jobbágyait 1553-ban is csak 
1 kapura becsülték, de ekkor 4 szegényt találtak az ő részén.8 

1553-ban (a Kővárhoz tar tozó középszolnoki Kelenchee) 
Jakesi Mihály és Yalkai Miklós között oszlott meg, kiknek 
jobbágyai 1 1 kapu után adóztak. (Egy másik, ugyancsak 
1553-diki összeírás szerint e helység nem tartozéka Kővár-
nak.)9 1564-ben (Hadad vára tar tozékában Kelenchie-n) 1 kapu 
után adóztatták meg a Jakesi árvák jobbágyait, de az adó be-
hajtását nem engedte meg Sulyok György. Az 1 kapun kívül 
volt itt még 2 zsellér és 1 ú j ház.10 1570-ben a császár és 
Jakesi Mihály között oszlott meg, kiknek itteni jobbágyait 

1 Előfordul Nápráddal, Inéval stb. 2 GKG. C fasc. XII — Lelesz, 
B. 126. f. 5. nr. 25. — 4 Dl 30,041, — 5 Lelesz, Act. Bercs. fasc. 7. nr. 49. (Prot. 
II. pag. 207.) — E mű I. köt. 179. lap. — " Dical. s U. o. 9 U. o. 
4 0 U. o. 
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I — 1 kapu után adóztatták meg.1 1004-ben Lónai István e jó-
szágában 2 rótt ház után 4 for intnyi adót fizettek." 

1505-től jó ideig m á r ismerős dolgokkal találkozunk. Ek-
kor Kusalvi Jakesi László és neje Krisztina meg fiók György 
elzálogosítják az itteni részbir tokukat is Bélteki Drágfi György-
nek és Jánosnak. 3 

Azután 1547-ig m a j d n e m teljesen egyező adatok kerü lnek 
elénk Benedekfalva, Bogdánd bir tokokkal . Özv. Kusalvi Jakesi 
Lászlóné Drágfi Györgyre bízza (1508),4 m a j d Berendi Dávid 
kezén van egy rész (151(5),° Deésházi Péterné Jakesi Magdolna, 
Jakesi János (1526),° Jakesi István (1537)7 perelnek. 1544-ben 
a jószágnak átengedésére inti Kusalvi Jakesi János özvegyét 
most Panaszi Pázmán Péterné Katalint Kusalvi Jakesi Mihály.8 

Kelenehe részbir tokba, mint Hadad várának tar tozékába 
1545-ben beiktatják Kusalvi Jakesi Mihályt.9 

Kelenczéből, mely egyike volt néhai Jakesi László javai-
nak. Panaszi Pázmán Farkast és Annát az anyjuk által kö-
tött szerződés alapján leánynegyed illette meg. Ennek a ki-
adására 1547-ben meg is intik Jakesi Mihályt.10 

Kusalvi Jakesi Mihálynak kelenczei jobbágyain hatalmas-
kodott előbb özv. Drágfi Gáspárné, most özv. Druget Antalné 
Anna Cseh várának várnagya Dobóczi Máté, a kit azért Jakesi 
meg is idéztet.11 

Még 1547-ben pereli K. Jakesi István özvegyét Mihály,12 

majd pedig Kelenczének, mint a Kusalvi Jakesi Mihály egyik 
jószágának a megosztása tárgyában 1548-ban e Mihály leánya, 
Kovászói Matuznai Pálné Erzsébet inti meg testvérét, Mi-
hályt.13 

1 Dical — - U. o :í GKG. C fasc. XII és A. fasc XX. 4 U. o C. 
fasc. XII 3 Lelesz, Prot. Parvi fol 262 és Prot 2. fol. 178. an. 1516.— 6 U. o 
Act. an. 1526. nr. 6. - " U. o. Prot. 6. fol. 90. an. 1537. — s U. o. Act. anni 
1544 nr 35. — a U. o. Stat. B. 434. — 10 U. o. Act. an. 1547 fasc. 2. nr. 53. 
I I U. o. Act. an. 1547. fasc. 2 nr. 39. — l - Jlt. — 13 U. o. Act. an. 1548. fasc 2. 
nr. 73. 
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1555-ben Drágfi Ciyörgy középszolnoki lvelencze bir toká-
hoz a kincstár s a m á r ismeretes nevek (Báthori András 
vagy György, Ország Kristóf, Perényi János íiai) egyaránt 
igényt támasztanak, 1 sőt Nádasdi T a m á s 2 el is foglalta. Elle-
nök Kusalyi Jakcsi Mihály íiai t i l takoznak. 1557-ben Kusalyi 
Jakcsi Mihály íiai: Boldizsár, András és Mihály ti l takoznak 
az ellen, hogy Kelencze felét Báthori Györgynek és nejének. 
Báthori Annának meg ezek fiának Istvánnak adományozzák 
János király és anyja, Izabella.3 

1560-1)an visszaítélik Valkai Miklós felperesnek a Kelen-
chjey e rdő hasznát , t izeddisznóit és váltópénzét Báthori 
(iyörgygye I szem ben. 4 

A kelenczei bir tokrészt 1509-ben, mikor Báthori Györ-
gyöt nótázták, János Zsigmond id. Gyulafi Lászlónak adomá-
nyozta.5 

1570-ben Miksa új adományul adja az ekkor Hadad várá-
hoz tartozó Kelencze részbirtokot Jakcsi Boldizsárnak és Ku-
salyi Jakcsi Mihálynak.0 

A kelenczei bi r tokon Gyulafi László jobbágyai hatalmas-
kodtak és sok disznót elhajtottak, a mi ellen Valkai Miklós 
panaszt emelt. Er re Báthori Kristóf 1578 decz. 12-dikén maga 
elé idéztette Gyulafit.7 

1579 febr. 17-dikén a fejedelem Gyulafi Lászlónak ado-
mányozza Kelentze részjószágot, mely a magvaszakadt Bél-
teki Drágfi Györgyé volt és megparancsol ja a beiktatást . s 

Báthor i Elek kelenczei jobbágya, Fekete Péter u ra és Parlagi 
Pál nevében el lentmondott , a mikor Bátóti (iyulaíi Lászlót 
be akar ták iktatni a bir tokba.9 

1582-ben a Jakabfiak e b i r tokra vonatkozólag e l lentmon-
dottak özv. Jakcsi Boldizsárné Bévai Annának.1 0 

1 GKG A. fasc. XX. — 2 Lelesz, Prot. 13. fol. 108. an. 1555. U. o. 
Act. an. 1557. nr. 13. — 4 GKG. A. fasc. II. — 5 U. o. C. fasc. XII. és A. fasc. 
I., III U. o. megvan a beiktató parancslevél is. — 0 Wl. — 7 GKG. A. fasc II 
s ü . o. — !» U. o. — 10 Orsz. lt. Gvulaf. kápt. fol. 123. 
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Csire Petronel lának középszolnoki Kelencze részbirtokát 
Zsombori László bírta néhai neje. Yalkai Zsuzsánna után. 
1584-ben Yalkai Anna a maga és leánya, Potentiana, továbbá 
Yalkai Erzsébet és ennek gyermekei ; Tomor i Katalin, Petro-
nella, Anna, Borsvai Zsigmond meg utóbbi Anna leányai : 
Zsombori Erzsébet és Borbála nevében tiltakozik az ellen, 
hogy ama részbirtokot a fenti László adományu l kapja:1 

1589-ben Báthori Zsigmond adományu l adja az itteni 
részbirtokot Körösi Istvánné Parlagi Magdolnának és Denge-
legi Miklósné Parlagi Annának." 

Ok is a Jakcsiak révén ju to t tak hozzá, mer t Parlaghi 
Györgynek a neje Kusalyi Jakcsi Katalin volt, s ezek leányai 
valának az itt említettek. : ! 

Az itteni jószágnak rossz igazgatása, va lamint gyámi kö-
telességeinek roszt teljesítése miatt 1592-ben özv. Parlagi Pálné 
Annát megidéztette Dengelegi Miklósné Parlagi Anna/ ' 

1 (>02 előtt Kelenczén Zsombori Farkasnak is volt birtoka, 
de 1602-ben Básta György generális és Keövendi Székely Mi-
hály tiszántúli kapi tány Trogeri Lodi S imonnak adományoz-
ták azt érdemei jutalmául." 

Az itt levő Zsombori jószágot, mint anyai örökséget 1685 
jun. 18-án Magyar-Nagy-Zsombori Zsombori János a maga 
és öcscse László nevében nőrokonának Szegedi Katának Bo-
ros-Jenei Bátz Mihálvnénak engedte át örökös tu la jdonul . Sze-
gedi Kata a s s z o n y n a k a szilágysági Kelenczét még előbb, 
1006-ban testvérbátyja Szegedi ( iábor is egészen átengedte. ' 

1617-ben az itteni részbir tokon Rosalyi Kún Lászlóné 
Abránfi Katalin és özv. Dengelegi Miklósné Parlagi Anna 
egyeztek meg.8 

1628-diki tanúval latás szerint többek között Kelenehet 
leánynegyed fejében kapták Báthori Elekné Jacski Anna és 

1 Lelesz, Signat. Lib. 9. folio. 62. — 2 Orsz. lt. Gyulaf. kápt. II. Lib. Reg. 
fol. 353. — :t Bl. fasc. II. — 4 Lelesz, Act. an. 1592. fasc. 1. nr. 36. — 5 Orsz. 
lt. Ggf. kápt. E. 86. — « Jlt. — 7 Jlt. — 8 Lelesz, Prot. 59. fol. 140. an. 1617. 
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Parlagi Pálné Jacski Kata, a mikor ezeket a hadadi jószág-
ból kielégítették.1 

1(341 jun . 5-dikén Szaniszlófi Báthori Kata rendelkezése 
szerint e jószágon megoszkodtak Lónyai Zsigmond, Badoginé 
Lónyai Kata, Beeski Lászlóné Lónyai Zsuzsánna fia Szántói 
Beeski György és leánya Bliberi Mellith Györgyné Zsuzsánna.2 

Ozv. Kemény Jánosné Lónyai Anna elzálogosította kővár-
vidéki kelenezei jószágát nemes Tormás Gáspárnak; de ettől 
később kiváltotta s aztán nemes Bucsi Istvánnak zálogosí-
totta el.3 

Mint 168(5 j u n i u s 29-dikén megtudjuk , Perecseni Nagy 
Andrásné Szentkirályi Katalin kelenezei részbirtokához, Pere-
cseni Lindvai, másként Kovács Mihálynak és nővérének is 
van joguk, mer t ezek vér rokonok. 4 

1691-ben Szécsi Guthi Farkasnak egy kelenezei job-
bágyáért állnak jót.5 

A hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták a községből a következőket. Főbb b i r tokosok: Székely 
Dávid eancellarius, gr. Toldalagi László, Horváth Zsigmond, 
Pelei László és Imre, Toldi Mihály, Goris György, Guthy Fe-
renez, Sebes Sámuelné, Rácz Farkas, Hatfaludi f erenez és 
br . Huszár József; kisebb b i r tokosok: br. Bornemissza József, 
br. Huszár Antal, br. Bánfi László, gr. Gyulai József, gr. To-
roczkai Pál, Rácz József, Pelei Zsigmond, Kabós Sándor, Pap 
Péter, Kontrás Tvifor, Horváth György, Iktári gr. Bethlen 
Sámuel, Kónya Száv, Kozma Mihály és Szabadszállási ( iyörgy; 
saját te lkükön lakó adómentes nemesek : Fekete Tógyer, Va-
szalia, Szimion a Nányi, Szamuila, Nyikula, Flora és Vonucz, 
Gsászkai Mihály és Sz imion; más telkén lakó, adómentes ne-
mesek : Géczi Dumitru, Juon és Kirila; saját te lkükön lakó. 
adózó nemesek : Román Vaszalia és fia Juon, Pap Kosztán 
és Gyuri, Sut (iyörgy, Pakulár Ursz és i f jú Száv Lup szaba-

1 Wl. 2 GKG. nr. t) — « Wl. 4 Nagyv. Múz. Bl. — 5 Szgy. 
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dos ; p a p ; Fekete Von o láh ; k á n t o r : Mészáros Ursz ; mol-
ná rok : Napragyán Lup, Jobbázs Ilia, Morár Máftyé és l)u-
mitru. 1 

1805-ben «a haza csendességben való tar tására» Kelenczé-
ről kiál lhatnak a következők: 1. adómentes nemesek: if jú 
Fekete Vaszali gyalog, öreg Fekete Sz imjon ; továbbá Fekete 
Flora, Géczi Kirila, Illés Szimjon és Vonucz, Fekete Vonucz, 
Géczi Dumitru , öreg Fekete Vaszali, Fekete Andris, Szimjon, 
Logvin, Vonucz és Számoila, va lamennyien gyalog; 2. adó-
mentességet nem élvező, de szabad ál lapotú lakosok: Komán 
Máftyé és Xucz, Pakurá r Ursz, öreg Sut György, Román 
Szimjon, Pap Kosztán és Györgyié, mindanny ian gyalog." 

A gör. ka thol ikusok kő temploma 1725-ben épült. Anya-
könyvük 1858-ban kezdődik.3 

Egytan te rmű elemi iskolájok 1869-ben szerveztetett. 
1574-ben Kelenczén és Vicsán csak négy jobbágya volt 

Gyulafi Lászlónak. Az adót két-két kapura rótták ki és 10 frt 
50 dénár t tett volna, de szegénységük miatt Gyulafi nem szedte 
fel ra j tuk. 4 

A XVII. századból szilágyi és erdélyi jobbágyokról fen-
maradt jegyzék szerint Kelenczén három jobbágy és egy puszta 
jutott Lónyai Margitnak.5 

1715-ben 12 jobbágy háztar tás fizetett adót, valamennyi 
o láh ; 1720-ban 13 jobbágy és 4 zsellér, összesen 17 háztar tás 
és pedig 9 magyar és 8 oláh. A népesség száma 1715-ben 108 
lélek, mind o láh ; 1720-ban 153 lélek, magyar 81, oláh 72.6 

A lakosok vezetékneve magyar ugyan, de nyelvre nagyobb 
részük oláh. 

Marosnémeti gróf Gyulai Istvánnak szilágysági jószágán 
lakó jobbágyairól és zselléreiről 1729 j a n u á r j á b a n összeállított 
jegyzék szerint Kelenczén taksások vannak. 7 

1 Szv. lt. a U o. — Sch. 1898. 120. lap. — 4 GKG. A. fasc. I. Ili -
5 \V1. — « Mugy. Stat. Közt XII. k. 65. és (56. 1. — " GKG. C. fasc. XVI 
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1733-ban Kelencze (Telincza) oláh családjainak a száma 
34, egyesült papja Vazul nevet visel.1 1750-ben 274 volt a 
gör. kath. lelkek száma.2 

1847-ben 404 lakosa v a n ; va lamennyi gör. kathol ikus. 3 

1890-ben lélekszáma 012; nyelvre nézve magyar 0, oláh 581, 
egyéb nyelvű 25; vallásra nézve gör. kath. 593, izr. 19. Há-
zak száma 138. 

Szántóföldje 1715-ben 3 2 % 1720-ban 69; rétje 1715-ben 
14, 1720-ban 21 kaszás; szőlője 1720-ban 59 kapás, ma lmok 
száma 2, ebből jövedelem 80 forint.4 

1895-ben gazdaságainak száma 179. Területe 2946 ka-
tasztrális hold, a melyből erdő 2047, szántóföld 353, legelő 
206, rét 77, kert 11, szőlő (beültetve) 1, terméket len 251 hold.5 

Kitűnő bor t e rmő hegyei vol tak ; a 80-as években azonban 
a íillokszéra fellépése következtében teljesen kipusztul tak e 
szőlők. 

A községnek 1900-ban 11.207 K. 26 f. bpcsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 2635 K. 30 f. 

Utczái: Templom-, Nemes- és Domb-utcza. 
Határrészei : Katitn = Hetyicz (fűzes), Fu rn ica ru = Furny i-

kár (hangyás), Branistiora —Branvistyare (fennsíkon levő cser-
jés?), Campu din josu Kimpudinzsozs (alsómező), Campu 
din snsn = Kimpudinszusz (felsőmező), Rituri = Ri tur (rétek), 
Sesu —Sesznr (sík), Pomni — Pomny (gyümölcsös), tehát határ-
részei fekvésöktől s egyéb jellegöktől nyerték nevöket. 

Vize a Valea Morii — Váljá Morij (Malmos-patak), mely-
nek a regényes hegyoldalon nagyobb esése van. A vízesés 
környékét Mária-völgynek is hívják. 

Kútja a Fántána Pintii = Funt iná Pintyij (Pintea = Pintya 
kútja). Itt öt község ha tá ra találkozik, ú. m. Kelencze, Gyö-
keres, Nagy-Nyires, Nagy-Körtvélyes és Váralja (Varaju) ha-
tára. 

i Tr. — 2 Tr. 1901. IX. 284. 1. — Nagiji>. Nvk. 1847 110 lap. 4 Magy. 
Stat Közt XI1 köt. 65. és 66. 1. — 5 U. o. 502. 
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Kelenezéhez tartozik egy Kis-Bées nevű hely a Szamos 
balpar t ján, mely a tutajdeszka-kereskedők kikötője volt a 7()-es 
években. 

K e n d e r n i e z ő . 

Nevének vál tozatai : Kendurmezu 1350, Kendennezew 1409. 
Kender-Mezew 1492, Kendermezeo 1507, Kender-Mezen 1610, ro-
mánu l Kédre 1733, Chendrea = Kendr já és Tyendr já . 

Mint dobokavármegyei helység a pánczélcsehi já ráshoz 
tartozott . ' 

A monda szerint a legrégibb község az Almás mentén. 
Keletkezését összekötik a magyarok bejövetelével. Határa 
Tihóig terjedt.2 

Az Almás keleti pa r t j án épült élénk forgalmú út mellett 
Zilaktól másfél mértföldnyi távolságban. (1722.)3 

Hodor azt írja 1837-ben, hogy a falu «mostani helyére 
a megyei rendek 1715 j un . 4-diki végzésénél fogva szállott le.»4 

A kolozsmonostori konventnek 1350 szept. 10-diki jelen-
tése szerint az Almás vize melletti Kendurmezeu egyike Bras-
sai Jakab bir tokainak. 5 

1434-ben e bi r tokba beiktattatták Drághi Lászlót, Jakabot, 
Zsigmondot és Osváldot. úgyszintén Zsombori Gergelyt és Ta-
mást. a János fiait.6 A Bélteki Drághi Sándor és György fiak 
el lentmondása pedig nem használt.7 

1409 1507 közt Zsombori Péter és László; Drághi Zsig-
mond és Tamás, Csupor Miklós erdélyi vajda,8 a kinek el-
zálogosítják,9 Drághi Márk,10 Zsombori Péter fiai: Péter Bene-
dek és Mihály, a kiknek a bir tok felét leköti az apjok." a 
szereplők. 

1 Tilió határrészei között említve van : Tundul Chendrii. 2 Cons. 
Dob. - :í Hodor K.: Doboka, 549. 1 — 4 U. o. — 5 Anjouk Okmt. V. 403—404. 
lap. — <; Hodor K : Doboka, 549. 1. 7 U. o. 535—536. 1. — 8 Dl. 36.394. Km. 
Prot. G. p. 14. nr. 2. — 9 Dl 36.393. Km. Prot. F min. pag. 151. nr. 1. és U. o. 
98. nr. 2. 1 0 Dl 36.398. U. o. M min. p 79. nr. 1 — 11 1)1. 36.405. Michael 
p. 267. nr. 1 
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1590-ben Kendi Sándornak van itt egy Nyisztor János, 
nevű jobbágya, a kiért 200 írtig többen kezességet vállalnak.1 

1602 előtt a Zsombori Fa rkas bir toka volt, de 1602-ben 
Básta György generális és Keövendi Székely Mihály tiszán-
túli kapi tány Trogeri Lodi S imonnak adják érdemei ju ta l -
mául . 2 

Gyulaíi Lászlónak 1003 szept 19-dikén kelt levele szerint 
Csáki István elzálogosította Kendermező jószágát Bogáti Meny-
hértnek, a ki később Gyulaíi Lászlónak adta e jószágot más 
birtokért .8 

Gábor fejedelemnek 1610 jun. 22-dikén kelt levele sze-
rint Gyulaíi László kikötötte, hogy Csáki István vagy mara-
dékai kötelesek átbocsátani Kender Mezeot, a mikor az almási 
és egeresi jószágot kivált ják/ ' 

1613 előtt Kendermező és Ivis-Bákos jószágok visszavál-
tása ügyében özv. Bátóti Gyulaíi Lászlóné Széchi Katát, ki 
most Prépostvári Zsigmond neje, megidézteti Csáki Istvánné 
Wesselényi Anna, a minek e l lentmondanak Gyulaíi Sámuel, 
Zsuzsánna és Borbála." 

Csáki Istvánné Wesselényi Anna a törvényhez szabja 
magát Kendermező és Bákos bir tokok ügyében, a min t 1612 
febr. 12-dikén írja egyik levelében.6 

1837-ben Kendermező b i r tokosa i : Csáki Gábor ivadékai 
és Szentiványi meg más nemesek.7 

Bégi gör. kath. egyháza fából való. Az egyházközség 
anyakönyve 1835-ben kezdődik. Egy t an te rmű gör. katholi-
kus jellegű elemi iskoláját 1873-ban szervezték. 

1733-ban (Kédre) 30 volt az oláh családok száma; egye-
sült papja Gábor.8 1750-ben 191 a gör. kath. lélek.9 

1837-ben 317 lélek lakik itt s 82 ház van.10 1890-ben lélek-
száma 737; nyelvre nézve magyar 29, oláh 694, egyéb nyelvű 

1 Orsz. lt. Gyí" kápt. lev. cent. U. 80. — 2 U o. E. 80. — 3 GKG. A. fasc. 
XVII. — 4 U. o. — f u . o. — « U. o. — " Hodor K : Doboka, 549. 1. — 8 Tr. -
9 Tr. 1901. IX. 287 1. 10 Hodor . Doboka, 549. 1. 
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14; vallásra nézve gör. kath. 677, ágost. hilv. evang. 29, evang. 
reform. 3, izr. 28. Házak száma 141. 

1722-ben ha tára két részből áll. Talaja a lapályon fél-
fekete, a domboldalakon veres, ál talában sovány. Trágyában 
hiányt szenved. Kétszer szoktak szántani 4 és 6 ökörrel . A 
tiszta őszi bnza megterem e határon. Szénája erdei. Őrölni 
a szomszédos ha tá r ra j á rnak . Tűzi használatra és építkezési 
czélokra van erdeje. Az Almás néha kiont.1 

Az ekkor összeírt 5 jobbágy, 4 zsellér, 4 bu jdosó és 4 ud-
vari szolga kezén volt 12 egész és féltelek, 3 puszta telek. 
23 ökör, 22 tehén, 4 bor jú és üsző, 4 ló, 45 juh és kecske, 
2 méhkas, 40 sertés, 04 köblös szántóföld, 12 köblös míve-
letlen föld, 17 köböl és 1 metre ta őszi vetés, 7 köböl és 1 
metreta tavaszi vetés ; termett a megelőző 1721. évben e ha-
táron 182 kalangya búza, 91 kalangya zab, árpa és alakor, 
16 kalangya kender és len. 38 szekér széna. A falu szenvedő 
tartozása 0 magyar frt (csak a zselléreké).2 

1895-ben gazdaságainak száma 168. Területe 2023 kataszt-
rális hold, a melyből erdő 657, szántóföld 617. legelő 451, 
rét 370, ker t 21, szőlő beültetve 10, terméketlen 497 hold. : l 

Erdőiben hamuzsi r t főznek (1837).71 

1721-ben adója 221 rhf. volt. 1722-ben e falu közös tar-
tozása 156 magyar frt.r> 

1900-ban 5457 K. 52 fill. becsértékű cselekvő vagyona 
van, állami egyenes adója 1827 K. 56 fill. 

Utczái: Nagy-, Komlós-Ujfalu-, Templom-, Iskola- és 
Dealul Vii = Gyálul Vij (szőlőhegy)-utcza. 

Határrészei : Ses = Sész (síkság), Resteuci — Résztéucs 
(járompálczácskák), Cetájea = Csétaczjá (váracska), Dósul 
Sforos = Doszul Szforosz, Dósul Malului = Doszul Málu-
luj (partmelléki hát), Gomléus = Komleus (komlós; ugvan-

1 Cons. Dob. — 2 ü . o. — :í % . St. 510. lap. — 4 Hodor K. : Doboka, 
549. 1. — « cons. Dob. 
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ezen szó átvéve), Dealul Vii = Gyálul Vij (szőlőhegy), Dealul 
Ográíjilor = Gyálul Ogrezilor (a kertek mellett fekvő domb), 
Zsárnó és Podul Gucului = Podul Kukulu j (kakuk hídja). 

1582 jú l ius 5-dikén tanuval latás folyik a Samovölgye 
birtokrész halárai felett, mely Kendermező dobokavármegyei 
bir tokhoz tartozik.1 

Kene. 

Kene 1279, Kenee 1475, Keene 1329. 
Az oklevelekben 1279-ben a külsőszolnoki Szarvad bir-

tokkal (Tasnád-Szarvad) határos.2 Ugyanebben az évben Kene 
és Tasnád között van említve Szarvad birtok, m a j d Oroszlán-
Csaholylyal, Magyar-Csaholylyal (1429), Zölczével (1454), Szil-
vással és Szeödemeterrel (1475), Panit tal (1534) fordul elő.:! 

Csakugyan e tájt ta lálunk is egy Kenge nevű helyre.4 

Talán épen ott lehetett, a hol most Tasnád-Malomszeg fek-
szik. 

1377-ben Kalandai András mester, szolnoki alispán és a 
szolgabirák innen kelteznek egy levelet bizonyos hata lmas-
kodás tárgyában. 5 

1450-ben Kénén Szolnok vármegye törvényszéket tart.0 

1348 május 5-dikén Csaholyi János mester az ő Csaholv 
és Kene nevű falui bitorlásától a tasnádi vendégeket eltiltotta, 
mint ezt András mester, End re fia, Külső-Szolnok vármegye 
alispánja és szolgabirái bizonyítják." 

1352 szeptember 21-ikén Csaholyi János mester Kene 
nevű faluját Szarvadi Miklós a maga és testvére László szol-
gáival meg szarvadi s szentmiklósi jobbágyaival a köztük folyt 
per közben hata lmasul megtámadta, onnan tizennégy sze-
kér gabonát Szarvadra és Szentmiklósra vitetett. Lajos király 
megparancsol ja a várad-hegyfoki konventnek, hogy ebben 

1 Orsz. lt. Gy. f. kápt. lev. cent. H. 40. — - Fejér, V. 2. 559. — :í U. o. 
559—61 1 — 4 V. ö. e mű II k. 274. 1. — 5 Zichij-Okt. IV. k. 6. 7. 1. — (í Nagyv. 
Muz. Bl. — " Szabó K. : Az Erd. Mu: Ered Oki., 21. 1 
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az ügyben tartson nyomozást .1 A várad-hegyfoki konvent 
Lajos király parancsából a nyomozást megtartván, jelenti 
október (5-dikán, hogy Kene helység összes szomszédjainak 
val lomása szerint Szarvadi Miklós a maga és testvére László 
szarvadi és szentmiklósi szolgáival és jobbágyaival Csaholyi 
János mester Kene nevű faluját Sz.-Lőrincz napja után való 
vasá rnapon ha ta lmasul csakugyan megrohanta s onnan tizen-
négy szekér gabonát elvitetett.2 

Csaholyi Péternek, János fiának arra a panaszára, hogy 
a szarvadi nemesek Kénén, Külső-Szolnok vármegyében a 
házát rágyújtották, megparancsol ja I. Lajos király 1358 már-
czius 18-dikán a váradi kápta lannak, hogy tartson nyomo-
zást/5 A kápta lan a nyomozást megtar tván, április 15-dikén 
jelenti, hogy mindenki vallomása szerint Szarvadi Miklós, 
László fia és Szarvadi Hégön Kénén, hol Csaholyi Péter Já-
nos fia, egyik jobbágya házában hált, a házat csakugyan rá-
gyújtot ták.4 

Dénes erdélyi vajda megparancsol ta volt a váradi káp-
talannak, hogy küld je ki hiteles emberét Kenére, hol a szol-
nokvármegyei alispán és szolgabirák törvényszéke tartatik, 
a végből, hogy ott a vajda emberével Parlagi Györgygyei 
együtt eleget tétessen Ujnémeti Péternek és Lőrincznek a 
Csaholyi Sebestyén oláhcsaholyi jobbágyai részéről. Er re vo-
natkozólag a váradi káptalan jelenti, 13(37 ápril is 11-dikén, 
hogy Csaholyi Péter az elégtétel adását megtagadta azért, 
mert a va jda levelében megnevezett jobbágyok apjai nincse-
nek megjelölve.5 

Egy 1379 okt. 10-dikén kell oklevél szerint László erdélyi 
vajda Szolnok vármegyének Kene falu mellett tartott gyűlé-
sében Csaholyi Sebestyént az ellene m á r megítélt kétszer (52 
frtnyi követelés alól felmenti, minthogy Csaholyi Sebestyén 

1 Szabó K. : Erd. Muz. Ered. Oki, 23. lap. - U. o. — :J ü . o. 20. 1 
4 U. o. — 5 U. o. 30. 1. 
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az ítélet szerint egymaga megesküdött , hogy a követelésben 
teljesen ártatlan. A dolog úgy történt, hogy Tövisedi J akab 
deák vádat emelt volt ellene, hogy neki adott szavát nem 
váltotta be. Azt állítá ugyanis, hogy midőn ő némely tövi-
sedi és medgyesi részjószágait kivál tandó Szunai Lászlónak 
és Miklósnak 62 Irtot tartozott volna fizetni s e végből Med-
gves nevű faluját zálogba akarta vetni, e Csaholylyal szom-
szédos falu elzálogosításának Csaholyi Sebestyén ellene mon-
dott és hit alatt megígérte neki, hogy annak a fa lunak a zá-
logára még a íizetés ha tá rnap ja előtt 62 Irtot fog adni, de ezt 
nem teljesítette. A királyi udvar ennek alapján elmarasztal ta 
volt (Csaholyi Sebestyént a 62 forint kétszeresében s ez alól 
menti őt fel az erdélyi vajda. 1 

Kénén 1406-ban Lachk (Jakcsi?) J akab és a He(gén?)f ia 
János erdélyi va jdák generális eongregatiót tar tanak, a me-
lyen a Deésházi Menyői Benedek fia, László, mint tábori 
proelamátor (pr. eastri) szerepel.2 

Szirmainál találunk egy adatot, melyben több Szatmár 
és Középszolnokban fekvő helység van felsorolva 1429-ből, 
mint a Chaholyi család bir toka. Ezek között található Keene 
is, melyről azonban nem lehet kétség, hogy Középszolnokot 
illeti. Ekkor Zsigmond király megerősíti Keene b i r tokában 
udvari hívét, Csaholyi Jánost , az István fiát és Csaholyi 
Lászlót.11 

(Csaholyi János e bir tokáról Csáki György áttelepített 
egy jobbágyot a saját Daróez bi r tokára . Ez ügyben 1446-ban 
vizsgálat folyik/' 

A középszolnoki Kénéről jobbágyokat haj tot tak el (Csa-
holyi János és László, János íia János és ezen László fiai 
Mátyás, Pál és György, a kik ellen ezért 1454-ben vizsgálatot 
tar tanak Szántói Becski fiai László, Péter és Dénes érdekében. 5 - 0 ' 

1 Szabó K. : i. m. 37. 1. — 2 Jlt. — ;í Szirmai: Szatmár, 1810. V. 109. 1. 
4 Fejér, X. 7. 97. — 5 Lelesz, C. 27. f. an. 1440. nr. 18. (í U. o. conv. B. 100. 
f. anni 1454. nr. 63. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. III. 41 
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A szolnokmegyei Kene egyike volt azon részbir tokoknak, 
a melyekről 1455-ben örök vallomást tesz Dengelegi Bernát 
számára Csaholyi Sebestyén.1 

1463-ban vizsgálat volt Csaholyi László fiai, Pál, György. 
Csaholyi János fiai, János, Miklós részére, Miklós erdélyi 
püspök ellen, ki Kene középszolnoki bir tokon hozzávetőleg 
400 holdat törvény ellen elfoglalt s a jobbágyokat onnan sa-
ját Tasnád bi r tokára telepítette, az összes lábas jószágot és 
ingóságot pedig elvitette.2 

Csaholyi Pál keresetére, melyet indított az erdélyi püspök 
embere i és tasnádi vikáriusa ellen, azért, hogy berontot tak 
Keene jószágára és ott 1000 arany forintnál több kárt tettek, 
a mit a vádlottak tagadtak, Mátyás király 1408 márcz. 19-dikén 
azt ítélte, hogy ártatlan voltuk igazolására esküt tegyenek. 

Keneeről 1475 körül 2 frt adót fizettek a vajda (Denge-
legi Pongrácz János) jobbágyai / ' 

A középszolnoki Kene egyike volt Csaholyi Ferencz azon 
javainak, a melyek Csaholyi Farkas 1534-diki tiltakozása sze-
rint öröklés jogán e Farkas ra meg Csaholyi Péterre szállan-
dók és a melyekből a fenti Ferencz özvegyét, Artánházi 
Boldizsárné Annát csakis hozomány illeti meg.5 

Ekkor Kenére vonatkozólag Artánházi Bornemissza Bol-
dizsár szerződésre lép Csaholyi Péterrel és Farkassal .6 

Özvegy Csaholyi Ferenczné Anna, ki most Bornemissza 
Boldizsár neje, visszatartotta menyasszonyi hozományában a 
középszolnoki Kene birtokot, melyet Csaholyi Boldizsár fia 
Farkas vissza akar váltani. Ezért János király 1539 október 
2-dikán meghagyja a leleszi konventnek, hogy Annát idézze 
elébe.7 

Azután nyoma vész Kenének. 

1 Lelesz, Prot. 4. fol. 47. an. 1455. — 2 U. o. C. 116. f. an. 1463. nr. 21 
Tört. Tár. 1897. évf. 499—500. 11. — 4 E mü I. k. 177 1. — 5 Lelesz, Act. an. 

1534. nr. 3. — 6 GKG. A fasc. XVII — 7 A leleszi konvent jelentése János 
királyhoz 1539 decz. 14-dikén. GKG. A. fasc. II. 
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Kerestelek. 

Nevének változatai : Keres 1257,1 Keresteleke 1400, Körös-
ietek 1422, Kereszthelek 1435, Kereztelek 1435—47, Kerewstheleke 
1470, 1478, 1481, Keresztelke 1549, Kerezthetek 1553, Kelesz-
thetek 1500, Körös-Telke 1733. 

1400-ban, 1473-ban és 1519-ben krasznavármegyei , 1470-ben, 
1478-ban, 1481-ben és 1493-ban középszolnokvármegyei hely-
ség. 1481-ben, 1519-ben, 1553-ban Somlyóhoz, 1604-ben Somlyó-
aljhoz tartozott. Kerestelek és Kárásztelek vagyis a régi két 
Kiris várjobbágyság, mint már tud juk , Kraszna várához tar-
tozott. Szilágy vármegyébe Kraszna vármegyéből kebelez-
ték be. 

Kerestelken bir tokos volt a gerlai apát.2 A gerlai monos-
tor még 1388-ban fennállott .3 

Keresteleke egyike volt azon részbir tokoknak, a melye-
ket Báthori János és István a maguk meg testvéreik: Miklós, 
( i e ra rdus és Domokos nevében elzálogosítanak száz tiszta 
a r any forintért Báthori Andrásnak/ ' 

Borzi Miklós krasznavármegyei alispán és a vármegyei 
szolgabírák el akarták pusztí tani Báthori Szaniszló fiának Ist-
vánnak Köröstelek birtokát. Ez ügyben 1422-ben vizsgálatot 
tar tanak.5 

1435-ben a krasznavármegyei kereszthelek bir tokért Ku-
salvi Jakesi László fiai: László és András meg Thallóczi Fe-
renczné Jakesi Heléna pert folytatnak Báthori István, a Sza-
niszló fia és (iyörgy, a János fia ellen. A nádor kéri a váradi 
káptalant, hogy vizsgálja meg az ügyet.6 

A középszolnoki Kerezteleke bir tokba 1461-ben beiktat-
ják Báthori Andrást , Istvánt. Lászlót és Pált.7 

1 Hazai 0 km tár, VI. 60, 91. 1. — 2 U. o 91. lap. — Dr. Karácsonyi J. . 
Békésvárm. tört. I. 178. lap. — 4 Lelesz, Act. Bercs. fasc. 12. nr. 32. (prot. III 
pag. 370.) — 5 U. o. B. 224. f. 22. nr. 38. — « Fejér, c. XI. 329. — 7 Lelesz, 
Stat B. 350. 

