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C s ó k a k ő  v á r a  é s  v á r b ir t o k a i .
Ir ta  Káro ly János.

Fej ér vármegye hazánk egyik legszebb, leg
termékenyebb és történeti emlékekben is 
leggazdagabb földje. A sikföld gazdagsága az 
erdő lepte hegyes vidékek festői szépségeivel 
egyesülve mindazon kellékekkel el van látva, 
melyek az anyagi jólét és művelődés mellett az 
egészséges tartózkodást, az erkölcsös élet és 
szabadságérzet kifejlődését elősegítik.

A nagy sikság, mely a megyének három
negyed részét képezi, csaknem versenyez az 
alföld termékenységével. Hegyei fát, követ, 
agyagot, meszet bőven szolgáltatnak. A sikság 
déli részén terül el, mig az éj szaki határt a 
Pilis-Glerecse, aztán a Vértes, végre a Bakony 
hegységek gerinczei, ágai és dombsorai övedzik 
körül.

Aztán mily tájképek tárulnak elénk a megye 
egyes pontjairól! mily méltók volnának azok a 
festők ecsetére! Az ily nagyobb szabású képek
nek vajmi szűkében vagyunk. Én két festmény
ről, melyeket Egerben Samassa érsek termeiben 
láttam, soha sem feledkezem meg; ezek egyike a 
hegyekről mutatja a szepesi püspöki lakot, hát
térben Szepesváralljával és Szepesvár romjaival
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s mindezek bekerítve felhőkbe nyúló hegy
csúcsokkal ; a másik ennek ellentéte; t. i. a 
püspöki lakból nézve elénk tárja a hegyek 
hullámzásait meglepő szinváltozatban. Ily nagy
szerű tájképeket láthatni, bár csak színezett 
aczélmetszetekben az Alduna vidékéről Zichy 
János gróf kastélyában Nagy-Lángon legalább 
husz-harminczat. Mindaddig tehát, mig festőink 
a Balaton vidékének ecsetelésében megelégesz- 
nek egy pár fűzfa tőke, vagy sudaras nyár, a 
parthoz kötött halász csónak, odább a víztükrén 
lebegő vitorlás hajó festésével, mely képek 
különben igen nagy mübecscsel bírhatnak, addig 
a külföld nem fog érdeklődni bájos vidékekben 
gazdag hazánk meglátása iránt.

Csak keressük föl megyénk egyes szebb 
pontjait. Ott van például Érd fölött a sánczi 
hegy, lábaink alatt a Duna ezüst szalagja vonul 
el, balról az érdi és törökbálinti erdők, tövükben 
Kutyavár, odább Diósd, Tétény, Csepel, Soroksár 
falvakkal, kelet felé a Csepel szigete, túl rajta 
a kúnsági síkság délibábos helységei. Hasonló 
ehez Ráczalmáson Bay Géza földbirtokos laká
sából nyíló kilátás, mely a hegy alatt folydo- 
gáló Dunával kiterjed Budapestig és Kecskemétig. 
A nagy-hörcsöki kastélyból nézve nem csak 
Fejérmegye alsó része, de Tolna és Baranya 
megyék községei is láthatók. Feljebb a Polgáréi 
határból kimagasló Somlyó hegy, melynek tete
jén Batthyányi Géza gróf sok érdekes sírhelyet 
és azokban 10 —11 -ik századbeli ékszert, gyűrűt 
s keresztet talált s melynek aljában a hires
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tripos fedeztetett föl, szinte elbájoló képet 
nyújt, akár mely irányban néz az ember. Ott 
van továbbá a Sukoró fölött kimagasló Meles;- 
begy, melyről nem csak egész Fejérmegyére, 
de a távol elterülő Pestmegyére is kínálkozik 
kilátás. Végre csak menjünk a közeli szom
szédba Zsámbékra; s ott a nyugotról emelkedő 
Nyakas hegyre, mily felséges képek kínálkoznak 
innét. Valóban rósz néven vehető, hogy e pontot 
sem festő sem fényképész nem kereste még 
föl. Nyűgöt felé nézve lábunk alatt erdőség, 
kiegészítő része Darányi Ignácz anyáczai gyö
nyörű gazdaságának; távolabb — minthogy a 
bájos völgyben találkoznak Fejér, Komárom, 
Pest megyék határai, — a kimagasló hegyek 
és völgyek között láthatók az Örsi puszta, 
Szomor, Pilis-Szentkereszt, Csolnok stb. falvak. 
Ugyané hegyen pedig keletnek nézve a leg- 
elragadóbb kép nyílik meg előttünk. Alattunk 
Zsámbék a völgy felé terjeszkedő házsoraival, 
melyek fölött két nevezetes emlék épület ural
kodik, egyik a török világban megviselt vár
kastély, másik pedig a 12-ik században épitett 
premontrei própostsági román templom, melyet 
1255. körül a szolgagyőri Cynárdi comesek 
elődei, t. i. Smaragd szókesfejérvári prépost 
alkanczellár, s öcscsei Gylet és Egyed fejérme
gyei Pátka és Seregélyes egy részével a perbáli, 
két ekónyi földdel sat. javadalmaztak. Távolabb 
Tök, Perbál falvak, Telki Jenő, Torbágy és Biát 
környező hegyek zárják be a láthatárt. De 
engem mindezek között leginkább a Vértes
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hegység látása kötött le, midőn azt oly sokszor 
akár a Zámoly fölötti dombról, akár Bodaik felől 
bámultam. Zámolyról nézve látja az ember a 
festői völgyet, mely a Vértes tövében éjszak 
keletnek Csákvárig terül, nyűgöt felé pedig 
Csákberényig s onnét a moóri völgybe szakad. 
Bodaik felől nézve meglepő a Csókái hegy foka, 
mely i t t  sarkot képezve, meredek oldalával 
Moór felé húzódik, mindjárt a hegy foknál 
mutatva Csókakő várát.

Igaz ugyan, hogy a megjelölt pontok nem 
oly hajmeresztő szépek mint Erdély Betyezátja, 
Piskiből Petrozsenvba vivő vasút borzalmas vi
déke, meg a páratlan szurdoki szoros, de azok 
a mieink, azok megyénkben vannak, azok me
gyénk ékességei. És ha mindezek között engem 
a Vértesnek messze, egész Győr, Esztergom és 
Komárom megyékig terjedő erdő lepte magas
latai leginkább elragadtak, oka abban is rejlik, 
hogy ezen vidéknek ismerem múltját, hajdani 
birtokosait, ismerem e vidék történelmi köz
pontját Csókakő várát, mely Búbért Károly óta 
képezte a Vértes hegység és vidékének mint 
várbirtoknak fejét.

Sok adatot szedtem én már össze a csókakői 
uradalom történelméhez a publikált oklevél 
tárakból, de hiányzott sok összekötő kapocs, sok 
ismeretlen, csak sejtett adat és Írott diploma, 
melyek kiegészítik a birtokosok egymásutánját. 
De már ezek is megvannak. És minthogy én 
kimondhatlan örömet élveztem ezek olvasása 
és lemásolhatása alkalmával, legyen e közle-
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menj legmélyebb tiszteletem és hálám jeléül 
Lamberg Ferencz gróf urnák ajánlva, ki Vértessy 
György királyi tanácsos és jószág felügyelő ur 
szives közvetitésével kegyesen megengedte, hogy 
a Lamberg grófi család moóri uradalmi levél
tárát előttem megnyitották.

Megjegyzem itt, hogy évkönyvünk számára 
irt ezen czikkben nem fogom közölni az idevágó 
érdekes okleveleket, csak is hivatkozni fogok 
tartalmukra; az oklevelek majd csak a megyei 
monographia oklevéltárában látnak napvilágot.

És most lássuk a Csák nemzetségnek a 
Vértes hegyen és az a körül elterülő ősi bir
tokainak, később a csókakői várbirtokok és 
magának Csókakő várának történelmi múltját.

Midőn Árpád a Csepel szigeten tarto tt hadi 
tanácsban elhatározta a Dunántúl meghódítását 
seregével a kis Dunán átkelvén a megyeri rév
nél a Dunántúlra vonult, Etelvárában húsz 
napig mulatott. A huszonegyedik napon Száz
halomig vonult. Innét küldte aztán hadosztályait 
Baranyavár és Sár viz vidéke, ugyszinte Vesz
prém meghóditására, s midőn e vidékek meg
hódításáról értesítve Ion seregének harmad 
részével — miként a névtelen jegyző Írja — 
a sóskúti mezőn szállá táborba. Innét Székes- 
fej érvár vidékére vonult s krónikáink szerint 
a mai szőllőhegyen ütötte fel sátorát, melynek 
közelében később szent István Széke sfej ér várt 
alapította.1)

’*) Chronieon Bodeuse. Podbraczky József. Buda. 1838. 40. 1.
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Szókesfejérvártól Bodok hegy tövéig ment, 
mondja a névtelen jegyző.1) Itt érintkezik tehát 
a történelem tárgyunk vidékével, nevezvén a 
mostani Vértes hegységet Bodoknak, melynek 
tövéig érkezett Árpád.

Szabó Károly „A magyar vezérek kora“ 
czimü munkájában2) azt mondja, hogy Árpád, 
„innen t. i. Székesfej érvár vidékéről Bodajkon 
át a Vértes hegyláncnak tarta .“ Ez állítás eltér 
a krónikák szövegétől, mert Bodajk akkor még 
alig állt, és a mikor építtetett is nevét nem 
voda szláv szótól vette — a mi vizet jelent — 
miként Szaszinek3) akarja magyarázni, hanem 
azon hegységtől, melyet akkor Bodoknak nevez
tek, ma pedig Vértesnek.

Bodok hegy tövétől, vagyis azon hegy 
foktól, mely a mai Csókakő, Sőréd és Csákbe- 
rény között kiemelkedik, azon völgy hosszában, 
mely Csákberénytől Csákvár felé vezet, vonult 
aztán Árpád Tata felé, hogy Bánhidánál Szva- 
toplug fiainak hadaival döntő csatát vívjon.

E csatában valószinü, hogy Szabolcs vezér 
is részt vett atyjával Előddel együtt, mert a 
névtelen jegyző szerint1) „Árpád annak a nagy 
erdőségnek,“ mely Fej ér vármegyéből át nyúlik 
Esztergom, Komárom és Győrmegyókbe, s „me
lyet most“ t. i, a névtelen jegyző korában „a *)

*) Podhraczky József Buda. 1861. 348. 1.
2) 98. 1.
3) Magyar Sión. Kiadta Knauz Nándor. If. 115. 1.
4) Stepk. Lad. Endlicher. Rerum fíungar. Monumenta 

Arpadiana. Sangalli. 1S49. 48. 1.



németek által elszórt vértekről Vértesnek ne
veznek, keleti részét Elődnek, Szabolcs atyjának 
adta.“

Fejórmegye mai területe tehát első foglalási 
jogon gazdát nyert. Árpád Székesfej érvár vidékét 
tartá magának, azon területeken kivül, melye
ket a Csepel sziget, Solt és Tas vidéke magában 
foglal, valamint Vaálon kivül, melynek létet és 
nevet Árpád fia Falis adott. Árpád emlékét 
őrzi nevében máig is az Árpád völgye nevű 
terület Zámolyhoz tartozó szt. Borbála puszta 
mellett. A Sárviz mellékét meghóditó Vajta 
vezérnek emléke a mai Vajta község nevében 
él. Az akkori Bodok, ma Vértes hegység nagy 
része pedig Előd, Szabolcs atyjának a Csákok 
ősének tulajdonába ment.

E birtokon aztán Előd utódai várat is 
építettek, de a krónikák e vár építési helye 
iránt tévedésben vannak. A névtelen jegyző 
ugyanis a fentebb idézett szavaihoz hozzá teszi 
még, hogy „azon erdőség“ t. i. a Vértes erdőség 
tövénél, Fertő mocsár mellett, Csák, Szabolcs 
unokája hosszú idő után várat épített.1)

A Budai krónika2) pedig igy szól: Szabolcs 
pedig a második kapitány, kitől a Csák nem
zetiség számlázottnak mondatik, azon mezőn 
szállt meg, a melyen most Csák vára fekszik 
elpusztulva. Ezen várat Szabolcs vezér építette, *)

*) Steph. Lód. Endlicher. Rerum Hungar. Monumenta 
Arpacliana. Sangolli. 1849.

Podhradczky: kiadás. 41. 1.
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és Szabolcs várának hívták mindaddig, mig 
Szabolcs halála után utódja Csák, rokonaival a 
maga és családja nevétől nem nevezte el. És a 
mely várat Szár László fiai András, Béla és 
Levente idejében 1046 táján a magyarok közös 
elhatározásból rontották le,“ és pedig aligha 
egyébbért, mint azért — mondja Poór Antal,1) 
mert a Csákok a pogánysággal, Vattával és 
társaival tartottak, kiknek főereje a Dunántúl 
volt elterjedve.

A krónikásokat tehát Szabolcs vezér által 
épített s később az ő utódai a Csákok által 
Csáknak elnevezett vár helye iránt a mai Csák- 
vár mezőváros, mely a krónikások korában 
már fenállott, vezette tévedésbe. Ugyanis a 
Csákok saját nevükről nevezvén el Csáknak 
azon várat, melyet Szabolcs épített, de a mely 
elpusztittatván, a krónikások előtt már isme
retlen volt és csak annyi volt róla tudva, hogy 
romokban hever; és Csákvárnak neveztetvén 
azon község is, mely valószínűleg szinte a 
Csákoknak köszönve alapittatását s a mely a 
Vértes hegy tövében a hajdani tornai tó mellett 
feküdvén ismeretes volt a krónikások idejében, 
nagyon érthető, hogy a helyismeret hiányában 
a két különböző geográfiái helyet azonosítván, 
a Szabolcs által épített és kezdetben Szabolcs
nak, később Csákok nevéről elnevezett Csák 
várat a későbbi eredetű Csákvár község helyére *)

*) Magv. tört. Életrajzok. 1888. 4. füzet Trencsényi Csák 
Máté. 8. 1.
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helyezték, mutatja szövegük, mely szerint Csák- 
vár község helyrajzát is megadják, t. i. a Vértes 
hegy tövében, Fertő mellett, vagyis azon tó 
mellett, mely hajdan Csákvár, Forna és Zámoly 
között elterült.

Es e megtévedésben követték a króniká
sokat azok forditói. magyarázói, Podhraczky és 
Szabó Károly is. És a ki nem bir helyszini 
ismerettel még szemökre sem vetheti tévedé
süket, hisz tény, hogy Szabolcs vezér várat- 
épitett, melyet később az ő unokái a Csákok 
saját nevükről neveztek el, és tény az is, hogy 
Csákvár most is ott van a Vértes hegy tövében, 
tehát az a Csákok vára nem kereshető másutt, 
mint a mai Csákvár helyén.

Nem! Az a vár, melyet Szabolcs vezér 
épitett s a melyet később az ő unokái a Csákok 
az ő nevükről neveztek el, nem a hegy tövében, 
nem a Fertő vagyis az akkori tornai tó mellett, 
tehát nem a mai Csákvár község helyén állott, 
hanem fent a Vértesen, Kőhányás és Vértes 
szent kereszti apátság között épen a megye 
szélén, s nem csak a katonai térképeken van 
mint Csáki vár megjelölve, hanem alapzatai is 
kidomborodnak a földből.

Az a körülmény, hogy Csákvár községében 
azt a helyet, melyen a luth. templom áll, máig 
is várdombnak nevezik, nem döríti meg állítá
somat, mert állhatott ugyan ott hajdanában 
vagy a Csákok utóbbi nemzedékeinek vagy a 
későbbi birtokosoknak a Rozgonyiaknak vár- 
kastélyszerü lakása, a mi nagyon valószínű
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is, de nem az a vár, melyet Szabolcs vezér 
épitett.

És most számot adok azon eseményről, a 
mely miatt Bodok hegység ősi neve Vértesre 
változott.

Minthogy Henrik császár minden áron azt 
akarta, hogy Magyarország az ő hűbérese legyen, 
neki adót fizessen; Endre király pedig kész 
volt inkább az ország békéjét semhogy szabad
ságát feláldozni: kitört köztük a háború. Henrik 
1051. nyár végével három hadosztályt indított 
személyesen az országba. Nagybátyját Gebhard 
regensburgi püspököt egy hajóhaddal, mely az 
eleséget vitte a Dunán küldte le s egész Győrig 
érkezett. A Duna balpartján Welf karantáni, és 
Bretiszláv cseh hercegek vezérlete alatt a bal 
szárny húzódott le egész Esztergom irányába. 
Maga a császár a mai Stájer szélén tört Ma
gyarországba s a Balaton mellett elhaladva 
Tata felé sietett, hogy az éhség által elkinzott 
s a magyar sereg jobbról-balról szállinkózó 
csapatai által egyre nyirbált sereget Gebhard 
eleség hajóihoz közelebb hozza s egyesülvén 
a balszárnynyal döntő csatát vívhasson Endre 
seregével.

De a magyar sereg Béla herceg tanácsára 
nem kereste az összecsapást a jóval nagyobb 
német sereggel, hanem állomásról állomásra 
visszavonult, a föld népe eleség készletét el- 
ásatta, a szántó földeket és mezőket fölégette. 
a barmokat bellebb az országba hajtatta, szóval 
kietlen pusztaságot hagyott maga után. Ezen
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hadi terv, valamint egy sikerült csel Henrik 
számítását egészen kiforgatták. Gebhard püspök 
•ugyanis Győrből levelet küldött Henrikhez, kér
dezvén tőle hova és meddig kellessék az élel
met szállitó hajókkal mennie. Azonban a levelet 
vivő bajort a magyarok elfogták s Miklós püspök 
megmagyarázván Endrének és Bélának a levél 
tartalmát, Endre a császár neve alatt ezt a 
választ Íratta Gebhardnak: Miután a német 
ügyek szükségessé tették, hogy ő a császár 
Magyarországot rögtön elhagyja, felhivja Geb- 
hardot, hogy hajóit és eleségót égesse fel, kato
náival pedig siessen vissza Bajorországba. E levél 
átadását egy magyarországi németre bizta, ki 
.azt hűségesen kézbesítette is. Gebhard felült a 
levélnek, megsemmisítette az eleséget, felégette 
a hajókat, csapata pedig a balszárnynyal együtt 
kitakarodott az országból, Henrik pedig sietett, 
hogy éhes seregét az élelmezési hajók közelébe 
vezesse. Csak itt vette észre, minő kelepczóbe 
került. Seregét a magyarok Buda és Tata közt 
elnyúló hegység közé szorítván, annyira sarká
ban voltak, hogy a különben is kiéhezett és 
kimerült németek kétségbeesésükben elszórták 
paizsaikat, vad futásban kerestek menedéket. Az 
egész hegységet elborító paizsoktól aztán régi 
magyar nyelven vértektől1) neveztetett el ez az 
egész hegység Vértesnek.“)

3) V. ö. Horváth Mihály. Magyar. Or. Tört. Pest. 1871. 
I. k, 277—278.1. és Szalay László Magy. Or. tört. I. 141—142.1.

2) A vértes elnevezés tehát nem a Névtelen .jegyző kohol
mánya. Őseink a vért szót alkalmasint keletről hozták „Der
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És most lássuk közelebről mik képezték a 
Csákok birtokait Fejérmegyében, a régi akár 
patrimoniális, akár megszállási jogon; mert 
hogy ez a nemzetség nagy vagyonnal birt, 
mutatják okleveleink, melyek szerint Fejérme
gyén kivül a veszprémmegyei Ugod vára is az 
övéké volt s birtokaik kiterjedtek Sopron me
gyében a Kábaközre, Somogy, Vas, Zala megyékre, 
a Dráván túlra, Tisza Maros közre, Arad, Csanád, 
Zaránd és több megyékre. Tőlük veszi eredetét 
Csáktornya sat.; szaporaságát pedig e nemzet
ségnek már a tizenharmadik század előtt meg
ejtett osztály utján, birtok jogra nézve több 
egymástól különvált ágozatai eléggé bizonyí
tanak.

Tény, hogy a Csák nemzetség első fogla
lási jogon birt javai Fejórmegyében a Vértesen 
és annak környékén feküdtek; voltak ugyan i t t  
újabb időben a fejérvári várbirtokból kiszakí
to tt és adományozott birtokaik, például Saratov, 
mai kiejtés szerint Szántó birtok, melyet Imre 
király 1201-ben Csák Ugrin akkor még győri 
püspöknek adott, s a mely birtok az adomány 
levélben emlitett szomszéd birtokokról Ítélve 
Fej érmegye nyugoti részén Bodaik, Keresztes 
és Guth helységek és Igar puszta között fekhe-

persisch Brust“ Kleuker Fridrik. Zendavesta III. k. 171.1. Komiathi 
Benedeknél, sz. Pál lev. Cracov. 1532, olvashatni az ephez. 6. 
16. „reátok vegyetek az igazságnak veerthit“ és a Thessal I. 1- 
5. 8. „az hytnek veerthit reánk vevén. Béla király Névt. jegy
zője. Podraczky Jós. 350. 1.
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te tt/)  de a nagy zöme az adományozott birto
koknak, Fejérmegyén kívül az ország különféle 
megyéjében volt. És bogy melyek voltak azok 
a fejérmegyei birtokok, nemcsak tárgyunkra 
nézve, de különösen megyénk községi alakulá
sának történelme szempontjából érdekes.

Egy Csák Miklósnak, Csák Ugrin előbb 
zágrábi, aztán győri püspök, végre 1204. aug. 
haváig esztergomi érsek öcscsének három rend
beli végrendelete elég világot vet ezen kérdésre. 
Ez a Miklós, ki különben Pozsony vármegye 
főispánja, II. Endre királynak külföldi útjában 
hü kisérője volt, Ugrin Érsek adományozása 
által jutott a fejérmegyei birtokok legnagyobb 
részéhez. Ezen birtokokról szóló első végintéz
kedése 1231-ben kelt,2) ebben a hála legmele
gebb szavaival emlékezik meg bátyjáról, Ugrin 
érsekről, ki ötét atyjaként szerette és gyámo
lítottá, neki javakat hagyott. Atyját nem említi, 
és Nagy Iván is névtelenül jelezte a Turul 
1885. évi folyamában a Csákokról közlött igen 
érdekes és alapos fejtegetéséhez tartozó leszár
mazási táblán, holott biztosan állítható, hogy 
a Vértes vidéki javakról rendelkező Miklós és 
Ugrin érsek atyja Ugrin Comes volt. Iíonnét 
tudom? megmondom alább.

Elmondja Miklós ezen végrendeletében, hogy 
első neje görög, második pedig franczia szár
mazású hölgy volt, attól Izsák, emettől Lőrincz

Hazai Okmt. Y. 4. 1.
2) Fejér Cod. Dipl. III. 2. 254. 1.
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származott. A Vértes vidéki birtokok között 
megnevez némelyeket, miket fiainak közösen 
hagy, másokat pedig külön-külön hagyományoz. 
A közösen hagyományozottak ezek: a Vértes 
erdőben levő föld, mely a Csákok többi ágaza
tának is tulajdona, tehát közös családi birtok 
volt, továbbá Bököd, Kereki, Bököd mellett, 
Csákvár, Tabajd, Kór, Vajai, Célúm, (talán Csala), 
Orond, most puszta Csákberóny mellett, Csesz
nek, Zimán (?) Sous (Sóskút). Közösen hagyja 
továbbá három pusztája közül a szent keresztit 
is, hol bátyja Ugrin érsek lakházat is épített, 
mely Udvarhelynek neveztetik, lévén annak 
vidéke igen bájos, de azon kikötéssel, hogy az 
itteni épületek magyar joggyakorlat szerint 
Lőrinezé, mint ifjabbik fiáé legyenek. Bodaik 
két részét két malommal, valamint a Mózses- 
nádortól vett Balinkát Izsáknak, a harmadik 
részt pedig négy malommal Lőrincznek hagyja.

Nehogy aztán a két külön anyától szüle
te tt fiuk között az ő halála után egyenetlenség 
támadjon: anyja utáni hübór fejében Izsáknak 
Veleget adja, és kijelenti, hogy a miatt, hogy 
Lőrincznek többet hagyott, a viszálynak azért 
sem lehet helye, mivel annak anyjával, a franczia 
hölgygyei akkor lépett házasságra, a mikor már 
a méltóságokban is, meg a földi javakban is 
gyarapodott volt; ellenben első nejével a görög 
hölgygyei akkor kötött frigyet, a mikor még 
vagyonilag gyengébben állott, vagyis nem örö
költe még érsek bátyja javait. Ezeken kivid 
Lőrincz fiának hagyja még Vám (ma Pusztavám;
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és Pétién (valószinüleg a mai Pettend) pusztáját 
és Vinárt, végre Guthot ma Guth-Tamás Isztimér 
mellett, melyet a végrendelkező a Gutkeledi 
családtól vett meg.1)

Az iránt is intézkedik Miklós e végren
deletében, bogy ha netalán még fiai születnének, 
ezen esetben Lőrincz a neki hagyott birtokok
ban azokkal is egyenlő arányban tartozik 
osztozkodni.

Azonban ez a végrendelet változást szen
vedett. Egy részről ugyan is azon birtokokat, 
melyek közül II. Endre király, kinek Miklós 
nagy kegyeltje volt, a fejérvári vár tartozékai
ból kiszakítva neki adott, 1230-ban pedig főleg 
az ifjabb király IV. Béla tőle vissza vett, Endre 
1232-ben ismét neki adományozta. Fejórmegyé- 
ben elvették tőle Zuld földjét, melylyel Dama, 
Medved, Urusey (Örs), Timár helységek és Dobos 
felől jövő viz ér voltak határosak.

Meghagyta pedig neki Bodaik és Veleg 
falvakat. 1232-ben tehát visszakapta Endrétől 
Zuld földjét is.

Másrészről pedig azért szenvedett változást 
az 1231 -ik végrendelet, minthogy Miklósnak 
megszületett a harmadik fia is János. Ez az 
ok, valamint az is, hogy javai vétel utján is 
gyarapodtak, a mennyiben 1235-ben Salter vitéz
től megvette Tordas pusztát Fej érmegy ében,2) 
arra késztették Miklóst, hogy a fejérvári káp-

!) Fejér. Cod. Dipl. IV. 2. 226. I.
2) Hazai okmt. I. 14. 1.
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tálán előtt 1237-ben egy újabb végrendeletet 
valljon fel.1) Ebben aztán következőleg és követ
kező javakról intézkedik.

Első földet, mely a szentkereszt tiszteletére 
szentelt egyház mellett vagyon, valamint a 
Vértes erdőben levő részét, Izsák Lőrincz és 
János fiainak hagyja közösen, úgy, hogy mind
egyik emelhessen a szentkereszti birtokon ma
gának épületeket. Továbbá Izsáknak hagyja 
Kerekit, Célúm földjét, Orondot, Tabajdot. Kért, 
Urse-t (Őrsöt), minden birtokot több-kevesebb 
szabadossal. Lőrincz és Jánosnak pedig hagyja 
Bokodot huszonöt szabadossal. Pettendet, Csák- 
várt, Vajait, Berényt ma Csákberényt, két hír
nökkel Cseszneket, tizenegy szabadossal és Soust 
(Sóskutot).

Magának csupán 5 birtokot tartott meg, 
s ezek között van Gutli Fejórmegyébert, melyet 
első intézkedésében Lőrincznek hagyott.

Nemsokára azonban megszületett Miklós
nak negyedik fia is Márk; ez eset és életének 
végbanyatlása 1239. alkalmat szolgáltatott az 
egresdi convent előtt felvallott harmadik és 
utolsó végrendeletre; ebben a magának fen- 
tarto tt birtokokat, t. i. Guedech, Gut, Trueman 
és Nadapot második nejétől lett három fia 
részére rendelte egyenlő értékben és esetleg 
egymás közti örökségül. Nejéről is újólag meg
emlékezett, leányaira nézve pedig azt rendelé,

!) Wenczel. Árpádkori uj okmánytár VII. 41. 1. Hazai 
okmt. I. 16. 1. és Fejér. Cod. Dipl. IV. 1. 78. lap.
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hogy azoknak tisztességes kiházasitásaikról neje 
és ettől származott három fia tartozzanak gon
doskodni. Ez intézkedésével Miklós úgy látszik 
bevégzé földi pályáját. Legalább róla, mint elő
röl későbbi oklevelet nem ismerünk.1)

Mielőtt Miklós négy fiáról még röviden 
szólnék, be kell váltanom azon fentebbi állítá
somat, hogy t. i. a Vértes vidéki javakról ren
delkező Miklósnak és Ugrin érseknek atyja 
szinte Ugrin volt.

Egy Magyarországban letelepedett Farkas 
nevű jövevény, ki a Vértes vidékén részint vétel, 
részint királyi adomány utján birtokos volt, 
1146-ban a veszprémi püspöknek szentendrei 
curiájában a többek közt Így végrendelkezett:2) 
„Ugrin comes monostorának pedig, mely a Vér
tes hegyen fekszik, örök birtokképpen hagyok 
egy rétet s egy szántóföldet, melyet négy már
káért vettem.“ Már most ha összevetjük a 
körülményeket, t. i. azt, hogy a Vértes hegyén 
fekvő monostor már 1146-ban fenállt, továbbá, 
hogy a végrendelkező Farkas azt Ugrin comes 
monostorának mondja, a mely comes czim csak 
világiakat illetett meg: végre hogy Farkas vég
rendelete és Ugrin érsek halála között épen 
60 óv időköz telt el, ez pedig gyerek korában 
a monostort nem építhette : kétség kívül való
nak tartom, hogy Ugrin érseknek és Miklósnak 
atyja Ugrin volt, s hogy a Vértes sz. kereszti

6 Nagy Iván. Turul 1885. 53. 1. és Hazai okm. I. 21. 1. 
2) Árpádkori uj okmánytár. Wenczel I. 58. 1.

2
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benezós monostort, melynek romjaiból a tem
plom egy fala még most is fenáll, 1146. előtt 
ez az Ugrin építette és alapította.

Miklós négy fiáról és ezek fiairól birtokai
kat illetőleg kevés tudomásom van. Izsák po
zsonyi főispán lett1) s több királyi kegyben 
részesült. A másik három testvér, Lőrincz, 
János és Márk 1266. körül a Tomaj nemzet
ségbeliekkel perelnek, s Farkas alkancellártól a 
Kába mellett fekvő bizonyos Kázmór birtokra 
nézve kapnak kedvező Ítéletet2) Lőrincz és János 
pedig 1278-ban az örökös nélkül elhalt Márk 
fivérük birtokán osztozkodnak a fejérváai káp
talan előtt.3)

Ezen osztály levél szerint Mark birtokaiból 
a Vértes hegyen levő szentkereszti apátság 
melletti házak fekvősógeikkel együtt Lőrincznek 
jutottak, Jánosnak pedig a Célúmban levő ház 
és két malom, azon kikötéssel, hogy a Célúm 
vizén János sérelme nélkül Lőrincz is építhet 
malmokat. Jánosról még azt jegyzi meg egy~ 
oklevél,4) hogy a fej érmegyei Guth helységet, 
mely miként már fentebb említettem, azelőtt 
a Gutkeledi családé volt, ugyan ezen család 
István nevű tagjának tótországi bánnak birto
kába 33 markáért visszabocsájtotta. *)

*) Hazai okmt. II. 2. 1.
2) Fejér. Cod. Dipl. VII. I. 338. 1.
3) Tudományos Gyűjt. 1833. VI. 97. 1.
4) Hazai okmt. VII. 44. 1. és kivonatban Fejér-Cod. Bipl. 

VII. 302. 1.
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A nevezett két testvér azután névben is 
két külön családi ágozatot alapított, Lörincz 
a később Kisfalud nevet fölvett Kázmér faluról 
a Csák név helyett fölvette a Kisfaludi nevet 
s alapította a Kisfaludy családot, melynek 
levéltárából lett közkincscsé téve a Csákokra 
vonatkozó legtöbb oklevél; János utódai pedig 
a Mihályi birtokról Mihályi Csákoknak nevez
tettek, kiktől aztán a mai keresztszegi gróf 
Csáky család származik.

A Csákok közül többen ugv az egyházi, 
mint a világi pályán a legmagasabb állásokra 
kiizdötték fel magokat, voltak püspökök és 
érsekek, főispánok, országbírók és nádorok; az 
Ugrinok1) különösen a papi pályán szerepeltek, 
Ugrin esztergomi érseken kivül még két Ugrin 
érsekkel találkozunk a XIII. században, t. i. 
egy kalocsaival s egy spalatóival. Egy Ugrin 
pedig a Csák nemzetségbeli Paraszt fia 1291. 
Pálosok rendjének priorja volt a Buda melletti 
Szűz Mária szigeten, kinek kérelmére III. András 
király megerősíti a szigetbeli apáczákat neje 
Fenena által nekik adományozott Dömsöd és a 
kis Dunán levő Föveny, Dienes és Somlyó szi
getek birtokában.2)

Okleveleinkben azon osztálylevéllel, mely 
szerint Csák Miklós fiai Lőrincz és János meg
osztoznak magnélkül elhalt Márk testvérük *)

*) Ugrin, Hugrin, Hugoiin név a mai Hugónak felel meg. 
2) Fejér Cod. Dipl. VI. 1. 143-145. 1.

2*
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fejérmegyei vagyonán, egy időre megszakad 
Miklós fiairól mint fejérmegyei birtokosokról 
a megemlékezés. Ámde találkozunk 1269-ben 
egy Mihálylyal a Csák nemzetségből, Péter 
fiával. Ez mint IV. Bélának kiváló vitéze, hős 
tetteivel jelentékeny hirre emelkedett. Egyik 
hősi tettét IV. Béla 1269-ben kelt adomány 
levele tartá fenn emlékezetben. Mihály ugyanis
IV. Bélának Bros szerb király ellen viselt 
hadjáratában oly hősiesen harcolt, hogy a reá 
mért kemény vágások és nehéz sebek daczára 
Urosnak vejót és tárnok mestere fiát Béla 
macsói herczeg szemeláttára fogságba ejtette. 
E hősiesség jelentékeny zsákmányt is szolgál
tato tt neki, mert a két fogoly váltságdíja 
nyolczszáz markára rúgott, és azonkívül birto
kába került egy drága kövekkel kirakott, tiz 
márka súlvu és tenyérnyi nagyságú arany ke
reszt, mely az oklevél1) szavai szerint Krisztus 
keresztjéből való fa részeket foglalt magában. 
E keresztet Bros veje viselte nyakán s mint 
fogoly vagyonát foglalta el magának Mihály. 
Az ötszáz márkára becsült ereklyét maga IV. 
Béla is óhajtotta birni, minthogy azonban 
Mihály ur attól megválni egy könnyen nem 
volt hajlandó, a király ezen ereklye fejében a 
somogymegyei Erdő Csokonya, Gaan, Kis-Vid, 
Som, Kovácsi és Pacza pusztákkal ajándékozta 
meg, a foglyok váltságdíja fejében pedig a

') Fejér Cod. Dipl, IV. 3. 490. 1.
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Fejérmegyében fekvő királyi lovászok földjét 
Nyergestartó Feldobost, továbbá a királyi hír
nökök birtokát Al-Dobost, ugvszinte a Szolga
győriek Zuld földjét, végre Tófalut, a királyi 
lovászok és tárnokok földjét, mely birtokok 
vegyesen feküsznek a fejérvári egyház, a Csák 
nemzetségbeli German és Marhard, továbbá 
Pátkai Orbán birtokai között, szomszédságukban 
lévén Gumne, Vinár, Árki, Medved, Wruz 
(Oroszlán), Timár, Zuld, szt. Kereszt, Sárkány 
és Dorog falvak. És hogy mily visszavonhat- 
lanná kívánta a király ez adományozást tenni, 
kitűnik szavaiból, a melyek szerint, ha királyi 
utódai közül valaki a Krisztus keresztjének 
megszerzéséért adományozott ezen birtokokat 
visszavenni merészelné, úgy a Mindenható 
Istentől, a Boldogságos Szűz Máriától, szent 
Péter és Pál apostoloktól, elődeitől, szent István, 
szent Imre, szent László és szent Erzsébettől, 
végre ő magától is átkozott legyen.

És ez adományozást 1272-ben V. István 
is,1) meg 1275-ben IV. László király is meg
erősítette.

Ezen királyi megerősítéssel aztán le is 
tűnik Mihályunk a történelem teréről, legalább 
nem foglalkoznak vele forrásaink, de igen is 
előtérbe lépnek a Fejérmegyében pagyon elsza
porodott vérrokonai, kik 1302. febr. 18-án az 
ő magnélkül elhalt fiának Istvánnak fejérme-

’) Fejér Cod. Dipl. V. 1. 185. 1.
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gyei birtokán a fejér vári káptalan előtt osz
tozkodnak.1) Ezen osztálylevól szerint István 
összes vagyona a vórrokonok között három 
részre osztatott. Egy részét kapták: Mark fiai 
Sándor és Konrád. A második rész jutott Protáz 
fiának Gerváznak és Dienes fiának Aladárnak, 
ezek dudari birtokosok voltak, a harmadik rósz 
pedig Herbon fiainak: Csák, Benedek, János és 
Lászlónak. A megosztott birtokok pedig ezek 
voltak: Beróny, Igar, Beud, Yatha, Egreh, Bihor, 
Gyón, Zaboucs, Legenthó, Külke, Vaja, Lovas- 
berény, Zámolv, Kór, Csákvára és Kaas Somogy
bán. Ezen osztály után pedig egymás között 
úgy egyeztek meg, hogy Csák és testvérei 
Benedek, János és László Berény és Vatából 
nekik jutott részt Sándor, Konrád, Gerváz és 
Aladárnak engedték át, ezek pedig a Kaasból 
kapott részüket adták az előbbieknek.

Ugyanezen Csákokkal és fiaikkal találko
zunk egv 1323-ban kiállított egyezkedő levél
ben, melyben arról van szó, hogy egyik kápta
lan előtt a Csák nemzetségből származott Péter 
és István, Márk fiának Istvánnak fiai egyrész
ről, másrészről pedig ugyanazon Csák nemzet
ségből eredt Gerváz és István Protáz fiai, nem 
különben ezen most nevezett István fiai: Csák 
és Benedek, végre Máté, Konrád fia és LTgrin 
Dienes fia, úgyszinte Csák és János, Sándor 
fiai, vagyis könnyebb áttekintés végett ekép 
egybe állítva: *)

*) Anjoukon uj okmt. I. 25. 1.
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kölcsönösen megegyeztek abban, bogy mindazon 
ítélet levelek, melyeket II. András király ide
jében az Országbíró Berény és Dudar birtokokat 
illetőleg, István, Márk fia javára a dudari 
birtokosok ellen kiadott: érvénytelenekké vál
janak. Kivéve azon adásvevési okmányt, mely 
szerint Márk fia István, testvéreitől Sándortól 
és Konrádtól, Gerváztól Protáz fiától és Sándor
tól, Dienes fiától megvette Csókakőhegyét az 
alatta levő faluval és várral együtt, mely a Csóka 
hegy nyugoti oldalán áll.1)

És ezen oly igen fontos okirat átvezet 
bennünket a czimben megjelölt tárgyunkra, 
Csókakő várának történetére.

Csókakő várának múltja és eredete érde
kében eszközlött fáradságos kutatásaim után 
alább érintendő két oklevél alapján igen soká 
azon meggyőződésben voltam, hogy annak épí
tését Róbert Károlynak tulajdonítsam. A kiváló 
fejedelem ugyan is élénk ismeretével bírván a

*) Országos levéltár Dl. 1630.
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ta tár pusztítás következményeivel, tudatával 
annak, hogy csak a varak, nevezetesen Eszter
gom, Pannonhalma és Szókesfejórvár bírtak 
ellentállni a vad nép erőfeszítésének, fejedelmi 
bölcseségénél fogva, különösen uralkodásának 
mozgalmas kezdő éveiben szükségesnek látta 
alkalmas helyeken erődök építését, és sas szeme 
fölismervén azon ut fontosságát, mely a több 
vonalt öszpontositó Székesfej érvárból a moóri 
völgyön keresztül Győr és Bécsnek vezet, való
színűnek tartottam, hogy az ezen ut védelme 
tekintetéből ő emelte a Vértes hegység nyugoti 
oldalán kiemelkedő szikla csúcsra Csókakő várát. 
Azonban ezen feltevésemet megdöntötte a Csák 
család tagjainak fentebb említett 1323-ban kelt 
egyezkedő levele, melyben Péter és István, Márk 
fiának Istvánnak fiai azt mondják, hogy atyjuk 
István megvette testvéreitől Sándortól és Kon- 
rádtól, Gerváztól Protáz fiától és Sándortól 
Dienes fiától, mint testvérei fiaitól Csókakő 
hegyét az alatta levő faluval és a Csókakő hegy 
nyugoti oldalán álló várral.

Ha már most tekintetbe vesszük azon 
körülményt, hogy Csókakő vára sem Miklós 
három rendbeli végrendeletében, sem a későbbi 
osztályokban, sem királyi adományokban nem 
emlittetik meg, holott mint fontos pontnak 
meg kellett volna emlittetnie, s ha tekintetbe 
veszszük azt, hogy Péter és István ezen egyez
kedése 1323-ban történt s ebben azt állítják, 
hogy a várat az ő atyjuk vette meg testvérei
től és testvérei fiaitól: azon megállapodásra
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kell jutnunk, hogy Csókakő várát nem Róbert 
Károly, hanem a Csákok építették, és pedig 
vagy az azt megvevő Istvánnak testvérei, vagy 
atyjuk Márk, ki Ugrin érsek és a végrendel
kező Miklós valamelyik fiának volt fia. Építet
ték pedig a 13. század második felében.

Azonban amint az említett s a Csák test
vérek között létrehozott egyezkedési oklevél 
Csókakő váráról az első történelmi adatot szol
gáltatja, úgy az utolsót is arra nézve, bogy 
Csókakő vára az ő tulajdonuk volt. Már négy 
év múltával t. i. 1327-ben a várat Róbert 
Károly király birtokában találjuk. Mikép ju tott 
királyi kézre? a tulajdonos magva szakadása 
folytán-e, vagy magasabb államérdeknél fogva 
vette azt a király birtokába, kárpótolván talán 
a tulajdonost más birtokkal: oklevelek hiányá
ban nem tudom meghatározni. Elég az hozzá, 
hogy Róbert Károly király 1327. nov. 28-án 
kelt levele szerint Moórt, mely akkor a Vesz
prém megyéhez tartozott, s mely szt. László 
király adományozásából és IV. Béla 1261-ben 
kelt megerősítő diplomájánál fogva az egri 
püspöki egyház birtoka volt, a káptalan bele
egyezésével Csanád egri püspöktől visszavette, 
Csókakő várához csatolta, az egri egyháznak 
pedig Heves megyében fekvő Boruld községet 
és a Hidvégen szedetni szokott vám jövedelmeit 
adta.1)

*) Fejér Cod. Dipl. Vili. 3. 199-201. 1.
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Egy másik oklevél pedig, melyet 1330. jul. 
8-án a székesfejórvári káptalan állított ki, arról 
tesz tanúságot, hogy Róbert Károly Sóskutot, 
mely magszakadás következtében a király bir
toka volt, Yerebbel fölcseréli és emezt Csókakő 
várához csatolja. Ez oklevélből megismerjük a 
csókakői várnagyot is Tamás, Péter fia szemé
lyében, ki a birtok csere eszközlésénél, mint a 
király meghatalmazottja Csák Pállal, Vereb 
urával a káptalan előtt megjelent, és Sóskutot 
Csák Pálnak átadta, Verebet pedig Csókakő 
várának tartozékául a király számára átvette.1)

E két oklevélből két dolog ismeretére ju
tunk. Először világos lesz előttünk az, hogy 
Moór község miért nem emlittetik soha a Csá
kok birtokai között, holott ott fekszik azok 
kellő közepén. Azért nem, mert Moór szt. László 
adományozásánál fogva az egri székesegyház 
tulajdona volt. Másodszor megtudjuk, hogy 
Róbert Károly Csókakő vára fontosságát fel
ismervén, azt külön hozzá tartozó birtokokkal 
szerelte fel.

Mielőtt Csókakő várára vonatkozó adataim 
egybe állitását tovább folytatnám, meg kell 
emlitenem, hogy a Csák nemzettség fejér- 
megyei birtokos része ezentúl mindinkább 
letűnik a történelem nagyobb szerepeit illetőleg. 
Találkozunk ugyan egyik másik Csákkal; de 
részint talán elszaporodásuk következtébeni 
birtok felosztás, részint más körülmények mindig

!) Fejér Cod. Dipl. IV. 3. 40. 1.
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kisebb körre szorították őket. így tudjuk, hogy 
1335-ben azon alkalommal, midőn bizonyos 
csatkai nemesek csatkai birtokukat Tamás 
csókakői várnagynak elzálogosították, a csatkai 
nemesek megbízottjai közt a székesfejórvári 
káptalan előtt a Csák nemzetségben Sándor fia 
Csák is megjelent.1)

1336-ban pedig Máté íia Miklós úgy saját, 
m int fiai Máté és László nevökben két fejér- 
megyei birtokát Kendertó és Szabadgutine nevűt 
adja át örök joggal vejének Demeter, Málusi 
nemes és fejérvári polgárnak a fejérvári káp
talan előtt.* 2)

1358-ban, midőn Fejérmegye alispánja és 
szolgabirái jelentést tesznek Róbert Károly 
királynak arról, hogy Szentgyörgyi Imrét a 
fejórvári keresztesek conventjének tulajdonát 
képező Iszka bitangolásától eltiltották: Zarka 
Benedek alispán. Hardy László, Fáncsi Sovány 
(Macer) László, Tatárteleky György járási szol- 
gabirákon kivül mint negyedik szolgabirája a 
megyének ott szerepel csákberényi Csák is.3)

1394-ben Csáknak Vérteskereszturi Junkher 
nevű Pál fiának, ki Sebeb ázi Jánossal Ilosvai 
Leustach nádor által Győrött tarto tt megyei 
gyűlésen száműzetésre Ítéltetett, Zsigmond király 
kegyelmet adott.4)

' ) Anjouk. Okrnt. III. 197. 1.
v) u. o. 262. i.
3) Fejér Cod. Dipl. IX. 2. 747. 1.
*) Hazai Okmt. II. 158. 1.
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1433-ban Csák literatus Balázs királyi em
ber emlittetik egy oklevélben, melyet Batthyány 
családot és Batthyán, Csabja birtokokat illetőleg 
Garay Miklós nádor kiadott.1)

Egy 1477-ben kelt okmányban pedig, mely
ben Mátyás király utasitja a budai káptalant,, 
hogy Batthyány Boldizsárt, és testvérét Gáspárt, 
továbbá Miklós, Lénárd és Jánost néhai Batthyány 
János fiait, végre János és Benedeket, Alapy 
András fiait Batthyán, Csabja, Polgár, Somivá 
sat. birtokokba beiktassa, királyi emberekül 
megnevez többek között Csák Mátét, Csák Bene
deket és Csák Balázst Csigléri lakosokat.* 2)

Szinte Mátyás király rendelte el a fejér
vári káptalan által Székesfejérvárott 1486-ban 
megtartott azon tanú kihallgatást is, mely 
annak kiderítését tűzte ki czélul, vájjon Timár 
a Csókakő vár tartozéka-e, tehát azon időben 
Bozgonviak birtoka volt-e, vagy a fej érvári 
keresztesek Conventjó-é? És a kihallgatott ta
nuk nagyszáma között találunk két Csákot, t. L 
Dömötört és Imrét, mindkettőt Sikátorról.3)

Végre 1638-ban is jelentkezik egy Csák, 
névszerint Máté, tatai lakos, ki Tóth Bálint 
mácsai lakossal Alapi Simon Barnabás után 
dédanyái jogon követel egy perben Alapból 
bizonyos részt.4)

!) Fejér Cod. Dipl. X. 7. 516. 1.
2) Körmendi Levéltár. Aim. 4. Lad. 4. n. 55. Csigler ma 

Csillár, Nádasd-Ladány mellett.
3) Gróf Lamberg cs. moóri levéltára. Fase. I. n. 1.
4) Alapi Salamon Vince ur családi iratai közt.
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Ezek mind okleveles bizonyítékok a Csák 
nemzetség leszármazottjainak fejérmegyei bir
toklásáról. És bár hézagosak is azok, de nem 
lehet kételkedni, hogy az egyes levéltárakban 
rejtőznek még adatok, a melyek az ő utókori 
viszonyaikra világot derítenének. Az a körül
mény, hogy vagyonban megcsökkentek, megfejti 
szereplésük elmosódását is. De azért azt hiszem 
nem halt ki e család, mely ősét a honfoglaló 
Szabolcs vezérben tisztelheti; erős meggyőző
désem, hogy ma is élnek az utódok, élnek 
Fej érmegyében, Yelegen, de már nem gazdag
ságban, hanem egyszerű földmivesek szerény
ségben, viselvén máig is a Csáky nevet.

És most vegyük fel ismét az elejtett fo
nalat, mely Csókakő várának történelmében 
tovább vezet.

Azt, hogy Róbert Károly Csókakő várának 
geográfiái fekvésében rejlő fontosságát fölismer 
vén azt birtokokkal ellátni iparkodott, tanúsítja 
a fent idézett két oklevél is. Többel ugyan 
Róbert idejéből nem rendelkezem, de nagyon 
valószínű, hogy az ország érdekeiért buzgolkodó 
fejedelem, ezen törekvését Csókakőt illetőleg is 
a körülmények engedtével nem hagyta abban 
s követte talán őt Nagy Lajos is, mert hogy 
Zsigmond király idejében már Sárkány falu is 
Csókakő tartozéka volt, mutatja azon oklevél, 
melynek erejénél fogva Zsigmond Sárkányt, mely 
Csókakőhöz tartozott, Páztohinak adományozza.1)

5) F e jér  C od, D ip l .  X . 3 . 64 . 1 és u . o. X . 6 . 6 35 . 1.
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De mutatja Csókakő fontosságát, tartozékai
nak szaporodását leginkább a vár parancsnokai
nak, köznéven a Várnagyoknak, nemcsak személyes 
kitűnőségük, de azon méltóságaik is, melyeket 
azok a csókakői várnagyságon kivül viseltek.

A csókakői várnagyok közül legelsőnek 
Magyar Pált ismerjük, ki Róbert Károlynak az 
ő zűrzavaros napjaiban hűséges támasza, ellen
ségei ellen pedig hatalmas védelmezője volt. 
Hitveséül Gersei Nádasdy Margitot ismerjük, 
Kadasdy nemzetségből származott Csupon fiának 
Andrásnak unokáját, László leányát.

Ez a Margit sajátságos módon szabadult 
meg gyermek korában a haláltól, méltó, hogy 
itt  feljegyezzem történetét.

Henrik nádor fia János, ki Róbert Károly
nak esküdt ellensége volt a legelvetemültebb 
módon üldözte mindazokat, kik Róbert pártján 
valának, igy a Kádasdy testvéreket is, Lászlót 
és Dienest, Róbert kiváló hiveit. Rabló hadával 
rajtok ütött Gersén Vasmegyében az ő birto
kukon egész váratlanul; Lászlót a templomban 
ölte meg, hová az, nem tudni, ugv menekült-e,' 
vagy ájtatoskodni volt ott, holt testét aztán a 
templomból kivouszoltatta s fejét levágatta. 
Dienest pedig éjjel támadta meg, egész háza 
népével saját házába szoritotta s reájuk gyújtván 
azt, úgy égette meg valamennyieket, őtet 
magát feleségét, gyermekeivel együtt, csak 
Margitka szabadult meg a haláltól, olyképen, 
hogy dajkája az égő ház ablakán keresztül 
tudott csak menekülni a leánykával.
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Mind a Nádasdy testvérek kiváló érdemei 
és szerencsétlen sorsa, mind pedig Magyar 
Pál hűsége arra inditották Károly királyt, 
hogy Margitot, kinek férfi testvére nem maradt, 
az összes atyai jószágban örökössé tegye, bár 
ez eljárás az akkori joggyakorlat ellen volt. 
Csókakői várnagyságáról tanúskodik egy 1328- 
ban kelt oklevél/) vagyoni állapotáról pedig 
elég tájékozást nyújt egy 132S-ban kelt vég
rendelet/) mely szerint Pál ur mielőtt az apos
tolok sírjához Rómába, s a szent sirhoz Jeru
zsálembe zarándokolna, Sáros, Esztergom, Bács, 
Szatmár, Szabolcs és Bodrog megyékben fekvő 
több jószágot leányának Erzsébetnek hagy azon 
esetre, ha férjéhez vissza nem mehetne; de ha 
a visszatérés sikerül, úgy a birtokok vagy ő 
reá, vagy fiára, illetőleg Erzsébet testvérére 
Lászlóra szállanak vissza.

Pál elhalálozott és sirba szálltak gyermekei 
is László és Erzsébet, özvegye igy elhalt csa
ládjáról való kegyeletes emlékezésekben s val
lásos alapítványokban kereste vigaszát. 3 360- 
ban alapította a szentséges Megváltóról czimzett 
Pápóczi prépostságot, mely javadalom — bár 
annak egy részét Simor győri püspök az 1857- 
ben szervezett kis seminarium fentartásához 
csatolta — máig is fenáll, és a győri püspök 
adományozásából azt a győri káptalan egyik 
tagja élvezi. Az alapitó úrnő életnagyságú 1 2

1) Fejér Cod. Dipl. VIII. 7. 210. 1.
2) u. o. IX. 1. 781. I.
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arczképe, melyet Schogg Kristóf pápóczi prépost 
ujittatott meg, szinte a prépost lakásán őriztetik.

Alapította továbbá a szt. Ágoston remete 
rendi bold. Szűz Máriáról czimzett perjelséget, 
mely perjelség a 17-ik század elején Sárvár 
mezőváros plébániájával egyesittetett, később 
pedig javadalmazásul Pápócz egy harmad részé
vel és szt. Péter birtokkal az 1777-ben alapitott 
szombathelyi káptalannak adományoztatott.

Magyar Pál után a csókakői várnagyságot 
1331-ben már Tamás, Péternek fia, egyik másik 
oklevél szerint Tamás a Nagynak nevezett 
Péter fia viselte.

Lehoczky az ő Stemmatographiájában1) a 
Nádasdy nemzetségből származtatja Tamásunkat 
és pedig a gersei Petők révén. Ha a Gersei 
Pető családdal való összeköttetés helyes volna, 
úgy a Nádasdyaktól való leszármazás is meg- 
állana, mert a Gersei Petők a Nádasdy nem- 
zettség egyik ágazata, valamint a Darabos 
Nádasdyak is. Azonban minthogy a csókakői 
várnagyról szóló egy terjedelmes okirat, mely 
Tamást hadi tettei és királya iránti önfeláldozó 
ragaszkodásáért 1335-ben megdicséri és jutal
mazza, nemzetségi nevéről emlités sincsen,2) 
kétségbe vonom Lehoczky állítását, és pedig 
annyival inkább, minthogy Róbert Károlynak 
egy 1333-ban kelt oklevelében,* 2 3) melyben Tamás

0 II. kötet 302. 1.
2) Anjouk, okmt. III. 174. I.
3) Fejér Cod. Dipl. VIII 3. 684. 1.
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csókakői és gesztesi várnagyot és fivérét Pethőt 
csörögi várnagyot, kiket nógrádmegyei bizonyos 
Gedy jószág birtoklásában megerősit, a Csóri 
nemzetségből származó Xagy Péter fiának 
nevezi.

Tamás csókakői és gesztesi várnagy sze
mélyes tulajdonairól az előbb emlitett 1333. 
évbeli okirat nagyon bő és megható tájékozást 
nyújt. De hogy kellőkép méltányolhassuk, nem 
lesz érdektelen azt a hadjáratot is megemlí
teni, melyben Tamás az oklevélben emlitett 
érdemeit aratta.

Hogy Róbert Károly király azt az égető 
foltot, melyet különben a nemes szivü fejedelem 
jellemén a megsértett atyai sz ív  dühe a Zách 
család heted izigleni kiirtása által ejtett lemos
hassa, két királyi kegyencz, t. i. Széchy Dezső 
udvari Truchsess és Farkas Tamás erdélyi vajda 
által rábeszéltetve, Bazarád Mihály havas alföldi 
fejedelem ellen vezetett hadat. A hadjárat igazo
latlan volt. Mert igaz ugyan, hogy Oláhország azon 
zavarteljes időkben, melyek Kun László kormá
nya óta Magyarországra nehezedtek, a magyar 
koronától való függését számos éven át meg
tagadta, sőt Szörény várát és kerületét is ma
gához ragadta, mindazonáltal Károly hatalma 
előtt meghajolva kész volt Bazarád magát neki 
alávetni és évi adóját is megfizetni. De Károly 
mindezt figyelembe nem vette, s mert bizott 
az európai hirre emelt hadseregében, és érzé, 
hogy a minapi kegyetlenkedésre a fényes 
győzelem dicsőségének palástját kell borítania:

oo
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1330. szeptember havában Temesvárról indult 
meg magyarok ós kunokból álló válogatott 
hadával Bazarád ellen, ki ép ezidőben a szerbek 
ellen viselt kemény háborút. Szörény vára 
meghódolt neki, melyet ő a Szörényi bánsággal 
Széchy Dezsőnek adományozott. Ide jöttek elébe 
Bazarád követei azzal az üzenettel, hogy uruk 
a királyt Szörény birtokában nem fogja hábor
gatni, a hadjárat költségeit hét ezer márka 
ezüst lefizetésével megtéríti, évi adóját pontosan 
megfizeti, sőt túszul még fiai egyikét is a 
király udvarába küldi, csak kim élje meg tarto
mányait a háború nyomoraitól. De ha kérelmét 
meg nem hallgatná, tudja meg, hogy elszánt 
alattvalóiban kemény ellentállásra talál.

Bobért Károly sértve az üzenet utóbbi 
szavai által, ekép válaszolt: mondjátok meg 
uratoknak, hogy ő csak pásztora az én nyája
imnak, s tudni fogom ajánlata nélkül is, mikép 
húzzam ki őtet és embereit szakáluknál fogva 
sziklás buvó helyeikről.

Meghallá ezt egyik vezére, a jólelkü Do
monkos ur Liptó Zólyom megye főispánja ós 
igy szólt a királyhoz: jobb volna uram király 
a vajda alázatos ós szerény, de te reád nézve 
megtisztelő ajánlatát elfogadni, s őtet kegyel
medbe fogadni. De a király hajthatlan volt, a 
hiúság sokszor esztelen cselekedetekre vezeti a 
legbölcsebb embert is. Seregével nyomukban 
volt a követeknek.

Bazarád járatlan hegyes erdős vidékre 
vonult hadaival, Károly őt oda is követte. E
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kietlen vidéken éhség támadt Károly tábo
rában s hogy a veszedelemből, melybe vakon 
rohant, megszabaduljon, maga ajánlott békét 
Bazarádnab.

A vajda ezt elfogadja, alárendeltséget Ígér 
s a királynak vezetőket ád a sereg mellé, kik 
az éhező hadat útba igazítanák a magyar ha
társzélre. De e meghódolás csak színlelt vala. 
Parancsára a kalauzok egy tekervónyes mély 
útba, valóságos szikla hasadékok közé vezették 
Károly seregét, melynek nyílása időközben el- 
torlaszoltatott, s melyet egész hosszában magas 
és meredek szikla falak környeztek. A magyar 
had Tburóczy krónikásaként, mint a halak, 
varsába került. Es e pillanatban a mély utat 
környező tetőkön az oláhok ezrei tűnnek föl s 
nyilaik ezreit és a szikla darabok záporát zú
dítják a tőrbe ejtett magyarokra. E kétségbe 
ejtő helyzet, melyben sem verekedni, sem véde
kezni nem lehetett, négy álló napig tartott, négy 
álló napig tolongott, zajlott s öldököltetett a 
magyar sereg, mig végre elfogytak a nyilvesz- 
szők és kifáradván a vérszomjas oláhok is, a 
sereg maradványa utat tört’ a szabadulásra. A 
király, kinek oldala mellett számos four és 
vitéz férfiú hullott el, s kik saját testük és 
vértjeikkel fogták fel a királyra zúdított nyilak 
és kövek záporát, csak úgy tudott megszaba
dulni, hogy Szócby Dezsővel felcserélte ruháját 
és fegyverzetét. Saját testével védte őt Domonkos 
zólyomi és liptói főispán és fia László, Márton 
mester Berend fia és Tamás csókakői várnagy,
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t i  a királynak már a visszavonulásban kidőlt 
lova helyett sajátját ajánlá fel.

Elesett Dezső, és elestek a harezban többen 
a főpapok közül is, igv Endre szókesfejórvári 
prépost és királyi alkanczellár, Miklós erdélyi, 
Mihály pozsegai főpapok, kiket elfogván az 
oláhok, fa éket vertek fejőkbe, más a király 
udvarához tartozó egyháziakat pedig fa tör
zsekkel verték agyon csupa boszúból, hogy 
miért nem beszélték le egyházuk hivét a királyt 
ily igazságtalan megtámadásról. Oda veszett a 
királyi pecsét, oda az udvar arany edényei és 
ékszerei, oda minden hadi szer és hősi dicsőség.1}

E gyász eseményt akarja elénk tárni a 
Műegylet egyik régebbi mülapja „Dezső önfel
áldozása" czimmel.