41* 
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1470 máj . 18-dikán a szentjogi konvent vizsgálatot tar t 
a középszolnoki Keresteleke bir tokon elkövetett hata lmasko-
dásért Báthori Miklós, Losonczi János és András, Nagyfalusi 
Márton Mihály, másrészt Palóczi László közt.1 

A krasznavármegvei Keresthelek birtokrészt 1473 okt. 
26-dikán özvegy Zsombori Tamásné Báthori Hedvig átadta 
rokona inak illetve unoká inak : Patai Dezső Antalnak és gyer-
mekeinek: Zsófiának és Gáspárnak meg Esküllői Ördög Si-
monnak és fiainak.2 

Keresthelek 1481-ben a Somlvai Báthori Miklós, Zsig-
mond és testvérei birtoka, a mely Somlyóhoz tartozik.3 

A középszolnoki Kerestelek bir tokon hata lmaskodtak 
Gerbed Tamás, Sarmasági András és János, Kémeri Nagy 
Imre, Vajai Balázs és fiai: Dávid. Imre, Ábrahám, Miklós, 
Pál, a kik ellen ezért 1493-ban vizsgálatot tar tanak Báthori 
Miklós és Gerbed Miklós özvegye. Anna érdekében.4 

Az itt következő időszak: 1519 1686 ma jdnem teljesen 
egyező adatokat merí t fel Somlyó többi tartozékaival, pl. Hid-
véggel. 1519-ben a krasznavármegvei Kerestelekre nézve is 
szóba kerül, hogy Somlyó várának e tartozékáért per folyt 
Bélteki Drágfi János, másrészt Báthori Miklós fia, István és 
Báthori János fia, János között, a mely pert a nádor 1435 
ápr. 21-dikén elhalasztotta; majd 1447 jun . 21-dikén Iléder-
vári Lőrinez nádo r ítéletet hozott ez ügyben. Ama pe rha -
lasztást és ezen ítéletet 1519 okt. 8-dikán átírja II. Lajos 
király.5 Azután a Báthoriakon kívül Yalkai Miklósné, Sarma-
sági András, Keresztúri Lengyel Jakabné, Csaholyi Ferencz, 
a Gvulafiak, meg Druget Gáborné, özvegy Nagymihályi Bánfi 
Gvörgyné, Bánfi Gábor és György meg Surányi János özvegye, 
özv. Kállai Lőkös Ferenczné, Bánfi Tamásné, Nagylónyai 
Zsigmond, Lónyai Kata, a Becskiek, Magyarvéggyantai Boros 

1 1)1. 30.044. — 2 1)1. 36.393. Km. Prot. F. min. pag. 168. nr. 2. 3 1)1. 
29.537. — 4 Lelesz, B. 243. f. anni 1493. nr. 30. — 5 Dl. 29.778. 
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László, Perecseni Nagy Andrásné meg Lindvai Mihály isme-
rős nevekkel találkozunk.1 

1713-ban Keresteleken \7ai Lászlónak is vannak emberei .2 

ir)53-ban a krasznamegyei Somlyóhoz tar tozó Kerestele-
ken (i kapu után fizettek adót a Somlyói Báthori András 
jobbágyai , a Báthori Miklós özvegye, Báthori Imre és Far-
kaséi pedig 1 1 után. E 9 kapun kívül feljegyeztek még 1 
birót, 18 szegényt és 0 új házat, továbbá Báthori János ré-
széről 2 szegényt;1 1604-ben a krasznavármegyei Somlyó-
al jához tartozó Kerestelek, Hídvég, Győrtelek, Szoros, Újlak 
és Csehi helységekben 2 jobbágyház fizetett adót Lónyai Ist-
ván részéről.4 

A krasznamegyei Keresteleke egyike volt Báthori Sza-
niszlófi Farkas azon jószágainak, a melyeket mint gyám bírt 
Károlyi János, kit 1554-ben megidéztet fenti Farkas testvére, 
István, mert a gyámság ezt illette volna meg.5 

1590-ben e bir tokból is osztalékot kap Szaniszlófi Bá-
thory Zsigmond ellenében Bánfi Tamásné Szaniszlófi Báthory 
Zsófia.6 

1595 jun . 11-dikén özv. Kardos Miklósné, Erdőteleki 
Borbála megkegyelmez egyik hüteten csehii jobbágyának 
Luka Lázár fiának, Máté va jdának s egy házat és egy keres-
teleki házhoz való rétet ad neki használatra.7 

1681-ben Báthori Zsófia fe jedelemasszonynak Kerestelek 
(ekkor már prsediumbeli) részbirtokát az ingatlanokkal együtt 
lefoglalják bizonyos tartozás fejében Magyar-Véggyantai Bo-
ros László számára.8 

1806-ban Kerestelekről összeírták a br. Bánfi, Horvát, 
gr. Toldalagi. Ladányi, Szentmarjai , gr. Károlyi, br . Kemény, 
Rácz és Réner bir tokos nemes családok tagjait, összesen 11-et. 

1 Az 1545, 1549, 1550, 1551, 1553, 1554, 1560, 1585, 1590, 1623, 1641, 1681, 
1686. évekre vonatkozó levéltári jelzeteket 1 HidvégnéL — 2 Bl. — :J Dical 
4 U. o. — 5 Lelesz, Act. anni 1554. fasc 2 nr. 7. — Bl. fasc. SS. nr 2. 
~ Nagyv. Múz. Bl., 8 Bl. fasc. XX. nr. 23. és fasc. YY. 
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Ezek kezén volt összesen 47 lakott és 10 puszta ant iqua meg 
20 lakott nova jobbágytelek. Legtöbb telke volt gr. Toldalagi 
Lászlónak (11 lakott és 8 puszta antiqua, 3 lakott nova), 
br. Bánfi Lászlónak (7 lakott, 3 puszta antiqua, 3 lakott nova) 
és Pálnak (5 lakott, 2 puszta ant iqua, 0 lakott nova).1 

A gör. ka tbol ikusoknak fa templomuk van. Anyaköny-
veik 1824-ben kezdődnek.2 Egy t an te rmű elemi iskolájok 1892-
ben épült. 

A Báthor iaknak 1529-ben tizenegy jobbágyuk van itt, 
ezek neve: Cajk, Koszta, Csigán, Xan, Megi, Badaeson, Szabó. 
Dan, Mészáros, Gal, Iwanne.3 

A XVII. századból szilágyi és erdélyi jobbágyokról fen-
maradt jegyzék szerint egy jobbágy és egy puszta jutott 
Lónyai Marg i tnak 4 Keresteleken, a hol egy 1675-diki eon-
seriptio szerint Erdélyi Jánosnak 4 ökre, 3 tehene, 5 disznója 
van. Szó van a Lázár pusztájáról is.5 

1715-ben 5 jobbágy, 3 zsellér, összesen 8 háztar tás íizet 
adót, magyar 5, oláh 3 ; 1720-ban 0 jobbágy, 4 zsellér, 2 tak-
sás, összesen 12 háztartás, 7 magyar és 5 oláh. Ebből követ-
keztetve a népesség száma 1720-ban 108 lélek. 03 magyar és 
45 oláh.6 

1733-ban Körös-Telke helységet tisztán oláh lakosságú-
nak jegyezték fel. Családjainak száma 21. papjának neve 
Jonake, egyesült.7 

1847-ben 420 gör. kath., 1 evang. reform., összesen 421 
lakója van. s 1890-ben lélekszáma 095; nyelvre nézve magyar 
48, német 3, tót 3, oláh 041 ; vallásra nézve róm. kath. 22, 
gör. kath. 030, gör. kel. 10, evang. reform. 24, izr. 9. Házak 
száma 137. 

A művelés alatti területből adózás ezéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 55, 1720-ban 32*/2 köblöst : rétet 1715-ben 

1 Szv. lt. - Sch 1886. 143. lap. :5 Jlt. — 4 W'l. — 5 Szcjy. — Magy. 
Stat. Kőzi XII. k. 68. és 69. 1 — 7 Tr. — 8 Nagyv. Nvk. 1847. 97. lap. 
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31, 1720-ban 62 kaszást ; szőlőt 1715-ben 11. 1720-ban 3 ka-
pást.1 1895-ben gazdaságainak száma 183. Területe 2300 ka-
tasztrális hold, a melyből szántóföld 727, legelő 720, rét 428, 
erdő 288, kert 28, terméketlen 103 hold.2 

A községnek 1900-ban 3091 K. 20 fill. becsér tékű cse-
lekvő vagyona van, állami egyenes adója pedig 2462 K. 
62 fill. 

Utczái: Nagy-, Felső-, Gödrös- és Rét-utcza. 
Határrészei : Vidie, ebben van a Vulpisce = Vulpistyé, 

tájsz.: hulptyis thé (a rókák tanyája) ; Dobosmái, ebben van-
nak : Calea Tauri lor Káljá Táur i lor (a bikák útja), (Csorgó, 
Copaci = Kopács (nagy fák), Dósul Rituri lor = Doszul Ri tur i lor 
(rét-hát) és Podisor Pogyisor (hidacska); Dósul Funi lor = Do-
szul Funyi lor (kötél-hát), Hártoape Hirtapé (szakadékok), 
Valea Spinetului = Váljá Szpinyétuluj (tövisbokros völgy), 
Plopisce = Plopistyé és Ploptvistyé (nyárfás), Pruni i cei Kosi 
Prunyi j cséj Rosj (a veres szilvafák) Valceana — Valcsáná (völ-
gyecske). F rdők : Báita = Rajiczá (bányácska, fürdőcske), Ce-
ret== Csérét (cserfás), Coastea Balitii = Kasztjá Báliczij (Bali£ä= 

bálicza tájszó = fenevad, szörny: a szörny halma), Bere = Bérk 

(berek) Dumbrava (liget). Cserjés b o k r o k : la Copacel lá Ko-

pacsél (a törpe fánál) és B e r c = B é r k (berek). Szőlőhegyek: 
Szarkó-völgy és Vidonya. For rása i : T o p i l a = T o p i l a és Top-
tyila (kenderáztató), Budii = Bugyij (kádacskák) Isvor = Izvor 
(forrás). Pa tak ja i : Valea Satu lui = Váljá Szátuluj (a falu pa-
takja), Vidonya-patak és Buciumi (Bucsum) patakja . Kút ja i : 
Tekenő-kút, Nagy-kút és Fán tána Fec io r i l o r=Fun t iná Fécso-
rilor (a legények kútja). Ez utóbbit arról nevezték el. hogy 
ide menekültek régebben a legények a katonafogás elől. 

Keresztúr. L. Szilágyfő-Keresztur. 

1 Mtifjij- Stat. Közt. XII. k. 68. és 69. 1 2 M(j. St. 502. 
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Iveszi. 

Középszolnokvármegyei helység, mely az oklevelekben 
Kezy (1475), Kezy (1516), Kezi (1547) néven fordúl elő. Most 
Nemes- vagy Magyar- és Oláh-Keszit (Chiseu) találunk. 

Iveszi valami különös alakú erdőt jelent.1 

Közép-Szolnok vármegyének 1475 körüli adólajstromá-
ban Kezy hegységben Szodorai (Zudoray) János jobbágyait 
2 fr t 1 dr., a Iveszi (Kezy) Kelemen jobbágyait 1 frt adóval 
rótták meg.2 

1516-ban a középszolnok vármegyei Kezy részbirtokot el-
adja Szodorói Péter örökre Szodorói Jánosnak és György-
n e k ; 3 1520-ban Pelei Fülöp és Szunai István adják át Szo-
dorói Ungvári Péternek.4 

1543-ban (a középszolnoki Kezyben) Horváti László öz-
vegyének a jobbágyait 1. a Keszi Ferenczéit pedig 2 kapu 
után rótták meg adóval. Volt a helységben a 3 kapuszámon kí-
vül még 1 biró és 3 szegény.5 1549-ben 1—1 kapu után fizettek 
adót özv. Szunai Istvánné meg Szarvadi László özvegyének 
a jobbágyai. E 2 kapun kívül följegyeztek még 5 szegényt, 
3 új házat és özv. Szunai Istvánné részéről 1 nemesi udvar-
házat." 1570-ben 1 1 kapuszámnyi adót fizettek a Mindszenti 
János és Nagy Pál jobbágyai.7 

Kezi egyike volt néhai Szodorói Máté ama részbirtokai-
nak. a melyeket 1547-ben jogtalanul birtak özv. Nagy Albertné 
Erzsébet, özv. Sarolyáni Márton Tamásné Juliánná, Varsolezi 
János, Herei Csögi Ferenezné Herei Magdolna meg Herei Ger-
bed Györgyné Herei Juliánná, kiket azért Szodorói János és 
Tamás meg is intettek.8 Egyike volt továbbá Keszii Kelemen 
azon részbirtokainak is. a melyek felosztása, meg a róluk 

1 Dr Karácsonyi János : Békés Vármegye Története, II köt 178. lap. 
- V. ö. c mű I k. 178. 1 — 3 Lelesz, Prot. 2. íol. 73. an. 1516. '' U. o. Prot. 
5. fol. 104. an. 1520. - 5 Dical. — U. o — 7 U. o — 8 Lelesz, Act. an. 1547. 
fasc. 3. nr 44. 
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szóló oklevelek tárgyában Kishatvani Ferenez és nővérei pert 
folytattak Szarvadi László gyermekei ellen. Ez ügyben 1551-ben 
Ítéletet hoznak.1 

1797-ben «a hadi segedelemhez való hozzájárulásra» Ne-
mes- és Oláh-Keszi községet írták össze. Nemes-Ivesziben sa-
ját te lkükön lakó egyházi immún i s nemesek ; Török Pálné, 
Beke Zsigmondné, Lánczi Zsigmond, Beke József, Bató (iyörgy, 
Beke Lajos, László, András, Ferenez, Sámuel, Sándor és Pál, 
Szombati Péter, Balog Sándor, Pap Mihály, Illyés Péter és 
Beke Zs igmond; saját te lkükön lakó eon t r ibuens nemesek : 
Szabó József, András és György, Varga Mihály, Hérmán Mi-
hály, Nagy György, Páka Miklós, Nagy Mihály és Sándor, 
Belényesi Gábor és László.2 Oláh-Kesziben lobirt okos : Hal-
mágyi László; kisebb bir tokosok: Beke Ferenez, Lánczi Zsig-
mond, Mensáros Sándor, Bydeskuti Imre, Pogány Lajosné, 
Diószegi Zsigmond, Pap László, Kolumbán János, Bydeskuti 
Istvánné, Beke József, Török Pálné, Biró Pálné, Beke Zsig-
mondné és Bató György; saját te lkükön lakó egyházi neme-
sek: Nemes János és Pap Tógyer ; p a p : Popa Juon. : í 

1805-ben Nemes-Kesziről összeírták a Nagy-család 2 fegy-
verfogható tagját, mint adózó nemeseket, továbbá a Hermán, 
Szabó, Gellért, Somogyi, Nagy és Páka szabad állapotú csa-
ládok 13 fegyverfogható t ag j á t ; 4 lovasnak vették a Bató-, 
Illés- és Beke-családok tagjait, összesen 6-ot ; gyalogosnak pe-
dig a Beke-, Török-, Szabó-, Balog-, Belényesi-. Pap-, Tót- és 
Nagy-családok tagjait, összesen 13-at ; 5 okt. 13-dikán honia-
giális esküt ezen családoknak s a Szűcs családnak tagjai, ösz-
szesen 22-en, tettek.6 

Keszi is azok közül a középszolnoki helységek közül 
való, melyeket a törökök, szatmári tolvajok és kuruezok 1682 
előtt elpusztítottak.7 Hont vármegye küldöttei a pragmatica 

1 Lelesz, Act. an. 1551. fasc. 2. nr. 2. — - S/.v. lt. U. o. — '4 U o. 
5 U. o. — <! U. o. — ~ Szv. lt. 



sanctio táján Közép-Szolnok vármegyében végzett összeírásaik 
alkalmával egyik Kesziről sem emlékeznek, a miből nyilván-
való, hogy ekkor még nem álltak helyre e falvak. 

Egyházaikról kevés adatunk van. Most Oláh-Kesziben a 
gör. kathol ikusoknak fa templomuk van.1 Az evang. reform, 
egyházak névkönyveiben rendszerint Pelekeszivel találkozunk." 
tehát Keszi Feléhez van csatolva, mely ma egy körlelkészség 
középpont ja . 

Nem merem állítani, hogy az 1603 febr. 16-dikán Den-
gelegen tartott közzsinaton (Kessiensis) ide küldték ki Pejri 
Bálintot papnak. : í 

Nemes-Keszi lakosainak a száma 1847-ben 183 lélek, kö-
zülök róm. kath. 3, evang, reform. 180.4 

Keszi lélekszáma 1890-ben 230; nyelvre nézve magyar 
109, német 5, oláh 56; vallásra nézve róm. kath. 3, gör. kath. 56, 
evang. re form. 100, izr. 11. Házak száma 51. 

1895-ben gazdaságainak száma 108. Területe 598 katasztrá-
lis hold, a melyből szántóföld 358, rét 87, erdő 82, legelő 20, 
kert 2, terméket len 22 hold.5 

1900-ban 2692 K. 60 f. becsértékű cselekvő vagyona van, 
állami egyenes adója 1340 K. 34 f. 

Utczái: Nagy- és Porkoláb-utcza. 
Határrészei : Tőberk, Berekalja, Tekehaj tó, Dinnyeföldek, 

Nyilas. E r d ő : Tőberke. Legelők: Morgó-hátulja, Kis-gaz. Szőlő: 
Morgóhegy. 

Kútai : Jókút és Itató-kút. 

Ivettősmező. 

Nevének változatai : Ketteusmezeu 1350, Kettewsmezew 
1560, Ketteosmezeo 1603, Kettős-Mező 1721, románul Tetisut 
1733, Tjetjis 1837. 

1 Sch. 1886., 187. 1. — - Névk., ev. ref'., 18(58., 44. 1. — Tört. Tár. 1898. 
évf. (524. 1. *— 4 Nagyv. Nvk. 1847., 10(5. 1. — 5 Mg. St 506. 
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1560-baii Almás várnak és városnak, 1603-ban Nagy-Al-
másnak a tartozéka. 

Doboka vármegyéből csatolták Szilágy vármegyéhez. Ott 
a pánczélcsehi járáshoz tartozott Nagy helység az Almás 
nvugoti par t ján , ír ja Modor.1 

Az itt elvezető út élénk forga lomnak örvend. Távolsága 
e fa lunak Zilahtól másfél mérföld. 2 (1722.) 

A kolozsmonostori konventnek 1350 szept. 16-diki jelen-
tése szerint Ketteusmezeu, mely az Almás vize mellett fekszik, 
Brassai Jakab bir tokainak egyike;5 

Ezután egy ideig már ismerős adatokkal találkozunk. 
1560 jun. 3-dikán Somlyói Báthori Kristófot és nejét ik-

tatták be a hűt lenségbe esett Bebele Ferencztől elvett, ezen, 
Almás várhoz és városhoz tartozó dobokavármegyei Kettews-
mezew bir tokába,4 majd Ketteosmezeo egyike volt azon bir-
tokoknak, melyeket 1603-ban Csáki István, mint Nagy-Almás-
hoz tartozókat zálogba vetett 14.000 forintér t Rá tóti Gyulafi 
Lászlónak.5 1607-ben pedig Mindszenti Benedek és neje Bánfi 
Anna érdekében fejedelmi parancs ra visszakérték az Almás 
várához tartozó dobokavármegyei Ketteosmezeo jószágot Pré-
postvári Zsigmondné Széchi Katától.0 

1630-ban az itteni (Ketteosmezeo) részbirtokot özv. Zaka-
riás Istvánné Básti Annának adja (Brandenburgi) Katalin.7 

1837-ben főbb b i r tokosa i : Józsika báró és Henter Csáki 
jogon; továbbá Rédei gróf.8 

Gör. kath. egyházát 1797-ben építették a szent arkangya-
lok tiszteletére. 1824-től anyakönyve van. Szintén gör. kath. 
jellegű egy t an te rmű elemi iskolája 1883-ban szerveztetett. 

1722-ben 5 jobbágyot, 10 zsellért, 5 bujdosót . 1 özvegyet 
s 3 udvari szolgát írtak össze e helységből.9 

1 Hodor : Doboka, 550. 1. — 2 Cons. Dob. — :s Anjouk. Okmt. V. 403— 
404 1. — * Gyí", kápt. lt. A. 65. — 5 GKG. C. fasc. XIX. « U. o. A. fasc. XVII. 
~ Orsz. lt. Gyulaf. kápt. XVI. Lib. Reg. fol. 51. és Bl. läse. II. nr. 10. 8 Ho-
dor K.: Doboka, 551. 1. — !> Cons. Dob. 
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1783-ban Kettősmező (Tetisul) oláh családjainak a száma 
30; görög-keleti pap ja János.1 1750-ben 200 g. kath. lélek volt.2 

Lakosai 1837-ben is oláhok s gör. egy. hitűek. Helyben 
pap juk és fa templomjuk . A lelkek száma : 1010, ebből 11 ne-
mes ; házak száma 132.:í 

1890-ben 1185 lakosa van ; nyelvre nézve magyar 13. 
német 19, oláh 1152, egyéb nyelvű 1: vallásra nézve róm. 
kath. 1, gör. kath. 1149, ágost. hitv. evang. 3. evang. ref. 4. 
izr. 21. Házak száma 247. 

Kettős-Mező ha tá ra 1722-ben két részből áll: az egyik 
keletre, a másik északra terűi el. Talaja a völgyben félfekete 
és sovány, a domboldalokon pedig veres és még soványabb. 
Kétszer szoktak szántani négy és hat ökörrel . Trágyája nincs. 
Az őszi kétszeres megterem. Szénája jó. Az Almás kiöntése 
kár t okoz. Őrölnek helyben. Erde je elegendő van úgy tűzi 
használatra, mint építkezési czélokra.4 

Ekkor az összeírt 5 jobbágy, 10 zsellér. 5 bujdosó, 1 öz-
vegy és 3 udvari szolga kezén volt 18 egész és féltelek, 3 puszta 
telek, 24 ökör, 25 tehén. 9 bor jú és üsző. 4 ló, 83 j u h és kecske, 
56 sertés, 123 köblös szántóföld, 0 köblös míveletlen föld, 
0 köblös zálogos föld, 30 köböl és 2 metre ta őszi vetés, 18 
köböl tavaszi vetés; termett e falu határán a megelőző 1721. 
évben 211 kalangya búza. 88 kalangya zab, á rpa és alakor. 
27 kalangya kender és len, 2 metreta borsó és lencse, 80 sze-
kér széna. Szőlőt mívelt 2 jobbágy és 3 zsellér, amazoknak 10. 
ezeknek 26 veder boruk termett . (1 urna körülbelül 13 liter.) 
Évi malomjövede lme e fa lunak 25 magyar Irt." 

1721-ben adója 258 rhf. volt. 1722-ben e falu közös tar-
tozása 120 magyar frt." 

Hodor földjét termékenynek, borát jónak mondja . 7 

1895-ben gazdaságainak száma 267. Területe 3345 kataszt-

1 Tr. - Tr. 1901. IX. 286. 1. — :! Hodor K.: Doboka, 551. 1 — * Cons. 
I)ob. — 3 U. o. — « U. o. — ~ Hodor K. : Doboka, 550. 1. 
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ralis hold, a melyből szántóföld 1625, erdő 578, rét 329, le-
gelő 300, kert 101, szőlő, par lag 54, beültetve 3, te rméket len 
355 hold.1 

A községnek 1900-ban 1575 Ív. 58 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 3733 K. 54 f. 

Határrészei : Gsáki-gorbói dűlő, ennek részei: Réchivara = 
Retyiará (fűzfácska?), Dealul lui ChiriluJ = Gyálul luj Tyir i -
lucz (Gyrillke halma), Lazuri- Lázur j (irtások), Balta Relii 
Bállá Rélij (rossz tócsa), Magura (fennsik), Párául Cuji lor = 
Pereul Kuezilor (fenkövescsermely), Párául Berbecelului = Pe-
rcül Bérbécséluluj (berbécske csermelye), Poar ta Viilor Par tá 
Vijilor (a szőlőhegy kapuja), Poeni = Pojény (erdei rétek), Ber-
curi = Bérkur j (cserjés), Blidároi Blidaroj (nagy tálas), Hor-
noi = Hornoj (nagy kémény), Jertaoi Jér taoj (nagy irtás, ugyan-
ezen szó átvéve), Sará tur íu Szeretura (sós dülő), F u n d a t u r a = 
Funda tu ra (zugoly), Ciungi Csunzs (tőkék), Groapa = Grape 
(gödör), Poeana Gaurii Pojáná Gáuri j (üreges erdei rét), Dim-
bul N e g r e n i l o r = D i m b u l Nvégrenyilior (Negrean = Xyegrean 
Fekete előnevűek dombja), Groapa Liorculuj = Grapá Ljorku-
luj (a rossz bort t e rmő hegy gödre), Yie Vije (szőlőhegy), 
Valea Lunga = Váljá Lunga (hosszú völgy), ennek részei: 
Mazérisce = Mazeristyé (paszulyos), Zama= Zárná (nedv), en-
nek része: Párául Zamii = Pereul Zámij, Fántána lui Miron 
Funt iná luj Miron (Miron-kút környéke) , Homorics , Zápo-
die^ Zepogyijé (völgy), Ples Plés (kopasz), Groapa l u p i 
Grapá Tupi (Tupa? gödre), Hártoape = Hirtapé (szakadékok), 
Oszolj, Dealul Lupulu i = Gyálul Lupu lu j (farkas-halom), Valea 
Sesurilor —Váljá Sészurilor (a rónák völgye), Sesuri Sészurj 
(rónák), SáIci = Szelcs (fűzek), Párául Fagilor = Pereul Fázsilor 
(a bükkfák csermelye), Vérful Homoriciului = Verful Homori -
csuluj (Homorics o rma) : Valea Caselor = Váljá Kászélor (a há-
zak kött el terülő völgy), ennek részei: Párául Cáprelii = Pereul 

1 Mg. St. 510. 
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Kapreli j (a kis kecske csermelye), Dimbul Mic l i i=Dimbul Mik-
lij (Miclea= Mikljá előnevű egyén halma), Pceana Stárcului 
Pojáná Szt i rkuluj (a gólvás erdei rét), Dealul Surii = Gyálul 
Szurij (ősz domb), Grául de mijloe = Graul gye mizslok (köze-
pes buza), Firsoare Firsaré (szálacskák), Fáge£él = Fazséczél 

dvis bükkfás), Dealul Mare Gyálul Máré (a magas domb); 

Ghiriac==Tyirják (Cirjék) dűlő, ennek részei: P o d u r i = P o d u r j 
{hidak), Ruginoasa Ruzsinaszá (rozsdás), Peteici = Pétyéjcs 
tájszólás potyéjcs (kasornyák), Riurele- Riurele (siók), Vérful 
Osoiului = Verful Oszojuluj . E r d ő k : a Valea Lungaban, Párául 
Gárbouanu lu i Pereul Gi rbouánulu j (Gárbouan Girbouán 
Gorbói előnevű egyénről elnevezett sió mente), Pocoasa 
Pokaszá és Dósul Sesu r i l o r= Doszul Sészurilor (rónahát); a 
Valea Gaselorban: Fata Perului = Fáczá Peru lu j (körtefás ol-
dal), Alacul Stráji íor Alakul Sztrezsilor (az őrök árpavetése), 
intre Parae — intre Perájé (sióköz), Párául Toc i le lo r= Pereul 
Tocsilelor, (fenköves sic') mente), Dimbul I)ocasilor = Dimbul 
Dokási lor(Docas=^Dokáselőnevűekről elnevezett domb) Pceana 
Tauru lu i = Pojáná T a u r u l u j (Taur = Táur nevű egyén irtotta 
erdei rét), Cetá|ea = Csétaczjá (váracska), San Jul lui Racolta 
Sánezul luj Rákolcza (Rákolcza sáncza; Rákolcza — Rákóczi 
elferdített neve), Monastire = Monásztiré (kolostor) és Misár-
nita = Mnyiszernyieza (mészárszék). Kopár erdők a csáki-gor-
bói dű lőben : Dósul Mágurii = Doszul Magurij (a fennsík háta) 
és Dósul Réchioari i = Doszul Rétyiarij (a füzfáeskásC?) háta); 
a Valea Gaselorban: Dósul Caselor^ Doszul Kászélor (a házak 
háta), Dósul Réchiti§ilor = Doszul Retyityisilor (a fűzfások 
háta), Dósul Hiituri lor—Hoszul Hiji turilor (a földcsuszamlások 
háta) és Dósul F i r soa re lo r= Doszul Firsarélor (a szálacskák 
háta). Szőlőhegyek a csáki-gorbói dű lőben : Fata Viilor = Fáczá 
vijilor (szőlős oldal); a \Talea Caselorban: in Réch i t i§= in Ré-
tvityis (a fűzesben) és in Grául de mijloc = in Graul gye mizslok 
(a hasonnevű határrészben). A Pceana Taurulu i t egy Taur = 
T á u r nevű kovács irtotta ki s ott állítólag hamuzsir t égetett. 
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A Monásztiréban a monda szerint a t a tá r j á rás idejében 
egy kis kápolna állott, mellette egy másik kőépület, melyben 
egv szerzetes lakott. Az e helyen levő diólak valószinüleg 
akkori ültetés maradványai . E kápolna m a is látható helyét 
a lakosság vallásosságból nem szokta felszántani. E táj t sír-
ha lmokra is akadnak. 

Hogy a Csétaezjánál levő kőszirt, a Mnyiszernyicza s a 
Sánczul luj Rákolcza Rákóczi emlékével vannak összefűzve, 
erről már szóltam.1 

Vizei: Nagy-Almás folyó és in Poeana Docasilor in Po-
jáná Dokásilor (a Doca§=Dokás előnevűek erdei rétjében), 
Párául I)usoiu = Pereid Dusoj (zuhanyoscsermely) , Morarului = 
Moráru lu j (a mo lná r csermelye), Párául Dregenijii = l)rézse-
nyiczij (dregenifá = drézsényicza = rostáló nő(?) csermelye), 
Valea Ch i r i acu lu i=Vá l j á Tyi r jákulu j (Cirjék pataka), (>aselor — 
Kászelor (a házak pataka), Homoric iului = Hoií ioricsuluj (Homo-
rics ha tár rész csermelye) és Gsáki-Gorbó pataka. Tócsái : Poe-
ana Mare = Pojáná Máré (nagy erdei rét), Groapa Liorcului = 
Grapá L jorku lu j (a rossz bort t e rmő hegy gödre), F u n d á t u r U 
F u n d a t u r j (zugolyok) Lazuri = Lázurj (irtások), pe Homoric iu = 
pé Homorics (a Homoricson), in Valea §esurilo?.= in Váljá 
Sészuri lor(a rónák völgyében), Poeana Slárcului = Pojáná Sztir-
ku lu j (a gólya erdei rétje), Hiituri = Hij i tur j (földcsuszamlások), 
Firsoare = Firsaré (szálacskák), ín Riurele = in Riurelé (a siók-
nál), dupá Ruginoasa = dupa Ruzsinaszá '(a rozsdáson túl), 
Groapa Giglenenilor = Grapá Csiglényenyilor (a csiglenbeliek 
gödre), la Misárnitá t á j s z ó = l á Mnviszernyicze a (mészárszék-
nél), din jos de I ) r u m = g y i n zsosz gye D r u m (az uton alól) 
és la Peteici = lá Pétyéjcs és Potvéjcs (a kasornyáknál) . 

1 E mű I. k. 270. és 271. 1. 
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Ivékecz. 

Kekecz (1490), Keekeecz (1550), Kekcch (1616), Kékeiz (1742), 
az oklevelekben Ráez és Újfalu között, Poklostelekkel (1490), 
Puszta-Szent-Miklóssal (1550), Kávással és Hatvannal (1016) 
fordul elő. Egy 1734-diki tanúvallatás szerint a Kékeez nevű 
prsedium a szántói, kávási, mindszenti , csögi és szarvadi ha-
tár között feküdt . A két tasnádi b i r tokos : Boros Borbála utó-
dai és Vainé kapál tat tak akkor rajta.1 

E tájt ma csakugyan ta lá lunk egy ily nevű patakot, mely 
az Érbe szakad. 

Nem lehetetlen, hogy Kékeczről van szó amaz 1240-diki 
határ járásnál , mely szerint délről a Szent Mária-hegyi apát 
Ukecz prsediuma és a Zaka-föld (Szakácsi?) ha tá ros András, 
a Szerafin fia udvarb i rónak a Sopronba (Szopor?) vezető nagy 
út melletti birtokával.2 

1490-ben Mátyás király parancsából ezen, középszolnoki 
Keez, Kekeez p r s e d i u m b a 3 Báthori Andrást iktat ják be.4 

Ferd inánd királynak 1550 jan. 20-dikán kelt parancsára 
a középszolnoki Keekeecz részbir tokba be akar ják iktatni ú j 
a d o m á n y alapján Szénás Istvánt, Andrást , Jánost, Pétert, Lász-
lói és Györgyöt, a kik jelenleg is bir ják azt, bá r az arról szóló 
adománylevelet elvesztették, de a beiktatásnak ellene mond 
Széplaki Benedek Péter, Borzási Lukács nevében, a kit azért 
meg is idéztek.0 

1616-ban a Kekech nevű rét fele Károlyi Mihály birtoka, 
zálogban Károlyi Fruzsina Bánfi Mihálynénál.6 

Egy 1742-diki tanúvallatásnál a kéketzi prsediumon levő 
szántóföldről s kaszálóról van szó.7 

1 Bl _ 2 Fejér, IV. 2., 527. — 3 Előfordul Rácz és Újfalu közt. — 4 Orsz. 
lt. erdélyi fisc. és Lelesz, Stat. B. 309. — 5 A kolozsmonostori konventnek Ká-
roly király 1734. ápr. 14-diki parancsára Szénás Zsigmond, József, Ferencz és 
István számára kiadott átiratában. Orsz. lt Km. conv. lad. 27. S. nr. 52. — 6 Gróf 
Károlyi ltár. IV. 121. 1. — " Bl. 
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Kékes-Nyárló. 

/. A dobokauármegyei Kékes-Nyárlók. 

Ily néven két helységet csatoltak Doboka vármegyéből 
Szilágy vá rmegyébe : Alsó- és Felső-Kékes-Nyárlót. 

Nevöknek változatai : Nyarlo, Also Nyarlo, Felsew Nyarlo 
1438, Narlo 1401, Alsókekes és Felsewkekes 1470, Kékesnyárló 
1522, Kekesnyarlo 1525, Kékes-Nyárló 1722, Kekes Nyárlo 1722, 
Felső-Kékes-Nyárlo 1733, Alsókékesnyárló 1700, Alsó-Kékes-
nyárló román neve Tyityise, Felső-Kékesnyárlóé Sztina 1837. 

A dobokavármegyei Kékes nevét (oláhul Totis) dr. Réthy 
László a kéklő, sötétlő erdőségre vezeti vissza.1 

Alsó-Kékes-Nvárló határá t a szomszéd községek lakosai j n 

nyári legelőnek használták. R ó m á n nevéből (Chichisa, Kikisá, 
Tyityise) hárs fás területre lehet következtetni. 

Felső Kékes-Nyárló román neve : Stáná = Sztina pásztor-
ka rámot je len t ; csakugyan a helyet a szomszéd községek lakói 
juhnyara lónak használták régebben. 

Egy 1722-diki összeírás szerint a dobokavármegyei Kekes 
Nyarlo falu a Meszes nevű fehér hegy lábánál egy, erdősé-
gekkel körűivet t szűk völgyben fekszik. A mellette elvezető 
út kevésbbé élénk forgalmú. Távolsága e fa lunak Zilahtól 1

 2 

mérföld. (1722.)-
Alsókékesnyárló Hodor szerint «I. Rákóczi Gvörgvtől nvert 

kiváltsági levélnél fogva, melyet templom építhetése eránt 
adott, 1547 ólta álló falu».3 

Felsőkékesnyárlóról pedig azt m o n d j a Hodor 1837-ben, 
hogy másfélszázad előtt alapúit .4 

Minthogy Doboka vármegyében Kékes nevű helység is 
van, nem merem teljes bizonyossággal a mi Kékes-Nyárlóink 

1 Tagányi Károly, dr. Réthy László és Pokolv József: Szolnok-Doboka 
vármegye monographiája, I. k. 545. 1. — 2 Cons. Dob. — Hodor K. : Doboka, 
530. 1. — 4 U. o. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilági/ vármegye monographiája. III. 42 



658 K É K E S - N Y Á R L Ö . 

számára foglalni le amaz 1408. aug. 20-diki adatol, mely sze-
rint Dobokai János erd. alvajda néhai Bonyó Miklós felső- és 
alsó-kékesi részjószágait, holott ezeknek Bonyó Miklós halá-
lával Ördög László, Egyed fia s Ördög Imre és Mihály fiaira 
kellett volna szállani, magához váltotta volt : mégis ezeket a 
részjószágokat Lászlónak, Egyed fiának visszabocsátja. hogy 
bír ja mindaddig, míg Ördög Imre és Mihály fiai az őket illető 
részért eleget nem tehetnek.1 

Igaz. ha figyelembe vesszük, hogy Bogyó Miklós jószá-
gául Bomlot t helység fele is említve van s e helység felével 
együtt váltotta magához harminczhé t márkáér t , minden már-
kára száz garast számítva Dobokai János az alsó- és felső-
kékesi részeket, még rokona Vitéz László özvegyétől: akkor 
m á r kevesebb gyanú fér ez adathoz. 

Dobokai János 1401 febr. 2-dikán a Csömörlő és Szent-
György közt emlegetett Narlot Dobokai Miklósnak zálogosí-
totta el.2 

A dobokavármegvei Alsokekes és Felsewkekes Dobokai 
Miklós 

ama há t r amarad t jószágai között is szerepelnek, a 
melyeket elfoglaltak az erdélyi vajdák és a melyeket illetőleg 
1470 szept. 3-dikán közös eljárási módot ál lapí tanak meg a 
Dobokaiak.3 

Igen valószínű, hogy 1492 aug. 20-dikán Drági Márk a 
dobokavármegyei másik Kekes falubeli bir tokát zálogosította 
el Zsombori Péternek,4 a ki pedig 1507 nov. 8-dikán meg-
ígérte fiainak, hogy ama kékesi meg nvárlói birtokokat, me-
lyeket zálogban birt Szilágyszegi Pál, Hidalmási Kántor Pál, 
Márton és Balázstól visszaszerzi.5 

1520 febr. 23-dikán Dobokai Miklós a dobokavármegyei 
kékesi meg nyárlói bir tokát (előfordulnak Bomlottal) Deésházi 

1 Szabó K.: Ar Erd. Mu:. Oki. 45 46. lap. — 2 Dl. 36.392. Km. Prot. E. 
min. p. 102. i. nr. 2. — 3 1)1. 36.394. Km. Prot. G. p. 40. nr. 3. — 4 Dl. 30.398. 
Km Prot. M. min. p. 79. nr. 1 — 5 Dl. 36.405. Michael p 267 nr. 1. 
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Pé te rnek 1 zálogosítja el s ugyanő 1521 jan. 16-dikán a do-
bokavármegyei Kekes meg Nyárló bir tokát Tó tp ronna i Khe-
rubin , kolozsvármegyei főispánnak. 2 

1522 szept. 16-dikán a dobokavármegyei Kékesnyárló falu 
felét adja el Dobokai Miklós, még pedig Bélteki Drágfi Já-
nosnak. : í 

A belsőszolnoki (!) Nyárló részbirtokot 1524-ben Bazándi 
Dobai Fereneznek, UrszuIának és Demeternek, Dományhida i 
Fruzs inának és Fereneznek meg Dobokai Bessenyei Bernát 
leányainak: Katalinnak és Zsófiának adományozza Lajos király.4 

1525 jan. 28-dikán Dobokai Bessenyei Ferencz eltiltja a 
dobokavármegyei Kekesnyarlo 5 falubeli b i r tok elidegenítésétől 
Károlyi Láncz László gyermekei t : Zsigmondot, Lászlót, Dénest, 
Annát és Magdát meg Derzsei Dobokai Miklóst. 