Én e gyászos esemény helyéül a Petrozsény 
völgyéből Oláhországba nyiló Szurdok szorost 
tartom. Midőn két évvel ezelőtt Véber Béla 
barátom petrozsényi főesperes nálam volt, oly 
élénk szinekkel festette le előttem ezen szoros 
hajmeresztő szépségeit, hogy rá egy év után 
lementem oda elvinni neki nálam feledt bicsak- 
ját s hogy megnézzem ama borzasztó helyet.

Kár, hogy a műlap zseniális festője nem 
látta azt, különben máskép festette volna kó
pét. Én láttam, és hogy nem követtem kiváncsi 
úti társaimat a sodrony hidon túl vezető me
redek ösvényen, azt nem félelmem okozta a

l) Eugel. Geschichte der Walachei, vagyis „Fortsetzung 
der allgem. Welt-Historie 49 th. 4. B. 1. Abth. 150—151. 1. Ugy 
szinte Anjou kori okmt. III. 174. 1.



37

szoros túlsó végén ólálkodó oláli határőrök 
golyóitól, hanem egészen más. Lábaimat lelán- 
czolá a visszaemlékezés. Lelki szemeim előtt ott 
láttam életveszélyben a magyar királyt, ott a 
néhány megmaradt hőst, köztük Tamásunkat a 
•csókakői várnagyot, s a Zsily habzó zúgásában 
hallám az 563 óv előtt elesett véreim halál 
hörgósót, a szókesfejórvári régi káptalan nagy 
prépostjáét, s a királyért meghalni mindig kész 
papokét s a magyar hősökét.

Én láttam e helyet, és a kik velem látták 
azt az alig pár öl szélességű szakadást, az 
óriási hegyek meredek sziklafalait, a mélység
ben vadul rohanó patak által hömpölygetett 
10 — 12 köbméter nagyságú szikladarabokat, az 
oldalt alig járható gyalogösvényt, az ha olvassa 
e borzasztó harczot, meg fog emlékezni azon 
igazságról, hogy a királyok hatalma is ott 
végződik, a hol Isten dicsősége és a népek üdve 
a királyi hatalom túlterjeszkedése által korlá- 
toltatik, meg fog emlékezni, a történelem sok
szor beigazolt azon tónyóről, hogy az Isten 
különös gondját viseli a királyoknak a veszélyek 
idején, mert azok az ő fölkentjei!

De térjünk vissza Tamásunkhoz a csókakői 
és gesztesi várnagyhoz, kinek érdemeit Károly 
király felsorolván 1335. jun. 22-ón az Esztergom 
város határában fekvő szőlőről s ugyan e városban 
levő úgynevezett Senye palotájáról és más két 
rendbeli adományról szóló leveleket megerősiti.

A király hálája az ő hűséges emberét
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egyébb ügyekben is támogatja. így megvédi 
ötét 1333. febr. 8-án kelt rendeletével mindazok 
ellenében, kik Chente nevű birtokát Bodrog 
megyében tőle elidegeníteni akarják.1)

Készt vett 1334. szept. 10-én egy egyez
tető bíróságban is, László zágrábi, Pál nándor- 
fejérvári püspökök, Tatamer székesfej érvári 
prépost és alkanczellár, Tamás erdélyi vajda, 
Dömötör tárnokmester társaságában a székes
fehérvári káptalan előtt, hol Pál országbírói 
Ítélő mester között egy részről, másrészről pedig 
Ugrin fiai között bizonyos károk és sérelmek 
kiegyenlítése ügyében tárgyaltak.* 2)

De a király bizalmának egész nagyságát 
legfényesebben bizonyltja egy 1335-ben kelt 
oklevél, melyben Róbert Károly egész áradozás- 
sal beszél Tamás szolgálatairól. Mikor t. i. Róbert 
nápolyi király egyetlen fia Károly calábriai 
herczeg elhunytával a nápolyi trónöröklés meg
akadt, Róbert Károly az ő első szülött fiát 
Endrét szánta az öreg Róbert király után arra 
a trónra. Sikerült is kölcsönösen megállapodniok 
abban, hogy Johanna a nápolyi király leány 
eljegyeztessék Endrének a magyar király fiának, 
hogy igy az ifjú pár Róbert halála után egyenlő 
joggal örökölvén az országot, a királyság visz- 
szaszálljon Martell Károly ágára, melyet egye
nes örökösödés utján illetett. A magyar király 
annál nagyobb örömmel fogadta tervének ezen

J) Anjou kori Okmt. III. 6. 1.
2) Hazai okmt. III. 121. i.
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megoldását, minthogy 1332. aug. 20-án családja 
egy István nevű fiúval ugv is megszaporodott.

Róbert Károly a szicziliai király felszólí
tására tehát 1332. decz. elején megindult hat 
éves fiával Endrével nápolyi útjára. De ez 
alkalommal csak Székesfejérvárig érhetett; a 
köszvényfájdalmak itt annyira megrohanták, 
hogy jónak látta, a vele levő urak tanácsára 
az utat tavaszra halasztani. Azonban hazai és 
külföldi ügyek csak is julius havában engedték 
neki az útra kelést.

Endre fiát el is küldte előre Xápolyba, 
vele küldte Tamás csókakői várnagyot azzal az 
utasítással, hogy ez a fiú oldala mellett legyen, 
jó erkölcsben nevelje, testi lelki egészségére 
épen olyan gonddal, mintha ő maga tenné, 
tehát ő helyette ügyeljen, legyen házának gon
dozója. És mind e megbízásnak — mondja az 
1335. évi oklevél1) — Tamás a leglelkiismerete
sebben megfelelt.

0 pedig utánnuk ment fejedelmi kisérettel, 
t. i. Telegdy Csanád esztergomi érsek. Gutkeledi 
Báthory Endre váczi püspök, Jakab pozsonyi 
prépost a király orvosa, kit később a Csanádi 
püspökségre emelt, Péter bácsi prépost királyi 
kanczelláriai titkár, Heniko herczeg, a király 
első nejének öcscse, Domonkos liptó és zólyomi 
főispán, Drugeth Miklós és számos másokkal.

Az udvari fondorlatok nem engedvén, hogy 
Endre az eljegyzés után meg is koronáztassák,

!) Fejér Cod. Dipl. VIII. 4 57-60. 1.
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csak trónörökösnek és calabriai herczegnek lön 
kinevezve. Róbert Károly ezzel visszatért Ma
gyarországba; kiséretében volt Tamás is egész 
az ország széléig, kiről az emlitett oklevélben 
úgy folytatja a dicséretet, hogy a határszélről 
Heniko herczeggel együtt hozta haza a királyi 
kincseket, melyek ott szálltak reá, sőt a haza 
utazásban mindazon intézkedéseket megtette, 
melyek az ő biztonságára szükségesek voltak. 
Sőt elhatároztuk azt, mondja a király, hogy 
Tamást vissza küldjük fiunkhoz Kápolyba, hogy 
a mi atyai őrködő szemeinket helyettesitve 
mellette maradjon mindaddig, mig akár egyik, 
akár a másik részről ottmaradása szükségesnek 
mutatkozik.

A kitüntetések egész lánczolata következik 
most már Tamás személyére nézve. Keki adta 
1336-ban ápril 7-ón Póka földet Csallóközben, 
mely Póka fia Kelemen magszakadásával a 
királyra szállt.1) 1342-ben pedig megengedi neki, 
hogy ugyanazt a birtokot fiainak János és 
Péternek beleegyezésével Miklósnak, Zumur fiá
nak az ő szolgájának hűséges szolgálatai fejében 
oda adhassa.1 2)

Róbert Károly halála után a magyar szent 
korona Kagy Lajosra szállt, ennek szivében is 
bő forrása fakadt a Tamásunk iránti kegyek
nek. Az atyja által nyújtott kitüntetéseket ő 
még újabbakkal tetézte. A már 1342-ben kapott

1) Hazai okint. II. 67. 1.
2) Fejér Cod. Dipl. Vili. 4. 558. 1.
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liptói főispánság melló neki adta a kőrösme
gyeit is; legalább egy 1350. évbeli oklevél 
szerint ekkor már kőrösmegyei főispán is volt.1) 
Megtette őt óbudai várnagygyá is, viselvén e 
mellett a csókakőit is. Sőt fölemelte őt a királyi 
főajtónállói méltóságra. így olvasom legalább 
-a budai káptalannak egy 1354-ben kiadott 
levelében, melyben Lajos király a még Róbert 
Károly jóváhagyása mellett eladományozott 
Póka föld birtokában Zumur fiát Miklóst meg- 
■erősiti.2)

Ugyanezen óv november havában pedig 
megerősiti Tamást Csente és Pordán nevű bir
tokok tulajdonában, melyeket még atyjától 
Róbert Károlytól kapott a nápolyi útban szer
zett érdemeiért.3)

Fia bárom volt, János, Péter és Tamás,4) 
mi történt velük, nem tudom. Tamás után 
1427-ig nem ismerek csókakői várnagyot, ekkor 
is, t. i. Zsigmond alatt helyettes várnagy fordul 
•ölő Bathwai István személyében, kit a király 
Vice Castellanus Castri nostri Csókakő nevez, 
miből látható, hogy a vár ekkor még királyi 
birtok volt.

1443-ban pedig, midőn Csókakő már a 
Rozgonviak kezén volt, emlittetnek mint csó
kakői várnagyok Gergellaki Sandrin és Bedegei

J) Hazai okint. I. 207. 1.
2) Fejér Cod. Dipl. IX. 2. 320. 1.
3) ü. ö. IX. 1. 306. 1.
4) Lásd a budai káptalan 1354. évi levelét.
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Benedek, kiknek a család a tatai tó partján 
egy malmot ajándékozott.1)

Mindezen a várnagyok személyisegére 
vonatkozó adatokat csak azért csoportositám, 
hogy kiemeljem annak a Csókakő várának fon
tosságát, melynek romjai — fájdalom -— napról 
napra jobban szétmálnak és hogy az oda menő- 
turista olvasóimnak legyen kikről és mikről 
elmélkedniük.

Csókakő várának harczászati szempontból 
való fontosságát az Anjouk korában, de a vegyes
házi királyok idejében is, nemcsak geographia! 
fekvése, de várnagyjainak egyéni kitűnősége,, 
kiváló állása, s az ország legmagasabb méltó
ságaival való kitüntetése bőven igazolja. Fokozza 
még ez igazolást a várnak a legelterjedtebb birto
kokkal, Fejérmegye majdnem egy negyedrészével 
való felszerelése, javadalmazása. Valóságos gócz 
pontja volt e vidék a vár erőditéseknek, melyek 
akár az áléiról jövő, akár a felülről támadó 
ellenséggel szembe szálltak. Nyugotról Várpalota^ 
mely Kaprinai* 2) szerint szt. István király nya
ralója, vára, palotája volt. Erődi alakját a haj
dan körülvevő vizárok nélkül ma is lentartotta. 
Éjszakról állt Tata, mely szinte első szt. kirá
lyunk idejében kapta nevét Deodáttól, ki ott ben- 
czés apátságot alapitott, s kit szent István mint 
keresztatyját és nevelőjét fiúi gyöngédséggel 
Tatának szólitott. Tata a vértesi hegyláncz

*) Wenzel G. Tata fénykora 4 6 .  1.
2) Hung. dipl. II. 410. 1.
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keleti részén feküdvén a török világ felfogása sze
rint, mint magyarországi véghelv Komárom elő- 
várának tekintetett. Azonban az előbbi időkre 
vonatkozólag földrajzi positiója a Balaton, Ba
kony és a Duna, Rába-Rápcza közt még sokkal 
fontosabb volt, mert oly ponton áll, hol a 
Budától kétfelé, t. i. Szókesfejérvár és Visegrád 
— Esztergom felé szétágazó útvonal ismét ösz- 
pontosulván, Komárommal együtt az egész 
vidéknek nyugat felé nevezetes stratégiai jelen
tőséget adott. Beljebb nyugotnak ott áll Gesztes, 
melyben szinte Tamás volt a várnagy, végre 
Yitany ugyan e csoportban, tartozván a Roz- 
gonyiak birtokaihoz.

A később erőditett helyek, u. m. Zsámbókr 
Érd, Batthyán, Ercsi, Vaál, Csákberény és Sár- 
bogárd, melyek közül a három első birt váracs- 
szerü épülettel, csak. a török időkben szerepel
tek mint palánkok, részint a magyarok, részint 
a törökök által hozva védelmi állapotba.

Csókakő tehát ebben a csoportozatban fontos 
szerepre volt hivatva. Szókesfejérvár előőrseként 
megvédeni a Szókesfej ér vár-győri utat és igy 
hogy elővédje legyen Székesfejórvárnak, ha pedig 
alólról támadtatnók az meg, legyen tartalék 
ereje, fedezője egy visszavonulási útnak.

És e fontosságának tulajdonitható az a 
gondoskodás, mely oly nagy terjedelmű birtokkal 
látta eh Meglesznek olvasóim lepve, ha elmon
dom, mely községek, falvak és puszták, melyek 
közül már sok elpusztult, lettek az Anjouk után 
Csókakőhöz csatolva.
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Nagy Lajos halála után a magyar biroda
lom, melynek területét ő a balti tengertől 
Adriáig, Hamburgtól a Duna torkolatáig ter
jesztette, özvegye Erzsébet nagyravágyása, leá
nyának Máriának pedig gyávasága által asszony! 
gyenge kezek között, nemcsak szétbomlott, ha
nem belsejében is megrázkodott. Nagy Lajos 
leányát Máriát feleségül vette ugyan Luxen- 
burgi Zsigmond, de Erzsébet fondorlatai őt az 
uralkodástól másfél évig távoltartván, midőn 
a kormányt átvevó nem volt képes országát a 
vészes körülmények súlya alatt megmenteni.

A nagyravágyó Garai és az álnok Czillei 
nemzetségekhez való ragaszkodása egyfelől, más
felől pedig fékezhetlen heve, egyéni szenvedé
lyei már magokban elégségesek voltak arra, 
hogy a nemzet tőle egy Nagy Lajos után el
idegenedjék; a mihez járult aztán a derék 
Hédervári Konth Miklós fiának Istvánnak 30 
társával az adott szó szentsége daczára eszkö
zölt lefejeztetése, mely sorsot a tisztes Kanizsai 
János esztergomi érsek is több főpappal csak 
ügygyel-bajjal kerülhette el. Járult az elégedet
lenséghez szertelen pazarlása is, kincstára folyto
nos szorult állapotának következménye aztán az 
volt, hogy mindent elzálogositott, tartományait 
úgy mint a korona birtokait, a királyi vára
kat, úgy mint drága kincseit. Ezen pazarlásnak 
róható föl, hogy Brandenburgot Hohenzollern 
IV. Frigyes nürnbergi várgrófnak, a mostani 
porosz királyi ház ősének elzálogositotta. Hogy 
ne szóljak arról, mikép került Podolin és Lubló
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a 13 szepesi várossal Ulászló lengyel király ke
zébe, asztali ezüst és arany készletei több Ízben 
Becs városa birtokába, bizonyos szent ereklyék, 
aztán Csehország klenodiumai Boroszló város 
zálogos birtokába, megyénket sokkal közelebb
ről érdeklő tényre hivom föl olvasóim figyel
mét t. i. arra, hogy ugyanazon Hohenzollern 
Frigyesnek, kinek Brandenburgot zálogba adta, 
bizonyos „nagy szolgálatai“ megjutalmazásául, 
melyeket ez nemcsak a királyi felség díszére, 
hanem az ország gyarapodására és a magyar 
nemzet hasznára, nemes tettének és költséges 
áldozatainak érdemeivel teljesített : Visegrádon, 
1410. nagyobbik szt. Jakab apóstól napján ki
állított oklekele erejével1) a következő királyi 
várakat, várbirtokokat, városokat és falvakat 
zálogosította el neki azon jutalmazásul lekötött 
20 ezer arany forint fejében, melyeket azon idő
ben lefizetni nem tudott. U. m. Pozsony várost 
a várral, Komárom, Gesztes és Vitán várakat; 
Keszmély és Tata városokat és az ő vadászó 
helyét Gerencsért a Vértes erdőségben, tarto
zékaival együtt. Továbbá a Vulvengi-i* 2) tor
nyot Buda közelében, egy allodiális kúriát Kelen-

j) Eredetije a bajor királyi levéltárban őriztetik. 1. Wenzel 
G. Magy. Akad. Értesítő 1851. folyam 387—338. 1. Az okmány' 
másolatát Nagy Géza múzeumi segéd őr szives közlése után 
birom.

2) Ma már teljesen ismeretlen. A Vulvengi helynév gyöke 
Vulven, Ulvin: árpádkori német személynév, igy a Vulvengi 
szó hű leírása kétségtelen.
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^földön, Mede1) falut Székesfejórvár szomszédsá
gában. aztán Kemlent egy halastóval, Bochaten 
felét, Kendertów* 2) elpusztult helyet hasonló
kép halastóval, Magdad, Tarran, Zalanch, Tarján, 
Tolman, Weynáry-t3) egy nemesi kúriával, két 
halastóval, és egy a határban levő szellővel; 
Orsabe-t szintén egy kúriával, két szöllővel és 
egy halastóval; Serysabe-t4) egy kúriával és 
ménesbeli lovakkal, valamint egy szöllő és 
malommal. Ugyszinte Grárdont Székesfejérvár 
közelében, nemesi kúriával és ott levő ménessel. 
Aztán Morouthot Visegrád mellett, Komárom 
várához tartozó Cheb-et Samarain (Somorja) 
városát, Almost (Duna-Almás) Nermel mellett.

Húsz ezer arany forint nagy pénz volt 
ugyan abban az időben, de ha tekintjük a 
zálogba adott vagyon nagyságát, úgy látnunk 
kell, hogy Zsigmond pazarlása méltán soroz
ható azon tényezők közé, melyek Nagy Lajos 
országát a tönk szélére vitték. No de Frigyes 
nagy szolgálatait nem lehetett egy magyar 
királynak jutalmazás nélkül hagynia.

Zsigmond azonban a királyi javak elado- 
mányozásában itt még nem állapodott meg, 
hű szolgálataiért Rozgonyi László fiának Ist
vánnak zálogositá el Csókakő várát összes tar

'j „Mede“ a mai Dinnyés puszta, középkori oklevelekben 
Dinnyés Med volt a neve, még korábbiakban pedig sz. Dienes 
"Méd s igy lett a sz. Dienesből Dinnyés.

2) Kendertó Moór vidékén feküdt, említi több oklevél.
3) Vinár 1440-ben Csurgóhoz tartozott.
4) Valószínűen a mai Sárisáp.
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tozékaival, várbirtokaival együtt, melyeket 
elődei egyesitettek.

Zsigmond ezen zálogos adományozásáról 
oklevelem ugyan nincs, de Albert az 1439. 
Budán kelt adomány levelében, melyet a székes- 
fejórvári káptalan 145G-ban átir,1) valamint 
ugyanazon káptalannak egy 1440-ben Albert 
özvegye Erzsébetnek 1439-ben Vizsegrádon kelt 
s Rozgonyi László fiának Istvánnak és az ő 
fiának Jánosnak Csókakő várába szóló iktatási 
parancsában már azt mondja Erzsébet, hogy 
azt a várat tartozékaival együtt Zsigmond és 
Albert királyok adományozásából már Roz
gonyi László birta zálogban.2)

Erszébet tehát ezt az adományozást 1440-ben 
Rozgonyi Istvánnak, fiának Jánosnak és utódaik
nak számára ismét megujitja, és a káptalan fel
sorolja a birtokokat, melyek Csókakő várához tar
toznak. E birtokok a következők: Csókakő vára, 
Igar, az ott szedetni szokott vám jövedelmével, 
valamint Igar határában levő négy patak malom
mal, Csurgó, az ottani malommal és halastóval, 
nem különben Csurgóhoz tartozó Vinner (Vinár) 
pusztával és három malommal. Stenner(?) és 
Vellegh, Stikátor, (Sikátor), Tymár, Apostol 
Moorr az ide való vámmal, Waya (mai Vajai), 
Várallja3) Orond, a helybeli vámmal, valamint

*) Grói Lamberg család moóri levéltárában.
2) ü. o.
3) A mai Csókakő falu ; mely a vár aljában feküdvén, 

ősi neve Váralja volt. Vajmi szép lenne, ba a község elöljáró-
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ezen községekben levő szellőkkel. Chákberén,, 
Zámor (Zámoly) Kerek-szt.-Tamás, Boldogasz- 
szony Kápolna (ma Kápolna) Apátfája nevű erdő 
és egy malom, melyek Csákberénv és Zámoly- 
hoz tartoznak. Továbbá Forna-szt.-Miklós1) Páthka 
az ott levő nagy halastóval* 2) és ó Páthka3) 
pusztával végre Chala falu egy része.

A káptalani beiktatás eszközlésénél eljáró, 
királynéi emberek közül következőket nevez 
meg az iktató parancs: Szentgyörgyi Vince, 
László, János és István, Moóri Péter és Mihály, 
Kanicz Péter Reczkeöről, Akai János, Serédi 
Balázs. A beiktatásnál pedig jelen volt moóri 
Mihály fia Jakus királynéi ember.

A csókakői várbirtokok közé tartozott ezen 
adomány szerint a Veszprém megyében fekvő- 
Thess4) Dudar5) és Sárkány község is. Rozgonyi 
Istvánnak és fia Jánosnak ezen beiktatásánál 
az oklevél szerint következő szomszéd birtokosok,, 
mint meghivottak voltak jelen, u. m. Serédi 
Balázs és István, Thorasi Toroz (Törösi) Györgyr 
Chalai Péter és Apostoli László, István fia.

sága e tégi nevet „Csókakő Váralja“ a vármegye hatósága, 
utján visszaszerezné.

!) így hiták a mai Forna pusztát egykor, ez is meg
érdemelné régi neve visszaszerzését.

2) Az ízletes kárászairól hires pátkai tó, melyen hajdan 
keresztül folyt a Csákvár melletti régi Fertő a mai Forna puszta 
lapályában volt tó fölösleges vize, a múlt évtizedekben csapol
ta to k  le.

3) Ó  Pátka a mai Pátka átellenében feküdt a tó partján^
*) Ma a székesfejérvári püspökség birtoka.
5) Ma gróf Nádasdy Ferencz birtoka.
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Azonban Rozgonyi István fia János nem 
bírhatta békében Csókakőt, valamint Tata, 
Debregezth és Yytan várakat sem; mert foly
tonos zaklatásnak volt kitéve, hol idegenek, 
hol snját rokonai részéről. Ugyanis 1445-ben 
a szókesfejérvári káptalan előtt tiltakoznia kel
lett Újlaki Miklós erdélyi vajda ellen, ki az 
országos tanács megbízásából a családnak több 
birtokát, s ezek közt Csókakőt tartozékaival 
együtt ettől elvonni igyekezett.1) De folytonos 
per tárgyát képezték e birtokok a Rozgonyi 
család másik ága részéről is ; mig végre 1446-ban 
a rákosi országgyűlésen egybegyült rendek a 
család két ága, t. i. Rozgonyi János, István fia, 
és néhai Rozgonyi János fiai Lőrincz, János, 
Rajnáid és Oszvald között Tata, Csókakő, Moór 
és Gerencsért illetőleg osztozkodást rendeltek elJ) 
E rendelet következtében aztán kibékültek, s 
1447-ben a székesfej érvári káptalan előtt követ
kezőkép egyezkedtek:

Rozgonyi János és Rajnáid, néhai Rozgonyi 
János tárnok mester fiai, magukra vevén Osz
vald fivérük terheit egy részről, más részről 
pedig ifjabb Rozgonyi János, néhai idősb Roz
gonyi István temesi főispán fia abban egyeznek 
meg, hogy bizonyos pestmegyei birtokok, t. i. 
Izsaszeg, Mácsa, Túra sat. melyek ifjabb Roz
gonyi Jánost illették, lefizetett négy ezer forint 
fejében Rozgonyi János, Rajnáid és Oszvald

*) Tata fénykora. Wenzel G. 46. 1.
2) Ü. o. 46—47. 1.

4
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birtokába menjenek át. Ugyszinte mindazon 
birtokokon, melyeket akár per utján, akár más
kép Rozgonyi György és Sebesténytől vissza
szereznének, azokon egyformán fognak osztoz
kodni. Különféle más birtokokon való megosz- 
tozkodásuk után, Dudarra nézve abban állapodtak 
meg, hogy az, miután azt ifjabb Rozgonyi János 
bü szolgálataiért Kurinai Györgynek és fivéré
nek Jánosnak, nem különben nejének Dorottya 
asszonynak és örököseiknek adományozta, a 
Kurinai család birtokában maradjon meg. Döm- 
södöt pedig János, Rajnáid és Oszvald tartoz
nak néhai Rozgonyi István temesi főispán 
özvegyétől Annától visszaváltani, és ifjabb 
Jánossal megosztani. Megegyeztek végre abban, 
hogy Csókakő vára élethossziglan ifjabb Jánosé 
legyen tartozékaival együtt, kivéve a moóri vám 
jövedelem felét és minden várbirtokokban egy- 
egy telket, melyek a három testvére legyenek. 
Az ifjabb János által kinevezendő csókakői 
várnagyok eskü alatt kötelesek legyenek, hogy 
ha ifjabb János örökös nélkül halna el, a várat 
csak is János, Rajnáid és Oszvaldnak átadni. 
Ha pedig örököse maradna, a várat és tarto
zékai felét kapja ez, a tartozékok másik felét 
pedig a három testvér. Ep igy egyeztek meg 
Tatára nézve. A vár maga és Tata város, vala
mint az idetartozó várbirtokok fele maradjon 
a három testvér birtokában, a birtokok másik 
fele pedig ifjabb Jánoséban és utódaiéban oly 
kikötéssel, hogy a három testvér az ő tatai 
várukban csak is ifjabb János beleegyezésével
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nevezhet ki várnagyot, a ki ifjabb Jánosnak 
is, ép úgy mint az ő csókakői várnagya tartozik 
a bárom testvérnek hűséget esküdni, s e szerint 
mind a két vár parancsnoka tartozik kölcsönö
sen mind a két egyezkedő felet és kiséretót, 
bár mikor éjjel vagy nappal jöjjenek azok, a 
várba bocsájtani. Végre bár melyik fél mag
szakadása esetében annak része a másik félre 
száll.

E birtok rendezés reánk nézve annyiban 
érdekes, a mennyiben arra más sokkal előbbi 
események adtak alkalmat. Ez események pedig 
azon párt állásban gyökereztek, melyet a Roz- 
gonyiak két ága a király választásoknál elfog
lalt. E két ág egyike István egykor temesi gróf 
utódai, másik ág János egykori királyi tárnok 
mester leszármazottjai voltak. Az előbbi t. i. 
István, Albert király és Erzsébet királynénak 
volt bive, s fia idősb János is követte ebben 
atyját, Erzsébetnek, valamint később László 
királynak is párthive maradván. Ezen párt
állásuk folytán Csókakő és Tatának birtoka is 
tulajdonkép nekik volt zálogkóp adományozva. 
Az utóbbiak, t. i. János egykor királyi tárnok 
mester fiai, Lőrincz, ifj. János, Rajnáid és Osz- 
vald nem tartottak ugyan Rozgonyi Simon egri 
püspökkel, ki azért, mert Erzsébet nem akarván 
őt esztergomi érsekké tenni, s azt mondá, hogy 
„még ő ól Rozgonyi Simon nem lesz esztergomi 
érsek,“ boszuból azt felelte, hogy „még ő ól 
Erzsébet sem fog uralkodni,“ a ki ennélfogva 
Ulászló királynak volt egyik fő támasza, tehát

4*
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János fiai nem tartottak ugyan a püspökkel, 
de a pártok között neutrális állást igyekeztek 
elfoglalni. Csak ezen előzmények által nyer 
felvilágosítást a közös birtoklási egyezkedés, 
melyet az országos rendek utasítása folytán 
kötöttek; a mely egyezkedés azonban nem gá
tolta meg, hogy köztük belső súrlódások ne 
keletkezzenek. Ily súrlódásra adott okot idősb 
Rozgonyi János vámjogositványa, mellyel a 
fontos közlekedési és kereskedelmi vonalon 
Orond, Moór és Igar helységekben birt, és a 
mely vámok kijátszására rokonai Zámolyon 
hamis vámhelyet tartottak, mely jogkijátszás 
panaszra is, meg vizsgálatra is adott alkalmat. 
Ily súrlódás tárgyát képezte ama per is, melyet 
szerint Rozgonyi János, Rajnáid és Oszvald 
idősb Rozgonyi János ellen az országos rendek 
előtt 1450-ben aziránt inditottak, hogy idősb 
János az ő emberüket Novák Pál ujtatai 
lakost, ki szekerén Hóregről Tatára egy hordó
ban bort vitt, emberei által elfogatta, s szeke
rével, vonó marháival s a borral együtt Vitán 
vagy Ujtani várában letartóztatta. Az erre 
vonatkozó oklevelet közli Wenzel.1)

De nem csak egymás közt, hanem másokkal 
is folytonos küzdelemben álltak a Rozgonyiak 
ezen időben, a mikor t. i. a jogot sokszor az 
erőszakos hatalom használása váltotta föl. Ily 
küzdelem fejlődött ki a Rozgonyiak és a szé- 
kesfejórvári polgárok között. Ezek t. i. 1448.

]) Idézett m. 52. 53. 1.
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elején Rozgonyi Rajnáid emberét Szűcs Bálintot 
Székestéjórvárott elfogták, letartóztatták, sőt 
szidalmak ós verések közt 237 arany forintjától 
megfosztották. Hogy ezt Rozgonyi Rajnáid meg
torolja, több székesfejérvári lakos vagyonát, 
melyet a városon kivül talált fegyveres erővel 
elfoglaltatta, s az emberén elkövetett bántalom 
miatt Komáromban a megyei hatóságnál panaszt 
emelt. A megyei hatóság ennek következtében 
két szolgabiráját Tatára küldi, kik több megyei 
nemest segédbirákul maguk mellé vevén 1448. 
febr. 17-én Tatán törvény napot tartanak, me
lyen Rozgonyi Rajnáid személyesen, és két 
székesfejérvári polgár szinte személyesen jelent 
meg. A fejérvári polgárok bűnösöknek találtat
ván, a kérdéses 237 arany forint visszaadására 
és teljes elégtételre olykép Ítéltettek el, hogy 
a kártérítés után a tőlük elvitt tárgyak is 
nekik kiadattassanak. Erre a polgárok a pénz 
kifizetését és az elégtételt önként megígérték, 
a magok vagyonának kiadatását kívánták; 
azonban a bíráskodást mint nem illetékeset 
sem ellenük, sem mellettük elfogadni nem akar
ták. Az ügy tisztába hozatalára határnapul 
febr. 24-ike tűzetett ki, s minthogy ekkor a 
tárgyalások teljesen befejezhetők nem voltak, a 
fejérvári polgárok kérésére február 27-én lett 
volna a tárgyalás befejezendő; de ekkor meg 
a polgárok nem jelentek meg. Az ügy ekóp el
intézhető nem lévén, a vármegyei hatóság 
Rozgonyi Rajnáidnak a tárgyalások megtörtén
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tóról márczius 12-ón hiteles bizonyság levelet 
adott ki.1)

De térjünk át Csókakőre vonatkozó egyóbb 
okleveleinkre.

Y. László 1453. Pozsonyban kelt levelében 
az előbb említett testvéreknek u. m. Rozgonyi 
János erdélyi vajdának és testvéreinek Rajnáid 
és Oszvaldnak a székelyek grófjának, és elődeik
nek Zsigmond és Albert királyok korában te tt 
hűséges szolgálataikért Csókakő várát tartozé
kaival és minden királyi joggal együtt újra 
adományozza.* 2)

A várbirtokok nevei sem Pray3) sem 
Katona4) által közölt oklevél szövegben nem 
fordulnak elő. Azonban fel vannak sorolva a 
moóri levéltár diplomájában, mely ezen birto
kokról szól: Wáralja, Waya, Moór az adóval, 
Tymár, Nagyvelegk, Csurgó, Igar, Orond az 
adóval, Chákberón, Zámor, Pátka és mindkét 
Sárkány. Dienesmed, Chala, Apostol, Kankuttya, 
Szent Tamás Egyháza és Winár.

Y. László ezen adományozását Mátyás ki
rály 1458-ban5) az emlitett három testvér szá
mára újból megerősiti, felsorolván oklevelében 
a birtokokat ép úgy, mint azok az előbbi ado
mány levélben felsorolvák.

Beiktatásuk a király parancsára a budai

*) Wenzel id. m. 50—52. 1.
-) Gróf Lamberg család moóri urod. levéltárában.
3) u. o. Annál. Reg. Hung. 130. 1.
*) u. o. Hist. Crit. Reg. H. VI. 889—893. 1.
5) Gr. Lamberg család moóri urod. levélt.
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káptalan által eszközöltetik 1461-ben. A király- 
következő királyi embereket emlit parancs
levelében: Septei Péter, Szent Dienesi László, 
Thörösi Mihály, Zágrábi Péter, Hassági István, 
Gerecsi Antal, Pettendi István, Zichi Imre. A 
beiktatásnál pedig mint királyi ember jelen 
volt Thörösi Mihály, szomszédok pedig: Thörösi 
Albert, Serédi Antal, Orondi Domonkos, Serédi 
István és György, Nyéki Nemes Tamás és 
Balázs.

Csókakőt 1467-ben, midőn t. i. a három 
Rozgonyi testvér ifj. János, Rajnáid és Oszvald, 
nemkülönben Olnodi Zudar Benedek közt kötött 
testvérré fogadást Mátyás király szentesitette, 
Yitannal együtt a három testvér birta.1)

Csókakő és várbirtokai a Rozgonyi család 
birtokában maradt az egész annak kihalásáig 
az az 1523. évig.

De hát mik is azon érdemek, melyek a 
királyi adomány levelekben Rozgonyi család 
tagjairól felsoroltatnak ?

Nagyok, igen nagyok. Es miután a kirá
lyoknak mindig jellemvonása kellett hogy legyen 
a hűség, önfeláldozás, vitézkedés erényeit jutal
mazni, méltányolnunk kell azok elismerését is 
és jutalmazását különösen a Rozgonyiakban, 
kiket röviden ismertetni kónytelenittetem.

Zsigmondtól kezdve Hunyadi Mátyásig sok 
belzavar, kül ellenség nyugtalanította az orszá

Tata fénykora, Wenzel. 55. 1.
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got, ott voltak a csehek, a husziták, Axamit, 
a törökök, mind ezek ellen a Rozgonyiakban 
egy-egv hőst tisztelhetünk.

Rozgonyi István az első adományozott, 
Rozgonyi László fia volt. Már atyja hü embere 
vala ISÍagy Lajosnak, kinek ügyéért viaskodott 
testvérével Simonnal Olaszországban 1357. kö
rül, Tarvis város ostrománál pedig sok sebet 
kapott.

Mint essegvári várnagy, bakonyi főispán, 
1410-ben temesi, azután Győr és Fejérmegyék 
főispánja unoka testvérével Jánossal ifjúságában 
egyet értett ugyan azon pártosokkal, kik Zsigmond 
királyt fogságba tették, hogy helyébe Nápolyi 
Lászlót emeljék a trónra, de azután Zsigmondhoz 
hajoltak, ki azután 1 dl0-ben őket kegyelmébe 
fogadta. Fivérével Péter egri püspökkel jelen 
volt Szerbiában Galambócz vára alatt, mikor 
azt Zsigmond 1428-ban bevenni akarta. A szá
razföldi 25 ezernyi hadat, melynek fővezére 
Rozgonyi István volt, egy hajósereg is támo
gatta, melyben egy gályát az ő felesége Szent- 
györgyi Czeczilia vezérle. Mindenekelőtt a törö
kök hajóhada támadtatott meg, mely a Morava 
folyóból indult a Dunára. E csatában Czeczilia 
grófné — mondja Zsigmond egy későbbi leve
lében — daczára gyönge és félénk nemének, 
egyébb hölgyeknél bátrabb, hősi lélekkel egy 
gályára lépvén azzal a megkezdett liarczba 
elegyedett, s a Dunán ide s tova evezve szá
mos hősi tettet vitt véghez. Gályájával több 
Ízben megközelítette Galambócz várát is és
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abba keményen lövöldöztetek a törökre.1) A 
török hajóhad hamarjában részint felgyujtatott, 
részint elsülyesztetett, a vár ostroma pedig 
május 1-én mind vizen mind szárazon meg
kezdetett.

Rozgonyi keményen törette ágyúival a vár 
falait s azok legnagyobbikával saját kezelése 
mellett iszonyú réseket tört a védműveken. 
Már-már átalános rohamra készült a királyi 
sereg, midőn hire érkezett, hogy Murad szultán 
roppant haderővel közeledik Galambócz felmen
tésére. Zsigmond a háromszor nagyobb sereggel 
megütközni nem akarván, a szultánnal fegyver- 
szünetet kötött, melynek feltételei szerint Ga
lambócz török kézen vala maradandó, a magyar 
sereg pedig átkelhet a Dunán. De a török h it
szegő vala, mert midőn a sereg átkelőben volt, 
a törökök rárohantak a még hátramaradt csa
patokra. Magát Zsigmondot is talán levágták 
vagy elfogták volna, ha Rozgonyi István őt 
különös vitézséggel és nemes önfeláldozással 
egy csólnakba nem ülteti és a magyar partra 
nem viszi, mely alkalommal kevésbe múlt, hogy 
ő is elveszett. Ugyan is, midőn a királyt a 
csólnakba vitte, maga a Dunába esett, s csak 
mások segitségével menté meg életét.

Csoda-e, hogy ezek elismeréséül 1431-ben 
Diósgyőrt, Földest és Dédest kapja Borbála 
királynétól, 1439-ben Csókakőt Alberttól, 3 458- 
ban Tata, Vitán, Gesztes és Essegvár birására

!) Fejér Cod. Dipl. X. 7. 638. 1.
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megerősítést Mátyás királytól, melyeket még 
Alberttól és nejétől kapott.1)

István fiai Lőrincz, János, Rajnáid és Osz- 
vald méltó utódai voltak atyjuknak, úgy a 
békében, mint a csatatéren. Istvánról mit sem 
tudok.

Lőrinczről annyit mond V. Lászlónak 1 453- 
ban Csókakő adományozásáról szóló oklevele, 
bogy ő Hunyadi János kormányzó mellett 
kapitánykodott és Szécs alatt esett el, mikor a 
cseheknek ott épült erőségét ostromolta.

János erdélyi vajda, tárnok mester és 
országbíró volt. Y. László fentebb említett 
1453-ik évi oklevelében arról dicséri meg ötét, 
valamint fivéreit Rajnáldot és Oszváldot, hogy 
Hunyadi Jánossal, mind az országon kívül a 
törökök, mint pedig benn a csehek ellen viselt 
hadakozásokban vagy mindnyájan, vagy leg
alább egy-kettő közülük részt vett.

1458-ban azon országos küldöttségben, mely 
Hunyadi Mátyás királylyá választása után az 
ország szélére ment haza hozni őt, részt vett 
Rozgonyi János is, ki akkor erdélyi vajda volt, 
valamint Rozgonyi Sebestyén főlovászmester is. 
Jánost, mint tárnok mestert 1460-ban Mátyás 
király Vetéssy Albert veszprémi püspökkel 
Olmützbe küldte, hogy ott a cseh király bíró
sága alatt, Frigyes császár követeivel békét 
kössön. De fáradsága ekkor nem arat sikert. 
1461-ben tehát ismét Olmützbe ment Csáki

') Kaprinay II. 147. 1.
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Ferenczczel, hogy Podiebráddal, Mátyás jegyese 
hazahozásáról értekezzék. Ugyan ez évben kap
ták Mátyástól János és Rajnáid biharmegyei 
Szt. Péterszeg nevű falut és Szt. Miklós telke 
nevű pusztát, melyeket azelőtt Horogszeghi 
Szilágyi Mihály hirt. Ötét küldötte el Mátyás 
király Czesinye János (Jannus Pannonius) pécsi 
püspökkel Rómába a Pápához, hogy attól a 
törökök ellen segítséget kérjen, a mely útjában 
a Velenczeiekhez is betért. Követsége azt ered- 
ményezé, hogy a Pápa évi száz ezer aranyat 
ajánlott Mátyásnak a török elleni hadakozásra. 
Mikor Mátyás 1468-ban a csehek ellen ment, 
s kénytelen volt az országra uj adót vetni, 
Rozgonyi János vállalt kezességet az iránt, hogy 
többször ez nem fog történni. És midőn két 
év után Mátyás hadi költségeit, minden portá
tól egy arany forintot, az ország rendei önként 
megajánlották, ekkor is megkívánták, hogy több 
főrendüekkel Rozgonyi János is kezes legyen, 
hogy a király az ország akarata ellenére ön- 
hatalmilag nem fog adót kivetni. Sok érdemei
ért, melyeket a közügyek terén aratott, 1471- 
ben országbirói méltóságra emeltetett, s ugyan 
ezen évben meg is halt.

Rajnáid nógrádi és hevesmegyei főispán 
és tárnokmester volt. Hü embere volt ő Erzsé
bet özvegy királynénak és érette rabságot is 
szenvedett. De 1442-ben Ulászlóhoz, ki később 
Y. László nevet vett föl, állott, kezeirásával 
biztosította hűséges szolgálatairól. 1461-ben a 
a fejórvári keresztesek konventje a bodaiki
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malom használatától tiltja el.1) Jelen volt Hu
nyadi Jánossal a rigómezei szerencsétlen csa
tában. Kétszer esküdött hűséget Mátyás király
nak s mégis ő volt egyike azoknak, kik 1471- 
ben akarták, hogy Kázmér bejöjjön és elfog
lalja a királyi széket. Meghalt mint tárnok 
mester. Nejétől Maynberg Erzsétől egy leánya 
maradt, Anna, ki 1477-ben Losonczy Istvánná lett.

Oszvald 1453-ban székelyek főispánja, 1460- 
ban főlovászmester. 0 is tagja volt 1445-ben 
azon küldöttségnek, mely Bécsbe Frigyes csá
szárhoz ment László királyt visszakérni. 1458- 
ban Mátyás a rendek közül Ujlaky Miklóssal 
Prágába küldte, hogy jelen legyenek Podiebrád 
cseh király koronázásán. Következő évben pe
dig Brünnbe lett küldve, hogy ott Fridrik 
követeivel békét kössön, bár ez nem sikerült. 
István, Oszvald és Dorottya gyermekei marad
tak. István kihalt, Oszvald 1483-ban halt meg, 
Dorottya leányt, Gyulaffy Istvánnét hagyván 
maga után, anyja pedig Polóczy Imréné lett.

A Rozgonyi-féle adománvos oklevelek, va
lamint egyébb források is nagy dicséretekkel 
halmozzák el ezeket a Rozgonyiakat, és meg
említik különösen azt az áldozatot róluk, hogy 
a viselt háborúkban csapataikat is saját költ
ségükön szerelték fel és tartották főn.

Méltók voltak tehát arra, hogy királyaink 
őket javakkal felruházzák. A föntebb elősorolt 
testvérek közül János ivadékai vezették tovább *)

*) Kaprinay II. 479, 1.
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a Rozgonyi család leszármazását, míg az, 1423- 
ban Istvánban kihalt. Ezen ivadékoknak csa
ládfája pedig ez:

János
István

fia

János 
első neje 

Alsó Lind- 
vai Bánffy 

Dora

2-ik neje 
Petlieő 
Dora

János,
Klára
1-ső férje Egerváry 
László

Egerváry
Isván

2-ik férje Kanizsay f Kanizsay 
György ) László

Apollonia, Csáky Benedekné 
Borbála, Frangepán Mibályné

Oszvald f

István
1-ső neje Héderváry 
Kata

János f  
Péter f  
Kata, ecsedi 
Báthory 
Andrásné

2-ik neje Meszteg- ( 
nyöi Szerecsen ! Katalin f  
Kata

A moóri levéltárban levő egyik oklevélmá
solatok kötetében csak úgy beletéve a kötetbe 
találtam egy lapot, melyen feljegyezvók a csóka
kői birtokosok nevei, ezek között fordul elő 
Báthory András neve is; de oklevelet sehol 
sem találtam. A mellékelt leszármazás fejti meg 
a Báthory András birtoklását, úgy szinte az 
alább megemliteridő Egerváry és Kanizsay-íéle 
donátiokat.

Ugyanis István unokájának Jánosnak fia 
István, miután a többi Rozgonyi kihalt,
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minden Rozgonyi birtokot öröklött, úgy hogy 
korában a leggazdagabb magyar fő urak közé 
tartozott, látván családjának fiágon bekövetkező 
enyészetét, nehogy rappant javai mind a koro
nára szálljanak, kieszközlé II. Lajos királytól 
1519-ben, hogy birtokai egy nagy része vejére 
Báthory Andrásra Írassanak át. 0 1523-ban 
szállt a sirba s vele a Rozgonyi család.

A Rozgonyi-féle oklevelek után egy 1508-ban 
kelt levél következik1), mely szerint a fejérvári 
káptalan II. Ulászló királynak u. a. évben kelt 
parancsa alapján Kanizsay Györgyöt és fiát 
Lászlót Csókakő, Vitán várak és Somogy megyei 
Patha nevű város birtokába beiktatja. Ez ok
levélben meg van említve az, hogy Kanizsay 
György Csókakő és Vitán várak birtokába, 
melyek néhai Egerváry István, László fiáé vol
tak, — egy a fejérvári keresztesek előtt egy
más között kötött öröklési szerződés alapján 
jutott, és ez a nyilatkozat megfejti azt, hogy 
a táblázaton látható Rozgonyi István unokája 
János az ő leányának Klárának, először Eger
váry Lászlónénak aztán Kanizsay Györgynének, 
talán hozományul adta Csókakő várát, mert az 
említett öröklési szerződés Klárának mindkét 
fia t. i. Egerváry István és Kanizsay László 
közt köttetett.

És ezen öröklési szerződés alapján adja a 
király nevezett birtokokat tehát Csókakőt is 
Kanizsay Györgynek és fiának Lászlónak. *)

*) A gróf Lamberg család moóri urad, levéltárában.
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És itt helyre kell igazitanom Nagy Iván1) 
azon tévedését, mely szerint ő Rozgonyi Klá
rának első férjéül Kanizsay Györgyöt, másodi
kul pedig Egerváry Lászlót mondja; mert az 
nem igy volt, hanem megfordítva, különben 
nem mondhatná az oklevél ezen szavakat: „Azt 
mondják nekünk nagyságos Kanizsay György 
és fia László, hogy ők Csókakő, Vitán és Patha 
birtokába, melyek Egerváry Istváné, néhai 
Egerváry László fiáé valának, a fejérvári ke
resztesek előtt kötött öröklési szerződés alap
ján jutottak“, a mikor ugyanis Kanizsay László 
és fia* 2) még életben vannak, Egerváry László 
atyjáról már mint néhairól szól az öröklési 
szerződés.

A királyi igtató parancsban a következő 
királyi emberek neveztetnek m eg: u. m. Pettendi 
Péter, Felső chuti Gáspár, Balassa Benedek, 
Serédi Péter, Biai Bársony Albert, Biai Dom- 
lán Miklós, Tharcsai Zai Miklós, Biai Tamás, 
Korotnai Sebestyén, Pathi (Páty) Török László, 
Laki Kacser Miklós, Keresztúri Miklós, Szilvágyi 
Balogh, Maroczhelyi Farkas Ferencz és György.

A beiktatás Serédi Péter és Pettendi Péter 
jelenlétében ment végbe. Beiktatták pedig 
Csókakő várába és következő tartozékaiba u. ra. 
Igar, Csurgó és ide való vámokba, Tímár, Velegh, 
Moór és vámjövedelmóbe, Vaja, Wárallya, Csák- 
berén, Zámor falvakba, Orondba a vámmal, Szt.

*) Magy. ország. Család. IX. 787, 1.
2) Ez Ferencz volt.
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György, szt. Tamás, Winnar és Kerekvölgy 
pusztákba, Sárkány és puszta Sárkányba, mely 
utóbbi ekkor Veszprém megyéhez tartozott.

Vitán várához pedig, melybe az adomá- 
nyosok szinte beiktattak, a következő községek 
tartoztak: u. m. Forna, Zár Fejérben, Bikeke 
(Bicske) a vámmal, szt. László, Chapoly Pest- 
megyében, Tarján Esztergomban, Nagy Galla 
Komárom megyében. A beiktatásnál jelen vol
tak következő szomszéd birtokosok: Vass Miklós, 
Serédi András, Bodméry Törössy Albert és 
Mihály, Soós Fülöp, Martrassy András, Sárosi 
Kónya György és Felcsuti Bertalan János.

Egerváry László horvát, tót és dalmát bán 
halála után 1511-ben II. Ulászló király Csókakő 
várát a hozzá tartozó birtokokkal, melyeket 
Egerváry csak visszaváltásig birt zálogban, 
most pedig özv. Kanizsay Györgyné, született 
Rozgonyi Klára asszony és fia István s ennek 
fia László birt szinte zálogképen, hü és kitűnő 
szolgálatai jutalmául gergelylaki Buzlai Mózes 
királyi ajtónállónak és fiának Lászlónak és 
mindkét nemű örököseinek adta.1)

Ez a gergelylaki Buzlai család a XV. század 
elején Zsigmond király korában küzdi fel magát, 
s csakhamar az ország zászlósai sorába emel
kedik. Nevét a sárosmegyei Buczli helységről 
vette, s ugyan abban a megyében fekszik 
Gergelyíaka is, mely neki előnevet adott. *)

*) Gr. Lamberg család moóri uradalmi levéltára.
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Családfája a kővetkező:

i Balázs :
Tamás \ neje Podma- ! László 

( niczky Anna (

j Farkas 
Miklós j János 

I István

Mózes

László
Katalin

Báthory
Györgyné

Buzlai Tamásnak fia Balázs, Zsigmond 
király mellett szolgált, és azzal Bosznia, Isztria, 
Lombardia, Német, Franczia országban és Ara
góniában utazott s ez alkalommal 1415-ben 
szt. Mihály napján kapott családja részére 
Zsigmondtól nemesi czimert, mely azonban az 
okmányban leirva nem leven, alakja nem isme
retes.1) Balázsnak fia vagy unokája László volt.
V. László király alatt főpohárnok mester és a 
Garai párt hive. Budai M. 0. Polg. Lexicona 
szerint*) ő volt egyik oka Hunyadi László ha
lálának 1457-ben Garai Miklóssal, Bánffy Pállal 
és másokkal. Azután Mátyáshoz ragaszkodott, 
ki őt újra hivóvé feleskette, nehogy azokhoz 
pártoljon, kik helyébe Frigyes császárt akarták 
magyar királylyá tenni. Azután Erdélybe kül
detett, hogy az ottani rendektől a korona ki
váltására pénzt kérjen. Mint elaggott embert 
Mátyás 1476-ban a hadviselés terheitől és * 2

:) Wagner Diplomatárium Com. Sárosd 371—373. 1.
2) I. 470. 1.

5
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katonáskodástól felmenti.1) 1481-ben pedig meg
engedte, bogy a szókesfejórvári Szűz Mária 
temploma főbejárata alatt jobbfelől levő kápol
nában magának, nejének és gyermekeinek sír
boltot készíthessen.')

Fia Mózes II. Ulászló korában főajtónálló 
és udvari kapitány, 1484-ben pedig Fejérmegye 
főispánja volt, birta Lovasberényt, hol szent 
András apostol tiszteletére a plébánia templo
mot ő épitette, mint kegyurat dicséri VIII. 
Incze pápa s azon kitüntetésben részesíti őt és 
templomát, hogy mindazon hiveknek, kik szt. 
András, Mindenszentek, Nagy boldogasszony, szt. 
György napján és Nagycsötörtökön a templomot 
látogatják sat. 10 évi búcsút ád és enged.* 2 3) Jelen 
volt 1505-ben a rákosmezei gyűlésen, következő 
évben pedig Szakmári György pécsi püspökkel 
és másokkal követségbe ment Miksa császárhoz 
a béke dolgában, a hova mielőtt elment volna 
végrendeletet csinált vagyonáról, melyben ger- 
gelylaki birtokát az eperjesi szegények házának, 
a tolna és fejérmegyei javait pedig, de a me
lyek nincsenek megnevezve, fiának Lászlónak 
hagyja. E végrendeletét a király is megerősíti.4) 
Ezen László fiával Ulászlót ő is elkísérte Bécsbe 
Miksa császárhoz 1515-ben, 1518-ban pedig
mint Tolna megyei főispán emlittetik, mikor 
a simontornyai dominikánusoknak ezer juhot,

') Wagner Dipl. Sárosd. 393.
2) Teleky Hunyadiak kora XII. 191. 1.
3) Theiner II. 495. 1
4) Wagner Diplom. Sáros 212—244. 1.
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száz lovat, huszonöt ökröt, s ugyanannyi tehe
net, ezenkívül bizonyos pusztákat s szőllőlie- 
gyeket ajándékozott. 1526-ban már nem élt, 
mert akkor II. Lajos csak az ő özvegyéhez 
küldötte Vizi Ferencz deák által azt a levelet, 
melyben őt bizonyos számú katonák kiállítására 
szólítja fel.

Leánya Katalin Bethlen György neje lett, 
fia Lászlóban pedig a Buzlai család is sírba 
szállt.1)

A Buzlaiak kihaltával Csókakő vára ismét 
gazdát cserélt. II. Lajos ugyanis Prágában 
1522. aug. 20-án kelt levelében* 2) azt Kanizsay 
Lászlónak, György fiának és nejének Annának 
adományozta, kinél amúgy is már zálogban 
volt, és pedig adományozta zálogképpen azon 
nyolcz ezer forint fejében, mellyel ő atyjának 
Györgynek báni fizetésével még hátralékban 
volt. Az adomány levélben, melyben fölhívja a 
fejórvári káptalant, hogy őtet beiktassa a kö
vetkező királyi emberek neveztetnek meg: Csőri 
Miklós, Eberliczkoi Péter deák, Keresztúri Csudi 
Lukács, Sághi Váli Pál, Berényi Imre.

Kanizsai György, Miklós fia a tárnokmester 
Miklós unokája az ős Osl vagy 03th nemzetség
ből származott, már elei nagy tekintélyre, 
vagyonra és méltóságokra emelkedtek, közülük 
Kanizsai János esztergomi prépostból egri 
püspök, végre esztergomi érsek lett. Zsigmond

*) Nagy Iván i. m. II. 278—279. 1. és Budai polg. Lexikon 
I. 470—471. 1.

2) Gróf Lamberg család levéltárában.
5*
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korában több hadban vett részt, jelen volt a 
konstanczi zsinaton. S ő volt az első magyar 
prímás, ki Bonifácz pápától kapott „apostoli 
szentszék született követe“ czirnet utódai szá
mára is megnyerte.

György, László atyja, Mátyás halála után 
ennek fiát Corvin Jánost akarta a trónra segí
teni, de a csonthegyi szerencsétlen ütközetben 
Báthory István vajda őt elfogta s Budára hozta. 
Itt adta szavát, hogy Ulászló ellen nem dol
gozik, a ki aztán őt főpohárnoki, valamint 
belgrádi és horvátországi bánságra emelte.

Ezen méltóságok után járó fizetése és só 
illetménye fejében hátramaradt tartozásról t. i. 
11607 forintról tesz II. Lajos a fent emlitett 
adományozó levelében említést, melyből fia 
László 3607 forintot elengedvén, a fent maradt 
8000 frt fejében kapta meg Csókakőt.

Második házassága miatt hűtlenség], bélyeg
gel sujtatott. Első felesége t. i. Bánffy Erzsébet, 
Bánffy Pál és Báthory Margit leánya volt, kinek 
halála után ennek testvére Bánffy Dorottyának 
Rozgonyi Jánossal nemzett leányával Klárával 
kelt házasságra, de a törvények ellenére úgy 
látszik a szentszék fölmentvénye nélkül. Azon
ban a fölmentvényt utólagosan megnyervén, a 
hütlenségi bélyegtől is megszabadult, mert ez
után is magas méltóságokat viselt.

Fia László vasmegyei főispán és ország
bíró volt 1525-ben. Ugyan ezen évben elkül- 
dötte őt II. Lajos király Drágfy Jánossal és 
másokkal a hatvani országgyűlésre azzal az
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üzenettel, hogy Verbőczy István nádorrá válasz
tását ő is helybenhagyja, mely hirt a rendek 
oly örömmel fogadtak, hogy Kanizsai Lászlót 
is azonnal országbíróvá tették.

Volt ugyan Drágfy Katalintól egy fia Fe- 
rencz, de ez örökös nélkül halt el, őt követte 
a sirba atyja is és vele kihalt a Kanizsaiak 
férfi ága. Leánya volt Orsolya, később Nádasdy 
Tamás hitvese, kire Zápolya is, meg I. Ferdi- 
nánd is fiúsítás utján minden apai javakat 
átruházott.

És itt, ha már kiterjeszkedtem Csókakő 
vára eddigi birtokosainak vázlatos ismerteté
sére, lehetetlen, hogy a Nádasdy nemzetség 
sarjadékainak, kik a csókakői vár és tartozékai 
birtoklásában egymást követték, ne soroljam 
fel röviden életadatait.

Nádasdy Tamás azon Nádasd nemzetségből 
(genus) veszi eredetét, mely a honfoglalás első 
korszakában a dunántúli részekben nyerte bir
tokait. Atyja Ferencz volt, Mátyás király 
alatt egy nehéz lovas zászlóalj vezére, némi 
haditetteiről jeles vitéz. Anyja enyingi Török 
Orsolya, Török István leánya. Ifjú korában 
tanult a Mátyás király által alapított budai 
iskolában, innét nagybátyja Török István költ
ségén Grátzba, majd Bolognába és Kómába 
ment, mint az akkori időben a tudás legneve
zetesebb forrásaihoz. A bölcsészet és egyébb 
tudományokon kívül, a latin, német és olasz 
nyelveket tökéletesen elsajátította. Rómában 
tartózkodott még akkor is, a mikor Verbőczy
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István, mint Lajos király követe a pápához jött, 
segitsóget kérendő. Mikor aztán a pápa Cajetán 
tábornokot elküldte Lajoshoz a pénzzel, velejött 
Tamás is, hog}7" a bibornok tolmácsa lehessen, 
s itt  is maradt, mint a király titoknoka. Mint 
ilyent Lajos 1526. junius 1 9-én Ferdinánd osztrák 
herczeghez, Y. Károly császárhoz, és a Späyer- 
ben egybegyült német rendekhez küldte a török 
elleni segélyért. Ezen útjában fuvarra 50 frtot 
kapott, mely összeg jó pénzben csak 25-öt te tt 
ki. Segély helyett azonban mindenütt csak üres 
Ígéretekkel bocsátatták el. A határszélen érte
sült a mohácsi vész szerencsétlenségéről, mely
nek hírével sietve jött Komáromba, hogy a 
királynét onnét Pozsonyba kisérje, majd hogy 
pártfeleivel Ferdinándhoz menjen őtet a királyi 
trónra meghíni, kinek megválasztásában ő egyik 
főtényező volt. 1527-ben Bornemisza János 
halála után Budavár kapitánya lett s mint ilyen 
eszközló Tata, Esztergom meghócioltatását Fer
dinánd részére.

Midőn Szolimán, daczára minden ellenállás
nak, elfoglalta Budát, Nádasdy Tamás Zápolya 
kezébe került, s csak azon feltétel alatt nyeró 
meg szabadságát, ha az ő pártjára esküszik. 
Megírta azt Ferdinándnak, s kérte föloldozását 
hűsége esküjétől, mit az bár nem örömest, de 
teljesített. Zápolya 1530-ban Sziget vára alá 
küldte Somogyba, hogy azt Török Bálinttól 
visszavegye; de még ő azt vívja, Rogendorf, 
Ferdinánd vezére Buda alatt terem. Zápolya 
gyengébb erővel lóvén a várban, Tamást három
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levéllel értesíti, hogy „Budát megszállották, a 
város még hatalmunkban van, siess hozzánk, 
ha hűséges vagy; János király.“ Tamás e hí
vásra ott hagyta Szigetet és Székesfej érváron 
keresztül Budának tartott, azonban arról érte
sülvén, hogy Rogendorf neki az útban lest 
vetett, 300 huszárjával visszatért Székesfejér- 
várra s Váraljai Szaniszló préposthoz száll. Ezt 
titkába avatja, hogy ő egy Balázs nevű kocsis 
kalauzolása mellett ismeretlen utakon Jánoshoz 
megy, a mi Zápolya örömére sikerült is, és 
sikerült neki a vár megvédése is, mert Rogen- 
dorf elvonult Buda alól. E szolgálataiért kapta 
Zápolyától Bogaras várát és földjét jutalmul 
„Fogaras föld örökös ura“ czimmel. Megkapta 
Huszt várát s egész uradalmát.

Mikor Zápolya az álnok Grittit ország kor
mányzóvá tette, Berzencze várában Nádasdy 
Tamás, Sulyok György, István és Balázs, Török 
Bálint, Szalay János, Bakics Pál és Majláth 
Istvánnal szövetségre lépett, hogy egymást 
védik meg Gritti cselszövényei ellen. Minthogy 
azonban Grittinek fondorlatai Kadasdy ellen 
oly kitérj edettek és oly szövevényesek voltak, 
hogy Kádasdy az ezek elleni védekezést már 
megunta, de Zápolyának a törökkel való szö
vetségét sem tartotta az országra nézve elő
nyösnek, azon ürügy alatt, hogy Kanizsai 
Orsolyával házasságra lépve, a menyegzőre el- 
kéredzett és többé hozzá vissza nem tért. Mikor 
még Gritti Konstantinápolyba ment, már Sza- 
laházy Tamás egri püspökkel dolgozni kezdett,
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hogy Ferdinándhoz visszamehessen. Ferdinand 
ezt örömmel vette tudomásul, mert erényeiről 
ismeró és becsülni tanulta, az egyesség Hold- 
mezővásárhelyen 1534. aug. 6-án Szalaházv 
Tamás, Thurzó Elek közbejöttével meg is köt
tetett,1) mely egyessógben az is benfoglaltatik, 
hogy Ferdinánd Tamást nem kényszeríti Zápo
lya elleni személyes küzdelemre, csak is akkor, 
ha a király is jelen volna a hadban, s ha 
Zápolya török sereget vezet, és ez utóbbi eset
ben is ha maga nem vesz részt, zsoldosait tar
tozik küldeni.