1638 előtt Kékes Nyarlón Dobokai Katának és Somlyai 
Jud i tnak részbir tokaik voltak. Ebben az időben egyezmény 
jött létre köztük és Pécsi Simon között e részbir tokokra vo-
natkozólag.0 

1642-ben Szikszai Zsigmond többek között a dobokavár-
megyei Meszesalja kerületbeli Nyárló bir tokát is á t í r ja nejére, 
Tamási Sárára és leányára 2000 Irl erejéig.7 

1722 decz. 10-dikén Károly király meghagyja a kolozs-
monostor i requisi toroknak, hogy a dobokai Nyárló bi r tok ok-
leveleit keressék ki Gencsi György és Dobai Erzsébet javára.8 

1704-ben a dobokavármegyei Kékes-Nyárló ama bir tokok-
hoz tartozik, a melyekért Zsombori Zsigmond pert folytatott 
mostohaanyja és nővére ellen." 

1760-ban Alsó-Kékesnyárlón bir tokosok voltak: ifj. Dániel 

1 1)1. 36402. Km Prot. Magn. pag. 108. nr. 1 — - Dl. 36405. Km. Prot. 
Michael p. 351. nr. 1. — 3 1)1 36400. Km. Prot. R. min. p. 79. nr. 1. — * Hl. 
fasc. A. nr. 6. — 5 Előfordul Nyárló után Kékes és Romlott között. Dl. 36401. 
Km. Prot. T. min. p. 117. nr. 1 . — ° Hodor K. : Doboka, 1837. Függelék 12. 1 
~ Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. T. nr. 2. — s Tört. Tár, 1898. évf. 545—46. 1. — 

Jlt. 
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István, Bágyoni Zsigmond, Toldi Ádám és Boros-Jenei Székely 
Ádám grófok.1 

1804 január 10-dikén a törv. kir. tábla Nádudvar i jogo-
kat «itélt és szabott» Alsó- és Felső-Kékesnyárlóra vonat-

* kozólag.'2 

1837-ben Alsó-Kékesnváiiónak Eszterházy, Bethlen, \ rass, 
Bédei, Kun grófok, Wesselényi báró, Kakucsi, Hadfaludi, özv. 
Hadfaludiné, Székely. Ketheli, Újfalvi, Henter nemesek ; 3 Felső-
kékesnyárlónak Vass, Bédei, Kun grófok, Kemény báró. özv. 
Teleki grófné, Kakucsi, Hatfaludi, Henter, Simándi, Titkos, 
Benedikti, Hodor nemesek, Busztig zsidó a bir tokosai / ' 

Alsó-Kékes-Nyárló gör. kath. egyházát 1739-ben építették 
a szent arkangyalok tiszteletére. Anyakönyvök 1830-tól kez-
dődik. 

Felsőkékesnyárló lakosai «termetes» görög nem egyesült 
hitű oláhok. Helyben pap és kősziklán épült fa templom. 5 

Alsó-Kékes-Nyárlónak gör. kath. jellegű egy t an te rmű 
elemi iskolája 1890-ban szerveztetett, Felső-Kékes-Nyárlónak 
a szintén egy t an te rmű elemi iskolája gör. kel. jellegű, mely 
1886-ban szerveztetett és épült. 

1733-ban Alsó-Kékes-Nyárlón (Tetise) 32 az oláh családok 
száma, pap nincs. Felső-Kékes-Nyárló (Sztana) oláh családjai-
nak a száma 27, egyesült papja id. István, görög-keleti pap ja 
pedig itj. István.6 1750-ben 133 gör. kath. lélek volt Kékes-
nyálo-n.7 1837-ben Alsókékesnyárló lakossága: zsidók, görög 
egyesült oláhok. Különben lakik a fa luban 2 nemes és 86 
nem nemes. Ház 27 van benne. Felső-Kékesnyárló lélekszáma 
ekkor 589, háza 40.8 

1890-ben Alsó-Kékesnyárló népessége 289; nyelvre nézve 
magyar 27, német 1. oláh 201; vallásra nézve gör. kath. 195, 
gör. kel. 46, izr. 48. Házak száma 55. Felső-Kékesnyárló lélek-

1 Hodor K. : Doboka, 530. lap. — 2 U. o. — U. o — 4 U. o. 531 1. 
5 U. o. — « Tr — " Tr. 1901. IX. 280. 1. — 8 Hodor K. : Doboka, 530. 1. 
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száma 081; nyelvre nézve magyar 9, oláh 665, egyéb nyelvű 
7; vallásra nézve r. kath. 1, gör. kel. 663, evang. re form. 1, 
izr. 16. Házak száma 145. 

1722-ben a dobokavármegyei kékes-Nyárin határa két 
részre oszlik. Tala ja veres és fehér, vizenyős, kavicsos, sovány, 
a trágya hiányát igen nagy mér tékben érzi. Négy és hat ökör-
rel szántanak. Földjén jobban megterem a tavaszi búza, mint 
az őszi. Szénája erdei. E rdőben szükség felett bővelkedik. 
Őrölni fél mérföldnyire j á rnak . 

Ekkor a dobokavármegyei Kekes-Nyarlo faluban 1 össze-
írtak 4 jobbágyot, 3 zsellért és 2 bujdosót . Ezek kezén volt 
7 egész és féltelek, 7 pusztatelek, 13 ökör, 9 tehén, 3 b o r j ú 
és üsző, 4 ló, 25 juh és kecske, 9 méhkas , 24 sertés, 20 köb-
lös szántóföld, 21 köblös míveletlen föld, 5 köböl és 1 met-
reta (mintegy 39 39 1.) őszi vetés, 1 köböl és 2 metreta tavaszi 
ve tés ; termett e falu ha tárán a megelőző 1721. évben 73 ka-
langya búza, 20 kalangya zab, árpa és alakor, 7 kalangya 
kender és len. 32 szekér széna." 

Alsókékesnyárló földje kevés, de jó. Erdője tölgyes, bük-
kös. Felsőkékesnyárló, «a mely Meszes déli oldalán fekszik», 
fában, gyümölcsben, legelőben gazdag. Vízben szegény. Földje 
ál talában termékeny, bőven termi a lent, melyet azonban 
henye asszonyai nem fordí tanak eléggé hasznukra . Fehér bort 
t e rmő jó fekvésű szőlőhegye is van. (1837). 

1895-ben Alsó-Kékes-Nyárló gazdaságainak száma 61. 
Területe 1379 katasztrális hold. a melyből erdő 869, szántó-
föld 289, rét 154, legelő 23, kert 0. terméketlen 38 hold.4 

Felső-Kékes-Nyárló gazdaságainak száma 152. Területe 2145 
katasztrális hold, a melyből szántóföld 981, erdő 576, rét 266, 
legelő 240, kert 14, szőlő parlag 12, beültetve 1, terméketlen 
55 hold."' 

1 Elöfordúl Somró-Ujfalu és Borzova között — 2 Cons. Dob. — 3 Ilo-
dor K. : Doboka. 531. 1. — 4 M</. St. 506. — 3 U. o 
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1 721-ben a dobokavármegyei Kékes-Nyárló adója 102 rhf„ 
30 dénár volt. 1722-ben e falu közös tartozása 91 magyar frt 
20 dénár.1 

1900-ben Alsó-Kékesnyárló községnek 1678 K. 30 f. becs-
értékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 1505 K. 
08 fillér. Felső-Kékesnyárlónak 6230 K. 52 f. becsértékű a 
cselekvő vagyona, állami egyenes adója 1997 K. 26 f. 

Alsó-Kékesnyárló határrészei : Mnyerczuga (mérczécske), 
Brecze, Tireh(?), Crucea lui Maros (?) = Krucsá luj Maros (?), 
Ses - Sész (síkság). Cäträ gura Sécii Ketre gurá Szecsij a 
dealul Sécii gyálul Szecsij nevű hegy alatt (a szakadék 
aszott hely nyílása felé), fata Sécii fáczá Szecsij (a szaka-
dék felülete, oldala), dósul Sécii =.doszul Szecsij (a szakadék 
háta); valea Stánii = váljá Sztinyij (karám völgye). 

Alsó-Kékesnvárlónak egész határa ha jdan Romlott várá-
hoz tartozott, mint Hodor tart ja.2 

Alsókékesnyárló közepén «hasznos gubaványoló malmot» 
forgat az Egregy vize (1837).3 

Felső-Kékes-Nyárló határ részei : Prilaze = Prilázé (hág-
csók), ebben a Ticláu Czikló (hegytető), sub Popa = szub 
Popá (a pap tu la jdonát képező föld alatt), la Padurea Plesii 
lá Padur j á Plésij (a Kopaszerdőnél), Zápodie Zepogyijé és 
Zepogyé (völgy), Zsurtyána, Hár toape (tájszó) Hiiiapé (szaka-
dékok), Peatra Alba = Pyátrá Álba (Fehérkő), Dealul Viilor = 
Gyálul Vijilor (szőlők he^ye) és Plesieza (a kopasz). A Fehérkő 
a benne található a labást romtól kapta nevét. 

2. A krasznavármegyei Nyárlók. 

Kraszna vármegye területén is említenek az oklevelek 
két Nyárlót, 1465-ben Kéthnyarlo kraszna- vagy biharvármegyei 
puszták, 1488-ban Alsó és Felsew-Xyarlo, 1571-ben Kékes 
krasznavármegyei helység. 

1 Cons. Dob — 2 Hodor K.: Doboka, 530. 1. — U. o 
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A Kéthnyarlót (puszták) 1465 szept. 24-dikén Bályoki 
Szilveszter lekötötte Dengelegi Pongrácz János, erdélyi vajda-
és székely-ispánnak.1 

1488 szept. 20-dikén Vajai Balázsné Szénási Ilonát be 
akarják iktatni az Alsó- és Felső-Nyárló bir tokrészekbe, de 
Horváth Gáspár, az erdélyi püspök tisztje e l lentmond. 2 

1511-ben a krasznavármegyei Kehes részbir tok elidegení-
téseért t i l takoznak Vetési Péter ellen Vetési András és János. :1 

A krasznavármegyei Nyárló elferdített neve lehet az az 
Amgijarlo is, mely Márka, Néháza és Szék után lord út elő 
egy 1525-diki oklevélben, min t Ippi Anna bir toka, a kinek a 
bir tokjogát illetőleg Ítéletet hozott az országbíró Bideskúti 
György és nővére, Sarmasági Miklósné Erzsébet érdekében 
Ippi Bertalan, Márton és Bernát ellen, de az utóbbiak meg-
akadályozták az ítélet végrehajtását Lajos ki rá lynak egy feleb-
bező levelével. Ezért 1540-ben az országbíró a nevezett György 
ügyvédjének kérésére megidéztette a h á r o m Ippi-fiut.4 

Bihar vármegyében ma is van egy Nyárló nevű helység. 
Ez adataink tehát erre felé i rányítanak. 

Kémer. 

Szilágy vármegye nyugoti határszélén hu l lámos domb-
vidék egyik völgykatlanában fekszik Kémer. 

Kémer {14:11), Áe/7?í/r(1546), r ománu l Kameru (1733) kraszna-
vármegyei helységet a Hunyadiak korában a mezővárosok so-
rában találjuk. 1447 márcz ius 12-dikén Hunyadi János, László 
választott király nevében és személyében, tekintetbe véve Ke-
meri György unokája , István fia, Miklós érdemeit, ennek, és 
Péter, Dávid, Pál fivérei, fenti István unokája , Tamás fia, János, 
fenti György szépunokái, Tamás unokái, László fiai, Tamás, 

1 1)1. 36.393. Km. Prot. F. min. pag. 108. nr. 1. — 2 Dl. 19404. és Lelesz, 
Stat. V. 141. — a Lelesz, C. Kraszn. Prot. 17. folio 121. 4 Orsz. lt Km. conv. 
lad. 35. Y. nr. 5. 
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János, Jakab érdemeit , Kemer krasznai bi r tokon minden csü-
törtökön heti vásárt engedélyez.1 Hunyadi János kormányzótól 
azt a kiváltságot is nyeri, hogy minden húsvét nvolczad nap-
j án országos vásárt tarthat .2 A debreczeni kereskedők is föl-
keresték 1481-ben.3 

A falú nevének az eredetéről a szájhagyomány érdekes 
fejtegetésekbe bocsátkozik, még pedig két i rányban. 

A hagyomány szerint ugyanis a község nem a mostani 
helyen, hanem inkább a Zovánv felé eső vízválasztó dombol-
dalon terűit el, a hol azonban a m á r akkor is marhatenyész-
téssel foglalkozó népnek sokat kellett küzdenie a nyári forró-
ságok idején, a midőn a for ráskutak a domboldalon elapad-
tak, lentebb a mostani falu helyén kerestek vizet. Kimer-ö 
helyeket, s innen származott volna a Kimer-bői a későbbi 
Kémer. 

Az 1895-ben e lhúnyt nvolczvanöt éves Szőrös István, föld-
mívesgazda azt magyarázgatta, ő még a nagyapjától hallotta, 
a ki a múl t század elején született s az ismét eleitől tudja, 
hogy a ta tá r já rás idejében a kémeri ha tá r északnvugoti ré-
szén elterülő, s már a szomszédos Bályok községhez tartózó 
Sirmezőnél a beütő tatár csorda lemészárolván mind az ellent-
álló magyarokat , a menekülők, a mint a körülfekvő renge-
teg erdőkbe elfutottak, hogy elijeszszék az esetleg őket ül-
dözőket. kiabálták volna: ki mer erre jönni. S így érkeztek 
el az akkor még ős erdőktől környezett Kimeri re, a melyet a 
későbbi nyelvhasználat Kémerre változtatott. 

1 Leszármazásuk: 

Kemeri György 

István I 
Miklós Péter Dávid Pál Tamás 

• ! 
László 

I 
II. Tamás János Jakab 

Dl. 30.441. — - Csánki, I. k. 580. 1. — 3 Dl. 29.537. 
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Hogy mindez elmés népetimológia, e lvi ta thatat lan; Kémer 
talán személynév. Hasonló képzésű egy határ része Buch mer, 
azután a szomszédos Lecsmer, 

«Datum ex possessione Keiner die 16 novembr i s 1599.» 
stb. így végzi Bocskai jelentését erdélyi útjáról.1 

1 (>77 nov. 7-dikén napszállat előtt érkezett Tököli Diósad-
ról «Kémer nevű magyar faluba».2 

A krasznavármegyei Keiner bir tokot 1459 junius 27-dikén 
Csomafái Pál többek nevében elzálogosította húsz a rany fo-
rintért Perecseni Gáspár p lébánosnak, 3 jul . 11-dikén Kémeri 
Klára hozománya fejében apjának, Tamásnak e bir tokát is 
zálogul kapja apja testvéreitől, Pétertől és Dávidtól.4 

Losonczi Bán fiainak: Lászlónak, Jánosnak, Györgynek, 
Csaholyi Jánosnak, Istvánnak, Miklósnak, Daróczi Bereczknek 
és Kémeri J á n o s n a k az itteni házát elfoglalták Kémeri Pál 
és fiai: István, Bernát, György, Ráfáel, Mihály, Borzási Veres 
Gál, Kovács Mihály, Biró Vincze, Santus Péter, Fábián és 
Kelemen. Ugyancsak Kémeren a plébános házánál elverték 
az említett Kémeri Pál és fiai fentieknek egy zoványi jobbá-
gyát. E dolgok elkövetői ellen 1465-ben vizsgálatot tar tanak. 5 

1466 nov. 14-dikén Kémeri Pál és fiai: István, Bernát, 
Ráfáel, György, Mihály e bir tokbeli részeibe — Pál leánya 
részének kivételével — nádor i Ítélet alapján beiktatják két-
ha rmad részben a nádort , egyharmad részben pedig Csaholyi 
Miklós t 6 

A kolozsmonostori konventnek 1483 jan . 19-diki bizony-
sága. hogy Kemeri Erdélyi László és Kemeri Gergely bárhol 
található bir tokaikat egymásnak közös használatra adták, a 
Kemeri Gergely atyjától Pétertől rászállott Kémeren levő ud-
varházzal együtt, örökösök nélkül való elhalálozásuk eseté-

1 Szilágyi Sándor: Erd. Orszgy. Emlékek IV. köt. 2 Torma Károly: 
Késmárki Tököly Imre naplója 1676—1678 101. lap. :í Dl. 26.392. Km Prot E 
min. p 53. nr. 2. — 4 U. o — 5 Lelesz, L. 45. f. anni 1465. nr. 36. — « Dl. 36 393. 
Km. Prot. F. min. pag. 10. nr. 3. 
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ben kölcsönös örökösödési joggal. Ha pedig valamelyikük 
megnősülne, az udvarház azt illeti.1 

Dobai György középszolnokvármegyei és Boziási Gvörgv 
krasznavármegyei al ispánoknak 1486-ban kelt levele szerint, 
Kémeri Bafael, a Pál fia és Kémeri Imre, a Miklós fia, össze-
vesznek bizonyos földön és szőlőhegyen. A viszály még job-
ban elmérgesedik Csenger Andrásnak, az Imre jobbágyának, 
Bafael és cselédje, Debienthe Dénes ellen elkövetett merény-
lete miatt. Némely emberek közbenjárására azonban egyez-
ség jön létre köztük. Hat esküdtet választanak nemes férfiak 
közül (névszerint emlí t ik: Majádi Jánost, Bideskuti Lászlót, 
Bécséi Györgyöt) s ezek meg is jelennek a perlekedők birto-
kán, Kémeren, hogy a viszályt elintézzék. A perlekedők az-
tán kötelezik magukat , hogy huszonöt márka büntetés terhe 
mellett megnyugszanak az Ítéletben. A huszonöt markai az 
Ítélet megszegőjétől Kraszna vármegye főispánja hajt ja be.2 

Kémer város a vidékén há rom faluval és két pusztával 
a Kémeri család bir toka volt a t izenötödik században.3 

Kémeri bir tokát Kémeri Tamás 1502 máj . 19-dikén elzá-
logosította Kémeri Andrásnak. 4 

Kémeri Dancs Mihály 1526-ban a Drágfi János országbíró 
által kiadott parancscsal Kémeri Dancs Jánost perbe idézi. Fel-
pere bir tokán ugyanis alperes jobbágyának Nagy Bertalannak 
egy rokona Bede Barta Albert Totiból az Ewren pataka mellett 
a földben ezer aranyfor int ér tékű kincset talált, melyet alpe-
res magához vett és neki visszaadni nem akar. Ebben a pa-
rancslevélben idézve vannak egyúttal, mint az időbeli kémeri 
jobbágyok: Kovács Dénes, Szabó Antal, Csomos Albert, Szabó 
Demeter, Szekrényes János, Kovács Antal, Kucski János, Mykó 
Albert, Szyma János, Kis Márton a Benedeké, Kis Antal, Fa-
zekas Albert, Nagy Bertalan, Madaras Mihály, Mykó Mátyás, 

1 1)1 26.438. — 2 Szgy. — :í Csánki, I. 579. lap. — 4 1)1. 36.405. Michael 
pag. 202. nr. 1. 
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Madaras Benedek, Vyda Lőrincz, Barla Tamás Mihály, Vyda 
János, Fazekas Miklós, (iái Máívás Imre, Kis Ambrus , Kozma 
Ferencz, Varga Ambrus , Zoványi András, Vég Miklós, Oláh 
János, Bede Gáspár, Kucski Péter, Kucski Bálint Antal, Fa-
zekas András, Szabó István, Végy Balázs, Szima Antal, Gás-
pár Fábián, Szima Ambrus , mint a kik Kémeri János jobbá-
gyai. Vádolva vannak, hogy alperes felhatalmazása következ-
tében a felperes bir tokát a Laszkut melléke és Dersekf?) mel-
léke helyen erőhata lommal marháikkal etették és midőn azo-
kat felperes jobbágyai Szvma Kelemen, Gál Ágoston és Bá-
lyoki Antal behaj tani akarták, ellenük fegyveres kézzel fel-
kellek és tőlük a m a r h á k a t visszavették.1 

1532-ben Kémeri Kémeri János leányai a maguk, vala-
mint testvéreik- és unokaöcscsüknek itteni részbirtokát elad-
ják Somlyói Báthori István erdélyi fejedelemnek.2 

Ekkor az 1532 ápr. 24-én kelt jobbágy-számláló lajs t rom, 
mint a Báthori család jobbágyai t a Kémeri Dombiakat , Sza-
bókat, Kovácsokat és Baliákat említi. : í 

1533-ban Kemer és tar tozékainak egy évi tizedét Báthori 
Istvánnak adományozta az erdélyi püspök, Statilius.4 

Báthori Szaniszlófi András, István és Kristóf foglalás alap-
ján bírják id. Kémeri János krasznavármegvei Kemvr rész-
birtokát, a miért is 1546-ban megidézik őket Kémeri László 
és János.5 

Néhai Kémeri Mihály kémer i részbirtokát és kúr iá já t 
meg az ezekről szóló okleveleket leíöglaltatta a maga szá-
niára Somlyói másként Báthori Szaniszlófi András, a kit azért 
1547-ben megidéztetnek Kémeri Tamás, László és János.6 Eze-
ket a néhai Kémeri Mihálynak kémeri kúr iá ja és részbir toka 
tárgyában 1548-ban ú j Ítélet meghallgatására idézteti Báthori 
Szaniszlófi András.7 

1 Szgy. — - 1' o. A kémeri evang. reform, egyház ltára. 4 Bl. 
lásc. W. — "» Lelesz, Aet. anni 1546. fase. 2. nr. 83. — U. o. Act. anni 1547. 
fasc. 1. nr. 19. - " U. o. Act. an. 1548. fasc. 1. nr. 42. 
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Somlyói Báthori Istvánt. Andrást és Kristófot 1547-ben 
tizennégy kémeri jobbágy telekbe iktatták be.1 

Kémer is azon birtokok egyike, melyekről a Győrfieknek 
oklevelük van.2 

1553-ban «Ipp tar tozékában, a krasznamegyei Kemeren» 
32 kapu után adóztatták meg a Kémeri László jobbágyait , a 
Dancz Miklóséit pedig 17 után. Eme 49 kapun kívül volt itt 
még 2 biró, 36 szegény és 18 ú j ház.3 1604-ben (Kémeren) 
Dancs Fereneznek 3, Tordai Györgynek, Szalai Ferencznek 
és Latrant Istvánnak 2: Becski Györgynek, özv. Cseffei Já-
nosnénak, Zsombori Zsigmondnak, Lázár Andrásnak és a 
Nagysükösdi árváknak 1; Dancs Györgynek, özv. Dancs Ist-
vánnénak és Rátoni Ferencznek 3 telkét adóztatták meg. 
1605-ben özv. Tordai Györgynének 11/2, Latrant Istvánnak 1V2, 
Becski Györgynek 1. Dancs Györgynek x!2 és Rátoni Ferenez-
nek 2V2 telke íizetett adót.4 

1560-ban Dancs Györgynek kémeri bir tokára beütött Yal-
kai Miklós számos jobbágyával . E miat t János Zs. Dancs Gy. 
panaszára Valkait 1501-ben maga elé idézi. 1569-ben ugyan-
ezen bir tokra ütöttek be Yalkai Miklós és Tamásfalvi János 
számos jobbágvgyal ; ott ötszáz fr t kárt tettek. Ezért János 
Zs. meghagyja a kraszna- és szolnokvármegyei szolgabirák-
nak, hogy szolgáltassanak elégtételt Dancs Györgyné Zsófiá-
nak és Dancs Miklósnak Yalkai M. és Thamásfalvi J. hatal-
maskodókkal szemben.5 

1584-ben Bede István, Imreh Bertalan, Kovács István, 
kémer i jobbágyokról van szó.6 

1587 május 25-dikén Kémerről Kémeri István, Dancs Fe-
rencz és özv. Makai Illés deákné Zele Magdolna jobbágyai 
jelen vannak Ippi Lászlónak a krasznavármegyei Ipp, Szék, 
Néháza. Márka. Felső-Kaznacs, Alsó-, másként Kis-Kaznacs 

1 Lelesz, Stat. B. 308. és 316. — 2 Jlt. — ;í Dical. 4 U. o. — 5 Jlt. 
* Szgy. 
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falvak és Bucsum j)iiszta b i r tokába való, megkísérlett beik-
tatásánál.1 

Néhai Kémeri Is tvánnak itt levő jószágát elfoglalta Becski 
György, a ki ellen 1602-ben tiltakoznak Kémeri István öz-
vegye és leányai." 

1602 előtt Zsombori Farkasnak Kémeren is volt bir toka, 
azt 1002-ben Básta György generalis és Keövendi Székely Mi-
hály tiszántúli kapi tány Trogeri Lodi S imonnak adják érde-
mei jutalmául." Ugyanekkor egy itteni részbir tokba Szántói 
Becski Gyérgyöt iktatták be.'1 E r r e a részjószágára háromszáz 
magyar forintot vett volt Becski Györgyné Makai Erzsébet 
Kémeri Erzsébettől, a mint utóbbi 1612 ápr. 30-dikán ír ja.5 

1609-ben Gábor fejedelem újból megerősíti Ivémer és 
Dohtelke b i r tokokban Bál honi Ferenczet, Annát és Mihályt, 
Latrán Istvánt, Borbálát, Erzsébetet és Jánost , Dancz Feren-
czet, Kémeri Juditot , Erzsébetet, Katalint és Annát, J u h o s 
Györgyöt, Bányai Zsigmondot és if jú Dancz Ferenczet. E bir-
tokokat a nevezettek ősei is bírták.0 

1040-ben Kémeren Tordai István nemes ember Gyulafi 
Zsuzsánna szolgálatában j á r el.7 

1652-ben a Dancz Ferencz, La t rany András, Bányai Zsig-
mond, Dancz Miklós, kémeri nemesek Kis-Paczalban tanús-
k o d n a k 8 

1656-ban a kémeri főbíró, Dan Tamás, jelen van egy 
jószágkihasítási ügyben megkísérlett eljárásnál.9 

1666-ban Szegedi Gábor és testvérhúga Szegedi Kata asz-
szony az örökségüket képező kémeri b i r tokon is ketten osz-
tozhatnának, de Szegedi Gábor szorult helyzetében kénytelen 
volt eladni.10 Az itt levő jószágot, mint anyai örökséget 1685 
jun . 18-án Magyar-Nagy-Sombori Sombori János is átengedi 

1 Nagvv. Múz. Bit. — 2 Lelesz, Act. an. 1602. nr. 9. — :t Orsz. lt. Egy. f. 
kápt. E. 86. — 4 Lelesz, Stat. B. 244. — 5 Nemz. Múz. Becski lt — 6 A kolozs-
monostori konventnek Bánfi Farkas számára 1784-ben kiadott átiratában. Bl. 
fasc. II. — 7 GKG. A fasc. XV. XVI — 8 Szgy. — 9 Szgy. — »» Jlt. 
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a maga és öcscse, László nevében nőrokonának, Szegedi Katá-
nak, Boros-Jenei Rátz Mibálynénak örökös tulajdonul .1 

1070 ápr. 5-dikén Kémeri Latran János és Csekei Kendé/ 
Adámné Latran Borbála elzálogosítanak Borbély Andrásnak 
és feleségének, Fodor Annának, egy kémeri jobbágyot.2 

1673 október 14-dikén Szamos-Újlakon lakó nemes Bátz 
Mihály házastársa (néhai Szegedi György ú r leánya) nemes 
Szegedi Kata asszony — a tekintetes nemzetes Homoki Ke-
resztes András úr «idéző és vallató pecsétit» hozván Balavti 
Ferencz* krasznavármegyei szolgabíróhoz s Horváth János 
asszessorhoz. ezek Kémeren a Nagy János úr házánál tanu-
vallatást tar tanak az iránt, hogy Szabó János, a ki most Deb-
reezenben lakik, Szegedi (iyörgy jobbágya volt-e? A tanúk, 
Virág Gáspár, Kol ja András, Boér Ferencz, Harasztosy György 
Latrán László, Bideskúti Ferencz, Bátz Mihály kémeri job-
bágyainak vallomása szerint a nevezett jobbágy «Ipra», Sze-
gedi Györgyöt vagy Zsomborinét szolgálta.3 

1676-ban Kémeren Koszma György Latrán Jánosnak, 
Dombi Péter Szőcs Bálintnak, Szabó Márton Becski György-
nek a jobbágya, ez utóbbi «a mi óta él a világon», úgy 
tudja bizonyosan, hogy egy rétet Herbadon a Lecsméri út 
felől Látrán Boldizsártól «ebben az háborúságos üdőben fog-
lalt el néhai Szénás Miklós úr, de mi fo rmán foglalta, azt 
nem tudom.» 4 

1699 okt 13-dikán Kémeren lakó Tordai István egy Máté 
István nevű jobbágyát harmincz forintér t zálogba adja Ákosi 
Pap Zsigmondnak és feleségének Tyukodi Nagy Zsófiának 
Szécsi Guthi Farkas, középszolnokvármegyei alispán és Száva 
György, krasznavármegyei hites assessor előtt." 

A kémeri lakosok és birák 1701 november 29-dikén Ké-
meren kelt levelökben kérik Guthi Farkast, engedje meg ne-
kik, hogy disznaikat a zálnoki és csanálosi erdőbe fel ha j t-

1 Jlt. — Nagyv. Múz. Bl. e. — Szgv. — 4 U. o — 5 Nagyv. .Múz. Bl. 
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hassák, mivel már makkot egyebütt nem találnak. Ezektől 
az erdőktől ugyanis Guthi Farkas a zálnokiak javára eltiltotta 
őket régebben.1 1702 máj . 16-dikán a Kémeren lakó birtoko-
sokat a hosszúmezői és majádi erdő használatától tiltják el." 

Kémeren Boér Ferenez hites, régi örökös birtokos, Guthi 
Farkas a Boér sógora, a középszolnokvármegyei alispán csak 
zálogos birtokos. Boér nov. 13-dikán mél ta t lankodva ir Som-
lyón')! sógorának, a mikor hallja, hogy ez birtokot vásárolt 
Kémeren. mert, mint szomszédot, őt kellett volna előbb a 
törvény szerint megkínálni. Felszólítja Guthit, hogy a vásá-
rolt részjószágot neki adja át a vételárban, mer t máskülön-
ben törvényesen érvényesíti jogait.'5 

1710-ben Bideskúti Boldizsár Kémeren lakó jobbágyait 
nejének. Keserű Zsófiának hagyja végrendeletileg.4 

1713-ban Kémeren Vay Lászlónak is voltak emberei .5 

Az itteni részbir tokhoz 1760-ban szintén jogigényt tá-
maszt a kincstári igazgató L. Bánfi Farkas, kormánytanácsos 
és a kir. tábla elnöke, Bánfi Ferenez, krasznavármegyei fő-
ispán s mások ellenében." 

Kémei- egyike volt azon jószágoknak is, a melyeken 
1778 jan. 17-dikén megosztozkodnak Bölöni Sándorné Török 
Krisztina és gyermekei.7 

Aspremonti Anna 1795-diki val lomása szerint Kémeren 
egy részbirtokot a kincstár Cserei Farkas, udvari tanácsosnak 
adott (1777-ben).8 

1806-ban Kémerről összeírták a br. Bánfi, Horvát, gr. 
Rédai, br. Józsika, Tisza, Pécsi, Vér, Kabos, Somai, Gergely, 
Sebes, Csiszér, Hatfaludi, Tunyogi, Veres, Baló, Nagy, Len-
gyel, Miskolczi, Baezó, Bölöni, Guti, Válly, Csatári, Szúnyog, 
Fgrai , Terjényi, Ajtai. Szekeres, Gazda, Bihari, Becsei, Kabós. 
Koszta, Bányász, Szőlősi. Győri, Tót és Sós bi r tokos nemes 

1 S/fjy. és Nagyv. Múz. Bl. — 2 Gencsi lt nr 521. — :í .1H. — 4 Bides-
kúti György, ippi birtokos családi iratai között. — 5 Bl. Bl fasc. O. 
nr. 17. — " Gencsi lt. nr 1481 — s Bl. fasc. YY. nr. 2. 
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családok tagjait, összesen 54-et. Ezek kezén voll összesen 4 5/e  

cur ia ; 151/2 adómentes és 8 adózó lakótelek; 1321
 2 lakott és 

19 puszta ant iqua meg 80 lakott és 10 puszta nova jobbágy-
telek. Legtöbb telkük volt br. Bánfi György utódainak (2 V2  

cur ia ; 32 lakott és 11 puszta antiqua, 9 lakott és 1 puszta 
nova) és Horvát Zsigmondnak (1V2 adómentes lakótelek. 15 
lakott ant iqua és 8 lakott nova).1 

A kémeri dézmát 1608 szept. 24-dikén Báthori Gábor fe-
jedelem Kisdobszai Dániel, sz.-somlyói re form, lelkésznek 
adományozta . Ezt az adományt 1614 decz. 4-dikén Bethlen 
Gábor is megerősítette,2 a ki a dézmát 1615-ben Nagylaki Ber-
nát. somlyói reform, papnak adományozta . 3 

Hogy a somlyói reform, pap a dézma élvezésében foly-
ton háborgatva volt, Kemény János fejedelem 1661 október 
13-dikán Sülelmedi Bálint pap folyamodására kommissziót 
küldöt t Kémer (Lecsmér, Ipp, Bécsé stb.) helységbe elrendel-
vén. hogy a dézmát pontosan fizessék. Ellenkező esetben az 
ő t e rhükre is kielégítteti Sülelmedi Bálint papot .4 

Kémer magyar község, lakói közé a reformáczió hihető-
leg mind já r t kezdetben eljutott. Jelenlegi egyháza 1800-ban 
épült, 1868-ban bővítették. A regi egyház a Magyaros-dom-
bon volt. 

Az egyház oldalfaláról le is o lvashat juk az építés törté-
netét : «Ezen szt. munka kezdődött az 1800-dik eszt. má jus 
4-dik napján, végeződött 1802-dik esztend. Méltóságos Petri-
tvevity Horvát Zsigmond ú r főcurátorságában, tiszt. Héczei 
Pál és tiszt. Kováts Mihály, prédikátorságokban, Szőrös Már-
ton és Tót Péter, v icecurátorságukban Szalárdi Mihály, Tót 
Ferenez, Nagy György egyházfiságokban, Zima Mihály főbiró-
ságában az egész kémer i szt. ecclesiának maga költsége által. 
Áldás, dicséret, tisztesség érette Istennek.» 

1 Szv. lt — 2 Névkönyv, ev ref., 1878, 3—4. 1 :í U. o. 4. 1 — * U. o 
6. lap. 
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1774 j a n u á r j á b a n a kémer i és zovánvi t emplomoka t be-
zárták és lepecsételték az erdélyi k o r m á n y parancsából azért, 
mer t azokat királyi engedély nélkül bővitették meg és látták 
el port icusokkal . A templomlátogatástól mindké t egyházat 
egy évre eltiltották. Ez ügyben ez év ápril isában elhatároz-
ták, hogy, ha ma jd az év letelik, akkor ezen templomok meg-
nyit hatásáért a vármegyéhez kell folyamodni . 1 

Az egyházközség anyakönyvei 1751-ben kezdődnek. Kle-
nódiümai közt legrégibb egy ezüst pohár , a melyen két rend-
beli felírat is van : «Metall um Praebuit Hoc Nobis Cireio Ex-
pugnata Hege Sigismvdo Bella Gerente Bio Anno 1596»; «//? 
honorem dei Dalum per Georgium Hatzeki et Sophiam Daneh 
eeelesiae Kemerensi 1630.» Egy ha rmad ik ezüst poháron ez 
olvasható: «Dens mise re re mei. Makai Török István Lupsa 
Ilona. Anno 1651.» Két cz inkannán (mindkettőn) ez a felírás 
v a n : «Ar kémeri reformata ecclesiához való ez a kanna. Anno 
1701.)) Egy ezüst tányérá t : a Isten dicsőségére az kémeri refor-
máld sz. ecclesia számára készíttették Vajasdi Cs. Ajtai Sámuel 
és X. Bölöni Bölöni Eva 1778-ik esztendőben.)) 

Az egyházmegyének a t izenhetedik század elején tör tént 
megállapodása szerint a papnak minden házas ember egy-egy 
kalangya búzát adott, már t. i. az, a kinek volt búzája, s két-
két itcze bort. A kinek nem termett bora, az 8 dénárt , a ki-
nek se vetése, se bora , 33 drt fizetett. Özvegy asszony, «a ki 
guzsalyával keresi», há rom sing vásznat és négy pénzt adott. 
Az az özvegy asszony, a kinek öröksége van, de nincs szántó 
marhája , fél bért, az pedig, a kinek szántó m a r h á j a is van, 
egész bért. 

Az egyháznak két fordulóban két-két szántóföldje volt; 
«idejekorán megszántják» kétszer és a miniszter (t. i. a pap) 
magvával vetik be. Az egyiket a nemesek, a másikat a pa-
raszt emberek szántják. Harmadik «kerülőben» nincsen föld, 

1 Tt. ev. ref. II. 160. és 16-1—165. 11. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. III. 43 
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mindazáltal a nemesektől lehet kérni, azt is megszántják. «Ele-
gendő fával» tartoznak, valamint «építéssel a parochia körül.»1 

Pap ja i : Kereki János, Némedi István itt halt meg. 1 (>47. 
Vetési P. János Kr.-Horvátból hivatott ide, Kémeren a tatá-
rok legyilkolták. Kecskeméti Miklós, Böszörményi Mihály. 
Vári István academikus, kit az 1 (>52. évi j u n i u s 2-dikán Vá-
radon tartott közzsinat küldött .2 1732 1769. Zoványi József, 
a ki assessorságot is viselt. 1746-ban jegyző lett. 1758-ban 
esperessé választatott, e hivatalától megfosztatott 1796-ban. 
Meghalt minden hivatal nélkül Sz.-Csehben. 1737. Matolcsi 
B. Pál. E tractusból kiment. 1756 1759. Filep István, meg-
halt Somlyón. Viski Pál, 1759—1789. Nagy-baczoni Nagy Sá-
muel. Székbeli bíróságot is viselt. 1760-ban külföldi egyete-
mekre menvén, távol léte alatt a papi teendőket 1762-ig Zi-
lahi János káplán végezte. Ekkor ismét elfoglalta papi állo-
mását. 1789. deczember 28-dikán halt meg, 1790—1794. Za-
bolai István, a ki Ilosván halt meg, 1794. Héczei Pál, espe-
ressé lett 1826-ban. 1802—1806. Kovács Mihály, 1806 j a n u á r 
1-től j u n i u s 1. Jánó Sámuel, mint káplán szolgált. 1806—1817. 
Bántó Mihály. Betegeskedése miatt állásáról lemondván, in-
nen Kolozsvárra költözött. 1817—1804. Veress György, a ki 
megválasztatása alkalmával egyetemen lévén a Bántó Mihály 
lemondása után a papi teendőket, mint «interimalis prédiká-
tor» 1817 november haváig Elekes Eneás végezte, a mikor 
Veress elfoglalta papi állomását. 1832-ben jegyző lett. 1864-
ben nyugalomba vonult, még ez évben meghalt. 1842—1883. 
Kun Károly, meghalt Zsibón. 1865 ápril is 24. Kovács Károly 
mint káplán szolgált. 1865- 1867. Pünköst i Ferencz, a ki az 
uzoni papi ál lomásra eltávozván helyébe megválasztatott 1867. 
Kis Albert. 1879—1884. Dombi Lajos, a ki Nagy-Váradra, 
1884—1886. Erőss Lajos, a ki Földesre távozott. 1886 1901. 
Vineze Ö d ö n 3 

1 P. S. E I r. 21. 1. — 2 Tört. Tár 1898. évf. (537. 1. — :í Az adatok az 
egyházmegyei lt.-ból valók. V. ö. Névk., ev. ref. 1878. 28. 1 
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A gör. ka thol ikusoknak fa templomuk van.1 

Állami jellegű öt t an te rmű elemi iskoláját 1897-ben szer-
vezlek, a mikor ebbe olvadt a h á r o m tanerős községi iskola. 

1715-ben 12 jobbágy-, 5 zsellér-, összesen 17 háztar tás 
fizetett adót, magyar mind. 1720-ban 39 jobbágy-, 8 taksás-, 
összesen 47 háztartás, magyar 42, tót 4, oláh 1. Ebből követ-
keztetve a népesség száma 1720-ban 423 lélek, 378 magyar , 
36 tót és 9 oláh.2 

1733-ban Kémer (Kameru) oláh családjainak száma 4.:! 

Lakói 1847-ben: r. kath. 8, gör. kath. 187, evang. reform. 
1465, izr. 4, összesen 1601/1 1890-ben lélekszáma 2274; nyelvre 
nézve magyar 2109, oláh 100. egyéb nyelvű 5; vallásra nézve 
r. kath. 54, gör. kath. 104. gör. kel. 7. evang. reform. 2032, 
unit . 1, izr. 76. Házak száma 483. 

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 143, 1720-ban 96V2 köblös t ; rétet 
1715-ben 47, 1720-ban 102 kaszást ; szőlőt 1715-ben 79, 1720-ban 
170 kaszást.5 1895-ben gazdaságainak száma 515. Területe 
6842 katasztrális hold, a melyből szántóföld 3401, erdő 1284, 
legelő 722, rét 551, szőlő (parlag) 262, beültetve 7, kert 192, 
terméketlen 423 hold.6 

A községnek 1900-ban 30,002 K. 10 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 11,879 K. 66 f. 

l ' t czá i : Felszeg-, Nagy-, Alsó- és Felső-kis-, Simor-, 
Hat-ház, Hét-ház-, Bályok-, Kankor-, Sűrű- és Csárdakert-
utcza. 

Határrészei : Széles-tövis, Kémerlü, Nagy- és Kis-Aranyos, 
Lésta-Kalár-oldal, Hágó-oldal, Hosszú- és Kurta-kecskenyúzó. 
övis-oldal , Szilkút, Fiieget, Dórján, Dobi-domb, Oláhné-

kút ja , Hosszú-bércz, Mogvorós-árka, Nográt-oldal. Pap-kútja , 
Csorgó-domb, Kőkút-tere, Karjas-tér. Karjas-fű. Karjas-oldal, 

1 Sch. 1886. 145. lap. — 2 Magy. Stat. Közi. XII. k. 68. és 69. 1. — 3 Tr. -
4 Nagyv. Nvk 1847. 97. 1. — r> Magy. Stat. Közi XII. k. 68. és 69. 1. — 0 Mg. St. 
502. lap. 

4 3 * 
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Rigó-bércz, Bályoki, Méhes-gazza, Aranyás-oldal. Paliszka, 
Csompo-rét , Gyalu-rét, Kenderszer, Bukmér, Pándi berke, 
Vas-óla, Szőke-domb, Binné fogadója, Diós-oldal, Szilvás-
patak, Sástó, Nagy-oldal, Somkerek, Nyárcsere. E r d ő k : Nagy-
erdő, ennek részei : Kűszegő, Csepegő, Varamály és N á d a s ; 
Kis-erdő, ennek része az Edes-Márkapataka. Szőlőhegyek: 
Nagy-hegy, ennek részei: Macskahegy, Kigyósmál, Rózsás, 
Csaroly, Kerek-szőlő, Bagoly-, máskép Szent-György-hegy, 
Sípos, Gesztes és Újhegy; Kis- vagy Őrhegy. 

A régi szőlők 1890-re tel jesen elpusztul tak a jó bor te rmő, 
márgás talajú, északi vonalban húzódó déli védett oldalakról. 
A szőlők felújí tását megkezdték. 

Vizei: Nagy-, Szélkút-, Karjas- és Nagy-Köz- és Aranyosi-
patak. 

Kú t j a i : Szellős- és Tövis-küt. 

Kirva. 

Kijrwa (1368), Kiríni (1629), r ománu l Tilivara (1733), 
Chiliora középszolnoki helység. Szláv eredetű név, a Krina 
(görbe) magyaros kiejtése, r omán neve szobácskát jelent. 

1368-ban Kusalvi Jakesi mester és Erkedi Fülöp, a J akab 
íia között az Erked mellett fekvő Kirva nevű területért bir tok-
per folyt. Jakesi mester ebben az ügyben esküt óhaj tot t le-
tenni, mit Lajos király a váradi káptalanhoz küldött pa ran -
csában el is rendelt. A kitűzött időben a peres területen 
Jakesi mester övét leoldva, lábbelijét levetve és egy marék 
földet a feje felébe emelve, a mint az szokásban vala, letette 
az esküt ünnepélyesen, hogy a kérdéses hely Erkedhez nem 
tartozik, nem tartozott soha, hanem egy magtalanul elhalt 
ember bir toka volt.1 

Kirva azután is a Jakcsiak bir toka. 1423-ban pned ium, 

* Dl. 30,396. — V. ö. e mű I. k. 403. 1. 



K I R V A . 6 7 7 

mikor a váradi káptalan Zsigmond királynak beiktató paran-
csára a Kusalyi Jakcsiakat beiktatja.1 

1582-ben Jakabfi A m b r u s és Móricz e l len tmondanak 
özv. Jakcsi Boldízsárné Révai Annának erre a b i r tokra vonat-
kozólag." 

1029-ben j ú n i u s 10-dikén Liszti Ferenczné fiának, a kiseb-
bik Wesselényi Istvánnak Kirva nevű fa lu jában a Szécsen 
lakó Gutlii Miklós, szolgabíró az iránt esket, «hogy mikor 
Kiruat szalitottak és azutan az földöket megh oztottak, az az 
föld, melliet most Fejeregihazi András elfoglalt, akori ozlaskor 
Hadadi jobbagioknak ju tó t e auagi n e m » ; egyik tanú azt 
mondja , hogy ott Fejéregyházi András jobbágya házat akar 
csinálni." 

1703-ban Farkas Mihálynak Kirva b i r tokon van két job-
bágycsaládja, Jerémias Gergely öcscse hadba ment. Szolgálat-
jok: egy hétig kaszálni, aratni, szántani.4 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták Kirva községből a következőket. Főbb b i r tokosok : 
br. Vesselényi Farkas és (inti Sára Sebes Sámue lné ; k isebb 
b i r tokosok: Mohai Lőrincz, Orgován Ferencz, Biró Gábor, 
Ligner Mihály, Baronyai Pál, Rácz Pál és Baczó Sámue l ; 
p a p : Popa Onu o láh ; kán to r : Kosztin Tógyer.5 

A gör. ka thol ikusok kő temploma 1803-ban épült. Anya-
könyvök 1827-ben kezdődik. ( i Iskolájok egy tan te rmű. 

Kirván 1715-ben 5 jobbágy- és 3 zsellér-, összesen 8 ház-
tartás fizetett adót és pedig 4 magyar és 4 o láh ; 1720-ban 
17 jobbágy- és 5 zsellér-, összesen 22 háztartás, ebből 17 ma-
gyar és 5 oláh. A népesség száma 1715-ben 72 lélek. 30 ma-
gyar és 30 o láh ; 1720-ban 198 lélek, magyar 153, oláh 45.7 

1733-ban Kirván (Tilivara-n) az oláh családok száma 10. 
(gör. keleti papja Pentele),8 1750-ben a gör. kath. lelkeké 211.9 

1 GKG. C. fasc. XII. — 2 Orsz. lt. Gyulaf. kápt. fol. 123. — Wl. 
4 Orsz. lt. Urb. et Corsc. fasc. 64. nr. 17. 5 Szv. lt. — 6 Sch 1886 159. lap. -
~ Magij. Stat. Közi XII. k. 65. és 66 1 — 8 Tr. — 9 Tr. 1901 IX. 284. 1 
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1817-ben a lakosok száma 410; valamennyi gör. kath.1 

1890-ben lélekszáma 625; nyelvre nézve magyar 27, oláh 584, 
egyéb nyelvű 14; vallásra nézve r. kath. 2, gör. kath. 590, 
evang. reform. 9, unit. 1, izr. 23. Házak száma 134. 

Szántóföldje 1715-ben 14, 1720-ban 345 V2; rétje 1715-ben 2, 
1720-ban 93 kaszás; szőlője 1720-ban 8 kapás.2 1895-ben 
gazdaságainak száma 179. Területe 1512 katasztrális hold, a 
melyből szántóföld 1025, rét 186, legelő 171, szőlő, parlag 54, 
beültetve 1, kert 5, erdő 3, terméketlen 07 hold.3 

A községnek 1900-ban 3376 K. 34 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 2150 K. 14 f. 

Utczái: Fő-utcza (Ulita Satului = Uliczá Szátuluj), T e m p -
lom-utcza (U. Bisericii = U. Biszericsij), Csóra-utcza (U. cátrá 
Cioara Éj U. ketre Csará), Felső-utcza (U. din sus — U. d in 
szusz), Temető-utcza (U. Timiteulu U. Timityeuluj). 

Határrészei : Yalea Savului Váljá Szávuluj (Sebők völ-
gye), Izvoare Izvaré (források), Fa ja Temeteului = Fáczá Tyé-
métyéuluj (Temető-oldal); tyémétyéu temető átvéve), Poe ni 
Pojény (erdei rétek), Intre Hotáré (határköz) Barca Blaghii 
Bárká Blágij (Blága nevű egyén csónakja), Fata din jos de sal 
Fáczá gyin zsosz gye szál (falu alatti oldal), Dealul Acástaué-
lor Gyálul Akesztáuelor (akasztófás domb). Szőlő: Nagy-
hegy. Dombja a Petricios = Pétricsosz (kövecskés domb). 

1308-ban Kirva határainál fel van említve Erked-birtok, 
Kerekhegy (Kerekhig) nevű hegy, Agfő (Agfew) patak és Bérez 
(Berch) domb. 4 

Kútja a Ceterná — Csétérna (csatorna); nevét állítólag 
onnan vette, hogy régen csa tornán vezették medrébe a vizet. 

Kis-Ardó. L. Ardó. Kis-Derzsida. L. Derzsida. 
Kis-Babocsa. L. Bábcza. Kis-Doba. L. Doha. 
Kis-Bádon. L. Bádon. Kisfalu. Ér-Kisfalu. 
Kis-Debreczen. L. Debreczen. Kisfaludtelke. L. Er-Kisfalú. 

1 Nagyv. Nvk. 1847. 108. 1. 
;í Mg St. 506. '' 1)1. 30,396. 

2 Magy. Stat. Közi. XII k. 65. és 60. 1. 
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Kis-Goroszló. L. Goroszló. 
Kis-Hatnan. L. Er-Hatvan. 
Kis-Lecsmér. L. Lecsmér. 
Kis-íA'le. L. Lele. 
Kis-Nagyfalu. L. Ér-Kisfalu. 
Kis-Náprád. L. Náprád. 
Kis-Nyires. L. Nyires. 

Kis-Paczal. L. Paczal. 
Kis-Rákos. L. Rákos. 
Kis-Récse. L. Récse. 
Kis-Solymos. L. Solymos. 
Kis-Szarvad. L. Szarvad. 
Kis-Szántó. L. Szántó. 

Kistele<j<l. Kistelek. 

Kysthelek, Kysthelegd Paczallal, Damjánte lek és Mocsolya-
lelke közt fordul elő Közép-Szolnok vármegyében. 1359-ben 
Paczali Benedeknek s Pálnak a bir toka.1 Majd a Nagypaczali 
Lászlóé. 1487-ben Kysthelegd prsediumba beiktat ják Bélteki 
Drágfi Bertalant.2 Paczal ha tá rába olvadt. 

Kis-Várcza. L. Várcza. 

Kolbászfalva, középszolnoki helység Váradnak a török 
ura lom alá ju tása és az 1082 év közötti időben pusztul t el.3 

Kolbazvanfalva (1410), Kolbazfalwa (1424), Kolbas fal iva 
(1461), Kolbosfalva (1595), rendszerint középszolnoki helység. 

Az oklevelekben Korond után Babocsa és Kis-Babocsa 
között, Somtelek előtt (1451), Redefalvával Somos és Tóhá t 
előtt (1461), Csokmány után Kedefalvával (1462), Bikáczával 
és Benedekfalvával (1543), Monóval (1549), Mosóbánya és Ör-
ményes között (1646) fordul elő. 

Balka fiának Sandrinnak, meg Drág fiainak Imrének és 
Sandr innak Kolbazvanfalva bir tokáról Kusalyi Jakcsi György 
fiai: János, László és Dénes elhaj tot tak nyolcz jobbágyot, 
egyet felakasztottak, továbbá felgyújtották Tótfalu birtokot, 
a miért utóbbiak ellen 1410-ben vizsgálat folyik.4 

1 Gr. Károlyi lt. I k. 241 lap. — 2 Lelesz, Stat. 1). 214. 3 Szv. lt. 
4 Lelesz, B. 140. f. 10. nr. 18. 

Kolbászfalva. 
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Kolbászfalu bir tokot 1451-ben Báthori Szaniszló fiának. 
Is tvánnak Ítélik Kusalyi Jakcsi László fiai: András és László 
ellenében.1 

1461 márcz. 23-dikán Kusalyi Jakcsi János tiltakozik az 
ellen, hogy a középszolnoki Kolbasfalwa birtokot, melyet ő 
elzálogosított Kusalyi Jakcsi Péternek, elfoglalta Béltelki Drágfi 
Miklós.2 

1462-ben bizonyos pénzösszeg átvétele mellett Kusalyi 
Jakcsi György visszabocsátotta Bélteki Drágfi Miklósnak.3 

1464-ben Kusalyi Jakcsi János teljes kielégíttetése 
után — örökre visszabocsátotta Bélteki Drágfi Miklósnak.4 

1543-ban (a középszolnoki Kolbazfalwán) 5 1 kapu után 
adóztak Drágfi Gáspár jobbágyai , 2 szegény pedig felmentést 
nyert.0 1549-ben (a középszolnoki Kolbazfalwán)7 1 kapu-
számnvi adóval rótták meg Drágfi özvegyének a jobbágyait, 
kiken kívül 2 szegény és 1 ú j ház is volt ekkor a hely-
ségben.N 

o 
1577 ápril is 29-dikén S. Báthori Kristóf Rátóti Gyulafi 

Lászlónak adományozza a középszolnoki Kolbazfalva birto-
kot, melyet János Zsigmond és Báthori István is neki adtak." 

1595 október 12-én Báthori Zs. megengedte Rátóti Gyu-
lafi Lászlónak, hogy a középszolnokvármegyei Kolbosfalva1 0 

birtokával szabadon rendelkezzék.11 

Egy, kétségkívül XVI. századbeli jegyzék szerint a kö-
zépszolnoki Kolbazfalva 12 a Jakcsi- javakhoz tartozik.13 

Kolbazfalva1 4 puszta faluhelyet két egyenlő részre oszt-
ják. a mikor 1646 máj. 13-dikán néhai Barcsai Judit szilágy-
csehi jószágán megosztozkodnak Kapi György és Bethlen 

1 Lelesz, B. 126. f. 5. nr. 25. — 2 1)1 36692. Km. Prot. E. min p. 102. q. 
nr. 2. — 3 GKG. A fasc. XX. — 4 U. o. 5 Előfordul Bikácza után Somos és 
Benedekfalva között. — (i Dical. — 7 Elöfordúl Bikácza és Somosfalva után 
Redefalva és Monó között. — 8 Dical. — 9 GKG. A. fasc. I. III Erd. muz. oki. 
gr. Gyulai Lajos adománya. 10 Előfordul Közép-Várcza és Redefalva között 
Somos előtt — 11 GKG G. fasc. XIX. — 12 Előfordul Redefalva és Tótfalu 
előtt. — 1 3 Wl 1,1 Előfordul Mosóbánya és Örményes között. 
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Farkasné Ostrosi th Borbála,1 a kinek egy kolbaszfalui szö-
kött jobbágynak a puszta telke jutott .2 

Kopán tel ke. 

Ily néven egy középszolnoki puszta fordul elő. 
1545-ben Kopánteleke nevű pusztán, mely Mihályfalvá-

hoz tartozik, osztozkodnak Bőnyei Gergelynek Köbölkúti 
Annától, Köbölkúti János leányától származot t gyermekei, 
ú. m. Bőnyei Ferencz és Borbála, Sámsoni Hodosi Miklós 
neje, továbbá Papp Jánosnak ugyancsak Köbölkút i Annától 
való gyermekei P a p p István és Apollónia, Horváth Vid neje, 
mely ügyben királyi helytartói parancs érkezett Szolnok vár-
megye t isztikarához.3 

Korond. 

Ma csak egy középszolnoki Korond van. Az ok-
levelek azonban Kis-, Nagy-, Oláh-, Tóth-, Felső-Korondról 
beszélnek. 

1545-ben (Korond részbirtok), 1564-ben (Nagy-Korond), 
1570-ben (Korond) Hadad várának tartozéka. 

Nevének vál tozatai : Tot korond 142.'), Toth-Korond, Felső-
Korond, Korond 1400, Koronth 1487. Nagh korond 1543, Olah 
korond 1547, Kis-Korond 1550, Nagy korond 1564, Kyskorond 
1569. Kerekerdőt (korong) jelent. 

Korond helység is a németek pusztítása alkalmával égett 
le és pusztult el 1682 előtt.4 

Határát 1383-ban já r ják meg.5 

Mária királynő adományul adja Korond falut Jakcsi mes-
ter f ia inak: Györgynek, Istvánnak. Andrásnak, Dénesnek és 
Dávidnak.6 

A váradi káptalan Zsigmond királynak 1423-ban kelt 

1 GKG. A. fasc. VII. — 2 U. o. — :t Nagyv. Muz. lt. — 4 Szv. lt 
5 Szgy. — e Wl. 
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beiktató parancsára Kusalyi Jakcsi György fiának, tisztelendő 
Dénesnek Korond (magyar) és Tótkorond bir tokaiba ellent-
mondás nélkül beiktat ta György másik fiát: Jánost, ennek 
nejét Annát, meg íiait: Lászlót és Györgyöt.1 

1487-ben (?) Kusalyi Jakcsi László elzálogosítja a korondi 
részbirtokát Bélteki Drágfi Bertalannak." 

1451-ben Báthori Szaniszló fiának, Is tvánnak Ítélik Ku-
salyi Jakcsi László íiai: András és László ellenében.'8 

1461. márcz. 23-dikán Jakcsi János elzálogosítja a közép-
szolnoki Korond falubeli b i r tokát Kusalyi Jakcsi Péternek és 
fiának, Fereneznek meg Potent iana asszonynak.4 

1464-ben Kusalyi Jakcsi János fia. György ellenében be 
akarták iktatni bizonyos Ítélet a lapján Báthori Szaniszlót, de 
Jakcsi emberei ellenség mód já r a megakadályozták.5 

Az 1475 körüli adóla j s t romban két Korond v a n : Körönd-
ről Jakcsi János jobbágyai 2 frt 2 dr., István jobbágyai 3 fr t 
3 dr., Felső-Korondró\ Sarmasági Elek (Alexj) jobbágyai 5 frt 
2 dr. adóval vannak fölvéve.6 

1487-ben Koronth birtok egy negyed részébe, mint a 
nagyatyjukról, Sarmasági Andrásról marad t jogos örökségbe 
akar ják iktatni a Majádi László íiait, de Sarmasági Weres 
László tiltakozik a néhai Sarmasági Elek íiai személyében és 
nevében a beiktatás ellen.7 

1505-ben Kusalyi Jakcsi László és neje Krisztina, meg 
fiuk György elzálogosították az itteni részbir tokukat Bélteki 
Drágfi Györgynek és Jánosnak. 8 

Ettől fogva az 1505 1537., 1544 1545. éveken Korond, 
1547-ben Nagy-Korond, 1547-ben Oláh-Korond követik Bog-
dánd község bir toklásának a történetét, mikor Kusalyi Jakcsi 
László. András, Imre, Mihály, Lászlóné Anna, Bélteki Drágfi 

1 GKG. C. fasc. XII. — Wl. 1433. évszámnál. :í Lelesz, B. 126. f. 5. 
nr. 25. — 4 Dl. Km. Prot. E. min. p. 102. r. nr 1. 5 Lelesz, Act. Bercs. fasc. 
7. nr. 49. iprot. II. pag. 207 — E mű I. k. 178. 1. 7 Jlt. és Dl. 27955. 
8 GKG. C. fasc. XII 
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Gvörgy és János, Deésházi Péterné Kászoni Jakesi Magdolna, 
Jakesi István (Nagy-Korondon), Jakesi András s Paposi Ör-
dög Jánosné Erzsébet, meg Kusalvi Jakesi Mihály, Mihály és 
özvegye Istvánnak, Panaszi Pázmán Farkas, Kovászói Matuznai 
Pálné, Jakesi Boldizsár és Bévai Anna, K. Jakesi János, P. 
Pázmán Péterné, Jakesi Klára (Oláh-Korondon), Báthori Ist-
ván özvegye, Katalin s fiai meg Sarmasági András a m á r ismert 
szereplők.1 

Az 1543-diki összeírás szerint a középszolnoki Nagh ko-
rond há rom földesúr, ú. m. Jakesi Mihály és István meg 
Pázmány Péter között oszlott meg. Ezek jobbágyai kü lön-
külön 1—1 kapu után fizettek adót. Ez a lkalommal feljegyez-
tek Jakesi Mihály részéről még 1 birót és 1 szabadost ; Páz-
mány részéről szintén.2 1549-ben (Nagkorondon) 2 kapu után 
adóztatták meg a Jakesi Mihály jobbágyai t . Följegyeztek e 
két kapuszámon kívül még 4 ú j házat és 3 szegényt. 1553-ban 
szintén kettő volt a kapuk száma; ezen kívül 1 biró, 2 sze-
gény és 4 új ház. 1554-ben 1 birót, 0 szegényt, 2 ú j házat 
és 1 puszta házat találtak e helységben.3 

1549-ben Kys gorondon 1 k a p u után adóztak a Sarmasági 
Mihály jobbágyai, a kiken kívül feljegyeztek még 3 szegényt, 
továbbá Perneszi Imre részéről 1 servitort és 2 puszta házat, 
a Sarmasági Andráséról pedig 1 puszta házhelyet.4 1564-ben 
(Hadad vára tar tozékában) Nagykorondon 3 kapuszámnyi 
adóval rót ták meg a Jakesi-árvák jobbágyait , a kiken kívül 
volt itt még 0 zsellér és 4 új ház. Az adó behaj tásá t n e m 
engedte meg Sulyok (iyörgy.5 1570-ben (a középszolnoki 
Naghkorondon) 1 kapu után adóztak a Jakesi Boldizsár j o b -
bágyai.0 

Azután a birtok története a kövesdi tar tozékokhoz kezd 
igazodni. 

1 Az okleveleket ezekről az évekről 1 Bogdándnál. 2 Dical. :í U. o. — 
4 U. o. — 5 U. o. — « ü . o. 
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A középszolnoki Kis-Ivorond egyike volt azon részbirto-
koknak, a melyekbe 1550-ben újból beiktat ják Sarmasági 
Mihályt.1 Az itteni részbirtokot 1551-ben Sarmasági Borbálá-
nak Ítélték oda.2 

1569-ben János király felszólíttatja Sarmasági János íiait. 
hogy a ty juk Nagy- és Kis-Ivorond bir tokából adják ki Anna 
nővé rüknek a köteles részt és leánynegyedet.3 

Nagy- és Kis-Ivorond bi r tokon 1570-ben a gyulafehér-
vári törvényszék határozatából Sarmasági Anna, Gyerőmonos-
tori Kemény Jánosné, felperes osztozik hat fiútestvérével, 
mint az atyjukról , Sarmasági Jánosról marad t örökségen.4 

De ezek közül az idősebbik megesküszik a törvényszék ha-
tározatából, hogy abban a leányágnak része nincs s így a fiúk 
bir toka marad . 5 

Korond birtokot István lengyel királv Weselénvi Ferencz-
nek adományozta érdemei ju ta lmául Hadad várának többi 
tartozékával egy ü tt.0 

1595-ben Kusalyi Jakcsi György eladja Korond és más 
bi r tokai t kétszáz aranyon Bélteki Drágfi Bertalannak.7 

E bir tokát Kövesdi Sarmaság iZsigmond 1001-diki vég-
rendeletében mos toha fiainak Jósika Zsigmondnak és Gábor-
nak hagyja nejének elköltött 5000 Irtja fejében.8 

A középszolnoki Kyskorond egyike volt ama bir tokok-
nak, a melyek bir tokjogát illető okleveleket — ép, mint pl. a 
Babuktelkére vonatkozókat Telegdi Espán István átadta 
Sarmasági Zsigmondnak. Ezeket az iratokat, mint már tudjuk, 
Sarmasági László és Gáspár unokatestvérek a nevezett Zsig-
mond . mint legidősebb családtag őrizetére bízták." 

1041-ben Jenyczei Szunvogh Gaspárné L. Bánfi Zsuzsánna 
Kis-Rédei Rhédey Ferencz jelenlétében pénzszükség miatt 

1 Lelesz, Prot. 7. fol. 57 an. 1550.— 2 U. o. Prot. 7. fol 154. an. 1551. — 
3 Gv. f. kápt. lev. H. 30. * Jlt. — 5 U. o. — Orsz. lt. Gv. f. kápt. lev. 
7 Orsz. lt. Km. conv. lad. 20. I). nr. 35. — 8 Péchi-család ltára. Századok 1889., 
<5. füz. — a Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. S. nr 1. 
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eladta Korond praediumot örök áron és visszavál thatat lanul 
Gverő-Monostori Kemény Jánosnak és örököseinek.1 

1043 m á j u s 20-dikán Serédi István itteni bir tokáról Ke-
mény János fej. főkomorny ik javára lemond. 2 

A középszolnokvármegyei Nagy-Korond puszta praedium-
ban levő részjószág 1047 előtt — mint ezt a kövesdi várnál 
is láttuk a Sarmasági György bir toka vol t ; ez fiutód nél-
kül hal el. a bir tokot az erd. fejed, fiscusa foglalja le ; 1047 
ápr. 4-én még a fiscusé, de máj . 20-án már Gyerőmonostor i 
Kemény Jánosnak és feleségének, Sarmasági Annának ado-
mányozza Rákóczi György fejedelem. : ! 

1068-ban előbb Kemény János, ma jd Wesselényi István 
özvegye, Lónyai Anna anyai indulatából Korond falut átbo-
csátotta Hadadi Wesselényi Pálnak. 4 1669 jul. 11-dikén Lónyai 
Anna szolgája kijelenti, hogy fejedelmasszonya fen tart ja jogát 
ama falu visszafoglalhatására.5 

1076 okt. 20-dikán Nagy-Korond bir tokot illetőleg tilta-
kozik Kávási Pálné Katalin Sarmasági György és Valkai Er-
zsébet lánya.6 

1723-ban Sarmasági Katal innak Kis-Korondon levő bir-
tokáért szintén pereltek Csehi Pogány Györgygyei Magyar*-
Gyerő-Monostori Kemény László, Zsigmond, Sámuel és Vay 
Anna.7 

1724-ben N.-Korond is ama prsediumok egyike, melyekért 
Csehi Pogány György panaszt emelt Kemény János örökösei 
ellen.8 

1797-ben a középszolnoki főbb és kisebb bir tokosok és 
más személyek jegyzékében, kik a hadi terhekhez j á ru lha t -
nak. Korond községből csupán br . Wesselényi Farkast , mint 
főbirtokost, továbbá Popa Nyikoláj gör. kath. papot, Murás 
Von gör. kath. kántor t és Pirv Mihály molnár t találjuk.9 

1 Bl. fasc. LL. nr. ö. — 2 Szgv. — :í -Jlt. — 4 Orsz. lt. kolozsm. conv. 
fasc. L. nr. 5., 27. fiók. — 5 U. o. L. nr. 1. — 6 Gyf. kápt lt. cent. F. 20. — 
7 Jlt. — « Jlt. e. nr. 13. — » Szv. lt. 
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Korond János Zsigmond idejében még uni tár ius vallású, 
tisztán magyar helység.1 A g. kathol ikusok fa temploma 1750-
ben épült. Anyakönyvök 1824-ben kezdődik." Egy tan te rmű 
elemi iskolájok 1800-ban szerveztetett. 

Korondon 1715-ben 4 jobbágy háztar tás íizet adót, mind-
annyi magyar ; 1720-ban 2 jobbágy és 5 zsellér, összesen 7 
háztartás, ebből 0 magyar és 1 oláh. A népesség száma 
1715-ben 36 lélek, magyar va lamennyi ; 1720-ban 03 lélek, 
magyar 54, oláh 9.3 A lakosok vezetékneve magyar ugyan, 
de nyelvre ekkor m á r nagyobb részük oláh. 

1720-ban Korondon négy telek volt m á r harmincz éve 
puszta.4 

1773-ban 17 oláh családot jegyeztek lel; egyesült papját 
Gábornak hívták.5 

1847-ben a lakosok száma 290; róm. kath. 4, gör. kath. 
277, evang. re form. 15.° 1890-ben lélekszáma 419; nyelvre 
nézve magyar 49. német 1, oláh 309; vallásra nézve róm. kath. 6, 
gör. kath. 369, evang. reform. 25, izr. 20. Házak száma 80. 

Szántóföldje 1715-ben 11V2, 1720-ban 2 3 \ 2 köblös; rétje 
1715-ben 11. 1720-ban 41 kaszás ; 7 1895-ben gazdaságainak 
száma 70. Területe 3082 katasztrális hold, a melyből erdő 
2103, szántóföld 428, rét 316, legelő 138, szőlő (parlag) 42. 
beültetve 1. kert 11, terméketlen 43 hold.8 

A községnek 1900-ban 2478 K. 42 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 1798 K. 96 f. 

Határrészei : Fántána Pintii Funt iná Pintyij (Pintea 
Pintye kútja), Jezer (hegyi ló), Ónos , Bacsó, Farkas-orra, 
Pestera Péstyérá (a barlang). 

A Pintye kút já t egy rablóbanda vezéréről nevezték el. 
Jezer határrészében van egy ásványvíz-forrás, melynek 

vize állítólag a köszvény ellen sikerrel használható. 

1 Névk., ev. ref. 1874. 15. 1. — - Sch 1886., 181. lap. — 3 Magy. Stat. Közi 
XII. k. 65. és 66. 1. 4 Magy. Stat Közl. XII. k. 341. 1 — 3 Tr. Nagyv. Nvk. 
1847., 104. 1. — 7 Magy. Stat. Közl. XII. k. 65. és 66. 1 — 8 Mg. St. 502. 
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Kovácsülése. 

Ily néven — valószínűleg Mihályfalva ha tá rában volt 
egy középszolnoki helység. 

1350-ben Loránd fia, István eladja Miskatelek nevű bir-
tokát a hozzá tartozó Kovácsilese és Béltelek birtokrészekkel 
együtt, a melyek Szent-Király szomszédságában vannak. 20 
f inom ezüst márkáért örökre és visszavonhatat lanul Szent-
királyi Jakabnak. 1 

1418-ban a középszolnoki Kowachylese, Béltelek és Musko 
bir tokokba beiktat ják a Szentkirályi-családot.2 

Köőd. 

Nevének vál tozatai : Kew 1475, Kewd, Kend 1505, Keod 
1512, Köd 1526, Keodh 1537, Kewd 1543, Kwd 1545, Keőd 
1549, Cheold, Köld 1555, Keoeod, Kewld 1570, Keood 1579, 
románul Teiidu 1733, Cheudu. 

Neve a kő szóból helynévképző -rfvel alakúit. 
Középszolnokvármegyei helység. 1545-ben Hadad várá-

hoz tartozott. 
Közép-Szolnok vármegyének 1475 körül i adóla js t roma 

két Keivről tud, az egyik Goroszlófalva és Egrespatak, a má-
sik Vicsa és Szélszeg közt fordul elő, mind a két helyen 
a Jakcsi János jobbágyai t adóztat ták meg, még pedig 4 l'rt 
2 drral és 4 í r t t a l 3 

Az 1505 1569-diki évek tör ténete összevág a szomszédos 
Benedekfalva történetével kevés eltéréssel. Kewd, Keud, Keod, 
Köd, Keodh, Kwd, Cheold, Köld bir toklásánál a Jakesiak 
mellett a Bélteki Drágfiakat, Berendi Dávidot, Deésházi Pe-
t emé Kászoni Jakcsi Magdolnát, Panaszi Pázmán Péternét , 
P. Pázmán Farkast találjuk, 1555-ben a kincstár foglalja el, 

1 Szciy — 2 Lelesz, Stat. S. 149. — :s K mü I k. 179. és 180. 1. 
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1557-ben Báthori György s neje nyerik, míg aztán elérkezünk 
a Rátóti Gyulafiak korszakához.1 

1543-ban (a középszolnoki Kewdön Drágfi Gáspár job-
bágyait 1 kapu után adóztatták meg, a Valkai Miklóséit pedig 
2 u t á n ; ellenben nem volt adóval megróható 2 szegény.2 

1549-ben és 1553-ban Keöd, Kewd, Drágfi özvegye és 
Valkai Miklós között oszlott meg, kiknek jobbágyai 1 1 kapu 
után adóztak. E két kapuszámon kívül feljegyeztek ez alka-
lommal még 6 szegényt és 3 új házat is.3 1570-ben Kewldön 
2 kapuszánmyi adóval rótták meg a Jakcsi Boldizsár jobbá-
gyait, ellenben a császár és a Valkai Miklóséit csak 1—1 kapu-
számnyival.4 1004-ben (Keodön) együttesen 5 rótt ház után 
10 forinttal adóztat ták meg a Zsombori Gábor és Szikszai 
György jószágát.5 1560-ban többek között «Keod erdeo haz-
nanak és tijzed diznanak és wal tho penzenek elwytele feleol» 
is Ítélkeznek Valkai Miklós felperes és Báthori György között 
és mindezeket visszaítélik Valkainak.6 

1570-ben Miksa új adományul adja a középszolnoki Ha-
dad várához tartozó Keoeod részbirtokot Jakcsi Boldizsárnak 
és Kusalyi Jakcsi Mihálynak.7 

Pereszlém kút jával együtt kapja a szolnokvármegyei Köd 
birtok szomszédságában levő Jacobola nevű havast Beregszói 
Hagymási Kristóf egy ha tárper út ján 1573-ban.8 

A mint Báthori Kris tófnak Közép-Szolnok vármegyéhez 
intézett, 1577 f eb ruá r 21-dikén kelt leveléből ki tűnik Valkai 
Miklós és leánya Zsuzsánna Zsombori Lászlóné panaszkodtak, 
hogy 1569-ben a Gyulafi László emberei Köd bir tokukat , 
Bakszeget (fíackzegh, úgy látszik Köőd határában) hatalmas-
kodva elfoglalták ; Gyulafit a fejedelem elé idézték.9 De nem 
jelentek meg az alperesek, a miért Báthori Kristóf elmarasz-
talja őket, s elrendeli a birság fölhajtását.10 

1 A jelzeteket 1. Benedekfalvánál. 2 Dical. — U. o 4 U. o — 5 U. o. — 
ß GKG. A. fasc. II — " Wl. e. s Orsz. lt. Gyf. kíipt. lev. Cent. nr. 4. — 9 GKG. 
A fasc. II — 10 ü . o 
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A középszolnoki Bakszeghez és Köődhöz tartozó föl-
dekért Valkai Miklós 1578-ban is pert folytat Gyulafi László 
ellen.1 Báthori Kristóf ez évi decz. 12-dikén is meghagyja 
Közép-Szolnok vármegyének, hogy miu tán Valkai Miklósnak 
bir tokán Gyulafi László jobbágyai disznókat haj tot tak el, ezer 
frt kárt tettek, a ha ta lmaskodó Gyulafit idézzék a fejede-
lem elé.2 

Az alperes visszahívta megbízott ját a fejedelem vagy 
ellenfele kielégítése nélkül.3 1585-ben Közép-Szolnok vármegye 
Gyulafi Istvánt idézi a fejedelem elé, hogy Ködön, Valkai 
Miklós birtokán, hatalmaskodot t . 4 

1579-ben Drágfi Gáspár fiának, Györgynek magvaszakad-
tával a középszolnokvármegyei Keod bir tokot Rátóti Gyulafi 
Lászlónak adja Báthori Kristóf.5 Valkai Miklós keoldi j ob -
bágya, Lutus Leorincz ura nevében el lentmondott , a mikor 
1579-ben Rátóti Gyulafi Lászlót be akar ták iktatni Köőd és 
Kelencze bi r tokokba meg Aranymező, másként Aranyos-vára 
pned iumba . " 

Köődön és Szilágy-Gseh várában 1580-ban Forgács Margit 
udvarbi rá ja , nemes Komornyik Mihály hatalmaskodot t , a mit 
Gyulafi László fia László Báthori Kristófnak előadott.7 

1582-ben a középszolnokvármegyei Köd bi r tokra vonat-
kozólag is e l lentmondanak Jakabfi A m b r u s és Móricz, özv. 
Jakcsi Boldizsárné Révai Annának, a kikkel pl. Benedekfal-
vánál is találkoztunk.8 

Csire Petronel lának Keöd részbir tokát Zsombori László 
birta néhai neje, Valkai Zsuzsánna után. 1584-ben Valkai Anna 
a maga és leánya, Potentiana, továbbá Valkai Erzsébet és 
ennek gyermekei : Thomor i Katalin, Petronella, Anna, Borsvai 
Zsigmond meg utóbbi Anna leányai : Zsombori Erzsébet és 

1 GKG. C. fasc. XIX. — 2 U. o. A. fasc. II. — 3 ü . o. C. fasc. XIX. — 
4 Középszolnokm. szolgabirák 1585 ápr. 30-diki jelentése Báthori Zsigmond-
hoz. GKG. A. fasc. II. — 5 U. o. — « U. o. — ' U. o A. fasc. I—III. — s Orsz. 
lt. Gyulai', kápt. fol 123. 