Politikai érdemein kívül nem fog feledó- 
kenysógbe menni az ő neve a tudományos 
világban sem, nem mint olyané ugyan, ki saját 
írásaival gazdagította a tudományokat, hanem 
mint olyané, ki pártolása által a tudományos 
férfiaknak mozdította azt elő. Tudásvágyának 
tulajdonítható, hogy levelezésben állt Melanch- 
tonnal, ki pártfogásába ajánlotta Dévai Biró 
Mátyást, Erdősi Jánost és másokat, kik a kül
földi egyetemekről a reformáczió tanaival tér
tek vissza hazájukba. E férfiak aztán sárvári 
uradalmában tartózkodának. Erdősiről bizonyos, 
hogy az újszövetségi szentirást magyarra for
dította, s Ujszigeten Nádasdy mezővárosában 
az ő költségén felállított s Ábádi Benedek által 
kezelt nyomdában — mely nyomda Mátyás 
király budai nyomdája elpusztulása után első 
volt az országban — adta ki 1541-ben, a hol

!) Pray Epis. proe. II. 55. 1.
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1539-ben megjelent az első magyar Grammatika 
is. Nyomdát alapított még Sárváron, iskolákat 
pedig Ujszigeten és Csepregen. melyek ellen a 
század végén hazánk legvirágzóbb tanintézetei 
valának. Különös pártfogásába részesítette Ve- 
ránczot is, kit azon idő alatt, mig nála Sárvá
ron tartózkodott, nyílt elméje és nagy tudomá
nyánál fogva igen nagyra tanult becsülni. Abból, 
hogy Tamás Melanchtonnal levelezett s a neki 
ajánlott férfiakat pártolta, azokat talán a refor- 
mácziót követő jobbágyainál mint lelkészeket s 
tanitókat elhelyezte, nem bizonyítható az ő 
protestáns volta, annyival kevésbé, mert őtet 
benső baráti viszony füze Oláh Miklós érsekhez, 
Yeráncz püspökhöz, kikkel ezen barátság alig 
állhatott volna fen. De legerősebb bizonyíték 
Nádasdynak a kath. hitéről az ő nádorrá történt 
megválasztatása s a kinevező oklevél azon része, 
melyben buzgóságára bizatik a kath. egyházi 
javadalmak és tisztségek betöltése; ha csak 
föl nem tételezzük róla azt, hogy vallási meg
győződését a politikai érdekekért eltitkolta.

Egyik elnöke volt azon nagyszombati gyű
lésnek 1547-ben, mely a jobbágyok szabad köl
tözködését visszaállította, melytől azok a Dózsa 
lázadás után megfosztattak. 1537-ben horvát 
bán, 1540-ben országbíró, 1552-ben főhadvezór 
s végre 1554-ben Magyarország nádorává lett.

Érdekesen Írja le Budai Ferencz1) Lippa 
vívását Nádasdv által, valamint Ujsziget és

') i. d. m. II. 726. sat. lap.
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Babócsa körüli hadjáratokat, Achmed s Alibég- 
nek a Rinya vizénél történt megveretését, a 
bol Kádasdy Jakab is, apui Tamás testvére, 
elesett 1556. jul. 23. Végre Ferdinánd herczeg- 
nek Kádasdy vezérsége alatt megkisérlett leg
első csatározásait. Horváth Mihály pedig egy 
egész terjedelmes életrajzot adván róla1) Tamás
nak úgy kiváló jellemét, mint államférfim böl- 
c-seségót méltókép domborítja ki.

Kanizsai Orsolya János király által 1532- 
ben fiusittatván, e fiúsítást mikép fentebb em- 
litém Ferdinánd is megerősitette. Igv jutott a 
Nádasdy család Csókakő vára és tartozékainak 
birtokába.

Tamás halála után, mely Egervárott 1562. 
junius 2-án történt, annak minden családi bir
toka, igy Csókakő is fiára Ferenezre szállt át. 
Alig 9 éves korában vesztvén el atyját, édes 
anyja gondozása alatt növekedett; s minthogy 
az akkori háborús időben a hadi pálya volt az 
egyedüli, mely a becsvágygyal biró fiatal nem
zedéket szolgálatába édesgette. Ferencz is erre 
a pályára lépett s i tt  aratta babérait. Már 
1579-ben Rudolf kormánya alatt, tehát alig 26 
éves korában éreztette kardja élét a haza ellen
ségével, a törökkel, midőn Erdődv Tamás, Zrinyi 
György és Batthyány Boldizsárral megverték a 
szigeti basát, ki őket, midőn a Mura és Kanizsa 
folyók egyesülésénél a török becsapásai ellen egy 
Bajcsa nevű várdát építettek, ebben gátolni akarta.

3) gr. Nádasdy Tamás élete. Buda 1838.
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15S 1-ben szinte Batthyány Boldizsár és 
Zrinyi György társaságában indultak Pozsega 
tájára 2500 lovassal és gyaloggal s találkozván 
Gorbonok váránál Skanderbóg pozsegai basával, 
azt levágták, Hussein athinai várnagyot 400-nál 
több törökkel elfogták s barmadfélszázat lemé
szároltak.

De a hős Ferencz nemcsak az ellenség 
előtt volt bátor és elszánt, hanem bátor és 
szókimondó vala a zöld asztalnál is. Rudolf 
kormánya alatti elégületlenségek ismeretesek 
mindazok előtt, kik a történelemben nem járat
lanok. Már 20 év óta üresen állt a nádori 
szók, a végvárak idegen nemzetiségű kapitá
nyokra voltak bizva, a hivatalok s egyházi java
dalmak betöltlenek voltak, a közügyeket nem 
magyar hatóságok intézték el, a magyar kamara 
a némettől függött stb. A nemzet egyik leg
hőbb kivánsága volt tehát ezen sérelmek orvos
lásán kiviil a nádori tiszt betöltése, mert ennek 
megürülte óta kapott lábra a legtöbb visszaélés 
s a nádor őrködésétől remélte a kormány tör
vényszerű eljárását, az idegen beavatkozás meg- 
gátlását, s jogai fentartásának legerősebb biz
tosítását. Az 1583. mártius 1-óre egybehívott 
országgyűlésen, melyen maga Rudolf is meg
jelent, azok között, kik a nemzeti jogokat leg
erélyesebben védték, a sérelmek orvoslását leg
határozottabban sürgették, Batthyány Boldizsár 
és Xádasdy Ferencz voltak a legelsők, minek 
majdnem kárát is vallották. Az országgyűlésen 
ugyanis kissé erősebb kifejezéseket használván.
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ebben az udvari párt sérelmet talált, s e sérel
met még nagyította, az uralkodót pedig izgatta 
Eadéczy István egri püspök királyi helytartó 
nemtelen bosszúállása. Levelet1) irt a királyhoz 
s tanácsolta neki Batthyány Boldizsár és Eá- 
dasdy Ferencz titkos elfogatását. Undort kelt 
az ember lelkében e levél olvasása. Rudolf nem 
hajlott szavára, hanem kikérte véleményét az 
ő és Erneszt főherczeg tanácsosainak is. Ezek 
is helyeselték Radéczy javaslatát, bár mondák 
elégséges próbák hiányzanak; mindazonáltal 
kihallgatandónak tartották Draskovics György 
győri püspököt és kanczellárt. A hozzá intézett 
első kérdés igy szólt: Hiszi-e, hogy Ő Felségé
nek elég igazságos oka van a kérdésben forgók 
elfogadására mindamellett is miket a bünpróbák 
hiánya mellett fel lehet hozni? és Draskovics 
a püspök és kanczellár azt felelte, hogy hozzá
járul a királyi helytartó véleményéhez, mert 
meg van győződve, hogy ha a kérdéses egyének 
elfogatnak sokkal csöndesebb lesz a jövő diéta, 
mintha el nem fogattatnának.

Az elfogatásból származó veszélyes következ
ményeket azonban, melyek ily kevéssé indokolt 
erőszakos lépésből fölmerülhetnének, érettebben 
megfontolván az udvar, még sem mert a vég
rehajtáshoz nyúlni, mielőtt a magyar korona 
többi tanácsosaival és más főrendüekkel nem 
érintkeznék. Ezek tehát fölhivattak Bécsbe, de 
korán sem feleltek meg Radéczy, Draskovics és

l)  Horváth M. Magy. or. tört. IV. 378. 1.
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a német tanácsosok titkos óhajának, hanem 
férfias nyíltsággal előterjesztették szükségét 
annak, hogy mielőbb országgyűlés tartassák, a 
végvárak kapitányságaira németek helyett ma
gyar családbeliek alkalmaztassanak, s a múlt 
országgyűlés sérelmei orvosoltassanak. Ezen 
higgadt és határozott vélemény Radéczy és- 
Draskovics tanácsának végrehajtására bátorí
tást nem nyújtván, azt foganatba sem vették, 
így szabadult meg Nádasdy és Batthyány a 
bukástól, hogy önfeláldozó életüket tovább is a 
haza javára szentelhessék. A béke szerződés 
daczára ugyanis 1586-ban Muraközben pusztí
tott a török, de Pá]ffy Miklós és Nádasdy 
Ferencz megverték őket. Még érzékenyebb csa
pást mért rájuk Nádasdy a következő óv febr. 
havában Huszár Péter pápai és Ormondi palotai 
várnagyokkal. Redzset béget elfogta és 600 
foglyot és nagy zsákmányt ejtett. E siker fel- 
bátoritá őtet, hogy Pálffyval Buda alá menjen 
s a várőrsógnek az érdi lapályon legelő lovait 
elfoglalja, bár ezt az utánuk száguldó török 
őrség tőlük ismét visszafoglalta.1)

A végheli bégek még ez évben betörtek 
Mura vidékére, s midőn gazdag zsákmányukkal 
visszatértek Batthyány Boldizsár és Nádasdy 
Ferencz őket úgy megverték, hogy közülük 
2000-en és Szinán mohácsi basa a csatatéren 
maradtak, 1500-nál pedig több, Mohamed pécsi. 
Hassán koppányi béggel és sok más előkelő 
törökkel fogságba esett.

') Istvánfi Libr. XXVI. 564. i.
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De mindezen győzelmek daczára sem javul
tak a kormány viszonyok; a bajok egyre szapo
rodtak, a nyolczados törvényszékek a felek 
kárára nem tartattak meg, a régi bajok orvos
lásának elhanyagolása nagyon fokozta az álta
lános elégedetlenséget; a mi sikert az 1593-ik 
évi országgyűlés fel tud mutatni, különösen az 
ország védelmére vonatkozót, mely idő alatt 
Nadasdy és mások, úgy Bécsben, mint Rudolfnál 
Prágában tárgyalták a sérelmek orvoslását, 
mindazon siker részben Nádasdy Ferencz eré
lyes buzgólkodásának vala köszönhető. Es e 
buzgólkodás az ország védelme iránt nem is 
Tolt fölösleges.

Ugyanazon év őszén Szinán 150 ezernyi 
haddal jö tt az országba, s miután Veszprémet, 
Palotát hatalmába kerité, és seregét Budára s 
onnét Nádorfehérvárra vezeti, Pálífy Miklós, 
Zrínyi György, Hardek Ferdinánd, Nádasdy 
Ferencz, Thurzó György és lllésházy István 
Székesfej érvár megvivására indultak. De mert 
hallották, hogy Hassan budai basa 20 ezernyi 
hadával a vár segítségére siet. abba hagyták a 
vár ostromát és Hassan elé mentek. Pákozdnál 
találkozott a két sereg nov. 1-én. Az itt  aratott 
győzelemről igy ir a sárospataki krónika: 
„Székesfejórvárnál 20 ezer törököt megvertek 
az oda való urak, Nádasdy, Zrínyi és Pálífy. 
14 ezer veszett el a törökben sok béggel, a 
budai basa, ki velők volt sebet kapván elfutott 
és meghalt, nyertek 32 taraczkot, a mieinkben 
estenek 200 sebes és holt. Hic dictum: „hátra
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magyar.“1) Készt vett Nádasdy 1590-ben Esz
tergom és Párkány vívásánál, ott volt Prágában 
1597-ben azon hadi tanácsban, mely Mátyás 
főherczeg elnöklete alatt a török elleni készü
lődések ügyében intézkedett, miután Pálffy és 
Nádasdy szavára már a német hadi tanács is 
adott valamit. És ezen tanácskozásról jegyzi 
meg Illésházy az évkönyvben: „ez időben csak 
két magyarnak Pálffynak és Nádasdynak hittek 
vala valamit, egyóbbnek ugyan senkinek sem 
hittek.“

1597-ben Pálff'yval beveszik Tatát s a ben 
levő törököt egy szálig levágják. Buda sikerte
len megszállása után Schwarzenberg, Pálffy és 
jSladasdy, Gesztes. Veszprém. Palota és több 
szomszédos kisebb várat vettek be; következő 
évben pedig ugyan ők harczoltak a török ellen 
túl a Dunán s április 16-án 8 ezer emberrel 
Budát akarták ép oly csellel bevenni, mint 
tavaly Győr várát, de nem sikerült, és igy meg
elégedtek azzal, hogy Zsámbókot bevették és a 
várat légbe röpítették. Még ez év őszén Nádasdy, 
Pálffy és Schwarzenberg, Lakot, Bolondvárt, 
Koppányt, Ozorát és Dombóvárt vették el a 
töröktől.

Pálffy Miklós és Schwarzenberg halála után 
Pápa megvétele a vallon őrségtől egyedül Nádas- 
dyra maradt.

Tevékeny részt vett 1601. okt. 15-én a 
Csókakő és Fejérvár között elterülő sárréti

' ) Tört. Tár. IV. 52. I.
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csatában, és Thurzóval 1602. őszén Adony, Föld
vár, Paks és Tolna visszavételében, végre Budá
nál Ruzwurm és Kolonicscsal a török megveróse 
után Hatvan visszafoglalásában.

Rövid idő múlva e győzelem után Nádasdy 
Ferencz 1604. jan. 4-én elhalt Sárvárott. Vezér- 
sége mellett Vasmegye főispánja és királyi 
főlovászmester is volt. E rettenthetlen és rop
pant erejű embert, ki képes volt két törököt 
egyszerre fölemelni és levegőbe dobni, kit kor
társai a törökökön vett győzelmeinél fogva 
Fekete Bégnek neveztek, ki az ellenség előtt 
győzhetetlen volt, ezt a férfiút alig 40 éves 
korában meggyőzte a halál. Nejétől Báthory 
Erzsébettől nemzó:

Pált, ki ősei nyomdokain szinte a hadi 
pályán szerzó babórait, Kanizsánál pedig hősi- 
hirt és dicsőséget, 1604-ben Vasmegye főispánja, 
1 622-ben a Dunántúli részek országos főkapi
tánya, királyi tanácsos és királyi főudvarmester 
lön, Róvay Judittal nemzó:

Ferenczet. Ez ismét egyike a család legjele
sebb férfiainak, ki azonban a legszerencsétlenebb 
korban élve, végre a hazaszeretetének, ellensé
geinek és gazdagsága irigyeinek esett áldozatul. 
1633-ban Vasmegye főispánja, 1644-ben királyi 
tanácsos, 1646-ban főudvarmester, 1664-ben 
országbíró, Zala és Somogymegyók főispánja,, 
v. b. t. tanácsos, s végre a nádor halálával 
királyi helytartó lett. Képzettségét, szónoki 
erejét tanúsítja azon ékesen szóló beszéd, me
lyet 1649-ben a nádor választáskor tartott.
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midőn Pálffy ellenében inkább Forgácsot ókajtá 
nádornak.1)

Az irodalom pártolásának emlékét fentart- 
ják a Pottendorfban 1658-ban kiadott ..Törvény- 
gyűjtemény“ és 1664-ben nyomott „Mauzóleum 
regni apostoliéi regum et ducum“ czimü képes 
munka, mely utóbbinak szerző jogát azonban 
elakarják tőle némelyek vitatni.

Bele vonatva a Wesselényi-féle összeeskü
vésbe, noha megkegyelmezéseért maga a pápa 
is közbenjárt, csupán ellenségei ármánykodása 
következtében nem magyar birák által pallós 
általi halálra Ítéltetett és 1671. április 30-án 
Bécsben lefejeztetett. Nem Lipót császár és 
királynak, de csak is az őt közvetlen környező 
tanácsosainak tulajdonítható Nádasdy és társai 
halálos Ítélete.

Az állam tanács Lobkovitz elnöklete alatt 
azt a végzést hozta az ítéletre, „hogy igazságot 
leéli szolgáltatni s az ítéleteket végrehajtani.“* 2)

„Lobkovitz a főminiszter, Hocker a meg
bízott törvényszék elnöke — tán hogy saját, 
mint később kitűnt, kérdésbe vonható hűségüket 
a császár előtt mások sujtása által gyanútlanná 
tegyék, tán hogy az uj rendszernek, melyet az 
udvar Magyarországban megalapítani akart, 
rettegés által könnyebben utat törjenek, tán 
személyes gyűlöletből a vádlottak iránt, vagy 
együttvéve mind a három okból — halálukat

!) Kazy 107-108. 1.
2) Szalay V. 142. 1.

6
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akarták s halniok kelle. A pápa közbenjárását, 
a magyar tanácsosok kérelmeit s előterjesztéseit, 
maguknak a vádlottaknak s rokonaiknak sziv- 
rázó könyörgéseit, nehogy a császár szivét 
megvegyék, miként a közvélemény tartá, a fő- 
minister elsikkasztotta, s a halálos Ítélet meg
erősítését Hocherrel együtt hosszan fejtegetve, 
hogy kegyelemnek itt  helye nem lehet, az itt 
felette káros lenne, Lipóttól inkább mintegy 
kicsikarta, mint által vette."1)

„És a közvélemény aligha csalódott, midőn 
kivált a főminister személyes ellenségeskedésének 
tulajdonította a vádlottak halálát. A Mignet 
által kiadott „negociations relatives á la suc
cession d’Espagne" sajátságos világban láttatják 
e státus férfiú jellemét. Midőn a franczia követtel 
szót váltott, uráról olyas kifejezésekkel élt. 
melyek a Palmerininek adott utasításba beillet
tek volna. Most kapott az alkalmon, hűségét 
azoknak buktatása által tüntetni ki, kik talán 
óvakodnak boldogtalan merényöktől, ha a Lob- 
kovitzok és Auerspergek, Leopold ezen főfőta
nácsosai, jobbágyi hűség dolgában jobb példával 
mennek elő. — Hocher udvari kanczellár votu- 
mában hosszasan fejtegette a halálos Ítélet 
végrehajtásának jogos és szükséges voltát, s igy 
szólt: „a győző jogával a legyőzöttek ellen, királyi 
joggal a lázadók ellen cselekszik az, ki miként 
az ellenség ellen fegyvert fog, a jelen bűnösök *)

*) Horváth M. M. o. tört. VI. 49—50. 1. és Hist, execut. 
C. Nádasdy etc.
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ellen kardot ránt. Nem is ismerek oly kivált
ságokat, melyek ez alkalommal tekintetbe jö
hetnének. Miért is van mindig hüvelyében a 
kard, ha soha ki nem rántatik, ha nem remél
nek tőle semmit a jók és nem félnek tőle a 
gonoszak? Nézd el nekem uram, ha azt mon
dom, hogy a te dicsérendő jámborságod, kegyes
séged és hajlandóságod csak alkalmai szolgált 
a te veszedelmedre és ellenségeid vakmerő
ségére.“1)

Vésztőkét akarta a főminister, az államtanács 
lelke, vésztőkét Hocher a kiküldött birák elnöke 
és szóvivője, meg kellett tehát halniok, mondja 
Szalay idézett helyen.

Különben, hogy mily vélemény uralkodott 
a tanácsosok között Magyarországnak akkori 
főnemeseiről, tanúsítja egy előterjesztés, mely 
nincs ugyan szerzői névvel jelezve, de a gróf 
Nádasdy család nádasd-ladányi levéltárában, 
mint gróf Róttál János hagyatékából fenmaradt 
iratok közt olvasható. Ezen előterjesztésben 
(nem szóról-szóra, csak emlékezet után idézem) 
az van mondva, hogy ki kell irtani a magyar 
nemességet mind egy szálig és elkobzott javaik
kal uj, a császárhoz hü nemességet teremteni.

Az Ítélet következtében, mely Nádasdy 
Ferencz gróf fölött kimondatott, az életen kivül 
elvétettek tőle öszszes birtokai is, köztük

!) Archív für Kunde östen\ Geschichtsguellen, heraus
gegeben von der zur Pflege vaterl. Geschichte aufgestellten 
Comission der kaiser. Akademie der Wissenschaften. VIII. k. 
68. 1. L. Szalay Magy. o. tört. V. 146—147. 1.

6*
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Csókakő vára ós tartozékai, melyek a kincstárra 
szálltak.

Csókakőre vonatkozó okiratok a Xádasdyak 
birtoklási idejéből sem a moói, sem a nádasd- 
ladányi levéltárban nem léteznek, hisz a jószág 
elvétele alkalmával a fiscusra szálltak a családi 
irományok is. Csakis egyetlen egy másolatot 
őrzött meg a moóri levéltár, melyben gróf 
Xádasdy Ferencz, Tamás nádor fia Vasvármegye 
főispánja tiltakozik a győri káptalan előtt az 
ellen, hogy Kapornoki Deák Ferencz a csókakői 
várhoz tartozó Csurgó falut a királytól meg
kapja.1)

1678. jul. 26-án Becsben kelt okirat szerint 
a koronára szállt Csókakő várát ós uradalmát
I. Lipót Széchenyi György kalocsai érseknek 
adományozza 15 ezer forintért élethossziglani 
birtoklással,') ki azt 1688-ban kelt végrendele
tével, mint saját birtokát az esztergomi szent 
ferenczieknek hagyományozza,1) de a mely ha
gyományozást ugylátszik nem szentesítették, 
mert 1691. nov. 8-án I. Lipót a csókakői ura
dalmat, mely a koronára szállt, Báró Hochburg 
János főhadi szállítónak s mindkét nemű örö
köseinek adományozza pallós ós kegyúri joggal, 
azon 60 ezer renus forint fejében, melyet ő a 
kincstárnak az ő szükségei fedezésére adott ós 
lefizetett. A győri káptalan pedig 1692. okt. 
21-ón statuálja is.

*) Gróf Lamberg család moóri urod. levélt.
2) ü . o.
*) Liber Regius III. 41. lap. Az országos levéltárban.
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A beiktatási parancsban következő királyi 
emberek emlittetnek: Fiáth János, Posgay 
Ágoston, Vásárhelyi István, Baranyai György, 
Záclory András, Deákv János, Szabadv András, 
Böze Mihály, Vásárhelyi Ferencz, Fürdés Mihály.

Ezen adomány levélben következő helyek 
vannak megnevezve: u. m. Csókakő vára, Pátka 
Szüzvárral együtt, Ság, Nyék, (most Pátkához 
tartozó majorság), Kisfalu, Nováki, Zámoly, 
Gánt, Csákberény, Puszta Xána, Keresztes, Szent 
Borbála, Orond, Igar, Csurgó, Bodaik, Sőréd, 
Kajmáti, Xagv Veleg, Kis Veleg, Sárkány, Puszta 
Vám, Ondód, Mellár, Dobos, Törös, Vajai, Bököd, 
Szent Erzsébet, Árki, Timár, Tárnok, Szent 
Kereszt, Kereki, Gerencsér, Szentgyörgyvár, 
Kápolna, Kerek szent Tamás és Ikróny, melyek 
Fejér, Győr és Komárom megyékben fekszenek.

Ezen Hochburg Jánosnak azelőtt Haas volt 
a neve. Aeki 1648-ban okt. 29-én, midőn még 
magyaróvári élelmezési tiszt volt, III. Ferdinánd 
czimeres magyar nemességet ad.1) 1658-ban nov. 
6-án Lipót a fenti armálist megerősíti, a czimert 
módosítja s Haast „de Hochburg" előnévvel 
ruházza föl.* 2) Végre 1683-ban szinte Lipót 
Hochburgi Haas Jánost a Haas név elhagyásával 
és csupán Hochburg névvel birodalmi lovaggá 
teszi és czimerét kibővíti.3)

Hogy a török idők viszontagságai mennyire 
megviselték ezt a vidéket, mutatja több törtó-

J) Gróf Lamberg család moóri urod. levélt.
2) U. o.
3) U. o.
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nelmi adat. így a moóri levéltárban Seidel 
Ignácz írott krónikája szerint — mert a levél
tár kutatásában ón még ennyire nem halad
tam — van egy Urbárium, mely 1662. évről, 
tehát még a Nádasdyak birtoklása idejéből 
Csókakő várához tartozó következő lakott és 
lakatlan falvakat sorolja föl, u. m.:

Lakottak: Szent Erzsébet község 11V2 job
bágyi telekkel.1) Moór 31 jobbágyi telekkel. 
Bodaik 23, Csurgó 34V2, Zámoly 29, Pátka 3872, 
Igar 10, Keresztes 22V* jobb. telekkel.

Ezek tehát 1 662-ben művelés alatt levő 
lakott községek voltak; azonban a következők 
már mint lakatlanok, üresek és művelés alatt 
nem levők soroltatnak föl, u. m .: Yaval, Árki, 
Vám, Kána, Gerencsér, Szent György város* 2) 
(szentgyörgyiensis urbs.) Szent Kereszt, Kereki, 
Ondód, Szent Albert,3) Dobos, Sárkány, Kis és 
Nagy Veleg, Tárnok, Tőrös, Tímár, Seród, Orond, 
Csákberóny, Almás, Gánt, Apostag, Nyék,4) Kis
falud, Kerek szt. Tamás és Ikróny.

Hogy a török időkben Fejérmegye ezen 
része közigazgatásilag is nem Fejér, hanem 
Komárom megyéhez tartozott, mutatja egy 
1669-ből fenmaradt portális conscriptio, mely 
a következő községeket sorolja fel, mint Fejér- 
várhoz be nem hódolt, hanem Gesztes és Tata 
várak oltalma alatt Komárom megye közigaz

*) Most erdőség.
2) Ma szt. György vár.
3) Ma ismeretlen.
4) Pátka mellett.
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gatása alá tartozó községeket, névszerinti Moór, 
Dsókakő, Csákberény, Gánt, Forna, Csákvár, 
Boglár, Bicske, Csabdi, Mány, Szaár, Felcsut, 
Alcsut, Doboz, Tabajd, Bodmér, Ácsa, Yaál, 
Etyek, Zámor, Gyúró, Tordacs, Kajászó szent 
Péter, Pátka, Lovasberény, Zámoly, Bodaik.1)

És mutatja a török idők pusztitó nyomait 
a következő összeirás is, mely szerint a csóka
kői uradalomhoz tartozó községek nemcsak a 
magyar földes úrnak t. i. az összeirás idejében 
Csókakőt biró Széchényi György érseknek, ha
nem a török császárnak, valamint a török 
basáknak, mint egyes földes uraknak is adóztak. 
Ez összeirás egész terjedelmében a következő:

Kimutatása a Csókakeő várához tartozó 
falvaknak:

1. Pátka falu. Székesfejérvártól egy mért- 
földre, törökök idejében adózott az esztergomi 
érseknek 60 frtot, a török császárnak 1 2 frtot, 
a török földes urnák miden telek után 50 dénárt, 
egy kocsi tüzelő fát, egy kocsi szénát, egy itcze 
vajat, bizonyos számú kézi és kocsi napszám
mal; terményekből tizeddel. Van szép halastava 
és elpusztult szőlleje. Azelőtt volt benne 30 ház, 
most csak 14.

2. Zámoly falu. Székesfejérvártól 2 mért- 
földnyire, Csókakő várától 1 mf. A törökök 
idejében adózott az esztergomi érseknek 60 frtot, 
a török császárnak 15 frtot, a török földes ur
nák minden egyes telek után 1 frtot, két kocsi

') Századok 1870. évi nor. füzet.



tűzi fát, kófc kocsi szénát, egy pint vajat, tize
det a termények után. Azelőtt volt benne 3Ö 
lakott ház, most csak 10. Van erdejük és el
pusztult szőllejük.

3. Cságh-berény. Fejérvártól 2, Csókakőtől 
pedig 1 mértföldnyire. A török időben adózott 
a földes urnák (esztergomi érsek) 60 frtot, a 
török császárnak 10 frtot, a török földes urnák 
minden telek után 1 frtot, két kocsi fát, és két 
kocsi szénát, egy pint vajat, minden telek után 
pedig a tizedet természetben. Azelőtt volt benne 
30 lakott ház, most csak 4. Van elpusztult 
szőlleje és erdeje.

4. Moór falu. Fej érvártól 3, Csókakő várá
tól pedig 1 mfnyire. A török időben adózott az 
érseknek 100 frtot, török császárnak 35 frtot, 
a török földes urnák minden telek után. 1 frtot, 
két kocsi fa és két kocsi szénával, 1 pint vaj
jal, tizedet pedig minden termény után termé
szetben. Azelőtt volt benne 35 lakott ház, most 
nincs több ötnél, van elpusztult szőllejük ős
erdejük.

5. Körösztes falu. Szókesfejórvártól 1 mért
földnyire és Csókakőtől is annyira. A török 
időben fizetett az érseknek minden telek után 
3 frtot, a török császárnak összesen 1 5 frtot, a 
török földes urnák pedig minden telek után 50 
dénárt, 2 kocsi fát, 2 kocsi szénát, egy pint 
vajat, tizedet pedig minden néven nevezendő 
dologból, (tehát terményből és állatból.) Azelőtt 
volt benne 20 lakott ház, most csak 15. Van 
elpusztult szőllejük és értéktelen halastavuk.
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Jegyzet. A következő falvak a háború csa
pásai alatt elpusztultak, holott van elegendő 
földjük, legelőjük, szőllejük és erdejük.

6. Igar falu. Fejórvártól 1, Csókakőtől fél 
mórtföld, azelőtt lakott, de a háborúban el
pusztult.

7. Csurgó falu. Fejérvártól 2, Csókakőtől
1 mértföld, azelőtt lakott, most elpusztult.

8. Bodaik falu. Fejérvártól két mértföld, 
Csókakőhöz ]. A háború előtt lakott, most el
pusztult.

9. Bököd falu. Fejórvártól d mf., Csókakő
höz 1. A Vértes erdő mellett, a háború előtt 
lakva volt, most üres és puszta.

10. Szent Erzsébet falu. d mföldre Fejér- 
várhoz, 2 Csókához. Fekszik a Vértes erdőben, 
a háború előtt népes, most puszta.

11. Tores falu, hajdan igy neveztetett. 8 
mf. Fejérvártól, 2 Csókától. A török uralma 
alatt a bodaikiak birták és fizettek évenkint 
10 frtot. A török időben is lakva volt.

12. Timár falu. A török időben is lakott 
volt. Fejórvártól 2, Csókától 1 mf. A körösztösi 
jobbágyok birták bizonyos évi bér fejében.

13. Vellek falu. A törökök alatt lakva 
volt és birták a cseszneki jobbágyok, fekszik a 
Bakonyban.

ld. Nagy Vellek. A török időben lakott 
volt, a mikor a csesznekiek használták, vagy 
az, a ki többet fizetett. Fejórvártól 3, Csókától
2 mf. fekszik, szinte a Bakonyban.
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15. Sárkány falu. A törökök alatt is lakva 
volt. Fej ér vártól 3, Csókától 1 mfnyire, fekszik 
a  Bakonyban, a török időben a kisbériek birták 
úgy amint megegyezhettek.

16. Dobos falu. Török időben is lakva volt, 
3 mfnyire Fejérvártól, 1 mföldnyire Csókakőtől. 
A török időben a moóriak birták, úgy a mint 
az érsekkel és a törökkel megalkhattak.

1 7. Ondóth falu. Fejér vártól 4, Csókakőtől 
2 mföldnyire. Fekszik a Vértes erdő mellett. 
A török időben a mocsiak birták vagy mások, 
a kik a két urnák, t. i. az érseknek és a török 
földes urnák többet fizettek.

18. Puszta Vám falu. 4 mföldnyire Fejér- 
vártól, kettőre Csókakőtől, a Vértes erdő mel
lett. Ki az uraknak többet adott az birta.

19. Árki falu. A török időben lakva volt, 
két mföldnyire Fejórvárhoz, egyre Csókához, a 
török uralom alatt a körösztösiek birták. annyit 
fizetvén, a mennyiben a földes úrral és a török
kel megegyezhettek.

20. Vajai falu. Török időben lakva volt, s 
■ekkor a móriak birták, fekszik Moór falu mel
lett. Fejérvártól 2, Csókakőtől 1 mföldnyire.

21. Szent György falu. A török időben 
lakva volt, fekszik a Vértes erdő közepén. 
Fej érvártól 3, Csókakőtől két mföldnyire. Azelőtt 
a zámolyiak birták.

22. Szent Köröszt. A török időben lakva 
volt. Fejérvártól 4, Csókakőtől 2 mföldnyire. 
fekszik a Vértes erdő közepén, a törökök alatt 
a szent erzsébetiek használták.
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23. Kápolna falu; a törökök idejében lakva 
volt. Fejórvártól 3. Csókakőtől 2 mföldnyire 
fekszik a Vértes erdőben. A törökök alatt a 
pátkaiak használták.

24. Serótk fain. A török időben lakva volt, 
a mikor a bodaikiak birták, Csókakő mellett 
fekszik 2 mföldnyire Fej érvártól.

25. Kerek Szent Tamás1) falu, a török idő
ben lakva volt, birták a zámolyiak bizonyos 
összegért. Fejérvártól 2, Csókakőtől egy mórt- 
földnyire fekszik.

26. Nyók^) falu. A török időben lakva volt, 
használták a pátkaiak. Fejórvártól 1, Csókakő
től 1 mföldnyire.

27. Szent Borbála falu, török időben lakva 
volt, használták a körösztösiek. Fejórvártól 1, 
Csókakőtől szinte 1 mföldnyire fekszik.

28. Kajmáti falu, török időben lakva volt. 
használták a csurgóiak. Fejórvártól 2, Csókakő
től 1 mföldre van.

29. Kereki falu, a török időben lakva volt, 
használták a bokodi lakosok, úgy a mint meg
egyeztek az érsekkel és a török földes úrral. 
Fejórvártól 3, Csókakőtől 2 mföldre fekszik.

30. Gerencse (helyesebben Gerencsér) falu, 
a  török időben lakva volt, bizonyos összegért 
a Szenterzsóbetiek birták. Fejórvártól 3, Csóka
kőtől 2 mföldnyire fekszik. * 2

*) A kéziratban tévedésből Kerek. szt. Jánosnak írva.
2) Most Pátkához tartozó majorság.
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31. Ságh falu. a török időben lakva voltr 
bírták a pátkaiak, Fejórvártól 3, Csókakőtől 2 
mföldnyire.

32. Szösz Vár falu. Fejérvártól 1, Csóka
kőtől 2 mföldnyire. A török időben lakva volt/ 
s bírták a lovasberényiek, vagy mások, kik 
többet adtak a két földes urnák.

33. Puszta Nána falu, török időben lakva 
volt, s bírták a császári lakosok és a csághiak1) 
a mint a haszonbérben megtudtak egyezni,. 
Fejérvártól 3, Csókakőtől 2 mföldnyire.

34. Oroszlánkő falu, a török időben lakva 
volt. Fej érvártól (?) Csókakőtől 2 mföldre. A 
török időben bírták a pákozdiak (talán bokodiak.) 
Mindezen elpusztult falvaknak vannak vetés alá 
való szántóföldjeik, erdeik és rétjeik bőven.2)

Ez összeíráshoz, mely Csókakő várbirtokai
nak állapotát a török hódoltság korának végén 
elénk tünteti, s melyből az egész megyére is. 
következtethetünk, úgy hiszem nem kell bővebb 
ismertetés. Ez időtől maradt lakatlanul több 
virágzó község, s lett majorsággá, vagy pusz
tává a mai fogalom szerint. Ezen állapotban 
vette azt birtokába a Hochburg család, mely
nek mielőtt leszármazottjairól szólnék, felem
lítem azon adatokat, melyek a várnak a hó
doltsági korból török várőrségére vonatkozólag 
fenmaradtak; értem dr. Lászlófalvi Velics Antal 
által török eredetiből fordított, és Kämmerer

J) Váljon nem-e a Csák család maradványai? 
! ) A gróf Lamberg család moóri levéltárából.
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Ernő által bevezetéssel ellátott „Török Kincs
tári Defterek“ vagyis számadásokban foglalt 
följegyzéseket. Sajnos hogy azon időkből, mikor 
t. i. Csókakő várát a mi seregeink időnként 
visszafoglalva kezükben tartották semmi féle 
adattal nem rendelkezem.

Tudva levő, hogy a hódoltság idejében 
megyénk dunam eile tti része a budai, a többi 
része pedig a fej érvári szandzsáksághoz tartozott. 
A budai hatóság alatt álltak Érd, Ercsi, Yaál 
•és Csákberény erősségei; a fejérvári alatt pedig 
Székesfejérvár, Veszprém, Csókakő, Batthyán, 
Palota és Bogárd erősségek. Noha előfordul a 
számadásokban az az eset is, hogy Vaál és 
Osákberóny olykor a fejérvári szandzsákságnak 
is képezték kiegészitő részét.

1551. decz. 28-ikától 1552. decz. 16-ikáig 
•Csókakő várparancsnoka Musztafa dizdár1) volt, 
napi tiz akcse*) zsolddal; a várőrség pedig 34 
müsztehafiz vagyis várőrző gyalogos jancsárból 
állt, 6—6 akcse napi zsolddal.

1556. nov. 3-tól 1557. okt. 22-ig Iliáz vár- 
■dizdár parancsnoksága alatt volt 32 ember 10, 
illetve 6 akcse napi zsolddal.* 2 3)

1558. okt. 13-tól 1559. okt. 1-ig Iliász 
Teszvidsz dizdár alatt, kinek napi zsoldja 10

’) Török kincstári Defterek I. 72. 1. Dizdár annyi mint 
várparancsnok, ezek mindig a janicsárok közül választattak.

2) Török pénzegység melyből 60 darab képezett egy 
aranyat.

3) ü. o. 97. 1.
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akcse volt, napi 6 akcse zsold mellett három 
szakaszra osztott 33 emberből állott az őrség.1)

1608. ápril 16-tól 1609. ápril 4-ig Sábán 
dizclár alatt volt Ozmán kiája* 2) és 28 ember 
9 akcse napi zsolddal. Azután Mohammed aga 
alatt, kinek 30 akcse volt napi zsoldja, állt 
Ali Mája 15 akcse napi bérrel, és 21 topcsi, 
vagyis a zsoldos sereg egyik műszaki katonája, 
tüzére, 9 akcse napi zsolddal.3)

1628— 1629. években volt Csókakő várában 
összesen 47 ember, topcsik és müsztehafizok.4 *)

1629. aug. 20-tól 1630. aug. 8-ig Sábán aga 
alatt, kinek napi zsoldja 40 akcse volt, szolgált 
Ozmán Murad kiája 22 akcse napi bérrel és 
28 müsztehafiz. A tüzérség pedig Mohammed 
aga alatt, kinek 30 akcse napi bére volt és 
Ferhád alatt 16 akcseval három tizedből állt.6)

1631. jul. 29-től 1632. jul. 17-ig volt 28 
gyalog zsoldos és 19 tüzér.6)

Ez időtájban lakott itt Sábán Cseri basa, 
ki Gyömrő község ura volt,1) egymás közt oszt
ván föl a fejérmegyei basák és spáhik a meg
hódolt vidékeket. Ugyan ezen Cseri basa birta

») ü . o. TI. 213. 1.
2) Kiája annyi mint helyettes ; minden fontosabb katonai 

hivatalban a dizdár s az aga mellett egy állandó helyettes
tartatott, ki teendőiben segédkezett.

3) U. o. I. 400. 1.
4) U. o. 429. 1.
s) U. o. 447. 1.
6) U. o. 458. 1.
r) Tört. Tár. VIII. 28. 1.
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1617-ben győrinegyei Pázmándot három más- 
spáhival, melynek lakosai velők Csókakőben 
100 frt készpénz, 40 szekér széna, 10 szekér 
tűzifa, 40 pint vaj fizetésében egyeztek meg,1) 
Keservesen panaszkodtak sérelmeik előadásában 
a pázmándiak a csókakői Sábán aga zsarolásai 
miatt; „midőn t. i. Fejérvárra a császár mun
kájára szekereiket beküldik, mely dolog ezelőtt 
egyszer, most kétszer történik, Halil ispája 
hol 4, hol kevesebb, hol több szekereket em
berektől ott fogja a végzett császár munkája 
után és magának szolgáltatja. Az elmúlt háborús 
időben egy három lovas vasas kocsijokat fél 
évig tartóztatta Fejérvárott és szolgáltatta, noha 
a táborba nem ment, azután a lovakat haza 
eresztvén, a kocsikat ott fogta és oda vontatta. 
Végre Halil ispájának istentelensége, szidal
mai, verekedései miatt 16 öreg érdemes jobbá
gyok hagyták el Pázmándot, kiknek elmenetele 
után immár szintén megpusztult a falu és a 
többi is utánna megyen s pusztul, mert Sábán 
aga is hogy táborba való kocsit nem adhattak^ 
10 forint birságot kór rajtok. Lehetetlen, hogy 
ily nyomoru falu négy hatalmas török ispájá- 
kat eltarthasson, táplálhasson és szolgálhasson.“2) 

Cseri basa ugylátszik 1618-ban Csókakőről 
Fejérvárra tette át lakását, s helyét az ő veje 
Ibrahim aga váltotta föl, ki a pázmándiak adó
ját a többi török földes úrral együtt tetemesen 
fölemelte.3)

!) TJ. 0. 31. 1. 2) U. o. 47. 1. 3) ü. o. 64. 1.
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A vár erődítéséről is van említés téve, a 
mennyiben Nagy Nyúl községe 1618-ban oda 
rendeltetett császár munkájára.1)

És ezen török földesurak nem elégedtek 
meg az adóval, hanem ha észrevették, hogy a 
jobbágy az ő magyar földesurának is szolgál 
valamiben, elfogják őt. így midőn a pázmándiak 
az ő magyar urok szolgálatát teljesítették, 11 
embert elfogtak a portyázó csókakői törökök, 
s boszujukban annyira elverték, hogy néhányok- 
ból ép ember többé soha sem lett.2)

Sábán Cseri basát 1627-ben ismét Csóka
kőben találjuk, bírván ekkor Gyomrot.3)

Ezen történelmi adatok után, melyek Csókakő 
várára nézve a török időkből némi világot vet
nek, lássuk a vár szereplését a hadi tényekben, 
vagyis a hadi szerencse változásait annak el és 
visszafoglalásaiban.

Csókakő legelőször 1543-ban esett a török 
birtokába, mikor t. i. Solimán Esztergom és 
Tata elfoglalása után Székesfejérvár ostromára 
sietett. Útjába esvén ugyan is a Fej érvár felé 
törekvő ellenségnek, a Vértes hegyek között 
széliében portyázó török az őrséget meglepte 
s hatalmába kerítette. 23 évig maradt Csókakő 
a török egyik fészke, honnét a környéket be
kalandozni szokta; de 1566. Salm vezér Veszprém 
és Tata visszafoglalása után elfoglalta Gesztes, 
Vitán, Zsámbék és Csókakőt is, honnét a török 
őrség Salm közeledtének hírére előre kitakaro-

l) ü. o. 65. 1. 2) U. o. 75. 1. 3) u. 0. 80. 1.
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dott. Salm ez alkalommal megrakta őrséggel, 
maga pedig Komárom alá vonult. De birtoklása 
csak ideiglenes volt, mert a fejérvári törökök 
ismerve a hely fontosságát, a mennyiben Csó
kakőt a fej érvár-győri ut egyik őr állomásának 
tekintették, csakhamar visszafoglalták azt. S 
midőn Salm ugyanazon évben Székesfej érvár 
ellen ment, s útközben sz. Vitái puszta templo
mához érkezett, mely Csókakő alatt egy kerek 
dombon állt,1) már akkor a törökök ben voltak 
a várban. És benne maradtak 1598. késő őszéig 
amikor Schvarzenberg, Pálfy ésNadasdy Ferencz 
Tihany, Veszprém, Palota, Gesztes, Vitán, Váson 
és több más kisebb várakkal Csókakőt is,1 2) mely 
Ortelius szerint meglehetős erős volt, vissza
foglalták.3)

Nagy szerepet játszott Csókakő vára 1601. 
okt. 15-én az úgynevezett sárréti csatában. 
Miután t. i. Székesfej érvár a töröknek 58 évig 
tartó járma alól szept. 17-én alig tiz napi heves 
vivás után megvétetett, s annak réseit a mieink 
hamarjában kiigazitván, Hassán az uj nagy
vezér a budai és több más basával s mintegy 
80 ezernyi sereggel annak visszavételére jött, 
s azt hatalmába is kerité, Mátyás főherczeg 
Csókakőnél táborba szállt, azt annak aljánál 
elsánczolta, s okt. 9. óta több napon át csatá
zott az ellenséggel, ki táborát több Ízben meg
támadta. De minthogy e csatározások minden

1) Istvänffi 302. I.
2) Ortelius 240. 1.
3) Istvánffi 449. 1.
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nagyobb eredmény nélkül seregét nagyon fo
gyasztották. okt. 14-ón hadi tanácsot tartott, 
s elhatározta, hogy az ellenséggel nyílt csatában 
fog megütközni; mi végből táborát előbbre 
tolta, s a Sárrétet szegélyező keleti és nyugoti 
dombokon szekérvárba szállt. Október 15-én 
Istvánfíi1) szerint Murad budai basa, Hammer 
szerint* 2) Mohammed kiája kezdé meg a táma
dást, melyet első sorban Rusvurm két ezer 
lovassal, ezek elégtelensége folytán a harmadik 
ezer segitsógóvel fogott föl. Az est beálltával 
vissza vonult mindegyik fél az ő sánczai közé. 
Másnap a budai basa egy erődített sánczot, 
melyet Yatay védelmezett, támadott meg; két
szer ment neki heves ostrommal, az elsőnél 
nagy veszteséggel a törökökben, a másodiknál 
a magyarok fenyegető veszélyével, mert e hely
nek bevételétől függött az egész csata eredmé
nye. Azonban segítségükre jött Mátyás főherczeg 
az ő fekete egyenruhás lovas dandáréval, hátba 
került az ellenségnek és elüzó azt.

E csatározás a királyi seregek jobb szár
nyán történt. Másnap az az okt. 15-ón Mohammed 
Mankirkuschi budai basa és Mohammed kiája 
két osztályban 50 ezer emberrel támadták meg 
a mieinket, hogy elhatározó csatával a győzel
met megszerezzék. Mátyás főherczeg is egész

!) 478. 1.
2) Geschichte des Osmanischen Reiches. IV. 314. 1 A budai 

basa Mohammed Mankirkuschi volt és nem Murát., s miután 
Hammer török forrásokat használt, köztük Petschevi munkáját 
is, ki személyesen küzdött e csatában, állitása elfogadhatóbb.
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táborával várta közeledésüket. A gyalogságot 
Rusvurm vezényelte, alatta pedig kissebb osztá
lyokat Breuner János, Altban Ernő és Hofkir- 
cheni Lőrincz, Kolonics és Hodicz. Ezeket követte 
Geisberger az ő tartalékával. A magyar és 
német lovasság élén maga Mátyás főherczeg 
állt. A támadás a mi részünkről történt, heves 
volt az és elszánt. Mohammed kiája a magyar 
osztályokat rohanta meg, mert ezek legyőzése 
vagy megfutamitása által hitte a babért ma
gának megszerezhetni. De embereire talált, 
Kádasdy Ferencz, Forgács Zsigmond, Thurzó 
György, Osztrosics Mátyás, ifj. Batthyány Kristóf 
sat. magukhoz és a magyar névhez voltak mél
tók ez ütközetben, a mieink lépésről lépésre 
nyomulnak előre, a törökök pedig minden lé
pésnyi teret vérükkel mossák. A hol pedig 
csüggedés mutatkozik a túlnyomó erő előtt, 
vagy a hol legnagyobb a veszély, ott terem 
Brindisi Lőrincz kapuezinus atya, kit YI. Pius 
pápa a szentek közé avatott, s mint egy má
sodik Kapisztrán az Üdvözitő keresztjét tartva 
jobbjában, láng szavaival segiti a győzelemnek 
teljes diadalra jutását,1) mely ezer halottnak, 
köztük ifj. Batthyány Kristófnak és Osztrosics 
Mátyásnak vérével vásároltatott meg.

Szalay László* 2) szerint megverték Hassánt 
a nagy vezért, a Budáról Csókakőhöz előre
nyomult budai basát Muratot (helyesebben

!) Hammer. U. o. 314. 1.
2) M. 0. tört, IV. 423. 1.

7*
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Mahommed Mankirkusch.it) megölték. Horváth 
Mihály1) pedig azt mondja, hogy a budai basa 
egy más basával és nyolcz szandzsák béggel 
halva terülnek el a csatamezőn, és mire az éj 
beállott, az ellenség minden oldalon legyőzetve 
megerősített táborába, másnap pedig onnét is 
tovább vonult. Fessler2) végre, ki a csata végét 
leviszi egész Bárándig, azt mondja, hogy a 
budai basát és Mohammed kiáját a magyar 
lándzsások szúrták le, fejőket levágták, lándzsára 
tűzték és mutogatták a töröknek, kik ezt látva 
vad futásnak eredtek, s midőn már Fejórváron 
is túl volnának, a bárándi dombokon fogadja 
őket ágyúival Sultz gróf, s elesik Keleb a budai 
basa fia, Dervis boszniai basa, hót bég, hat 
szandzsák és ezer török.

A török irók közül Hasenbegfade e vesz
teséget azon ellenséges viszonynak tulajdonítja, 
mely Mohammed Mankirkuschi budai basa és 
Mohammed Kiája között fönállt, s a melynek 
következtében amaz eztet nem támogatta kellően. 
De más török irók, köztük Pecsevi is, ki sze
mélyesen részt vett e küzdelemben, tagad
ják azt.3)

Mátyás főherczeg az elesett basák fejeit 
Bolhás Péter által Ferdinánd főherczegnek küldó 
Kanizsára, ki azt horvát, és Rómából, valamint 
Mantuából segítségül jött sereggel ostromolta.

J) M. 0. tört. IV. 476. 1.
-’) Die Geschichten der Ungarn. Vit. 473. 1.
3) Hammer. VII. 315. 1. jegyzet.

fÁSGYIR
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A Csókakő vára mellett vívott ezen csatát 
a közvetlenség élénkségével ecseteli a résztvevő 
Thurzó György, ki a csata után október 17-én 
nejéhez Czobor Erzsébethez a táborból követ
kezőkép ir t:

„Köszönetemnek és magam ajánlásának 
utána . . .  Ez elmúlt hétfőn volt rettenetes 
nagy harczunk az ellenséggel, úgy annyira, hogy 
ón alig voltam erősb és rettenetesebb harczon 
és viadalon, mint az vala. Főképen az mely 
seregben én voltam: az ellenség inkább mind 
lövéssel s mind penig ostromlással rajtunk 
volt; s noha sok jámbor sebesedett és holt is 
meg közöttünk, de mégis — dicsértessók az Ur 
Istennek szent neve! — mink lőnk1) nyertesek; 
holott az harczon nem kevés ellenség veszett, 
az többi közül az budai basa és Mellemet 
Kihája, ki boszniai basa is volt, elvesztenek, és 
egyébb sok fő török. A mieink közül is noha 
vesztenek, de az ki nevezetes ember volt volna, 
több nem veszett szegény Osztrosith Mátyásnál 
és Vásárdy Bálintnál; sebes sok vagyon közöt
tünk. Én magam is elég nagy szerencsére ma
radtam; holott egy törököt vagdalok vala, az 
lova elesvén vele én is által estem rajta; azonban 
az több török is reám érkezett, és keményen 
vagdaltak hozzám, ki mind köntösömön s mind 
pánczélingemen megtetszik. Azután .az Isten és 
egy szegény legény segitett meg; egyébb nya
valyám Istennek hála semmi nincsen, hanem *)

*) Levénk.
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az egyik lábamat az ló heverte meg az esés
ben. az fá j; de azbul sem lesz semmi dolgom, 
most is efelől lovon járhatok. Az lovam is 
sebes, meglőtték. Az ellenség még most is előttünk 
táborban vagyon, de az mint besánczoltattuk 
magunkat, nem vélem hogy immár semmit is 
árthassanak. Kérlek én édes szivem lölköm én 
miattam ne bánkódjál, se törődjél; az mely 
Isten ez ideig megoltalmazott, azon ezután is 
meg oltaltalmaz, és megadja szent Fiáért, hogy 
egymást hamar való napon nagy jó egészségben 
meglátjuk.

írtam az Sár-rét mellől való táborban, 
Fejérvárnál. 17. Obris 1601 A)

Thurzó György m. k.“
E fényes győzelmet Lindenberger ügyvéd 

meg is énekelte epikai latin versekben, „Pugna 
ardua variique conflictus penes arcem Csókakő 
oct. die 10 et sequentibus 1 601. praestiti versu 
epico comprehensi. Bees 1602.“ czim alatt.')

Csókakő vára 1602-ben, a mikor t. i. a 
török Székesfej ér várt hatalmába kerité ismét 
török kézre került, s abban is maradt mind
addig, mig Budavára 1686. aug. 22-ón vissza 
nem foglaltatván, hogy Szókesfejórvár ostroma 
megkönnyithessék, s az oda vezető utak biztos
ságba helyeztessenek, Ariezaga elfoglalta Palo
tá t és Csókakőt, mely utóbbit neki a ben levő 
török őrség hadi szereivel és 20 ágyújával együtt 
átadott. * 2

J) Századok. 1872. évfolyam. V. füzet. 345—316. 1.
2) Hammer. IV. 315. 1. jegyzet.
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Ezek azon történelmi emlékek, melyek 
hadászatilag Csókakő várához fűződnek. Azóta 
ott állnak rozoga falai, a melyek az idő vas 
foga s a kincseket kereső kabzsi emberi kéz 
pusztitásai után még fönmaradkattak: ott áll 
mint egy kiszolgált vén harczos, beszélve a 
múltak eseményeit.

A mi eredeti épületét, erődítéseit illeti, 
azokról képet magamnak alkotni nem bírok, 
Bél Mátyás1) látta Csókakőt a múlt században, 
s igy ir róla: aljában pinczék voltak, ezek fölött 
istállók és az őrség szobái foglaltak helyet. A 
várlak nem birt valami rendszeres beosztással, 
és körözték azt a különféle időben hozzá csatolt 
erőditési épületek, melyeknek összegét a külső 
bástya kerítette.

1692 —1694. években még meglehetős lak
ható állapotban volt, ezt tanusitja legalább azon 
gazdasági számadás, melyet Némethi, a Hoch
burg család csókakői uradalmának tiszttartója 
a fenti években vezetett,2) s melyben a várra 
következő kiadások jegyezvék fel:

1692. május 24-én egy ajtó készítésére a 
várban 50 dénár. Jul. 3-án a vár számára két 
zár vétetett, 55 dénár.

Sőt lakták is a várat, még pedig törökök, 
kik mint foglyok maradtak ott, ezekre nézve 
következő kiadások fordulnak elő:

1692. aug. 23-án a nagyságos ur (Hoch
burg) rendeletére Mummi töröknek egy pár * 2

!) Múzeumi kézirat.
2) Szeidl Ignácz krónikája.
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bocskor vétetett 35 dénár. Ugyanannak 1694. 
jan. 2-án egy pár nadrágja költetett 2 forint.

1692, okt. 27-ón a várbeli aknákba lőporra 
40 dénár.

1693. máj. 24-en Volf muskatérosnak, ki 
a várban maradt több időn keresztül, május 
14-től 24-ig 1 írt fizettetett.

1693. febr. 24. A török foglyoknak, kik 
Csókából elillantak fölkeresósére András ispán
nal mentem ón (a tisztartó) Budán alól hót 
mérföldre, hol a ráczok hármat elfogtak; ki
adásaink beleértve a ráczok vajdájának adott 
ajándékot is, kitettek 14 frtot.

1694. máj. 25. Két török számára Csák- 
berónyben adtam egy mérő rozsot.

1695. jan. 15. A törökök számára kenyér
nek 6 mérőt.

Azután előfordulnak e számadásban kiadá
sok a várban eszközlött különféle munkákért, 
kőmiveseknek és favágóknak sat.

Szeidl Ignácz az ő krónikája szerint is
merte a század elején, s igy Írja le: a vár 
Csókakő falu fölött a Vértes hegy oldalából 
éjszakra kiemelkedő szikla csúcson áll, 1800. 
utáni években még sokkal épebb volt. Alant 
egy félkör alakú fedéllel kerített előudvar kör
nyezte a szikla egyik oldalát. Ezen előudvarból 
bal felé egy kapun keresztül, mely a torony 
alatt állt fellehetett menni a második udvarba, 
vagyis a vár igazi első udvarába. Ezen udvar
ban a század elején láthatók voltak még fal
maradványai egy lakszobának és a kaputól

J
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jobbra egy kisebb szobának, mely hihetőleg 
a várőr helye volt.

Ugyanezen felső várudvarban volt egy kút, 
mely akkor még daczára hogy törmelékkel 
hányatott be, mégis 5 öl mélységgel birt. A 
torony már nagyon rongált állapotban volt és 
ledőléssel fenyegetett, s alig érte el az eredeti 
magasságnak felét. Látott rajta egy ép ablak 
nyilást, s azonfölül még egy ölnyi magassággal 
birt, az ötvenes években pedig, a midőn t. i. 
krónikáját irta alig fele állt főn a toronynak 
ablak nélkül.

Ezen felső udvar fölött volt még egy másik 
szűke bb udvar, bástyákkal körül véve, s ez udvar
ban voltak láthatók a vár lakásainak osztályai. 
A várba vezető ut fallal volt erősitve, melyből 
még most is maradtak főn egyes részek.

A 80-as években két pestmegyei ember a 
kir. helytartóság engedélyével két hétig dúlták 
napszámosokkal a romokot, kincset keresvén, 
s több kárt tettek azok épségében mint egész 
század időviszontagsága, s nem találtak egyebet 
egy pár ágyú golyónál és lándzsa hegynél.

Fönmaradt Szeidl irataiban egy ilyen kincs 
keresés multszázadi emléke is, mely Goger 
György uradalmi tiszttartóról szól, ki az ura
dalmat 1756-tól 1760-ig kezelte. Goger állítólag 
a csókái méhészszel a várban nagy kincset 
talált, s abból a moóri vásárban több arany 
pénzt eladtak. Vizsgálat folytán kiderült az, 
hogy a méhész megszökött és soha vissza nem 
jött, a tisztartó pedig lemondott állásáról, s
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Győrre menvón ott házat és földeket vett. A 
mit különben a maga becsületes szerzeményé
ből is vehetett.

Sokkal később Goger tisztartóskodása után 
— beszéli egy csókakői lakos — bekopogtat 
egy este egyik odavaló emberhez két ismeret
len egyén és mint távolról jött utasok szállást 
kérnek. A szállást megkapják, azonban éjjel 
felkelnek csendesen helyükből s lopva kimen
nek a házból; az éber házigazda messziről 
követi őket, kik a vár felé tartanak. Itt figyel
mesen keresgélnek jó darab ideig, nézik az 
irányt, mérik lépésekkel a távolságot erre is 
arra is. Végre egy kőduczra akadnak, azt fel
döntik s alóla kiveszik a török őseik által el
dugott kincset.

A kincs keresés egyéb iránt egész hagyo
mányos dolog maradt. 1795-ben Kis Mihály 
királyi helyettes ügyigazgató engedélyt adott 
özv. Kiss Györgyné és Szily András lovas- 
berényi lakosoknak, hogy a csókakői urada
lomhoz tartozó Kisfaludon a malomcsatorna 
mellett kincset kereshessenek; kerestek is, de 
nem találtak.

És most lássuk a csókakői uradalom ado- 
mányosának gf. Hochburg János és neje Hart
mann Johannának leszármazottjait és az ura
dalom ezek közt eszközlött felosztását.

Mindaddig, még Hochburg János fi-utódai 
ki nem haltak, az egész uradalom közös birtok
lás tárgya volt. De ezek kihaltával 1752-ben 
a kőszegi táblán a női ágon leszármazottak
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megosztozkodtak. Ezen osztozkodás megvilágí
tására ide mellóklera a leszármazási táblákat.

I. Tábla.
Hochburg János 
Domonkos, neje 

Fürstenbergi 
Frieschenhaus 

bárónő.

Hochburg Anna Mária, 
férje Karancsberénvi 
Berényi György. 

Folytatása a II. táblán.

Hochburg 
János, neje 
Hartmann 
Johanna.

Hochburg János, 
neje Herschmann 
Filippina bárónő.

Hochburg Mária 
Anna, sz. 1678. 
f  1731., férje 

Lamberg Ferencz 
Adám Antal.