Dr. P e t r i Mók : Szilági] vármegye monograpliiája. III. 4 4 
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Borbála nevében tiltakozik az ellen, hogy Zsombori László 
adományul kapja a lenti részbirtokot.1 

1602 előtt Iveödön Zsombori Farkasnak is volt birtoka, 
de azt 1002-ben Básta György generális és Keövendi Székely 
Mihály tiszántúli kapi tány Trogeri Lodi Simonnak adomá-
nyozzák érdemei ju ta lmául . 2 

Keöd részbir tokon 1617-ben megegyeztek Bosályi Kún 
Lászlóné Abránfi Katalin és özv. Dengelegi Miklósné Parlagi 
Anna.3 

1628-diki tanuval latás szerint többek között Köldöt leány-
negyed fejében kapták Báthori Elekné Jakcsi Anna és Pallagi 
Pálné Jakcsi Kata, a mikor ezeket a hadadi jószágból kielé-
gítették.4 

1637 jun. 17-dikén Kőidről Cseffei László jobbágyai ta-
núskodnak Nagy-Náprádon tartott tanuvallatásnál .5 

1641 jun . 5-dikén Szaniszlófi Báthori Kata rendelkezése 
szerint Köd jószágon Lónyai Zsigmond, Badoginé Lónyai Kata, 
Becski Lászlóné Lónyai Zsuzsanna fia Szántói Becski György 
és leánya Blibery Mellith Györgyné Zsuzsánna osztozkodnak 
meg.6 

Özv. Kemény Jánosné Lónyai Anna elzálogosította kővár-
vidéki kődi jószágát nemes Tormás Gáspárnak ; de ettől ké-
sőbb kiváltotta és nemes Bucsi Istvánnak zálogosította el.7 

1666-ban Szegedi Gábor és testvérhúga, Szegedi Kata 
asszony Kődön is ketten osztozhatnának, de Szegedi Gábor 
egészen átengedi húgának, 8 mint a hogy 1685 jun . 18-dikán 
Magyar Nagy-Sombori Zsombori János a maga és öcscse, 
László nevében is átengedi nőrokonának, Szegedi Katának 
örökös tu la jdonul anyai ágon itten kapott örökségét az éppen 
akkor Nagy-Zsomboron és Miklóslakán tartózkodó kődi job-
bágyokkal együtt.9 

1 Lelesz, Signat. Lib. 9. folio (52. 2 Orsz. lt. Gyf. kápt. E. 86. — Le-
lesz, Prot. 59. fol. 140. an. 1617. — 4 Wl. — 5 GKG. A. fasc. XV., XVI — » U. o. 
nr. 9 — " Wl. — s Jlt. — ,J U. o 
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1764-ben Köck! bir tokért is perelt Zsombori Zsigmond 
mostoha anyjával és nővérével.1 

1705-ben Kődről Közép-Szolnok vármegye ezeket a ne-
mesekel írta össze: Dragus Tivadar, Farkas Jánosné fia, 
Farkas Vántza, Gsaszkai János, Farkas Kosztándi ; kelenczeiek : 
Szávuly György, Szávnly Demete r : vi tsaiak: Drabont Gergely, 
Drabont János. Nagyszegi Pap alias Pártoni Márton." 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták Kőd községből a következőket : saját te lkükön lakó, 
egyházi adómentes nemesek : Drágus Gábor, Farkas Gábor, 
i f jú Farkas Demeter, Farkas Gligor, Farkas Demeter hadnagy, 
Fa rkas Tódor, Yaszalia és Gábor, Drágus Kosztán és János, 
Bírta János, Alexa, Miklós és Jákob, i f jú Bírta Yaszali, Birta 
Urszuj, idősb Birta Vaszalie, Birta Józsi, Márk, Vaszalie a 
Nyikuli, Tógyer, Vonucz, Máftye, idősb Birta Vonuez, Birta 
Gavrila, Farkas Vaszilie Popi, Farkas Stefán és Lázár, Ka-
tona Báez János, Drágus Illés, Farkas György másként Stefán, 
i f jú Farkas Simon, Farkas He, Farkas Pap Von, Farkas Já-
nos és Lázár János ; saját te lkükön lakó, egyházi adózó ne-
mesek: Farkas í rsz és Makové; Farkas György és Yaszali 
együt t ; Farkas Dumitru , Kosztántye, Vonucz a Petreé, Ursz 
a Sofieé, Vonucz másként György, Pap Jancsi, Szabados Von, 
Sulán Gábor, Sut Györgyié, Stefán Joszip, Makari, Ferencz, 
Von, Gimbulucz P r o k u p és Nemes György: más telkén lakó, 
egyházi adózó nemesek : Szabados Demeter, Dimb Alexa, Sza-
bados Nyikula, Dimb Tógyer, Budusán Ursz és Busz Von ; 
p a p : Farkas György gör. ka th . ; kán to r : Farkas György gör. 
ka th . ; kereskedő: Kracson Gábor ö r m é n y ; m o l n á r o k : Krisán 
György, Bilcz Stefán, Gsimpojás Von, Nyegrucz Dumit ru , 
Ivukutoj Von, Gusalo Ursz és Paszót Yaszalia.''8 

1805-ben fegyverfogható 1. adómentes nemesek a j lóval : 
Báez Károly; b) gyalog: Birta Irimia, Illés, if jú Birta Ilia, 

1 Jlt. — 2 Szv. lt. — s u . o. 

44* 
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Birta Andréj és Ursz, idősb Birta Vaszalika, Birta Józsi, Birta 
Vaszalika, Tógyer, Vonucz Gyirán, Ignát, Vonucz Flori, Gav-
rila Flori, Gábor, Vaszalika Xikuli. Farkas Stefan, Gergely, 
Tógyer, Gyorgvika, Szimion, Györgye, Vonucz á Popi, Va-
szalia Sofii, Mojsza, Demeter, Gávris, György, Illés, Gábor, 
Gavrila, János, if jú Farkas Vonucz, Farkas Vaszalika Tamás, 
Farkas Tódor és Józsi, Drágus János, Gyurka, ifjú Drágus 
Illés, Drágus Gábor, idősb Drágus Kosztán, Gecze János és 
Mercse György; 2. adózó nemesek, szintén gyalog: Farkas Ursz, 
Makovéj, Györgye, Vaszilie, Dumit ru , i f jú Farkas Györgye, 
Fa rkas Kosztán, Gavrila, Vonucz és Márk, Dimb Vonucz, 
Szabados Demeter, Teserán Lupucz, Szabados János és Vo-
nucz, P a p János, Sulán Von, Bulusán Ursz, Sut Györgye, 
Stefán, Ferencz, idősb Sut Stefán, Sut Gyurka és Ursz, Gim-
bulucz Gvorgvika, Derebán Vaszalika és Dimb Jákob.1 

J O ^ 

Köőd gör. kath. fa temploma 1550-ből való, most épült 
az új kő templom. Az egyházközség anyakönyve 1824-ben kez-
dődik." Felekezeti jellegű egy t an te rmű elemi iskoláját 1804-
ben szervezték. 

1715-ben 7 jobbágy és 7 zsellér, összesen 14 háztar tás 
fizetett adót, és pedig 2 magyar és 12 o láh ; 1720-ban 18 job-
bágy, 2 zsellér és 1 taksás, összesen 21 háztartás, ebből 4 ma-
gyar és 17 oláh.3 A népesség száma 1715-ben 120 lélek, 18 
magyar és 108 o láh ; 1720-ban 189 lélek, magyar 36, oláh 
153. A lakosok vezetékneve magyar ugyan, de nyelvre na-
gyobb részük oláh. 

1733-ban Köőd (Teudu) oláh családjainak a száma 40; 
egyesült papja János(?, Oancse), a görög-keleti pedig T ivadar 
nevet viselt.4 1750-ben 525 gör. kath. lélek volt.5 

1847-ben a lakosok száma 1071; róm. kath. 1, gör. kath. 
1050, evang. reform. 11. izr. 9.6 1890-ben lélekszáma 1033; 

1 Szv. lt. — Schern. 1898. 121. 1 :í Magy. Slat. Közi XII. köt. 65. és 
66. 1. - » Tr. — 5 Tr. 1901. IX. 284 1 Xagyo. Nvk. 1847. 110. 1 
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nyelvre nézve magyar 55, oláh 976, egyéb nyelvű 2; vallásra 
nézve gör. kath. 976, ágost. hitv, evang. 1, izr. 53. Házak 
száma 253. 

Szántóföldje 1715-ben 35, 1720-ban 229 köblös ; rétje 
1715-ben 21, 1720-ban 75 kaszás; ma lmok száma 1720-ban 2, 
abból jövedelem SO frt.1 1895-ben gazdaságainak száma 251. 
Te rü le t e 3317 katasztrális hold, a melyből erdő 1860, szántó-
föld 794, legelő 277, rét 202, kert 76, szőlő, beültetve 2, ter-
méketlen 106 hold.2 

A községnek 1900-ban 13,397 K. 60 f. becsér tékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 4600 K. 4 f. 

Hatá r része i : Hástoacá Resztake (vízárok), Rosca = 
Roska (veres[láb ?]), Újliget, Vératec = Verátyék (nyaraló), 
Ciciréle = Csicsirele, Obrejini = Obrezsinyi (fennsíkok), Hirs, 
ennek része a Cetate = Csétatvé (vár); Dealul Maré Gyálul 
Máré (a nagy hegy), Valea Dracului = Váljá Drákulu j (az 
ö rdög völgye). 

Ez utóbbi ijesztő és já rha ta t lan voltáról kapta nevét. 
A Gyálul Máré határrészében van a Fán tána Pintii = 

Funt iná Pintyij (Pintea = Pintye kút ja) ; állítólag ebbe rej-
tette el a híres rablóvezér, Pintye, az e vidéken összerablott 
kincseket s a kútat fedő követ is ő tette oda. Azonban hogy 
h o v a lett a kincs, azt a népmese sem tud ja megmondani . 

KöődCsetatyé határrészében, mint eddig hitték, a Benedek-
rendűek klastroma állott; de olt Aranyos várának romja i lát-
hatók.3 Záporesők alkalmával kard, alabárd, csákány, lándzsa, 
zabola és sarkantyú-darabokra , nemkü lönben ember i cson-
tokra is akadnak. Mindezek csaták maradványai . A mai nem-
zedék keveset mond e helyről. 

Könnend. L. Szarvad. 

1 Magy. Stat Közi XII k. 65. és 66. 1 - Mg. St. 310. — V ö. II. kot. 
Aranyos vára. 



694 K Ö V E S D . 

Kövesd. 

Kövesd, mint már tudjuk, Magyar-Kövesdre s Oláh-
Kövesdre oszlott.1 A néphagyomány szerint a Fűpad-oldal 
határrészen a Fűpad-pa taka mellett Szilágv-Kövesdtől dé lnvu-
gotra feküdt Tói-Kövesd, Oláh-Kövesd a Yáka nevű erdőbeli 
völgygyei szemben Koronddal ha tá ros Varastvina kövesd 1 
határrészen Sz.-Kövesdtöl északnyugotra. 

A szó gyökere köves, helvnévképző -dve 1 Kövesd, mint a 
Pannóniai Enékben Érd az elérés helye, az ér szógyökérből 
származik.2 

A kövesdi vár tör ténetében bemuta t tam Kövesd helység 
bir toklásainak a történetét is,:! azért e helyt csak a követke-
zőket eml í tem: 

1475 körül Kebesdről a Sarmasági Elek (Alexj) jobbágyai t 
12 frt 7 dr. adóval rótták meg.4 

A középszolnoki Oláhkenesd egyike volt néhai Sarmasági 
László azon javainak, a melyeket legutóbb mint gyámok 
Báthori István özvegye, Katalin és íiai: András, Kristóf meg 
István kezeltek, kiket 1547-ben számadásra intet Sarmasági 
András.5 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták Kövesd községből a következőket. Főbi r tokosok: gr. Ke-
mény Farkas, br. Kemény Simon, br . Kemény Miklósné és 
br. Kemény Fa rkas ; fizetést élvező urasági t isztek: Nemes 
Hévízi János prefectus, Nemes Vas Mihály és Nemes Simonfi 
György t iszt tar tók; p a p o k : Popa Yaszi görög kath. és Popa 
Ursz gör. ka th . ; kán to r : Krisán Lup gör. kath, zs idó: Lőrincz 
Simon, hutamester ." 

1805-ben (Kövesden) homagial is esküt tett a Bessenvei-
és Mezei-családok 1 1 tagja meg a Szentiványi-család 2 tagja,7 

1 V. ö. e mű II. k. A kövesdi vár. — 2 V. ü. F. M. 0 Minerva. 1828. II. f. 
1585—1586. 1. — Széchi K.: A Pannóniai Ének 68. 1. — 3 II. k. — * E mű I. k. 
180. 1 5 Lelesz, Act. an. 1547. fasc. nr 21. — 6 Szv. lt. — 7 U. o. 
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lovasnak vették föl a Besenyei- és Szentiványi családok 1 1 
tagját.1 

Evang. reform, egyházáról kevés nyom maradt . Mind-
össze papjai közül i smer jük a következőket : az 1773—1832. 
évekből Gaál Andrást, kit az 1773 aug. 14-dikén küldöttek 
Szilágy-Kövesd re,2 1785—181(1 évekből Yeég Józsefet, meg-
halt Magyar-Keczelben 1816-ban: az 1794 1796. évekből Mé-
száros Pált. 

Kövesdi r e fo rmá tus h ívek: Antal István s neje Erős Ilona 
a szilágyi egyházmegyének 1666-diki Sarmaságon tartott par-
tialis svnodusa előtt szerepelnek.3 

A gör. katholikusoK kőtemploma 1796-ban épült. Anya-
könyvök 1824-ben kezdődik/ ' 

Van két elemi népiskolá ja : állami és gör. kath., mind a 
kettő egytantermű. Az államit 1892-ben, a gör. katholikust 
1854-ben szervezték. 

Szilágy-Ivövesd fegyverfogható lakosságát Rákóczi lengyel-
országi had já ra takor Kemény János személyesen vezette min t 
jobbágyait . E jobbágyok mind elestek, maga Kemény is csak 
később szabadulhatot t ki fogságából. Azután a Maros és Me-
szes vidékéről telepített ú j a k a t : ezekből lettek a Marosánok 
és Meszesánok. Csak később származtak át a Bábczánok, Gvi-
ránok és Bucsumánok . A magyarok nagyobb része a tótokkal 
együtt beolvadt az oláhságba. 

A XYII. századból Lónyai Anna fejedelemasszony szilágyi 
jószágáról fenmaradt lelettár szerint Kövesden 22 jobbágy-
család és 10 puszta van.5 

Szilágy-Kövesden 1715-ben 2 jobbágy és 6 zsellér, össze-
sen 8 háztar tás íizetett adót. ebből 5 magyar és 3 o láh ; 1720-
ban 17 jobbágy és 5 zsellér, összesen 22 háztar tás és pedig 
15 magyar és 7 oláh.0 A népesség száma 1715-ben 72 lélek, 
magyar 45. oláh 27: 1720-ban 198 lélek, 135 magyar és 63 

1 Szv. lt. — 2 Tt. ev. ref. II. 137. lap. — :t P S. E. II. r. 3. 1 — 4 Egy-
házi lt. — s \y\ _ g Magy. Stat. Közt. XII k. 63. és 66. 1 
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oláh. A lakosok vezetékneve magyar ugyan, de nyelvre na-
gyobb részük oláh. 

1720-ban három telek voll már negyvenöt éve puszta.1 

1733-ban Szilágy-Kövesden (Koosd)'2 45 oláh család volt : 
görög keleti és kétnejű papjá t Máténak hívták.3 1750-ben 338 
a gör. kalh. lelkek száma.4 

1847-ben a lakosok száma 398; róm. kath. 3, gör. kath . 
395.5 1890-ben 1140 lakosa v a n ; nyelvre nézve magyar 202, 
német 2, oláh 935, egyéb nyelvű 1 ; vallásra nézve r. kath. 7, 
gör. kath. 937, ágost. hitv. evang. 8, evang. re form. 158, unit. 1, 
izr. 29. Házak száma 224. 

Szántóföldje 1715-ben 48, 1720-ban 330 köb lös ; rét je 
1715-ben 28, 1720-ban 124 kaszás.0 1895-ben gazdaságainak 
száma 318. Területe 6152 katasztrális hold, a melyből szántó-
föld 2138, erdő 1512, legelő 1489, rét 666, szőlő, parlag, 77, 
beültetve 2, kert 17, terméket len 251 hold.7 

A községnek 1900-ban 5668 K. 20 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 5954 K. 8 f. 

t tczái: Nagy-utcza (Ulita cea Mare j j iUl iczá csá Máré), 
Sándordombi utcza és Kákovai utcza (U. Cacovii = U. Kákovij). 

Határrészei : Fűpad, Fű pad-oldal (Coastea F i rpodu lu i 
Kasztjá Firpoduluj) , Szigeti patak (Valea Szigetului = V a l j á Szi-
getuluj), Coastea Cornilor = Kasztjá Kornyilor (somfás halom), 
Via Fodori i = Viá Fodor i j (Fodora nevű szőlője), Stiubelei 
Styubéléj (tengerszemek?), Fántáni ta = Funt inicza (kútacska), 
Nyilc, Cornisorí = Kornyisor j (somfácskák), la Ponoare = lá 
Fon aré (odúk körnvéke), Párául Lobontului Pereul Lobon-
czuluj (Loboncz csermelye), Válceaua Negrului Miháiesii 
Valcsáuá Nyégruluj Mihejeszij (Mihályné Negrujának — Feketé-
nek gúnyolt fiáról elnevezett — völgye), Válceaua Popii = Val-
csáuá Popij = (pap-völgy), Holmuri —Holmurj (ha lmok; ugyan-

1 Magy. Stat. Közi XII. k. :i41 1 2 Chiesdu. — Tr. — 4 Tr. 1901. IX. 
285. 1. — 5 Nagyv. Nvk. 1847. 110. 1. — " Magy. Stat. Közi. XII. k. 65. és 66. 1 
7 Mg. St. 506. 
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ezen szó átvéve), Podut = Poducz (hidacska), Aj aga Ázsága 
(agyagos; ugyanezen szó átvéve), pe Coaste — pé Kaszté (bor-
dás domboldal), Kis-rét. Trestie = Tresztije (nádas), Rituri le 
])reste Arae Rituri le prészté Arák (árkon túli rétek), Alsó-rét, 
Mázérisee = Mazeristve (paszulyföldek), Várastiná Verástvina 
(mészkemencze), Corondél = Koronzel (Kis-Korond), Vaeá 
Váka (tehén), Romoesa, Coasta Peri lor = Kasztá Péri lor (körte-
fás oldal), Mázsa, Stingere = Sztinzséré (veresgyűrűfa). Sándor-
domb. Poeana Holdelor = Pojáná Holgyélor (holdak közti tisz-
tás), Koltó (Coltaué = Koltáue). E r d ő k : Nagyerdő (ritkán Bál-
ványos), ennek részei: Romoesa, Vaeá = Váka (tehénbükk), 
Ogredí Ogréz (belső kertek, belsőség), Capul Sinii = Kapui 
Szinvij (Szinafő), Viteaua = Gviezáuá (üszőborjú), Dealul Yiilor — 
Gválul Gyijilor (szőlők hegye), Porcáref = Purkereez (disznós), 
Dinfisor |=Dinczisor (fogacska); Várastiná = Verástvina (mész-
kemeneze), Cser. Szőlőhegyek: Purkereez, Nagy-hegy (Hegyül 
eel Mare = Hegyül esel Máré), Dealul Viilor = Gyálul Gyijilor 
(szőlők hegye), Capul Sinii - Kápul Szinvij (Szinafő), Cacova 
Kákova, Poeana Popii = Pojáná Popij (pa])i erdei rét), Stin-
gerei = Sztinzsérej. Plop-hegy (nyárfa-hegy), la Pr ins lá Prinsz 
(rabhegy). Legelők: Váleeaua Lupului Valesáuá Lupulu j 
(a farkas völgye), Váleeaua Caeova = Valesáuá Kákova <Ká-
kova-völgv), Stingerei = Sztinzséréj. 

A Holmuri határrészében levő dombra , mint a nép be-
széli, a Rákóczi korában ágyúkat állítottak fel. 

Pa tak ja i : Fűpad i patak (Valea Eirpodului = Váljá Fir-
poduluj), Szigeti patak (V. Szigetului V. Szigétüluj), Vál-
eeaua Lupulu i = Valesáuá Lupu lü j (a hasonnevű határrész-
ben), V. Cacovii = V. Kákovij (a hasonnevű határrészben), V. 
Negrului Miháiesii = V. Nyégruluj Mihejeszij (a hasonnevű 
határrészben), V. Popii V. Popij (a pap patakocskája), V. Via 
Fodori = V. Via Fodori j (a hasonnevű határrészben), ugyan-
ezen határrészben: V. Samtinului V. Sámczinuluj (Sámsoni pa-
tak), Aj aga ha tá r részben: V. Gegea —V. Zsezsá (Zsezsa patak). 
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Tava a Taul Sálcilor — Teul Szelcsilor (fűzfás tó); jelen-
leg kiszáradt. 

Rútjai : Kákova-kút, Hides-kút (az udvarban), la Topile 
lá Toptyilé (kenderáztatókhoz), Fántána Coron^élului = Fun-
tiná Koronzéluluj (a hasonnevű határrészben), F. lui Ghiran 
F. Inj Gyirán (Gerazimus kút ja), F. Jugastrului = F. Zsugász-
truluj (jávorfa-kút), Fántánijá = Funtinyicza (kútacska), Mlas-
tiná = Mlástyina (mocsár-kút), az e rdőben : la P u m n u j i = lá 
Pumnucz (földiepres kút), F. lui Boea Flore F. Inj Boká 
Flore (Boka Flóris kútja), F. lui Toader = F. luj Tagyér (Ti-
vadar kútja), F. eea de Peatra = F. esá gye Ptyátra (a kő-kút). 
A Nagy-erdőben van a Domnut = Domnuez (uraeska) nevű 
forrás. 

Középső-Csaholy. L. Csaholy. 
Közép-Várcza. I.. Várcza. 
Körös. L. Er-Kőrös. 

Kraszna. 

Caraziia, Carasna, Karusnu (1205- 1235), Karazna, Krazna, 
Crazna (1341). 

A hasonnevű folyótól nyerte nevét, mely mint már tud-
juk, szláv eredetű s azt teszi: «szép». 

Krasznavármegyei helység, 1445-ben Somlyóhoz, 1546-ban, 
1590-ben Valkó várához tartozott. 

Szerepet játszott a kurucz-világban.1 A bujdosók Krasz-
nán többször tartottak gyűlést, így pl. 1673-ban, 1079 ju l ius 
20-dika körül, Apafi részéről Thököli Imrét utóbbi alkalom-
mal innen küldték a bujdosók közé főgenerálisnak.2 

Lakossága a Rákóczi korban a kurucz-csapathoz jó részt 
szolgáltatott. 

Már az 1217—1235 közti Váradi Regest rumban előfordúl, 

1 V. ö. e mü 1 k. 423. 1. — - Angyal Dávid: Thököly Imre 
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még pedig többször : a krasnai udvarbíró , Topa előtt pecselyi 
Szalök négy ökrének elhajtásával vádolja badacsoni Márkot, 
Ivánt és Márczelt.1 A Carazna-i udvarbí ró , Sebe, Gábor bilo-
tus és Lukács pr is ta ldus előtt lopással vádolják a horvát i 
Zamát." Carasna-i ispán, Agya előtt gyujtogatással vádolják 
báni Zsedényt.3 Carasnai Agya ispán előtt hatalmaskodással 
vádol ják Panyit fiát Györgyöt.4 

A mikor 1341-ben Karazna birtokába, mint állítólag a 
Yolko várához tartozó bir tokba Dancs mestert és fiait be-
iktatják, mint i lyenkor szokásos és törvényes, összehívták a 
szomszédokat s a kiknek a szomszédságban b i r tokuk van. 
ezek közül a törvényes időre sem maguk nem jelentek meg, 
sem megbízottat nem küldöttek a határ megmuta tására Ben-
seteluke birtokosai, a Pethő Mihály fiai: Tamás és László, 
meg Fark Mihály.5 

A váradi püspökség itt levő birtokrészeit Vitéz János 
püspök elfogatásának hirére a Losonczi Bánfiak rögtön el-
foglalták.6 

A Somlyóhoz tartozó, krasznavármegyei Karazna egyike 
volt azon bir tokoknak, a melyeken Losonczi Bán fia, István 
határ je leket állított fel, a mi ellen 1445 okt. 25-dikén a vá-
radi kápta lan előtt tiltakozik Bátori Szaniszló fia, István a 
maga és fiai: György, István, Mátyus, János, Miklós, továbbá 
Báthori János íia László nevében.7 

1454-ben János, váradi püspök, Peterdi János, Radvánvi 
Tamás, Dengelegi Bernát és Baluki Szilveszter jogtalanul fog-
lalták el Bánfi János, György, András, Mihály és Katalin, 
Bánfi Istvánné Margit, Chahol János és Kusalyi Jakcsi László 
fiai: András és Péter krasznavármegyei Kraszna birtokát, a 
miért azokat meg is büntet ték. László, magyar király meg-
hagyja a megyei bíráknak, hogy ez ügyben nyomozást tart-

1 Kandra K.: V. R. 27<S. 280. lap. — 2 U. o. 386. 1. — :í U. o. — * U. o. 
392., 394. 1. — & Dl. 3422. — Bunyitai: A Váradi Püspökség Története, II. k. 
258. 1. — " Dl. 29.788. 
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ván, adják vissza a birtokot jogos tu la jdonosa inak s rendel jék 
elébe a püspököt társaival együtt,1 márcz. 5-dikén arról hal-
lunk, hogy amazok a Losonezi Bán István Crazna bi r tokát 
foglalták el.2 

Több más helységgel együtt (e?) Kraszna helységnek a 
fele részét Mátyás király 1401 április 24-dikén Semsei János-
nak és Vilmosnak, László fiainak, úgyszintén nőrokona iknak , 
Agathának Nagymihályi Ödönfi Ambruzsnénak s Margitnak 
Butkai Benedeknének a d o m á n y o z z a . F z e k b i r tokában voltak 
a helység fele részének addigelé is. 

1479-ben András jogdoktor és testvére (de Losoncz) en-
gedélyt nyernek Mátyás királytól arra, hogy Kraszna város-
ban élő jobbágyaik felett bíráskodjanak. ' ' 

1481-ben Losonezi Bán ti András, bácsi nagyprépost el-
zálogosítja e bir tokát is Losonezi Bánfi Mihálynak.5 

1491 jul . 20-dikán e birtokot elosztják Losonezi Bánfi 
Dénes, Ferencz, László és Mihály között." 

1497-ben L. Bánfi László cserébe adja Kraszna bir tokot 
L. Bánfi János más megyebeli bir tokáért .7 

1498 decz. 19-dikén Nagydobai Mátét be akar ták iktatni 
e birtokba, de Losonezi Bánfi György fia Ferencz fe lmutatot t 
egy oklevelet, mely szerint e bir tokot Ulászló király neki adta . 8 

1508-ban, 1519-ben és 1520-ban Kraszna is, mint pl . 
Bagolyfalva, Báthori Szaniszlófi István s Bánfi István és László 
kezén forog.9 

1520 jan. 13-dikán Losonezi Bánfi István Krazna városá-
ban egy jobbágytelket adományoz Krasznai Baksa Györgynek, 
a kit kivált a paraszt lázadáskor tanúsított hűségeért meg is 
nemesít.10 

1 Bl fasc. KK. nr. 10. — 2 1)1. 27.669. Gr. Teleki József: Hunyadiak 
kora Magyarországon. 484 1. — 4 Mátyás király privilegialis levele átiratban. 
Bl. fasc. YY. nr. 3. — 5 1)1 27.721. — 1)1. 27.737. — 7 Bl. fasc. A. nr. 22. — 
s 1)1. 27.767. — !» C ras na Bl. KK. nr. 18. Lelesz, Act. an. 1508. nr. 3. 
Krazna: Dl. 36.402. Km. Prot. Magn. p. 151. nr. 1. — Karazna: Bl. fasc. 11. nr . 
17. — 1 0 Dl. 36.402 Km. Prot. Magn. p. 163. nr 1. 
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1522-ben I,. Bánfi Péterné Petronella leányának Anná-
nak adja a krasznavármegyei Kraszna birtokát, melyet urától 
bizonyos pénz fejében törvényesen kapott,1 nov. 28-dikán 
úi krasznavármegyei) Krazna birtokot Bánfi Miklós oda adja 
Báthori Istvánnak azon 15 bánf ihunyadi jobbágytelekért, a 
melyek e Báthorira Lulai Jánosról szállottak, a ki a fenti 
Miklós apjától bírta azokat zálogban.2 

1523-tól 1575-ig némely kisebb eltérésekkel a bir toklás 
története ismét oly mederben halad, mint Bagolyfalváé. 1523-
ban a krasznavármegyei Kraszna opp idum részbir tokba beik-
tatják Somlyói Szaniszlófi Istvánt.3 

1533-ban Kraszna és tar tozékainak egy évi tizedét Bá-
thori Istvánnak adományozta Statilius, erdélyi püspök. 4 

A krasznavármegyei Crazna részjószágba 1537-ben beik-
tatják a Somlyói Báthori István néhai erdélyi vajda fiait: 
Andrást , Kristófot és Istvánt.5 

Az 1540 és 1547. évek teljesen összevágnak Bagolyfalvá-
val, a mikor özv. L. Bánfi Gáspárnét meg Bornemissza Boldi-
zsárt, mint Yalkó vára tényleges bir tokosát megidézik Nagy-
falusi Losonczi Bánfi Miklós és Bonezhídai Losonczi Bánfi 
László,0 s Nagyfalusi L. Bánfi Gáspár elzálogosította e birto-
kát Artánházi Bornemissza Boldizsárnak,7 m a j d pedig a vá-
rosban levő részbir tokokat egyenlően osztják meg Sarmasági 
András felperes és Báthori Szaniszlófi András, Kristóf és 
István alperesek között.8 Bonczhidai Bánfi Miklós, István és 
Gábor megintik a Bonczhidai Bánfi Péter leányának, Anná-
nak Madarasi, másként Apanagyfalusi Apafi Györgytől szüle-
tett gyermekei t : Gábort és Borbálát, hogy az anyjuk u tán e 
Kraznából megillető leánynegyedet is vegyék fel, a jószágot 

1 Bl. fasc. LL. — Dl. 36.400. Km. Prot. R. min. p. 19. nr. 1. — 2 U. o. 
R min. p. 83. nr. 1. 3 Lelesz, Stat. Z. 175. és BL fasc. KK. nr. 18.— 4 ü . o. 
fasc. \V. — 3 Orsz. lt. Gy. F. Kápt. lev. S. 97. és Bl. fasc. JJ. nr. 1. — 6 Le-
lesz, Act. an. 1546. fasc. 2. nr. 81. " Bl. fasc. E. nr. 8. — s U. o. fasc. KK. 
nr. 4. 
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pedig bocsássák vissza.1 Bánfi Gáspár özvegyét Annát és 
leányai t : Zsófiát. Borbálát és Dorottyát pedig Bánfi András 
leánya, Sződemeteri Horvát Gvörgyné Katalin idézteti meg 
az itteni részbir tokok ügyében.2 

1548-ban Somlyói Szaniszlófi Báthori Anna, Bélteki Drágfi 
Gáspár, ma jd Homonnai Drugeth Antal özvegye elzálogosítja 
itteni bir tokát Szaniszlófi Báthori Andrásnak, Kristófnak és 
Istvánnak,3 a kik pénzzel elégítették ki nővérüket , 4 miről el-
ismervén}7! is vesznek." Ellenök Sarmasági András és Valkói 
Miklósné Csire Petronel la a Kraszna városbeli részbir tokért 
is pert folytatnak.6 

1549-ben Krazna birtokot is egyenlőkép osztották fel 
özv. Kisvárdai A m b r u s n é L. Bánfi Petronella felperes és L. 
Bánfi Imre fiának a leányai : Zsóíia, Borbála és Dorottya al-
peresek.7 

1550-ben Nagyfalusi L. Bánfi Miklós ötven í r tér t tovább 
zálogosítja a Kraszna városában levő bir tokát S. Báthori 
Andrásnak. 8 

Ferdinánd, magvar királv 1550-diki intő és bizonyító 
levele szerint a krasznamegyei Kraszna bir tokot örökös jogon 
bír ta idősb Bonczhídai L. Bánfi István,9 a min t ezt, s az 
1549-ben tör tént osztozkodást már , pl. Bagolyfalvánál, lát tuk. 

1551-ben S. Báthori András azon feltétellel kapja L. Bánfi 
István Kraszna városában levő birtokrészét, hogy a Báthori-
család hagyjon fel a Bánfiak ellen folytatott perekkel és adja 
vissza ezeknek magyarországi és erdélyi birtokait.10 

1553-ban (a krasznavármegvei Kraznán) 34 kapu után 
adóztak a Somlyói Báthori András jobbágyai, a Bánfi Gás-
pár özvegyééi 91

 2, a Horvát Györgyéi 9, a Telegdi Mihályéi 3. 
a Pandi Jánoséi 2y2, az Apafi Gáboréi 2 és a Bánfi Miklóséi 

1 Lelesz, Act. an. 1547. läse. A. nr. 16. — 2 U. o. Act. an. 1547. fasc. 4. 
nr. 14. — 3 Bl. fasc. JJ. nr. 5. — 4 U. o. fasc. KK. nr. 9. Gyf. kápt. lt. XX. 
16. — 5 Lelesz, C. Kraszn. P r o t 3. folio 200. — 6 U. o. Act. an. 1548. fasc. 4. 
nr. 15. — 7 Bl. fasc. KK. nr. 3. — s ü . o. nr. 6. — 9 ü . o. nr. 11 10 ü . o. nr. 4. 
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l 1 ' , után. E (511
 2 kapun kívül feljegyeztek e helységből még 

3 birót, 89 szegényt, 21 servitort és 23 ú j házat.1 Ekkor az 
itteni részbirtokon megosztoztat ják L. Bánfi László íiait: Mik-
lóst, Pált, Ferenczet és néhai Bánfi László Bernát (iának íiát, 
Menyhértet.2 

Valkó többi tartozékaival Bánfi Miklós és István átadják, 
illetve visszaadják Horvát Györgynek és leányainak, meg Te-
legdi Mihálvnak Karazna birtokot is : ! s ezzel a birtoklás tör-O %J 

ténete ismét ismeretes nyomdokon jár . Az 1559 és 1568-diki 
pörlekedések Valkainé és a Bánf iak 4 közt, «a Béz nevű kerü-
letben fekvő Kraszna» bir tokról II. János adománya Bánfi 
Fa rkas részére,5 1573-diki ha tá r já rás s birtok-felosztás,6 Bánfi 
Pál beiktatása, a kivel Bánfi Borbála s mások perelnek,7 ezek 
a dolgok Krasznára nézve is fölmerül tek. 