Hochburg János 
Ferencz, neje ?

( Hochburg Polixéna, 
hajadon, f

Lamberg F erencz József 
gf., neje Hoyos Teréz 

grófnő.
Folytatása a  III. táblán.

Lamberg Ferencz Antal 
gf., neje Nádasdy Ka

talin grófnő. 
Lamberg Mária Izabella 

Szonátb grófné. 
Lamberg Mária Anna, 
Wunscbitz Kajetán gfn. 
Lamberg Mária Jozefa 

f  1781.

f Hochburg Mária Jo- 
! bánná, Waífenburg 
I Lajos grófné.

Hochburg Mária 
Katalin, férje 

Auersperg Far
kas gróf.

Auersperg Mária An
tónia, Tripszi báró 
Berge Adolf tábor
nok neje.
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Karancsbe- 
rényi Beré- 
nyi György 
grf., ki az 
I. táblán.

II. Tábla.
Berényi Katalin, apácza.

Berényi Klára, 
férje Perényi 
Ignácz báró.

Berényi Erzsébet, 
férje Lnzsénszkv 
György báró.

Berényi Mária, í Zichy János gróf, neje 
férje Zichy Já- , Colloredo Fraciska. 
nos gróf. I Folytatása a  I V .  táblán.

III. Tábla.

Sein Berényi Klára, 
sem Berényi Erzsébet 

leszármazását nem 
ismerem.

Lamberg 
Ferencz 

József, ki az 
I. táblán.

Lamberg 
Fülöp gróf, 

neje
Lnzsénszky

Borbála
bárónő.

Lamberg Ferencz 
Fülöp gróf, neje 
Hoyos Karolin 
grófnő, f  1848.

Folyt, az V. táblán.

Lamberg Teréz, f
Lamberg Mária, 
férje Fesztetits 
Miklós gróf.

Folyt, a VI. táblán.

Lamberg Rudolf 
gróf, neje Hovos 
Teréz grófnő.

Lamberg 
Anna, férje 
Lamberg 
Ferencz.

Lamberg József gróf, nőtlen, f  

Lamberg Magdolna, hajadon, f
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IY. Tábla.
Zichy János 
gróf, ki a 
II. táblán.

Zichy György gf., í 
nejePálffv Luiza ! 
grófnő.

Zichy János gróf, neje 
Redern Mária grófnő.

Y. Tábla.

Lamberg 
Fér. Fülöp 
gróf, ki a 

III. táblán.

Lamberg Ernesz- 
tina, férje Szé- 
chen Antal gf.

Lamberg Karolin, 
férje Wimpffen 
Alfonz gf. 

Lamberg Ferencz 
grf., neje Lam
berg Anna gfnő.

Lamberg Mária, 
férje Mensdorf 
Puilly gf. 

Lamberg Terézia, 
férje Merán Fe
rencz gf.

Lamberg Fülöp, 
neje Wenkheim 
Mária bárónő.

Lamberg Henrik 
tábornok, neje 
Schyarzenberg 
Eleonora her- 
czegnő.

Lamberg Ladiszlája, 
férje Merán János gf. 

Fülöp Ferencz. 
Angelika.
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VI. Tábla.

Lamberg
Mária,

Fesztetics
Miklósáé,

Fesztetics Krisz
tina, férje Trau- 
tenberg Frigyes 
báró.

Trautenberg Frigyes br.
neje Almásy Emerika. 

Trautenberg Borbála,
Taílián Vilmosné. 

Trautenberg Teréz, 
Ivánka Lászlóné.

ki a III.
táblán.

F esztetics Geiza.f
1874.

Fesztetics Gizella, 
férje Ludvigs-
dorf.

Felosztatott tehát az egész uradalom öt 
részre, és pedig olyképpen, hogy

I. Auersperg Mária Antónia, Auersperg 
Farkas gróf és Hochburg Mária Katalin leánya, 
Tripszi báró de Berge tábornok hitvese kapta 
Ikrényt, Néma, Nagy és Kiskeszi portiókat, 
Sárdos és Királyképe kaszálókat, Bokodot Szent 
Erzsébet, Kereki és Szent Kereszt pusztákkal, 
Pusztavámot Ondód prediummal, továbbá Nána, 
Gerencsér és Szent Györgyvár pusztákkal.

Ezen ötödrészt azután az örökös Tripszi de 
Berge báróné özvegy korában 1754-ben eladta 
Jeszenák Pálnak 110 ezer forintért. Ettől ismét 
ugyanazon évben Eszterházy Móricz vette meg 
Ikrény, Néma, Nagy és Kiskeszi kivételével, 
melyeket mások vettek meg; vegvette t. i. 
Bokodot, Szent Erzsébetet, Kerekit, Szent Ke
resztet, Gerencsért, Szent Györgyvárt és Nána
felét.
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II. A második örökös Hochburg Polixéna, 
Hochburg József leánya hajadon maradt, ez az 
ő egy ötödrész örökségét eladta 80 ezer írtért

III. Hochburg Anna Máriának, Hochburg 
János Domonkos leányának, t. i. Karancsberényi 
Berényi Györgyimnek, kinek ennélfogva két 
ötödrész jutott a következő birtokokban; u. m. 
Moór fele, és fele Törös, Timár, Dobos, Árki, 
Vajai és Csókakőnek; továbbá egész Bodaik 
fele, Sőréd egy részével, nehány szántófölddel 
Törösön és Iíajmátin. Csurgó falu Igar pusztá
val, Keresztes falu, Szent Borbála puszta egy 
része, végre Tárnok puszta és Sárkány falu.

IV- ik örökös volt Lamberg Ferencz József 
gróf, Lamberg Ferencz Ádám Antal es Hochburg 
Mária Anna fia. Minthogy erre örökösödés utján 
az ötödik örökös része is átment, ennélfogva a 
IV-ik örökös is két ötöd részt kapott osztály
részül, t. i. Moór másik felét, valamint Törös, 
Timár, Árki, Dobos, Vajai és Csókakő másik 
felét. Pátkát egészen Ságh és Nyék pusztákkal; 
jogigényt Szüzvár birtokára. Valamint Zámoly, 
Szent Borbála puszta másik felével; végre 
Gánth, Kápolna, Nagy és Kis Veleg, és Kisfalud 
pusztákkal.

V- ik örökös Waffenberg Lajos grófné szül. 
Hochburg Mária Johanna, Hochburg János 
Ferencz leánya, a ki az ő ötöd részét átszár
maztatta a IV-ik örökösre.

Megjegyzendő, hogy az I. táblán Lamberg 
Ferencz Ádám Antal és neje Hochburg Mária 
Annának a IV-ik örökösön kivül még egy fia
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volt, t. i. az I. táblán látható Lamberg Ferencz 
Antal, kinek neje Nádasdy Katalin grófnő volt. 
Ez úgy egyezett meg bátyjával Lamberg Ferencz 
Józseffel, hogy ez az Ausztriában fekvő Stokerau 
urodalmat tartsa meg, mely gondolom Lamberg 
féle ősi birtok volt, ő pedig a bátyjának 
Lamberg Ferencz József és Waffenberg Lajos 
grófné után reá szállt egy egy ötöd részét 
kapja. És birta is ezen két ötöd részt egész 
1790-ben történt haláláig.

Minthogy azonban Lamberg Ferencz Antal
nak örököse nem volt, magához vette bátyjának 
Lamberg Ferencz Józsefnek legidősb fiát Lam
berg Fülöpöt, s úgy intézkedett, hogy halála 
esetére bátyjának Lamberg Ferencz Józsefnek 
és Hoyos Teréznek gyermekei, vagyis az előbb 
emlitett és a III. táblán látható Fülöp, József 
és Magdolna legyenek örökösei. Ezek ismét úgy 
egyeztek meg, hogy az egész birtok maradjon 
Fülöp kezén, ők pedig évi járulékot kapjanak 
tőle, a ki azután Ferencz Antal özvegyének. 
Kadasdy Katalin grófnénak halála után, tehát 
1798-tól egész 1S07. május 27-ig t. i. haláláig 
egyedüli birtokosa maradt a IV. és Y. sz. alatti 
részeknek.

1755. augusztus havában statuáltatott Je- 
szenák Pál Bokodon, melyet Tripsz de Berge 
bárótól vett.

1773-ban Pusztavám és Nána felét, melyet 
szinte Tripszi adott el Jeszenáknak, báró 
Luzenszky Györgyné született Beréuyi Erzsébet 
grófnő vissza nyerte Eszterházy gróftól.
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1770—1787-ig terjedő idő alatt vitte 
Lamberg Ferencz Antal gróf a csókakői uro- 
dalomkoz tartozott, de Tripszi Berge Adolfné 
szül. Auersperg Mária Antónia által 1 754-ben 
jan. 14-ón Jeszenák Pálnak eladott Ikrény, 
Lesvár, Néma, Nagy és Kiskeszi visszanyerése 
iránt a pert az oda való közbirtokosság ellen, 
és meg is nyerte; minek következtében Lam
berg Fülöp Ikrényben azonnal több gazdasági 
épületet emelt, sőt a régi elpusztult kastély 
helyett is újat épittetett.

E pert Schedius ügyvéd kezdte, s Mihálykó 
Márton fejezte be, a ki aztán a család jószág 
igazgatójává lett. Jutalmul a per megnyeréséért 
megkapta Némát, Kis és Nagykeszit, melyekről 
az adomány levelet Lamberg Fülöp állitotta 
ki 1 790. szept. 29-óu.

1790. jun. 24-én elhalt Lamberg Ferencz 
Antal, életének 77-ik évében, s eltemettetett a 
moóri kapuczinus rend templomában. Lelki 
üdvéért özvegye Nádasdy Katalin grófné örök 
időkre naponkint mondandó szent misét alapi- 
tott 1 790. aug. 8-án; s kifejezte azon óhaját, 
miszerint ha van valaki a családból Moórott, 
a miséző pap a meghatározott óráig várakozzék 
annak megjelenésére.

Nádasdy Katalin özvegy grófné 1790-től 
1798-ig birta fiával Lamberg Fülöppel az uro- 
dalraat. Fülöp gróf 1790. jan. 17-én lépett 
házasságra Luzénszky Borbála bárónővel, Lu- 
zénszky György tábornok és Karancsberényi 
Berényi Erzsébet leányával, s e házasságból
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született ugyanaz év november 30-án Lamberg 
Ferencz Fülöp.

1791. november 12-én osztatott fel Szent 
Borbála puszta két részre s fele a zámolyi 
urodalomhoz, fele pedig Keresztes határához 
csatoltatott.

1795-ben a helytartótanács rendelete kö
vetkeztében különözték el és látták el önálló 
határokkal Torost, Timárt, Csókát és Árkit, 
1796-ban pedig Vajait.

1 798. jun. 1 9-én hal# meg Moórott Lamberg 
Ferencz Antalné szül. Nadasdy Katalin grófné s 
eltemettetett ugyanott a kapuczinusok templo
mában. Végrendeletében halála után mondandó 
ezer szent misére tett alapítványt. A birtok 
most már Lamberg Fülöp kizárólagos tulaj
dona lett.

1 799. julius 6-án született Lamberg Fülöp 
és Luzénszky Borbála leánya Mária, ki később 
Fesztetics Miklós gróf neje lett.

1802. febr. 11-én pedig ugyanazon házas
ságból Lamberg Rudolf született.

1807. május 27-én meghalt Lamberg Fülöp 
gróf, Luzénszky Borbála férje 59 éves korában, 
s eltemettetett Moórott a kapuczinus atyák 
templomában. Ez a Fülöp az ő korában hazánk 
egyik legkitűnőbb mezőgazdája volt, az atyja 
által megkezdett birtok fölszereléseket és gaz
dasági beruházásokat létrehozta és befejezte, a 
máig is fennálló szilárd gazdasági épületeket ő 
emelte; különös eredményt ért el a birka 
gyapjú finomításában. Rendkívül tevékeny em-
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bér lévén, gazdasági ügyeit páratlan szakérte
lemmel maga vezette. Özvegye 1826-ig birta az 
ingatlanokat.

Azt a kastélyt, mely most Trautenberg 
Frigyes báróé, özv. Lamberg Fülöpné épitette 
prefektusa számára 1811-ben.

1816-ban kezdetett meg Moór, Toros, Timár. 
Dobos, Árki, Vajai és Csókán az úrbéri rendezés 
foganatositása.

1817. okt. 13-án Lamberg Mária, Fülöp 
leánya, házasságra lépett Fesztetics Miklós 
gróffal.

1820. augusztus 20-án meghalt Fesztetics 
Miklósné, s eltemettetett Bodaikon a plébánia 
templomban.

1821-ben Perényi Imre báró a csókakői 
urodalomhoz tartozó Keresztest és Szent Borbála 
puszta hozzá tartozó részét eladta Károlyi 
György grófnak.

1824-ben osztoztak meg Lamberg Fülöp 
gróf és Luzénszky bárónő birtokain a gyerme
kek, mely osztály szerint Lamberg Ferencz 
Fülöpnek jutott Zámoly Szent Borbálával, Kerek 
Szent Tamás és Veleg.

Lamberg Teréz hajadon kapta Moór felét, 
továbbá Törös, Vajai, Timár, Árki, Dobos és 
Csókakő felét.

Lamberg Rudolf Csákberónyt Orond, Gánth, 
Kápolna és Kisfaluddal.

Lamberg Mária Fesztetics Miklósné gyer
mekei: Fesztetics Geiza, Krisztina és Gizella 
kapták Pátkát Ságh és Nyék pusztákkal.

8*
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Ikrényt és Lesvárt még Lamberg Fülöp 
szerezvén vissza, ezeket Lamberg Ferencz Fülöp 
és Lamberg Rudolf között osztotta meg.

1828. ápril 19-én Lamberg Ferencz Fülöp 
házasságra lépett Hoyos Karolina grófnővel, 
Hoyos Ernő gróf leányával.

Ugyanazon évben lettek a Zámolyhoz tar
tozó Szent Borbála pusztán az első gazdasági 
épületek felállitva.

1831-ben épitette Lamberg Rudolf gróf, 
ki Hoyos Teréz grófnőt, Hoyos Ernő leányát 
vette el, a csákberénvi kastélyt.

1834. junius 16-án Perényi Imre báró el
adta Csurgót és Igart Károlyi György grófnak.

1843-ban halt meg özv. Lamberg Fülöpné 
született Luzénszky Borbála 76 éves korában, 
és eltemettetett Moórott a kapuczinusok tem
plomában.

1848. szept. 28-án Lamberg Ferencz Fülöp 
gróf, tábornok és királyi biztost, ki a legne
mesebb szándékkal jött Budapestre, a felbőszült 
utczai tömeg a hid közepén délután 1 —2 óra 
közt, daczára néhány nemzetőr elszánt védel- 
mezósónek, megrohanja és kegyetlenül megöli. 
Tetemei 1849. febr. 28-án nyertek Moórott a 
kapuczinusok templomában eltakarítást.

1856-ban Lamberg Teréz hajadon és a 
Luzénszky báró örökösök következő birtokokon 
osztozkodtak meg. Lamberg Teréz kapta Vajait, 
Csókakőt, Torost egészen, Moór és Dobosból 
417 hold szántóföldet, és 3122 hold erdőt, 
Árkiból 137 hold szántóföldet és 957 hold erdőt.
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A Luzónszkyak kapták Tímárt egészen, Moór 
nagyobb felét, Dobos és Árki felét. A Luzónsz- 
kyak birtoka lévén Pusztavám és Nána is egé
szen, ezen ág örökösei következőkép osztozkod
tak meg: V3 részt kaptak Luzénszky báró 
örökösei. V3 részt Zichy Jánosné szül. Luzénszky 
Teréz örökösei, és V3 részt Lamberg Fülöpné 
született Luzénszky Borbála örökösei.

Ezen Lamberg Fülöpné született Luzénszky 
Borbála örököseinek része állt egész Pusztavám 
és Nánából. Továbbá Árki 716 hold szántó
földjéből, 330 hold erdejéből és Dobos 907 hold 
erdejéből.

1861. jan. 29-ón Lamberg Ferencz gróf 
nőül vette Lamberg Anna grófnőt. Lamberg 
József Rudolf és Hoyos Teréz grófné leányát. 
Ezek bírják ma a csákberényi urodalmat. És 
ezek nemeslelküségének köszönhetem én, hogy 
e kis vázlatot megírhattam.

Ugyanaz óv szept. 21-ón Moóron meghalt 
Lamberg Teréz hajadon 71 éves korában, elte
methetett ugyanott a kapuczinusok templomá
ban, Farkas Imre székesfehérvári püspök által. 
Birtokrósze következőkép osztatott föl testvérei 
illetőleg azok örökösei között:

1. Lamberg József Rudolf kapta Torost 
egészen, t. i. 590 hold szántóföldet, 88 hold 
rétet, 723 hold erdőt. Csókakőből 336 hold 
szántóföldet, 14 hold rétet és az összes erdőt 
1090 holdat.

2. Néhai Lamberg Ferencz Fülöp örökösei 
kaptak Moóron 325 hold szántóföldet, 38 hold
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rétet; Doboson 65 hold szántóföldet, 2480 hold 
erdőt; Csókakőből 317 h. szántóföldet, 27 hold 
rétet; Yajalon 474 hold szántóföldet és 1287 
hold erdőt.

3. Néhai Fesztetics MiklóSnó szül. Lamberg 
Mária grófnő örökösei kapták Némát egészen, 
100 hold szántófölddel, 224 h. réttel, 117 h. 
legelővel és 1454 h. erdővel. Pusztavámot egé
szen, 53 h. szántófölddel, 1 h. réttel, 304 hold 
erdővel. Árkiból 639 h. szántóföld, 2157 h. rét, 
1288 h. erdőt. Doboson 907 h. erdőt, Yajalon 
2317 h. szántóföldet, 13 h. rétet, 264 h. erdőt. 
Az arány különbözet onnét van, hogy köztük 
már megelőzőleg részint örökösödés, részint vétel 
változtatta meg a föld mennyiségét.

1863-ban alapittatott és szereltetett fel 
gazdasági épületekkel a Sághi puszta Pátka 
mellett.

Ugyan ekkor a 600 hold területű pátkai 
tó, mely hajdan oly nagy bőségben tenyésztette 
a legizletesebb halakat, s több ezer forint jöve
delmet hozott, minthogy néhány száraz év 
alatt teljesen kiapadt, csatorna húzás által 
végkép kiszárittatott. A pátkai ponty kereset
tebb volt Budapesten a dunainál, csuka pedig 
20 fontosig is megnőtt benne.

1869. aug. 19. Lamberg Fülöp gróf házas
ságra lépett Wenkheim Mária bárónővel, Wenk- 
lieim László báró leányával, mely frigyből szü
letett 1870. május 20-án Ladislája Mária Ka
rolina Franciska Teréz nevű leány gyermek. 
1871. május 26-án pedig Fülöp Ferencz Rudolf
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Ádám nevű fin, és 1873. szeptember 14-ón 
Angelika.

1S71 -lien Lamberg Ferenez Fülöp gróf és 
Hoyos Karolina grófnő bárom fia, t. i. Lamberg 
Ferenez, Lamberg Fülöp, és Lamberg Henrik 
grófok három részre osztották birtokaikat.

Ferenez kapta Ikrónyt és a Zámoly melletti 
Szent Borbála egy részét.

Fülöpnek jutott Zámolyból egy egész rész, 
és Kerek Szent Tamás.

Henriknek a rnoóri rósz és Vajai, végre 
Szent Borbála pusztának Ferenez melletti része.

lS72-ben Henrik az ő szentborbálai részét 
két fivérének eladta.

1 S74. jan. 24-én meghalt Lamberg Ernesz- 
tina, férjezett Széehen Antal grófné 45 éves 
korában, s eltemettetett Moórott a kapuczinusok 
templomában.

Ugyanaz év aug. 18-án meghalt Lamberg 
Fülöp, Wenkheim Mária férje, 37 éves korában 
Reichenauban, s eltemettetett Zámolyon a köz
temetőben.

1875. febr. 3-án meghalt Lamberg Rudolfnó 
szül. Hoyos Teréz grófné 62 éves korában Becs
ben, s febr. 7-óri eltemettetett Csákberényben 
a temetőben levő családi sirboltba.

Ugyanaz óv ápril 11-ón meghalt Becsben 
Lamberg Ferenez gróf özvegye született Hoyos 
Karolina 64 éves korában, s eltemettetett 
Moórott a kapuczinusok templomában ápr. 2 2-ón.

Ugyanaz év junius 7-én meghalt Fesztetics 
Géza gróf, Fesztetics Miklós és Lamberg Mária
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grófnő fia 57 éves korában Moórott, s elte- 
mettetett junius 9-ón az árkii kápolna sír
boltjába.

1876. febr. 1-ón meghalt Mensdorff Pouil- 
lynó szül. Lamberg Mária grófné 43 éves korában 
Boskoviczon Morvában, s eltemettetett február 
7-ón férje családi sírboltjába Preitensteinban 
Csehországban.

1879. julius 19. és 20-án meghalt néhai 
Lamberg Fülöp gróf és Weinkheim Máriának 
két gyermeke, u. m. Fülöp Ferencz Rudolf az 
egyetlen fiörökös S éves korában, és Angelika 
6 éves korában, mindkettő difteritiszben; az 
előbbi Ottensteinban Osztrák országban, az 
utóbbi Pozsonyban. Eltemettettek Zámolyon a 
köztemetőben, atyjuk mellé. A harmadikat ille
tőleg a legidősebbet Ladiszláját Merán János 
gróf bírja nőül.

1880. ápril 5-én meghalt Lamberg Rudolf 
79 éves korában Pozsonyban a családi házban, 
melyben 1802-ben született. Eltemettetett Csák- 
berényben a temetőben levő családi sirboltba, 
ápril 8-án.

A Lamberg grófi családra és vagyon fel
osztásra vonatkozó adatokat Szeidel Ignácz 
krónikája őrzötte meg; s abból merítem a Lam
berg családnak, valamint a Hochburgok női 
ágon való többi leszármazottjainak 1870. évi 
birtok állapotát is, mely akkor a következő volt:

1. Lamberg Rudolf grófé Csákberónv, Orond, 
Kápolna, Gánth, Kisfalud, Csókakő, Tőrös, Lesvár, 
■a, néhány föld Sőrédből.



121

2. Lamberg Ferencz,
3. Lamberg Fülöp.
4. Lamberg Henriké együtt: Moór és Dobos 

egy része, Vajai, Csókakő néhány földje, Zámoly, 
Szent Borbála fele, Kerek Szent Tamás és 
Ikrény.

5. Lamberg Ernesztina Szóehen Antal gróf- 
néé: Veleg és Dobos egy része.

6. Lamberg Karolina férjezett Wimpfen 
Alfonz grófnéó Dobos egy része.

Lamberg Mária férjezett Fesztetics Miklósné 
örököseié, u. m.:

7. Fesztetics Krisztina férj. Trautenberg 
Frigyes báróné.

8. Fesztetics Geiza.
9. Fesztetics Gizella férj. Ludvigsdorfnéé 

együtt: Pátka, Ságh, Xyék, Dobos egy része, 
Nána, Ondód, Pusztavám fele, Árki nagy része, 
s Vajai egy része.

10. Luzénszky Borbála,
11. Luzénszky Károly,
12. Luzénszky Klára férjezett Stahrenberg 

grófnéé együtt Dobos nagy része s Árki egy 
része.

13. Zichy János grófé (nagv-lángi) Timár.
14. Fiáth Ferencz báróé Dobos egy része.
15. Miske Imre báróé Bodaik, Kajmáti, 

Tárnok, Söród, Sárkány.
A Hochburg féle ősi birtokokból:
Eszterházy Móricz gróf 1754-ben Auers

perg Mária férj. Tripszi de Berge grófnótól
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megvette Bokodot, Szent Erzsébetet, Kerekít. 
Szent Keresztet, Gerencsért, Szent Györgyvárt 
s Nana felét.

Károlyi György gróf pedig Perényi Imre 
bárótól 1821. és lS34-ben megvette Csurgót, 
Igart, Keresztest és Szent Borbála felét.

1873-ban Kógl György, gróf Brigidóné 
született Nádasdy Luiza grófnőtől megvette 
Csalát, mely a Hochburgok kora előtt szinte 
Csókakő tartozéka volt.

És ezzel befejeztem volna Csókakő vára és 
várbirtokainak történelmi vázlatát, ha a köz
ségek csoportjából egy már teljesen elpusztult 
község, melynek azonban temploraalapja, 1437- 
ben a Boldogságos Szűz Mária templomáé, a 
papiaké, a régi Sikviz mellett elterülő házhe
lyek egész sorával, s történelmi adatainak egész 
halmazával nem kínálkoznék, s nem ösztökélne 
arra, hogy Ígéretemet, melyet nem régen a 
régi község szomszédságában levő urasági ma
jorságban Szauer János bérlő ur vendégszerető 
házában tettem, beváltsam. S a midőn ezt te
szem, ugyhiszem nemcsak a történelem kedve
lőinek, de a mostani tulajdonos Zichy János 
gróf ur mélyen tisztelt családjának is, meg 
bérlője Szauer János urnák is kedves szolgála
tot teszek. És Csókakőnek ezen egykori tarto
zéka, mely annyi adományozásnak képezte tár
gyát, annyi királyi diploma és káptalani oklevél 
kiadására, Mátyás király idejében pedig itt 
Székesfej érvárott egy vizsgálat megejtése czél- 
jából annyi ember összecsőditésére adott alkal-
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mat ezen elpusztult, de nagyon érdekes községe 
megyénknek: Tímár.

Greiza király neje Eufroniza volt az, aki 
Székesfejérvárott máig is „ Sziget “-nek nevezett 
városrészben rendházzal birt keresztes vitézek 
conventjót alapította. 0 adta nekik több más 
birtok között Timárt, fia pedig, III. Béla, őket 
1193-ban ez adományban megerősíti.1)

Vájjon elfoglalták e a fejérvári keresztesek 
Timárt az adományozás következtében, nem 
tudom, annyi tény, hogy 1 230-ban már a Csá
kok birtokában volt, s ezektől, nevezetesen Csák 
Miklóstól IV. Béla király elveszi Tímárt, Zoboka, 
Balinka, Zuld és Dáddal együtt,* 2) és a fejérvári 
várbirtokok közé osztja.

12S0-ban IV. László Tímáron lakó több 
királyi tárnokot, kiknek tisztjükben állt a ki
rályi éléskamra ellátásáról gondoskodni, föl
ment a tárnoki szolgálat alól, és nemesekké 
tesz.3)

1338-ban már magán birtok volt, bírta 
pedig Timári Pál, Farkas fia, a mikor t. i. a 
Csanád nemzetségbeli Péter fiai, és István fia 
Miklós Tárnokon tavernikális nemesek, vagyis 
királyi tárnokok az ő moóri és peredi birto
kaik mellett levő Tárnok birtokot, melyet 
László királytól kaptak, Timári Farkasnak el
adják.4)

Kaprinay II. 215. I.
2) Hazai okmt. VI. 25. I.
s ) Árpádkori aj okmt. IX. 270. 1.
*) ADjoukori okmt. III. 504. 1.
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1424-ben már ismét a fejórvári kereszte
sek lépnek fel Tímár iránti igényeikkel, a 
mennyiben a kalocsai káptalan előtt tiltakoz
nak, hogy Zsigmond király Tímár nevű falujo- 
kat jogtalanul magáévá tette, Csókakő várához 
csatolta, azután pedig Csókakő várával együtt 
Rozgonyi István temesi főispánnak adomá
nyozta.1)

1433-ban pedig tiltakoznak Tímár hely
ségüknek Bakics Pál vagy bárki és bármily 
rendű és rangú ember által való elfoglalása 
ellen.* 2)

1437-ben Zsigmond király ugylátszik már 
belátja a keresztesek birtokjogát Tímárra nézve, 
mert utasítja a fejórvári káptalant, hogy őket, 
kik a királyt kérték, vezetné be Tímár birto
kába. A beiktatáshoz kijelölt királyi emberek 
Szentmártoni Deák Benedek, Fülei Frank, Moóri 
Mihály, Csák György (Fejérnél Thak van Írva) 
Sikátorról.3)

1437. A fejórvári káptalan jelenti, hogy 
id. Rozgonyi István Temes, Fejér és Győr me
gyék főispánja magára vevén neje Szentgvörgyi 
Czeczilia, és fia János terheit, miután a fejór
vári keresztesek konventjónek hiteles irataiból 
meggyőződött, hogy Tímár, melyet eddig ö birt, 
a keresztesek tulajdonát képezi, az egész köz
séget, minden földjeivel és tartozékaival, nem

Fejér Cod. Dipl. X. 6. 6S5. 1.
2) U. o. X. 7. 495. 1.
3) U. o. X. 7. 861. 1.
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különben a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére 
épült ottani templom kegvuraságával együtt a 
székesfejérvári keresztesek konventjének birto
kába visszabocsájtja.1)

Ugyanazon évben Zsigmond király paran
csára a fej érvári káptalan nevezett konventet 
Timár birtokába be is iktatja Tétényi László 
kanonok és Frank királyi ember csigléri lakos 
jelenlétében. Az iktatásuál a szomszéd birtoko
sok közül ott voltak Szentgyörgvi Vincze János, 
Moori Mihály és Moori Sandrin, Csák Gergely 
Sikátorról, Yelegi Péter, Fejérvári János, Terek 
György és Tőkési János.1 2)

1438. Ugyanazon fejérvári keresztesek kon
ventjének tiltakozni kellett a budai káptalan 
előtt az ellen, hogy Rozgonyi János, István 
Temes, Győr és Fejórmegye főispán fia, Timárt, 
melyet atyja csak a múlt évben bocsájtott 
vissza jogos birtokukba, ismét elfoglalta.3)

Rozgonyi Jáuos ezen erőszakos foglalása 
nemcsak megingatta a keresztesek birtokjogát 
Tímárban, hanem meg is csorbitotta, mert már 
1444-ben Hédervári Lőrincz nádor nem tudni 
minő adományozás alapján utasitja a székes- 
fejérvári káptalant, kogy Timári Antal, Simon. 
Benedek és Józsa testvéreket, bizonyos timári 
jobbágy telkek birtokába, nevezetesen azokba,

1) U. o. X. 7. 887. 3.
2) U. o. X. 7. 888. 1.
3) U. o. XI. 186. 1.
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melyek nyugotra a „Sik-vize“ utczától a plé
bánia egyházig terjednek, beiktassa.1)

1458. szept. 21-én pedig Mátyás király 
ugyanazon timári rószbirtokot, mely Csókakő 
királyi vár tartozéka, de a mely akkor zálog
képpen ifjabb Rozgonyi János kezén volt. 
Thimáry Józsának, Antal egri őrkanonoknal , 
és másik Antalnak, néhai Thimáry Simon fiá
nak, amazok unokaöcscsének és testvéreinek, 
nemkülönben Józsa és Antal örököseinek ado
mányozza. És meghagyja egy káptalannak, hogy 
Acháry Benedek vagy Dömötör Sikátorról, 
Pazmáni Pirik, Eszenvi Máté Eszenyből, Kelő 
Pál Baracskáról, Varsányi Ráfael, Varsányi 
Lesták, Zury Mihály szent Ágotáról királyi 
emberek közül valamelyik jelenlétében őket 
beiktassa.* 2)

Ez a Thimáry testvérek ezen beiktatását 
telj esitette is a szókesfej érvári káptalan, mert 
1458. szept. 17-én kelt jelentésében ezt bizo
nyltja is azon megjegyzéssel, hogy az iktatás
nál, mely Varsányi Ráfael királyi ember jelen
létében történt, Bakogi István, mint ifj. Roz
gonyi János és neje Borbála asszony, valamint 
fiaik György, János és Jób meghatalmazottja 
ezek részéről, nemkülönben Mátyás keresztes 
vitéz, mint a székesfej ér vári keresztesek kon- 
ventje és főnöke Guthi János megbízottja, ezek

*) Gr. Lamberg család moóri urod. levélt.
2) Kaprinay II. 200^201. 1.

. . .  4-
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nevében a Thimáry testvérek beiktatásának 
ellentmondtak.1)

Mely ellenmondást a fejórvári keresztesek 
főnöke Guthi János a budai káptalannál 1459. 
aug. 29-én megismételi.* 2)

Ezen korban, a mikor a hatalmasabb részén 
volt sokszor az igazság is, sok kellemetlenséggel 
küzdöttek a keresztesek nemcsak a Thimáry 
testvérek részbeni birtoklása, hanem az egész 
Timár község birása miatt is a Rozgonyiak 
ellen. Sajátságos e viszályban az a körülmény, 
hogy a konvent az ő ellentmondásaiban sehol 
sem hivatkozik sem Eufrozina királyné alapitó 
levelére, sem III. Bélának ezen alapitvány meg
erősítésére, de sőt idősb Rozgonyi Istvánnak a 
fejérvári káptalan előtt felvallott azon nyilat
kozatára sem, mely szerint ő meggyőződvén 
a- konvent hiteles irataiból arról, hogy Timár 
község a keresztesek törvényes birtoka, ennél
fogva azt nekik visszabocsájtja, Zsigmond király 
pedig e visszabocsájtás alapján őket 1437-ben 
be is iktattatja; mindezekre nem hivatkoznak, 
s igy történt, hogy Mátyás király a vitás ügy 
elintézésére egy nagyobbszerü vizsgálat tartását 
rendeli el 1486-ban, megbizván a fejérvári 
káptalant, hogy hallgassák ki Székesfejórvárott 
úgy a konvent, mint a Rozgonyiak tanúit, a 
határos, szomszéd és közellevő birtokosokat 
mindkét részre. A káptalani kiküldött Fejérvári

>) U. o. II. 214-215. 1.
2) U. o. II. 342—343. ].
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Mihály volt, a tanukhoz intézett kérdés pedig 
igy szólt: „emlékeznek e, és tudják e, hogy 
Tímár valamikor a székesfejérvári keresztes 
vitézeké volt, és tulajdonában lettek volna?“

Mellőzve az egyes tanuk vallomásait, csakis 
némelyekét közlöm, s megjegyzem átalában. 
hogy a kihallgatás eredménye nem volt kedvező 
konvent érdekeire; de közlök többet a tanuk 
közül, hogy tájékozást nyerjünk az akkori bir
tokosokra nézve családtani tekintetben.

Első sorban kihallgattattak a konvent tanul 
közül a szomszédok: Weleghi András, Thőresi 
Balázs, Weleghi Bertalan, Eelsőcsuthi Mihály 
és fia János. Azután a vidékbeliek: Thebercseki 
Gál János, Kun Antal Sarwolról, Sarwoli Antal 
fia Gergely, Csők Albert Szerethről, Csaba Imre 
Zuzról, Theberi Péter, Thebereseki Domonkos, 
Cseh Oszvald Felső Herénről, Csuthi András, 
Apsa Gergely Thynódról, Rekesztői Antal, Csech 
Péter Felső Gerónből, Bácsy Gál Abáról, Thy- 
nódi Gergely, Kenthy Pál, Bogárdy Mátyás, 
Lánghy Mátyás Sághról, ez azt vallja: mindig 
úgy tudta, hogy a Timári nemesek úgy bírták 
timári birtokukat, hogy Rozgonyi János, idősb 
Rozgonyi István fia megölte Timáry Benedeket, 
Józsa fivérét, s ezen gyilkosságért — pro nece 
eiusdem Benedicti — adott Józsának Tímárban 
nyolcz jobbágy telket; és Timáry Józsa birto
kában is volt ezen telkeknek. Kihallgattattak 
továbbá Apsa Dienes Thynódról, Farkas Lőrincz 
ugyanonnét, Zwzy Péter Sz.-Ágotáról, Gyárfás 
Bálint Sz.-Mártonból, Abai István, Antal fia.
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Kelei Mihály, Mahay Antal Sarwolról, Abai 
Márton, Zompoli Antal Közép Herénről, Zerethi 
Barnabás, Zenthő Imre Közép Herénről, Dömö
tör Közép Herénről, Tarosai Pál, János Közép 
Gerénröl, Wincze Gergely Thebercsekről, Tharcsai 
Máté, Eörsi Benedek, Sághy János, Apsa Gáspár 
Tynódról, Kelei Benedek, Zwoda Imre Theber
csekről, Fancsy Pál, Tynodi János, Zewzy Imre, 
Podeer László, Szerethy Miklós, Tatárfalvai 
Benedek, Kelei András, Szilasy Pál, Gombos 
Tamás Fejérvárról, Szenthes János, Zompoly 
Mihály Közép Gherénről, Abai András, Ty
nodi Pál.

A Rozgonviak határos tanúi: Sándor Dö
mötör Tárnokról, vallotta, hogy ember emléke
zet óta soha sem birta Timárt a keresztesek 
konventje, és csak is azt a részt birta benne 
Timáry Józsa, melyet Rozgonyi János, István 
fia, Timáry Benedek megölése fejében kárpót
lásul neki adott. Dezső Albert Tárnokról, Illés 
Tárnokról azt vallja, hogy Timár mindig Csó
kakő várához tartozott, kivéve az egy jobbágyi 
telket, mely Thws Balázsé volt, és a nvolcz 
telket, melyet Rozgonyi János Timáry Józsának 
adott Benedek testvére megöléséért. — Weleghi 
László vallja, hogy Timár mindig Csókakőhöz 
tartozott, kivéve azt a portiót, melyet Timáry 
Józsa atyjával Répcze Dienessel kapott azért, 
mert Rozgonyi János az ő Benedek testvérét 
megölte.

Szomszédos tanuk: Serédi Gergely, kivéve 
azt a részt, melyet Timáry Józsa és fivére

9
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Simon bírtak, az egész Tímár Csókakőhöz tar
tozott. elhalván azonban Timáry Józsa és Simon, 
ez a portio is Csókakőhöz csatoltatott vissza. 
Seródi Miklós hasonlókóp Csókakőhöz tartozó
nak vallja Timárt, kivéve a Józsa és Simonnak 
fivérökért adott portiot. Nagy Mihály Eszeny- 
ből, Csák Dömötör Sykátorról Csókakőhöz tar
tozónak mondja Timárt, kivéve azon sessiókat, 
melyeket Rozgonyi Józsa és Simon nem neme
seknek adott; és ezek halála után ezen telkek 
is Csókakőhöz csatoltattak. Csák Imre Sykátor
ról, Eszenyi Dömötör fej ér megyei szolgabiró 
vallotta, hogy atyja Timáry Józsa szolgálatában 
lévén, akkor az egész Timárt Józsa bírta, ennek 
halála után visszaszállt a Rozgonyiakra.

A vidékbeli tanuk közül Bertalan Lovas- 
berényből, Kónya Dezső Berencséről,1) Kónya 
Mihály és Vincze István ugyanonnét, Sekcse 
Balázs és Lacza Simon Alcsutról, Móri Diénes 
Berencséről, Fóris ugyanonnét, Csertő Barnabás 
Texéröl, Magyar Kelemen és Magyar Sebő 
ugyanonnét, ez vallja, hogy a Timáry három 
testvér Józsa, Simon és Benedek bírták rövid 
ideig Timárt. Becz Benedek Alcsuthról, Pálffy 
András és Benedek, Valentin János, Klementis 
Bertalan, István Imre valamennyien Alcsutról, 
ez utóbbi vallja, hogy tudomása szerint Zsig- 
raond király idejétől fogva, ki Csókakő, Gresztes *)

*) Berencse, Berenche-nek írva a pápai tized lajstromban 
is előfordul a veszprémi püspökség íejérmegyei plébániái között 
de bogy bol feküdt, meghatározni nem tudom.
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és Vitany várakat egyik nővérének, később 
pedig id. Rozgonvi Istvánnak adományozta, 
Timár mindig Csókakőhöz tartozott. — Győiífy 
Péter Alsó Csutról, Groff Pál ugyanonnét, Kon- 
csos Banázs Sárwolról, Tattay Albert Berencsé- 
ről, Róma István és Mihály Ácsáról, Vad Bálint 
ugyanonnét Iklady György Felcsutról, Vad 
A1 bért Ácsáról, Kyavalás Pál, Borsos Benedek, 
Vasas Pál, Kovács Dienes, valamennyien Ácsáról, 
Klementis Máté Alcsutról, Csinkos Füdöp Sár
wolról, Nagy Benedek Szent Erzsébetről, Maky 
Balázs ugyanonnét, Pósa Gergely Bőd méri. ól, 
Pettendy László, Csuthy János, Fekete Benedek, 
Thapaszy és Pálffy István mindannyian Bod- 
mérről, Jánossá Benedek, Mészáros (Carnifex) 
Benedek, Ecséry Benedek mind Sárwolró1, Ja- 
kabffy Péter Dobozról, Jánossá György Felcsutról, 
K:on Sárwolról, Iklady Mátyás Felcsutról, Pálffy 
Imre Dobozról, Jánossá Mihály, Adas János, 
Balassa Pál mind Sárwolról, Kovács Péter Bod- 
mórről, Csertő Gergely Sárwolról, Maiiy Lőrincz 
Felcsutról, Acsay András Bodmérről, Soós Fülöp 
Sárwolról.1)

A tömérdek tanú kihallgatása alig ered
ményezett valamit a kereszteseknek, mert Timár 
azután is, egész a legutóbbi időkig Csókakő 
tartozéka maradt. *)

*) Gr. Lamberg család inoóri urod. levélt.
9 :



F e j é r m e g y e  a  r ó m a ia k  u r a lm a  a l a t t
I. Közlemény.

Ir ta  Dr. Fröhlich Róbert.

Fejérmegye a római hódoltság idejében, 
mint tudva van, Pannonia inferioraak — Alsó- 
Pannoniának— volt egyik része, de nem akként, 
hogy a politikai felosztásban, a közigazgatás
ban, külön területet képezett volna. A megye 
ókori története összefügg tehát Pannonia tör
ténetével és a mit a tudományos kutatás eddig 
e provincia történetéből ki tudott deriteni, az 
Fejérmegyére is vonatkozik s e szerint ha a 
megye sorsával a római foglaláskor és a foglalás 
után meg akarunk ismerkedni, akkor egész 
Pannonia történetével kell foglalkoznunk.

Természetes, hogy első sorban azt a kér
dést kellene tisztázni, hogy mikor és miképen 
jutott Fejérmegye a többi pannoniai területtel 
együtt a rómaiak uralma alá. Az ókori Írók 
azomban, kik Augusztus császár mozgalmas 
kormányzatával és különösen azon hódításokkal 
foglalkoznak, melyekkel nem annyira ő maga, 
mint inkább hadvezérei, különösen fogadott fia 
és veje, a későbbi Tiberius császár, a római 
birodalom határait kibővítették, leírják ugyan 
azon véres harczokat, melyek Pannonia elfog
lalását eredményezték, de ezen karczok színhelye
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nem volt Hazánk dunántúli vidéke, tehát Fejér- 
megye sem, hanem az akkori Illyricum, mely
nek északi határát a Száva folyó képezte, s 
melynek északi részét külön provincziává ala
kította a római kormány és pedig Illyricum 
superius elnevezés alatt. A feljebb emlitett 
harczok 35-ben kezdődtek, a mikor Augusztus 
maga (akkor még Octavianus) Dalmátiából a 
Száva felé nyomult és Siscia (a mai Sziszek) 
elfoglalásával oly biztos alapra fektette a római 
hóditást, melyet a következő évtizedek ismé
telt lázadásai, helyesebben mondva a függet
lenség visszaszerzését czélzó mozgalmai sem 
tudtak megingatni. Mellőzve itt e harczok rész
leteit, csak az utolsó véres küzdelmet akarjuk 
megemlíteni, melyet Kr. u. 6—9. folytattak a 
dalmátok és pannonok törzsei, és elkeseredve 
a pénzbeli és véradó súlya felett, abban a pil
lanatban kezdtek, a midőn a rómaiak hatal
mukat a markomannok és quadok területére 
(a Duna balparti vidék fel észak felé egészen 
a mai Csebországig) is akarták kiterjeszteni. 
Tiberius bárom évig volt kénytelen Dalmátia 
déli határszélétől kezdve egészen a Dráváig a 
legnagyobb erőt kifejteni, mig a dalmátokat és 
pannonokat tökéletesen meg tudta fékezni. Ezen 
küzdelmek voltak az utolsók, melyek Pannonia 
területén a hóditók és hódoltak között folytak 
és befejezésük után a római kormány jónak 
látta Illyricumnak északi részét külön tarto
mánnyá szervezni (valószinüleg a 10. év körül 
Kr. u.) s külön helytartóra bizni. E tartomány
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határain belől még Fejérmegye nem foglalta
to tt; a rómaiak megelégedtek azzal, hogy a 
Száva menten Sisciában (Sziszek) és Sirmium- 
ban (Mitrovicza Szerem megyében), továbbá 
Poetovioban (Pettau a Dráva mellett) és Car- 
nuntumban (Petronell Német-Ó vár mellett) ál
landó táborokat állítottak fel, melyeknek csa
patai az Augusztus óta folytatott politika 
értelmében a birodalom határainak (limes) 
védelmére voltak rendelve. Az ugyan nagyon 
feltűnőnek látszhatik, hogy azon görbe vonal, 
mely a most emlitett négy táborhelyet egy
mással összeköti, képezte a birodalom határát; 
inkább arra a gondolatra juthatna az ember, 
hogy a Dunát választhatták volna határnak. 
Hogy a Duna képezte a pannoniai provinciá
nak határát elejétől fogva, (azaz 10-től Kr. u.) 
azt régebben valamennyi tudós biztosra vette; 
de épen a feljebb emlitett táborhelyek elhelye
zése és azon körülmény, hogy sem az ókori 
Írók nem tudnak semmit a Duna mellékének 
elfoglalásáról Augusztus alatt, sem pedig első 
századbeli római emlékek nem fordulnak elő a 
dunamenti megyékben, arra a következtetésre 
kényszeritette Mommsent, a hires történetírót, 
hogy a táborokat összekötő vonalat tartsa az 
első század elején megállapított római határ
vonalnak. És ebben igazat kell adnunk Mommsen- 
nek, sőt nézetét még egy igen nyomós bizonyí
tékkal támogathatjuk. Az utolsó nagy küzde
lemben ugyanis a rómaiak mellett pannoniai 
szövetségeseket is találunk, kiket a lázadó
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pannonok első sorban támadnak meg; e szö
vetségesek az egész harcz alatt maradnak a 
rómaiak pártján és a küzdelem befejezése után 
a legkisebb jutalom, melyre a rómaiak részéről 
számíthattak, függetlenségük, vagy helyesebben 
mondva szövetségi viszonyuk elismertetése volt, 
a miben az is foglaltatott, hogy területük a 
római birodalmi határon kivül maradt. Egészen 
pontosan nincsen ugyan megjelölve a régi tör
ténetíróknál, hogy hol laktak ama pannon szö
vetségesek, de mivel ama lázadást a Száva jobb 
partján lakó törzsek indították meg, magától 
értetődik, hogy a szövetséges pannonok a fo
lyóhoz északra, a Száva és Dráva között és ez 
utóbbi folyón innen voltak megtelepedve, s igy 
a most megjelölt terület, melyhez esetleg Fejér- 
megye területe is tartozott, a római birodalom
hoz nem csatoltathatott — legalább Augusztus 
korában nem. E felfogás mellett azon igen 
fontos körülmény is szól, hogy e vidékről 
Augusztus alatt katonákat nem szedtek; leg
alább eddig azon törzsek elnevezése alatt, me
lyek a dunántúli területen laktak (araviskok, 
herkuniatek, boiok, azalok stb.) nem fordulnak 
elő cohorsok, (gyalog-) vagy ala-k (lovasezredek), 
pedig ezen elnevezések mutatnák legbiztosabban, 
hogy Augusztus alatt oly szövetségi viszonyban 
állottak ama törzsek a rómaiakkal, mely őket 
katonaállitásra kötelezte. Külömben is a római 
kormány határozott hódítási politikája mellett, 
fontos ok vagy legalább ürügy nélkül nem szo
kott terjeszkedni; a dunántúli vidék törzseiről
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a történet a legcsekélyebb dolgot sem említi 
arra nézve, bogy a rómaiak a hódításra okot 
találtak volna; sőt ezen hallgatás inkább azt 
mutatja, hogy a Dunán túl Augusztus korában 
a legnagyobb béke uralkodott.

Mindazonáltal biztosan tudjuk, hogy köz
vetlenül Augusztus után, talán Nero uralkodása 
alatt, a feljebb említett törzsek római kormány
zók alatt álltak, kik lovagi ranggal bírtak, 
mint p. o. az azalok és boiok; és épen e körül
mény mutatja, hogy ezeknek területe még nem 
volt bekebelezve a római államba, s igy Fejér- 
megyéről is azt állíthatjuk, hogy az első század 
közepe táján még nem tartozott a római Pan
nóniához. De még 60-ban Kr. u. is fennállott 
ezen állapot, mert még akkor is Illyricum és 
nem Pannonia volt az elfoglalt területnek 
hivatalos elnevezése.

Változás csak ezután állott be a Flaviusok 
alatt (Vespasianus 69-—79, Titus 79—81, Do
mitianus 81—96), különösen Domitianus korá
ban. A dunántúli vidék északi határszélét fe
nyegették a sue bek (azaz a quadok), a keletit 
pedig a dákok, kik Decebalus vezetése alatt a 
mai Erdélyben és Olaszországban egyesülvén, a 
szomszéd jazvgok területének egy részét — a 
jazygok a Duna és Tisza közén laktak — elfog
lalták és igy a Duna vonalát veszélyeztették. 
Domitianus ennek következtében kénytelen volt 
a birodalom és szövetségeseinek védelme czól- 
jából a dunántúli vidéket s vele együtt a Duna 
vonalát is megszállani. a mi által vége szakadt
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a pannon törzsek névleges függetlenségének. 
Ez által Illyricum területe lényegesen kibővit- 
tetett és úgy látszik csak ezen kibővités után 
kapta meg hivatalból a Pannonia nevét, melyet 
az irók már az előtt is szóltiben használtak s 
valószinüleg déli határa is másképen rendezte
tek , mint a hogyan ez eddig volt. Nemsokára 
reá Nerva császár (96 — 98.) alatt már készült 
a Duna melletti római állami útnak legrégibb 
része Pannóniában, a mai Szerém megyében 
Bánostortól Péterváradig (Malata-Cusum). — 
Ezek szerint tehát Fejérmegye is Domitianus 
uralma alatt kebeleztetett be a római biroda
lomba.

Traianus idejében újból változás állott be 
Pannóniában, a mennyiben 1 05. körül az eddig 
egységes provincia két részre osztatott, Alsó- 
(inferior) és Felső- (superior) Pannóniára. A két 
tartomány közötti határvonalat Ptolemaeos 2-ik 
századbeli geographus vagyis inkább csillagász 
akként határozza meg, hogy az egy Brigetio 
(O-Szőny)-ből délnek húzódó vonal, melyhez 
keletre Alsó-, nyugotra Felső-Pannonia esik. E 
szerint Fejérmegye Alsó-Pannoniához tartozott. 
De Ptolemaeos ezen határolása ellenkezik a 
római mórtföld-kövek felirataival. A mórtföldek 
mindig a provincia főbb helyeitől számíttatnak 
és természetes, hogy mig a számozás egy helytől 
kiindulva folytonos, addig az illető provincia 
területén állanak a mértföldjelzők. A dunamenti 
római állami útnak azon része, mely a két 
provincia közötti határpont tekintetében figye
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lembe veendő Aquincum (Ó-Buda)-tól Brigetio 
(O-Szőny)-ig terjed. Ezen útnak mórtföldkövei 
Brigetiotól keletre fordulnak elő egészen Csévig. 
a hol már a 33. r. m. f. számittatik, s igy 
Felső-Pannonia legalább Csévig terjed; másfelől 
Aquincumtól számítva a tizedik mértföldkő 
Pilis-Szántón találtatott, minek következtében 
ezen két helység között kell a két provincia 
közötti határnak egyik pontját keresnünk. Ha 
most már innen délfelé egyenes irányban kép
zeljük e határvonalat folytatva, akkor Fejér
megye kisebb keleti fele tartozott volna Alsó- 
Pannoniához, nagyobbik nyngoti fele pedig 
Felső-Pannoniához. De ezen feltevésnek ellen
mondanak a feliratok, különösen a katonai 
tartalmúak. Nem is tekintve azt, hogy magában 
Fejérvárban több oly felirat került napfényre, 
mely valószínűvé teszi, hogy a város területe 
Aquincum területével szoros kapcsolatban állott, 
már a második segéd legio (legio II. adiutrix) 
katonái megemlítése fejórvári feliratokon azt 
bizonyítja, hogy ez a vidék a nevezett legio 
(hadtest) területéhez tartozott; miután pedig 
ez a csapat Alsó-Pannonia hadteste volt, bizo
nyos az is, hogy Fejérvár határa még eme 
provinciának volt része. De még a többi, a 
nevezett légióhoz tartozó eohorä és ala, mely 
a fejérmegyei feliratokon megemlittetik, szintén 
a mellett szól, a mit az imént fejtegettünk. 
Másrészt azomban az is bizonyos, hogy a megye 
észak-nyugoti része, Csákberóny és Moór vidéke 
már Felső-Pannoniához volt csatolva; egy tégla
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bélyeg, valamint egy felirat, mely itt találta
to tt az első segéd legio (legio I. adiutrix)-ra 
vonatkozik, ez pedig Felső-Pannonia hadsere
géhez tartozott, legalább a harmadik század 
elejéig. Ekkor azomban Caracalla uralma alatt 
(211—217.) amaz első legio Alsó-Pannonia 
hadseregéhez csatoltatott, s ezzel együtt az 
általa megszállott terület is legalább Szőnytől 
kezdve Alsó-Pannoniával egyesittetett s igy 
Fejérmegye észak-nyugoti sarka is az alsó pro
vinciához jutott. A harmadik század végén 
Diocletianus idejében, (284—305.) a midőn az 
egész római birodalom egészen új és a régitől 
teljesen elütő felosztást kapott, Alsó-Pannonia 
két kisebb provinciára osztatott: az északi része 
volt Valeria, déli része pedig Pannonia secunda, 
s miután a kettő közötti határ a Dráva vidéke 
volt, magától értetődik, hogy Fejérmegye Va
lériához tartozott, és pedig mindaddig, mig a 
dunántúli vidéken a római birodalom fennállott. 
Hogy mikor szűnt ez meg itten, azt egészen 
pontosan nem lehet meghatározni; annyi azon
ban bizonyos, hogy még az ötödik század kö
zepén, Attila halála után is Valériában még 
megvolt az első legio, a mi bizonyitéka annak, 
hogy hazai krónikáinknak előadása, mely sze
rint a hónok a dunántúli vidéket megszállották, 
nem hiteles. Az azonban tény, hogy ez idő tájt 
a keleti gótok (Ostrogothae) kapták a rómaiaktól 
Pannóniát, és pedig, a mint az illető iró szavaiból 
kitűnik, az egész provinciát régi kiterjedésében, 
Sirmium tói (Mitrovicza) Vindobona (Bécs)-ig.



140

Ezek után áttérhetünk értekezésünk tulaj- 
képeni tárgyára, Fejérmegye római kori topog- 
raphiájára, abban az értelemben, hogy az ókori 
íróknál megemlített azon helyekkel foglalko
zunk, melyekről fel lehet tenni, hogy a megye 
területén keresendők. Mintán azomban e hely
nevek mindig a többi pannoniai helynevekkel 
való összefüggésben emlittetnek, szükséges lesz 
ezen összefüggést tekintetbe venni és a szom
széd megyék egyik-másik római telepével is 
röviden foglalkozni.

A topographia tekintetében nem azon 
római Írókra támaszkodunk, kik a birodalom 
történeti eseményeit adják elő, hanem az ókori 
földrajzi müvekre, melyeket földrajzoknak alig 
lehet nevezni, mert helyneveknél és távolsági 
adatnál egyebet nem igen tartalmaznak. Tekin
tetbe jön tehát Ptolemaeos müve, melyet már 
feljebb említettünk, s melynek szerzője széles
ségi és hosszasági fokok szerint határozza meg 
a helységek egymástól való távolságát, de igen 
bizonytalan alapon. Továbbá használjuk az u. n. 
Tabula Peutingeriana-t egy az ókorból reánk 
maradt, talán negyedik századbeli térképet, 
mely a távolságot római mértföldekben adja; 
az Itinerarium Antoninum-ot, egy úti könyvet, 
melynek adatai egy térképről vannak lemá
solva, s mely szintén a negyedik századból való 
és római mértföldekkel számol; ezeknek és 
hasonló müveknek a kivonata a ravennai JSev- 
telen, Geographiis Ravennas a 9-ik századból; 
végre pedig használjuk a isotitia dignitatum
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czimü birodalmi schematismust, mely az ötödik 
század elején szerkesztödött.

A midőn első sorban a dnnarnenti római 
helységekkel foglalkozunk, természetes, hogy 
ezeknek meghatározásában Aquincum (O-Buda) 
lesz a kiinduló pont. Ehhez legközelebb esik a 
Tab. Peut. szerint Vetusallo, melyet az Itin. 
Ant. Vetussalinanak, a Not. dign. Vetusalinae- 
nak, a Geogr. Rav. Belsalino-nak, Ptol. pedig 
Salinon-nak nevez; távolsága Aquincumtól a 
Tabula szerint NIY római mértföld s miután 
egy r. mértföld körülbelül 1*5 km.-nek felel 
meg, ezt a helységet Tétóny táján kell keres
nünk, annál is inkább, mivel egy mértföldmu- 
tató, melyen szintén XIY milia passns olvas
ható, szintén Tétényben találtatott. Ámde az 
Itin. Anton, máskép adja elő a dolgot; szerinte 
az Aquincum után következő helység Campona, 
ezután pedig volna Matrica XXV r. mórtföld- 
nyire; ezt követi csak Yetussalina és ezt meg 
Intercisa XXYI mp. Matricához; Campona-nál 
és Vetussalina-nál nem adja a távolságot, de 
annyit mond, hogy az első Aquincum és Ma
trica között, a második Matrica és Intercisa 
között fekszik, a miből az következik, hogy 
Yetussalina nem az első, hanem a harmadik 
helység Aquincumhöz délre és hogy nem XIY, 
hanem jóval több mint XXV r. m. a távolság 
Aquincum ésYetussaliua között; tehát az utóbbi 
helység okvetlenül Fejérmegye területére esik. 
Ezzel egyezik Ptol. adata is, melyet akként 
találunk, hogy térképbe szedjük szélességi és
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hosszúsági fokait s ezen lemérjük a távolságot, 
a mint szerzőnek az intentiója kivánja. Ilyen 
térképet szerkesztve és lemérve a távolságot 
310 stádiumot kapunk, a mi majdnem 40 r. 
m.-nek felel meg. Csak az a kérdés, hogy lehet-e 
az Itinerariumba jobban bizni, mint a Tabuid
ban, legalább azon részben, melylyel jelenleg 
foglalkozunk. Erre a kérdésre az a válasz, hogy 
igen; és pedig azért, mert a Tabuidnak O-Budá- 
tól Eszékig (Múzsa) terjedő része sem a római 
mértföldkövek számaival, sem pedig a valóságos 
távolsággal nem egyezik.

Ezek szerint Campona volna az első római 
helység Aquincumhoz délre, de miután a kettő 
közötti távolság az Itiner.-ban nincsen kitéve, 
hanem csak annyi van mondva, hogy Aquincum 
és Matrica között (in medio) fekszik, ez utóbbi
val is kell azzal együtt foglalkoznunk. Ugyanis 
Matrica XXIII r. m.-nyire esik Aquincumhoz 
és ha ezt a számot felezzük — ámbár nem 
biztos, hogy Campona épen fele utón feküdt 
Aquincum és Matrica között — akkor körül
belül XII r. m. távolságban kereshetjük azt az 
ó-budai római táborhoz, tehát Tétény táján, s 
e szerint nem Fejérmegye területén. Annál 
biztosabb, hogy Matrica fejérmegyei helység 
volt és a távolságot tekintve körülbelül Ercsi 
közelében keresendő. Ezzel egyezik azon mért- 
földkő száma is, mely jelenleg Ercsiben az an
golkertben van felállítva, azon a helyen, a hol 
annak idejében találtatott; a szám XXVI — 
legalább én annak tartom és körülbelül annyi
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a távolság valóságban is; e kőhöz észak feló 
pedig 2 — 3 r. m. távolságban van az a tábor
hely, mely már régóta rómainak felismertetett, 
a battai határban a Kliszák alatt. A tábor 
helyén jelenleg is hatalmas sánezok és árkok 
láthatók, de ezek nem római időből valók, ha
nem e század elején készültek a napóleoni had
járatok alatt. A mi a tábor alapitásának idejét 
illeti, arról nem tudunk semmit; legfeljebb 
annyit lehet sejteni, hogy vagy az első század 
végén vagy a második század elején épült; azt 
azonban tudjuk, hogy az eredeti tábor helyett 
más helyen új tábor épült. A nemzeti muzeum 
feliratos kövei között ugyanis van egy, mely 
1 780. táján Érdnél, Sz. Rochus kápolnája mellett 
találtatott és ez Illósházy gróf ajándékából a 
pesti múzeumba került. E kőnek felirata 196. 
vagy 197-ből való Kr. u. és L. Septimius Severus 
császárnak és fiának M. Aurelius Antoninusnak 
(Caracalla) van ajánlva mindkét Pannonia, ak
kori helytartója Tiberius Claudius Claudianus 
által, a ki a régisége következtében düledező 
tábort (praesidium vetustate collapsum) más 
helyen felállittatta. Habár Érden találták e fel
iratot, mégis bizonyos, hogy ez csakis a battai 
római táborra vonatkozhatik, miután Érden 
római táborhely nem volt.

A Battán állomásozó csapatot is ismerjük, 
egyrészt bélyeges tégláiból, másrészt feliratok
ból. A rómaiaknál ugyanis magok a katonák 
ópitették táboraikat, mint a hogyan ezt a battai 
táborral tették (mann militum restitui iussit)
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és azért az építésnél használt téglák egy része 
az illető csapat bélyegével volt ellátva. A n. 
múzeumban van három ilyen bélyeg, s egy 
negyedik van Ráczkevén Ludaics M. (ny. szol- 
gabiró) urnái, melyeknek rövidített feliratai 
szerint a cohors milliaria Maurorum foglalta 
el e battai tábort. A maurok, mint tudva van, 
Afrika észak-nyugoti részében Mauretenia pro
vinciában laktak. Az ezekből alakult ezer (talán 
kevesebb) ember álló cohorsban azomban lovas
ság is volt, a mint egy O-Budán talált és a n. 
múzeumban őrzött feliratos kő mutatja, melyet 
Juppiternek szentelt Oratius Proculus ama 
cohors lovasa. Azon nem lehet csodálkozni, hogy 
gyalogsági csapatba lovasság is volt beosztva; 
ezt a rómaiak sokszor tették s az ilyen cohorso- 
kat rendesen equitata-nak — lovas-nak — ne
vezték el. Hogy miért nincsen ezen elnevezés 
a mi bélyegeinken is megemlítve, azt nem tu
dom. Nem lehetetlen külömben, hogy a cohors 
épen Septimius Severus alatt jött be Pannó
niába s ez meg is magyarázná, hogy miért 
kellett a tábort újra építeni, — az új cohors- 
nak új tábor kellett. Ugyancsak e cohorsra 
vonatkozik több más felirat is. Az egyik a múlt 
században Migazzi bibornok palotájában volt 
Váczon, de azóta elveszett. Ez a felirat sírfel
irat és szól Aurelia Victorinának, ki 17 évig, 
7 hónapig és 10 napig élt; állította pedig a 
sirkövet Aurelius Viator, az ezeres maur cohors 
katonája kedves feleségének. A másik felirat, 
mely Újlakon (Buda) találtatott és jelenleg a
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nemzeti múzeumban van, töredékes sírfelirat, 
és vonatkozik egy ilyen cehorsbeli katonára, 
ki 60 évet élt s kinek apja(?) Claudius Vita- 
lianus és anyja (?) Flavia Marcella rendelte e 
követ vagy sírt gyermekeiknek; a készíttetésről 
(úgy látszik) gondoskodott két katona, Aelius 
Iucundianus és Aelius Valerianus.

Egy harmadik felirat, szinte töredékes és 
hiányos, nem említi ugyan a mi cohorsunkat, 
de minthogy a táborhelyen került napfényre, 
nincs kétség az iránt, hogy katonai felirat. 
Csak annyit tudunk meg belőle, hogy Aelia Sura 
állította anyjának. A negyedik felirat fájdalom 
szinte töredékes, pedig ez volna a legfontosabb. 
Felső részében Maximinus vagy fia Maximus 
császár (235—3S.) volt megemlítve, a kinek 
vagy a kiknek az egész maur cohors hódolata 
jeléül állította a feliratos követ. Az ilyen fel
irat római szokás szerint a táborban lévő kis 
szentélyben lehetett felállítva, a hol áldozni is 
szoktak az uralkodóknak; volt tehát a mi tá
borunkban is ilyen kis kápolna-forma épület.

Mivel a battai tábor — tehát Matrica — 
az alsó pannoniai kormányzónak alá volt ren
delve, nagyon valószínű, hogy a legio II. ad- 
iutrix egy része is itt  volt elhelyezve. A későbbi 
időben meg volt az a szokás, hogy a légiók 
egyes szakaszai a cohors-ok táboraiban el voltak 
helyezve, de hogy a második vagy harmadik 
századbanigy volt-e,azt biztosan nem tudhatjuk; 
bizonyos az, hogy mint más táborban, úgy 
Matrica-ban is a nevezett legio bélyeges téglái

10
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fordulnak elő s ezek arra engednek következ
tetni, hogy annak a légiónak egy szakasza Battán 
készítette tégláit. Említésre méltó az is, hogy 
e légión kívül a második itáliai legio (legio 
II. Italica) bélyegei is találtattak Battán, a 
honnan a nemzeti múzeumba jutottak. Ez a 
legio a második század előtt nem alakíttatott 
és valószínűleg valamelyik nagyobb háború 
alkalmából került Pannóniába s egy része 
Battára; de hogy mikor volt az és meddig 
maradt i t t  e legio, azt nem tudom.

Az eddig mondottakból kitűnik, hogy a 
battai tábor csapatai a pannoniai sereg egy 
részét képezték, a minthogy máskép nem is 
lehetett. Ezen összetartozandóság későbben ki
fejezést talált egy téglabélyegen, mely Pannonia 
több táborában fordult elő és melyet magam 
Alsó-Pannonia legfelső táborában, O-Szőnyben 
és a legalsóban is Uj-Banoviczón (Zimonv kö
zelében) találtam. Ezeken a bélyegeken e szavak 
olvashatók: Exer(citus) Pan(noniae) inf(erioris),. 
azaz Alsó-Pannonia hadserege. Battáról legalább 
két ilyen bélyeg jutott a nemzeti múzeumba, 
de talán több is. Hogy az a bélyeg azért ké
szült, hogy az összes pannoniai csapatok közötti 
különbséget, bizonyos közös politikai czélból 
eltávolítsa, az kétséget nem szenved; tudva van, 
hogy a csapatok között elejétől fogva az a rang
fokozat létezett, hogy első helyen állott a legio- 
beli katonaság, azután következett az ala lovas
sága és legvégül a cohors gyalogsága. A bélyeg 
idejét is legalább körülbelül meg lehet határozni.
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Elébb nem készülhetett, mig az ó-szőnyi tábor 
is nem csatoltatott Alsó-Pannoniához, tehát Cara
calla (212 — 217.) alatt; a legvégső határ meg 
Diocletianus kormánya, a ki alatt Alsó-Pannonia 
felső része Valeria nevet nyert. Ezen időközben 
(212— 290.) készülhetett ama bélyeg és pedig leg
inkább Gallienus (260—268.) alatt, a mikor a 
római birodalomban legnagyobb volt a zavar. E 
mellett bizonvit a bélyeg betűinek a jellege is.

A római táborok mellett sokféle épület szo
kott lenni, mely a katonaság, különösen a tisztek 
kényelmének szolgált s igy Battán is a tábor 
területén fürdő és a hozzávaló légfűtés! beren
dezés (hypocaustum), azután konyha, sőt sütő- 
kemencze is ásatott fel.

Matrica azonban mint határszéli tábor arra 
is volt rendelve, hogy a csempészetet megaka
dályozza. Erről szól azon nevezetes felirat, melyet 
a negyvenes években i t t  találtak és a nemzeti 
múzeumba szállitottak. Habár kissé csonka, 
talán nem lesz felesleges azt itt egész terjedel
mében közölni, annál is inkább, mert igen köny- 
nyen és biztosan kiegészithető. A szövege ez :

IMP CAES M
TONINVS. A VG. PIVS SÁR 
BRIT. PONT. MAX. TRIB. POT. X 
COS. Ilii. P P RIPAM. OMNEM. BV 
A SOLO EXTRVCTIS ITEM PRAES 
DIS PER LOCA OPPORTVNA AD 
CLANDESTINOS LATRVNCVLO 
RVM. TRANSITVS OPPOSITIS 
MVNIVIT PER ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !  O R M ! ! ! ! ! ! ! !  !

10*
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A feliratot kiegészítve ekként kell olvasni:
Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) [aur(elius) 

Anjtoninus Commodus Aug(ustus) pius Sar[ma- 
t(icus) germ(anicus)] brit(annicus), pont(ifex) 
max(imus), trib(uniciae) pot(estatis decimum) 
[imp(erator septimum)] co(n)s(ul quartum)p(ater) 
p(atriae) ripam omnem bu[rgis] a solo extructis 
item praes[i]dis per loca opportuna ad clandes
tinos latrunculorum transitus oppositis muni
vit p e r ....................

E feliratból azt tudjuk meg, bogy Marcus 
Aurelius Commodus császár (ISO— 196.), miután 
a sarmaták, germánok és britek legyőzése után 
Sarmaticus, Germanicus és Britannicus diszne- 
veket nyert, ki a főpapi méltóságot viselte és 
10-edszer volt neptribun, hetedszer ékesittetett 
győzelmei következtében az imperatori névvel, 
a consuli hivatalt negyedszer viselte s a haza 
atyjának is neveztetett, a Duna partja hosszá
ban őrtornyokat építtetett és őrségeket helye
zett el alkalmas táborhelyeken, hogy elejét 
vegye a csempészek garázdálkodásának; mind
ezeket az intézkedéseket végrehajtotta az akkori 
alsó-pannoniai helytartó, kinek neve a feliraton 
ki van törülve, (ezt a törlést jelentik a betűk 
helyei alá rakott pontok).

Magától értetődik, hogy a feliratban em
lített őrhelyek közé Matrica is tartozott, mely 
mint határszéli tábor fennállott még az ötödik 
század elején is, a mikor úgy látszik csakis 
lovasság tanyázott benne és pedig az equites 
promoti.
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Ennyit tudunk körülbelül Fejórmegye első 
dunamenti táboráról; de azért, ha első is, talán 
nem lesz felesleges azon kérdéssel is foglal
kozni, váljon nincsen-e más fontos emlék a 
római korból Fej érmegye ezen vidékén. A kik 
a megye ezen részét ismerik, azok bizonyára 
azt fogják állitani, hogy igenis van és pedig 
egy kőhid a római korból, a Lits (ezelőtt Batta) 
puszta közvetlen közelében. A hid csakugyan 
megvan és unicum a maga nemében; három 
ívre s két pillérre van épitve s korlát helyett 
is erős kőfal van alkalmazva. De semmi féle jel 
nem mutat arra, hogy az épitmóny római ere
detű, sem a kövek alakja, sem a boltozat for
mája, de legkevésbé az épitós technikája a 
boltozatnál nem vall római eredetre, sőt már 
azon körülmény is szól a római eredet ellen, 
hogy három ívre van épitve; római szokás 
szerint egy, de jóval magasabb ív lett készítve. 
Azt sem szabad elfelejteni, hogy ez a hid a 
római úttal, melyről még későbben fogunk 
szólni, nem áll összeköttetésben; az ut észak
déli irányt követ, a hid pedig kelet-nyugotit.

Ezzel bevégeztük volna azt, a mit Batta- 
Matricáról mondani akartunk, de mielőtt a 
Duna partján lefelé haladnánk, még Érdről is 
kell megemlékeznünk. Hogy itt római tábor 
nem állhatott, az már abból is következik, 
hogy a rómaiak közvetlenül egymás szomszéd
ságában nem szoktak táborhelyeket felállítani; 
de nekem külömben sincs tudomásom arról, hogy 
Érden nagyobb mennyiségben római téglákat



150

találtak volna. Igaz, hogy Százhalom Érd ha
tárában van s hogy ezeket a sírokat, valamint 
a pogánysánczot is szeretik a Thuróczy féle 
krónika azon állitásával összeköttetésbe hozni, 
hogy ezen a vidéken volt Potentiana római 
város, melynek szomszédságában a hunok át
keltek a Dunán és megverték a római sereget. 
Ilyen nevű római város itt  nem létezett soha 
és a nyomok, melyek e traditio keletkezésének 
alkalmul szolgáltak, egyrészt ama sírdombok és 
a pogányvári sánezok, melyek valamely prae- 
historikus telepnek maradványai, másrészt talán 
a battai tábor düledékei is, melyekről azt hit
ték, hogy Százhalomhoz tartoznak. Az Érden 
talált feliratok pedig nem elegendők annak 
bebizonyítására, hogy határában római telep 
volt. Az egyik felirat már feljebb volt említve; 
a másik egy mértföldmutató, melyről más alka
lommal fogok szólni; a harmadik egy fogadalmi 
oltár, mely a Pelikan-ban van felállítva s me
lyet Marcus Ulpius Quadratus aquincumi pol
gármester szentelt Liber pater-nek azaz Bachus- 
nak. A felirat a második század második felében, 
de mindenesetre Septimius Severus császár 
(193—211.) előtt készült. Ilyen feliratok pedig 
csak azt bizonyítják, hogy rómaiak állították 
fel, de nem azt, hogy felállításuk helye római 
telep volt.

Ha már a távolabb lévő Érdet nem tekint
hetjük római helységnek, annál kevésbé ta rt
hatjuk annak Ercsit. A második legio adiutrix 
bélyegei ugyan itt előfordultak, valamint római
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érmek i s ; az itt kiásott mértföldkövet már 
megemlitettem s megemlitem még azt az oltár
követ is, melyet Flavia Maximina állitott fel 
az Anyafölduek; sőt Römer Flóris azt is hal
lotta, hogy a vendéglő alja mind Írásos kővel 
van kirakva és bemalterozva és ezenkívül a 
Duna balpartján a róvház körül erős két öl 
magas kőfalat konstatált; de mindez nem enged 
arra következtetni, hogy Ercsiben a rómaiak 
nagyobb számmal le voltak telepedve.

A Battához vagy helyesebben Matricához 
legközelebb eső római helység az Itinerarium 
szerint a már feljebb említett Vetussalina volt; 
de ennek távolságát Matricához azért nem tud
juk pontosan meghatározni, mivel amaz úti 
könyv csak aunyit mond róla, hogy Matrica és 
Intercisa között fekszik, mely két helység között 
a távolság XXVI. r. m. A monarchia részletes 
térképe a legpontosabban mutatja, hogy ez a 
távolság Duna Pentelére illik, s miután ezen 
helység és a battai tábor között D. Adony fek
szik, bátran ráfoghatnék erre, hogy ókori neve 
Vetussalina volt, ha nem tudnék is, hogy itt  
nagy mennyiségű római nyomok vannak, me
lyeket már a múlt században ismertek.

Adony felett egy néhány száz lépésnyire 
közvetlenül a Duna partján és részben már a 
folyó medrében találhatók római épületek nyo
mai, melyek állítólag 120 holdnyi területre 
kiterjednek. A földben lévő falazat, a faltör- 
melók, vakolat, tégla stb. mely még a negyvenes 
években nagy mennyiségben itt  előfordult s
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melyet legutóbb a folyó alacsony vízállása 
mellett magam is láttam, világosan mutatják, 
hogy nem csekély kiterjedésű és fontosságú 
római telep állott e helyen. Hogy miféle telep 
volt, azt mutatják azon bélyeges téglák, melye
ket Ludaics M. ny. járásbiró urnái Ráczkevén 
láttam s melyeket kevéssel ezelőtt magam onnan 
hoztam és n. múzeumnak átadtam. A téglákon 
a cohors III. Batavorum van megnevezve és
pedig vagy egyszerűen, vagy pedig Ant(oniniana) 
melléknévvel. A mi ezen gyalogezred hazáját 
illeti, azt a neve mutatja; a batavok t. i. a 
Rajna torkolati vidékén laktak és eleinte mint 
a rómaiak szövetségesei, későbben mint alatt
valóik szolgáltak a római hadseregben. A har
madik cohors 108-ban Kr. u. még Raetiában 
(az Inn folyón túl lévő Tirol és Bajorország) 
szolgált, és miután körülbelül 40 évvel későb
ben már Alsó-Pannoniában volt egy batav 
cohors, —■ melynek azomban számát nem tud
juk — ez pedig csak a harmadik lehetett, mert 
Pannonia területén más nem szolgált, nagyon 
valószínű, hogy ezen cohors a második század 
első évtizedeiben tétetett át Pannóniába.

Ezen cohorsra vonatkozik egy kőkoporsó • 
felirata, mely eredetileg Adonyban találtatott, 
jelenleg azomban R. Almáson Bay Géza ur 
birtokában van. E koporsó készült Claudius 
Tyrannusnak, ki eredetileg a tizenhatodik flaviusi 
légiónak — legio XVI Flavia firma — volt tribu- 
nusa, ezredese, és későbben a harmadik batav 
cohorsnak lett tríbunusa; a koporsót készíttették
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Ulpia Saturnina, az elhalálozottnak neje és 
Claudius Concordianus lovag (vagy lovas) annak 
fia. Claudius Tyrannus e felirat szerint Syriá- 
ból, a hol a XVI. legio állomásozott, Pannó
niába lett áttéve. — Ama III. cohors későbbi 
sorsáról nem tudunk semmit; a második tégla- 
bélyeg, melyen Antoniniana nevet visel a har
madik század elejére vezet bennünket Caracalla 
vagy Elagabel uralkodása idejére. Az ötödik 
század elején dalmát lovasok — equites Dal
matae — voltak Vetussalinában. Hogy a legio 
II adi. bélyegei szintén előfordulnak Adonyban, 
azt csak egy szóval akarom emliteni.

Egyéb feliratok D. Adonyból kevés szám
mal vannak és a mi van az nagyobbrészt hi
básan és hiányosan lett lemásolva és ennélfogva 
érthetetlen. A legjobb egy oltárkának a felirata, 
melyet Flavius Ingenninus szentelt a házat 
őrző Silvanusnak — Silvano domestico. Magán
jellegű tóglabólveg is fordult elő itten. Appius 
Jovinus nevével, a kinek valószinüleg nagy 
téglagyára volt Pannonia e vidékén; téglái igen 
sok helyen fordulnak elő.

Végül, D. Adonyról szólva, azon fontos és 
érdekes feliratról kell megemlékeznem, mely 
Duna Pentelén Lukács Antal úr kertjében az 
üvegház előtt van küszöbnek letéve. Fájdalom 
ez a felirat is töredékes, de azért mégis igen 
nevezetes, mivel rajta Vetussalina neve olvas
ható. Valami M. Ulpius, kinek harmadik neve 
a töredékes kövön hiányzik, végrendeletileg 
tizezer sertertiust (körülbelől 4000 frtot) hagyott
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azon ez ólra, hogy a római polgárok számára, 
kik Yetussalinaban tartózkodnak valami geni- 
üsnak szobra és oltára állittassék fel; ezen 
végrendelkezés végre hajtatott valaki által, a 
ki az aquincumi municipium és a mursai 
(eszéki) coloniának tanácsnoka, Alsó-Pannoniá- 
nak papja és a XII. legio fulmisata veteran 
katonája volt, és pedig valami hivatallal való 
kitüntetés miatt, melylyel a bizonyos terület 
igazgatása járt, negyvenezer sestertiuson (16,000 
írton). — Miután e felirat D. Pentelén van, 
arra lehetne gondolni, hogy Yetussalina ezen 
helységnek volt római neve, és nem D. Adony- 
nak, annál is inkább, mivel a feliratban hatá
rozottan azon római polgárokról van szó, kik 
Yetussalinában laknak. De ez nem dönti meg 
az Itinerarium tekintélyét, mely szerint Adony- 
nak felel meg Yetussalina, D. Pentelének pedig 
Intercisa. Hogy D. Pentele római telep volt, 
arról már a 1 6-ik században tudtak és a 1 7-ik 
végén az itt  lévő római emlékekről, valamint 
erődítményről értekezett Marsili osztrák szol
gálatban lévő, olasz születésű generalis. Újabban 
is többen foglalkoztak D. Pentele római régi
ségeivel, a melyekből sok került a nemzeti 
múzeumba, úgy hogy igen könnyen lehet Duna 
Pentele múltja iránt tájékozódni.

Az Intercisa nevű táborhely közvetlenül a 
Duna partján és pedig oly közel épült a folyó
hoz, hogy egy részét már alámosta, illetőleg 
le is szakitotta. Az öreg hegy — így nevezik 
jelenleg azt a szőlőt, mely a táborhelyet elfog
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lalja, — annyi római eredetű ópületnyómmal, 
kővel, téglával bővelkedik, hogy a parton min
dig nagy mennyiségben lehet azokat találni; 
nem csoda tehát, ha a nép is Táborállásnak 
nevezi e helyet. A tábornak kiterjedését nem 
tudom meghatározni, de mindenesetre nagy 
volt, már csak azon oknál fogva, mert egy ezer 
emberből álló cohors állomásozott itten. Erről 
értesít minket azon nevezetes felirat, melyet 
már az ötvenes évek elején ismertettek és mely 
jelenleg a nemz. muzeum legfontosabb emlékei 
közé tartozik. A feliratot talán nem lesz feles
leges szó szerint közölni:

Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Ant(onio) 
Gordiano p(io) f(elici) invicto Aug(usto) pon
tific i) max(imo), trib(uniciae) pot(estatis) III. 
patri patriae co(n)s(uli), proco(n)s(uli), coh(ors) I 
(milliaria) Hen(esenormn) Gordiana sagittario
rum) equitata c(ivium) R(omanorum) numini 
eius devotissima. E felirat szól tehát M. Anto
nius Gordianus császárnak (238 — 244), kinek 
teljes czime közölve van, ép úgy mint a battai 
feliraton; miután harmadszor volt tribunusi 
hivatalban, uralkodása harmadik évéből való a 
felirat, tehát 240-ből; a feliratot pedig felállí
totta a,z első számú ezer emberből álló Heme- 
saból való nyilas cohors, melyhez lovasság is 
volt beosztva és mely nagyobbrészt római pol
gárokból állott s Gordiana melléknevet viselt. 
Vésetett pedig ezen felirat a császárnak szobrát 
tartó köpillérre, a nevezett cohorsnak a császári 
fenség iránti mély hódolata jeléül.
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E felirat mellé állítandó egy másik hiányos 
felirat, melyet ugyanezen cohors állított Severus 
Alexander császárnak (222—235.) és egy har
madik, mely teljes és ép. Ezt felállította T. 
Caudius Procus, ki a legio II. adiutrixhoz ta r
tozott, mint beneficiarius consularis, azaz ma
gasabb rangú tiszt, ki a kormányzó mellé volt 
beosztva, különböző szolgálattételre; a felirat 
Antoninus (Elagabal) császár üdvének és a 
hemesai cohors geniusának van szentelve, mely 
cohors — ép úgy mint a nevezett legio — 
Antoniniana melléknevet visel. E felirat 213-ból 
való Kr. u.

A cohors legénysége, mint neve mutatja 
Hemesa syriai városból való, de miután Pannó
niába áthelyeztett, ujonczait természetesen ezen 
Provinciából kapta. Nem valószínű, hogy a 
második század közepe előtt Pannóniába jutott 
a cohors; legalább több felirat, mely reá vo
natkozik syriai eredetű neveket tartalmaz és 
egy felirat a betűk jellege után Ítélve a má
sodik század második feléből való. Eme sírfel
irat szól Marcus Aurelius Malckiasnak a máso
dik legio katonájának és Mocurnak a cohors 
zászlótartójának, ki ötvenöt évig élt; felállította 
pedig Pulchra, valószínűleg Mocur felesége. E 
most említett nevek között kettő, Malchias és 
Mocur syriai eredetű, az első ismertes név, mely 
az Otestamentumban is előfordul; tulajdonosa 
eredetileg csak azt a nevet viselte, a mikor 
még római polgári joggal nem birt, de miután 
ezt elnyerte s igy a második legio katonája is
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lehetett, felvette a M. Aurelius, az akkoron 
uralkodó császár nevét. E nevet több császár 
viselt, az első volt M. Aurelius Philosophus 
(161 —180.) s így ennek trónra jutása előtt 
Mai chias nem kaphatta meg a római polgári 
jogot, a mi szintén azzal egyezik, a mit feljebb 
a felirat koráról mondottunk. A másik syriai 
név, mely eddig tudtommal máshol nem fordult 
elő seholsem, Mocur. Tulajdonosa nem volt 
római polgár, külömben volna neki római neve 
is, és ekként ő is Syriából való, illetőleg akkor 
soroztatott be a cohorsba, mikor ez még Heme- 
sában volt.

Hasonló következtetést vonhatunk azon ér
dekes, de hibásan vésett feliratból, melyen Bar- 
semis Arbeus fia neveztetik, ki először egy 
vértes ezredben volt százados és — úgylátszik 
— a Iíosroeneiek numerusához tartozott és 
későbben a hemesai cohorsba tétetett át. Ennek 
az embernek neve Barsemis annyit jelent mint 
a „nap fia“, a Hosroeneiek numerusa (ezred vagy 
talán zászlóalj) pedig Osroene-ből származott,mely 
terület Mesopotamia északi részében Syria ke
leti határán keresendő; de még a vértes ezredek 
is eredetileg keleten fordulnak elő. Továbbá 
keleti származású azon katona neve is, kinek 
felirata az előbbivel együtt a n. múzeumban 
van; M. Aurelius Sallumasnak hivták, tehát 
eredetileg csak Sallumasnak, későbben, mikor 
elbocsáttatott megkapta a római nevet és elő 
nevet M. Aurelius császár idejében. Hogy csak 
elbocsáttatása után kapta a polgárjogot, az
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megfelel a római szokásnak és kitűnik abból 
is, bogy extesserarius-nak neveztetik — volt jelszó 
osztogatónak — mert tessera a jelszó. Sírfelirata 
azt is mutatja, bogy D. Pentele már a régi 
időben is egészséges bely volt, mert Sallumas 
82 éves korában készíttette magának és elhunyt 
nejének e feliratos követ.

Ugyanezen eohorsra vonatkozik több más 
felirat is, mely részben már elveszett, részben 
hibásan van lemásolva; ezeket mellőzzük és csak 
röviden emlitjük azt, hogy egy töredékes tégla
bélyeg szintén arra vonatkozik.

Szintén katonai felirat, de más jellegű az, 
a mely Valerius Purintulusra vonatkozik s el
mondja róla, hogy ez protector, testőr volt, 
ólt 39 évig és a 40-ik évben lerótta a ter
mészetnek adóját — fatis animam reddidit; a 
hálás örökösök pedig emlékül készítették e fel
iratot Andronicus és Probus consulságában 
(310. Kr. u.) Az óvszám mutatja, hogy Pusin- 
tulus ÜST. Constantinus idejében szolgált, talán 
épen ezen császár környezetében.

A legio II. adiutrix katonái közül több 
neveztetik meg pentelei feliratokon, az egyik 
már feljebb volt emlitve, s ez Budapesten van 
özv. Dubez Póternó kutjában Budán; a másik 
a nemzeti múzeumban van és szintén töredékes, 
még a neve is hiányzik, annyit azonban meg
tudunk a feliratból, hogy az illető Bassiana 
vidékéről való volt, azaz a mai Szerémmegyóből, 
hol Petrievei mellett jelenleg is számos fel
iraton kivül a római táborhely meg van. Ez az
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ember valamelyik daciai háborúban vett részt 
és ebben eltűnt élete 3I-ik évében. Hogy ezen 
felirat a harmadik század második feléből való 
az nem szenved kétséget.

A legszebb feliratokhoz tartozik azon kő
koporsó felirata, mely jelenleg is még D. Pen- 
telón Bakos István udvarában (A3 9. sz.) áll s 
melyet a nevezett ember szöllőjóben talált. E 
kőkoporsóban örök nyugalomra volt éltévé 
Claudia Morimosa, néhai Aglavus veteran ka
tonának leánya és kedves neje Lucius Aelius 
Ingenilisnak, ki a második adiutrix légiónak volt 
veteránja.

Feltűnő azonban, hogy a legio II. adiutrix 
mellett a legio I. adiutrix bélyegei is fordultak 
elő D. Pentelén. Az ember csodálkozik azon, 
hogy miképen kerültek ide eme legio bélyegei, 
holott ez O-Szőnyben tanyázott, sőt egyesen 
kétségbe vonhatná ezen állitás igazságát, ha a 
nemz. muzeum régi igazgatója Miller egészen 
határozottan nem Írná, hogy ilyen bélyegek 
kerültek P.-ről a nemzeti múzeumba. Miller 
hibásan is olvasta és magyarázta e bélyegeket 
és ez még inkább mutatja, hogy itt tévedésről 
nem lehet szó. Fel kell tehát tenni, hogy az 
ó-szőnyi légiónak is egy része itt állomásozott, 
valószínűleg akkor, mikor már ü-Szőny vidéke 
is Alsó-Pannoniához tartozott, a harmadik szá
zad elején.

Van ezenkívül még egy igen érdekes kato
nai bélyeg, mely szintén D. Penteléről került 
a nemzeti múzeumba; ezen olvasható Frigeridus
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neve, a ki Valériának volt parancsnoka, épen 
azon időben, a mikor a hunok Európába betör
tek. (377. Kr. u.) A hunok elől menekülő góthok, 
mint tudva van Valens császártól engedélyt 
nyertek arra, hogy római területre (a mai 
Bolgárországba) meneküljenek, de itt  fegyvert 
ragadtak a rómaiak ellen s az ebből keletkező 
harczba Frigeridus is rendeltetett csapataival 
együtt.

Frigeridus eltávozása azomban nem jelenti 
a római uralom megszűnését e vidéken; az 
ötödik század elején három lovas csapatot talá
lunk Pentelén: egy lovas csapatot — cuneus 
equitum Dalmatarum, — egy constanti nusi 
lovas csapatot — cuneus equitum Constantia- 
norum, mely elébb Kömlödön (Tolnám.) volt és 
lovas nyilasokat — equites sagittarii. Nem 
tudjuk, váljon együtt volt-e ez a három csapat 
Intercisában — vagy egymás után egymást 
felváltva; valószínűbbnek tartom, hogy egymás 
után, de nem együttesen szolgáltak a nevezett 
csapatok Intercisán.

Nevezetes továbbá a d.-pentelei feliratok 
között két töredék, melyeknek egyikét a 196. 
számú ház előtt láttam, másikát Kovács Imre 
szőllőjóben; mindkettő ugyanazt a szöveget 
tartalmazza, melyet a feljebb említett battai 
tábla s ebből azt szabad következtetni, hogy a 
Commodus császár intézkedését tartalmazó felirat 
minden dunai táborban volt kitéve, talán nem 
csak a császár dicsőítésére, hanem a dunáninneni 
csempészek és kalandorok figyelmeztetésére.



161

Hogy a Duna mint határvonal egyszermind 
a vámvonal is volt az iazygokkal szemben, az 
magától értetődik; de van két felirat, mely ezt 
világosan mutatja. Az egyik nem egészen pon
tosan lemásolt s jelenleg, úgy látszik elveszett 
feliratot az örökké való Istennek szentelte 
valaki, a ki egy vám állomásnak volt főnöke, 
Alexander Severus császár üdvére (222 — 235.); 
a másik felirat, mely töredéke jelenleg Orgon 
Sándor gyógyszerész urnái van, a Napistennek 
szenteltetett a vámállomásnak valamelyik hiva
talnoka által. Az a vámterület, melyhez Pannonia 
tartozott, nem volt a birodalom, hanem csak a 
dunai tartományok egy része, Dacia nem tar
tozott hozzá.

Ugyancsak a napistennek van felállitva egy 
másik oltár is, mely jelenleg szintén Budán 
van a feljebb emlitett helyen. Ez már a legyőz- 
hetlen Napnak szól s felállitój a Marcus Ulpius 
Petuernus. Ez a Napisten pedig a perzsa Mithras, 
kinek tisztelete az egész római birodalomban 
el volt terjedve s ki meg is van nevezve egy 
harmadik oltárkövön, mely szintén D. Penteléről 
került Budára; a n. múzeumban pedig van egy 
kis oltárkő, mely a Napistent társ vagy kisórő 
istennek (Deo soli socio) nevezi.

Egyszerű sírfelirat, melyben az illető szemé
lyeken kivül semmiféle katonai vagy egyéb 
vonatkozás nem fordul elő, szintén van nehány. 
Az egyikben az mondatik, hogy „ezen kőben el 
van takarva Aurelia Pia, az igen kedves fele
ség, ki származására nézve Nicia, Bithynia

i i '
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városának polgára; háromszor tizenöt évnél 
tovább nem jutott kora; virágzó [életének] a 
korai [halál] vetett véget. Titeket kérlek . . .“ 
ezzel vége szakad a töredéknek. Ezen verses 
feliraton kivül van egy másik szintén verses 
és töredékes, melyből egyebet nem lehet kivenni, 
mint azt, hogy bizonyos számn lustrum (=5 óv) 
múlva a halálnak lett átadva egy nő és nagy
kisórettel eltemettetett s hogy ham vait.........
A harmadik kő, melyen érdekes dombormű is 
van annak idejében Gucsi József házánál, (Lebuk 
u. 123. sz.) feküdt; felirata szól Asuius Biatu- 
marus fiáról, ki még életében készíttette a sír
követ és nejének (kinek valószinüleg Déva volt 
a neve) Namorix leányának és Biatumarus aty
jának. Ez a felirat azért érdekes, mert a rajta 
előforduló nevek Asuius, Biatumarus, Déva és 
Namorix minden bizony nyal kelta eredetűek, s 
miután tudva van, hogy Pannonia e vidékén 
egy kelta eredetű néptörzs, az araviszkok lak
tak, eme neveket is araviszk neveknek, tulaj
donosaikat pedig araviszkoknak kell tartani. 
Hogy D. Pentelén nemcsak ez az egy nehány 
araviszk volt letelepedve, hanem hogy ama 
néptörzshöz tartozott Intercisa eredeti polgári 
lakossága, az magától értetődik.



A  b i r t o k b i z t o n s á g  F e j é r m e g y é b e n  a  
14. és  1 5 - ik  s z á z a d b a n .

Ir ta  Károly János.

Fejér György Okmánytárának IX., X. köte
teiben feltűnő nagy számban vannak oly okle
velek, melyek Fejórmegyének a 14., 15-ik
századbeli birtokbiztonságára a legsötétebb 
árnyat vetik. Mintha azon időben birtokjog 
sem létezett volna a megyében, az erősebb és 
hatalmasabb volt ura a más tulajdonának, a 
gyöngébbének, sokszor az egyenlő erősének 
is. Össze szedte a nemes az ő jobbágyait, fegy
vert adott kezükbe, rá csapott a szomszéd bir
tokára, elhajtotta annak marháit; beleült az 
ingatlanba, szántatta, vettette, arattatta, erdeit 
kivágatta kénye kedve szerint mindaddig, még 
a károsodott panaszt emelt ellene vagy a káp
talanoknál, vagy a megyei gyűléseken, innét a 
panasz fölment a nádorhoz vagy a királyhoz, 
ezek meg utasították a megyéket, legtöbbször 
a káptalanokat a kár megvizsgálására sat. és 
ez lévén menete a jogorvoslatnak; s évekig 
tartott, még a birtok visszaadása megtörtén
hetett.

n*
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Azonban nem egyszer esett meg az is, hogy 
a megkárosodott fél nem ment a káptalanhoz, 
sem a megyéhez panaszával, hanem összeszedte 
embereit ő is, rajta ütött az ö megkárositóján, 
s maga vett elégtételt, maga szolgáltatott ma
gának igazságot úgy a hogy tudott.

És ha az ember kutatja a fékvesztett állapot 
okát, nem annyira a korszellemben, mint inkább 
az akkori kormányzatnak lazaságában találja 
meg azt.

Igaz ugyan, hogy fordultak elő megyénk 
területén Nagy Lajos korában is ilyen esetek, 
de kevés számban, és csak is Zsigmond korá
ban fajult ez a visszaélés rendes gyakorlattá, 
és ez is nem egyéni jellemének, hanem inkább 
a kormányzatban és igazságszolgáltatásban láb- 
rakapott erólytelenségnek tulajdoni tható. Mert 
ami kormányzásának eredményeit illeti, nem 
lehet ugyan tagadni, hogy Zsigmond egyénisé
gében volt annyi dicséretes tulajdonság amennyi 
a fejedelmeket a jelesebbek közé emeli. Élénk, 
mozgékony, munka vágyó természetű volt, röst- 
séget, tunyaságot senki sem vethet szemére, 
de ezen szép tulajdonokat oly egyéni sajátságok 
ellensúlyozták, a melyek minden munkásság 
mellett is igen gyakran megfosztották őt a 
kitűzött czól elérésétől. Minden benyomásnak 
engedő természete ugyanazon időben sok oly 
dolog és vállalatba ártotta őt, a melyeket 
nem otthon, hanem a külföldön kellvén végeznie, 
uralkodási idejének legnagyobb részét hazájától 
távol töltötte.
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Legfőbb gondot adott neki a féktelen 
olygarchia, mely őt uralkodása első felében 
fogollyá is tette. Ezek korlátozása czéljából 
fejtette és tágitotta ki szélesebb alapra a megyei 
helyhatóságok szerkezetét is, és vétetett gyűlé
seiken többször oly közügyeket tárgyalás alá, 
melyek csak az országgyűléseket illették meg. 
Az uraknak kiváltságokat osztogatott a megyei 
hatóságok alól, s igy történt aztán, hogy egyes 
főnemesek fekte]enkedóse nőttön nőt, kihágásaik 
szaporodtak, a mely kihágásokat aztán az 1435. 
évi úgynevezett nagyobb törvónyvónykönyv 
szabványai által ügyekezett korlátozni. E tör
vénykönyv ugyanis az úgynevezett kikiáltott 
törvényszékeket hozta gyakorlatba, melyeken 
az elkövetett hatalmaskodásról az egész megyei 
nemességnek eskü alatt kellett tanúskodnia. 
A vallomások és tanutételek aztán a vádlottal 
együtt a király vagy a nádor elejébe küldet
tek, kik aztán azok nyomán kötelesek voltak 
mindjárt Ítéletet hozni.

Azonban egészben véve ezen intézkedések 
sem aratták a kellő eredményt a hatalmasok 
kihágásai ellen, a mit a fejérmegyei visszaélések 
eléggé bizonvitanak.

Különösen sokat foglalkoznak okleveleink 
egy nemes családdal, mely a 14-ik század 
második és a 15-ik első felében lett hiressé 
az ő erőszakoskodásai á lta l; ez a Szentgyörgyi 
család volt, mely később egyik tagja Vincze 
keresztnevéről fölvette a Szentgyörgyi Yincze
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családnevet.1) Szent-Györgyön lakott, a mai 
Iszka-Szt.-Györgyön; közvetlen szomszédságuk
ban feküdt Iszka község, de hogy hol, azt min
den utánjárásom után sem tudtam megállapi- 
tani; valószinüen a mai iszka-szent-györgyi 
szőlők közt levő zugban. És ez az Iszka község, 
melyben kőből épült templom is állt, a fejórvári 
keresztesek tulajdona volt, s ott kastélylyal is 
bírtak. És ez a Szentgyörgyi család ugylátszik 
csak a keresztesek ellen követte el garázdasá
gait, majd egyik majd másik birtokukat fog
lalva el. Kezdte pedig Szentgyörgyi Imre az ő 
erőszakoskodásait 1358-ban, tehát Xagy Lajos 
király idejében. Elfoglalta t. i. a keresztes vi
tézek Iszka birtokát, s azt jobbágyaival hasz
nálta, mely igazságtalanság aztán a király 
tudomására jővén, utasítja Fejérmegye hatósá
gát, hogy Szentgyörgyi Imrét a foglalástól tiltsa 
el. Meg is tette a megye ez eltiltást a helyszínén, 
és 1358. Szent György vértanú előtti kedden 
Zarka Benedek alispán, Hardi László, Fánchy 
Sovány László, Tatárteleki György, és Csákberényi 
Csák szolgabirák értesítik ez eltiltástól a ki
rályt.2) De ugylátszik nem volt az intésüknek

!) Zsigmond király Constanczban tartózkodása alkalmá
val 1415-ben Gyertyaszentelő Boldogasszon}' napján (febr. 2.) 
több rendbeli diplomatiai utón szerzett érdemeinek jutalmául 
Benedeket székesfejervári prépostot, és ez iránti tekintettel 
legközelebb vérrokonait, Vadkerti Pált és Dömötört, valamint 
Lászlót és Jánost, néhai Szentgyörgyi Vincze Tamás fiait 
nemességgel és czimerrel ajándékozta meg. Turul 1883. e. f. 81. 
1. hol a czimer is látható.

Fejér Cod. Dipl. IX. 2. 747.
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sok sikere, mert még ugyanazon évben meg
ismétli az intést Csalai Mihály királyi ember, 
Péter veszprémi káptalanbeli társaságában.1)

1391- ben már ismét azon vétségben talál
ják Szentgyörgyi Imrét. István nádor ugyanis 
azt Írja 1391-ben, a gyűlés 18-ik napján: Mikor 
sz. Péter és Pál apostolok ünnepe utáni pénte
ken Fejórmegye nemeseivel a mi közgyűlésein
ket tartanám, fölemelkedett helyéből Alapi 
János, Balázs fia, s mint a fejérvári keresztesek 
meghatalmazottja, a konvent nevében előadja, 
hogy Szentgyörgyi Imre, Péter fia, továbbá 
Imre, Tamás, János, Benedek és Bálint, vala
mennyien Szentgyörgyi Imre fiai, valamint 
Székesfejérvár összes polgársága, Csór lakosai, 
Konth Miklós, néhai Konth Miklós nádor fia, 
végre Moha lakosai jogtalanul elfoglalván a 
keresztesek Iszka és Barch (szent Borbála) bir
tokát, ezen elfoglalás ellen ünnepélyes óvást 
tesz.* 2)

1392- ben pedig Fejérmegye közönsége ké
pében arról tesz jelentést az alispán és négy 
szolgabirája a királynak, hogy engedelmeskedve 
a király parancsának, kiküldöttük kebelünkből 
Alapi János szolgabirót, hogy a Szentgyörgyi 
Imre és fiai Imre, Tamás, János, Benedek és 
Bálint által a kereszteseknek iszkai birtokán 
elkövetett károkat vizsgálja meg, ki megbíza
tásának eleget tevén azt jelentette nekünk,

*) U. o. Jegyzet.
2) U. o. X. 1. 732,
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hogy nevezett Szentgyörgyiek már három óv 
előtt elfoglaltak a keresztesek iszkai birtokából 
egy részt, azt vetik, aratják, s ez által nekik 
háromszáz forint kárt okoztak; továbbá hogy 
erdejüket kivágták, halastavukat halászszák, sőt 
mi több szentegyházukat is, mely jórószben 
kőből volt ópitve szótdulták, köveit Szent- 
györgyre hordották, s azokból ott maguknak 
templomot ópitettek, végre hogy vadászatukkal 
méneseikkel a szőllőben elviselhetlen károkat 
tettek. Miért is nevezett szolgabiró vádlotta
kat lakásukon fölkeresvén, őket a törvény ér
telmében minden jogtalanságtól letiltotta.1)

Ezek a féktelen emberek, ugylátszik föl 
sem vették a királyi parancs folytán kiküldött 
megyei szolgabiró tilalmát, mert 1396-ban neki 
mentek a keresztesek Iszkán levő kastélyának, 
szótdulták azt alapjából, a köveit elhordták 
Szentgyörgyre, s azokból ott maguknak kastélyt 
ópitettek. Ezt jelenti legalább a fejórvári káp
talan a királynak, teljesített vizsgálata alapján.*)

1411-ben pedig a veszprémi káptalan, mint 
a király által kiküldött vizsgáló hatóság arról 
tesz jelentést, hogy Szentgyörgyi Yincze fiai 
Tamás, Benedek és Bálint, nemkülönben Szent
györgyi Yincze László, János fia, a fejórvári 
konvent iszkai erdejét egészen kivágatták, s a 
fát Szentgyörgyre hordatták.* 2 3) Ugyanazon évben 
végre a kalocsai káptalan küldöttje ment ki

J) U. 0. X. 2. 86. 87.
2) U. 0. X. 4. 780.
3) ü. o. X. 5. 209. •
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hozzájuk Csuti Pál királyi emberrel, hogy a 
Szenfcgyörgyi családtagokat megintse, miért 
foglaltatták el mohai jobbágyaik által a keresz
tesek barchi (szent borbálái) birtokát, s miért 
prédálják annak szántóföldéit, erdeit sat.1) Ha
sonlókép cselekedett H l 4-ben Szentgyörgyi 
Yincze László, Tamás fia, ki Iszkán a keresz
tesek földjét elfoglalta és azt használta; miről 
ismét a fejérvári káptalan tesz jelentést Zsigmond 
királynak.* 2 3 4)

Mindezen erőszakoskodásaikkal még nem 
elégedtek meg a családtagok, hanem 1434-ben, 
tehát már Albert király idejében Szentgyörgyi 
Yincze László, és János, Tamás fiai, továbbá 
István, Miklós, Imre és Péter, valamennyien 
Bálint fiai, nemkülönben Endrédi József, Mark 
fiai, a keresztesektől elfoglaltak Pötöllén, Ba
linkán, Iszkán és Barchon bizonyos részeket, 
miről a veszprémi káptalan tesz tanúságot/)

Garázdálkodásuk végre még 1439-ben is 
ismétlődik, a mikor Albert király megparan
csolja a fejórvári káptalannak, hogy miután 
Szentgyörgyi Yincze István, Bálint fia, elfog
lalta a keresztesektől azt az iszkai szőlőt, me
lyet azok Illés fiának Mihálynak, özvegyétől 
Anasztázia asszonytól, ki Székesfejérvárott Sz.- 
Erzsébet utczában lakott, készpénzen vettek, 
intse meg őtet/)

>) ü. o, X. 5. 220.
2) U. o. X. 5. 561.
3) ü. o. X. 7. 590.
4) ü. o. XI. 228.
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De nemcsak a Szentgyörgyi Yincze család
ról mondható el, hogy korukban a birtok és 
vagyonbiztonságot aláástak, hozzájárultak annak 
megingatásához más tényezők is és pedig oly
kor olyanok is, kik az ilyen kihágásokban két
szeres megrovás alá kell hogy jöjjenek, daczára, 
hogy a kor, melyben azokat elkövették nagyon 
kedvező volt vállalataikra. így 1432-ben Székely 
János mester, a székesfejérvári bástyákon kivül 
levő Sz. Miklósról nevezett káptalan kanonokja, 
és a B. Szűz Mária templomában levő Szent 
László kápolnájának őre, elfoglalt a keresztesek 
tulajdonát képező Diós pusztából egy jó részt, 
és azt a fövenyi jobbágyokkal vettette és arat- 
tatta. Elfoglalta pedig azt a részt, mely Dióson 
levő Sz. Péter és Pál apostolok tiszteletére 
szentelt templomtól délre fekszik. E foglalásról 
a veszprémi káptalan tesz jelentést Zsigmond 
királynak 1435-ben.1) Ugyan ezen foglalásról 
tesz szinte a fentebbi évben Zsigmond király
nak a kalocsai káptalan is jelentést.2)

Érdekesebb lesz azon violentiának elmon
dása, mely a székesfejérvári káptalan Ingo vány 
utczai jobbágyai és a keresztesek jobbágyai 
között tél időben a jóghátán nádvágás alkal
mával ment végbe, s a mely verekedésről Fe
jérmegye alispánja Csákberónyi János, Benedek
nek Csal fiának fia, és a szolgabirák Zsigmond 
királynak következőkben teszik jelentésüket

!) U. o. X. 7. 710. 
?) ü. o. X. 7. 712.
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1415-ben: Tudja királyi felséged, hogy a fejér
vári keresztesek panaszára kiadott királyi 
parancs értelmében kiküldöttük kebelünkből 
Sykátori Györgyöt, Audrás fiát vármegyénk 
egyik szolgabiráját az ügy megvizsgálására, ki 
vissza térvén következőképen tette jelentését, 
hogy ő Sz. Ágnes napján Fej érvár megy ében 
jártában keltében mindazoktól kiktől illett és 
szabad volt, nemesektől és nemtelenektől nyíl
tan és titokban tudakozódván következőkről 
szerzett magának biztos tudomást. Miszerint 
Nagy Tamás halász, ennek fia Ferencz, és cse
lédje Antal, továbbá Mészáros (Carnifex) Simon, 
Antal, László fia, Márton, Imre fia, Pál, János
nak Mészáros Simon szolgájának fia, Földvári 
Miklós, Dienes, Wéthet János, Mihály, Móricz 
fia, Nagy Sebestény, Gál Márk, Parlagh, Deres 
Mátyás, Peeres Mátyás, Fülei György, Samburs 
Tamás, Kis Péter, Pásztor Benedek, Palagh 
Dienes, Zalai Bereczk. Madarász János, Aczél 
János, Balogh János és Fayas János, valameny- 
nyien a székesfejérvári káptalannak az ő Ingo- 
ván utczájában lakó jobbágyai, három királyok 
hete utánni csütörtökön a káptalan tudta és 
ongedelmével, névszerint pedig Bertalan vikárius, 
Balázs éneklő, Dávid őrkanonok, Was Sil veszt er 
György, Váradi István, egy másik István, Imre, 
Szerémi Mihály Benedek, a Sz. Miklósról neve
zett káptalan prépostja, Fejérvári Péter, Tóth 
Péter, Győri Jakab, Acsádi János, András, és 
ismét András fejérvári kanonokok tudta és en
gedőimével Zanthói Dávid a keresztesek perjele
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kormányzójának, továbbá László keresztes pa
rancsnok, Márk éneklő, János őr, LászJó olvasó 
kereszteseknek, következósképen az egész keresz
tes konvent tulajdonát képező birtok részre 
felfegyverkezve rohantak, s ott a jégen a nádat 
learatták és erőszakkal elhordták, mi több az 
ott levő s föntebb emlitett László keresztes 
parancsnokot, ugyszinte Albertet, Derei Jánost, 
két Bertalant, és Balázst, kik valamennyien a 
keresztesek emberei voltak kegyetlenül megölni 
akarták, s mégis ölték volna, ha más jó lelkű 
emberek őket ebben megnem akadályozzák. 
Mind ezzel meg nem elégedvén másnap a kon
vent két jobbágyát, t. i. Fekete György péket, 
és Szakállas Tamás posztó szövőt, kik a keresz
tesek utczájában laktak, midőn ezek húsért a 
mészárszékbe mentek, a káptalan emberei, köz
tük Mihály az ingoványi biró,*) elfogták őket. 
kézen lábon kegyetlenül megvasalták, és min
den ok nélkül elzárták.1)

De az is előfordul, hogy a fejérvári káp
talan elfoglalta a keresztesektől Faddot Tolná
ban, és használta annak földjeit jogtalanul a 
keresztesek nem kis kárára; miként erről a 
kalocsai káptalan 1435. évi jelentése bizony
ságot tesz.* 2)

*) Ez az Ingovány Fejérvár valamelyik külvárosában a 
káptalan külön utczája, kurialis birtoka volt, s külön jogható
sággal birt. Mint ilyen van az 1543. évi dikalis összeírásban 
is föl véve, bíróval és 38 szegény jobbágygyal.

‘) U. o. X. 5. 700—703.
2) U. o. X. 7. 713.
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Azonban a keresztesek birtoka, ngylátszik 
majdnem egyedüli tárgyát képezte a kapzsi 
szomszédok foglalásainak; 1366-ban Konth 
Miklós nádor tartván Fej ér vár mellett közgyű
lést, András keresztes vitéz arról tesz itt pa
naszt, hogy Csóri deák Péter jobbágya Kozma, 
elfoglalta és pusztította az ő iszkai erdejüket. 
Minthogy pedig ez a Kozma a gyűlés elé idéz
tetvén, ott megnem jelent, elmarasztaltatok.1)

1436-ban pedig a kalocsai káptalan végezte 
a birói megintést, hogy a fajszi nemesek a 
kereszteseknek Fadd nevű birtokához tartozó 
vajtai és tarkacsiai részeket, ugyszinte Yajta és 
Tarkacsiához tartozó halastavukat erőszakkal 
elfoglalták.2)

Azonban valóságos vandalizmus számba 
megy már az a mit 1432-ben Szerdahelyi Imre, 
Ders és Danes a bodaikiakon elkövettek. Mi
előtt t. i. egész tábori felszereléssel Nagyszom
batba mentek volna, a boszu egész gonoszsá
gával rajtütöttek Bodaikra a keresztesek falujára 
s ott a lakosságnak minden vagyonát, melyet 
az biztonság szempontjából a plébánia tem
plomba hordott3) összeszedték és elvitték, azután

l) U. o.‘ IX. 3. 626. 2) X. 7. 828.
3) Erdélyben több helyen, de különösen Nagy Disznódon 

láttam, hogy a régi gyönyörű templomot keritő falon beiül 
vannak egyes kamrákba a lakosoknak ősi szokás szerint élelmi 
szereik, lisztjük, zsirjuk, eleségük elhelyezve. Természetesen 
hajdan biztonság szempontjából tették ezt, lévén akkor a tem
plom erőd is ; ma már talán csak a szent hely jellegében kere
sik a biztonságot. így lehetett Bodaikon is.
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betörtek a lakosok házaiba, s azokból, — miként 
az oklevél mondja, — minden barmot, sertést, 
kacsákat, tyúkokat, lisztet, bort, takarmányt, 
méhkasokat, szóval minden ingóságaikat elvit
ték. Ezen pusztitás miatt aztán a fejérvári 
keresztes vitézek panaszt tettek Zsigmond 
királynál, a ki megbizta a kalocsai káptalant, 
bogy a dolgot vizsgálja meg, s arról jelentést 
tegyen. E vizsgálat csak 1434-ben eszközölte
tett, de hogy mivel sujtatattak a Szerdahelyi 
családtagok, arról adat nem maradt főn.1)

Mindezen adatokat tárgyam megvilágitá- 
sára Fejér György okmánytárának kötetei szol
gáltatták. Van azonban a körmendi levéltár 
oklevél kincsei között két igen érdekes okirat, 
melyek nagyon becses adatokat nyújtanak az 
akkori viszonyoknak ugv családi, mint községi 
történetéhez, s minthogy azok kiadatlanok, köz
löm alább mindkettőt egész terjedelmükben.

Az egyik, melyet az esztergomi káptalan, 
mint egyeztető biróság 1401. máj. 24. adott ki, 
arról szól, hogy megjelenvén előttük személye
sen egyrészről Valkói András székesfejórvári 
kanonok és a Szűz Mária templomában levő 
Minden szentek oltárának felügyelője, másrész
ről pedig nemes Kővágó Eörsi György,") Miklós 
fia, kölcsönösen előadják: miszerint noha Valkói 
András kanonok és a káptalan birtokában levő 
Föveny falubeli jobbágyok, és Kővágó Eörsi * 2

!) ü . 0. X. 7. 586—87.
2) A Batthyány nemzetség egyik őse.
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György battliyányi, csabjai1) és polgárdi jobbá
gyai közt azon alkalomból, hogy Yalkói András 
kanonok az ő jobbágyaival együtt éjnek idején 
elhajtotta Kővágó Eörs batthyányi, csabjai és 
polgárdii jobbágyai marháit, ezek és amazok 
között Fövenyen olyan verekedés, sebesülés és 
vérengzés támadt, hogy maga a kanonok is 
megverettetett, megsebeztetett, és ez által a 
fövenyi templom temetője is megfertőztetett; 
mindazonáltal több törvónytudó és jámbor em
ber tanácsára a peres felek közt, nóvszerint 
egyrészről Yalkói András kanonok, másrészről 
pedig Kővágó Eörsi Györgyné Katalin asszony 
és fiai László és Albert között, nemkülönben 
az ő nemes és nemtelen jobbágyaik között, 
névszerint Wepsényi György, Szabady Balázs, 
Szabady Sebestény, végre Pál és András nevű 
szolgáik között elkövetett sérelmek, verekedé
sek, megverettetések és kártételek kölcsönösen 
elejtetnek, és pedig a következő üdvösséges 
föltételek mellett, hogy t. i. Nemes Kővágó 
Eörsi György és hitvese Katalin asszony a fönt 
emlitett, és a fej érvári Szűz Mária templomban 
levő Mindenszentek oltárának, hogy azon a 
mostani oltárnak és annak utódai jövendőben 
is szent misét szolgálhassanak, egy kelyhet, 
egy misemondó könyvet, de olyant, a melyek
ben minden officium megvan, azután. 25 forintot, 
egyházi szereket, selyem és bársony ruhákat 
adnak; továbbá az oltár és a mise áldozatokhoz. *)

*) Ma C8abda puszta.
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szükségesek fentartására, valamint a mostani 
és jövőben alkalmazandó áldozárok nagyobb 
javadalmazása czóljából közép minőségű öt kan- 
cza lovat csikaikkal együtt. Keresztelő Sz. János 
születése napjának ez idei nyolczadára adomá
nyoznak, végre pedig, hogy a megfertőztetek 
fövenyi temető újra beszenteltessék, Yalkói 
András kanonok kezeibe egy márka pénzt dé
nárokban adni köteleztetnek.

Valahol olvastam, hogy egy főur hajdanában 
elpusztította valamelyik egyháznak mise köny
vét, s e kárt három falu adományozásával téri- 
tette meg. Már most ha megfontoljuk a fenti 
egyezkedést minden izében, azt t. i. hogy Yalkói 
András kanonok és jobbágyai voltak azok, kik 
a véres verekedésre Kővágó Eörsi György job
bágyai barmainak erőszakos elhajtásával alkal
mat adtak, s mégis Kővágó Eörsi Györgyék 
adtak kiengesztelésül annyit, a mennyi azon 
időben — különösen a mise mondó könyv, 
melyet akkor Írni kellett — nem kis értéket 
képviselt, arra a megállapodásra jutunk, hogy 
a sérelem nagysága az egyházi férfiú megsebe- 
sitésében, s a temető az ő vére ontásával való 
megfertőzésében találtatott.

A másik okirat 1477. máj. 15-én Budán 
kelt, s Mátyás királytól származik. Ezen királyi 
levélben kibékülés köttetik Batthyány András 
Batthyány, Polgárdi és Csabja földesura, s 
Székesfej érvár város tanácsa és polgárai között. 
Minthogy t. i. a két fél, illetve a jobbágyok és 
polgárok között többszörös ház betörések, vere •
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■kedések, emberölések, vérontások és más minden
féle hatalmaskodások miatt a királyi kúria előtt 
hosszú idő óta folynak a tárgyalások, úgy a kir. 
kúria birái, mint más jámbor emberek tanácsára 
kölcsönösen elállnak a pertől, kibékülnek, s 
minden ez ügyre vonatkozó periratot semmis
nek nyilvánitanak. És e kiegyezést a király 
személye előtt, egyrészről Batthyány András, 
másrészről Konth Márton fej ér vári lakos, mint 
Borhy Fábián városi biró, Zakchy Dömötör, 
Porkoláb György, Ispán György, Kányán Adrian, 
Borsos Miklós, Nyerges Gál, Chawan István, 
Chabjai Mátyás, Szabó Domonkos, Fornay Bar
nabás, Balogh Tamás és Zolthán Péter esküd
tek, nemkülönben Boncz Imre, Adorján János 
és Molnár László s valamennyi városi polgár 
meghatalmazottja személyesen kötöttek meg.

Ez a királyi levél ha más tekintetből nem 
érdekli is Székesfej érvár közönségét, érdekel
heti abból, hogy újabb névsorát tartalmazza 
Székesfej ér vár város birája és esküdtjeinek 
azon tanácsbeliek névsorán kivül, kik 1471. és 
1478-ban viselték tisztségüket.

Az ismertetett két oklevél egész terjedel
mében igy szól:

1.
Nos Capitulum Ecclesiae Strigoniensis memoriae 

commendamus per praesentes, quod honorabilis vir 
Magister Andreas de Valko Canonicus Ecclesiae Alben
sis ac Rector Altaris ad honorem omnium Sanctorum 
in Ecclesia Albensi fundati, pro se personaliter et pro 
cunetis Famulis et complicibus suis sine literis procu
ratoriis, onera tamen eorundem universa super se ipsum

12
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benevole assummendo ab una, parte vero ab alia nobilis- 
vir Georgius filius Nicolai de Kővágó Eörs coram nobis 
personaliter constituti confessi sunt et unanimiter de
texerunt eo modo: Quod licet in quadam seditione 
praetextu ablationis cunctorum pecorum et universarum 
pecudum jobbagionum antelati Magistri Georgii in 
Possessionibus suis Batthyán, Chabja, et Polgár vocatis 
residentium, per ipsos Magistrum Andreám et famulos 
suos, item complices et jobbagiones ipsius Magistri 
Georgii antefatos tempore nocturno in possessione prae
scriptae Ecclesiae Albensis Fwen nuncupata alternatim 
inter ipsas utrasque partes laesiones et cruentationes 
ac nocumenta inibi mutua vicissitudine perpetratae et 
facta, ac idem Magister Andreas verberatus, et vulne
ratus, ac Cimiterium Ecclesiae ibidem constructue Pa- 
rochialis cruentatum causaliter exstitisset; tamen ipsi 
Juris peritorum et certorum proborum virorum sane 
compositionis condigno moderamine inducti et modo 
subnotando pacificati, annotatus Magister Andreas Ca
nonicus suo et dictorum famulorum et complicium 
ejusdem in praescripta seditione pro tunc existentium 
nominibus, super omnibus praemissis laesionibus, verbe
rationibus, vulnerationibus ac damnorum illationibus ac 
aliis cunctis Jurgiis et nocumentis antea quoquomodo 
inter ipsos signanter nobilem Dominam Catharinam 
vocatam consortem, et Ladislaum et Albertum filios 
suos, complices famulos, nobiles, ignobiles, praesertim 
Georgium de Wepsen, Blasium de Zabady, Sebas- 
tianum de caden Zabady, Paulum et Andreám fami
liares eorundem ac Jobbagiones antefatos expeditos,, 
omnino absolutos et penitus quietatos et a cunctis 
reatibus et quibuspiam gravaminibus eisdem exinde 
connexis et ingruentibus per omnia expiatos sponte 
et benevole reddidit et commisit eoram nobis hujus
modi salutifero pacto introserto. Quod nemoratus 
Magister Georgius et nobilis Domina Catharina consors 
sua pro salute animarum suarum praescriptum altare 
ad honorem omnium Sanctorum uti foret antelatum in



179

dicta Ecclesia Albensi constructum donis subnotandis 
pro divinis officiis et missarum ministris praeconiis per
petuis temporibus super ipsum altare per rectores ejus
dem praesbyteros modernum et futurum salubriter 
peragendis praemiare et remunerare, signanter unum 
calicem, et librum missalium officia plenarie continentem, 
vigintiquinque fiorenos, florenum quemlibet per centum 
novos denarios majoris monetae Regalis computandum 
valentem, vel eosdem viginti quinque fiorenos in prom
ptis denariis, ac ornamenta et indumenta sacra de 
syndone et bisso composita, idem altare et Rectorem 
eiusdem Praesbyterum praetextu celebrationis ipsarum 
missarum concernentia ac ad eiusdem Rectoris Praes- 
byteri pro tempore constituti, et in divinis officiis inibi 
sedule satagentis uberiorem sustentationem Quinque 
Equas cum poledris mediocriter bonas de Equatia sua 
usque octavum diem festi nativitatis beati Joannis 
Baptistae nunc affuturum, et unam marcam denariorum 
pro reconciliatione ipsius cimiterii ad manus annotati 
Magistri Andreae dare, et assignare teneatur effective 
praesentium patrocinio mediante. Datum feria tertia 
proxima f>ost festum Penthecostes. Anno Domini mille
simo quadrigentesimo primo.1)

2.