1567-ben a krasznai pinczében, saját házában öt hordó 
bora volt Bozzási Lukácsnak. Ugyancsak Krasznán vetése, 
továbbá Lecsméri Nagy Máté nevű jobbágya van említve.8 

1572-ben talán Berekszói Hagymási Kristófot is beiktat ják 
egv itteni részbir tokba.9 

Krazna város tizedét 1576-ban a Bánfiaknak adományozta 
S. Báthori István, lengyel király.10 

1582-ben Kraszna bir tokra vonatkozólag Jakabfi Ambrus 
és Móricz e l len tmondanak özv. Jakcsi Boldizsárné Révai 
Annának.1 1 

1584-ben a váradi káptalan Báthori Zs., erdélyi vajda 
megbízásából át ír ja a L. Bánfi Boldizsár krasznavármegyei 
Karaszna birtokáról szóló határ járási levelet.12 

A krasznavármegyei Kraznán István lengyel király, majd 
Báthori Kristóf egy puszta házhelyet adott Maróti Nagy Mi-

1 Dical. — 2 Bl. fasc. ZZ. nr. 16. :í U. o. fasc. SS. nr. 8. 4 Karazna 
oppidum : Lelesz, Act. an. 1559. nr. 45. Bl. fasc. M. nr. 20. — 5 U. o. nr 2. és 
nr. 11. — 6 U. o. fasc. G. nr. 6 , nr. 7. és nr. 8. — 7 U. o. MM. nr. 16. — 
s Nagyv. Múz. Bl. 9 Lelesz, Stat. II 52. — 10 Bl fasc. O nr. 18 — 11 Orsz. 
lt. Gyulaf. kápt. fol. 123. — 12 Bl. fasc. M. nr. 1(5. 
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hálynak szolgálatai ju ta lmául . E helyen Nagy házat emelt, 
melyet 1587 márcz. 12-dikén nejének, Szele Orsolyának ha-
gyott végrendeletileg.1 

1590-ben Valkó vár tartozéka, Kraszna birtok miatt Nagy-
falusi Serédi István s mások, min t felperesek perelnek Bánfi 
Pál fiai s mások ellen. A bi r tokot végre is a Bánfi-család férfi-
örököseinek adták Báthori Zsigmond, erdélyi vajda itélőlevele 
alapján.2 

1007 jul. 25-dikén Somlyai Báthori Gábor krasznai Tha-
máshidai Varga T a m á s nevű jobbágyának Krasznán egy puszta 
házat ad, mely Fábián András magvaszakadtával szállott Bá-
thorira . 8 

1038 jan. 13-dikán este Maller Gábor Krasznán van.4 

1048-ban idősb Bákóczi Gy. fejedelem i f jú Rákóczi György 
fejedelemnek és nejének Báthori Zsófiának adományozza ér-
demeik elismeréseiül atyai jó indula tból a krasznavármegyei 
Kraszna bir tokot is.5 

1(57(5 nov. 19-dikén Szegedi Ötvös Mihály, krasznai lakos, 
krasznavármegyei hites biró.6 

1081-ben Báthori Zsófia fe jedelemasszonynak a Kraszna 
városbeli részbir tokát az ingatlanokkal együtt lefoglalták 
bizonyos tar tozás fejében Magyar-Véggyantai Boros László 
számára." 

Otves Mihály azon krasznai kúr iában vett lakást, a mely 
kúr ia Bánházi Pálné Báboni Erzsébetet illette, ezért ez 1082. 
aug. 7-dikén tiltakozott Otves ellen és egyúttal meg is intette, 
hogy költözzék ki.s 

1680 jun . 6-dikán Krasznán Bogya István, biró házánál 
tanúvallatást tar tanak Pap Jánosné Guthi Anna Kolozs vár-
megyébe költözött jobbágya ügyében.0 

1 Nemz. Múz. Becski 11. 2 Bl. fasc. G. nr. 4. :í Orsz. lt. kolozsm. 
conv. B. A. fasc. I nr. 13., 30. fiók. — '« Haller Gábor naplója. (1. Gr. Mikó Imre: 
Erdélyi Tört. Adatok. — 5 Bl. fasc. KK. nr. 4. — Nagyv. Múz. Bit. — 7 Bl. fasc. 
XX. nr. 22. és fasc. YY. — s Gencsi lt. nr. 9(54. — !> Nagyv. Múz. Bit. 

I)r. PETIÍI MÓR : Szilágy vármegye monographiája. III. 4O 
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1712 jun. 30-dikán azon krasznai telek tárgyában, melyet 
Bánházi Pál zálogosított el, tanúvallatást tar tanak Alszegi 
Is tvánné Daróczi Kata számára,1 a kinek e ha táron a Gál-
nátpataka mentén elterülő földjét és a Lógószék nevű helyen 
fekvő rétjét lefoglalta Kovács Ferencz, jól lehet Alszegi né le-
fizette a zálogösszeget. Ezért 171,") ju l ius 1-én megidézik 
Kovácsot.2 

1720 febr. 7-dikén azon krasznai háztelek kiváltására, 
melyet Dohai András jogán zálogosított el Nagy Borbála, az 
említett Dobai felhatalmazza Gencsi G y ö r g v ö t és ennek fiát. 

J O^ 

Istvánt.3 

1751 máj. 13-dikán Pándi Erzsébet átbocsátja többek kö-
zött a karasznai javait, melyek reá és testvérbátyjára, Lász-
lóra szállottak, id. Mező Gyulai Andrásnak és ifj. Mező Gyulai 
Andrásnak oly feltétellel, hogy ezek gondját viseljék az emlí-
tett két Pándinak. 4 

1752-ben Kraszna városban és a hozzá tartozó falvak rész-
bi r lokaiban meg egyéb javakban tényleges b i r tokosok: báró 
Bánfi Farkasné Bagosi Erzsébet, br. Hadadi Wesselényi Fe-
renczné Rhédei Zsuzsánna, gr. Ivis-Rédei Rhédei Farkas és 
gr. Borosjenői Székely László meg Ádám, Yaji ji László 
és Mihály.5 

1753-ban II. Rákóczi Gvörgvné Báthori Zsófiának a J 

krasznamegyei Kraszna városban levő kúr iá ja is a Bánfi csa-
lád mindkét nembeli ágára száll, miu tán a rajta levő terhet 
kifizették." 

1779-ben az Ujváros-Kraszna városában fekvő bir tokokat 
Nagy-Károlyi Károlyi Antal kapja.7 

1808-ban Krasznáról összeírták a gr. Teleki (Eszter, Lajos), 
Boros (Klára), Lakatos, br. Bánfi, Szabó, Aracsai Kovács, Ve-
res, Almási, Szigeti, Gyulai, Fodor, Goris, Berei, Pap, Hosz-

1 Gencsi lt nr. 729. — - U. o. nr. 935. — U. o. lt. nr. 950. — 4 Orsz. lt 
kolozsm. conv. X. R. A. fasc. .1 nr. 4.. 35 fiók — 5 Bl. 6 U. o. fasc. XX. 
nr 19. — " ü o. fasc. KK. nr. 20. 
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szú a szói Kovács, Péntek, Birtalan, Nagy, Gombos, Gecse, Ko-
vács, Kis, Beke, Fazakas, Filep, Horvát, Hajas, Ecsedi, Már-
kus-Szabó, Jakab, Kőszegi, Hunyadi , Török, Köpeczi (József1), 
Karsai, Fogarasi és Antal nemes családok tagjait, összesen 
í)5-öt. Ezek kezén volt összesen 4 curia, 1 V3 ant iqua és 
128 nova jobbágytelek. Legtöbb telke volt Boros Klárának 
(1 curia, 50 antiqua, 55 nova), Lakatos Jánosnak (1 curia, 
33 antiqua, 23 nova), gr. Teleki Eszternek (1 curia, 34 ant iqua, 
20 nova) stb.2 A Kőszegi és ezt követő családoknak semmijök 
sem volt.:$ A krasznai kisebb bi r tokosságnak 2—2 ant iqua 
jobbágytelke volt Fűzesen és Jaázon. 4 

A krasznai u rada lom történetét megismer tük már előbb. 
Itt csak azt említem meg, hogy Kiaszna város és az ehhez 
tar tozó u rada lom elidegenítéseért Bánfi Pál ellen Nagymihályi 
L. Bánfi Boldizsár tiltakozott,5 vol takép Kozárvári Nagy Pé-
ter a maga és fenti Pál fiai: Boldizsár, Gábor és László meg 
Bánfi György és Farkas nevében.6 

Evang. reform, egyházát már lát tuk műemléke ink közt.7 

Mennyezetén a város czímere lá tható: koszorúban egy sző-
lőtő fürttel, két szál búzakalászszal, a négy szögleten négy 
madárra l . A mennyezetén bibliai tárgyú festések is vannak. 

Az egyik harangjá t «Ar isten dicsőségéhez való buzgó 
.szerelméből, a krasznai ref. ekklézsia számára, az ekklézsiá-
nak .V meg romladozott harangjaiból maga tulajdon költségé-
vel öntettette mltos. idősb. Vajai Yajg Mihály ur, mini főbb 
curator és possessor ur, rettegi harangöntő Lázár (iyörgy által. 
Anno I)ni 7767.» E szavak mellett még olvasható ra j ta : «Solt. 
L. 1—5. Az Isteneknek istene a Jehova mondja , gyűjtsétek 
én előmbe az én szenteimet, kik én velem szövetséget tetté-
nek az áldozat által.» A másik harangot «Óniette a krasznai 
ref. ekklézsia maga tulajdon költségével isten dicsőségére, ha-

1 Cserei Farkasné eonventiósa. — - Szv. lt. — U. o. — 4 U. o 
5 Lelesz, C. Kraszn. Prot. 21 fol. 100. és 22. fol. 12. — 6 Bl. fasc. KK nr. 18. — 
L. II. k. 235- 242. 1 A Krasznai Uradalom — 7 E mű I. k 000—607. 1. 

45* 
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rangöntő Lázár Ggörgy által Anno 1767.» Azon is vannak 
szent szavak: «Ezsai: t i 3. Jertek fel a Jákob istenének há-
zába, hogy megtanítson az ő utai ra és já r ja tok az ő utaiban.» 

Urasztali készletei között az egyik talpas ezüst pohár méltgs. 
Gállfy Zsuzsánna és mltgs. Gállfy Farkas adománya. A másik 
kókuszdióból való, de gazdag aranyozot t ezüst foglalattal el-
látott pohara, ezzel a felírással: nSub littera A. S. 1660.» 
Pápai János és Gáspár adománya . Egy tányéron ez a fel-
írás o lvasha tó : «.4 krasznai ref. ekklézsiának 1767 esztendő-
ben csináltatta árva gróf Teleky Eszter.» 

Az egyházközség 1609 előtt mindenese t re létezett, m e r t 
az 1609 okt. 9-diki erdélyi országgyűlés abban a tekinte tben 
rendelkezett , hogy Krasznán, a hol a prédikátor jövedelmét 
elvették s helyette pápista papot akar tak hozni, a jövendő 
gyűlésig minden a régi á l lapotban marad jon . ' 

Ama «krasznai salar ium» szerint, melyet Tyukodi Ist-
vánnak 1651 november 15-dikén állapított meg a Yarsolczon 
tar tot t partialis synodus, a papnak minden házas ember más-
fél kalangya búzát, egy-egy veder bor t (mely tesz hat somlyai 
itezét) ad. A ki nem adhat kalangyát, az két véka búzá-
val adóz ik ; a bort pedig 33 dénárra l váltották meg. Jövevény 
ember, a kinek se öröksége, se háza nincs, 40 dr t fizetett. 
Kereszteléstől egy tyúk s egy kenyér járt, temetéstől semmi. 
Fát adtak elegendőt. Két rétet kellett lekaszálniok, felgyűjte-
niök s a szénát beszállí taniok. «Ház építése, búzának betakarí-
tása, fedése övék». Ha kára lenne a prédikátornak, a kár nem 
a pásztoré. Az özvegyasszonyok há rom sing vásznat adnak a 
papnak, a mesternek (t. i. iskola-) másfél singet.2 

A szomszédos Ráthon — a t izenhetedik század elején 
a prédiká tornak negyven kalangya búzát fizetett összesen, még 
pedig kár nélkül takarí t ják be, «ha ká r lészen benne, az az 
«egyházfiaké», t. i. a hiveké. Egy rétet lekaszálni, fel gyűjteni , 

1 Szilágyi Sándor : Erd. Orszgy. Emlékek, VI köt. — 2 P. S. E. I r. 14. 1. 
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i\ szénát betakarí tani is kötelesek voltak. Aztán egy-egy tyúk-
kal, hat szekér fával adóztak. A prédiká tor háza környül való 
építés közönséges a «krasznaiakkal». Temetéstől semmit sem 
adnak . 

Az iskolamester jövedelme Krasznán és Rá thonban ez 
idő táj t a következő voll : 

Krasznán minden házas ember ad t i zenhárom kéve bú-
zát, egy-egy itcze bort. A ki kévebúzát nem adhat a mester-
n e k : egy-egy véka búzá t ad. a kinek bora n incs : 12 drt. Fát 
elegendőt kap. «Az communi t a s t az scholában az krasznaiak 
építik». Leánytemetéstől egy kendőkeszkenőt adnak. 

Rá tonban minden ember fél-fél véka búzát , két-két sze-
kér fát. A mester házát az iskolában a rátoniak építik. Min-
den házas ember egy-egy pol turát vagy 3 drt. íizet. Minden 
halottól 8 pénz jár .1 

Papja i : Ujfalusi, Bölöni, Dezső, továbbá Tyukodi István, 
a ki ill halt meg. Helyébe választatott íia Tyukodi János. Az 
1071 jun . 7-dikén Debreczenben tar tot t közzsinat Krasznára 
Yittelki András domest icust küldte,2 a ki 1681-ben is itt lelki-
pásztorkodik, meghalt Sz.-Bagoson, 1715. Szilágyi András, ki 
innen Felső-Bányára ment, 1724. Yisnvai János, székbeli bíró-
ságot is viselt, meghalt M.-Keczelben, 1738—1740. Csernátoni 
Sámuel, 1740 1742. Katona Imre, meghal t Tasnádon, 1742 
1746. Gyöngyösi István,3 1753—1754. Albisi Tamás, 1754—1790. 
Szatmári N. István, székbeli bíróságot is viselt, 1759-ben ti-
toknokká, 1775-ben esperesé választatott, meghal t jul . 9-dikén. 
1783 1825 november 4-dikéig Málnási Sámuel, ki Sz. Nagy 
István mellé káplánnak jött, ennek halála után rendes pappá 
választották, 1820—1805. Szikszai József, ki negyven éven ke-
resztül szolgált, buzgó tagja volt az egyházmegyének is, 1866 
m á j u s 2-dikától Bakcsi Sándor. 4 

1 P. S. E. I. r. 14. 1. — 2 Tört. Tár 1898. évf. 647—48. 11. — Tt. ev. ref. 
II. 174. 1. — 4 Egyházmegyei lt. és Nk, ev. ref., 1877. 9. 1 
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Az evang. re torm. t emplom ezintermében van egy, Yay 
Ábrahám építette sírbolt. 

A római ka thol ikusoknak 1847-ben Nagyboldogasszony 
tiszteletére szentelt kápolnájok van.1 A jelenlegi egyházat az 
ötvenes évek elején építet ték; 1857-ben szentelték lel. 

A krasznai róni. kath. egyház udvari káplánjai 1780-tól 
kezdve : Forgáeh Pál gróf 1780. Talán Cserei Farkasnál, mint 
vendég időzött s ekkor keresztelt meg s temetett cl egyeseket, 
mer t ez évben már váradi kanonok. Bőre Márkus, Csató 
Ambrus és Kelemen Mansvetus 1785-ben. Blási Bonaventura 
1789-ben (Ferencz-rendiek). Farkas István 1880-ban. Előbb ér-
adonyi adminis t ra tor s alesperes, 1890-ban nyugdíjba ment ." 

A gör. kath.-oknak fa templomuk van. Anyakönyvük az 
1824. éven kezdődik.3 

Van h á r o m elemi népiskolá ja : állami, róm. kath. és gör. 
kath. Az állami nvolcz, az utóbbi kettő egy-egy tan termű. 
Az államit 1885-ben szervezték, ennek számára 1893-ban egy 
két tan teremből és egy tanítói lakásból álló új épületet emel-
tek, most 00.000 koronát meghaladó költséggel díszes új épü-
letet nyer az egész iskola. A róni. kath. iskolát 1850 körül 
szervezték. Az állam (1894-ben) kisdedóvóintézetet is állított. 

Kraszna városa min t Bél Mátyás 1753-ban írja 
azelőtt sű rűn lakott város, de a kedvezőtlen idők folytán any-
nyira megfogyott, hogy városnak alig nevezhető. Somlyótól 
keletre egy mértföldnyire fekszik.4 Most nagyközség, járási 
főszolgabírói hivatallal, van kaszinója, takarékpénztára, posta-
és táviróhivatala, gyógyszertára, ön kén tes-tüzol tó-egyesülete, 
szeszgyára, volt konyakgyára is. A Kraszna mezővárosban 
levő polgári olvasóegylet alapszabályait az egylet elnöke br . 
Győrfi Lajos, alelnöke Szász György és jegyzője Lázár Ferencz 
1802-ben nyúj t ják be megerősí tés végett.5 

1 Nagyv. Névk. 1847. 101. 1 2 Bunyitay Vincze: Schematismus 354. 1. 
Itt s a következő lapon a többi papok neveit is megtaláljuk. — :í Sch 1880.> 
147. lap. — ^ Bél M : Comp , 120. 1. — 3 Szv. lt. Kj. 209. 
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1666-ban Kraszna opp idum Szent-Mihály adója 75 frt, e 
mellett adnak 2 őzet, 2 juhot, 8 ejtet vajat, 8 ejtel mézet, dézma-
tyükot karácsonyra s húsvé t ra minden ember egyet-egyet1 : 
1715-ben 23 jobbágy, 5 zsellér, összesen 28 háztartás fizetett 
adót, magyar 26, oláh 2: 1720-ban 32 jobbágy, 15 zsellér, 
1 taksás, összesen 48 háztartás mind magy. Ebből következ-
tetve a népesség száma 1720-ban 432 lélek, mind magyar.2 

Lakossága 1849-ben 800 lélek, «kik többnyire kézműipar 
után élnek»,3 1890-ben lélekszáma 3281; nyelvre nézve ma-
gyar 2981, német 1. tót 2, oláh 294, egyéb nyelvű 3; vallásra 
nézve r. kath. 251. gör. kath. 395, ágost. hitv. evang. 3, ev. 
re form. 2428, unit . 5, izr. 198. Házak száma 569. A «biblio-
theka-épület», mely most magtárul szolgál, a Cserei-féle könyv-
tártól vette nevét, mely a szabadságbarcz idején züllött szét. 

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak 
szántóföldet 1715-ben 290, 1720-ban 220Vs köblös t : rétet 1715-
ben 95, 1720-ban 188 kaszást ; szőlőt 1715-ben 95, 1720-ban 
169 kapást.4 1895-ben gazdaságainak száma 536. 6844 kataszt-
rális holdnyi területéből szántóföld 3394, erdő 1477, rét 595, 
legelő 434, szőlő parlagon 207, beültetve 4, kert 184, nem 
termő hely 549 hold.5 

A krasznai tormát híresnek mondják . 6 Országos vásárai 
népesek, különösen állatvásárai. 

A községnek 1900-ban 77748 K. 59 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 18878 K. 52 f. 

Utczái: Alszegi Nagy-, Sár-, Malom-, Képtető-, Kandia-
Szibéria-, Gát-utcza, Alsó-piacz, Barom-piacz, Templom-, Ve-
tve- (vechie^ vetye (oláh) = öreg, vén, ó-) utcza. Alsó- és Felső-
országut mente, Felszegi Nagy-, Péntek-, Háton-, Somlyó-, 
Bolygó, Décsei-, Máron-utcza. 

1 Orsz. lt. Cons. et urbar fasc. 113. nr. 17. — 2 Magy. Stat. Közi XII. k. 
(58. és 69. 1. — s Kanya Pál : Népsz. Földr. Okt. 76. 1. 4 Magy. Stat. Közt. XII k. 
68. és 69. 1. — 5 Mg. St. 489. — 6 Zovánvi Lajos: A lakóhely ismertetése és Szilágy 
vármegye földrajza, harmadik kindás, 25. 1 
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Határrészei : Hosszú, Csorda-dülő, Simon-pataka, Kelen-
cze, P ippan , Csere-oldal, Fuvasztó, Dél-szovárkó, Eszak-szo-
várkó, Szovárkófark, Pap-domb, Martócza-kert, Dirika, Dirika-
fark, Szélesné kútja, Kis-talló, Kallós-kert, Sűrű-kert , Doromb-
kert, Kis-kút, Nagy-mező, Mái, Tánczoló, Hangyás, Kapus, 
Sütő-oldal, Sovány, Csonkás, Szárazpatak, Horgas, Irtvány-oldal, 
Bán-szeg, Halom, Mocsár, Kilip, Hegyalja, Kenderföld, Nagy-
hegy, Zsilicze, Kis-hegy, Nosza-hegy, Mocsár-hegy, Kutud-
gya, Kenderföldláb, Puszta-malom-gödre, Viz-közt, Nagy-gödör, 
Csonka-tábla, Telek-oldal, Borzafás-láb, Görbe-láb. Alsó-, Felső-
és Belső-szélkerek, Zugoly, Borós-oldal, Gát-szeg, Csapó-mart , 
Hosszú-nyil, Kerek-tó, Kurta-nyil , Gárdon, Varsolczi határ-
szél, Nagy-rét, Domb-fark, Hát, Petrezselymes, Csádé, Lógó-
szék, Katrics, Kertes-rét, Péntek-tere, Túlsó-erdő, Mocsár-erdő, 
Mocsár-fark. 

A Hosszú határrésznek a helység mellett levő részén volt 
állítólag Cserei Farkasnak egy füvészkert je. 

Krasznát egész hosszában a hasonnevű folyó szeli át. 

Kr aszna- Cz é gény. 

Czégén. Chegcfri 1332—7, Cheghen, Checzen 1380, Che-
gen 1475, Cglgen 1483, Czégen 1497, Czeghen 1543, Czegen 
1564. 

Vármegyénk érmelléki részén fekszik, tehát középszolnok-
vármegyei helység. 

1475 körűi Chegenről az erdélyi püspök jobbágyai 13 fr t 
2 dr., a Csáki jobbágyai 2 frt 4 dr. adót fizettek.1 

1543-ban (a középszolnoki Czeghenben) 9 kapu után adóz-
tak az erdélyi püspök jobbágyai, ellenben fölmentvék az adó-
zás alól 1 biró, 1 szabados, 6 szegény, 2 ú j ház és 6 puszta 
telek.2 

1 E mű I. k. 177. 1. — 2 Dical. 
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1549-ben (a középszolnoki Chegenben) 12 kapu után adóz-
tak a kincstárnok jobbágyai ; 1550-ben a főtisztelendő György 
testvérei szintén 12 után. E jobbágyokon kívül volt 1549-ben 
e helységben még 17 szegény, 3 ú j és 2 leégett ház.1 1570-ben 
itt 10 kapu után adóztatták meg a császár jobbágyait.2 1004-ben 
(a középszolnoki Czegenben) 4 4 rótt ház után 8—8 frtnyi 
adót vetettek ki a Besenyei János és Zakariás István jószá-
gára. : : 1483-ban Cvlgen (előfordul Kis-Nagyfaluval) egyike volt 
azon bir tokoknak, a melyekre vonatkozó és Csáki Ferencz 
ellen szóló oklevelek kiadására parancsot kap Csicseri Orosz 
János.4 

Az erdélyi püspök szolnokvármegyei Czégen, Ivis-Nagy-
falu jószágaira hatalmaskodva fegyveres kézzel berontott 
Drágfi Bertalan vajda és az elrablott dolgokat Erdődre vitette. 
Ezért a vajda ellen Ulászló király 1497 aug. 8-dikán elren-
delte a vizsgálatot.5 

Egy 1504 jan . 29-dikén kelt oklevél szerint Szapolyai János 
Zsigmond parancsára Báthori Istvánt Czegen bir tokába iktatja 
be a váradi káptalan.6 

1590-ben Czégényről Bagosi Básty János és Krasznai 
Bessenyei János jobbágyai jelen vannak Ladmóczi Horváth 
Jánosnak a giróti udvarházba, mihályfalvi és ú jnémet i részekbe 
való beiktatásánál.7 

1630-ban a középszolnoki Czégény bir tokban Katalin 
fejedelemasszony megerősíti Zakariás Istvánné Básti Annát és 
ezen férjétől született gyermekei t : Dobokai Kakuczi Imréné 
Borbálát, Bagosi Károlyi J ánosné Juditot, Zakariás Zsigmon-
dot és Bagosi Najadi Andrásné Zsuzsánnát meg mindkét 
rendbeli örököseiket. E bir tokot m á r a nevezettek ősei is 
birták 8 

1742-diki tanuvallatás szerint Czégényben jobbágytelket 

1 Dical. — 2 U. o. — :í U. o. 4 Lelesz, O. 30. f. anni 1483. nr. 8 
5 Tört. Tár 1897. évf. 735. lap. — Beke Antal: Az Erd. Kápt. Levélt., I. füz. 
108. 1. — " Nagvv. Muz. Bit. Egykorú másolatból. s Bl. fasc JJ. nr. 10. 
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bírnak a Yavak és I,. Bánfi Farkasné Bagosi Erzsébet. Ezeket 
Boros-jószágnak hívták. A kaszáló-rétek közösek voltak Szú-
nyog Ferencznével.1 

Chegen a tasnádi u rada lomhoz tartozott s mint Rákóczi 
Ferencz-féle bir tokot a kincstár magának tartot ta meg.2 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírták 
Kraszna-Czégény községből a következőket ; k isebb bir toko-
sok: Vay Mária, Fisealitas (kir. kincstár), Balog Gerson, 
András, Mihály, Péter és Ferenez, Yass György, Dési József, 
Balog János, Szarvadi Imre, Czégényi Mihály, Szabó György, 
Balog Istvánné, Nagy László, Pap Ferenez, Jakab István, Yass 
János, Dési Klára és Kincses Pá l ; más telkén lakó, adómen-
tes nemesek : Kincses András, Mihály, Péter, János és másik J / 

(alter) Mihály, Székely József, Mikle János és Tógyer ; íizetést 
élvező, urasági tiszt: Barna Imre; p a p o k : Bátorkeszi Fekete 
József ref. és Pap János o láh ; k á n t o r : Szűcs Péter oláh, áren-
dá to r : Török József; m o l n á r o k : Márton Ferenez, Iván Gábor, 
Bülkei György, Márton László és Túrós Mihály.3 

1805-ben összeírták a következő fegyverfogható adómen-
tes nemeseket : lovasok Balog Gerzson, Dávid, János, István 
és Pál ; gyalogosok Balog Mihály, ifjú Balog János, Balog 
György, Kincses András, ifjú Kincses Pál, Székely József, 
Kincses János, Péter, Mihály, József és Ferenez, if jú Kincses 
Mihály, Kincses György, Yas György, Mikle Tógyer és György, 
i f jú Mikle Tógyer, Mikle János és Kosztán, Bányai György, 
Mikle Filep, Yas János és i t jú Mikle J ános ; adózó nemeseket : 
Yanka Lupu j és Bohonoczki József, mindket ten gyalogosok.4  

Okt. 21-dikén homagialis esküt tettek a Balog-, Kincses-, 
Mikle-, Yanka-, Székelv-, Yas-, Bányai- és Bohonoczki-csalá-
dok tagjai; összesen 27-en.5 

Evang. reform, egyházával megismerkedtünk műemlékeink 
közt.6 

1 Bl. fasc JJ. nr. 10. — 2 U o. fasc vv. nr. 2. 3 Szv lt. — * U o — 
5 U. o. — E mű 1 k. 615. 1. 
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A reformátusoknak itt már a t izenhetedik század elején 
virágzó egyházközségük lehetet t mert Bethlen Gábor a feje-
delmi dézma egy részét ez egyház papja inak adja. De mint 
a helység magyar lakóit megritkították, úgy az egyházközsé-
get is gyengítették ama török és tatár pusztítások, a melyek-
nek Czégény is ki volt téve.1 

A romladozó egyházat 1769-ben javították. Klénodiumai 
közt igen becses régiség egy tizenhetedik századi ezüst pohár 
<S. I\ betűkkel), mely az 1885-diki budapest i országos kiállí-
tást megjárta, egy mázos cserép kelyhe 1732-ből való.2 

Az egyházközség anyakönyve 1783-ban kezdődik. 
Papjai t 1777-től ismerjük, mer t Sóvári Györgyöt, kit az 

1634 j u n i u s 18-dikán Szatmárt tartott közzsinat Gheghenre,3 

Szatmári Andrást, kit az 1637 j un iu s 14-dikén D ebre ezen ben 
tartott közzsinat Gheghenre,4 Geberjeni Jánost, kit az 1653 
jun. 15-dikén Nagy-Bányán tartott közzsinat Cegenbe,5 Szat-
mári Andrást, kit az 1668 jun . 10-dikén Fejér-Gyarmaton tar-
tott közzsinat Czegenve küldöt t papnak, 6 ide, egyéb bizonyí-
tékok híján, nem sorozhat juk. Minden kétségen kívül ide 
valók a következők: 

Cengeri István (1777—1783), Porcsalmi József (1783—1784), 
Telegdi János (1784 1787), Porcsalmi József (1787—1790), 
Madarasi Péter (1790 1791), Örsi István (1791 1793), Lukács 
Ferencz (1793—1790), Bátorkészi Fekete József (1790-1798), 
Vásárhelyi József (1798- 1802), Bárányi László (1802—1803), 
Yiski György (1803- 1804), Porcsalmi József (1804—1800 har-
madízben), Vásárhelyi József (1806—1809 másodízben), Kónya 
György (1809- 1811), Téglási János (1811—1815), Bajomi János 
<1815—1818), Lakó János (1818—1821), Téglási János (1821 
1823 másodízben), Cseh Mózes (1823 1828), Gál Zsigmond 
(1828-1829), Dombi Sámuel (1829- 1833) Kellemesi Lakatos 

1 V. ö. Névk., ev. ref., 1875. 13. 1. 2 V. ö. Bunyitay: Szilágyvm. Középk. 
Műeml. 43. lap. — 3 Tört. Tár 1898. évf. 631. lap. — 4 U. o. 633. 1 — 5 ü . o. 
638. 1. — e U. o. 646. 1. 
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János (1833 1835), Filep Mihály (1835 1836), Csányi Dániel 
(1836 -1839), Gidai János (1839 1845), Nagy Elek (1845—1847), 
Széles Imre (1847 1853 lévita), Fekete János (1853 1857), 
Pataki Sándor (1857 1864), Költő László, kr .-mihályfalvi lel-
kész beszolgálása melleit lévi ták: Marosi József (1864—1866), 
Kolumbán Sándor (1866—1869), Komann József (1869-től).1 

Kraszna-Czégény ma is Kraszna-Mihályfalvának a leány-
egyháza. 

A gör. ka thol ikusoknak szintén kő templomuk van." 
Állami jellegű egytantermű elemi iskoláját 1896-ban 

szervezték. 
Kraszna-Gzégényben 1720-ban 2 jobbágy és 3 zsellér, 

összesen 5 háztar tás fizetett adót, va lamennyi magyar. Népes-
sége a pragmat ica sanctio korában 45 lélek, mindannyia 
magyar. : í 

Egy 1742-diki tanúval latás szerint a ezégényiek a kincs-
tárnak fizetik a t izedet; kilenczedet senkinek sem fizetnek, 
mer t ebbeli szabadságukról adománylevelük van.4 

1847-ben a lakosok száma 296; róm. kath. 16, gör. kath . 
117, evang. reform. 152, izr. I I . 5 Lélekszáma 1890-ben 323; 
nyelvre nézve magyar 178, német 4, oláh 141; vallásra nézve 
r. kath. 70, gör. kath. 142, evang. reform. 90, izr. 15. Házak 
száma 51. 

Szántóföldje — a pragmat ica sanctio tá ján — 35 köblös, 
rétje 20 kaszás.0 1895-ben gazdaságainak száma 50. Terüle te 
960 katasztrális hold, a melyből szántóföld 578, rét 247, e rdő 
42, legelő 24, kert 6, terméketlen 63 hold.7 

A községnek 1900-ban 1087 K. 28 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 2026 K. 91 f. 

Utczái: Nagy-, Hajnal-, Malom- és Kis-utcza. Határ része i : 
Erdőalja, Horgos, Ágazza, Domb. Szentrét, Kiskúti, Szabórét. 

1 V. ö. Néuk., ev. ref. 1875. 14 15. 1. — - Sch. 1886. 168. lap. — Magy. 
Stat. Közi XII. k. 65. és 66. 1. * Bl. — 5 Nagyv. Xvk. 1847. 105. 1. — 6 Magy. 
Stat. Közi. XII. k. 65. és 66. 1. — " Mg. St. 506. 
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Homok, Szállás és Kurta földek (kiszakították a 40-es évek-
ben Kisfalu határából) Nagy-rét, Zsidó-rét. Erdők : Beezi- és 
Malomgazda-erdő. Vize a Kraszna (és Holt-Kraszna. a Kraszna 
régi medre). 

A község ezelőtt pár száz évvel mostani helyétől négy-
ötszáz méterrel keletre feküdt, honnan a Kraszna gyakori 
kiáradása miatt költözött jelenlegi helyére. 

Kraszna-Horvdt. L. Horvát. 

Kraszna-Miliály falva. 

Mihályfalva, Myhalfalwa 1380, Mychalfalwa 1410. Mihal-
falwa 1404. Nagymihalfalum 1479. Mihalfalwa 1489, Myhal-
fal wa 1543, Myhülffalwa 1570, Mirhalfalva, Mihalyffalwa 1588. 
Mihalyffalwa 1593, Kraszna- Mihály falva 1594, My half alva 
1027, Karazna-Mihaljfalva 1042, Szent Mihály falva 1047. Szent 
Mihálvnak szentelt egyházától nverte nevét. 

A középszolnokvármegyei Mychalfalwa bir tokba a Kusalyi 
Jakcsiakat iktatja be a váradi káptalan Zsigmond király ren-
deletére 1410-ben.1 

1404 márcz. 29-dikén az országbíró meghagyja a kolozs-
nionostori konventnek, hogy a középszolnoki Mihalfalwa bir-
tokba, a mely Mihályfal vi László íia. Ráskai Sebestyén Ilona 
feleségeé, iktassa be Darahi (?) Lászlót, kit az megillet.2 

1405 febr. 28-dikán pedig a nádor azt rendeli a kolozs-
monos tor i konventnek, hogy Myhalfalwa birtok egynegyedébe, 
a mely Mihályfalvi László leánya, Rajkai (?) Sebestyénné Ilona 
kezén van, iktassa be Darai Lászlót és I s t v á n t . Ú g y látszik 
tehát, hogy itt ugyanazon családok tagjairól van szó. 

1475 körül Myhalfalwáról a Mihályfalvi György jobbágyai 
20 frt 2 dr. adót fizettek.4 1543-ban a középszolnoki Myhal-

1 Jlt. perg. és Wl — 2 Dl 27909. — Dl. 27911. — 4 E mű I köt 
177. lap. 
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falwa Pap János, Hodosi Miklós, Gáltövi Máté, Szentkirályi 
László, ( iörbeth Lörincz és Mindszenti Aha között oszlott 
meg; az első ket tőnek a jobbágyai 2 2 kapu után adóztak; 
a többiekéi pedig csak 1 1 után. Találtak még e helységben 
a 8 kapuszámon kívül 3 bírót, 3 szabadost és 15 szegényt.1 

1549-ben (a középszolnoki Myhalfalwán) 4 kapu után 
adóztak a Bene Ferencz jobbágyai , a Literátus Imre és Vai 
Demeteréi 2—2, a Horvát Vid és Kaplin Györgyéi pedig 1—1 
után. E 10 k a p u n kívül feljegyeztek még 2 bírót, 9 szegényt. 
2 servitort és 1 ú j házat, továbbá Gáltövi (Kalthowy) Máté 
részéről 11 szegényt. 1 servitort és 1 új házat meg az özv. 
Mezőgváni Lászlónénak 1 szegényét. 1553-ban a nevezett Yai 
hiányzik az összeírásból, de ugyanekkor 2 kapu után adóz-
tatták meg Mezőgyáni özvegyének a jobbágyai t és 1 szegé-
nyét is felírták.2 

1570-ben (a középszolnoki Myhalffalwán) 2 kapu után 
adóztak a Bőnye Ferencz jobbágyai , ellenben a Lipcsei Mik-
lós, Messer Gáspár és özv. Ákosi Jánosnééi csak V2—V2 kapu 
után.3 1004-ben (a középszolnoki Mihalyfalwán) az egész fa-
lura 0 fr tnyi adót vetettek ki 3 rótt ház után.4 

A középszolnoki Nagymihalfa lwa egyike volt azon bir-
tokoknak, a melyeket Álmosdi Csire Kristóf fia János 1479 
ju l iu s 22-di.kén elzálogosított Álmosdi Csire Tamásnak . 5 

1489 máj. 5-dikén Mátyás király meghagyta a kolozs-
monostor i konventnek, hogy Mihályfalvi György középszol-
noki Mihalfalwa bir tokába ennek a Györgynek a leányát, 
Bőnyei Jánosné Katalint iktassa be.6 

1491 máj. 5-dikén Mihályfalvi Anna Újnémeti Lászlóné 
eladja középszolnoki (bihari?) Mihalfalwa bir tokát Bőnyei 
Jánosnak.7 

A középszolnokvármegyei Mvhalfalwát néhai Mihályfalvi 

1 Dical. — - U. o. — « u . o .— 4 U. o. — 5 Dl. 30220. « Dl. 27963. — 
~ Dl. 27970 
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Benedek bi r tokát 1492-ben Geréb László, Péter és Mátyás 
visszaengedik Ivöbölkuti Jánosnak, a ki kötelezi magát, hogy 
a használatba vételig a nevezett há rom birtokost, továbbá 
Becski (Szanthoi Bekch) Györgyöt és Horváth Gáspárt abban 
nyugodtan hagyja.1 Ez utóbbi kettő, úgy látszik csak bérlő. 

1493 j u n i u s 14-dikén Ilosvai Je romos visszaadja Bőnyei 
Jánosnak e Myhalfalwat, melyet özvegy Mihályfalvi Péterné 
Márta és fia György Szakácsi Istvánnak s nejének, Krisz-
t inának, zálogosítottak vala el.2 

1495 máj . 5-dikén Ulászló király a középszolnoki Mihal-
falwa b i r tokban Veglesi Horvát Gáspárra és Schelin(?) Kiliánra 
bízza a királyi jogot. 