Nos Mathias Dei gratia Rex Hungáriáé etc. memo
riae commendamus, quod egregius Balthasar, filius 
condam Andreae de Batthyán personaliter ex una, parte 
vero ab altera circumspectus Martinus Konth civis 
civitatis nostrae Albaeregalis pro circumspecto Prudenti 
Fabiano Borhy ac Demetrio Zakchy, Gregorio Porkoláb, 
Georgio Ispán, Adriano Kányán, Nicolao Borsos, Gallo 
Nyerges, Stephano Chavan, Mathia Chabjay, Dominico 
Zabó, Barnaba Fornay, Thoma Balogh et Petro Zolthan 
Juratis, nec non Emerico Boncz, Joanne Adoryán, et 
Ladislao Molnár ceterisque et universis Civibus et

') Körmendi levéltár. Arm. 4. lad. 4. nr. 22,
12*
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Incolis dictae Civitatis Nostrae Albae Regalis, cuna 
procuratoriis literis eorundem coram nobis constituti, 
sponte et manifeste sunt confessi in hune modum; 
Quod quamvis alias ratione et praetextu nonnulorum 
diversorum negotiorum ut puta Domorum invasionis, 
hominum verberationis, vulnerationis, interemptionis, 
sangvinisque effusionis, aliorumque actuum potentiaria- 
rum occasione inter partes quomodo libet illatorum et 
commissorum quoedam lites et causae ac materiarum 
differentiae subortae, et in curia nostra Regia hinc 
inde ventillatae extitissent, Tamen eaedem partes habita 
superinde prius inter se deliberatione matura, tum ex 
eo, tum vero per dispositionem nonnullorum Dominorum, 
Baronum, caeterorumque Curiae nostrae notabilinum 
proborum Causis et differentiis earundem in praescriptis 
inter se hoc ordine concordassent, prout concordarunt 
coram Nobis, et ad hanc unionem pacis devenerunt: 
Quod ipsise se et in alterutrum, et antefatos Fabianum 
Judicem, Juratos, caeterosque universos cives et Jncolas 
praetactae Civitatis nostrae Alba Regalis, scilicet ho
mines et familiares ipsarum partium et ad eos perti
nentium, Item etiam praefatus Balthasar, Bartholomeus 
Porkoláb, familiaris Benedicti Pyber, hominesque fami
liares eiusdem universos de et super omnibus praemissis 
caeterisque damnis, Injuriis, nocumentis, domorum in
vasionibus, hominum vulnerationibus, interemtionibus, 
sangvinis effusionibus actibusque potentiariis universis, 
generaliterque quorumlibet malorum generibus, sub qua
vis specie, usque modo et hactenus inter se et in 
alterutrum ac ad eos spectantibus factis, illatis patratis 
et commissis quietos et expeditos atque omnibus modis 
absolutos reddidissent. Literas quoque earundem partium 
causales duntaxat universas, puta Inquisitorias, Evoca
torias, insinuatorias et alias quaslibet ratione omnium 
praemissorum inter se et in alterutrum locorum ubilibet 
emanari procuratos, causis partium universis inter se 
sedatis prius mortificatis et omnino condescensis, vanas, 
cassas, inanes, mortificatas et viribus carituras exhibi-
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torique earundem partium nocituras reliquissent, et 
comisissent, imo reddiderunt, reliqueruntque et commi
serunt nostri in conspectu; suarum testimonio et vigore 
literarum nostrarum mediante, Datum Budae in Festo 
Ascensionis Domini. Anno ejusdem Millesimo Quadrin
gentesimo septvagesimo septimo.1)

J) Körmendi levéltár. Arm. 4. lad. 4. nr. 56.



S zék esfe J_ é rv á r-e , v a g y  S z é k e s f e h é r v á r ?
Ir ta  Moenich Károly.

Nincs szándékunkban újabb vitatkozás tárgyává 
tenni egy olyan kérdést, mely valamint lapok utján, 
úgy irodalmi körökben, sőt magán társaságokban is 
sokszor volt már szellőztetve s csaknem a végletekig 
hajtva, a nélkül, hogy végmegállapodásra lehetett volna 
jutni.

Oly világos tényről van itt szó, mely századok 
bosszú során át fenálló szokáson alapszik, újabban 
pedig legfelsőbb királyi szentesítéssel nyervén meg
oldást, szükségképen kell, hogy m i n d e n k i  á l t a l  megmá- 
sítbatatlanúl tiszteletben tartassák s ennélfogva itt 
habozásnak, eltérésnek helye nincs.

Annál feltűnőbb, hogy épen olyanok részéről kö- 
vettetik el — nem mondom a b o t lá s , mert ez igazolva 
csak véletlenül történhetik, hanem igenis elkövettetik a 
h e ly te le n  e l f e r d í t é s  szándékosan és öntudatosan, és pedig 
— mondjuk — olyanok által, akik épen hivatva lenné
nek e város minden irányú, u. m. erkölcsi, szellemi és 
anyagi jogai fölött őrködni, annak intézményeit tiszte
letben tartani és mások által is tiszteletben tartatni.

Vajha ne hangzanék el a pusztában kiáltónak 
szavaként eme felszólalásunk; mert miként már fentebb 
is jeleztük, itt királyilag szentesített intézmény tiszte
letben tartásáról, a város jogáról van szó, s ezek oly 
érvek, melyekhez képest a mi gyenge szavunk nem is 
viszonyítható.

Cikkünk felirata, fejezeté elég iitbaigazítást nyújt 
annak céljára nézve ; de azért még sem tartjuk feles
legesnek külön, és pedig n y o m a té k o s a n  kijelenteni,
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hogy e város elnevezése c s a k i s  e g y e d ü l  j - v e l  írva jogo
sult, mit az alább betüszerinti másolatban közlendő 
királyi oklevél fényesen igazol.

Innen-onnan már egy fél százada lesz annak, hogy 
e kérdés a város és megyeszerte, sőt ezek határain túl 
is életében sokak által őszinte tiszteletben tartott, s 
most már a jobblétre szenderült, irodaimiiag képzett 
egyéniség sugallata folytán, vagy helyesebben az ő 
(Fekete János megyei volt főjegyző) tollából került 
felszínre, s az akkor még méltán i r o d a l m i  k ö r n e k  cím
zett — és költő-királyunk nevéről nevezett „ V ö r ö s m a r t y - 
k ö r b e n “ tartott értekezésben lön szellőztetve és vitatva, 
mely vitatkozás azt eredményezte, bogy egy szintén 
valóban avatott tollú és szakképzett egyéniség: Mészáros 
Amand, akkori helybeli zirc-cisterci rendű tanár méltó
nak találta a cikket viszonválaszra; sajnos, hogy az 
előbb említett cikk, mely bizonyára sok oly becses adatot 
és érvet tartalmazott, melyeket mi felhozni és repro
dukálni képesek nem vagyunk, — a mostoha körülmé
nyek miatt, s a fiúi kegyelet hiányánál fogva a megsem
misülés martalékává lön, — de fönmaradt a szintén sok 
becses anyagot és érvet tartalmazó válasz, melyből egyet- 
mást átvenni jónak láttunk.

A t. tanár ur ekkép kezdi értekezését:
„Ha igaz ama régi közmondás, hogy „a hány 

ház, annyi szokás;“ ha igaz, hogy a hány fej, annyi 
gondolkodás mód; ha igaz, hogy az ügyes jogtudós a 
legvilágosabb törvény értelmezésében is talál kibúvó 
ajtót :úgy legigazabb azon latin közmondás : „Grammatici 
certant,“ — a mi magyarúl annyit tesz: a nyelvészek 
mindig vitatkoznak.“

E jelmondat igazsága főleg abban határozódik, 
miszerint a nyelvészek a nyelv törvényeinek levonása — 
•s megalkotásában mindenkor saját nézpontjok szerint 
igyekeztek s igyekeznek eljárni, a vitás kérdéseket 
megoldani, s egyéni nézeteiket érvekkel körülsáncolván, 
érvényre juttatni. Mivel pedig a régi időkben ép úgy, 
mint napjainkban, talán semmivel sem bánnak az em
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berek annyira kényök-kedvök szerint, mint a nyelvvel,, 
nem csoda, ha az irályban annyi eltérés, az egyes sza
vak használatában annyi ingadozás, a beszédmodorban 
oly sok hang — és érteménykülönbség jelentkezik.

Ide járúl még azon körülmény is, miszerint addig, 
mig a nyelv kivált nálnnk magyaroknál egy létegzetes 
egészszé tömörült, az önkényes kezelés, nemkülönben a 
a kevésbbé avatott, de azért érdemteljes nyelvtaniróink 
által felállított téves, vagy talán hibás alapelvek nyomán 
oly zür-zavar állott be, melyet sem a Révayak, sem a 
Kazinczyak, sem más híres nevű nyelvtudósaink elosz
latni nem valának képesek. —• Azt sem hagyhatom 
említés nélkül, hogy mint az erkölcsi rósz a lélekhez,, 
oly szivósan tapad az irodalomhoz az egyszer lábra- 
kapott nyelvhiba, miszerint ezt sem a tudomány, sem a 
müveit irodalom teljesen megjavítani vagy épen nem 
tudja, vagy csak több évtized folyama alatt.

Ezen előzmények után senki sem fog csodálkozni, 
ha még most is, midőn a nyelvtudomány areopagja 
előtt szentesített és rendszerré emelt irodalmi nyelvünk 
van, még ez irodalmi nyelvünkben is annyi ingadozás,, 
annyi különbség, oly ziláltság mutatkozik, hogy még az 
avatottabbak sem tudnak abból kibontakozni. — Ez az 
oka annak is, miszerint a nyelvbűvárok mindig találnak 
böngészni valót a nyelv és irodalom tág mezején, min
dig akadnak egyes hibákra, melyeket meg kell javítniok; 
mindig látnak fattyú hajtásokat a nyelv örökzöld fáján, 
melyeket nyesegetniük kell. — „Én megtisztítám az 
utat, hogy az isten-fiak tudjanak rajta haladni!“ írja 
magáról a nagy nyelv-apostol: Kazinczy Ferencz; — 
mennyiben van igaza, a történet fényesen bizonyítja; 
de az is kétségbe vonhatlan tény, hogy ha az út köze
pét megtisztította is, az útszélen maradt elég gaz, mely 
kúszó indáival az útmelléket ellepi, s nagy köszönettel 
tartozik a tudomány azoknak, kiknek szemei a gazon 
megakadván, szent lelkesedésükben kigyomlálják a vad
növényt, levágják a fattyúhajtásokat, vagy ha ez nem 
lehet, a vad fába nemes ágat oltanak.“ . . . .
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„Teljesen egyetértek — mondja tovább N(yakas- 
Imre) úrral, midőn a régi irodalmi ereklyékre hivat- 
koztában sok becses kétségbevonhatatlan adattal iga
zolja a f e j é r  szónak ősiségét a f e h é r  újkorúsága elle
nében. Enszemeimmel győződtem meg ugyanis arról, 
hogy a codexek irodalmában, t. i. a Xl-ik századtól a 
XVI-ik század végéig c s a k  a f e j é r  szó fordul elő; igy 
jelentkezik az Erdy — vagy névtelen karthausi barát 
legenda — gyűjteményében; sőt még magán levelekben 
is a fe j é r  nyomaira akadunk; így Paksy Kata nászru
hája közt volt: egy f e j é r  stanalt szoknya (1539.); 
Horváth Ferenc egri kapitány végrendeletében (1570- 
ből) olvassuk: „István diáknak, ki Leleszt lakik, egy 
f e y e r  szőnyegre 5 frt.“ — Ezek nyomán bátran nyilat- 
kozhatik Döbrentey Gábor a bécs-müncheni codexnek 
végén alkalmazott szótárában, a f e j  é r szót értelmezvén, 
ilyképen: f e h é r  nem fordul elő. — Valljon az új s leg
újabb korban szereplő s irányadó müvekben is oly kö
vetkezetesen jön-e elő, mint a középkorban tapasztaljuk, 
sem időm, sem alkalmam nem vala ezt szigorúan vizs
gálnom ; annyi azonban bizonyos, hogy a Heltai-féle 
négyes 'bibliában (1556.); Bőd Péter „Magyar Athénás“- 
ában (1766.); Káldy György bibliájában (1732.); Bél 
Mátyás „Geographiájában“ (1748.); Mikes Kelemen 
„Törökországi Leveleiben“ (Toldy-kiadása 1861.); Szekér 
Joachim „A magyarok eredetében“ (1808.); Rainiss 
József „Magyar Helikonra vezérlő Kalauzában“ (1781.); 
Zrinyi Miklós „Eposzában“ (Toldy-kiadás 1853.); Szirmay 
Gergely rímes szótárában (1809.); Perecsényi Nagy László 
„Ovidiusában“ (1820.); Gyöngyössy István „Rózsakoszo- 
rujában“ (Dugonics-kiadás); Csokonai Vitéz Mihály 
„Lilla s Dorottyájában“ (Kelmenfy-kiadás 1842.); „Felső 
Magyarországi Minerva“ (1828.); Guzmics Izidor „Ka
zinczy Levelei“ közt (1830.); Kisfaludy Sándor „Kesergő 
Szerelmében“ (Toldy-kiadás.) A magyar tudom, aka
démia Évkönyveiben (1831 —1832.); Döbrentey Gábor: 
„Berzsenyi életrajzában“ s másutt. Kaziczy Ferenc 
Kis Jánoshoz irt levelében (1805. januarius 1-éről);
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Toldy Ferenc irodalmi müveiben m i n d e n ü t t  a f e j é r  
szóra bukkanunk.

Előfordul továbbá a legrégibb helynevekben, u. m. 
F e y e r e g h a z  =  Fejéregyház (1292-ben.) falu Kőrös 
mellett. — F e y e r e g h a z a  —  Fejéregyháza (1193-ban.) — 
F e j e r - K ú w  =  Fejérkő (1037-ben,) hegy Bakonybél mel
lett. — F e je r k e o  —  Fejérkő (1248. és 1299-ben,) határ 
ér rév Zemplénmegyében. — F t y e r k e r e s  =  Fejér-Kőrös 
(1299-ben,) folyó Békésben; —- F e y r p a t a k  és F e y e r -  
p o to k  =  Fejérpatak (1291-ben,) folyó Gömörben; — 
F e y e r  p e j  =  fejér pej (ló) 1291-ben. — F e je r to u  
(1075-ben,); F e y e r th o  (1145-ben,); F e y r t o u  (1224-ben,) 
és F e j é r v á r  (953-ban,) : „Brevi post Zdiarenses argenti 
fodinas hostes (Ungari) occupavere, dein ad Czazla- 
viam castello quodam exstructo, omnia per eam vici
niam metallorum loca habuerint in potestate, progressi 
tandem ad Pragam longius, caeso Bohemorum exercitu, 
F e j e r v á r, quasi urbem albam dicas, aedificarunt, rursus 
Zvikostio Boleslai Duce, in acie caeso, exercituque dissi
pato, Belvár, seu Welvár, civitatem ad Slanam condi
dere. Post haec inclinari Hunnorum in Bohemia fortuna 
caepit, victus acie ab ipso Boleslao Gicham Hunnorum 
Ductor. Welvarum occupatum est.“ — Balbini Bohusl. 
Epitomae, rr. Bohém. L. 3. pag. 163. — A magyarok 
által Csehországban a X-ik században épitett vár. — 
L. Jerney János: „Magyar Nyelvkincsek.“

Ugyanígy találjuk Heltai Gáspár Krónikájában 
(1575.): f e y r ;  Pázmány Péter Prédikátzióiban (1636.): 
f e í r : albus, candidus, exalbidus (weiss) értelemben; 
Calepinus Szótára (1592.); igen fejér: prae candidus. 
(U. o.) — F e jé r  s z a b á s ú : albidus, subalbidus; f e j é r b e  
ö l t ö z ö t t :  candidatus; f e j é r  t a j t é k  b o r í t o t t a  el a  v i z e t ,  
(Pápai Páriz Ferenc szótárának Bod-féle bővített ki
adósa 1767.) — F e ie r  (férfinév 1210. körül.) — Yáradi 
Regestrom 1201—1235. (Endlicher-kiadás.) — F e ie r  
l o u a c : equi albi (Bécsi Codex 1436—1439.) — F e ie r r e  
t e n n e d :  album facere. (Müncheni Codex 1466.) — 
F eyeerb en  ö tö zö t (Érdy Codex. 1526—1527.) — L i l iu m ,-
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n o t  f e y e r b b .  (Pozsonyi Codex. 1520.) — F e ie r ö n  es v e r 
b é n á n  f e n n e n .  (Teleki Codex. 1525 —1531.) — H ó n a i  

f e y  erb l e z e k : super nivem dealbabor (Kulcsár Codex. 
1539.) — E g y  h a y s z á l a t  n e m  teh e tsz  sem  f e y r é ,  s e m  
f e k e t é : non potes unum capillum album facere aut nig
rum. (Heltai Gáspár: Uj testamentom. 1562.) — E s  
a d á n a c  a, K u s i n a k  e g y  s zép  f e y r  l o u a t .  (Heltai Króni
kája. 1575.) — A z  ö r u h á i  f e í r e k  lén ek ,  m i n t  a  hó. 
(Pázmány Péter: Prédikácziói. 1636.) — L e g y e c  f e i é r b  
h ó n á l . (Balassa Bálint Énekei. 1693.) — A  te y n e l  
f e y e r b e n  i'ónek k i .  (Lépes Bálint: Pokoltól rettentő 
tükör. 1617.) — F e jé r b  lészec  a z  h o n á l. (Nógrádi Má
tyás: Idvesség Kapuja. 1672.) — H a j a  s z á l a i  f e í r e k  
v a l á n a k  m i n t  a  f e í r  g y a p j ú .  (Illyés András: Prédiká- 
cziók [Megrövidítetett ige] 1696.) — S ze m n e k  és t y ú k  
m o n y n a k  f e j é r i :  albugo; a fának a fejére, a héja és fája 
között: alburnum. (Pápai Páriz Ferencz: Dictionarium 
latino — hungaricum. 1708.) — T i k m o n n a k  a z  f e y  ere.  
(Sándor Codex a XVI-ik század első negyedéből) és 
(Frankovics Gergely: Hasznos könyv betegségek ellen. 
1588.) — A z  b a l  k e z e m  h ü v e ly k e  jo b b a n  m e g d a g a d v á n , 
v a l a m e l y  t i m s ó s  t y u k m o n y  f e j é r i v e l  b e k ö t t e tv í n  a z  t ü -  
ze s sé g e t  k iv e t te .  (Monumenta Historica. írók. XV. köt.
315.1.X

Úgy nemkülönben régi közmondásokban, ú. m.: 
Féltél, hogy hamisságodnak k i - t e t c z i k  úgy f o g a - f e j é r e .  
(Matkó István: Bányászcsákány. 1668.) —- Ficus ficus 
ac ligonem nominans ligonem: a z  f e l é r t  v  q y  a n  f e l é r n e k , 
az feketét vgyan feketének mondgya. (Baronyai Decsi 
János: Adagia Graeco-Latino-Ungarica. 1598.)

A Szarvas—Simonyi-íele Nyelvtörténeti Szótár 
szerint előfordul: G ö r ö g - f e j é r : pigmentum. (Calepinus 
Szótára. 1592.); cerussa, psimmythium, (Pápai Páriz 
Ferencz: Dictionarium latino-hungaricum. 1708.) — 
weisse schminke. —■ K e n d ő z ő  g ö r ö g - f e j é r  (Amos Come- 
nius: Janua linguae Latinae etc. 1673.) — H ó - f e j é r :  
nivis colorem habens (schnee weiss.), Hívság és szem
fényvesztés; hó fejérrel borítót ganéjnak mondhatnánk,
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a mely körül a semmire kellők bálványoznak. (Faludi 
Ferencz: Nemes Asszony. 1748.) — S z e m - f e j é r e ,  S zö m  
f e j é r i :  albugo. (Calepinus Szótára. 1592.) és (MolnárAlbert: 
Dictionarium Ungarico-Latimim. 1604.) — dasweisseim 
auge. — T e j - f e j é r :  lactis colorem habens =  milch-weiss. 
— Tej fejér szin jegyez lágy szivet. (Rimái János: 
Istenes Énekei. 1693.) — Mellének tejfejér-szin volta 
kitetszik gallérbul. (Tbaly Kálmán: Vitézi Énekek.) — 
F e jé r b e l i  =  albatus. (Páriz Pápai és Molnár Albert 
Szótáraik.) — F e jé re c sk e ,  f e j é r ö c s k e : candiculus. (Calepi
nus Szótára.); subcandidus (weisslick) Molnár Albert 
Szótára. — F e j é r e d i k : albesco, candesco (weiss werden) 
Molnár Alb. Szót. — E l - f e j é r e d i k : exalbesco, (weiss 
werden, erbleichen.) U. -o. — e l f e j é r e d e t t :  exalbidus. 
(U. o.) — H o l  e l s á r g ó d o t t ,  h o l  e l f e je r e d e t t .  (Mikes 
Kelemen: Törökországi Levelek. 1717—1758.) M e g f e jé -  
r e d i k : exalbesco, inalbesco. (Calepinus Szótára.); inca
nesco =  weiss werden, erbleichen. (Páriz Pápai Szót.) — 
F e j é r , m e g  f e j é r e d e t t : exalbidus. (U. o.) — Hol Cris- 
twsnak nyakat yllete az kötél megh feyeredett wolt. 
(Érsekújvári Codex. 1530—1531.) — Zenekben evl vala 
kyral, meg feyredet ferfyaknak sokassagaual meg kevr- 
nyekevztetevt. (Domonkos Codex. 1517.) — Te — általad 
a szeretsenek meg feírednek. (Pázmány Péter Prédiká- 
cziói.) — F e j é r e s : subalbus, subcandidus. (Calepinus 
Szót.); albidus: weisslich, (Molnár Alb. Szót.) — F e jé -  
r e s e n : subalbide. (U. o.) — Fejéres mohú füvek: incanae 
herbae; kimetélt fejéres varrás: acu furculatum opus 
linteum. (Páriz Pápai Szót.) — Virága feyéres a czom- 
bornac. (Melius Péter: Herbarium. 1578.) — F e jé r e s e d ik ,  
közösleg fejéresedem: inter albicó. (Calepinus Szótára és 
Páriz Pápai, Bod-féle kiadás.) — F e j é r e s e s : fejéreses 
varrás, kimetélt fejéres varrás: acu furculatum opus 
linteum. (Páriz Pápai Szót.) — Párnahaj 6; négye 
fejéreses, ketteje reczés. (Századok. XXIL 157. 1.) — 
F e j é r e s l i k : albico. (Calepinus Szót ) [weiss scheinen, 
weiss aussehen] — F e j é r e s l ö : subcandidus (Páriz Pápai 
Szót.) — Tiz esztendő múlva is ugyan fejéreslett az
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embercsont ott. (Erdélvország Történettára; kiadják grf. 
Kemény J. és N. Kovács J. 1837—1845.) — Teleki 
Mihály: Fejedelmi Lélek. 1689.) — F e j é r e s z i k :  albico 
=  weisswerden. (Molnár Alb. Szót.) Azért fejérnek, 
vagy feketének nem mondhatni, a mivel nem fejéreszik 
vagy feketeszik, a miben vagyon. (Pázmány Péter Pré- 
dikácziói. 1636.) — F e jé ré n t ,  m e g  f e j  é r  é n t : albo =  we is
sen, weissanstreichen. — Yay tynektek yrastwdok, kyk 
hasonlatosok vattok az meg feyeerentett koporsóhoz. 
(Régi Magyar Nyelvemlékek. Szerk. Döbrentey Gábor.)
— F e j é r i t : albo, candefacio, candifico =  weissen, bleichen. 
(Molnár Alb. Szót.) — F e j é H t e t t : candidatus, albatus. 
(U. o.) — F e jé r í t ö  m é s z : albarium. (Calepinus Szótára) 
és (Molnár Alb. Szót.) — F e y e r e t e t h : albatus; (Német
újvári Glosszák.) (Félegyházi Tamás Bibliája. 1586.) — 
(Illyés András : Megrövidített Ige. 1696.) — Szurkos 
az ingem, nincs ki fejérítse. (Thaly Kálmán: Vitézi 
Énekek.) — A házak tejfellel lévén fejérítve, semmi 
csuda, hogy így el van vára hiresítve. (Thaly Kálmán: 
Adalékok a Tököly és Rákóczi-kor irodalom történeté
hez.) — B e - f e j é r í t : inalbo =  einweissen, weiss anstrei- 
chen. (Kresznerics Ferenc: Magyar Szótár. 1831—32.)
— (Vajda Sámuel: „Kisztusnak élete.“ 1772.) — M e g -  

f e j é r i t :  albo, dealbo, candido, candefacio. (Calepinus 
Szót.) — weissen, weiss anstreichen. — A megfeiereitet 
koporsok: sepulcra dealbata. (Müncheni Codex. 1466.) — 
Hasonlatosok vattok az meg feyerevtet koporsókhoz: 
similes estis sepulcris dealbatis. (Jordánszky—Codex. 
1516—1519.) és (Érdy Codex 1526—1527.) — A szépség 
a jó erkölts nélkül nem egyéb, hanem tsak meg-fejérít- 
tetett koporso. (Telegdi Miklós: Evangeliomok magya
rázatja. 1577—1580.) — Meg-mosták s meg-fejérítettek 
az ő ruhájokat. (Matkó István: Bányászcsákány. 1668.)
— F e j é r i t é s : dealbatio, (Molnár Albert Szót.) =  das 
weissen. — F e jé r i t e t l e n  : non albatus — ungebleicht. — 
Hat asztalra való feyeretetlen abrosz. (Radvánszky I. 
Magyar Családélet és háztartás.) — F e j é r i t ö : smegma
— seife. — A ruházatoc mosattatnac ruha moso fejé-
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rítővel. (Amos Comenius : Janua Liuguae Latinae etc, 
1673.)— F e j é r k e d i k :  albeo =  weiss scheinen, glänzen,
— Reves tökének setétben fejérkedő világocskája. (Páz
mány Péter : Lutkeristák Yezetöje. 1627.) — F e j é r l i k : 
albico, candico. (Calepinus Szót.) ; subalbico, albeo, al
besco =  weiss scheinen, sich aufheitern. (Molnár Alb. 
Szót) — Ha feyérlic, tiszta üdőt váry. (Císiö=Csízió. 
1592.) — és (Zrínyi Miklós Munkái. Kazinczy Ferencz 
kiadása.) — F e jé r  s é g : candor, albedo. (Calepinus Szót.); 
albor =  weisse farbe (Molnár Albert Szót.) és (Erdy 
Codex 1526—1527.) — Mindent a melybe valami feier- 
ség vala, es mindent valami fekete vala a bárányon 
közét: cunctam gregem unicolorem, id est albi et nigri 
velleris. (Heltai Gáspár. Biblia. 1551.) — és (Pázmány 
Péter Prédikácziói. 1636.) — H ó - f e j é r s é g ü : nivis can
dorem habens =  schneeweiss. — Hó fejérségü atlatz. 
(Molnár Albert Szótára.) — F e jé r s é g e s : valde albus, 
valde candidus. (Kresznerics Ferencz Szótára 1831—32.)
— ganz weiss, schneeweiss. — Az ö feyerseges teste 
meg veresittet'c. (Vitkovics Codex. (1525.) — Feyerseges 
ruha. (Cornides Codex. 1516—1521.) — Lattatnac uala 
fordultatny mvnd feyerseges genge (gyengygyé) [Margit- 
legenda. 1510.] — Rosanal pyrosb, liliomnál feyerbseges 
[feyersegesb?] (Teleki codex. 1525—1531.) — F e j é r ü l :  
albor (Kresznerics Ferencz Szótára. 1831 —1832.) =  
erblassen. — Teged dicer mártíroknak feiervlt serege : 
te martyrum candidatus laudat exercitus. (Döbrentey 
Codex. 1508.) — E l - f e j é r ü l : elactesco. (Calepinus Szót.) r 
exalbesco (Molnár Albert Szót.) — weiss werden, er
bleichen. — M e g - f e j é r i i l : inalbesco =  weiss werden, 
erblassen. (Páriz Pápai Szótára.) — Holwal [így] meg 
feyrwltethnek : nive dealbabuntur. (Kulcsár Codex. 1539.)
— Kyuöl meg feirwltetnek mikepen az koporsók. (Vir
giniai Codex a XVI. század első negyedéből.)

De nem is kell a fonalat régi kiltfők nyomán a. 
messzetávolban keresnünk; megtaláljuk azt itthon is, s-
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ez fényes bizonyságot tesz arról, miszerint nem áll az, 
mit ellenlábasaink érvül szoktak felhozni, hogy a Székes- 
Fejérvár kora csak nehány évtizedre vihető vissza; 
hanem igenis használatban volt már a legrégibb idők
ben is ; igy találjuk azt pl. az előttünk fekvő Szenczi 
Molnár Albert „Magyar-Latin Szótárában“ 1621-ből 
tisztán „ S z é k e s f e j é r v á r u-naik írva; továbbá több székes- 
fejérvári céh pecsét-köriratán, melyek közül a követ
kezőket említjük fel: „ S z e k e s  F e j e r v a r i  C s i z m a z i a  Czeli  
P é c s é t .  1 6 9 2 - b ő l továbbá: „S z e k e s  F e i r v a r i  B o r b i l i  
Cz. P e .  1 6 9 5 - b ő l .u (A borbély céh pecsétje.) És végre: 
„ S ze k e s  F e i e r v á i  (az r  betű a véső hibájából kimaradt.) 
G o m b k ö tő  Gzéh P ö c sé ty e .  171 3 - b ó l .“ — Ezek tehát mind
megannyi világos bizonyítékai annak, hogy a S z é k e s -  
f e h é r v á r  nem a mai kor szüleménye.

Ha most még tekintetbe veszsziik ama nyelvtani 
szabályt, hogy a tulajdon-, család- és helyneveknél 
az eredeti jrásmodor szigorúan megtartandó, mint 
ezt több családnévnél mai nap is érvényben tart
juk, s milyenek, hogy többet ne említsek : G eo rch  =  
Görcs; — D e s s e w f f y  —  Dezsőfy; — T h e w r e w k  —  Tö
rök ; — E ö t v ö s  —  Ötvös; — Z i c h y  — Zicsy; stb. lehe
tetlen, hogy a napnál világosabb igazságot be ne lássuk.

S most lássuk a nyelvtani, s illetve szóképzési 
szabályt!

Az akadémiai „ N a g y  S z ó t á r “, melyet irányadó 
tekintélyül kell tekintenünk, azt Írja, hogy a f e j é r -  vagy 
f e h é r n e k  eredeti alakja fe-ér volt, s minthogy a magyar 
nyelv a két egymásra következő magánhangzót a szó
képzésben meg nem tűri, a könnyebb kiejtés végett 
közéjök a lágyító j .  v. h. betűket szúrta közbe; már 
pedig ki akarná elvitatni, ha már a kiejtés lágyításáról 
van szó, hogy a j .  sokkal lágy abban hangzik, s köny- 
nyebben ejthető ki, mint a h., mely utóbbinak kiejtése, 
habár csak hehezetszeriileg hangzik is, sokkal nehezeb
ben ejthető ki a y'-nél.

Ott vannak továbbá a hasonképzésü többi hely
neveink, milyenek: Fejérfalva, Fejérkő, Alsó- Felső-
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Fej érmegye, Fejérpatak, Fejérszegh v. Fejérszék, Ó.- 
Uj.- y. Rác-Fejértó, Gyula- y. Károly- és Nándor- 
Fejéryár, Fejérviz stb ; semmivel sincs tékát okadatolva, 
miért képezzen egyedül Székes-Fejérvár kivételt és 
eltérést.

Ugyanezen irásmodort találjuk a családneveknél 
is: Fejér György, Fejérváry Géza, Fejérkövy, Fejér- 
pataky, Fejérthói, stb.

Végül még egy fontos érv !
Fejér György tüdős történetírónk a „ T u d o m á n y o s  

G y ű j t e m é n y “ 1818-ik évfolyamának Vl-ik kötetében
(32. a követk. 11.) „ R é g i  S z é k e s f e j  é r v á r r ó l  J e g y z e t e k “ 
cimü értekezésében eredetileg szintén a fejér színtől 
származtatta Székesfej ér vár elnevezését, s habár ez, — 
mint fentebb kimutatni alkalmunk volt — a több szá
zadon át dívó irásmodor használata által így is eléggé 
okadatolva volna, mégis tévedését később belátva, ön
magát igazítja ki, a nélkül, hogy erre valaki által 
figyelmessé tétetett, vagy helyreigazíttatott volna, ugyan
csak a „ T u d o m .  G y ű j t e m J  1840. évi III-ik füzetében 
(92. s követk. 11.): „I g a z - e , h o g y  S z é k e s - F e j é r v á r  f e j é r  
s z ín é tő l  v e t t e  n eveze té t  ? “ cimü cikkében — előbbi köz
leményében elfoglalt álláspontjától eltérőleg — a f e j é r 
n e k  értelmezését a keleti népek szokásaiból fejti meg, 
(melyek szerint a szabad, független, adóval nem terhelt,, 
kiváltságos országok-, népek-, helyek f e j é r e k n e k  neveztet
tek, ellentétben az adózó, nem független, s kiváltságok
kal nem biró országok-, népek- és helyekkel, melyeket 
f e k e t e  jelzővel jelöltek), előre bocsátván Fejérvárnak a 
fejér színtől származó elnevezésének hihetetlenségét és 
helytelenségét, s következőleg ir:

„Fejérvár nevének a fejér színtől eredete eránt a 
közvéleményt igy adá elé Yályi András „M a g y a r o r s z á g  
l e í r á s á n a k “ első kötetében: „Többek között kétféle 
szármozása lehetett Fejérvár magyar nevezetének: vagy 
azért neveztethetett Fejérvárnak, mert új volta miatt 
fejér volt, és szép; vagy pedig még inkább azért, mivel 
vidéke a sós nedvesség miatt mintegy fejérlett a rajta

■
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lévő Széksó miatt vagy a mint mások akarják, a ra
gadó székes föld miatt leve végre Székes-Fejérvár 
nevezete.“ — Itt mindenek előtt e vélemény hamis 
feltételen alapul; azt teszi fel t. i. hogy Fejérvárott már 
Szt. István idejében vár építtetett, holott az még a 
tatárpnsztításkor se állott; errőssége csupán a vizfo- 
lyamatokkal és posványokkal oltalmaztatott; „Cum 
Tatari ad Albam regiam civitatem accederent, quae est 
p a l u d i b u s  c i r c u m  s e p t a , cum esset in dissolutione nivis 
et glaciei, nequiverunt eam occupare“, mond M. Rogerius 
de destruet. Hungar. per 'Fataros. pag. 319. — IV-ik 
Béla, vagy más királyunk iidőkorában vétetett az kő
falakkal körül: „Carolus (I) ut fraude raptam citius 
adipisceretur coronam, coetu Procerum et turbis popu
laribus comitatus, A l b a m  r e g a l e m  properat. Est enim 
haec civitas humili in planitie situata. Hanc natura, 
praeter m u r o s  n esc io  p e r  q u e m  c o n d i to s ,  limosis vadis, 
stagnis circumjacentibus, simulque calamis et palustribus, 
tuetur. Nec minus illam altum de lapide templum in 
medio decorat.“ — Chronie. Thiíroczii. I. c. — Ha pedig 
Fejérvár, mint épület Szt. István üdéjében nem is volt, 
a Városnak fejér'nevet nem is adhatott. — A zsem- 
lyedékes (semlyékes v. selymékes) helyeken terem-e 
széksó P — Ha Fejérvárt valaha megfejéríté a széksó, 
miért nem most is ? Miért nem fejéríti meg Debrecent, 
Kecskemétet s a többit P Székes nevét nyilván nem a 
királyi széktől (regali solio) nyerte-e ? — Ha pedig 
fejér templomától vette, miért nem neveztetett inkább 
Fejéregyháznak? Miért Fej érvárnak ??! — Hogy tehát 
Fejérvár fejér szinétől vette légyen nevezetét, hihetetlen. 
— Annak okát tehát másban kell keresnünk. E végre 
nekem a napkeleti szokás látszik leginkább szolgálan- 
dónak.

E szerint t. i. voltak F e j é r  országok, népek s 
városok a napkeleti nemzeteknél — a nem Görög, nem 
Római népeket értvén. — Volt fejér, fekete, vörös 
Orosz; — Fejér- s fekete Kazár-; fejér s fekete Bolgár 
ország; voltak fejér és fekete Kúnok, fejér és fekete

13
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Ugrok (Magyarok); Fejér és fekete Kalmükok; volt 
Erdélyben Gyula-Fej érvár, Croatiában tengermelléki 
Fejérvár, fekete Bolgárországban Bolgár- vagy Nándor- 
Fejérvár (Belgrád); volt fekete Moldvában Dnester- 
Fejérvár; az Araboknál a Fejérvár többnél több. — E 
jelenség okát szükség előre kitndnnnk, bogy a kérdés
hez tudományosan szólhassunk.

Bizonyos az, hogy az Orosz országnak mástól 
független, jelesebb, nagyobb része neveztetett Fejérnek: 
„Eine bekannte Erscheinung ist es, dass bei den orien
talischen Völkern die Farbennamen — in einem bild
lichen Sinne gebraucht werden. Die w e is s e  F a r b e  
bedeutet ein freies, selbstständiges Leben; die schwarze 
Farbe Abhängigkeit und Knechtschaft. — Diese Be
zeichnungsweise sollen die Russen durch ihre Verbin
dung mit den orientalischen Völkern sich angeeignet 
haben, so dass nun durch B j e l a j a  Semlja ein von Ab
gaben freies Land, durch Tschernaja Semlja das einem 
Zins unterworfene Land bezeichnet werde. (Fischer: 
„Reeherches sur les peuples de la Siberie.“ pag. 181—133.) 
Bei den Dschingischaniden war nach Marko Paulo’s 
Angabe die weisse Farbe die Herrscherfarbe. (Forster: 
„Geschichte der Entdeckungen im Norden.“ S. 178.) 
wie bei den jüngeren chinesischen Kaisern die gelbe 
Farbe, und daher rührt es, dass die Mongolischen Völker 
alle grossen Herrscherstädte „w e is se  S t ä d t e oder 
Zagan Balgassum zu nennen pflegen, was dem häufig 
vorkommenden Ak Schehr, oder Ak Serai bei den Tür
kischen Völkern, und dem Bjeligorod oder Belgrad bei 
den Slawischen Völkern entspricht. — In Russland selbst 
sollen nach Strahlenberg’s Angaben alle Domänen und 
die Güter des Adels, die von Steuern frei sind, die 
w e is s e n  P l ä t z e  und Gründe, die Bauernhöfe aber und 
Bürgerplätze s c h iv a r ze  P l ä t z e  genannt worden seyn, so 
wie die unteren Stände überhaupt das schwarze V olk 
genannt werden. (N. und 0. Theil von Europa. S. 180.) 
Ein solcher Gegensatz zeigt sich auch bei der Bezeich
nung der Bergbewohner im Altai, welche die Russen im
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siebzehnten Jahrhundert als die w e is s e n  und s c h iv a r z e n  
Kalmükén kennen lernten. (Ab. Remusat: „Recherches 
suries Langues Tartares.“ — Paris, 1829.4. Tom. V. pag. 
289.) und eine ähnliche Unterscheidung und Bezeich
nung durch Farben fanden schon im sechszehnten 
Jahrhundert die Kozacken-Häuptlinge, welche damals 
die erste Kunde von China einziehend, die schwarzen 
Mongolen im Westen, und die gelben Mongolen im 
Osten kennen lernten. (Forster : Geschichte I. c. S. 135.) ; 
oder die beiden Gebiete von China und der Mongolei, 
welche schon seit Alters mit den Namen Katai und 
Kara-Kitai (Karakatai) d. h. Das schwarze Katai be
zeichnet wurden.“ — L. Der ungarische Yolksstamm, 
von F. H. Müller. II. Abtheil. pag. 258.

A fejér és fekete Cumániának, és a fejér és fekete 
Kunok bizonyságát honi Krónikáinkban is felleljük: 
„Hunni ingentia monentes agmina, transitis paludibus 
Maeotidis, ac Gothis sedibus expulsis, deinde aucta po
tentia, — tamquam turbo vehementissimus, omnia 
crudeli sub dominatione pertranseuntes, in n i g r a m  
C u m a n i a m ,  quae nunc Moldavia forte dicitur, devene
runt, perdomitie nihilominus in tansitu ipsorum a Tanai 
flumine, universis regionibus tandem venerunt in Pan
noniam, et ad ripas alvei Thysciae stativa fixerunt 
castra.“ — Chron. Thúróczii. P. I. Cap. X. — A fejér 
és fekete Bolgár országokat a Bizantiumi, a fejér és 
fekete Chazariát az Arab írók bőven emlegetik. Az el
sőkről lásd Strittert „De Bulgaris“ ; — a másodikakról 
L. Fraehnt: Ybn Foszlan kiadatásában.

Fejér Orosz országnak az neveztetett, mely mint
egy szive, fője volt az egész orosz birodalomnak mind 
nagyságára, mind jelességére nézve: „Gross-Russland 
lag gerade in dem Herzen der Sarmatischen Ebene, 
breitete sich westwärts aus bis über das obere Gebiet 
des Dneper, und ostwärts bis zur Sura, einem südlichen 
Zustrom der Wolga, wo das finnisch-ungrische Gebiet 
begann; und von Süden nach Norden von dem Quell
gebiet der Oka bis zur grossen Naturgränze des Uwalli

13*
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in Sawolotsche (A. W. Hupei: „Die Staatsverfassung 
des Russisen Reiches.“ — Riga. 1791. 8. Th. I. S. 32.) 
— in einem Umfange bezeichnet auch Strahlenberg 
das W e l i k n j a  Russia im Unterschiede von Klein-Russ
land am Dneper etc. (I. C. pag. 180.) — Eben dieses 
Gross-Russland ist nun dasselbe, welches ursprünglich 
auch W e i s s - R u s s l a n d  genannt wurde. Denn noch bei 
den Verhandlungen mit der Römischen Kurie in der 
zweiten Hälfte des fünfzehten Jahrhunderts, nannte der 
erste Iwan Wasiljewich in seinem Titel bei der Aufzäh
lung aller einzelnen Theile des Moskowitischen Staates 
dies Gebiet überhaupt W e i s s - R u s s l a n d , das heisst: das 
grosse oder alte, nach dem Sinne dieses Wortes in den 
orientalischen Sprachen. — Auch von dem päbstlichen 
Hofe selbst wurde er Grossfürst von W e i s s - R u s s l a n d  
genannt.“ (Idem Müller. I. c. pag. 256—257.)

Nem különben a nagy, régi, kereskedés által ha
talmas napkeleti Chazaria és Bolgár Országok is F e jé 
r e k n e k  neveztettek, a napnyugatiak, mint kevésbbé 
jelesek és hatalmasok, fekete Ckazáriának mondattak, a 
megjegyzett Byzantiumi és Arab Íróknál. — Sőt ős
eleink is a Wolga-melléki nagy Ugor Országhoz képest 
(Hungária magna) Fekete Magyaroknak neveztettek: 
„Hieraus kamen die W e is se n  U g r e n ;  diese Ugren fin
gen an unter der Herrschaft des Zars Iraklis bekannt 
zu werden, welcher mit dem Persischen Zaren Chosroa 
Krieg geführt hatte.“ — Und wiederum gingen die 
s c h w a r z e n  U g re n  vor Kiew vorbei, wie nachher unter 
dem Oleg. — Von nun an ward das Land der Slaven 
U n g e r n  genannt.“ — Nestor, edit. Schlötzer. P. II. pag. 
114. és 118—119.)

Ezekből nyilvánságos, hogy a napkeletiek szokása 
szerént a mi szabad, mástól független, nagy, jeles volt, 
az f e j é r ; a mi mástól függő, adózó, kissebb, alsóbb 
nemű vala, ez meg f e k e t e  nevet viselt. Ez bébizonyodik 
magokból a fejér városokból is : Gyula-Fejérvár (Álba 
Julia) régenten Sarmis, Decebal s más Dáciái királyok 
székes városa volt, és Gyula Herczegnek, Szt. István
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rokonának lakhelye. (L. Script, rerum. Hungaric. Tom.
I. pag. 666. 785. 794. 881.) — A tengermelléki Fejérvár 
(Belgradum) pedig a Horvát országi királyok székes
és koronáztatási városa volt: „Anno Incarnationis D. N.
J. Chr. MDII. — »Ego Colomannus Dei gratia Rex 
Ungariae, Croatiae ac Dalmatiae, salvo habito consilio, 
postquam, coronatus fui B e l g r á d i  super mare in urbe 
regia.“ L. Codex Diplom. Tom. II. — Bolgár-Fejérvár 
pedig Bolgár Herczegnek lakhelye volt; „Salanus verő 
Dux, cum vidisset suos deficere, in hello, fuga lapsus 
est, et pro salute vitae A I b n m  Bulgáriáé properavit.— 
Secundo autem die Dux Bulgáriáé misit nuncios suos 
— deprecans eos, quod partem Salani Ducis, avunculi 
sui non foveret etc. — Belae Regis Notarius. Cap. 
XLI—XLII. — Dnester-Fejérvár a Havas-Alföldön 
nemkülönben egykor Herczegi lakhely volt. — Reichers- 
dorf SS. rerum. Hungaric. Tomus I.

Ezekkel mégközelíténk Fejérvárunk neve eredetének 
kifejtülését (?) (kifejtését helyett): ha az is királyi lakhely 
volt, ha szabad, jelesebb Magyarországi város vala, a 
F e jé r  név méltán lön — a napkeleti szólás szerint 
tulajdona : úgy vagyon pedig : azt Szt. István alapítván, 
és pompás templommal ékesítvén, nyilván királyi szék
nek szánta; bizonyittyák ezt a Históriai Tanúságok: 
„Rex piissimus Stephanus — in ipsa r e g ia e  s e d i s  c i v i 
ta t e ,  quam A l b a m  vocant, celebrem basilicam condidit.“ 
(L. Hartvicus in Vita S. Stephani, pag. 419.) — Ut in 
memoriam redeat gloriosa, triumphalisque Regis Ladislai 
(Chuni) victoria, Bohemorum, Polonorum, Moravorum- 
que scuta, et vexilla in A l b e n s i  Ecclesia, sed e  r e g n i  a c  
so l io ,  in pariete in aeternum perseverant.“ — Simon 
de Kéza. pag. 78. 74. editio Podhraczky. Cf. etiam Pet
rum Bizarum Scriptorum rerum Hungaric.' Tom. I. pag. 
675. — „Carolus (parvus) Albam regalem properat. — 
Est templum isthic, in quo primus honor et pompa 
novissima Reges Hungáriáé extollere solet.“ — (Chron. 
Thúróczii p. 209.)

Azért szabadította fel s ajándékozd meg a Fejér
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vári polgárokat a legjelesebb kiváltságokkal: „Rex 
Stephanus (Protorex) cum Legato tum sedis Apostolicae, 
Hospitibus de Alba (regia) privilegio mediante, talem 
elargitur libertatem, quod in toto regno suo, nec in 
aliqua porta confinii, tributum alicui solvere compellan
tur ; praeterea, quicunque hospites ad eos transire et 
cum eis conversari voluerint, ea libertate, qua ipsi 
fruuntur, similiter in perpetuum potiantur: quod siquis 
tributum violenter ab iis extorserit, iram Regiae Maje
statis et rerum suarum dispendium merito sustinebit» 
etc. (Cod. Diplom. Tom. VII. Vol. I. pag. 107. 108.)

Mivel tehát Szt. István építtette városát, királyi 
székével jelesbiteni szándékoskodta, azt napkeleti szokás 
szerént F e jé r  városnak méltán nevezte. — Ez F e j é r v á 
r u n k  nevezetének leghihetöbb eredete.— Okaimat elő- 
terjesztém; a Tudományokhoz értők visgálgatására 
bocsátani bátorkodom. — Ha fejtegetésemmel számta
lan nem-igazakkal fertőztetett Históriánkból egy nem
igazat ismét ki-igazítottam, örvendek ra jta ; ha valaki 
bizonyosabbat mond, még inkább fogok örvendeni. Czé- 
lom, keresetem egyedül — az igazság.“ Pesten, Január 
29-én 184V Fejér György.

E fejtegetését és értelmezését Fejér Györgynek 
soha senki sem cáfolta és döntötte meg.

S most legvégül álljon itt az elől hivatkozott 
királyi oklevél szó-hű másolatban:

„3762/182. 1845-ik évből. — Mi első Ferdinánd 
Isten kedvező kegyelméből ausztriai császár, Magyar- 
és Csehország e néven ötödik, Dalmát, Horvát, Tót, 
Halics és Ladomér országok apostoli, úgy Lombardia, 
Velencze, Illyria stb. királya; Ausztria főherczege, 
Lotharingia, Salzburg, Steyer, Korontán és Krajna, Fel- 
és Al-Slézia herczege, Erdély nagyfejedelme; morvái 
őrgróf; Habsburg és Tirol grófja stb. stb. emlékezetül 
adjuk ezennel jelentvén mindennek, kit illet: Hogy a 
Mi hiveink SZÉKESFEJÉRVÁR szabad királyi váro
sunk okos érdemes bírája, esküdt polgárai s tanács
belijei ; kellő alázatos esedezéssel könyörögtek Felségünk
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előtt: miszerint régi hiteles közpecsétjök deák köriratát 
magyarral felváltani s ezt készülendő nj pecsétjükre 
metszetni kegyelmesen megengedvén, ez iránti felsőbb 
királyi jóváhagyásunkat függőpecsétes levelünkben örö
kíteni méltóztatnánk. Mi tehát kegyesen meggondolván, 
hogy a kormányzó fejedelmek nemcsak őrködni szoktak 
a felett: miszerint a törvény sértetlensége s kölcsönös 
egyesség és egyetértés által alattvalóik közt a belbéke, 
bátorság és nyugalom fentartassék, de ezeket külön 
kiváltságokkal, engedélyekkel, kiváltképen pedig hiteles 
pecsétek használatával is, mellyek erejével a hivatalos 
iratok érvényesbekké s hitelesbekké tétetnek, örök em
lékül felruházni, kitüntetni és diszesiteni, hogy ilyképen 
az álladalom szilárdíttassék s az oklevelek és hivatalos 
iratok igaz volta, — hitele, — s ereje iránti kétség 
elháríttassék; mindezeknél fogva, mind pedig császári 
királyi hatalmunk teljességéből és különös kegyelmünk
ből a fenn emlitett S z é k e s f e j  é r v á r  s z a b a d  k i 
r á l y i  v á r o s u n k  régi hiteles közpecsétjét ollyképen 
tartottuk jóváhagvandónak, megerősitendőnek, és illető
leg megújitandónak, sőt jóváhagyjuk, megerősitjük és 
ujitjuk ezennel, hogy az eddigi deák körirat helyébe 
magyar tétetvén, az következő legyen : K e r e k  a l a k ú  
p e c s é t ,  benne: álló kék vért, ebben: zöld mezőn négy
szegű kőből rakott rovatékos várfal kétfelé nyitott ka
puval, és félig lefüggő vasrostélylyal; a várfalon egy- 
egy ablakit három torony, melyek közül a kapu feletti 
csúcsos veresfedelü és valamivel magasabb és vastagabb 
a fedetlen két szélsőnél. A vértet a hajdani dicső em
lékezetű magyar királyoknak ezen városban történt 
koronáztatása emlékéül, veres bélésű királyi arany ko
rona fedi, mely alól jobbfelől arany és kék, balfelől 
ezüst és veres összhangzó]agos, visszfoydulatü s a vért 
aljáig érő takarók ömlenek. — A pecsét kerületén két 
arany vonal, közt e körülirás á ll: SZÉKESFEJÉRVÁR 
SZARAD KIRÁLYI VÁROS PECSÉTJE. 1845; miként 
mindez jelen királyi oklevelünk fején vagyis kezdetén 
a festő jártas keze s müve által saját valódi szinekkel
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előállítva világosabban szemlélhető; megengedvén és 
határozván: hogy azon Székesfejérvár szabad királyi 
városunk az imént leirt s hivatalos használatra készült 
pecséttel ezentúl, de az eddigi régibbel megerősített 
iratok hitelessége fenmaradván, saját neve alatt ki
adandó közkormányzási, törvénykezési és bármi egyéb- 
nemű minden irományok s levelek megerősítésében 
említett Magyarországunk többi szabad királyi városai 
s közhatóságaiként a mi kegyelmes engedélyünk és kü
lönös királyi kegyelmünkből, jövendő örök időkig élhes
sen, birhasson; apostoli magyar királyi titkos pecsé
tünkkel függőleg megerősített jelen levelünk erejénél 
és tanúságánál fogva. — K e l t  a Mi őszintén kedvelt 
hívünk : t e k i n t e t e s  és n a g y s á g o s  s z é k h e l y i  
g r ó f  M a i i á t h  A n t a l  szent István apostoli király 
rendjebeli nagykeresztes vitéz, aranykulcsosunk, valósá
gos belső titkos tanácsosunk, Zemplén vármegyei fő
ispán, Magyarországunkon királyi főasztalnok-mesterünk, 
és ugyanott királyi udvarunk egyszersmind az említett 
szent István apostoli királyi rend kanezellárja kezéből, 
birodalmi fővárosunkban B e c s b e n ,  Ausztriában, 
b ő j t m á s h ó  hatodik napján, az Úr ezer nyolcz 
száz negyven ötödik esztendejében, magyar-, cseh-, stb. 
országi uralkodásunk tizenegyedik évében. — F é r 
d i  n á n d, m. k. (Királyi függő pecsét.) Gróf M a i l á t h  
A n t a l , m. k. S z e g e d y  L a j o s ,  m. k.

(Királyi jóváhagyvány S z é k e s f e j é r v á r  sz. k. város 
magy. pecsét körirata iránt.)

Beiktattatott az I-sö rendű kir. könyvbe. Bizo
nyítja Sztankovits Mátyás, m. k. kir. tanácsos s irat- 
és levéltár igazgató.o  o

** *
Mindezekből tehát minden kétséget kizárólag vilá

gosan látszik, hogy csak egy kevés jóakarat, őseink 
iránti kegyelet, és a történelem meghamisítatlan szere- 
tete kívántatik ahhoz, hogy városunk ős-eredeti elneve
zését : S Z É K E S F E J É R V Á R  alakjában épségben

Mi™
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tartsuk, miként ezt a megyénél, mely nevét szintén e 
várostól kölcsönözte, következetesen tapasztaljuk.

Ezek után a fentebb előadottakból folyólag mltgos 
F i á t h  Mi k l ó s  báró főispán urnák, mint a megye és 
város törvényhatósága ez időszerinti fejének és törvé
nyes vezérének figyelmét felhivandónak látjuk, hogy 
hivatalos állásánál fogva ez ügyet magáévá téve, s a 
diplomák megtekintése által magának meggyőződést 
szerezve, a társ-törvényhatóságok mindkettejénél nem
csak az egyöntetűség szempontjából, hanem különösen 
a k i r á l y i l a g  s z e n t e s í t e t t  o k l e v e l e k h e z  
h í ve n ,  e z e k e t  é r v é n y r e  j u t t a s s a  és a két 
társ-törvényhatóság vezetőinek nyomatékosan hagyja 
meg s illetve rendelje el, miszerint ezek úgy önmagok, 
mint összes alantas közegeik kizárólag a k i r á l y i  
s z e n t e s í t é s s e l  m e g e r ő s í t e t t  o k m á n y o k  
r e n d e l k e z é s é t  t i s z t e l e t b e n  t a r t v a ,  e rész
ben ne a saját önkényük szerint járjanak el, hanem 
m e g m á s í t h a t a t l a n ú l  a k i r á l y i  o k l e v e l e k 
b e n  e l ő i r t  i r á s m o d o r h o z  a l k a l m a z k o d n i ,  
s összes hivatalos^ pecsétjeiket, a mennyiben ezek közt 
eltérés mutatkoznék, egyöntetűen a királyi diplomák 
értelmében kiigazíttatni s a kibocsátandó összes hivatalos 
nyomtatványok, — jegyzőkönyvek és kiadványokban 
• s z i g o r ú a n  m e g t a r t a n i  t ö r v é n y e s  k ö t e l e s 
s é g ü k n e k  i s me r j é k .

Végre kérjük ő méltóságát, hogy a hatáskörébe 
eső két törvényhatóságnak az egyedül helyesektől elté- 
röleg készült pecsétnyomók használatát — mint jogta
lant — tiltsa meg, és azok megsemmisítését rendelje eh



A  f e j é r m e g y e i  m a g y a r s á g  e r e d e te * )
Ir ta  Nagy Géza.

Az a magyarság, melyről szólni akarok, 
Fejórmegye középkori lakosságát képezte.

Ez a magyar elem a török uralom alatt 
nagyobbára kipusztult s a mi kevés maradt is 
belőle, az vagy egészen elvegyült abban az 
újabb magyar lakosságban, mely a XVII. század 
végétől fogva a múlt század első felében áram
lott be a felső dunamelléki és nyugoti megyék
ből, vagy ba egészen nem tűnt is el, nagyon 
átalakult. A mennyire a nyelvi sajátságokból 
következtetést vonhatunk, még legkevesebb 
változáson azon pár falu (Sukoró, Pákozd, Lovas- 
Beróny, Baracska) régi magyar lakossága ment 
keresztül, mely egész a mai napig megőrizte 
az ö-ző kiejtést (möggy, viszöm, édös sat.), a 
mely kiejtésnek a nyomai különben az egész 
fejérmegyei tájszóláson meglátszanak (föjliő, 
föcske, röpül, vörös e h. felhő, fecske, repül, 
veres sat.)

Midőn ennek a régi fejérmegyei magyar 
elemnek az eredetéről beszélek, szükségesnek 
látom előrebocsátani, hogy abban a magyar

*) Az orsz. rég. és embertani társulat 18S2. szept. 18-án 
székesfejérvári kirándulása alkalmával tartott felolvasás nyomán.



203

ságban, mely ezer évvel ezelőtt a déloroszor- 
szági síkságról a Közép-Duna és Tisza mellé
kére hatolt, korántsem lehet egy egységes népet 
keresni.

Még csak politikailag sem alkotott egy
séges nemzetet nemcsak Árpád, de még Szent 
István előtt sem. A hármas fejedelemség a 
törzsek egyesülése után is valami száz évig 
fennmaradt; a nagy fejedelemmel — Konstantin 
császár görögül „megasz arkhonnak“ mondja — 
osztozkodott a hatalomban a gyula (gylasz) és 
horka (karkhasz) s kívülük még a hét törzsnek 
is külön fejei, vajdái (voivodész) voltak, úgy 
hogy igazán csak Sz. István nevezhette magát 
először minden magyar uralkodójának.’)

Mily ethnikai háttere volt az egykori 
hármas fejedelemségnek: egész pontosan ma 
még nem állapíthatjuk meg. Annyit azonban a 
különböző adatok egybevetése után már most 
is következtethetünk, hogy a honfoglalás előtti 
magyarságban két főcsoportot kell fölvennünk, 
melyek úgy történelmi fejlődésükre, mint ala
kulásukra nézve különböztek egymástól.

Az egyik reszt alkotta a hót törzs vagy 
nemzetség, mely egészen patriarchális társa
dalmi viszonyok közt élt s egymástól teljes 
függetlenségben, minden politikai egység nélkül 
nomadizált a kelet-európai pusztaságon.