1518 jun . 12-dikén özv. Szentkirályi Benedekné unokái-
nak vallja a középszolnoki Mihalfalwa birtokbeii részét.4 

1545-ben az Urka nevű pusztán, mely Mihályfalvához 
tartozik, osztozkodnak Bőnyei Gergelynek Köbölkúti Annától 
Köbölkúti János leányától való gyermekei, ú. m. Bőnyei 
Ferencz és Borbála, Sámsoni Hodosi Miklós neje és P a p p 
Jánosnak ugyancsak Köbölkúti Annától való gyermekei ú. m. 
Papp István és Apollónia, Horváth Vid neje, mely ügyben 
királyi helytartói pa rancs érkezett Szolnok vármegye tiszti-
karához. 5 

1546 decz. 20-dikán Szolnok vármegye tisztikara s köz-
tük Farnasi Mihály alispán tudatja, hogy m á j u s 30-án Sám-
soni Hodosi Miklós középszolnokvármegyei alispán előmu-
tatta Várdai Pál kir. helytartó 1545 márcz. 6-diki levelét s 
annak alapján osztályt kért, Mihályfalvát illetőleg. A kikül-
dött fogott b í r á k : ú. m. Farnas i Mihály alispán, Újnémeti 
Bertalan, szolgabíró, Horváth János, tasnádi udvarbíró , Sar-
masági István, Gálczy? Mihály. Harangi Illés, Mezőgváni László, 
Szentkirályi Ferencz szept. 29-dikén a feleket így osztoztatták 

1 Szgy. — 2 Dl. 36.398. Km. Prot. M. min. p. 136. nr. 1. — Dl. 27981 -
4 Dl. 36402. Km. Prot. Magn. p. 77. nr. 1. — 5 Nagyv. Muz. Bit. 
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meg: a Papp Jánostól Mihályfalván, a szt. Miklós tiszteletére 
emelt plébániái egyház mellett épített udvarház az ott levő 
kertekkel és irtott földekkel együtt P a p p János gyermekeinek 
jutott , e helyett Bőnyei Gergely gyermekei Sinkai Ferencz, 
Nagy Benedek, Kis Gergely és néhai Puura András jobbágyok 
telkeit kap ták ; a többi jobbágyokon is megosztoztak, az erdők 
és ma lmok jövedelmét két részre szakították.1 

1555-ben Nagyin ihály falva Közép-Szolnok vármegyében 
Csire (Chyre) Hedvig (Csaholyi Péter özvegye) és leánvtest-
véreire néz.2 

1586-ban mihályfalvi nemesek, Eördeög György és Bene-
dek István, továbbá Dengelegi János, Horvát János, Rácz 
Jánosné Gáltövi Anna, Vajda István és Hegyi Mihály mihály-
falvi jobbágyai jelen vannak, mikor Ladmóczi Horváth Já-
nost Bőnyei Ferencz mihályfalvi és ú jnémet i b i r tokrészébe 
akarják beiktatni.3 A beiktatásnak el lentmondottak Szent-
királyi György, Giróti Mezőgyáni Miklós, Szentkirályi Szent-
királyi Mihály, Lőrincz, János, Gergely és Benedek, Bozzási 
Mihály, Papfalvi István, Horváth János, Ippi Bideskúti György, 
Akosi Dobszai János, Csögi Mihály s még egynehány özvegy,4 

a kikkel Horváth 1588-ban kiegyezik.5 A per fo lyamán Lad-
móczi Horvát J. kikötötte, hogy Mihályfalván há rom jobbágy-
házhelyet, a hol t. i. Oláh Sebestyén, F u h r Bálint és Sinka 
János lakik, magának és örököseinek tar thassa meg.6 Lad-
móczi Horváth Jánost 1590-ben is beikta t ják a mihályfalvi 
részbirtokba.7 

A középszolnokvármegyei Mihályfalván 1588 j ún . 16-dikán 
Somlyai Báthori Zsigmond erdélyi vajda az Eörményes i János 
és Szegedi Kata leányának, Annának, Köbölkúthi Jánosnénak 
és mindkét nemű utódainak egy részjószágot adományoz 
egy nemesi kúriával és házzal együtt, ú j adományozás czímén, 

1 Mult századbeli másolata a Nagyváradi Muzeumban. Bl. 2 Gr. Károlyi 
lt. III. 285. lap. Nagyv. Muz. Bl. — 4 U. o. — 5 C. o. V. ö. Ér-Girolt. — 

Jlt. — 7 Nagyv. Muz. Bit. egykorú másolatból. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye monographiája. III. 
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mer t ezek most is az ő kezében vannak s ezelőtt is az ő 
ősei bir tokát képezték.1 

A középszolnoki Mihalyffalwa (rész)birtokában Báthori 
Zsigmond még ebben az évben Szentkirályi Mihályt és Györ-
gyöt, az István fiait megerősíti és a privilegialis levelet nekik 
kiadja.2 

1593 márcz ius 22-dikén S. Báthori Zsigmond adományul 
adja a belsőszolnoki (!) Mihalvflalwa 3 bir tok tizedének negyedét 
Gyulafi Lászlónak.4 

Prépostvár iné Széchi Kata feljegyezte, hogy Mihályfalvát 
ötszáz forinton vették.5 

A középszolnokmegyei Mihályfalván 1(507 augusztus 
17-dikén Rákóczi Zsigmond Szentkirályi Istvánnak és testvérei-
nek új adományozás ezimén egy részjószágot ad, a mely 
eddig is az ő kezükben volt.6 

1609-ben Kraszna - Mihályfalván lakó Németi Miklós 
Deákné Horhi Anna zálogba adja két szakácsii jobbágyát 
Gencsi Istvánnak.7 

A középszolnokmegyei Myhalfalva azon bir tokok egyike 
volt, a melyeket 1027-ben Golopi Elena 12,000 frtért vissza-
válthatólag átirat Losonczi Jánosra. 8 

1028-ban a középszolnoki Myhalfalva részbir tok tárgyá-
ban mint gondnok intézkedik Losonczi János érdekében 
Németi Kristóf/ ' 

Krasznamihalyfalva ekkor egyike volt azon részbirto-
koknak is, a melyeken megegyeztek a Ramocsaháziak.1 0 

A középszolnokvármegyei Kraszna-Mihálvfalván 1631-ben 
nemesek : Ordögh István, továbbá Salai János, neje Horhi 
Erzsébet s fia Gáspár.11 

1 Jlt. — - U. o. — :í Előfordúl Monó és Bacza után. — 4 Zsigmond 
sajátkezű aláírásával és a Bátbori-pecséttel. GKG. C. fasc. XXI. — 5 U. o. A 
fasc. XV. XVI. — <! Jlt. — " Nagyv. Múz. Bl. — 8 Lelesz, Prot. 66. fol. 80. an. 
1627. — !> U. o. P r o t 68. fol 52. et 79 an. 1628. — 10 U. o. Prot. 68. fol 60. an 
1620. — " Jlt. 



K R A S Z N A - M I H Á L Y F A L V A . 7 2 3 

1638-ban Felsőnémeti Németliy Kristóf mihályfalvi és 
ú jnémet i részeil Ibrányi Mihály, váradi kapi tánynak akarja 
elzálogosítani, mi ellen t i l takoznak Genesi Anna örökösei.1 

1642 Mindszent havának 25-dikén Szentkirályi Sándor , 
Erszentkirályi Eördögh István, Középszolnok vármegye hites 
assessorai, Szalai Gáspár, középszolnoki nemes személy, vala-
mennyien karaznamiha l j fa lu i lakosok előtt Karazna-Mihalj-
falván lakó Horvát Vid Erszentkirályt lakó Szentkirályi 
Mihálytól zálogba vesz egy krasznamihályfalvi Szabó János 
nevű jobbágyot.'2 

1647-ben egy sze/z/mihályfalvi részt Danes Annára írat 
f é r j e : Yassali János. 3 

1661 ápril is 20-dikán Perecseni Nagy Andrásné Szent-
királyi Katalin Perecseni Nagy Is tvánnak hagyja kraszna-
mihályfalvi jobbágyát .4 Perecseni Nagy András «mostan 
Yamos-Orosziban lakó» krasznamihályfa lvi Szabó János nevű 
jobbágyának íiát Istvánt, a ki Margitára ment lakni s ott 
házasodott meg, 1668 má jus 18-dikán száz Írtért a jobbágy-
ság alól felszabadítja.5 1678 deczember 23-dikán Perecseni 
Nagy András utódai javára tanúval latást ta r tanak Mihálv-
falván; a mihályfalvi jobbágyok szintén tanúskodtak . 6 1(586 
j a n u á r 20-dikén Perecseni Nagy Andrásné Szentkirályi Katalin 
középszolnoki mihályfalvi részbir tokához, mint vér rokonok-
nak, Perecseni Lindvay, másként Kovács Mihálynak és nő-
vérének is joguk van.7 

1676 j a n u á r 29-dikén Pereesenben kelt levél szerint 
Kraszna-Mihályfalván lakó Csata István jobbágy földesurának, 
Perecseni Nagy Andrásnak, hitlevelet adott Erdőteleki György 
krasznavármegyei jegyző és Dobai György krasznavármegyei 
helyettes szolgabíró előtt.8 

~ o 

1 Nagyv. Múz. Hl. — 2 Szgv. — :í Lelesz, Signal. Lib 28. fol. 18. 
4 Nagyv. Múz. Bl. — 5 U. o. — <5 U. o. — 7 U. o 8 Csata István neve aláírásá-
val és egy hatágú csillagot mutató durva pecsétjével. Krdöteleki pecsétjén egy 
törökfejes kard. Dobai pecsétjén egy madár látható. — Nagyv. Múz. Bl 

46* 
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1687 augusztus 30-dikán tiszteletes Papóczi Ferencz ifj. 
Fekete Györgytől Kraszna-Mihályfalván h á r o m jobbágyot vett 
zálogba; 1691-ben Akosi Pap István Papóczi Ferencz fiától 
ugyancsak Ferencztől vissza akarta váltani, de ifj. Papóczi a 
váltsági összeget nem vette fel.1 Egy 1689 j a n u á r 3-dikán 
Ákoson kelt levél szerint Lengyel András, középszolnokvár-
megyei szolgabíró és Balázsházi Sámuel, hites assessor tanú-
vallatást tar tanak krasznamihálvfalvi Vajda Ferencz és Már-
ton nevű jobbágyok ügyében ; a t anúk azt vallják, hogy e 
jobbágyok tula jdonképen Ákosi Pap István atyafia Vida István 
jobbágyai voltak, azután Pap Istvánt szolgálták, de egykor 
Fekete György elfoglalta és azután Papóczi Fereneznek ad ta ; 
t anúk voltak Mihályfalvi Zalai János és Szalai László neme-
sek, továbbá Veres Mihály, Pap István, Kis Ferencz örökösei 
és Ibrányi Ádám jobbágyai'2 1690 j a n u á r 12-dikén Diósadon 
Szolnok vármegye törvényszéke Pap István kérésére szintén 
ezen két krasznamihálvfalvi jobbágy, Vajda nevűek ügyében 
Ítélkezik.3 Szakácsi Papóczi Ferencz a törvényszéken nem 
jelent meg, azért perét elvesztette. Jelen voltak az á t adáson : 
özv. Kis Ferenczné, Szénás Kata, Medgyesi Sámuelné Kovács 
Kata és Ibrányi Ádám mihályfalvi jobbágyai.4 

1692-ben Ibrányi Ádám leköt a középszolnoki Kraszna-
Mihályfalván bizonyos jobbágy telkeket nejének, Újhelyi 
Évának.5 

1694 deczember 21-dikénG Horváth Gábor Kis Tivadar 
nevű mihályfalvi jobbágyát tizenkét írtért elzálogosítja Pap 
Zsigmondnak.7 

1699 szeptember 30-dikán özv. Medgyesi Sámuelné Ko-

1 Nagyv. Muz. Bl. - U. o. — Kiadja az oklevelet Dobai József jegyző, 
aláírják Guthi István (?) alispán, Magyar-Baksay Dúl András, Tasnádi Lengyel 
Deák és Vérvölgyi Berkesz István szolgabirák. Nagyv. Múz. Bl. — 4 Guthi 
Farkas pecsétjében egy pelikán madár, a Vérvölgyi Berkeszi neve mellé nyo-
mott pecséten «Comitatus» szó látható. — Nagyv. Múz. Bl. — 5 Lelesz, Act. 
an. 1692? nr 8. — Ákoson kelt levél. — 7 Nagyv. Múz. Bl. 
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vács Katalin zálogba adja mihályfalvi részjószágát Szécsi 
Guthi asszonynak és gyermekeinek, Pap Zs igmondnak és 
nejének, Tvúkodi Nagy Zsófia asszonynak és Pap Lászlónak.1 

1700 szeptember 3-dikán Horvát Gábor eladja mihály-
falvi és érszentkirályi udvarházhelyei t egy ákosi telekért és 
72 forintért Pap Zsigmondnak és Lászlónak, mint testvér 
szerint való a tyaf ia inak, továbbá Szakácsi Pap Jánosnak. 2 

Október 24-dikén 3 Kraszna-Horváton lakó Kólya György és 
András a krasznamihályfalvi udvarháznak Horvát Vid után 
rá juk szállott ha rmadá t egy mihályfalvi és két ú jnéme th i 
puszta telekkel együtt ha tvan írtért elzálogosítják ugyanezen 
Pap Zsigmond és László testvéreknek, Szakácsi Pap János-
nak, továbbá Pap Zs igmondné Tvúkodi Zsófiának és P a p 
Jánosné Guthi Annának. 4 

1705-ben Közép-Szolnok vármegye Mihályfalváról (Külső-
iéi) Balog Mihály, Balog Imre, Erdéllyi János, Oláh Mihály, 
továbbá (érszentkirályi) Török András, Tzibere Péter, Tzibere 
János, Kanyó László, Pap Sámuel, Horváth Mihály, Balási 
Mihály nemeseket írta össze.5 

1700 j u n i u s 12-dikén vizsgálatot tar tanak Töki Viski 
Gábor és Sándorházi István számára arról, hogy K.-Mihály-
falván miféle örökös vagy zálogos jószágot bír tak Pap Kata 
és Yid más néven Visd(?) elődei.6 

Mihályfalva egyike vala azoknak a jószágoknak, a me-
lyeken 1778 j a n u á r 17-dikén megosztozkodtak Bölöni Sán-
d o r n é Török Krisztina és gyermekei.7 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták lvraszna-Mihályfalva községből a következőket. Kisebb 
b i r tokosok: Virág János, Szentkirályi Miklós, Balog Pál, öreg 
Balog István, Bécséi Imre, Komornyik Jánosné, br. Báníi 
László. Szúnyog István, Katona Jánosné, Kúthi János, Kúthi 

1 Nagyv. Muz. Bl. — - U. o. — Ákoson kelt levél — 4 Nagyv. Múz. 
Bl. 3 Szv. lt. — 6 Genesi lt. nr. 549. 7 U. o nr. llcSl 
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Jánosné, Székelyhídi János, Szoboszlai Vass János, Kanyó 
János, Nagy Ábel és György, Szentkirályi Istvánné utódok, 
Mikó András, Balog István és Pál, Csontos Sándor, Csontos 
Sámuelné, Gergely László, Érsekújvár i Lajos, Szilágyi Sán-
dor, Balog Péter (bányai öreg), Gencsi György, Moja Borbála, 
Katona László. Bölöni Gáspár, Esztrai Szabó László, Kádár Pé-
ter és Zsigmond, Balási Ferencz, Péter és Sándor és Gencsi 
Nagy János ; saját te lkükön lakó, egyházi adómentes ( immú-
nis) nemesek : Kádár Ferencz, Veress István, Vass Zsigmondné, 
i f jú Balog István, Balog András és Imre, Szebeni Zsigmond, 
Komornyik Mihály, Vass Sámuel, Czégényi Mihály, Hécsei 
József, Bálint Flóra, Hotz János, Móricz József; más telkén 
lakó, adómentes nemesek : Vajda Ferencz és György, Vajda 
János, Bálint Gábor és János, Diószegi Sámuelné és Váradi 
István, saját telkükön lakó, adózó nemesek : Farkas János, 
Ferencz és Mihály, Makri János és Mihály; más telkén lakó, 
adózó nemesek : Miskotzi János, Mihály, István és András, 
Gyimán János, Gyimán Lőrinezné, Gyimán László, Juhász 
György és Mihály és Lázár Demján ; p a p : Kovács Imre ref.; 
kán to rok : Fazakas György reform, és Drágus Gergely o láh ; 
zs idók: József Márton, Isák Jákob és József; mo lná r : Mada-
rasi Péter.1 

1805-ben összeírták a következő fegyverfogható 1. adó-
mentes nemeseke t : a) lovasok: Szentkirályi Miklós, Virág 
János, Farkas Sándor, Balog Péter, Szebeni Zsigmond, Becsei 
József, öreg Balog Pál, Balog Imre, Délczeg László, Komor-
nyik Mihály, if jú Vajda János, Czégényi Dániel és Sándor, 
Balog András, Vajda György, Újlaki Sámuel, Szász János, 
Bálint Flora, Pap Péter, Veres István, Szikszai István, Hécsei 
Imre ; b) gyalogosok: Bacz József, if jú Balog Pál, Vas Sámuel , 
Tokai István, i f jú Kádár Ferencz, öreg Vajda János, öreg 
Kádár Ferencz, Bálint János és Gábor, Nagy György, Marosi 

1 Szv. lt 
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György, Váradi István és Kálik Dániel ; 2. adózó nemeseke t : 
gyalogosok: öreg Farkas Ferencz és i f jú Farkas Ferencz.1 

Kraszna-Mihályfalvának Szt Miklós püspök tiszteletére 
emelt egyházát említi egy 1546-diki okirat, min t láttuk.2 

Evang. reform, egyházát kőből az 1863 1868. években 
építették. A régi egyház 1802 szeptember 22-dikén tűzvész 
áldozata lett. 

Az egyház egy borosz tó kelyhének ez a fe l i ra ta : 
«Én Mihályfalvi Nagy Mihály csináltattam egy poharai 

Istennek liszt, a templom hasz. 162ÍD. 
Az 1637 jun . 14-dikén Debreczenben tartott közzsinat 

talán e Mihályfalvára küldte papnak Szentkirályi Ferenczet.3 

Az 1651 jun . 18-dikán Kállón tartott közzsinat Craszna-Mi-
hályfalvára Viski Mihályt,4 az 1653 jun . 15-dikén Nagy-Bányán 
tartot t közzsinat (Kraszna-Mihályfalvára) Alvinczi János t , 5 az 
1668 jun . 10-dikén Fejér-Gyarmaton tartott közzsinat tán szin-
tén e Mihályfalura Szomodi Istvánt,6 az 1078 nov. 27 28-dikán 
Nagy-Létán tartott közzsinat (Kraszna-Mihályfalvára) Csengeri 
Pált,7 az 1705 jun . 21—22 napjain Ta rpán tartott közzsinat 
Küküllővári Andrást küldte ide (Kraszna-Mihályfalvára) pap-
nak.8 

Az 1759 okt. 10-dikén Debreczenben tartolt egyházkerü-
leti gyűlésen Karczagi Izsák, krasznamihályfalvi lelkészt meg-
erősítették hivatalában,9 a ki 1702-ig működöt t , azután Sze-
beni András (1763—1771), Újvárosi János (1771 1781), Ha jdú 
János (1781—1785), Kovács Imre (1785—1802), Bajomi János 
(1802-1810), Naszályi János (1810—1813), Obiskuti Ferencz 
(1813—1834), Fekete József (1834 1841), Regéczi Nagy Pál 
(1841 1844), Költő László (1844-től), jelenleg Tamás László a 
papjai.10 

1 Szv. lt. — 2 V. ö. Bunyitav Vincze : Schematismus 372. 1. — :í Tört. Tár 
1898. évf. (533. 1. — 4 U. o 636. 1. — 5 U. o. 638 1. U. o. (546. 1 — 7 U. o, 
(551 1. — s Tt. ev. ref. I. 85—8(5. 1 Tt. ev. ref. II 55 1. 10 V. ö. Xépk\ 
ev. ref. 1875., 12. 1. 
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Bethlen Gábor a fejedelmi dézma egy részét Kraszna-
Mihályfalva evang. reform, pap jának fizetésére ajándékozta.1 

A gör. ka thol ikusoknak fa templomuk van.2 

Elemi iskolája evang. reform, jellegű egy tantermű. 
Ennek a helységnek is volt része a háborús idők dulá-

saiban. 1594 aug. 7-dikén Báthori Zs. fejedelem fel is men-
tette az adózás alól Ladmóczi Horváth János krasznamihálv-
falvi jobbágyait , a kiknek házait a ta tárok fölégették.3 

1715-ben 5 jobbágy- és 5 zsellér, összesen 10 háztartás 
fizetett adót, valamennyi magyar ; 1720-ban 1 nemes, 18 job-
báev és 4 zsellér, összesen 23 háztartás, mindannvi szintén 
magyar. A népesség száma 1715-ben 90 lélek, magyar m i n d ; 
1720-ban 207 lélek, szintén magyar valamennyi . 4 1720-ban 
h á r o m telek volt puszta m á r negyven év óta.5 

1847-ben a lakosok száma 1025; róm. kath. 11, gör. kath. 
156, evang. reform. 849, izr. 9.6 1890-ben lélekszáma 771 ; 
nyelvre nézve magyar 667, tót 1, oláh 103; vallásra nézve 
róm. kath. 34, gör. kath. 143, ágost. evang. hitv. 1, evang. 
reform. 564, izr. 29. Házak száma 145. 

Szántóföldje 1715-ben 42, 1720-ban 413 köblös ; rét je 
1715-ben 17, 1720-ban 131 kapás.7 1895-ben gazdaságainak 
száma 121. Területe 2794 katasztrális hold, a melyből szántó-
föld 1981, rét 531, legelő 137, kert 10, terméketlen 135 hold.8 

A községnek 1900-ban 2359 K. 86 f. becsértékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 5505 K. 27 f. 

Utczái: Nagy-, Kis-, Gyöngyi-, Daróezi- és Zúg-utcza. 
Határrészei : Mészeg tó környéke, Kenderföldek, Arpa-

földek, Suhó (posványos hely), Csurgó, Éhmező (terméketlen), 
Kerekítés, Csonkás , Ökörtilalmas, Tisztaföldek és Butvkai-
púszta. 

1 Névk., ev. ref. 1875., 12 13. lap. 2 Sch 1886., 167. lap. — :í Nagyv. 
Muz. Bl. — 4 V. ö. Magy. Stat. Közi XII. k. 65. és 67. 1 — 5 U. o. 341. lap. 
G Nagyv. Xuk. 1847., 105. 1. — 7 Magy. Stal. Közi XII k. 65. és 66. 1. s Mg-
St. 506. 
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A Suhó határrészben levő kis dombon állítólag egyne-
hány törököt öltek meg a törökvilág idejében s itt is temet-
ték el őket. 

Vize: a Holt Kraszna (a Kraszna régi m e d r e ; e folyó 
k iáradásakor jelenleg is megtelik vízzel). 

Kraszna-Paczalusa. L. Paczalusa. 
Kraszna-Tótfalu. L. Tótfalu. 

Kucsó. 

Nevének vál tozatai : Kuczó, Kwczo, Kwcho 1450, Kucho 
1472, Kuchov 1547, Kuchio 1549, Kuchoo 1553, Kucsó, Cukhijo 
1555, Kuczo 1557. Kwchijo 1570. Kuchjo 1610, Kutso 1620, ro-
mämiYKurseul 1733. Azóbolgár kusl'a, szlovén k u c a : ház, hajlék. 

Középszolnokvármegyei helység, 1745-ben Szolnok vár-
megyeinek van mondva. 1387-ben az aranyosi várhoz tar-
tozott. 

1722-ben megjár ják a kutsói határt.1 

Kwczo egy 1450 decz. 14-dikén kelt oklevél szerint Ku-
salyi Jakcsi György s testvére néhai László (néhai Jakcsi 
János fiai) részjószága, a melyet Kémeri Miklós részére el 
akartak foglalni.2 

Egyike volt azoknak a b i r t o k o k n a k , (a középszolnoki 
Kucho) a melyekbe 1472-ben beiktat ják Bélteki Drágfi Miklóst 
és fiait: Bertalant. Ferenczet, Györgyöt és Pétert .3 

1475 körül Kwchoról a Drágfi jobbágyai t 6 f r t 2 dr. 
adóval rótták meg.4 1543-ban (a középszolnoki Kwchon) 
2 kapu után adóztatták meg a Drágfi Gáspár jobbágyait, de 
ugyanekkor felmentettek 1 birót, 2 szabadost, 4 szegényt és 
3 új házat.5 1549-ben és 1555-ben (a középszolnoki Kuchion, 
Kuchoon) 2 kapu után adóztatták meg Drágfi özvegyének a 

1 Gencsi lt. nr. 240. 2 Szabó K.: .4r Erd. Muz. Er. Oki, 04 1. — :í Le-
lesz, Stat. I) 228. — 4 E mű I. k. 179. 1. — 5 Dical. 
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jobbágyait, de felmentettek 1 birót, 7 szegényt és 4 új házat.1 

1570-ben (Kwchyon) 2 kapu után rótták meg adóval Dobszai 
János özvegyének a jobbágyait .2 1604-ben (Kucson) 1 rótt ház 
után 2 forintot fizetett adóban a Szécsenyi jószága.3 

Drá gfi Gáspárné Báthori Anna adta a jándékul a szolnok-
vármeovei Kueho falut Keresztúri Dobszai Jánosnak. 4 

OV/ 

Kuehovból is leánynegyed illette meg Panaszi Pázmán 
Farkast és Annát az anyjuk által kötött szerződés alapján s 
ennek a kiadására 1547-ben meg is intették Jakcsi Mihályt.5 

1555-ben Drágfi György Cnkhyo b i r tokához is igényt 
támaszt a kincstár, Báthori, Ország, Perénvi, Xádasdi, mert 
ezek ellen ti l takoznak Kusalyi Jakcsi Mihály fiai: Boldizsár. 
Mihály és András.6 

1557-ben Kuczo felét Báthori Györgynek és nejének, 
Báthori Annának meg ezek fiának, Is tvánnak adományozzák.7 

1559-ben Kucsón tanuvallatást tar tanak a Bodon és Csig-
len nevű erdők hovatar tozásának megállapítása végett. Kuesó-
hoz tartozott a Bodon erdőnek egy része a Szent-Izsák nevű 
helyig, továbbá a Gsiglen erdőnek fele. Kucsó Dobszai István 
tu la jdona. 8 

Kucsóba, mint Guthi Annának egyik jószágába beiktat ták 
férjét, Dobai Jánost , de Majádi Mátyás el lenmondott . 1562-ben 
kibékülnek. 9 

Kuchjó részbirtok felett 1610-ben Bamocsaházi István és 
Mihály cserelevelet kötnek.10 

1620 okt. 20-dikán Bethlen Gábor meghagyja Bihar vár-
megyének. hogy azon kutsoi részbirtokokat, melyeket Wesse-
ényi Pál hatalmasul elfoglalt Szénási Pétertől, Sándorház i 

1 Dical. — 2 U. o. — :í U. o. — 4 Gencsi-levéltár. nr. 2. 5 Lelesz>  

Act. an. 1547 fasc. 2. nr. 53. — <; GKG. marosnémeti lt. cista A. fasc. XX. 
Lelesz. Prot. 13. fol. 108. an. 1555. 7 U. o. Act. an. 1557. nr. 13. 8 Nagvv. 
M nz. Hl. — Dobszai Zsófia kutsoi részbeli öröksége hitelesítetlen jegyzékben 
megvan a Gencsi-lt. nr. 61. Gencsi-lt. nr. 944. — 1 0 Lelesz, Prot. 53. folio 
77 anno 1610 
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Istvántól, Romonczai Mihálytól és Sennyei Sándortól , foglalja 
vissza Wesselényitől és adja ismét utóbbiak bir tokába.1 

Kuchjon részbir tokon 1628-ban megegyeznek a Ramoesa -
háziak.2 

1632 jun . 7-dikén Dobai Miklós elzálogosít h á r o m kutsói 
jobbágyot Gyulafi Zsuzsánnának háromszáz for intér t . 3 1639 
ápr. 19-dikén is írja Gsehből Gyulafi Zsuzsánna, hogy Dobai 
Miklós háromszáz forintot kért tőle a kuesai jószágára.4 Gyu-
lafi Zsuzsánna a zálogösszeg felvétele után kibocsát ja aztán 
a kucsói birtokot.5 

Kucho részbir tok felett 1653-ban szerződést kötnek Dá-
nyádi Hidi György és neje, Iíollát Anna.6 

1728 aug. 25-dikén a kutsoi zálogos jószág tárgyában 
Szécsi Guthi Dénes és Bályoki Szénás Zsigmond közt folyó 
perben hoznak határozatot .7 

1731-ben Gencsi György tiltakozik a kincstár ellen a 
kutsói bir tok tárgyában, mely Dobszai István halálával anyai 
ágon a Gencsi-családot illeti.y 

Guthi Farkas itteni részjószága feleségére, Keserű Zsófiára 
szállott. Ez ügyben 1742 jan . 29-dikén és márez. 1-sején vizs-
gálatot tar tanak Gencsi István és György javára. 9 Csáki Tamás-
nak itteni részbirtokát bír ta zálogban Guthi Farkas.1 0 

1745 aug. 10-dikén a kucsói jószágot illető levelek kiadá-
sára inteti Gencsi György Káli Kun Istvánné Keserű Zsófiát.11 

1749 jan. 13-dikán tanuvallatást ta r tanak Gencsi György 
számára arról, hogy Kutsó hegységben negyedrészes volt-e a 
Gencsi-család;1 2 máj . 2-dikán az itteni jószág elzálogosított 
részeinek ki nem bocsátásért Gencsi György megidézteti Guthi 
Benjámint , Veres Zsigmondot, Osváth Jánost, Káli Kun Ist-
vánné Keserű Zsófiát és társaikat.18 

1 Gencsi-lt. nr. 154. egyszerű más. — 2 Lelesz, Prot. 68. fol. 60. anni 
1620. — Gencsi-lt. nr. 50. e. és más. — 4 U. o. nr. 237. 5 Gencsi-lt. nr. 237. —• 
fi Lelesz, Prot. 91. fol. 50. — " Gencsi-lt. nr. 8. — s U. o. nr. 95. 9 ü . o. nr. 
267. — 10 U. o. nr. 268. — 11 U. o. nr 283. 12 U o. nr. 295. — 1 3 U. o. nr. 296. 
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A Gencsi-család perel a Szénás-családdal. 1702 február 
24-dikén Gencsi Zsigmond és György Szénás Zsigmond-
dal és Péterrel. (A jószágot ugyanis a kincstár kihalás miatt 
publikáltatta).1 Amazok 1770 aug. 6-dikán Szénás Zsigmond-
dal és Józseffel.2 

1775 decz. 6-dikán a jószágért a Szénás-családdal foly-
tatott pert megnyeri Gencsi Zsigmond, mer t az előbbi család 
nem jelent m e g ; 3 de decz. 19-dikén új ítélet meghallgatá-
sára idézteti meg Gencsi Zsigmondot a Szénás-család, a mely 
tiltakozott volt az e tárgyban előbb hozott Ítélet ellen.4 

1781 nov. 20-dikán Gencsi Zsigmond megegyezik a kucsói 
jószág visszaszerzése ügyében Ter jéni Rebekával.5 

1782 ju l ius 4-dikén Gencsi Zsigmond az itteni részbir-
tokára még 525 forintot vesz föl Szénás Józsefné Terjéni 
Rebekától.6 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben össze-
írták Kutso községből a következőket : saját te lkükön lakó, 
adómentes nemesek : Vajda Benjámin, Debrinán Vonucz és 
Feketené I)ul Krisztina; saját zálogos telkén lakó, adózó ne-
mesek : Puskás Máté, Jákob, Szentmihályán Tódor és Filimon ; 
gör. kath. p a p : Popa Petre, k á n t o r : Marosán Vonucz.7 

1805-ben a községből lóval vették fel Vajda Sámuelt a 
fegyverfogható adómentes nemesek névsorába.8 

A szilágysomlvói alesperességhez tartozó görcsöni róm. 
kath. egyháznak íiliája Kucsó, a melynek az 1470-dik év kö-
rül volt egy fakápolnája kriptával, mert régen nem volt sza-
bad az egyház vagy a kápolna mellé temetkezni.9 

A gör. kathol ikusok kőtemploma 1858-ban épült. Anya-
könyvök 1822-ben kezdődik.10 

Gör. kath. jellegű egytantermű elemi iskoláját 1892-ben 
szervezték és építették. 

1 Gencsi lt. nr. 331. — - U. o. nr. 413. — :J U. o. nr. 427 — * U. o. nr. 
426. — 3 U. o. nr. 450 — «> U. o. nr, 460. — 7 Szv. lt. — 8 U. o. — Bunyitay 
Vincze : Schematismus 347. lap. 1() Sch. 1886. 177. 1. 
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Kucsó adóját 1696-ban Guthi Farkas fizette ki (72 f r t o t 
járulékaival 84 rhenus frtot), a lakosok a fizetés elől elszök-
döstek.1 

1715-ben 5 jobbágy és 2 zsellér, összesen 7 ház ta r tás 
fizetett adót, melyek közül 3 magyar és 4 o láh ; 1720-ban 
17 jobbágy és 9 zsellér, összesen 20 háztartás, és pedig 6 ma-
gyar és 20 oláh. A népesség száma 1715-ben 63 lélek, ma-
gyar 27, oláh 36; 1720-ban 234 lélek, 54 magyar és 180 o l á h * 
A lakosok vezetékneve magyar, de nyelvre nagyobb részük 
oláh. 

1720-ban tíz telek volt m á r ötven éve puszta.3 

1733-ban Kucsón (Kucseul) 35 volt az oláh családok 
száma; egyesült papja Karácson nevet viselt.4 1750-ben a gör . 
kath. lelkek száma 341.5 

1847-ben a lakosok száma 636; róm. kath. 8, gör. ka th . 
622, evang. reform. 6.° 1890-ben 943 lakosa v a n ; nyelvre nézve 
magyar 31, oláh 912; vallásra nézve gör. kath. 913, evang. 
reform. 12, izr. 18. Házak száma 192. 

Szántóföldje 1715-ben 29, 1720-ban 309y 2 köb lös ; rét je 
1715-ben 18, 1720-ban 137 kaszás.7 1895-ben gazdaságainak 
száma 293. Területe 3036 katasztrális hold, a melyből szántó-
föld 1694, erdő 552, rét 281, legelő 241, kert 127, szőlő, be-
ültetve 1, terméketlen 140 hold.8 

A községnek 1900-ban 10,856 K. 80 f. becsér tékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 3589 K. 74 f. 

Utczái : Nagy-, Templom- és Bérc- = Bérk (berek) utcza. 
Határrészei : Prisacá = Priszáka (méhes), Sesuri = Sé-

szur j (rónák), Osiel = Őszijei (tengelyes?), Bercul lui R o m a n 
Bérkul luj Komán (Bonián berke), Nagy-rét, Ciglean 

Gsiglján (Csiglen), intre Arini = intre Aríny (égerfák köze), 
Budii = Budij (hordócskák), Fénat = Funácz (kaszáló), Her-

1 Jlt. — 2 Magy Stat. Közi XII. köt. 65. és 67. 1. — 3 U. o. 341. lap. -
4 Tr. — 5 Tr. 1901. IX. 284. lap. <: Nagyv. Nvk. 1847. 108. 1. — " Magy. Stat. 
Közi XII. k. 65. és. 67 1. — s Mg. St. 510. 
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mán, Cuceul Sec = Kucséul Szek (száraz, vízben szűkölködő 
Kucsó), Spinale = Szpináczé és Sztyinácza (tüskés), Buiaca 
Bujáká (pajkos, élénk), Bercul Costii = Bérkul Kosztij (a ha- < 
lom berke). Nagy-erdő. .Valea Bochii Váljá Bokij (Boka (?) 
völgye), la Dealul Merilor = lá Gyálul Mérilor (az a lmafás 
dombnál), Ignatie Ignátyé (Ignácz), Str imturi Szt r imtur j 
(szorosok), Dumbrava, J ireada = Zsir jáda (kazal), Izvoare 
Izvaré (források), Alunis — Alunvis (mogyorófás), Sub Vezu-
riste = Szub Gyézuristyé (a borzfogó alatt). E r d ő k : Dilma, 
la Párául Riiosului = lá Pereul Ri joszuluj (?siójánál), S u b Car-
pinis = Szub Kerpinyis (a gyertyános alatt). Szőlőhegyek: la 
Sesuri = lá Sészurj (a rónáknál), la Coaste lá Kaszté (a 
halomnál), Coastea cea Mare = Kasztjá csá Máré (a nagy 
domb), ennek más neve Porondbánya , la Hermani = lá Her-
mány (a Hermánoknál) és la Spinate = lá Szpináczé (a tüske-
bokroknál). A Bérkul luj Bomán, R o m á n előnevű, gazdag em-
ber tu la jdona volt. 

A Kucséul Szek határrészben állítólag telep volt, a lakos-
ság azonban a száraz időben beálló vízhiány miatt e helyről 
elköltözött. 

Vize: a Kucsó-patak, mely a ha táron a szilágypaptelki 
patakkal egyesül. 

K u s a l y . 

Nevének változatai : Kasai 1345, Kwsal 1432. Kwssal 1450, 
Kassal 1505, Kwssalij 1541, Kwssal 1543. Kwsalij 1549, Kasalj, 
Knssally, Kusaj 1591, Kasai 1805. 

1365-ben szolnokvármegyei, 1461-ben középszolnokvár-
megyei. 1461-ben belsőszolnoki, 1489-ben ismét középszolnoki 
helység. 1459-ben város, 1545-, 1549-, 1570-ben Hadad várá-
hoz tartozott, 1604-ben mint a Wesselényi-jószághoz tartozó 
helység van említve. 

Neve valószínűleg a Kösaljból alakúit. A magyaroknak 
volt egy Kusaly nevű vezére, a kit a ba jorok 904-ben orozva 
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megöltek.1 Vájjon nem hozható-e kapcsolatba e névvel Kusaly 
helység neve, mikor itt ős magyar telepeket s e j tünk? 