A másik pedig már az Árpád előtti időkben

’) „Kral pases Ungrías“-nak írja magát a veszprémi görög 
a.páczák adománylevelében.
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is bizonyos monarchikus szervezetben tömörült 
össze s mint az arab Ibn Daszta vagy helye
sebben Ibn Roszteh Írja, királya volt, a kit 
dsilának vagyis gyulának neveztek ; a valóságos 
uralkodó azonban a kende vagy kündü volt, a 
mit olyan formán magyarázhatunk, hogy a 
tulajdonképeni uralkodóházból származott feje
delmeknek, a gyuláknak a IX. század vége feló 
csak a méltóságuk maradt meg, de uralkodásuk 
már névleges volt, mellettük egy másik nem
zetség kezd elhatalmasodni, úgy hogy a feje
delmi hatalmat tényleg ez gyakorolta és nem
sokára nóvleg is az ebből származott Árpád 
lesz a nagyfej ed elem, midőn Etelközben a hót 
nemzetség és a magyarság ezen utóbbi ága 
egyesült egymással.

A gyula név pedig — ha nem csalódunk — 
azon régi bolgár nemzetség nevével függ össze, 
melyet egy ó-szlovén nyelvemlék Dulonak, a 
magyar mondák egy alán királyra vonatkoz
tatva Dulának neveznek. Ez a nemzettsóg hunn 
eredetű volt; mondái ősei közt egy Irnik nevű 
is előfordul, a kiben alighanem Attila legki
sebb fiának, Imáknak maradt fen emléke. Ennek 
az ivadéka volt Kuvrát, ki a VII. század har- 
minczas éveiben az Azovi tenger, Don és Volga 
melléki népeket, ú. m. az onogurokat (tehát a 
magyarokat), bolgárokat és kotragokat, nyilván 
a hunn kuturgur törzs maradványait egyesítve, 
lerázta az avar uralmat. Halála után csakhamar 
felbomlott ez az általa alapított állam; öt fia 
vezérlete alatt öt külön horda alakult s az,
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mely legidősb fia Batbaján uralma alá jutott, 
a Közép-Ázsia felől terjeszkedő keleti turkok- 
nak vagyis a kozároknak hódolt meg.

Az itt pár szóval vázolt történelmi előz
mények foglalják magukban azon ethnikai 
hátteret, melyre föntebb ezéloztunk. A szoros 
értelemben vett magyarsággal szemben voltak 
olyan elemek, melyek vagy egyenesen hunn és 
bolgár eredetűek voltak s később elmagyaro- 
sodtak1) vagy erősen keveredtek ezekkel s 
mindenesetre politikailag szoros kapcsolatban 
voltak a hunnokkal, a kik a magyarság egy 
részét már Attila korában magukkal ragadták* 2) 
s a dolog természeténél fogva ezen magyar

J) A hunnok fajilag a mongolokhoz tartoztak, az ujgur 
és más török-tatár elem azonban annál lényegesebb alkatrésze 
lesz ethnicumuknak, minél nyugotibb területre nyomulnak Ázsia 
belsejéből. Kelet-Európábán a régi szkitha-szarmata elemet 
veszik magukba, mely irán (kimmer) és szláv elemmel vegyült 
uralaltáji népség volt. Az európai hunnok mindenesetre török 
nyelvűek voltak; a „tangri-ata“ (ég-atya, isten-atya), mely szó 
nyelvükből fönmarad, tiszta török szó. A bolgár nv elvből 
nehány számnevet (segor, dilom, tvirem, dochsz, vecsem, altem, 
tutom sat.) ismerünk, ezek azonban semmi határozottabb jelle
get nem tüntetnek fö l; van köztük, a mi csuvasos s általában 
törökös, van, a mi mongolos s van, a mi ugoros jellegre emlé
keztet. Bármi volt is a népvándorláskori bolgárság, később 
Nagy-Bolgárországban eltörökösödött s közönségesen a mai 
csuvas nyelvet tekintik az ó-bolgár nyelv maradványának.

2) Jemandes (De Getarum sive Gothorum Origine. Cap. 
5.), az Al-Duna mellékén született góth történetiró mondja, 
hogy a hunugurok (vagyis a hungarok, magyarok), kik az ő 
korában, a VI, század közepe táján, a déloroszországi síkságtól 
kezdve egész az uraimenti és baskiriai erdőségekig tanyáztak,
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törzsben ők vitték a vezérszerepet, — nemcsak 
az uralkodó ház, a gyulák fejedelmi nemzet
sége, hanem az egész előkelő osztály is belőlük 
került ki s mint minden nomád törzsben, ebben 
is a legkülönbözőbb elemek verődtek össze.

Ezek azon elemek, melyek mondáinkban és 
hagyományainkban hunn, kun, Csaba-magyar 
(Sóba moger) vagy Csaba népe, Attila népe 
sat. elnevezés alatt jönnek elő s egy részük 
már a honfoglalás előtt valami kétszáz évvel 
beköltözött hazánkba. Hagyományaink ugyanis 
nagyon határozottan két bevándorlásról beszél
nek s bár a hunnok első kijövetelét a krónika* 
Írók Attila dolgaival zavarják is össze: a za
varos kronológiából is kitűnik annyi, hogy e 
beköltözésnek a VII. század vége felé kellett 
történni vagyis a hagyomány azoknak a törté
nelmi eseményeknek az emlékét őrizte meg, 
melyek Kuvrát államának felbomlása után kö
vetkeztek be, midőn fiai közül Aszparuk az 
al-dunai Bolgárországot alapította (678), negye
dik és ötödik fia pedig Pannóniába költözött 
az avarok közé.1) A hagyomány ugyanis az első 
és második kijövetel közt hót nemzedéket vesz 
föl,* 2) a minek körülbelül 200 esztendei idő

az első időkben Scithiából, a Maeotis mellékéről kiköltözve 
egy ideig az Al-Duna vidékén, Moesiában, Thraciában és Daciában 
laktak, vagyis ugyanazon a területen, hol írnák hunnjai tele
pedtek meg.

!) Theophanes Chronograpkia. Paris. 1655. 296—298. 1.
2) Az első nemzedékre számítva Etelét, a 2-ik Csaba, a 

3-ik Ed, a 4-ik Eleud, az 5-ik Ugek, a G-ik Almus, 7-ik Árpád.
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tartam felel meg; egy másik ilyen adata volna 
az, hogy Etele a magyarok Pannóniába való 
költözésének 72-ik évében balt meg, ettől fogva 
pedig a második 1 04 esztendő telt el, vagyis 
egészben véve 176 év;1) sőt a beköltözés évére 
is van egy adata, a mi sem Attila, sem Árpád 
korának nem felel meg s épen e miatt zavar
ban vannak krónikairóink, nem birván meg- 
állapitani, az első vagy második kijövetelnek 
volt-e óvszáma?2) Ez a datum Kézainál 700, 
Thuróczinál 704, Márknál pedig 677, vagyis az 
Aszparuk al-dunai bóditását közvetlenül meg
előző esztendő.

Eejórmegye középkori magyar lakosságá
nak egyik részét ez a hunn-bolgár elem szol
gáltatta.

Ettől az elemtől valók Pannónia elfoglalá
sáról szóló hunn mondáink. Eejórmegye volt e 
mondák szerint a hunnok és németek közt 
Pannónia birtokáért ̂  folyt barczoknak a szín
helye. Itt találjuk É r d  községet, melynek neve 
a monda szerint azon hunn eredetű nemzetség 
nevének felel meg, a melyből maga Etele szár
mazott, vagyis szabatosan mondva, a mely

!) Marci Chronika. Cap. X., XI. (M. Florianus kiad. pag. 
121, 122. )

?) Erónikairóinknak ugyanis úgy Attila, mint Árpád 
korára voltak pontosabb adataik is s a szerint, a mint vagy a 
hunnok (Márk sz. 373.), vagy a magyarok (Posonyi, Budai 
Krónika sz. 888.) beköltözésének aránylag helyes dátumát vették 
kiindulási pontnak: a szerint alkalmazták a föntebb érintett 
évszámot is vagy az első, vagy a második kiköltözésre.
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Etelétől származtatta magát;1) ez a nemzetség 
pedig nem más, mint a Hunn Krónika szerint 
Csabától eredt s Anonymus szerint a Kievnól 
Árpádhoz csatlakozott egyik kun vezérnek, 
Ednek vagy Edünek a nemzetsége, az, a mely 
az Árpádok korában Aba nemzetségnek nevezte 
magát. Ennek az emléke is fönmaradt a megye 
nyugoti részén fekvő A b a  község nevében.

Ezen hunn-bolgár elemek hagyományos 
emlékeiből való Keve vezér ismert mondája, 
kit a krónikairók egy kis anakronizmussal 
Etele kortársának tettek meg, tényleg azonban 
— a mennyire a monda históriai magvát ki- 
vehetjük — egy a X. század elején élt törzs
főnök lehetett, ki a 907-iki vagy a 910-iki 
németek elleni nagy hadjárat alatt eshetett el 
s Fejérmegyében a róla K eve  a szó já n a k  (Cuue 
azoa) azaz Keve völgyének nevezett vaáli völgy
ben, az országút mellett temettetett el a mai 
szentiványi határban. A krónikairók megjegyzik 
róla, hogy „scitha szokás szerint“ kőoszlopot 
emeltek sirja fölé; hogy pedig ez a temetkezési

J) Hogy az Érd név csakugyan hunn-bolgárféle nép
elemmel függ össze, arra nézve a veszprémmegyei szörcsöki 
nemesek 1288-iki osztály levelében találunk egy megfelelő ada
tot. E szerint az említett nemesek nemzetiségének egyik ágá
ban egy Érd nevű nemes is volt s bogy ugyanitt bolgár elem 
telepedett meg, arra nézve egyik határrész elnevezése m utat; 
a szörcsöki föld (terra de Zwrchek) határa ugyanis a Torna 
vize mentén Devecser felől egy Wényz nevű berek felé ment, 
majd pedig „venit pirum sitam in nemore Bolgarh . . .“ (Ház. 
Oki. VIII. 261.)
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mód nem az ő találmányuk, hanem valósággal a 
liunn-bolgár elem szokásai közé tartozott, bizo
nyítja az, hogy Rubruquis, ki a XIII. század 
közepe táján követségben járt a tatároknál s 
átutazott a dói- és keletországi síkságon, a 
kunokról állítja, hogy az elhunyt fölé nagy 
halmot emelnek s erre egy arczczal kelet felé 
forduló oszlopot emelnek, mely a dereka körül 
kelyhet tart a kezében.1) Még ha fölteszszük is 
tehát, hogy Keve vezér tulajdonkóp soha sem 
létezett, hanem csak a kő (ómagyar nyelven: 
küve) oszlopról nevezték el elóbb a völgyet s 
aztán ebből formálta a népmonda a vezér 
alakját: akkor is bizonyos, hogy a vaáli völgy
ben egy olyan régi sirhalomnak kellett lenni, 
melybe kun szokás szerint temettek el valami
kor egy előkelő embert, vagyis, a mi egyre 
megy, akár Kévének, akár másnak nevezték őt, 
a hunn vagy kun elemből vette eredetét.

E helynevek tanúságát kiegészítik olyan 
régi fejórmegyei helynevek, melyek a hunn- 
bolgár elem egyes ágainak vagy a velük össze
keveredett törzseknek az emlékét őrizték meg.

Hunn mondáink egyik legnevezetesebb 
helye a Tárnok völgye, hol a hunnok és néme
tek közti nagy harcz folyt le. I tt volt a közóp-

!) Comani faciunt magnum tumulum super defunctum 
et erigunt ei statuam versa facie ad Orientem, tenentem 
ciphum in manu sua ante umbilicum. (Relations des voyages 
de Gu. de Rubruk. etc. Paris. 1839. 41. 1.)

14
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korban Tárnok szomszédságában Székely  vagy 
Széko ly  község.1)

A székelyeket az összes magyar hagyomá
nyok a hunn elemek közé számítják. Anonymus 
Attila népéből valóknak mondja őket, a Hunn 
Krónika pedig Csaba hunnjainak. Középkori 
arab Írók szerint a bolgárok egyik törzsét 
nevezték „eszegel“-nek, „el-szekek“-nek (nyil
ván iráshiba „el-szekel“ helyett) vagy „dsekil“- 
nek. Az elnevezés a volgai törökségtől szár
mazik s valószínűleg azon magyarokat hívták 
„székeli“-nek vagy „szakuli“-nak azaz székes
nek, székhelylyel bírónak, kik a volgai bolgárok 
földjén telepedtek meg* 2) — ellentétben azon 
törzsekkel, melyek a pusztaságon föl s alá 
barangoltak legelőről legelőre hajtva ménesei
ket és baromcsordáikat.

*) Zekel, Zekul, Zekwl possessio és praedium 1389—1489-ki 
oklevelekben emlittetik. (Csánky D. Magyarorsz. tört. földr. a 
Hunyadiak korában. I. k. Bpest 1890. 34. 1.)

2) Hogy az elnevezés a törökségtől származik : az —ly 
képző mutatja, mely a török —li (azaz : magy. —as, —es) kép
zőnek felel meg. A tőszó (szék) megvan a török-tatár nyelvek
ben is, nevezetesen a kazáni tatárban : szaké, szike =  pad, á g y ,  
a keleti törökben : szak — vidék, h a tá r; szeke-li tehát szósze- 
rint a. m. székhelylyel biró. (V. ö. Edelspacher A. A székelyek 
eredete: Délmagy. Tört. és Rég. Értesitő. 1881. VII. k. 1. fűz. 
14. 1. — Réthy L. A székely név. Ethnographia. 1890. I. évf. 
3. sz. 162. 1. — Tagányi K. U. o. 5. sz. 218. s köv. 11.) De ha 
az elnevezést figyelmen kívül hagyjuk is, a mit utóvégre más
félekép is magyarázhatnánk, még akkor is vannak oly njmmok, 
melyek arra mutatnak, hogy a székelyek előbb megszokták az 
állandóbb, megtelepült életmódot, mint a magyarság többi 
része. (V. ö. Huszka J. Századok. 1892. 549. 1.)
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Egy másik bolgár törzset berzulnak vagy 
barzilnak neveznek az arab geográfusok. Ezek 
árpádkori leveleinkben vosián név alatt jönnek 
elő1) s egykori szállásaik emlékét „Varsányi 
nevű községeink őrizték meg.'* 2) Ilyen vosián 
telep volt Fejérmegyében L a b d á s - V a r s á n y  vagy 
V a ssá n  község, mely a „Kayassov nevű völgy
ben“ Baracska, Rácz-Szent-Miklós, Iiácz-Keresz- 
tur és Szent-Tamás között feküdt.3)

Maga a bolgár név is előfordul Fejórmegye 
ezen vidékén nem ugyan helynévnek, hanem 
személynévnek. Egy 1 295-ki oklevél ugyanis a 
Berki falu területén. Keresztül- nevű helyen

ü Emliti a vosiánokat 1075-ben I. Gejza király a garam- 
szent-benedeki apátság alapító levelében. „Item super arucb — 
igy hangzik az okmány ide vonatkozó része — cum illis, qui 
wossciani dicuntur, propter divisionem fovea facta e s t; circuit 
enim idem avucli totam partem terre ex parte Woscianorum.“ 
(Knauz N. Mon. Strig. I. 58. és A garam melletti sz. benedeki 
apátság. Bpest. 1890. 30. 1.)

2) A föntebb emlitett wosciánok földié a Tisza mellett 
volt nem messze Szolnoktól s határos a „terra Zunde“-val. Ma 
ugyanitt, Szanda szomszédságában Varsány község fekszik. 
Egyéb Varsány nevű helységek vannak még Hont, Nógrád, 
Pest (Varsány puszta Hatvan mellett s Duna-Vai-sány puszta 
Taksony mellett), Arad (Fazekas- és Gyula-Varsánd), Veszprém 
(zirczi járásban és Lovász-Patona mellett), Szabolcs (Kis- és 
Nagy-Varsány) és Bihar (Varsányhely ugrai járásban) megyék
ben. Az Árpádok korában Gyormegyében is volt egy ily nevű 
helység (Uósian, Vuosian, Voscian), melynek lakosai a pannon
halmi apátság udvarnokai voltak.

z ) Többször említve XIV—XV. századbeli oklevelekben. 
Határának leírását egy 1347-ki okmányban találjuk. (Ház. Oki 
130. s köv. 11.)

14*
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volt szőllők tulajdonosai közt egyebek mellett 
egy Bulgar nevezetűt is említ, a ki Chubnak 
volt a fia;1) egyik társát Hurgának nevezték, 
a mely név annyiban érdekes, mert lia többet 
nem is, annyit mindenesetre bizonyit, hogy e 
vidék lakosai valamikor erős török (hunn-bol- 
gár) hatásnak voltak kitéve, a Hurga ugyanis 
török eredetű személynév s jelentése a. m, 
holló.

Az emlitett néptörzsek mellett találunk 
egy iparűzéssel és kereskedéssel foglalkozó ele
met is, mely minden valószinüség szerint a 
Pontus mentén megtelepedett zsidók,2) iránok, 
meg a barbár szkithák és szarmaták vérkeresz- 
teződéséből állt elő. A honfoglalás ideje körül 
majd a bolgárokkal, majd a kozárokkal zavarják 
őket össze,3) a mi azt mutatja, hogy nyelvileg 
teljesen beolvadtak ezen két népbe. Nálunk 
kaliz vagy kaluz néven fordultak elé az Árpá-

») Ház. Oki. VII. 352.
2) Tomaschek Vilmos (Die Gothen in Taurien. Becs. 1881. 

24—25. 1.) szerint a kimmer Boszporusban, Pantikapaionban 
már Titus idejében volt a zsidóknak zsinagógájuk. A bolgár és 
kozár uralom alatt Pkanagoria és Tamatareha volt a zsidók 

# egyik főpontja, de Tauriában is jelentékeny számmal teleped
tek meg. Erimet és az Azovi tenger mellékét ezek szerint korán 
fölkeresték a zsidók. Marad ványaik a tatár nyelvű karaiták, kik 
egyben s másban különböznek a többi zsidóságtól.

*) Nesztor szerint a kvaliszok a bolgárokkal együtt Lóth 
leányaitól származnak (Cronica Nestoris. Edidit Fr. Miklosich. 
Bécs. 1860. 145. 1. LXXIX. fej.) vagyis a két népet testvérnek 
tünteti föl, föntebb azonban a Kaspitenger nevénél, melyet 
„more khvaliszyszkoje“ =  kvaliz tengernek nevez, a kvaliz a 
kozárt helyettesíti. (U. o. 3. lap. IV. fej.)
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dók alatt részint mint üzérkedő,1) részint mint 
szőllőtermeléssel foglalkozó,* 2) részint pedig mint 
a király zászlaja alatt katonáskodó s még a 
XII. század második felében is a kozárokhoz 
hasonlóan zsidó vallást követő népelem,3) mely
nek nyomait rendesen a kun-kabarokra emlé
keztető hagyományokkal kapcsolatosan találjuk.4)

J) „Institores autem regii fisci, quos hungarice caliz vo
cant.“ A zobori apátság l l l l - k i  oklevelében. (Fejérnél Cod. 
Dipl. VII. 4. 57. egy XVII. századbeli másolat után, hol a 
„caliz“ helyett „Calu“ van. Az eredetiből fényképpel együtt 
közölte Fejérpataky L. Kálmán király oklevelei. Akad. ért. a 
tört. tud. köréből. XV. k. 5. sz. Budapest, 1882. 42. 1.)

2) Árpádkori oklevelek szerint a „Kaluz“ nevű helyeken
rendszerint szőllőmüvelőket találunk, igy 1212-ben „in valle 
Kualuz“ négy szol löt fHazai Oki. VI. 8), 1252-ben pedig a
Kaluzer nevű völgyben a Bodrog mentén négy „vinitor“-nak a 
telkét. (Hazai Oki. VI. 69.) A mai Kaláz község szomszédságában 
(infra generationem Kalez) szintén már a XII. században voltak 
szöllők. (Idézi az oklevelet Jerney J. Magy. nyelvkincs.) Maga a 
„szőllő“ és „bor“ elnevezés is arra mutat, hogy a szőllőműve- 
lést egy csuvasféle, tehát a bolgároktól vagy kozároktól szár
mazott népség honosította meg nálunk.

3) Kinnamosz a II. Gejza és II. Mánuel közti háborúkról 
szólva, a magyar király lovasságáról azt mondja, hogy „hun- 
nokból“ vagyis magyarokból s a tőlük különböző vallású 
„chalisokbul“ állt, s igy folytatja: O o v v ío v  j á p  xa ypicxiavwv 
irpeojlevovTwv, oóxoi Mcooaíxoí? v.al xoóxots o5 Tcávxv] átxpaupvéoiv elosxt 
xal vöv otsijáyovxa!. vöp-otc. Alább, a Sirmiumban letelepített magya
rokról, kiket közönségesen „chalisoknak“ (XaXioíoua.) neveznek, azt 
mcndja, hogy vallásuk a persáékkal egyezik. (Joannis Cinnami 
Epitome Rerum. Bonn 1836. Lib. III. cap. 8. pag. 107. — Lib. 
V. cap. 16. pag. 217.) A föntebb em litett 1212-ki oklevélben 
a Kualuz völgy régebbi lakosai közt tiszta zsidó nevüeket is 
találunk, mint Eliach (eredeti héber alakja az Illés névnek), 
Salatiel, Jekonia. (Hazai Oki. VI. 8.)

4) Az em lített 1212-ki oklevél szerint Kualuz völgy



214

Fejérmegye régi lakosai közt a kalizokat 
is feltaláljuk. Két helység nevében maradt fenn 
emlékük; egyik K á ló zd  község a megye dól- 
nyugoti szélén, az egykori kun-kabar szállás, 
Aba község szomszédságában; másik K á ló z  
puszta, nem messze Kajászó-Szent-Péterhez, 
vagyis a hunn mondák által hiressé vált Keve 
aszóhoz, Yál, Gyúró, Tordacs és Kuldó között. 
Voltak telepeik a megye más pontjain is, leg
alább nagyon valószínű, hogy a jegyzetben 
emlitett XIII. századbeli Kualuz völgy, mely 
Boroksa pusztához tartozott, szintén Fejérme- 
gyében feküdt. Erre mutatnak a Boroksával 
együtt Baran fia Ipolit birtokaiként emlitett 
községek, ú. m. Bodoct azaz Bodajk és Igor 
vagyis a Bodajk közelében levő Igar puszta,1) 
melyekből arra is következtethetünk, hogy 
Boroksa pusztának is valahol ezen a tájon kel
lett feküdni, ha csak azt nem tételezzük föl, 
hogy a mai Baracskának felel meg, a Kualuz 
völgy pedig Kálóz pusztának.

Ezek mellett a tulajdonképeni magyar 
törzsnevek is feltalálhatok a fej érmegyei bely-

Boroksa puszta határában volt. (Ház. Oki. VI. 8.), míg az 1252-ki 
■oklevélben em litett Kalnzér völgy Kecbelpotok szomszédságában 
feküdt (Ház. Oki. VI. 69.). A Boroksa megfelel a Brucsa névnek, 
mely Anonymus szerint a Bojta kun vezértől származott nem
zetségnek volt a neve; a zemplénmegyei Kecbelpotok vagy 
Anonymus szerint Ketbelpotoc pedig szintén a kun eredetű Kethel 
vezértől nyerte nevét. Egy 1248-ki oklevél a Kadarkaluz nem
zetséget emliti (Árp. Uj Oki. XI. 359.); a Hunn Króüika szerint 
Kádárnak a hunnok biráját nevezték,

l) Ház. Oki. VI. 8.



nevekben. Ilyenek: N y é k  (a Konstantintól említett 
Neke törzs), J e n ó  (Konstantinnál: Genach, Jenák) 
s a ma már nem létező K é r  (Karé) község.1)

Elébb abban a nézetben voltam, hogy e 
helyeket el kell választanunk azoktól, melyeket 
a hunn-bolgár elem szállásainak tekinthetünk 
s a szorosabb értelemben vett magyarságtól 
származnak. Azt hiszem azonban, hogy e meg
különböztetésre nincs szükség, sőt nem is lehet 
elkülöniteni azoktól. Végre is az az elem, me
lyet hunn-bolgár néven emlegetek, csak régebbi 
politikai viszonyainál fogva volt hunn és bolgár, 
de nem nyelvére és eredetére nézve, ha keve
redett is a hunnokkal és bolgárokkal. S épen 
azért ezek közt is megmaradhattak azok a 
nemzetségnevek, melyeket Konstantin császár 
a hét magyar törzs neveként sorol el. Kétség
telen bizonyitókaink vannak arra, hogy meg is 
maradtak. A Jenő törzs neve egyik székely 
nemzetségnek is a neve volt, úgy szintén az 
Adorján nem sem lesz más, mint a Konstan
tintól emlitett Tarián törzs. Egy sopronmegyei 
várjobbágy nemzetséget a XIII. század első *)

*) Kér földet a Csák nembeli Miklós ispán b írta s 1237-ki 
végrendeletében Izsák nevű fiának hagyta olyan birtokokkal 
együtt, melyek Fejérmegye területén feküdtek, ú. m. Keregj 
föld (a mai Kerek-Szent-Tamás puszta Csákvár és Csákberény 
közelében), Célúm falu (a mai Csala puszta, egy 1374-ki ha tár
járásnál a Moha határában levő Célúm vizről van szó. V. ö. 
Hattyuffy D. Moha közs. tört. vázlata. Székesíejérvár. 1883. 7. 
].), Vrund föld (ma Orond puszta Csákberény mellett), Tubogd 
föld (Tabajd), Vrse töld (Örs puszta Fejér és Pilis megye szélén.) 
V. ö. Ház. Oki. I. 16.

— 215 — €
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felében Kérnek (Quer) neveztek,1) a melynek 
neve a Konstantin féle Karé törzsnek felel 
meg. A Megyei* (Megeré) törzs nevét egy po
zsonyi várjobbágy nemzetség viselte.* 2) A nomád 
török-tatár népeknél is tapasztalhatjuk, hogy 
ugyanazon nemzetségnevek a legkülönbözőbb 
törzseknél ismétlődnek3) ; de konstatálható ez 
más primitiv társadalmakban is.

A föntebb emlitett fejórmegyei helynevek 
csak azt bizonyítják, hogy a régi fejérmegyei 
magyar elem a Nyék, Jenő és Kór nemzetsóg- 
höz tartozott, egyébként pedig a magyarság 
azon ágából való, melyet politikai szervezete a 
hunnokhoz csatolt.

Ez a szervezet, melyre föntebb már czóloztam, 
midőn előadtam a fejedelmi hatalomban végbe
ment változást, megmagyarázza, hogy miért épen 
ez a magyarfajta elem szállta meg Fejórmegyót ?

Köztudomású, hogy Árpád nemzetsége a 
honfoglaláskor Fejórmegyót vette birtokába. 
Egy másik fejedelmi származású nemzetségnek, 
a Csákoknak is itt volt ugyan ősi fészkük; azt 
hiszem azonban, hogy eredetileg ez is Árpád
birtok volt. Mind valószinübbó lesz ugyanis 
előttem az a föltevés, hogy a hagyomány által

>) 1229. Árp. Új Oki. VI. 470. — 1237. Ház. Oki. III. 2. 
Árp. Új Oki. VII. 44.

2) Bartal Gy. Commentarii. Tom. II. Mantissa, pag. III.
3) így P- a Kipcsak nemzetség megvan az örbegeknél, 

karakirgizeknél, karakalpakoknál, altáji ta tároknál és teleut 
törzsnél; a kirgiz törzs neve pedig mint nemzetségnév feltalál
ható a kajbáloknál, altáji és tuba-tatár törzsnél. A kézdi-székí 
székelyek Jenő nemzetségében az egyik ágat Bessenyőnek nevezték.
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emlegetett Szabolcs (Zobolsu) vezér tulajdonkép 
az Árpádháznak volt a tagja. Egy más helyen 
részletesebben tárgyalom ezt a kérdést s azért 
itt csak röviden emlitem, hogy Szabolcs alig
hanem összetett név, melynek előrésze jelző 
lehetett, utórésze pedig a. m. Bolcsu, Bolicsu 
vagy Bulcsu s csak dialektikus változata a 
Konstantin császártól emlitett Falis vagyFalicsi 
névnek, melyet tudvalevőleg Árpád egyik uno
kája, a 950. körüli nagyfejedelem viseltes Sza- 
Bolcsunak azért nevezhették, hogy megkülön
böztessék fejedelem társától, Vér-Bulcsutól, a 
karkhasztól. Csák, a ki a hagyomány szerint 
unokája volt, csak női ágon származhatott tőle 
s a Vértes-mellék olyanforma örökségnek tekin
tendő, melynek a székelyeknél az úgynevezett 
fiulánvok, a fiusitott leányok öröksége felelt meg.

A monarchikus szervezetnek azon alakulása, 
mely az Alsó-Volga és Don mellóki magyar
ságnál fejlődött ki, a hunnokkal kapcsolatban 
levő elemekből indult ki. Nagyon érthető tehát, 
hogy az a megye, mely Árpádnak jutott osz
tályrészül, lakosságát a már nemzedékről nem
zedékre fejedelmi szolgálatban levő harczosok 
közül nyerte. Ezt az elemet pedig nem a füg
getlen nomád törzsek, hanem az egykor hunn 
fensőbbsóg alatt levő s hunnokkal és bolgárokkal 
vegyült magyarok szolgáltatták.

Az Árpádházbeli királyok korában egy új 
népelem telepedett meg Fejérmegyében.

Ezek a bessenyok, kik már Lebediában 
keleti szomszédjai voltak őseinknek s épen az
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ő előnyomulásuk zavarta ki a magyarságot a 
kelet európai pusztaságról.

A bessenyők, mint minden kelet európai 
nomád nép, többféle elemből alakultak. A nép 
zöme s különösen az uralkodó osztály török
tatár volt; de finn-ugor elemeket, különösen 
pedig zürjéneket is vett magába s valószinü, 
hogy a régi künn vagy kun népséggel együtt 
magyarok is voltak közöttük, a kik hazánkba 
való költözködésük után is bessenyő név alatt 
emlittetnek. Konstantin császár szerint nyolcz 
törzsből álltak, melynek fele a Dnjepertől ke
letre elterülő dóloroszországi sikságon tanyázott, 
másik fele pedig a Dnjeper és Al-Duna közti 
vidéket szállta meg. Minden törzs külön feje
delem alatt állt s a politikai egység hiánya a 
bessenyő nemzet feloszlását vonta maga után. 
Az uzok, kikről Anna Komnena azt Írja, hogy 
egy nyelven beszéltek a bessenyőkkel, már a 
XI. század második felében erőt vettek rajtuk 
s a két rokon elem egyesüléséből keletkezett a 
kumán vagy palócz nemzet.

Magyarországba már a X. század második 
felétől kezdve sok bessenyő költözött be. Ural
kodóink szívesen fogadták őket s a vitéz és 
harczias bevándorlókat a várjobbágyok közé 
osztották be. Innen van, hogy alig találunk 
olyan megyét, hol az Árpádkorban bessenyők 
ne lettek volna.

Fejórmegyónek déli részében voltak a bes
senyő szállások Alsó-és Felső-Besnyőtől s nyű
göt felé Nádasd-Ladánytól és Saágtól kezdve
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egész végig a Sárvíz mentén a megye határ
széléig. Az ő telepeik voltak Perkáta, Füle, 
Töbörzsök, Hatvan, Hantos, mely később knn 
széknek emlittetik, továbbá Bogárd vagy Ampod 
földe, Szered-Szent-Márton, Tülge, Fesho, Kaszla, 
Örs, Fáncs, Igar, Egres, Sár-Szent-Miklós, Czecze, 
Menyőd, Alap s aztán a mai Alsó-Szent-Ivány 
felső részén állt egykor Zedreg község.1)

E helységek közül Perkáta nevének utó
részében megtaláljuk a bessenyő „kata“, „gata“ 
szót, mely a Konstantin császár által felsorolt 
bessenyő várak (Tun-gata, Krakna-kata, Szalma- 
kata, Szaka-kata sat.) nevében is előfordul. Ez 
a szó megfelel a kbivai tatár „kát“ =  erősség, 
kőfal szónak.* 2) Szintén török eredetre vezethető 
vissza Tülge neve, mely a keleti töröksógnól egy 
nemzetségnek a neve s valószínű, hogy erede
tileg a fejérmegyei bessenyőknél is az volt. A 
Töbörzsök név török jellegét utórésze mutatja, 
mely a török -dsik, -esik képzőnek felel meg; 
Yámbóry szerint annyi volna, mint „tobor- 
•csuk“ =  csomó, bütyök,3) helynévnek azonban 
ez egy kissé szokatlan. Czecze, mely a szintén 
egykori bessenyő telepként ismeretes három
széki Szentlélek határában is előfordul helv-

*) Jerney János Keleti utazása. I. k. Pest. 1851. 236—237. 
Károly János : Fejérmegye elpusztult helyséyei. Zedreg. (A 
Fejérm, tört. és rég. egylet 1885-ki évkönyve. Sz.-Fejérvár. 1885. 
26. s köv. 11.) — Zichy Oki. II. 60 — Ház. Oki. II. 248.

- )  Gr. Kuun Géza Codex Cumanicus. Budapest. 1880. 
XXXÍV. 1.

3) Vámbéry Armin: A magyarok eredete. 1882. 126. 1.
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névnek, a török-tatár „esete“ =  határ, szél szó
val egyeztethető. A régi Zedreg határában egy 
1417-iki oklevél Chypatege nevű hegyet em
lít ;1) alig lehet kétség, hogy a név utórószo 
(tege) a török „tag“, „dag“ azaz hegy szónak 
felel meg. Ugyanezen oklevélben egy másik 
helynek a neve Thelekthekenős, a mi arra mutat, 
hogy a zedregi bessenyők ekkor már egészen 
elmagyarosodtak. Sőt már 80 évvel előbb elő
jön a zedregi helynevek közt Chatoülóse; ebben 
az alakban már ez is magyar elnevezés, ámbár 
maga az „ülés“, „ilis“ szó, mely a kunoknál is 
megvolt, tulajdonkép csak népetimológiai át
alakulása a török „il“, „ulusz“ szónak, mely a 
nomádoknál törzset jelent, a krimi tatároknál 
pedig ép úgy, mint a kunoknál, szállást, köz
séget,* 2)

E helynevekből kitetszik, hogy a fejérme
gyei bessenyők, ha egészben véve talán nem 
is, jobbára a törökséghöz tartoztak. Még szem
betűnőbb törökös jelleget mutatnak régi sze
mélyneveik, mint: Csutur, egy XIII. századbeli 
töbörzsöki bessenyőnek a neve, mely a közép
ázsiai törökségnél is használatban levő személy
név s jelentése a. m. piszeorru;3) ilyen török 
nevek még, melyek a czeczei, zedregi s más 
fejérmegyei bessenvőktől maradtak fenn: Csató, 
Bodon, Ecsed, Kajdán, Tatár, Tudbeig sat.

J) A fejérmegyei rég. egylet. 1885-ik évkönyve. 28. 1.
2) Gr. Kuun Géza A kunok nyelvéről és nemzetiségéről. 

Budapest. 1885. 54. 1.
3) Vámbéry id. m. 119. 1.
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E bessenyök közó a XIII. század második 
felében rokon fajta kunok telepedtek s tekintve, 
hogy a középkori Hantos szók (Hontos, Hontoz, 
hibás olvasással Hontor) kettévágta a Fejér- 
megye keleti szólón elterülő bessenyő szálláso
kat (északon: Felső- és Alsó-Besnyő s Perkáta, 
közben a kun szállások, mint: Előszállás, Kará- 
csonszállás sat.,délen: Alap, Zedreg sat.), nagyon 
valószínűnek tartom, hogy Hantos székben a 
bessenyök régebbi politikai szervezete nyert 
további folytatást.

Ezzel bezáródott az a népmozgalom, mely 
ezer éven át újabb és újabb uralaltáji elemeket 
sodort a Közép-Duna völgyébe. A következő szá
zadok alatt Fejórmegye ethnografikus jellege már 
vsak annyiban ment át változáson, a mennyiben 
a török elemek lassankint felszívódtak a ma
gyarságban.

Nagyon érdekes volna figyelemmel kisórni 
ezen átalakulást. De még oly megyékben is, 
melyeknek középkori állapotáról tisztább képet 
alkothatunk magunknak, mint Fejórmegyóről, 
nagyon kevés az olyan adat, mely az ethnog- 
rafiai viszonyokat világítja meg. Annál becse
sebbnek kell tehát tartanunk azt a keveset,' a 
mi megmaradt, melyekből — a mennyire tud
tam — igyekeztem kideríteni a fejórmegvei 
középkori magyarság alakulását s az egymástól 
távol eső jelenségek közt megtalálni az össze
függést. Helyes utón jártam-e vagy sem : annak 
az eldöntése másnak a feladata.



A  F e j é r v á r m e g y é b e n  le v ő  p l é b á n i á k  
ö s s z e í r á s a  1 7 5 3 . é s  1 7 5 4 -b e n .

Közli Károly János.

Nem ok nélkül neveztetett el Fejérmegye 
főhelye Székesfejérvárnak, hisz székhelyéül tette 
azt Szent István a magyar királyoknak, ide 
helyezvén a királyi trónt. I tt őriztette a szent 
koronát; itt tartották évenkint Sz. István nap
ján a királyok később a nádorok előülóse mellett 
az évi gyűléseket; i tt  mentek végbe a királyi 
koronázások és temetkezések. Itt laktak a kirá
lyok Róbert Károlyig, koronáztattak, temetkez
tek Ferdinándig, Zápolyáig.

A kereszténység is innét sugárzott ki 
szerteszét legközvetlenebb módon maga Szent 
István apostoli királyi személye, közvetve pe
dig egyházi alkotásai által. Székesfejérvárott 
épité azt a bámulatos templomot a B. Szűz 
Mária tiszteletére, melyben a „királyi trón s a 
korona őriztetett, hol a királyok fölkenettek, s 
megkoronáztattak,“1) haláluk után pedig nyug-

') IV. Béla oklevele. Fejér Cod. Dipl. IV. 2. 231. 1.
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helyet találtak. Ennek falaira aggatták az ellen
ségtől elfoglalt zászlókat, diadal jeleket. Ide, e 
mellé helyezé a társas káptalant, mely olykor 
40 tagból is állott, s melynek őrkanonokja 
őrizte a szent koronát, prépostja a „rationalót“, 
öltöztette koronázáskor a királyt; mint királyi 
alkanczellár pedig irta  a királyi okleveleket, s 
őrizte a királyi pecsétet, s a mely káptalan 
minden püspöki és érseki joghatóság alól ki
váltságosa csakis a pápa közvetlen hatósága 
alatt állt.

A városnak Szent Istvántól fölvett ezen 
egyházi és állami jellege fokozódott még azáltal 
is, hogy a társas káptalan mellett később még 
más egyházi társulatok is alapittattak, igy a 
vár falain kivül levő Sz. Miklós nevét viselő 
káptalan, a keresztes vitézek konventje, mely a 
Sziget külvárosban birta rendházát sat. sat. 
Ezen keresztény vallásos jelleg pedig Sz. István 
azon törvénye által, hogy álljon össze tiz köz
ség és alakítson plébániát, kiterjedt első sorban 
az egész megyére. A mint Sz. István központja 
és forrása volt ezen intézkedéseknek, úgy lett 
személye tárgyává az általános tiszteletnek, 
mely tiszteletnek emlékét őrzi még ma is nem 
egy helynév, mely reá vonatkozik. Ilyen a többek 
közt például a király ur által a Sárvizén ke
resztül épitett hid nevét megőrző Urhida, Vesz- 
prómmegyében az ő libertinusai, szabadosai 
nevét fentartó Szentkirály szabadj a, nyári tar
tózkodásául használt, s most is ép Várpalota, 
Székesfej érvár határában feküdt telek Szent
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király földje;1) udvarbirájától (Comes Curialis) 
Kujártól lakott Kajár község,* 2) sat. S a mint 
ezen emlékek Sz. István személyéhez fűződnek, 
úgy az ő hitterjesztése eredményének tulajdo
nítható a megye sok községének az elnevezés
ben is keresztény jellege. A vallás motívumából 
vett helynév alig található bármelyik megyé
ben annyi mint Fejérmegyében, melyek közül 
ha talán egyik másik későbbi keletű is, de a 
nagy többségé régi eredetű. Csak úgy vidéken- 
kint lássuk e helyneveket megyénkben: Agg- 
Szent-Péter, Rácz-Szent-Péter, Szent-Mártonvá- 
sára, Felső- és Alsó-Szentivány, Ráczkeresztur, 
Szent-Miklós, Szent-László, Kajászó-Szent-Póter, 
Szent-Tamás puszta Szaár mellett, Vórt-Szent- 
György, Szent-Mihály puszta Adony mellett, 
Szent-Mihály Sárvize mellett,Forna-Szent-Miklós, 
Apostag, Szent-Dienesmed, ma Dinnyés, Kápol- 
nás-Nyék, Kápolna, Guth mellett, Karácsony- 
szállás, Szolga-Egyháza, Sár-Keresztur, Szent- 
Iván, Szt.-Ágota, Iszka-Szent-György,3) Keresztes, 
mind a két Pentele, Sár-Szent-Miklós, Mindszent 
Soponya mellett, Alsó-Szent-Ivány, Szent-Bor
bála, Kerek-Szent-Tamás, Kápolna a Vértesben, 
hajdan Boldogasszony-Kápolna, Szent-Erzsébet,

!) Ez a telek a fejérvári kereszteseké volt 1539-ben. Po- 
sonyi káptalan levélt. Capsa 3. fasc. 14. nv. 26. 1426-ban Garai 
Miklós nádor vizsgálatot tartat, vájjon a fejérvári káptalané-e, 
vagy a kereszteseké. Cod. Dipl. X. 6. 837. 1.

2) Árpádkori Uj Okmt. I. 49. 1.
3) Hajdan két község volt, Iszka és Szent-György, ezt 

birta a Szentgyörgyi Vineze család, amazt a fejérvári Keresztesek.
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Szent-Kereszt bencze apátság a Vértesben, Szé- 
kesfejérvár városában Szent-Imre és Szent- 
Erzsébet ntczák, Sz. Péter köz, Sz. Bertalan köz.

És a keresztény fogalmakból merített ezen 
helynevekhez megfelelően virágzott itt a keresz
tény hitélet is. Sok oklevelet olvastam olyan 
községekről, melyekben kőből épült templom 
létezéséről van szó. A pápai tized lajstrom 
pedig megőrző nekünk azt a becses forrást, 
mely elénk tárja megyénket a 14-ik század
ban létezett plébániáival. Úgy a Vatikáni ok
levéltár mellé adott egyházi földrajz, valamint 
Szvorényi Amoenitates sat. és Koller Hist. 
Episcopatus Quinque Eccl. a következő plébániákat 
sorolja föl:

Both, Barch, ma Szent-Borbála puszta Zá- 
moly mellett, Berki, Tárnok mellett, Boztech 
ugyan ott; ma ismeretlen. Cliut, ma Alcsuth. 
Érd, Gercse vagy Keresi, ma Ercsi, Gyod vagy 
Dws, ma Diósd, Iváncsa, Káluz, Adony, Tolina, 
vájjon nem-e Krizsán-Dolina puszta Ercsi fölött? 
Ácsa, Árki, Bérén, ma Csákberény, Berenche, 
ma ismeretlen, de ott volt valahol a Vértes 
körül. Csákvára. Csókakő, Csurgó, Chut, ma Fel- 
csuth, Dobos, Dád, ma O-Dád Igar mellett; 
Forna, Iszka-Szent-György, Guth, ma Guth- 
Tamási, Moór, Sár-Szent-Miklós, Alap, Ondód, 
Csór, Tímár, Vereb, Egres, ma Sár-Egres, Füle, 
Hatvan, Igar, Simontornya mellett, Veim, Elő
szállás mellett.

A moóri kapuczinusok háza történetében 
pedig az van Írva, hogy a csókakői uradalom

15
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területén levő 36 faluban igen sok templom is 
elpusztult.1)

Mind ez a török idők előtt volt, azonban 
a hódoltság korában elpusztult minden, a mit 
századok épitettek romba döntötte a mohácsi 
vész.

Mindazonáltal nem. kell gondolnunk, hogy 
a katholiczizmus tönkre jutásának oka megyénk
ben egyedül a mohácsi vész volt. Más okai is 
voltak, általánosak, melyek a mohácsi vészt 
megelőzték. A betegedés korábbi keletű.

Miként nyugoti Európa minden államában 
úgy Magyarországban is a kath. egyház volt a 
művelődési mozgalom kiindulási és közép pontja, 
tehát a tanügynek is vezetője. Terjesztő pedig 
a kultúrát a székesegyházi, kolostori és plébá
niai iskolák á lta l; ezek voltak vetőgépei a 
nemes magnak. S a mennyiben ezen iskoláknak 
vezetése, kezelése a kath. papsággal szorosan 
össze függött: természetes, hogy az iskolák fej
lettsége is mindenkor szoros összefüggésben 
állt a papság műveltségi állapotával. Vallásos, 
buzgó és müveit papság idejében megfelelő 
volt az iskola, megfelelő a nópnevelós is. Ha 
kialudt a papi buzgóság, s alacsony fokra szállt 
le a papi műveltség, leszállt a fogypontra a 
népnevelés is. Es a XVI. század eleje a kath. 
papság műveltségi állapotában a hanyatlás 
szomorú jeleit tünteti föl.

Voltak ugyan főpapok, kik teljes mértékben *)

*) 2-ik lap.
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bírták koruk legmagasabb műveltségét, s részint 
mint irók, részint mint bőkezű pártfogók tűn
tek k i ; de az alsó papság nagy tömege művelt
ségi tekintetben teljesen el volt hanyagolva, 
mit ama tény bizonyít, hogy az egyházi pályára 
lépők irányában emelt igényeket a legalacso
nyabb mértékre látjuk leszállítva. Csak annyi 
tudomány követel tetett a fölszentelendő ifjútól, 
mint ma egy elemi iskolástól. Az 1493. évi 
esztergomi tartományi zsinat, az 1494. évi 
nyitrai és az 1515. évi Veszprém megyei zsi
natok végzései ugyanis azt rendelik, hogy a 
kik az egyházi rendeket fölvenni kívánják, 
megvizsgáltatnak, s csak akkor szenteltetnek 
föl, ha a kellő kort elérték, jó erkölcsökkel 
bírnak, törvényes házasságból származnak, jól 
tudnak olvasni, énekelni, s az elemi ismeretek
ben nómiképen jártasok.1)

Nagyon szomorú hévmérője volt ez az akkori 
. kath. alpapság műveltségi állapotának.

Nem igy a protestánsoknál!
Németországban uj pedagógiai rendszert 

létesítenek, és elfogadják azt az egész vonalon 
Magyarországban i s ; pár évtized alatt tekinté
lyes főiskolákat állítanak, és figyelemre méltó 
tanügyi irodalommal dicsekesznek. A XVI. szá
zadban Magyar- és Erdélyországban fenállott 
167 tanintézet között csak 32 volt katholikus, 
a többi mind protestáns.* 2)

!) Péterffy S. Hung. Cone. I. 227. 240. 289. 11.
2) V. ö. Hazai és külföldi iskolázás a XVk században. 

Irta Franki Vilmos. Budapest. 187<8.
15*
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A vittenbergi, strassburgi és más külföldi 
főiskolákat, melyekben már a protestáns elvek 
uralkodtak, nagy számmal keresték föl a papi 
és tanitói pályára készülő magyar ifjak, és ma
gukkal hozták azokból a pedagógiai elveket,, 
melyeket aztán itthon érvényre emeltek, sőt 
magukkal hozták a tanügy iránti meleg érdek
lődést is, melyet hiveikben, főrangú követőik
ben, pártfogóikban fölébreszteni és ápolni tud
tak. Ez okozta aztán, hogy a protestáns zsinatok 
melegen fölkarolták a népnevelés ügyét, s oda 
törekedtek, hogy minden lelkész mellett külön 
tanitó alkalmaztassák; minek következtében 
amazok eltiltattak a tanitói hivatal viselésétől, 
emezek pedig fölhivattak, hogy minden egyéb 
foglalkozást mellőzve, kizárólag csakis tanitói 
hivatásuknak éljenek, lelkiismeretesen teljesít
sék kötelmeiket, az isteni tisztelet és temeté
seknél a lelkészeknek segédkezzenek. Általában 
a scholae magísterek szoros összefüggésbe ho
zattak a lelkészekkel, kikre az iskolák kormány
zása bizatott. E szerint a protestantismus is 
megtartotta és érvényesítette ama kath. állás
pontot, mely szerint az iskola a templom elő
csarnokának tekintendő, s a melyben az elemi 
ismereteken kivül a hittan is kiváló figyelemben 
részesülvén, hivatva volt, hogy a gyermekeket 
korán megismertessék hitük elemeivel.

Mindezekben segítségükre voltak főrangú 
követőik, ugyszinte a városok, s köztük számo
sán bőkezű áldozatokkal karolták föl a kultúrái 
czélokat, iskolákat alapítottak, jeles tanárokat
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hívtak meg, tanulókat segélyeztek a hazai és 
külföldi iskolákban. S mindezen tényezők nemes 
versenyt fejtettek ki egymás közt a kultúrái 
érdekek és hitterjesztés felkarolásában; a követ
kezmény pedig az lett, hogy kisebb városokban 
sőt falukban is hires tudósok és Írók foglalták 
el úgy a tanszékeket, mint a lelkészi állásokat.

így állt körülbelül a mérleg a XYI. század
ban a katholikus és protestáns papi műveltség, 
tanügy és népnevelés serpenyőin.

Mindezen viszonyokat és állapotokat bete
tőzték a mohácsi vész után bekövetkezett idők.

A nemzet egy része Zápolyát, a másik 
Ferdinándot választá királynak; mindakettő 
buzgó katholikus volt ugyan egyénileg, szigorú 
parancsokat is adtak ki a reformatio terjedésé
nek megfékezésére, különösen Ferdinánd 1527. 
aug. 20-án; ámde mindkettő pártkirály lóvén, 
hogy el ne idegenitsenek maguktól senkit, ha
nem inkább pártjukra hódítsák az embereket, 
a kiadott parancsok végrehajtását nem igen 
szorgalmazták; különben a pártküzdelmek is 
fölemésztették erejüket. Hozzá járult a magyar 
katholikus egyháznak az ő főpásztoraiban való 
teljes elárvulása. A mohácsi csatában hót főpap 
lelte halálát, székeik pedig sokáig üresen ma
radtak ; a kiket püspökké nevezett is egyik 
vagy másik király, nem kaptak megerősítést a 
szentszéktől; aztán püspökségük javait is ado
mányozás vagy erőszakos foglalás utján egyes 
világi urak ragadták magukhoz és igy azon 
szomorú körülmény állt be, hogy 1538-ban az
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egész országban mindössze csak három fölszen
telt püspök létezett, u. m. Váradi Pál esztergomi 
érsek, Erdődi Simon zágrábi, és Brodarich István 
váczi püspökök. 1539-ben III. Pál pápa több 
kinevezettet megerősített ugyan, de most meg 
a török hóditás nagyobb mérve, Pécs, Esztergom, 
Szókesfejórvár, Veszprém, Temesvár, Csanád sat. 
elfoglalása gátolták a püspökök ténykedését 
ugyannyira, hogy Ferdinánd uralkodása végén 
a dunántúli rész majdnem egészen a török 
hatalma alatt lévén, a püspökök legnagyobb 
része egyházmegyéjének — miként Veráncz 
Antal egri püspök 1558-ban IV. Pál pápának 
Írja, — csupán czimét viselte. Hozzá járult még 
az is, hogy ily körülmények között elpusztulván 
a monostorok, megszűnvén az iskolák, nem lévén 
theologiai oktatás, nem lévén püspök, a kath. 
papság száma nemcsak nagyon megfogyott, 
hanem a megmaradtak körében is a felügyelet 
hiánya miatt az egyházi fegyelem annyira 
meglazult, hogy magas vallás erkölcsi és czivi- 
lizátori hivatását betölteni alig volt képes. 
Hogy ez állítás való, bizonyítják Oláh Miklós 
prímás által az esztergomi egyházmegye főes- 
perességeiben elrendelt kánoni látogatások jegy
zőkönyvei, melyek a lelkészek erkölcsi állapotát 
a legsötétebb színben tüntetik föl.

Ily körülmények között mi természetesebb, 
mint az, hogy a protestantismusra tért főurak 
szabad utat engedvén birtokaikon az ujtanok- 
nak, a külföldi egyetemekről hazatért reformá
torok akadály nélkül terjeszthették elveiket, s
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„püspökök nem lóvén — írja Pázmány Péter 
az ő Kalauzában — az füst és háborúságok 
zavarja alatt bécsuszának mászának az uj ta 
nok“/) a mihez csatlakozott a törököknek a 
protestánsok iránt m utatott kedvezése is, miként 
azt Sigerius Imre tolnai prédikátor bizonyitja, 
igy Írván 1549-ben Flacius Mátyásnak: „Cso
dálatos módon védelmezett meg bennünket az 
Ur a török uralkodók és elöljárók által, kik 
irántunk kitűnő kedvezéssel viseltetnek.“* 2)

Ezek voltak az általános okok, melyek a 
katholiczismus ügyét országszerte visszaszorí
tották. Megyénkben való majdnem végleges 
kipusztulásának azonban még közvetlenebb okai 
is voltak.

Mikor a török elfoglalta fegyverrel a vidé
ket, a lakosság nagy része katholikusok és 
protestánsok plébánosaikkal és prédikátoraikkal 
elmenekültek falvaikból, ott hagyták házaikat, 
templomaikat, később visszatértek ugyan többen, 
de nem tértek velők vissza a megkevesbült 
plebánusok, ellenben a török védelem alatt 
vissza tértek a prédikátorok, kik aztán a plé
bános nélkül maradt katholikus templomokat, 
ha azok a háború tüzében megrongálódtak 
híveikkel kitatarozták, felhasználták tanaik 
hirdetésére, ájtatosságok gyakorlására.

Nem fegyverrel, nem erőszakkal történtek 
nézetem szerint ezen elfoglalások, hanem a

III. K. 6. r. 4. §.
2) Ribini Memorabilia I. 92. 1.
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helyzet kinálkozása szerint csendesen és termé
szetesen. Azután a katholikus népnek nem lóvén 
iskolái, nem nyervén plebánusától katholikus hit
oktatást, a protestánsok pedig akkoriban még 
nem vetvén el minden részében a katholikus 
szertartást, nagyon könnyű volt a vallási vigasz 
után epekedő földnópónek a protestantismusba 
való tömeges átvezetése, annyival is inkább, 
minthogy a kath. egyházi ruhák használata is 
jó ideig megmaradt a protestánsoknál.

Én Nagy-Szebenben megnéztem a lutherá
nusok templomát, mely a reformátio előtt a 
káptalan temploma volt. Bámultam a régi káp
talani egyházi ráhákat, a drága szövetű mise
mondó ruhát, palástokat, dalmatikákat, melyek 
valódi kincseket képeznek nemcsak régiségük, 
de arannyal tömött drága szövetűk miatt is, 
és csak azt csodálom, hogy nem akadt még 
eddig kath. főpap, ki ezek megvásárlását meg- 
kisérlette volna. Megnéztem az „agenda“ köny
vet, mely alakra és tartalomra nézve majdnem 
olyan mint a katholikus misemondó könyv; 
benne van a „kánon,“ a praefátio, a „hoc est 
enim corpus raeura“ szavak, sat., benne könyör
gések a B. Szűz Máriához, az apostolokhoz sat. 
S mikor azt kérdeztem a templom gondnoká
tól, hogy mikor használták ezeket a ruhákat, 
és ezt a szertartásos könyvet ájtatosságok al
kalmával ? azt felelte: e század elejéig használ
ták azokat, de azóta már nem.

Mindezeket csak azért hozom föl, hogy 
beigazoljam azon állításomat, miszerint a pro
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testánsok kezdetben nem vetkőztek le a kath. 
szertartások minden részéből és egyházi ruhái
ból, — a mit VI. Károly király utóbb érintendő 
rendelete ezen szavakkal fejez ki, hogy a prédi
kátorok átöltözködve gyakorolják lelkipásztor- 
kodásukat, és hogy utasittatnak, miszerint az 
elfoglalt egyházi ruhákat a kath. plebánusok- 
nak visszaadják; — a katholikus hiveksaját lelki 
pásztoraik oktatása hiányában nem tartván oly 
lényegesnek a különbséget, könnyen átvezettet
hettek a protestantismusba.

Ekként megszűnvén a katholikus községek, 
ne csodálkozzunk, hogy a török kiűzése után 
a katholiczizmus állapota a legszomorubb lett. 
Megszűntek a kath. plébániák, elfoglaltattak a 
kath. templomok, megszűnt a katholikus hit
élet. Ellenben már a törökök előtt, részben 
azok alatt Ácsán, Alcsuthon, Csoóron, Pátkán, 
Pákozdon, Csákberényben, Zámolyon, Vereben, 
Tabajdon, Tordason, Kajászó-Szent-Péteren, Su- 
korón, Lovasberényben és Ettyeken rendezett, 
prédikátorokkal ellátott református eklezsiák 
voltak, lehettek több helyen is, de az alább 
közlött plébániák összeírásában csak ezekről 
van szó.

A mint azonban a török hatalom alól fel
szabadult az ország, legelső feladatául tekintette 
a király ez állapotok orvoslását, a kath. vallás
nak régi jogaiba való visszahelyezését, régi 
területébe való visszaültetését. Már Lipót király, 
kinek uralkodása alatt szabadult föl Buda és 
Fejérvár, megkezdte ezen működését a kath.
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vallás érdekében, megkezdte királyi személyé
nek apostolisága tudatában; és habár ezen 
jogát megyénkre nézve a fegyver által való 
meghódítás czimére alapította is, nem kis mérv
ben járulhatott ehez a protestánsok ellen táp
lált azon ellenszenv, melyet azoknak az 1671-iki 
katasztrófa után való tömeges perbefogásuk, és 
megejtett vizsgálataikból merített. Kifejezte 
ezen érzelmét Eszterházy Pál nádornak, már a 
megválasztandó fejérmegyei tisztviselők tekin
tetében is, ki 1692. szept. 13-án Kismartonból 
következőkép irt Fejérmegye főispánjához, Esz
terházy Ferencz grófhoz a tisztujitás tárgyában:

„Mivel Eő Felsége egyátallyában nem 
akarja, hogy az újonnan Eő Felsége fegyvere 
által nyert vármegyékben valamely pápista 
hűtőn kivül való tisztviselő legyen, mert midőn 
föllül nevezett kegyelmes Urunk Eő Felsége 
azon vármegyének főispánságát az mi Gábor 
fiunknak méltóztatott volt conferálni, magunk
nak megmondotta, hogy más hűtőn való tiszt
viselőt azon vármegyében ne szenvedgyünk.“1)

A megyei akták azonban arról tesznek 
tanúságot, hogy Fejérvármegye a Nádor ezen 
kívánalmának nem egészen felelt meg a tiszt
ujitás alkalmával.

E kitéréssel csak arra akartam utalni, hogy 
a katholiczismus ügye ez időben nagyon szá
nandó állapotban lehetett Fejórmegyében.

Egy 1721. évben keltezett tanúkihallgatási

!) Fejérmegye levéltára. Fase. I. 2/6. sz.
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jegyzőkönyv, mely állítólag Fejérmegyében levő 
templomok eredete és illetékessége ügyében 
tarto tt vizsgálat eredményét foglalja magában, 
tájékozást nyújt 38 község lakosainak vallási 
tekintetben álló számarányáról is. E jegyzőkönyv 
szerint tehát, mely bár nagyon általános me
derben mozog, 1721-ben következő volt a szám
arány :

Abán, két katbolikus kivételével mind re
formátus lakott. Ácsán mind reformátusok. 
Magyar-Almáson négy annyi volt református, 
mint katbolikus. Alcsuth és Felcsuthon egy 
katbolikus, a többi mind református. Bodajkon 
sokkal több református, mint katbolikus. Lovas- 
berónyben, Bicskén és Csákberényben hasonló- 
kép. Battyánban egy katbolikus kivételével 
mind református. Csórón csaknem mind refor
mátus. Csákváron 117 ref. báznép és 28 kath. 
báznép. Csurgón két annyi református. Ettyeken 
33 ref. báznép és csak 4 kath. Fülén sokkal 
több református, mint katholikus. Gyúrón mind 
református. Inotán jobbára az egész falu refor
mátus. Iszka-Szent-Györgyön és Keresztesen 
sokkal több a református. Kiskeszin háromszor 
több a reformátusság. Kálozon mind református. 
Ladányban, Mohán, Mányon sokkal több a ref. 
Moóron mind református. Pákozdon 80 háznép 
ref. 6 katholikus. Pátkán 25 báznép ref. 4 kath. 
Polgárdin egv katholikus híjával mind reform. 
Sárkereszturon négy annyi a református mint 
a kath. Seregélyesen 70 család református, 4 
család katholikus. Soponyán két katholikus
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kivételével mind ref. Sukorón lakott 25 család 
ref. és 4 család katholikus. Szent-Mikálvon egy 
katk. kivételével mind ref. Kajászó-Szt.-Péteren 
majd mind reform. Tabajdon sokkal több ref. 
mint kath. Táczon 30 ref. és 3 kath. család. 
Zámolyon sokkal több ref. s csak 6 katbolikns. 
Vaálban 50 háznép ref. 6 kath. Vereben két 
katholikus asszony kivételével mind református.