Kandra Kabos a Váradi Regestrum Karit, Cacil és Sisol 
helyneveit egynek veszi Kusalylyal. A Karil villabcli András 
pristaldus, a mikor szolnoki várbeli jobbágyok azzal vádol-
ják Feliciánt, ennek testvérét. Tamás t és e kettő unokájá t . 
Györgyöt, hogy a szolnoki várhoz tartoznak." A Coeilra való 
ule uilla Cocil) Tapos pristaldus előtt lopással vádolnak egy 
Mon villabelit.3 

Sisol villabeli és Zunug megyei Gyarmán egyike azok-
nak, kik közül kettőt kiválasztottak, hogy gyáni Magnus pap-
diák ügvében esküt tegyenek.4 

OW/ 

Kusaly falu Szolnok vármegyében 1345-ben a Jakcsi bir-
toka Diósad, (Od) és Mocsolya faluk mellett fekszik."' Itt volt 
a Jakcsiak főbir toka. Váruk nyoma a Hegyestetőn. 

János, külső meszesi vikár ius és «németyi» p lebanusnak 
<J. pl. de Némety vicarius de ext(eriori) Mezes) 1349-ben kelt 
levele szerint. Sámsoni Mihálynak a testvére Mátyás; Kusalyi 
Domokosnak fia J a k a b ; Odi István íia Mihály és Sámsoni 
Mihály fia Péter, nemes emberek jelenlétében, Jureni András 
leánya Margit (M. f. A. de Iwren), a ki Lőkös mesternek, a 
Kusalyi T a m á s fiának a neje (M. Lewkus f. Th. de Kusal) a 
szolnokvármegyei Kusaly bir tokban levő (poss. Kusal in c. 
de Zonuk) leánynegyed örökbir tokát , mely a Sámsoni Mihály 
és Erkedi Sándor íia, J akab bir toka mellett fekszik, Jakcsi 

1 V ö. Szabó K. : A magyar vezérek kora Árpádtól Szent Istvánig, 132 1. 
- Kandra K. : V. H. 272., 273. 1. 6. sz. jegyz. — « U. o. 136., 137. 1. 16. sz. j. — 
4 U. o. 442, 444., 446. 1. U. o. 445. 1. 9. sz. j. Sisolról Kandra Kabos ezeket 
mondja : «írói tekintélyre hivatkozhatnánk, ki e kitételt így értelmezi: Sisol = 
Sisal = Csicsal Somogyban. De ugyan hát hogy juthatott ahhoz a somogyi 
ember, hogy hiteles tanú lehessen bihari ügyben? Valószínűbb, hogy a «de 
prouincia Sumugiensi» sajátlag Biharral szomszédos, nem levén egyéb, min t : 
prouincia Zunugiensis, vagyis Szolnok, Sisol pedig nem más, min t : «Kusaly» 
a mai Szilágym. zilahi járásban». — 5 Jlt. A tizennyolczadik századból való 
másolat. 
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(Jakch) mesternek, az ő ura testvérének, a Kusalyi Tamás 
fiának adományozza.1 

Lajos király 1365-ben Jakcsi mester, udvar i katona (M. 
Jakch, miles aulíe nostreej kérésére á t i r ja azon levelet, me-
lyet 1353-ban Budán adott Jakcsi mester és fiai, György, Ist-
ván, László és András számára, mikor megengedi nekik, 
hogy a szolnokvármegyei Kusaly bi r tokuk területén (Kusal 
in c. de Zonuk) vásárt tar tsanak.2 E»nek a vásárnak a helye 
régentén Erked Vásármező nevű határrésze volt. 

1380-ban egy itteni jobbágy megöletéseért vizsgálatot tar-
tanak Kusalyi Jakcsi fia György számára Odi (Ondi) Bechen 
és Odi (Ondi) János fia Tamás ellen.3 

Kusaly előfordul egy 1383-diki határ járásnál . 4 Ekkor is 
említve van, hogy azt Jakcsi mester birta.5 

Az erdélyi kápta lannak 1411-diki bizonysága szerint Ku-
sal b i r tokban az erdélyi püspök és az erdélyi eklézsia bizo-
nyos bir tokot kapott Kusalyi Jakcsi fiának Györgynek a fiá-
tól, János mestertől.0 

1416-ban az itteni uradalom birtokosa Jakcsi János. 
(Jankó a Jaakch fia)." 

1475 körül Kwsalról a Jakcsi György jobbágyai t 12 írt 
0 dr., a Jánoséit 12 frt, a Bánfiéit 3 Irt, a Jakabéit 4 f r t adó-
val rótták meg. s 1543-ban (a középszolnoki Kwssäl) Jakcsi 
István özvegye, Pázmány Péter, Jakcsi Mihály és Kusalyi 
Ferencz között oszlott meg ; előbbi kettőnek a jobbágyai 
2 2 kapu után adóztak, míg az utóbbi kettőéi csak 1 1 után. 
Volt ekkor a helységben 4 biró, 9 szabados, 13 szegény, 4 új 
ház és 5 puszta telek.9 1549-ben (Kwsalyban) 2 2 kapu után 
adóztak a Jakcsi Mihály és Kusalyi Ferencz jobbágyai, míg 

1 Wl. perg. Az erdélyi káptalan 1358-ban ezen adományozó-levelet Bede, 
a ki Mátyás fia, s Kusalyi Jakes mester szolgája (famulus m. Jakch nobilis de 
Kusal) kérésére tránssummálja. U. o. perg. — 2 U. o. perg. — :í Lelesz, K. 45. 
f. 20. nr. 6. — * Szgy. — 5 Wl. — « Fejér, X. 5. 137, — 7 U. o. X. 3.. 564. 1. és 
X. 5., 501. és 573. 1. — 8 V. ö. e mű 1 k. 180. 1. — ® Dical. 
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a Matuznai Györgyéi csak 1 után. Ezen 5 kapuszámon kivül 
feljegyeztek még 1 birót, 23 szegényt, 8 servitort, 5 ú j házat 
és 4 teljességgel szegényt. 1553-ban szintén feljegyezték e 4 
egészen szegényt.1 1564-ben Hadad vára ta r tozékában Kwsal 
részbir tokban 5 k a p u r a becsülték a Jakcsi-árvák jobbágyai t , 
a kiken kívül 4 zsellért is találtak e részen. A kirótt adó be-
hajlását Sulyok György nem engedte meg.2 1570-ben (Kws-
salban) 0 kapu után rótták meg adóval a Jakcsi Boldizsár 
jobbágyait , ellenben a Szentiváni János és Kusalyi Istvánéit 
csak 1—1 után.3 1004-ben (a középszolnoki Wesselényi-jó-
szághoz tartozó Kusalyban) 1 rótt ház után 2 fr tnyi adót 
fizettek.4 

Már az eddigiekből nyilvánvaló, hogy Kusaly nagyjában 
követni fogja Hadad tar tozékainak a történetét. 1429-től 1582-ig 
teljesen egyező adatok kerülnek felszínre Bogdánddal az alábbi 
el térésekkel: 

1432 decz. 28-dikán Kusalyi Miklós László és János íiai 
középszolnoki Kusal b i r tokába beiktat ják Kusalyi Jakcsi Ist-
ván Mihály és László fiait, Kusalyi Jakcsi György László fiát 
meg Kusalyi Jakcsi János György és László fiait.5 

1434-ben vizsgálatot tar tanak Kusalvi Jakcsi Gvörgv íia 
László, Losonczi Bán unokája István és ezek itteni jobbágyai 
ellen, kik megtámadták fegyveres kézzel Borsi Nagy Mihály 
fiának és unokáinak meg Csamai Ördög Lászlónak és fiainak 
Apáti, Köröm és Baromlak birtokbeli jobbágyait .6 

1450-ben Kusalyi Jakcsi György s testvére néhai László 
néhai Jakcsi János fiai) részjószága Ivwssal, Ivémeri Miklós 
részére elfoglalni Jakcsi György sem az ellenfél, sem a bi ró 
részét, Kusalyi Jakcsi László özvegye pedig a biró részét ille-
tőleg nem engedte.7 

Bideskúthi László meg Kwsalról Biró Mihály megölték 

1 Dical. — 2 u 0 _ 3 u . o. — 4 ü . o. — 5 1)1. 27865. — « Lelesz, B 9. f 
anni 1434. nr. 24. — 7 Szabó Károly: Az Erd. Múz. Er Oki. 64. 1. 

Dr. P e t r i M ó r : Szilágy vármegye moiwgrapliiája. III. 47 
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Szabó Imrét. 1461 márcz ius 23-dikán menedéket vall nekik 
ezért a hadadi Szent László egyház nevében Kusalyi Jakcsi 
Péter.1 

A belsőszolnoki Kwsal város (opp.) a Drágfiak ama birto-
kai között is szerepel, a melyek bizonyos tar tozás fejében zá-
logban voltak a Kusalyi Jakcsiaknál és a melyeket Kusalyi 
Jakcsi íia György ez évi m á j u s 14-dikén visszabocsátott, miu tán 
Bélteki Drágfi Miklós lefizette rokona i : Bélteki Drág fiai Sán-
dor és György meg Balk fia, Sándor m i n d e n n e m ű tarto-
zásait.2 Esrv későbbi adat szerint Kusalv birtokot Kusalyi 
Jakcsi Ferencz zálogosította el Drágfi Bertalannak, de 1494-
ben visszakapta.3 

1461 j u n i u s 12-dike előtt Kwsalról Barla(m) deákot ügy-
védjüknek vallották Nagydobai Porkoláb Miklós és fia, László. 
Nagydobai Gsizér Gál és Nagydobai Balázs.4 szept. 20-dikán 
a kusalyi piaczon kikiáltással idézik meg Bélteki Drágfi Ber-
talan ellen Báthori Mátyást.5 

1489 előtt Thelegdi Lőrinczné Ágnes leánynegyedének a 
középszolnoki Kusal bir tokból való kiadása iránt Kusalyi 
János fia László ellen pert indított Ágnes leánya Anna ; ez 
ügyben most a nyolczados bíróság Ítéletet hoz.(i 

1501-ben Jakcsi András leköt Kusalban két puszta job-
bágvtelket örök joggal Bolczon Lászlónak, de tiltakozik ellene 
Jakcsi László.7 

Kusal bir tokban hata lmaskodtak Anyai Bodó Ferencz 
meg Kusalyi Jakcsi Imre és Mihály meg mások, kiket azért 
1507-ben megidéznek Kusalyi Jakcsi László és András.8 

Az itteni részbirtokot, 1512-ben Kusalyi Jakcsi László el-
zálogosította Bélteki Drágfi Jánosnak és Györgynek.9 

Özv. Kusalyi Jakcsi Andrásné, most Butkai Lászlóné 

1 Dl. 36392. Km. Prot. E. min. p. 102. q. nr. 3. — 2 U. o. 106. nr. 3 
3 Jlt. — ^ D j 36392. Km. Prot. E. min. p. 114. nr. 2. — 5 U o. p. 134. nr. 2. 
6 Dl. 18374. — " Lelesz, P ro t Parvi. fol. 196. — 8 ü . o. Act. an 1507. nr. 33. -
9 U. o. Prot. 2. fol. 121. an. 1512. 
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Cecziliának kőből épült, kusalyi kúr iá já t teljesen lerombol ta t ta 
és a köveket elvitette Jakcsi Mihály, a ki ellen azért 1523-ban 
tiltakozik Butkainé.1 

1541-ben Menyői Deésházi Lajos fölvévén a 21)2 fr t vált-
ságösszeget, visszabocsátja a kwssalybeli részt, a melyet Deés-
házi Istvánnak és Péternek zálogosítottak volt el, — Artánházi 
Bornemissza Boldizsárnak és Kusalyi Jakcsi Mihálynak, a kit 
vér szerint illet ama jószág.2 

Kusal egyike volt Kusalyi Jakcsi Mihály azon részbirto-
kainak, a melyeket Menyői Deésházi Lajos zálogban bir és 
a melyeknek visszabocsátása végett 1544-ben Jakcsi megidéz-
teti Deésházit.3 

1545-ben bizonyos kusali részbir tokokat Kusalyi Jakcsi 
Mihálynak Ítélnek oda.4 

Deésházi Lajos kusali jobbágyain jogtalanságot követett 
el Őrmezői Móré János és kárt okozott nekik. Azért 1547-ben 
megidézi őt Deésházi." 

Kusalyi Jakcsi Mihály elhajtatta a kusalyi kúr iából az 
a p r ó marháka t , jóllehet ama kúr iá t özv. Jakcsi Istvánné, most 
Kovazoi Matuznay Györgyné Katalin és első férjétől született 
leányai : Anna és Borbála bír ják. Azért u tóbbiak 1548-ban 
megidéztetik Jakcsi Mihályt.6 

1549-ben néhai Deésházi Kelemen középszolnoki Kwsaly 
birtokáról , a mely ekkor Deésházi kezén van, azt állítják 
Móré Márton és Haraklányi Miklósné Deésházi Borbála, hogy 
az őket úgy női, mint férfi ágon megilleti. Ezzel szemben 
Lajos ügyvédje a jelenlegi bir tokos tu la jdoná t k ívánja iga-
zolni. a miért is a király vizsgálatot rendel a dolog tisztá-
zására.7 

Ugyancsak ebben az évben a Kusaly b i r tokban fekvő 

1 Lelesz, Act. anni 1523. nr. 53. -
20. — 4 U. o. Prot. 8. fol. 45. an. 1545. 
<J U. o. Act. anni 1548. fasc. 1 nr. 65. 
nr. 24. 

2 Wl. — 3 Lelesz, Act. anni 1544. nr. 
5 U. o. Act. an. 1547. fasc. 2. nr. 30. — 

— 7 Orsz. lt. Km. Conv. lad. 27. M. 

4 7 * 
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Kacsó nevű makkos erdejének lefoglalása miatt idézi meg 
Jakesi Mihály Somlyói Báthori Andrást.1 

A gyulafehérvári kápta lannak egy oklevele szerint egyik 
Wesselényi Ferenczet, hihetőleg még az első is beiktatták 
Kusalj bir tokába. 2 

Kussally részjószágon 1591-ben megosztoztatják Jakabfi 
Kusalvi Móriezot, Dobai másként Székely Gábort és Jánost 
ippi Bideskuti Jánost és Félegyházi Balázst.3 

1595-ben Horváth Istvánnak Banesi Péter és Ábrahám 
nevű, kusalvi jobbágyai kezesek lesznek Mihályfalvi Horváth 
Jánosnak két jobbágyáér t 60 00 frtig Hadadon. 4 

1635 decz. 28-dikán Kusalyban egy kúr iá t adományoz 
Serédi István krasznavármegyei fő ispánnak Rákóczi György 
fejedelem. Ez a kúr ia előbb Szénási Mihályé vala, ki, mint 
a mezei hadak vezére, hűtelen lett a fejedelemhez, zászlójá-
tól megszökött s később el is halt magtalanul . 5 

A kusalvi részjószágot 1701 ápr. 19-dikén I. Leopold kirá ly 
Serédi Péter bá rónak adományozta. '1 

1705-ben kusalvi nemesek : Idősb Székely István, Onadi 
István, K. Székely István, Dobrai Péter, Joga István, Rátz 
István, Dobrai András, k i rvaiak: Bora Lukáts és Mikle László. 
N.-Dobai Németh György.7 

A hadi terhekhez való hozzájárulásra 1797-ben összeír-
ták Kusaly községből a következőket. Főbb bi r tokosok: bá ró 
Wesselényi Farkas és Orgován Ferencz ; kisebb b i r tokosok: 
Mohai Lőrinez, báró Kemény Farkas, Biró Gábor, Guti Sára, 
Sebes Sámuelné, Baczó Márton és Sámuel, idősb Deák Mi-
hály, gr. Bethlen Sámuel, Nagy Sándor, Baczó Erzsébet Sár-
kány Mihálvné, Víg Judi t Dobrai Bálintné és Dobrai B e b e k a ; 
saját telkén lakó, egyházi adómentes nemes : Dobrai András ; 

1 Lelesz, Act. all. 1549. fasc. 3. nr. 14. — 2 Gyf. kápt. lev. cent. P. 99. 
Orsz. lt Az oklevél töredék, eleje s vége csonka. :t Orsz. lt kolozsm. conv. 
fasc. 1) nr. 40. 20. fiók és Tört. Tár. 1898. évf. 348 1 — 4 Jlt 5 Szgy. 

Jlt. — " Szv. lt. 
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saját telkükön lakó, adózó nemesek : Rácz János és Ferenez, 
if jú Rácz Mihály, Rácz Miklós és György, Rácz Klára Szakács 
Mártonné és Dobrai Sára Furu Már tonné ; p a p o k : Sárkány 
Mihály ref. és Popa Gligor o láh ; kán to rok : Dezső Márton 
ref. és Inován Vaszalika oláh.1 

1805-ben (Kusai és Kusallv) megeskették a következő 
ti adómentes nemeseket : Dobrai András, Dezső, Márton és 
Kovács Ferenez; 2) adózó nemeseke t : Rácz Mihály, Ferenez, 
János és György, Vincze Ferenez, i f jú Szilágyi Mihály, Szabó 
Demeter, Szilágyi Dániel, Péter és Miklós, Kis László, Szilágyi 
József, Tolnai István, Kis János, Kis István József, Kis Márton, 
Szakács Márton, Püsök György, Fu ra Márton, Kispéter András, 
Szilágyi Márton és Ferenez, Benkő László és Szilágyi István.2 

A kusalyi kolostort s egyházat m á r láttuk műemléke ink 
k ö z t . " 

Evang. reform, egyházközsége a legrégibbek közül való, 
Lampe a népes anyaegyházközségek közé sorolja. 

Kusaly és Kirva dézsmáját Bethlen Gábor a kusalyi úgy-
nevezett «orthodoxa eeclesiának» conferálta.4 

A tizenhetedik század elején Kusalyban a papnak egész 
dézsma járt mindenbő l : borból, búzából, tavasziból, méhből 
és bárányból . A kirvaiak, mivel kusalyi ha tá ron laknak és 
élnek, noha oláhok, de ők is integra decimat tartoznak adni, 
mint a kusaiak, m i n d e n b ő l 5 

Kirvai János oláh vajda azzal a kéréssel j á ru l t a Hada-
don 1027 november 11-dikén tartott partialis elé, hogy a ku-
salyi papnak j á ró dézsma fizetése alól mentsék föl, kötelez-
vén magát arra. hogy a dézsma szedésénél lesz segítségére a 
prédikátornak. A kérést teljesítette is a partialis." 

A kusalyi dézma most 331 frt 3 kr. A kirvai dézma-
illetőséget Mária Terézia a kirvai románoknak Ítélte oda.7 

1 Szv. lt. - U. o. — :í E niü I k. 598—603. 1 — 4 Névk., ev. ref 1879. 
39. 1. — 5 P S. E. I. r. 49. 1 « Névk., ev. ref., 1879. 39—40 1. ~ U. o. 



742 K U S A L Y 

Mint m á r láttuk, Erked a t izenhetedik század előtt Szeér-
nek volt a filiája, de közelebb levén Kusalyhoz, könnyebb 
volt a papnak innen járni , elszakadt Szeértől, s ragaszkodott 
Kusalyhoz.1 

Papjai (a kik közül néhányát m á r Erkednél lát tunk): 
1614. Egregyi István, Sibai István, ki itt halt meg, Xsibai P. 
János, Tyukodi János, 1665. Patsai György, meghalt Zilahon, 
Újlaki János, domesticus, kit az 1671. évi j ú n i u s 7-dikén 
Debreczenben tartott közzsinat i ü l d ö t t ; 2 1678. Radnó t i ? 
János, 1680. Matsoki György, 1703. Csapai Miklós, 1713 1714. 
Vásárhelyi György, kit az 1713. évi j ú n i u s 8-dikán Csatárban 
tartott közzsinat küldött ,3 1760. Bodoki Kelemen, meghalt 
S.-Újlakon, 1783. IXiló István, 1785. Sárkány Mihály, 1804 
1824. Sárkány Farkas, meghalt Csehben, 1825 1831. Ürházi 
György, 1831 1834. Dobrai István, meghalt Görcsönben, 
1835. Debreczeni Sámuel, 1839- 1866. Somogyi András, 1867 
1872. Kelemen József, 1873-tól Szász Ferencz.4 

A gör. kathol ikusok kő temploma 1872-ben épült. Anya-
könyvök 1824-ben kezdődik.5 

Van két elemi népiskolája : gör. kath. és evang. reform., 
egy-egy tan terműek. A gör. kath. 1881-ben, az evang. reform. 
1882-ben épült. 

Kusalyban 1715-ben 4 jobbágyháztar tás fizetett adót, 
mind magyar ; 1720-ban 7 jobbágy-, 3 zsellér- és 1 taksás-, 
összesen 11 háztartás, melyekből 9 magyar és 2 oláh. A né-
pesség száma 1715-ben 30 lélek, mind magyar, 1720-ban 
99 lélek, 81 magyar és 18 oláh.6 

1750-ben a gör. kath. lelkek száma 04.7 1847-ben 497 la-
kosa van ; róm. kath. 5, gör. kath. 292, evang. reform. 200.'s 

1890-ben 770; nyelvre nézve magyar 274, oláh 495, egyéb 

1 Névk., ev. ref., 1879. 41. 1. és P. S. E. I. r. 49. lap. — 2 Tört. Tár. 1898. 
évi". 647:—48. 1. — 3 Tt. ev. ref. I. 95. 1. — 4 Egyházmegyei lt. — 5 Sch 1886. 
195. 1. — <; Magy. Stat. Közi. XII. köt. 65. és 67. lap. — 7 Tr. 1901. IX. 284. 
s Nagyv. Nvk. 1847. 108. 1. 
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nyelvű 1 ; vallásra nézve róm. kath. 1, gör. kath. 492, evang. 
reform. 253, izr. 24. Házak száma 160. 

Szántóföldje 1715-ben 28, 1720-ban 235 köblös ; rét je 
1715-ben 13, 1720-ban 93 kaszás ; szőlője 1715-ben 6, 1720-ban 
39 kapás.1 1895-ben gazdaságainak száma 334. Területe 3353 
katasztrális hold, a melyből e rdő 1271, szántóföld 1105, legelő 
426, rét 316, szőlőparlag 112, beül tetve 1, kert 29, terméket-
len 93 hold.2 

A községnek 1900-ban 9815 K. 40 f. becsér tékű cselekvő 
vagyona van, állami egyenes adója 3268 K. 57 f. 

Utczái: Nagy-, Malom-, Templom-utcza . 
Határrészei : Kis-kút-oldal, ennek részei : Hágó, Malom-

domb, Csű rdomb és Közép-ág; Pinczegaz, ennek része: Tok-
nál ; Bérez mögött, ennek részei : Vágás, Petrezselymes; Kokas-
kút, Somos, Varjaság, részei : Söregát, Mogyorós, Vasbánya, 
Pá jkás tó ; Nagyszéna fű, részei: Nagyág és Franczia-gödör, 
Szilvásrét, Puszta-szőlő, Czipó-domb, Peresföld, Várhegy és 
Bartha-esere. E r d ő k : Fiatalos, Sarmás, Kaczó, Liget, Boczó-
lök. Legelő: Kis-ág. Szőlők: Borsóság, Gesztenyés, Dobogó, 
Pinezés-hegy, Rózsahegy, Miklós-hegy, Hajnal-hegy, Feneket-
len gödör, Új-Dobogó, Kis-erdő, Kökörcsényes, Kis-hegy, 
Virág-hegy, Hegyes, részei : Fejéri tős, Kőszikla, Macska-lik, 
Kis- és Nagy-nyereg; Rácz-hegy, Rétgaz, Alsó-rét, Felső-rét, 
Erőság. 

Kraszna vármegyének Somlyón 1716 júl ius 25-dikén tar-
tott gyűlésén azt határozták, hogy Károlyi Sándor generális-
nak «a Kusalyból vi tetendő alabastrom kővitelre» tizenkét 
szekeret szolgáltassanak ki.3 

Kusaly B kút ja i : Ivó-kút ( román neve Buna = Buná [jó]), 
Tér-kút sa lé t romos vízzel, Hidegkút a Ligetben, Kőszikla-
árka. Az Ivó-kút állítólag négyszáz évesnél régibb. 

1 Magy. Stat. Közt XII. k. 65. és 67. 1. — 2 Mg. St. 506. — Szv. lt. 
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Bl., B. L. = A Báró Bánífy-család levéltára Kolozsvárt. Ott, a hol a fasciculus 
s n u m e r u s idézve nincs, a levéltár rendezet len részére van utalás. 

Bun vitai: Schematismus . . . = Schematismus Historicus Venerabilis Cleri Dioecesis 
Magno-Varadinensis Latinorum P ro Anno Domini et Millenari MDCCCXVCI. 
Nagyvárad, 1896. 

Conscript. Dob. = Conscriptio ComitatiisDobocensis Processus Superioris. Nr. 131/a. 
Orsz. Lt. 

Conscript. el Urb. = Conscript iones et Urbar ia Cottus Kraszna az Orsz. Llt.-ban 
Budapesten. 

Csánki = Dr. Csáuki Dezső: Magyarország Történelmi Földrajza A Hunyadiak 
korában. 

Dical — Dicales conscr ipt iones comita tus Szolnok mediocris et Krasznensis. 
Országos Levéltár. Comt. Z. med. Lib. XLVI. Tom. LX. Generalis Begni 
Po r t a rum Conscriptio Tom. LXI. iir>53.) 

Dl. = Az Országos Levéltár diplomatikai osztálya. 
E. = Eredeti, a mi csak imitt-amott van még jelezve, de a másolat mindig. 
Gencsi-lt. = A Gencsi-családnak Ilosván elhelyezett levéltára. Bendezet len; de 

az oklevelek számozva vannak s index vezet hozzájok. 
GKG., G. K. G. Dr. gróf Kuun Géza marosnémet i levéltára. Ott, a hol a cista 

(nagy betűvel) és fasciculus (római számmal) megjelölve nincs, vagy a hol 
csak a rab -numerus van idézve, a cistákba be nem osztott, egy külön 
szekrényben levő, némelykor számmal is ellátott i ratokról van szó. 

Gr. Károlyi-lt. = Codex Diplomaticus Comitum Károlyi De Nagy-Károly. A Nagy-
Károlyi Gróf Károlyi cscdád oklevéltára. A család megbizásából kiadja gróf 
Károlyi Tibor. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. 

Gy. f. kápt. = Gyulafehérvári káptalan levéltára. Jelzetei ismeretesek. 
Hodor K. : Doboka. = Hodor Károly : Doboka vármegye Természeti és Polgári 

Esmért et ése, Kolozsvár, Barna Gábor könyvkereskedésében, 1837. 
Jlt. = A Kusalyi Jakcsi-család levéltára. (A Szikszai gyűj teményében.) IIa az ok-

levélen van szám, azt idézem. 
K a n d r a : V. R. = A Váradi Regestrum Értelmezi Kandra Kabos. 
Kj. = Közgyűlési jegyzőkönyv. 
Km. Prot. = Kolozsmonostori konvent Protocol lumai az Országos Levéltárban. 
Kolozsm. conv. = Kolozsmonostori convent oklevelei íiók, fasciculus és szám 

szerint. (Országos Levéltár.) 
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Lelesz =• Leleszi Orsz. Levéltár . a) Metales; b) Elenchus Statutoriarum; c) Acta 
Bercsényiana; d) Vegyesek. (Hatalmaskodásra vonatkozó iratok stb.i A le-
véltár rendezett, jelzetei ismeretesek. 

Magy. Stat. Közi. = Magyar Stat. Közlemények. Új folyam. XII. kötet. 1896 
Mg. St. = A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági Statisztikája. Első kötet. 

Szerk. és kiadja az Orsz. M. Kir. Stat. Iliv. 
M. Nyt. Sz. = Szarvas-Simonyi: Magyar Nyelvtörténeti Szótár. 
Nagyv. Muz. Bl. = A Bölöni-családnak a Nagyváradi Múzeumban elhelyezett 

levéltára. (Csupán az eredetiekből vagy egykorú másolatokból dolgoztam.) 
Nagyv. Névk. — Nagyváradi Latin Szertartású Egyházi megye Névkönyve 1847. 

évre. Nagyváradon, Tichy Alajos nyomtatása. 
Névk. ev. ref. —- Névkönyv az erdélyi ev. ref. anyaszentegyház számára. Kolozs-

várt Különböző évekből. 
N. B. A. = Neo-regestrata acta az Orsz. Ltárban. 
Páriz P. = Páriz Pápai ismert Szótára. 
Perg. = Pergament. Néhol jelezve az oklevélről. 
P. S. E. = Protocolum Sedis Ecclesiasticae in districtu Szilágy, in ambitu duoram 

comitaluum Zolnok et Kraszna existentis, etc. czímű, az 1620—1791. évekből 
való könyv a vármegyei levéltárban, vagyis a szilágyi egyházmegye leg-
régibb jegyzökönyvei. 

Sch. = Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujváriensis Graeci Ritus 
Catholicorum Pro Anno A Christo Nato. Különböző évekből. 

Szgy. = Szikszai Lajos oklevélgyűjteménye. Ehhez csatoltam a magam gyűj-
tötte okleveleket is, a melyeknek jelzete néhol hiányzik. 

Szj. = Szikszai Lajos jegyzete oklevélgyűjteményében. 
Szirmai, Szatmár = Szirmai Szirmay Antal: Szathmár vármegye fekvése, törté-

netei és polgári esméretei czímű munkája. 
Szv. lt., Szvit. = Szilágy vármegye levéltára. így jelölvék némelykor Közép-

Szolnok és Kraszna vármegyék levéltárai is, a melyek ma már Szilágy 
vármegye levéltárában vannak elhelyezve, egyébiránt a vármegyék szerint 
elkülönítve. Az eredeti okiratokhoz egyéb jelzet híján az évszám vezet. 

Tr. = Transilvania Organul Asociatiunii Pentru Literatura Romána Si Cultura 
Poporului Roman iNagy-Szeben, 1898. évi 9 -10. szám): Statistika Románi-
lor din Transilvania in 1733. 

Tr. 1901. IX. = Az itt említett Transilvania cz. folyóiratnak 1901. évi IX. száma. 
Tt. ev. r. — Tóth Sámuel: Adalékok a tiszántúli ev. ref. egyházkerület történeté-

hez. I és II. fiiz. 
Urb. et Consc. = Urbaria et Conscriptiones az Orsz. Ltárban Budapesten. 
AVI. = A báró Wesselényi-család levéltára az Erdélyi Múzeum-Egylet könyv-

tárában, Kolozsvárt. Bcndezve évszám szerint. 
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Cseh _ ._ - - - - 230 Fel-Egregy - - - 4 1 4 

Cseh-Horvát .... _ .... _ - I 230 Fel-Keczel - ~~ - - — 4 1 4 

Csehi _ - _ - - - 230 Felsö-Baksa - _ - - - - 4 1 4 
Csekenye .... _ .... — ~ _ — 230 Felső-Báldon— _ — — — 414 
Cserese _ _ .... - .... .... 232 Felső-Bán .... - - ~~ - - - 414 
Csiglen - - _ - - - - 234 Felső-Berekszó „ - _ _ 414 
Czizér - „ _ - _ _ - _ 236 Felső-Csalioly _ _ - - 414 
Csompasz .... .... M. _ — — 240 Felső-Gyümölcsénes_ .... _ 415 
Csőg .... - - - .... _ _ ... 241 Felső-Jaáz .... .... _ - - - - 415 
Gsömörlő ... — — — .... 250 Felső-Kaznacs — — - — 115 
Dabjon _ — .... .... .... 253 Felső-Korond .... — — — 415 
Dabjon-üjfalu .... .... _ - 258 Felső-Kékesnyárló - .... _ - 415 
Darócztelek _ .... _ _ ... . 258 Felső-Paliczka _ _ - - - 415 
Debreczen .... .... _ - .... - - 259 Felső-Perje .... _ - _ - - 415 
Debren _ _ - .... _ 262 Felső-Sereden .... - - - - - 4 1 5 

Deésháza - - - - - - 265 Felső-Szék - - - - - - 4 1 5 

Derzsida.... .... _ _ - _ - 272 Felső-Szivágy - - - ~~ - - 415 
Derzsik .... .... _ .... - - 291) Felső-Szopor - - - - - 41£ 
Detrehem.... .... .... - - - - 291 Felső-Várcza _ _ - - 415 
Dédács _ „ - .... _ - ..... - 293 Félegyház _ - - - 415 
Diósad .... .... .... — _ — 294 Fürmén ves... _ — — — — — 4 1 5 

Doha _ £ - ... - _ 308 F ü z e s - ... - - ~ - - -- 4 1 9 

Doh .... _ - _ .„. .... .... 327 Füzes-Paptelek - _ - — - 422 
Domoszló .... .... _ _ - ~~ - 329 Galgó_ ... _ - - - 422 
Egerbegy.... ... _ ~ - - 331 Galponya - ... - - - - 424 
E g r e g y - - — - — — - •_ 334 Gardánfalva .... — - - - - - 427 
Egyházas-Doba _ _ .... - _ 341 Gesztestelek - - ~ - - 433 
E g r e s p a t a k - .... - - - ~ - 3 4 1 Girolt - - - - 4 3 4 

Ellefalú .... .... - _ — m — 345 Girókúta .... _ — 4 3 4 

Elmed _ _ _ _ _ — — _ 345 Godonyácz _ _ _ - - 438 
Elve _ .... .... .„. _ _ _ _ 346 Gombatelek- - - — - — 439 
Elyüs — — — _ .... 346 Gombóczpataka — — — — - 440 
Endrefalva - - .._ - _ - 348 Goroszló - - - - - - ~~ 440 
Erked .... - - _ - - _ - 350 Görcsön - - - - - - - 457 
Ete ... _ - „ - - - - 353 Gurzó fa lva - - - - - - - 464 
Égerhát - „ . „ „ „ - .... 356 Gyenetelek - - - - - ~~ 468 
Ér-Girolt „ „ - - - - _ 360 G y e t v i r - - - - - - - 4 6 8 
Ér-Hatvan _ _ _ _ _ _ _ _ 367 Györtelek - - - - - 468 
Ér -Kávás- _ _ _ _ - _ 376 Gyulakuta . _ _ _ - - 483 
Ér-Kisfalu _ _ _ _ - _ - 386 Gyúró _ - _ - - - - 486 
Ér -Körös_ - .... _ _ - 391 Gyümölcsénes _ _ _ - - - 4 8 6 



T A R T A 

L a p 

Hadad _ ~~ 489 
Hadad-Györtelek - - 497 
Hadad-Nádasd™ 497 
Hadaháza„. - - 497 
Halmosd _ 498 
Hanisa .„. ... — 501 
Haraklány ... 502 
Hatvan ... ~ 306 
Hármaspatak ~ - 506 
Herbart .... . ~~ 507 
Héharszó ... -- 507 
Hidvég .. 507 
Horvát .... ™ 51(5 
Hosszúaszó .... ... 530 
Hosszúmező .... 533 
Hosszú-Újfalú .... .... .... 542 
I íred uh .... ™ .... 543 
liléd .„ .... ... ... .... _ .... 543 
Illésfalva - .... .... .... 545 
Ilyéstelek™ .... .... .... .... 550 
Ilosva .... .... 551 
Inó .. .... .... .... .... 57(5 
Ipp - — ... - 581 
Jaáz _ .... ... .... .... _ 589 
Kaczó ... ~ — — — 592 
Kala ... .... .... 593 
Kana (Kána) ~~ ... .... .. 593 
Kamén .... — ~ - ~ ~ 593 
Karika _ ™ - ™ ™ .... .... 594 
Kaznacs .... .... .... .... ._ .... ._. 596 
Kárásztelek— ~ ™ ™ _ — 605 
Kásapatak _ _ _ ~ - - 610 
Kebetelke _ __ ™ .... - - 611 
Keczel™ _ _ _ _ _ ™ - 611 
Kecskésfalva .... .... 620 
Kegye ~ _ _ _ _ ™ ™ ™ 622 
Kelencze _ __ __ — 627 
K e n d e r m e z ő ~ ~~ _ — _ (536 
Kene _ _ _ „ _ .... _ .... 639 
Kerestelek . _ _ _ „ 643 
Keresztúr _ .... — 647 
Keszi__ „ „ _ _ _ „ „ _ 648 
Kettösmezö— ... 651 

Kékecz „. 656 
Kékes-Nyártó .... 657 
Kémer . .. ._ .„ 663 
Kirva „ _ .„ .... (57(5 
Kis-Babocsa .... .... .. __ 678 
Kis-Bádon . .. _ 678 
Kis-Debreczen 678 
Kis-Derzsida „ .... .„. .... .... .... (578 
Kis-Doba™ .... .„. ™ „ ™ (578 
Kisfalu .. .„. .... . 678 
Kisfaludtelke™ ™ ™ ... (579 
Kis-Goroszló ._. 679 
Kis-Hatvan ™ .... ... (579 
Kis-Lecsmér ™ ._. (579 
Kis-Lele ™ ™ _ ™ .... (579 
Kis-Nagyfalu ™ ™ ™ ... ... ™ 679 
Kis-Náprád ™ .... ™ ... ™ ... 679 
Kis-Nyires ™ .„. ._ .... (579 
Kis-Paczal .... ™ _ ... ... ™ (579 
Ivis-Bákos .... .... ™ ™ . (579 
Kis-Bécse _ .... .... 679 
Kis-Solvmos . ™ 679 
Kistelegd .. .... .... ._ _ ™ 679 
Kistelek™ ™ . .... ™ 679 
Kis-Várcza .. ™ ™ ™ .„. (579 
Kolbászfalva ™ ™ ™ .... (579 
Kopántelke ™ .„. ™ ™ .... ™ (581 
Korond ™ ™ .... _ ™ ™ .... (581 
Kovácsülése ™ ™ .„. ._ .... (587 
Köód ™ ™ .... .„. (587 
Körmend™ _ ™ ™ .._ ..„ ™ 693 
Kövesd ... ™ .... ™ (594 
Középsö-Csaholy™ ... ... ™ .. (599 
Közép-Várcza .... ™ _ . 699 
Kőrös™ ... .... ™ ™ ... .. 699 
Kraszna™ ™ . ™ ™ 699 
Kraszna-Czégény™ ™ ™ 713 
Kraszna-Horvát ™ .... ™ 718 
Kraszna-Mihályfalva™ ™ 718 
Kraszna-Paczalusa— ™ .... .... ™ 729 
Kraszna-Tótfalu ™ ™ .... „ 729 
Kucsó „ ™ ™ .„ „ .. „. 729 
Kusaly ™ .... ™ ... 735 