A többi helységben — irja a közlő — 
vagy tisztán katholikusok vagy görögkeletiek 
laktak, tehát azokban a vizsgálat nem ejtetett 
meg.1)

És a katholiczismus ezen állapotát tartha
tatlannak ismerte föl maga a megye közönsége 
is. Fogalmam sem volt erről az állapotról mind
addig, mig a megye levéltárában meg nem 
találtam azt az igen érdekes okiratot, mely 
erre világot dérit; ide Írom tehát azt a törté
nelmi tényt, hogy 1712-ben, kivéve Moórott 
egy kapucziuus atyát, Érden és Ercsiben egy-egy 
Szt. Fereuczrendü áldozárt, kik az ottani kath. 
hiveket a lelkiekben kiszolgálták, az egész 
Fejérmegye területén nem volt egyetlen egy 
kath. plébános, ki a hiveket gondozta volna. 
És midőn ezen mostoha időkről elmélkedem, 
szivem hálájával hódolok meg a megye akkori

x) Ezen összeírást —o. —1. közölte a helyben megjelenő 
„Szabadság“ hetilap 1887. évi 7. és 8-ik számában; mely hogy 
sem nem pontos, sem nem tárgyilagos, mutatják e kitételek : 
„sokkal több ref. mint katholikus,“ és „egyetlen papista sincs, 
mind tiszta ref. magyarok.“ Én e lapokból a puszta adatok 
közlésére szorítkoztam csupán.



237

közönségének emléke előtt, mely közönség meleg 
hangon, az ügy fontosságához méltó sürgetéssel 
utasítja Meszleny János alispán és országgyűlési 
követet, hogy a pozsonyi diétán hasson oda. 
miszerint ezen baj orvosoltassók. Azt mondja 
Fejórmegye az ő 1712-ik évi követi utasításá
nak 3-ik pontjában: „a dicső emlékű királyok 
szándékainak és intézkedéseinek csak is a pap
ság volna hivatva a hívek lelki szolgálatai tel
jesítése által eleget tenni; de fájdalom, az egész 
megyében a moóri kapuczinus atyán, és az 
ercsii és érdi Francziskánus atyákon kívül 
semmiféle faluban nem létezik kath. plébános. 
S minthogy nem kevés katholikus találkozik, 
kik ha gyónásukat akarják elvégezni — mint
hogy a moóri kapuczinus német, az érdi és 
ercsii francziskánusok pedig illyr ajkúak — 
három mértföldnyi távolságból kell Fejérvárra 
jönniök, és igy magyarul sehol sem gyónhat
ván, leginkább halálesetek alkalmával lelkűk 
az örök kárhozatra lenne kitéve, ennélfogva 
kövessen el a követ ur az országgyűlésen min
dent, hogy ezen bajok mielőbb orvosoltassanak.“1) 

Hogy Meszióny János alispán és ország
gyűlési követ működésének mi lett közvetlen 
eredménye nem tudom, annyit tudok, hogy a 
protestánsok megyénkben az 1681. 25. és 26. 
t. ez. ellenére is életképesen terjeszkedtek. A 
fenti törvónvezikk ellenére mondom, mert ezen 
t. czikkelyekben a szabad vallásgyakorlat enge-

U. o. Fa*c. VI. 137. sz.
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délyezése nem terjedt ki Fejórmegye területére. 
Fejérmegye e szerint nem volt inartikulált 
terület a protestáns vallásgyakorlat jogosult
ságára nézve, de nem is lehetett a fenti tör
vénybe inartikulálva, mert azon évben, midőn 
az a törvény hozatott, a megye meg török 
hódoltság alatt állt; a protestánsok pedig meg
tartva megyénkben a török alatt állásukat, s a 
felszabadulás után azt mindinkább szélesbitvén, 
ezen terjeszkedés megakadályozása vagy legalább 
is szabályozása czéljából intézett YI. Károly 
király 1714. ápril 28-án az összes megyékhez 
nyomatott rendeletet, melyben az 1680. 25., 
26. és 1681. 21. t. czikkelyekre hivatkozva, vala
mint az ez ügyben 1709. decz. 12-én, 1710. 
nov. 10-ón, 1711. szept. 28-án az összes megyék
hez intézett királyi rendeletekre, megtiltja, hogy 
a fenti törvényekben körülirt megyék területén 
kivül, tehát Fejérmegyében is az ágostai és 
helvét hitvallásuak vallásukat szabadon gyako
rolják, s miután tapasztalja, hogy a protestáns 
mágnásoknak saját házukban engedélyezett ora
torium vagy sacellumon kivül minden armalista 
nemes jogositva érzi magát, hogy ne csak házá
ban minister által gyakorolja az isteni szolgá
latot, hanem oda a szomszéd helyekről idege
neket és más vallásuakat is bocsájtauak, miután 
továbbá tapasztalta, hogy ezen törvényesen nem 
jogosított megyékben protestáns tanítókat al
kalmaznak, sőt hittani és bölcsészeti iskolákat 
állítanak, a prédikátorok pedig átöltözködve más
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falukba is eljárnak, titokban bivataloskodnak, 
a katholikus plébániák jövedelmeit, alapítvá
nyait és javadalmait elfoglalják, és ez által a 
katk. egyházakat megkárosítják, — miután 
tapasztalta, hogy a törvényekben előirt napokat 
nem ünnepük meg, sőt tilto tt napokon, u. m. 
advent és nagy böjtben nyilvános menyegzőket, 
tánczmulatságokat tartanak, szóval a fent idé
zett törvénvczikkelyek, királyi pátensek tilal
mát semmibe sem veszik, mindezeknél fogva 
szigorúan meghagyja, hogy a hivatolt törvény 
c-zikkelyek, királyi pátensek értelmében a tör
vényben meg nem engedett helyeken a szabad 
vallásgyakorlattól még a magán házakban is 
tartózkodjanak, a stólái jövedelmeket, egyébb 
bevételeket és járandóságokat, melyeket a ka
tholikus plebánusnak tartoznak fizetni, annak 
megfizessék, minden papi ténykedéstől, melyek 
vsak a fenthivatolt törvényben felsorolt helye
ken vannak engedélyezve, eltiltatnak, fölös 
számú prédikátorokat, helyetteseket, tanitókat, 
oktatókat, ludimagistereket elbocsássák. Alapít
ványokat, javakat, jövedelmeket és egyházi 
ruhákat a törvényes egyházak plébánosainak 
visszaadják, a törvényes ünnepeket az országos 
törvények erejénél fogva is, melyeknek enge
delmeskedni tartoznak megtartsák, a nyilvános 
botrányokat elkerüljék, a prédikátorok pedig a 
törvény által nem engedélyezett helyeken békés 
magán életet éljenek, szóval mindenek a val
lási mozgalmak előtti állapotba visszahelyez
tessenek, sat.
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Ezen királyi rendelet értelmében tehát, 
melyben az 1681. 25. 26. t. czikkelyekre tör
ténik hivatkozás,, Fejérmegyében 1714-ben a 
a protestánsok nem birtak szabad vallásgya
korlattal, lelkészeik nem voltak feljogosítva 
papi teendők végzésére, hanem minden protes
táns keresztelést, eskettetést, temetést a kath. 
plébános tartozott végezni, az ezért járó stóla 
illeték pedig ezeknek járt. És ezen rendelet 
nem vonatott vissza még 1753—54-ben sem. 
És ez fejti meg az alábbi összeírásban olvas
ható egyik másik katholikus plébános azon 
megjegyzését jövedelme bevallásánál, hogy a 
protestánsok, daczára hogy a fejérmegyei köz
ségek a törvény értelmében arra nincsenek 
feljogosítva, elviszik a csecsemőket protestáns 
prédikátorokhoz megkeresztelni, oda mennek 
házasságot kötni, oda viszik halottjaikat elte- 
mettetni.

Minden összeírás, mely a régi korból ma
radt főn, igen sok tekintetben történelmi kin
cset képez; mert azok bizonyos statisztikai 
adatokat nyújtanak a népesség számáról azon 
korból, mikor még statisztika nem létezett. S 
minél gyérebbek a Fejérmegyére vonatkozó 
összeírások, melyek egyike 1696., másika pedig 
egyik szolgabirói járásról 1543-ból való, annál 
érdekesebbnek tartottam a fejérmegyei plébá
niák hiteles összeírását olvasóinkkal megismer
tetni, mert az kitünteti, hogy 1753. és 1754-ben 
Fej érmegy ében már 20 plébánia létezett, és 
előre bocsájtani a megelőző kor rövid vázlatát,
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hogy megismerhessék a múlt századi állapotot 
s megérthessék az akkori egyházi viszonyokat.1)

A  v e s z p r é m i  p ü s p ö k s é g  a z o n  p l é b á n i á i n a k  1 7 5 3 .  és 1 7 5 4 .  
é v i  ö s s z e í r á s a , m e ly e k  F e jé r m e g y é b e n  és a  f e j é r v á r i  

d i s t r i c t u s b a n  v a n n a k  :

1. Ácsa plébánia.
Ezen plébánia ezelőtt sok évig a fej ér vári Mariánus 

sz. ferencziek által administráltatott, a mennyiben t. i. 
ők voltak mindaddig, még Schmideck Frigyes gróf 
bírta Ácsát az ő udvari káplánjai. De mintán Ácsa a 
Remete Szent Pál szerzetének tulajdonába ment át, a 
plébánia 1753-ban következő módon szabályoztatott:

A patronusi jog az említett szerzeté.
A templom kőből van építve, de fedele csak nád. 

Jelenleg a kálvinisták nsurpálják, holott a katholikusok 
építették. Addig is, még amazoktól vissza nem vétetik,

b Alkalmilag meleg köszönetét mondok Modrovich Ignácz 
megyei főlevéltárnok urnák azon jóságáért, hogy levéltári írott 
regestáit velem közölni sziveskedett. Nem tartalmazzák azok 
ugyan minden okmány följegyzését, csakis azokét, melyeket 
Modrovich ur a levéltári akták olvasása közben mint történelmi 
nevezetességüeket följegyzésre érdemesnek talált. De ez a 70 
Írott ívnyi elenchus is kiváló becscsel bir és útmutatást nyújt 
a kutatónak a levéltár útvesztőjében. A megyei levéltárnak 
ugyanis semmiféle lajstroma nem lévén Modrovich ur kézirata 
nélkül soha sem jöttem volna a fentebb idézett okiratokra, és 
sohasem tudtam volna az alábbi összeírást is azok nélkül kellő 
világításba helyezni. Tisztelettel kérem ennélfogva vármegyénk 
Alispánját, méltóságos Sárközy Aurél cs. és kir. kamarás urat, 
hogy az említett regestákat Modrovich Ignácz megyei főlevél
tárnok ur szives engedélye folytán sokszorosittatni szíveskedjék.

16
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ideiglenes használatra az uradalmi residentia udvarában 
egy kápolna építtetett Schmideck Frigyes gróf által, a 
melyben most a plébániai isteni szolgálat végeztetik, 
de oly szűk az, bogy a biveket be nem fogadhatja. 
Egyházi szerekkel azonban a jelenlegi uradalom részéről 
el van látva.

Templom jövedelme:
Tőkéje nincs. Földje sincs, és nem is reménylhető, 

hogy lesz mindaddig, még a Helvét hitvallásnak minis
tere a helyben megmarad, kiről állittatik. hogy a katb. 
egyházhoz tartozó földeket birja, vagy pedig Isten őtet 
innen el nem rendeli, vagy ha itt marad is, a földek 
tőle az egyház számára vissza nem vétetnek. Különben 
jelenleg a dominium fedezi a szükségleteket.

Az egyetlen harang után nincs jövedelem.
Perselyből egész é v b e n ................ 10 frt — den.
Plébánia ház még nincs, az administrator az ura

dalmi házban lakik, de ha rendes plebánus fog behe
lyeztetni, a plébánia ház épitése el nem maradhat.

A plebánus jövedelmei:
A konyhákért terményeinek értéke — frt 40 den.
Kaszálló után 4 kocsi széna, melyet a hivek vág

nak le, s felgyüjtve be is hordják, kocsiját 1 frt 30 
dénárral számitva, összesen....................  6 frt — den.

32 pozsonyi mérő alá való szántóföld, vagyis egy 
egész telek, melynek fele őszi, fele pedig tavaszi alá 
kerül. Összes jövedelme az akkori árbecslés szerint, 
hozzá számitva 40 kocsi faárát is . . . 29 frt 10 d .J)

Stoláns jövedelme v o l t ................ 18 frt 93 den.
A hivektől párpénz és gabona után 53 frt 50 den.

9 Megjegyzem, hogy úgy ezen, mint a többi összeírt 
plébániáknál a föld különféle terményeinek részletezését és 
mennyiségét rövidség okáért kihagyom, és az érdekes árviszo
nyok tekintetéből csak is azt tüntetem fel, hogy ez időben a 
fejérvármegyei piaczi közép árt számitva a búza pozsonyi mé- 
reje volt 40 dénár, rozsé 30, zabé 25, kukoriczáé 35 dénár. Egy 
kocsira való tűzifáé pedig 20 dénár.
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Házaspár volt (a pár pénz után kiszámítva) 124.
Jövedelem ö ssz e g e .........................107 frt 93 den.
Ácsa községében a kálvinisták, kiknek volt Prédi

kátoruk is a török uralom alatt is megmaradtak; de 
mikor a Polónus (Szobieszky János) a törököket Bécs 
falai alól visszaverte, ezek visszavonulásuk alkalmával 
Ácsát porrá égették; Fejérvár visszafoglalása után 
azonban t. i. 1690. körül az előbbi lakosok a Prédiká
torral együtt újra megtelepedtek, s elfoglalták a katln 
templomot, s azt meg is tartották. 1720-tól kezdve 
azonban a kath. lakosok is annyira kezdtek szaporodni, 
bogy ez összeíráskor már megközelítették a reformátusok 
számát.

Ide tartozott mint fiókegyház :
Alcsuth falu. Itt a katolikusoknak nincs templo

muk, de az a kőből épült templom, melyet most a 
kálvinisták bírnak, azelőtt a katolikusoké volt.

Bírja a falut a Remete Sz. Pál szerzet, mely a 
kegyúri jogot is élvezi.

Az acsai plébániai jövedelem e fiókegyházból ki
tett összesen párpénz, stóla és gabnában 4 frt 13 den.

Házas pár volt 8.
Alcsuth falucskát a török időben is lakták a re

formátusok, s volt Prédikátoruk is. De mikor a török 
Bécs ostromára vonult, elhamvaztatott, s mindaddig 
romokban maradt, még Fejérvár a keresztények kezére 
visszakerült. S a mikor Ácsát a protestáns lakosok meg
szállták, megszállták Alcsuthot is és elfoglalták a régi 
kath. templomot, mely később is mikor t. i. a katholi- 
kusok is telepedni kezdtek, birtokukban maradt.

2. Csór plébánia.
Conscribáltatott Tekintetes Fejérváry Pál földes 

uraság jelenlétében.
Ezen plébánia alapittatott 1730-ban. Kegyura 

Tekintetes Fej ér r ár y Pál uraság. Kőből épült templomát 
hajdan a katholikusok emelték, de később az idő vi
szontagságai miatt sokat szenvedett, és több éven ke
resztül a protestánsok által is használtatott; azonban a

16*
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fentnevezett kegyur által 1747-ben a katholikusok ré
szére visszafoglaltatván helyre állíttatott. A templomnak 
most fatornya van, bolt iv és zsindely tető alatt áll. 
A szükséges templomszerekkel ellátja az uraság és a 
hívek áldozatkészsége.

A templomnak sem tőkéje sem földje nem lévén, 
jövedelmét csak a csengetyü pénzből kapta.

Plébánia ház nincs, a szerzetes administrátor az 
urasági házban lakik, de nem sokára kijelölik a helyet
hova a papiak építtetni fog.

Lelkészi jövedelem a földek után . . 27 frt 63 dem
Stóla u t á n .....................................21 frt 53 den.
Párbér és gabonábó l.................... 27 frt — den.
Tizedből .........................................10 frt 03 den.

Összesen . . . .  86 frt 19 den.
A község 1688. után, a mikor t. i. Fejérvárt a 

töröktől visszafoglalták, telepíttetett újra, és pedig úgy 
a katholikusok, mint a reformátusok által, kik mindjárt 
hoztak magukkal Prédikátort is, ki jelenleg is meg van, 
noha most már kevesebben vannak a katholikusoknál.

Katholikus házaspár 45.
3. Pátka plébánia.
A plébánia alapittatott 1746-ban. Kegyúri jogot 

gyakorolja méltóságos Lamberg Ferencz gróf. A tem
plom valamikor kőből épült, de idő múltával annyira 
összedőlt, hogy alig állott itt ott egy fal belőle, még 
végre 1747-ben Tripsz tábornokné sz. Hochburg Anna 
Mária asszony, akkor e község földes asszonya, és a 
plébánia alapitója a hívek némi hozzájárulásával újból 
fölépítette és egyházi szerekkel bőven ellátta.

A templom jövedelme....................  2 frt 45 den.
A plébánosé: egy egész telek föld jövedelméből, 

stóla, párbér tizedből összesen . . . . . 67 frt 89 den.
Megjegyeztetik itt, hogy noha Tripsz grófné az 

utódokat is kötelező Írásbeli Ígéretet tett, hogy a plé
bánosnak deputatum fejében évenkint 10 frtot és 10 
pozsonyi mérő búzát ád, és ezt ő is, meg később a bir
tokot zálogban biró nemzetes Radovics József is meg
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adta, de miután a csókakői uradalmat akviráló Hoch- 
burgnak leányági örökösei 1732-ben az összes birtoko
kon újra megosztoztak, Lamberg Antal Ferencz gróf, 
kire Pátka esett, megtagadta e deputátumot.

A reformátusok állitása szerint, kik itt nagyobb 
számmal laknak a katkolikusoknál s Prédikátoruk is 
Tan, azt mondják, bogy ők a török időben is itt laktak, 
s papjuk is Tolt, de Fejéryár visszavétele előtt elpusz
tult a község, és csak is azután telepittetett be nagyobb 
számú reformátusok, mint katholikusok által.

Katb. házas pár van 30.
Ide tartozik mint fiók egyház:
Pákozd falu.
Kegyur benne a Jézus társaságabelieknek komá

romi háza.
A templomot romjaiból, melyekbe a török vadság 

döntötte, tégla és kőből a hivek hozzájárulásával föl- 
épitette a kegyuraság 1720-ban. A templom szentélye 
boltiv alatt, hajója pedig gerendák alatt nyugszik. Egy
házi szerekkel, bár azok már kopottak, el van látva.

Templom jövedelme........................ 10 frt 60 den.
Plébános jövedelme: Stóla, párbér és tizedből 

összesen.....................................................11 frt 26 den.
Lakják e falut még pedig nagyobb számmal a 

katholikusoknál reformátusok is, kik itt laktak a törö
kök idejében papjukkal együtt. Fejérvár visszavétele 
előtt el volt pusztulva, de aztán ismét megtelepittetett 
és pedig nagyobbrészt a reformátusok által.

A pátkai plébános minden negyedik vasárnap járt 
ide misézni s ekkor ebéd helyett 2 font marha húst 
kapott és 2 itcze bort, hogy azonban a húst megfőz
hesse, sóról és egyébbről magának kellett gondoskodnia.

4. Csák-Berény plébánia.
Alapittatott 1730-ban. Kegyur mélt. Lamberg 

Ferencz Antal gróf ur.
Ezen templomot vagyis inkább oratóriumot a kál

vinisták a veszprémi püspöknek Fejérmegye hatósága 
utján kihirdetett tilalma ellenére épitvén, királyi ren-
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delet következtében 1746-ban a katholikusok számára 
foglaltatott el. Különben a templomnak sem tornya, 
sem sekrestyéje nincsen, s födve is csak náddal van.

A templom jövedelme....................  3 írt — den.
A plébános jövedelme házi kert, rét és egy egész 

telek ntán, valamint a tűzi fából is, melyet ngy a kath. 
mint a református gazdák is kötelesek voltak kocsiai- 
kon megbordani, nemkülönben a stóla, párbér és tized 
ntán összesen.................... ........................66 írt 85 den.

Az uradalmi segélyre nézve azt mondja a Con
scriptio :

Midőn néhai Hochburg Katalin grófnő megala
pítani szándékolta, a veszprémi püspökhöz intézett több- 
rendbeli levelében Ígérte, hogy miután Csákberényben 
oly kevés hivő van: a plébános segélyezésére évenkint 
50 frtot és 24 pozs. m. búzát fog adni. Azonban, mikor 
az uj plébános behelyeztetett, ép akkor halt meg a 
református prédikátor, kinek helyébe a grófné nem en
gedett utódot választatni, hanem úgy akart megszaba
dulni ígéretének teljesítésétől, hogy a reformátusokat 
is kényszerítsék a kath. pap eltartására; a mi nem 
sikerült. Uj osztály alá esvén később a csókakői ura
dalom. Csákberény Lamberg Ferencz Antal grófnak 
jutott, ki sem a reformátusokat, kiknek akkor már lel
készük volt nem kényszerité a katholikus pap eltartá
sára, sem magát nem tartotta kötelezettnek elődje Ígé
retének teljesítésére.

Házas pár van 30.
Ide tartozik mint fiókegyház:
Zámoly.
Ezen község katholikus temploma földbe vert 

karókra rozséból fonott sövényből áll, padlása faragat
lan gerendákra rakott gyalulatlan deszkákból, födve az 
egész épület náddal. Formális oltár nincs benne, de az 
oltár helyén levő zsámolyon Sz. Lőrincz festett képe 
van egy szekrényben fölállítva. Mindezekből látható, 
hogy ha a csekély számú kath. hívek ereje bírná, vagy 
akár a földesurak, akár más jótevők hozzá járulnának

J
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egy egészen uj templomot kellene építeni. Különben 
mise mondó ruhával a templomocska el van látva.

Templom jövedelme........................  1 frt — den.
Plébánosé: föld,stóla,párbér stizedből 17 frt 81 den.
Itt minden negyedik vasárnap tartatik isteni szol

gálat, s ezen napokon akár itt főzeti meg ebédjét a 
plébános, akár éhgyomorral megy haza, többet nem 
kap, mint a község pénzén vett két font húst a mé
szárszékből, és két itcze bort a korcsmából.

Zámolyon a reformátusok a török időben is bírtak 
egyhászal és prédikátorral, a fain Bécs ostroma ntán 
elpusztult, és csakis Fejérvár visszavétele után telepít
tetett meg nagyobb számú reformátusok és kevesebb 
katholikusok által.

Katholikus házaspár volt 10.
5. Kozma plébánia.
Kegyur Galánthai Eszterházy József gróf ur.
Templom nincs e községben, és az isteni tisztele

tet a plébánia ház egyik szobájában tartják.
A templom jövedelme némi csekély föld, rét, per

sely és egy kis harang u tá n ....................  9 frt 30 den.
A plébánia ház részint vályogból, részint sárral 

betapasztott sövényből van építve. Elegendő volna ugyan 
lakásnak, de minthogy a nagyobbik szobát, melyben az 
oltáriszentség is őriztetik az isteni szolgálatot tartják, 
a plébánosnak egy szobácskábán kell meghúzni magát.

Plébános jövedelme: Egy 20 pozsonyi m. vetésű 
szántóföld, konyha kert, 20 öl tűzifa, stóla, párbér és 
tizedből ö ssz esen .....................................101 frt 87 den.

Ide tartozik mint fiók egyház:
Kőhányás puszta.
Szinte Galánthai Eszterházy József grófé, temploma 

nincs, s az egész puszta csakis egy vendégfogadóból és 
3 házacskából áll.

6. Szár plébánia.
Az összeírás Botth Ferencz uradalmi tisztartó 

jelenlétében történt.
Kegyur ugyanaz ki Kozmán.
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A hajdani templomot, miként a fenmaradt romok 
mutatják, katholikus kivek épitették, de a háborús idők 
alatt nem csak a templom, de az egész falu is elpusz
tult és csak is hosszabb idő lefolyása után népesittetett 
be. Ekkor a régi templom romot újra fölépítették, de 
minthogy a népességnek elegendő nem volt, 1731-ben 
a földes uraság és hiveknek áldozatkészségéből az előbbi 
templom helyén egy tágas és megfelelő templom épitése 
kezdetett meg, egészen boltivezettel és zsindely tetővel, 
sekrestyével, és falazott toronynyal.

A templom jövedelme: az uraság örökös deputá- 
tuma, harangozás és perselyből . . . . 41 frt 10 den.

A plébánia ház az uradalom bőkezűségéből a plé
bános állásának megfelelőleg elég kényelemmel téglából 
épült s zsindely fedél alatt áll.

A plébános jövedelme: Egy egész telek, rétek, 
ölfából, továbbá stóla, párbér, tizedből összesen

158 frt 53 den.
Kath. házaspár van 80.
Ide tartozik mint fiókegyház:
Bodmér puszta.
Kath. templom nincs, a közbirtokosság mind re

formátus, a kiktől tehát a plébános mást nem kap, 
csak a stólát. Keresztelés után 281/2 dénárt, esketés 
után 1 frt járna, de nem igen fordul elő, avatás után 
11% dénár, öreg temetés után járna 30 d., kis temetés 
után 25 d., de nem hivják a plébánost, hanem maguk 
temetik halottjukat.

K ö v e t k e z n e k  a r é g i  p l é b á n i á k .
7. Vaál plébánia.
Alapittatott 1713-ban. Kegyur a Jézus társasá

gának komáromi residentiája.
A hajdani templom kőből volt építve, de a török 

pusztítás alatt össze dőlt, azonban 1722-ben kő és tég
lából részint Fejérvármegye bőkezűségéből, részint 
Pösthény Mihály azon időben veszprémi káptalan olvasó 
kanonokja és egyúttal vaáli plébános buzgósága, nem
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különben az uradalom és hívek hozzájárulásával újra 
föl építtetett, kivéve a tornyot, mely 1753-ban részint 
az egyház pénzén, részint Dravecz József plébános 
költségén lett megújítva, aranyozott gombos kereszttel 
ellátva, a templom pedig újból födve. A szentély bolt
íves, a hajó stukaturos. Temlom szerekkel el van látva.

A templom jövedelme: Az uradalom által aján
dékozott szőllő és szántóföldből, persely és harango
zásból ......................................................... 28 frt — den.

A plébánia ház, melyet az uradalom a hívek és 
a mostani plébános Drávecz József hozzájárulásával 
köböl épített, elég kényelmes.

Plebánosi jövedelem a konyhakert, egy telek föld, 
rét, fa járulék, stóla, párbér és tizedből 130 frt 67 den.

Kath. házaspár lehet körülbelül 100.
Ide tartoznak a következő fiók egyházak :
Gyúró falu.
Templom nincs benne, birtokos a komáromi Jézus

társasági residentia.
A plébános jövedelme: a vaáli határban kihasí

tott szántó föld után, melyet a katholikusok a luthe
ránusokkal együtt müveinek, továbbá a stóla, párbér és 
tizedből ö s sz e se n .....................................18 frt 38 den.

Kath. házaspár van 5.
Vereb fiókegyház.
Kath. templom nincs, bírja a Jézus társaság rend

jének komáromi residentiája.
Plébános jövedelme: stóla, párbér és tizedből

8 frt 20 den.
Ezen kis falut vegyesen lakják protestánsok és 

katholikusok; és nehány lutheránus. De legtöbben a 
reformátusok, kik itt laktak a török időben is papjuk
kal együtt. A falu azonban a Becs alól visszavert törö
kök által elhamvaztatott, s csak is Fejérvár visszafog
lalása után 1690. körül telepedtek meg részint a régi, 
részint másbonnét jött lakosok, kik aztán behelyezték 
a református prédikátort is.

Kath. házaspár van 5.
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Tabajd falu, fiókegyház.
E község három negyedrészét bírja Rudnyászky 

József, egy negyedrészét pedig özvegy Gányiné Zsu
zsanna reform, vallásu.

Kath. templom ugyan itt nem létezik, de van egy 
kis oratórium Rudnyánszky József ur kastélyában, hol 
a megyés püspök ur engedélyével más falubeliek is 
hallgatják a szent misét a mikor az ott megtartatik.

Plébános jövedelme: stóla, párbér és tizedből ösz- 
szesen ............................................. 6 frt 63 den.

A plébános itt nem tartozván misézni, sem ebéd, 
sem a helyett más valami nem jár neki.

E faluban a kálvinistáknak már a török uralom 
alatt is volt prédikátoruk, de vad ellenség felgyújtván 
a falut, pusztán maradt 1694-ig. Fejérvár visszafogla
lása után ismét megtelepitették, többnyire reformátusok 
és kevés számú katholikus. Amazok prédikátort ez idő 
óta tartanak.

Katholikus házaspár van 5.
Tordas falu, fiókegyház.
Bírja Sajnovics Mátyás. A katholikusoknak nincs 

más templomuk, mint az xirasági magtárhoz toldott 
vályog épület, melyet az uraság építtetett.

Plébános jövedelme: stóla, párbér és tizedből 7 frt.
Minthogy a plébános nem köteles itt misézni, en

nélfogva sem ebéd, sem más valami ebéd helyett nem 
jár neki.

vA falut vegyesen lakják katholikusok és lutherá
nusok, s bár emezek kevesebben vannak, mégis van 
prédikátoruk.

Kath. házaspár van 5.
Kajászó-íSzent-Péter falu, fiókegyház.
E helységet 16 compossessor bírja, köztük két 

katholikus, a többi református. Alakosok 1710. tájában 
telepedtek meg vegyesen, de a reformátusok vagyono
sabbak s prédikátoruk is van 1714-től fogva.

A plébános jövedelme : stóla és párbérből 6 f. 60 d. .
Kath. házaspár van 6.
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Doboz puszta, fiókegyház.
E pusztában sem a katolikusoknak, sem a re

formátusoknak nincs templomuk. Felében földesur Saj- 
novics Mátyás, és felében a Dobozy család, a falu 8 
házból áll, s valamennyi reformátusé. 1750-ben e puszta 
lakosai bár többnyire reformátusok, egyházi tekintetben 
a vaáli plébános joghatósága alá helyeztettek; ez idő
től azonban senki sem házasodik, halottjaikat a plébá
nos tudta nélkül maguk temetik, avatásra a gyermek
ágyasok nem jönnek, és csak is a keresztelésre hozzák 
el csecsemőiket.

8. Pázmánd plébánia.
Az összeírásnál jelen volt Magyar István uradalmi 

számtartó.
Alapittatott e plébánia 1722-ben. Kegyur a Jézus 

társaságiak komáromi residentiája. A hajdani templom 
kőből volt építve, de a törökök elpusztították, azonban 
1719-ben részint az uradalom, részint a lakosok segé
lyével újra fölépittetett. Szentélye boltozott, de a hajó 
gerendás és deszkázott. Egyházi szerekkel el van látva.

Templom jövedelme az uraság által ajándékozott 
szőllőből, harangozás és perselyből . . . 2 l frt 25 den.

A plébánia ház bár vályogból épült, elég kényel
mes, de pinczéje nincs.

Plébános jövedelme: házi kert, rét, egy telek 
föld és 18 kocsi fa után, továbbá stóla, párbér és 
t iz e d b ő l..................................................... 122 frt 98 den.

Kath. házaspár van 90.
Ide tartozik mint fiókegyház:
Velencze falu.
Kegyur benne Meszlényi Pál földes uraság. A 

templomot a réginek romjaiból újra építették 1722-ben, 
részint az uraság, részint a hívek és alapítványok hoz
zájárulásával. Padlása gerendázott és bedeszkázott; 
egyházi szerekkel el van látva, s minden harmadik 
vasár és ünnepnap van isteni szolgálat benne.

A plébános jövedelme: stóla, párbér és dézs- 
m ábó l................................................. 24 frt 85 den.
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Földje nincs, s midőn az összeiró küldöttség a 
földes uraságot a plébános részére kihasítandó föld 
iránt kérelmezte, igy felelt: Nem azért adta neki a 
Felség a jószágot, hogy abból a plébánosnak kihasítson, 
hanem hogy belőle önmaga éljen.1)

Mikor a plébános itt végzi az isteni szolgálatot 
s a földes uraság otthon van: annál kap ebédet, ha 
nincs otthon : a communitás ád neki ebéd fejében két 
font marhahúst és két itcze bort.

Benépesittetett e falu 1722-ben részint katholiku- 
sok, részint reformátusok által, kik azonnal prédikátort 
is hoztak magukkal.

Kath. házaspár van 22.
Sukoró falu, fiókegyház.
Itt nincs kath. templom, azonban azt, melyet most 

a kálvinisták birnak, hajdan a katholikusok építették 
kőből.

A falut birja a Jézus társaságiak komáromi resi- 
dentiája. Megtelepitették a reformátusok a törökök ki
űzése után 1691-ben, s prédikátort is helyeztek be.

A plébános jövedelme stóla és tizedből 4 f. 45 d.
Kath. házaspár lehet 4.
Grárdony puszta, fiókegyház.
Temploma nincs, a pusztát több közbirtokos birja, 

de egyen kivül ki zálogban bir, mind református. Egy- 
házilag mégis a pázmándi plébánosnak joghatósága 
alatt állnak 1750-től fogva. Halottjaikat a plébános 
tudta nélkül maguk temetik, s midőn koledálnr) jön 
hozzájuk egyebet jó szónál vagy gorombaságnál nem 
kap. Tehát csupán a keresztelés és esketés utáni stólája 
mehet 2 frt 7<) dénárra.

Kath. házaspár lehet 3.

') A mit az akkori földes ur megtenni nem akart, meg
tették az utódok, mikor a plébánia fölállittatott.

2) Koledálás alatt értetik a három királyok napján tar
tatni szokott házszentelés.
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9. Lovasberény plébánia.
E plébániát körülbelül 1728. óta a fejérvári fran- 

ciscánus barátok administrálták, lévén egyúttal urasági 
káplánok is. Azonban 1752-ben Özvegy Cziráky József 
grófné, ki a kegyúri jogot is fentartotta, a plébániát a 
többi szomszéd plébániák szerint megalapitotta.

A hajdani templom köépület volt, de az idő vi
szontagságai alatt elpusztult, azonban a reformátusok 
elfoglalták és helyrehozván több éven keresztül hasz
nálták. Az uradalom 1748-ban ismét visszavette tőlük 
és részint saját, részint a hivek erejével helyre álli- 
totta; a templom nem boltíves, sekrestyéje sincs, sőt a 
torony is alacsonyabb a réginél; egyházi szerekkel el 
van látva.

A plébánia ház kényelmes, téglából épült, és 
1758-ban nagvobbittatott is.

Templom jövedelme az uraság adományozta szőllő- 
ből, harangozás és perselyből................  9 frt — den.

Plébános jövedelme: konyha kert, fél telek föld — 
miután itt csakis féltelkesek vannak — rét, tűzifa, 
stóla, párbér és tizedből.........................123 frt 66 den.

Jelenleg reformátusok is vannak itt, kik állítólag 
a török uralom alatt is itt voltak. A mikor azonban 
Fejérvár visszafoglalására megjött a keresztény sereg : 
a falu népe a szomszéd falvakéval együtt elmenekült, 
és csak is Fejérvár visszavétele után jöttek vissza részint 
az előbbiek, részint uj megtelepedő katholikusok és 
reformátusok, kik azután prédikátorukat is vissza 
helyezték.

Kath. házaspár lehetett 50.
Ide tartozik mint fiókegyház:
Nadap falu.
A kegyúri jog Gróf Cziráky Józsefnéé.
A templomot az uradalom segélyével maga a falu 

népe építette 1740-ben, de sem tornya sem kórusa, sem 
sekrestyéje nincsen.

A templomnak semmi jövedelme sincs.
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A plébánosnak párbér, stóla és tized után jár
17 frt 89 den.

Isteni szolgálat csak ritkán tartatik, s a mikor 
tartatik, ha a plébános ott marad ebédre, azt a falu 
birájától kapja, ha nem marad, nem kap semmit.

Kath. házaspár lehet 20.
10. Iszka-Szent-G-yörgy plébánia.
Ezen plébánia alapittatott 1735-ben. Kegyur benne 

mélt. Yárkonyi Báró Amadé László ur.
A templomot téglából néhai mélt. Yárkonyi Báró 

Amadé Antal épitette, s az egész templom boltivek 
alatt áll.

A templom jövedelme: Yárkonyi Báró Amadé 
László által a templomnak adott 140 frt tőkepénz és 
szőllőből, persely és harangozásból . . .  13 frt 30 den.

A plébánia ház, melynek sövény fala van, közel 
áll az összedüléshez.

A plébános jövedelme: konyha kert, rét és pár- 
b u záb ó l................................................. . 1 frt 85 den.

Az újonnan alapított és a régi plébániák ezen 
összeirását nevünk aláírásával és pecsétünk rányomá- 
sával erősítjük. Yaálban, 1753. december 19-én.

Dravecz József s. k. veszprémi kanonok, a fejér
vári districtus esperese és vaáli plébános, p. h.

Kálozi Sajnovics Mátyás s. k. Tekintetes Fejér
vármegye helyettes szolgabirája, mint ezen összeírásra 
deputatus, p. h.
Ae j  é r  v á r  m e g y é b e n  és f e j é r v á r i  d i s t r i c t u s b a n  le v ő  ú jo n n a n  

a l a p í t o t t  és r é g i  p l é b á n i á k  ö s s z e i r á s á n a k  f o l y t a t á s a .

Következnek az újonnan alapított plébániák:
11. Sóskuth plébánia.
Alapittatott e plébánia 1752-ben. Kegyura a Jézus 

társaságabeliek komáromi residentiája.
A templomot görögnemegyesült szertartás szerint 

még a schismatikus ráczok építették 1722. körül, s 
bírták 1748-ig. De ez évben Pópájuk több rendbeli 
rablás és gyilkosság bűnténye miatt kötél általi halálra
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Ítéltetvén, Ribics Ferencz a komáromi residentia főnöke 
mint patronus a templomot tőlük elvette, s miután a 
ráczok onnét elszéledtek, a templomot 1752-ben katho- 
likus czélra restaurálta, újból födte és fatoronnyal 
ellátta.

A templom jövedelme: az uraság által adott föl
dekből, harangozás és perselyből . . .  11 frt 30 den.

A plébánia ház kőből épült ugyan, de csak két 
kis szobája lévén nagyon szűknek bizonyul.

A plébános jövedelme: egy egész telek szántóföld, 
rét, 15 öl tűzifa, stóla, párbér és tizedből . 104 f. 06 d.

Kath. házaspár van 60.
Ide tartozik mint fiókegyház:
Zámor puszta.
Temploma nincs. Birja a Mentler család, mely 

Nagyszombatban lakik, s itteni gazdaságát cselédek által 
kezelteti.

Kath. házaspár lehet 6.
12. Rácz-Keresztur plébánia.
Alapittatott 1750-ben.
A kánonok értelmében jelenleg nincs a plébániá

nak kegyura; noha az elöbbeni földesur építette a tem
plomot, mégis a mostani református földes urak, t. i. 
Szűcs Péter és Szűcs Pál, kik vétel utján birják a falut, 
nem lehetnek kegyúri joggal felruházva.

A templom 1725-ben építtetett mélt. Báró Fleisch- 
man Antal ur, akkoriban Ráczkeresztur földesura által, 
hozzá járulván kézi munkával a lakosok is. 1748-ban 
csupán a hivek költségén lett a torony hozzá épitve. 
Egyházi szerelvénye szegényes.

A templom jövedelme: szőllőből, persely és haran
gozásból ..................................................... 17 frt — den.

A plébánia ház vályogból épült, elég alkalmas.
A plébános jövedelme: földek, 12 öl fa, stóla, pár

bér és dézsáidból.....................................99 frt — den.
Kath. házaspár 60.
Ide tartoznak mint fiókegyházak:
Baracska puszta.
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Az itteni kath. templom romokban hever.
A puszta közbirtokosai számra 28, mind reformá

tusok. Az összes lakosság azonban mind a birtokosok, 
mind azok cselédjei 1749-től fogva a ráczkereszturi 
plébános egyházi joghatósága alatt állanak, mindazon
által a szentségek fölvételére épenséggel nem akarnak 
megjelenni, hanem leteszik a keresztelési stólát, úgy a 
keresztelés, mint a házasság kötés czéljából elmennek 
a kajászó-szent-péteri prédikátorhoz, és csakis a katho- 
likus cselédek jönnek a plebánushoz.

Plébános jövedelme........................  8 frt 23 den.
Márton Vására puszta.
Az itteni diszes kápolnát Benyiczky Sándor kir. 

tanácsos, e pusztának földesura építette. Mikor a plé
bános itt sz. misét szolgál, nem kap ebédet, és ha éh
gyomorral nem akar haza menni, saját költségére a 
vendégfogadóban ebédelhet.

13. Pentele plébánia.
Alapittatott 1752-ben. Patrónus Tekintetes Dezséri 

Rudnyánszky József, ki a templomot is a hivek fuva
rozása mellett alapjából építette 1749-ben. Az isteni 
szolgálathoz szükséges ruhákkal el van ugyan látva, de 
sem ciboriuma, sem a szentségnek a betegekhez való 
vitelekor szükséges szelenczéje nincsen.

Templom jövedelme: az uraságtól kapott szőllőből, 
harangozás és perselyből........................ 30 frt — den.

A plébános jövedelme: rét és az uraság által ki
hasítandó egy telek után, valamint stóla, párbér és 
tized után l e s z .........................................173 frt 56 den.

Kath. házaspár van 120.
Laknak itt ráczok is úgy 40 házban, kiknek saját 

templomjuk s pópájuk van.
Ide tartozik mint fiók egyház:
Rácz Almás falu.
E falu több közbirtokosé, legnagyobb részét mtgos 

Jankovics Miklós kir. tanácsos bírja, a ki alapjából 
kezdte meg saját költségén a templomot építeni. A 
stukatór alatt álló szentély már kész is, s ha a tem-

I
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plomot hozzá megfelelő arányban kiépíti, szép tágas 
templom lesz.

Templom jövedelme: az uraság által ajándékozott 
szőllőből, persely és harangozásból . . . 14 frt 20 den.

Plébános jövedelme : stóla, párbér és tizedből
34 frt 11 den.

A plébános itt nem kap a községtől sem ebédet, 
sem a helyett valami mást, mindazonáltal ha itt miséz, 
és a közbirtokosok közül „expresse“ senki sem híja meg 
ebédre : akár otthon van a konsiliarius ur vagy a fia, 
akár nincs, az urasági házban mindenkor ebédelhet.

Laknak Ráczalmáson schismatikus ráczok is, és 
pedig nagyobb számmal a katholikosoknál, s van tem
plomjuk és két pópájuk.

Kath. házaspár van 20.
14. Vajta plébánia.
Alapittatott 1745. Kegyur Yásonkői Zichy János 

gróf. A templom vagyis inkább kápolna alig itt ott 
némi csekély kőalapon részint vályogból, részint sövény
ből készült, s a sövény sincs sárral betapasztva, sem 
sekrestyéje, sem tornya nincs, teteje meg nád ; bizony 
szükséges volna, hogy egy másik épittetnék.

A plébánia lak is hasonlóképen vályogból és sö
vényből készült, fedele pedig nád, és lakszoba csak egy 
van benne.

A plébános jövedelme: két szántó föld, 10 kocsi 
rőzse, 300 kéve nádból, stóla, párbér és tized után

84 frt 00 den.
Kath. házaspár van 60.
Ide tartoznak a következő fiókegyházak:
Czecze falu.
Bírja valami 28 közbirtokos, katholikus és refor

mátus. de helyben kevesen laknak.
Rendes templom nincs, azonban Meszlenyi Pál 

közbirtokos ur szives volt magtárából egy részecskét 
elkülönözni, hogy az isteni tisztelet ott megtartathassék. 
De sem Cziboriuma sem. Monstrantiája nincs.

17



A plébános jövedelme némi földek, stóla, párbér 
és tized u tá n .............................................21 frt 86 den.

Minden harmadik vasárnap van isteni szolgálat, 
s ekkor a plébános ebéd fejében kap két font húst és 
két itcze bort.

A czeczei lakosság 1725. körül telepedett ide, kik 
részint katholikusok, részint reformátusok voltak, ez 
utóbbiak aztán templomot is épitettek, és papot is 
helyeztek be. Katholikus tanitó csak néhány évig mű
ködhetett itt. Nem igen lévén ugyanis fizetése csak is 
az, a mit Meszlényi Pál uraságnak tett szolgálatai után 
kapott, meg hogy a Contributio alól fel volt mentve, 
és igy éldegélt. Házacskáját takács mestersége után 
építette. Ámde a jó közbirtokosság ebből is kitúrta, 
t. i. midőn egymás között földjeiket újból fölosztották, 
kibecsülték házából és sem neki sem iskola czéljára 
helyet nem adtak.

Kath. házaspár van 12.
Szent Ivány puszta.
Templom nincs. Közbirtokos több van, de nem 

laknak itt csak cselédjeik által müveltetik földjeiket.
Plébános jövedelme stólából . . .  6 frt — den.
Kath. házaspár 10.
Alap puszta.
Bírja a Salamon család, legnagyobb részben Sala

mon László, ki saját kastélya mellett díszes templo- 
mocskát építtetett és szerelt föl minden szükségessel.

A plébános itt nem szokott vasárnapokon misézni 
azért nincs is más jövedelme mint a stóla1) . 8 f. — d.

Szent Miklós puszta.
Bírja Vásonkői Zichy István gróf, de zálogjogon 

bizonyos Freindl kezén van. Más itt nem lakik mint a 
korcsmáros és a birtokos cselédsége, kik valamennyien

— 258 —

Ó Ezt megczáfolja egy jövő évben közlendő javadal
mazó levél, mely szerint Salamon Lászlóné szül. Sajamonfai 
Ráttky Rozália 1749-ben a vajtai plébánosnak fizetést ad a 
Felső-Alapon tartandó isteni szolgálatért.
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bármily vallásnak legyenek, a plébános joghatósága alá 
rendelvék. Különben templom nincsen.

Bogárd és Tinord puszták.
Templom nincs. E két pusztát, melyek úgy együtt 

fekszenek, mintha nem is kettő volna több Compossessor 
birja. Az itt lakók mind reformátusok, kik különben 
1750-től a vajtai plébános egyházi joghatósága alá 
tartoznak, csakhogy az artikulus daczára halottjaikat a 
plébános tudta nélkül maguk temetik el.

K ö v e t k e z n e k  a r é g i  p l é b á n i á k .
15. Ettyek plébánia.
Alapittatott 1731-ben. Kegyur a Jézus társaság

beliek komáromi háza. Hajdan kőtemplom volt itt, de a 
török elpusztította. Romjaiból a reformátusok nagyjából 
fölépítették, és több évig használták is, de 1723-ban 
Cserkó István komáromi superior visszafoglalta tőlük, 
és részint a rend, részint pedig Eszterházy Imre prímás, 
akkortájban még veszprémi püspöknek, ki ezen falu 
dézsmáját húzta, bőkezűségéből helyre állíttatott, leg
újabban pedig 1750-ben Ribics Ferencz komáromi ház
főnök által újra fedetett. A szentély boltíves.

Templom jövedelme........................ 16 frt — den.
A plébánia ház kényelmes, és erős kőépület 

1753-ban nagyobbittatott.
Plébános jövedelme : egy telek föld, 14 öl fa, stóla, 

párbér és tizedből.....................................150 frt — den.
Ettyeken vegyest latnak a katholikusokkal refor

mátusok is, kik még a török időkben is bírtak lelki- 
pásztorral; azonban a mikor a keresztény sereg Budát 
körülvette e falu is fölégettetett, és addig maradt ham
vaiban, még Fejérvár vissza nem hódittatott. A béke 
ezen első éveiben aztán részint az előbbeni lakosok, 
részint más vidékről jövők, de többnyire reformátusok, 
kik aztán prédikátort is fogadtak, telepedtek meg benne. 
Most már a katholikusok száma nagyobb a reformá
tusokénál.

Katii, házaspár van 70.
17*
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16. Tárnok plébánia.
Alapittatott 1724. körül. A conscriptio Molnáro- 

vics János uradalmi tiszttartó jelenlétében történt.
A község öröklött ura nagyméltóságu Illéskázi 

Illézházy József gróf, a királyi felség főpohárnok mes
tere. Jelenleg azonban zálogos ura ^omoskői Péterffy 
János báró, ki a kegyúri jogot is gyakorolja.

A templom hajdan kőből volt épitve, de az idő 
viszontagságai alatt rommá vált; 1731-ben részint az 
uradalom, részint a liivek és hagyományok hozzájáru
lásával újra helyre állíttatott. Templomi szerekkel sze
gényen van ellátva.

A templom jövedelme: ajándékozott szőllő és rét
ből, persely és harangozásból................ 12 frt — den.

A plébánia ház egy lakszobából áll, de most na- 
gyobbittatik.

A plébános jövedelme: a község által ajándékozott 
rétből, és 20 öl fából, stóla, párbér és tizedből . 123 f. 05 d.

17. Érd plébánia.
Alapittatott 1695. körül, s 1752-ig a bosnita 

ferenczrendi barátok administrálták, a mikor is világi 
pap plébános lett beiktatva.

Ezen községet is Illézházy József gróf bírja, ki 
Tárnoknak ura, s Érdet is Somoskői Péterffy János 
báró birja zálogban, gyakorolva a kegyúri jogokat is.

A templom hajdau kőből épült, de a török dulás 
alatt nagyon megromlott. 1720-ban hagyományok igény- 
bevételével leginkább csak a lakosok áldozatkészségé
ből újra helyre állíttatott. Az egész templom boltíves; 
egyházi szerekkel ellátva.

A templom jövedelme: szöllőből, persely és haran
gozásból ........................................ ...  29 frt — den.

A plébánia ház részint kő, részint vályogból épitve 
elég kényelmes.

A plébános jövedelme: miután földje nincs, s az 
uraság nem is akar adni, sem itt, sem Tárnokon, a 
határ szűk voltát hozva fel, csak is rétje, fája, stóla, 
párbér és tized u tá n .................... .... 251 frt 75 den.
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Kath. házaspár 95.
Ide tartozik mint fiókegyház:
Batta.
Kath. templom nincs; bírja Dezséri Rudnvánszky 

József. Lakják pedig görög keleti ráczok s templomjuk, 
pópájuk van.

A plébános jövedelme : a három kath. család után 
járó stóla, és tiz ed b ő l............................  4 frt 30 den.

Kath. házaspár 3.
18. Ercsi plébánia.
Alapittatott 1701-ben, a mióta egész mostanáig a 

szent ferenczrendü bosnita barátok administrálják. A 
conscriptio Boros Ádám tiszttartó jelenlétében eszkö
zöltetett.

Kegyur Szápári Szápáry József gróf.
A templom mindjárt a plébánia alapítása után 

építtetett, részint alapítványokból, részint és pedig ki
zárólag a lakosok áldozatkészségéből. Azonban szűknek 
bizonyult, a mennyiben a hívek felét sem fogadhatja 
be. Sekrestyéje sincs, egyházi szerekkel azonban el 
van látva.

Templom jövedelme, persely és harangozásból 60 frt.
A plébánia ház vályog épület ugyan, de elég ké

nyelmes. Istállója azonban nincs.
A plébános jövedelme: Mindhogy földje nincs, s 

az uraság nem is akar adni, tűzifa helyett pedig a hí
vek 20 frtot és 100 kéve nádat adnak, csupán a stóla, 
párbér és tizedre szorítkozik, ez pedig kitesz . 245 f. 48 d.

Kath. házaspár vau 100.
19. Adony plébánia.
Alapittatott 1723-ban. Kegyur Vásonkői Zichy 

István gróf.
A templomot legnagyobb részben kő és téglából 

saját költségükön íáckorfensteiui Czenegh N. és Mikle- 
sich Gergely urak, akkoriban Adonynak zálogos urai 
építették. A kézi és fuvar napszámot a kath. lakosság 
teljesítvén. A templom, szentélye boltíves, a hajó geren
dás stukatóros, egyházi szerekkel ellátva.
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A templom jövedelme: persely és liarangozás 
u tá n ............................................................. 62 frt — den.

A plébánia ház vályog épület, s némileg megfelel 
a plébános igényeinek.

A plébános jövedelme: egész telek szántó föld, 
stóla és tizedből ......................................... 188 frt 63 den.

Kath. házaspár van 70.
Vannak itt görög keletiek is úgy 30 házaspár, s 

van templomuk és pópájuk.
20. Perkáta plébánia.
Alapittatott 1712-ben, mely időtől fogva egész 

mostanáig, a mikor is világi pap helyeztetett be plé
bánosnak, a sz. Ferenczi bosnita barátok administrálták. 
Kegyur a Jézus társaságabeliek győri residentiája.

A templomot, mely kő, tégla és vályogból van, 
alapjából az uradalom és katholikus lakosok építették, 
s minthogy falai gyengék, csak is stukaturos. Tornya 
nincs, de egyházi szerekkel el van látva. Az uradalom 
adna ugyan a templomnak földet, ha a lakosok annak 
művelését elvállalnák, de azok tiltakoznak ellene.

A plébánia házban csak egy lakszoba van; de 
úgy az uradalom, mint a lakosok hajlandók még egy 
szobácska építésére.

A plébános jövedelme: némi földekből, stóla, pár
bér és tizedbő l........................................  206 frt — den.

Vannak itt schismatikus ráczok is, körülbelül 12 
család, de sem templomjuk, sem pópájuk nincs, hanem 
az adonyi pópa alatt állnak.

Kath. házaspár 110.
Ide tartoznak mint fiókegyházak :
Szolga Egyház puszta.
Itt sem templom, sem kápolna nincsen; bírja a 

pusztát közel 15 Compossessor, kiknek itt lakó cseléd
jeik után van stóláris jövedelme a plébánosnak . 1 f. 95 d.

Daja puszta.
Templom itt sincs A pusztának több lira van, de 

az egészet Koszta János görög keleti vallásu bírja bér
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ben, kinek ráczok lévén cselédjei is, a plébánosnak innét 
jövedelme nincs.

Az újonnan alapított és a régi plébániák ezen 
összeírását nevünk aláírásával és pecsétünk rányomásá- 
val hitelesítjük. Waálban május 18-án. 1754.

Dravecz József veszprémi kanonok, a fejérvári 
districtus esperese, vaáli plébános, s. k. p. h.

Gadóczi Rőth Ignácz, tettes Fejérvármegye he
lyettes szolgabirája, és ezen összeírásra kiküldött, s. k. 
p. hJ)

’) A latin szövegű összeírást a székesfejérvári káptalan 
levéltárában találtam, de. a megyei levéltárban is meg van.



S a l a m o n f a l v a i  R á t k y  G y ö r g y  k u r u c z  
e z r e d e s ,  f r a n c z i a  a l t á b o r n a g y  l e v e l e i .

Közli Salamon Vincze.

A női ágon megyénkben is élő Rátky család zala- 
vármegyei eredetű, a nevet adó birtok Rátk vagy Rátka 
helység ma is létezik ott; az általam ismert adatok 
szerint a XVI. század első felében már a család több 
tagjával találkozunk ;*) e század vége felé ismeretessé 
válik Menyhért, ki Rudnay Miklósnak salamonfalvai 
Gróff Katalintól származott leányát Zsuzsánnát — 
Bakocha István özvegyét — birta feleségül; ez időtől 
kezdve a család Sopronvármegyébe teszi át lakhelyét 
és az anyai birtok után felveszi a salamonfalvai elő
nevet.

Rátky Menyhért 1591. évben a kiskomáromi kapi
tányságot viselte, az volt még 1600. évben is, mikor a 
várát ostromló törököket vitézül visszaveri, 1603. évben 
pedig a Koppánynál dúló ráczokat legyőzi és szétker
geti.2) Midőn a haza megtámadott jogainak védelmére 
fegyvertfogó Bocskay István hajdú vezére Némethy 
Gergely a Dunántúl elfoglalására ott megjelenik, a ne
mességre befolyásos urak közül Nádasdy Tamás, Hagy- 
másy Kristóf, Horváth Bálint mellett Rátky Menyhértet 
is sikerült neki a szabadságharc támogatójául meg
nyerni/*) A bécsi békekötés után egerszegi, kanizsai * 2 3

') Acsády Ignácz : A magyar nemesség és birtok viszonyai 
a mohácsi vész után.

2) Petim Gergely : M. Krónika. 132. 151. 155. 1.
3) Szalay László. 4. k. 441. 1.
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kapitány, még 1G19.' évben is mint a király vicegene- 
ralisával találkozunk,1) halála éve ismeretlen.

Ezen vitéz katonának nem méltatlan dédunokája 
volt Rátky György, Rátky György sopronvármegyei 
alispán és béri Balogh Zsuzsa legifjabb gyermeke, szü
lethetett 1680. év körül, korábbi életfolyamáról nincsenek 
adataim, de 1707. évben már, elég fiatalon, mint Rákó- 
czy fejedelem huszár ezredese szerepel.

Képzett, művelt, vitéz katona volt, e tulajdonsá
gait méltatva Rákóczy maga választotta s küldte őt 
ugyancsak 1707. évben 200 darab arany úti költséggel 
ellátva Párisba oly czélból, hogy az osztrákok által a 
Rajna melletti és olaszországi harczterekre vitt huszár 
ezredektől a francziákhoz sűrűén átszökdöző magyarok
ból XIV. Lajos számára huszár ezredet alakitson, e kül
detésnek meg is felelt, és az igy alakult huszár ezrednek, 
mely nevét is viselte s külön egyenruhával lett ellátva, 
ő lett a tulajdonos parancsnoka.*)

Rákóczy XIV. Lajos király kívánságára küldötte 
őt ki mintegy viszonzásul a fejedelem szolgálatába 
Magyarországba küldött számos franczia mérnök és 
tüzér főbb tisztért.3) A franczia udvarnál kiválóbb tulaj
donainál fogva, úgy látszik, gyorsan kedveltté tudta 
magát tenui, mert alig pár év múlva báróságra 
emeltetett.

Haza jövetele elé, mint alábbi leveléből is kitet
szik, a bécsi udvar részéről bizalom hiányában folyton 
akadályok gördittetvén, mind végig franczia szolgálat
ban marad s mint hírneves altábornagy Prágában halt 
el, mikor azt Mária Terézia trónra lépte után a fran- 
cziák elfoglalták.1)

Három levelére akadtam régi irataim közt s bár 
nem helyi vonatkozásnak, de Írójuk egyénisége, viselt * 2 3 4

!) Chernél Kálmán : Kőszeg város jelene és múltja. 2. k. 64.1.
2) Századok, XXII. í. 49. 1.
3) Ugyanott.
4) Ugyanott.
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szerepe, valamint a Mikes Kelemen féle irmodoru leve
leiben — nj hazájában elfoglalt fényes és javadalma» 
állása daczára — nyilatkozó hő honvágy, hazaszeretet, 
nők iránti lovagiasság, nénje iránt érzett tisztelettel 
párosult testvéri szeretet talán érdemessé teszik, hogy 
a franczia ndvar légkörében teljes világfivá alakult 
kurucz ezredes e fenmaradt néhány levelét a feledés 
homályából kiemelve, megismertessük. Közben jó Iramom 
sorai testvér nénjéhez Rátky Krisztinához, alszászi 
Vitái András özvegyéhez intézvék és 1715. évben Írat
tak ; kár, hogy a többi elkallódott, mert helylyel közzel 
érdekes adatokra akadhatnánk bennök Rákóczy és tár
sainak francziaországi tartózkodásukra vonatkozólag.

1 .

Uj Brisakból, 20 aprilisben 1715.
Szivem kedves Néném Aszony.

Adom kgdnek tudtára, hogy parisból ide Ujbrisak- 
ban az ki Alzatiában vagyon, az regementhez jöttem, 
itt fogom várni az bécsi udvartól küldött passusomat, 
az kit reménlek kevés idő alatt kezemhez venni; várom 
azon boldog órámat, meg nem Írhatom szivem Néném 
aszony, micsoda örömmel azonnal veszem utamat 
magyar ország felé; Te tudod Isten, micsoda szívvel 
vagyok Szivem Néném kgdhez. írtam ezen includált 
levelemet Groff Eszterhás Dánielné Aszonyomnak [b. 
Cziráky Kata, köz.] eő kk, kérem szeretettel, valahol 
lészen egy bizomos ember által küldje kezeihez, az ki 
által írja meg kegyelmed eő kegyelminek, hogy kértem 
levelemben kgdt, hogy válaszot küldjön ezen levelemre 
azon postától, az kit fog kgd hozzája küldeni. Tudom 
azt fogja kgd gondolni szivem Néném, hogy csak nehéz 
azt elfelejteni, a kit az ember szeretet és hogy mostani 
világban az aszonyoknak az elsősége annyira megbo
londította az világot, hogy az keserűt is mind édesre 
fordítják; reménlem ezen levelemet nem hagya kgd 
magyarázni minden embernek.
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Kívánom, hogy bátyám Ráttky Dániel is házasá
gának mézét egyedül szopogathassa.

Szivem Néném Aszony, tudosicson kgd, ha Beze- 
rédi Imréné menyem vagy ángyom férjhez ment e, és 
ha bátyáinkul maradott fiacskája él e vagy sem és ha 
jól nevelteti e föl és szegény néném Ráttky Casparné 
él e, írtam előbbi levelemben kgdnek Balogh Péter 
bátyámról, nem tudom él e, hal e, és ha igaz e, hogy 
megházasodott és gyermeket is csinált; én azért most 
többet nem irhatok, hanem midőn ezen levelemet kívá
nom elvégeznem szivem édes Néném Aszony, kérem 
hitesse el magával, hogy vagyok és leszek holtig az ki 
voltam kegyelmednek igaz egy testvér attyafi szolgája.

Ráttky.
Elvárván kgd válaszát, Baumgartner TJrmk Írtam, 

hova köll dirigálni levelemet.
2.

Uj Brisakból, 28 aprilisben 1715.
Szivem kedves Néném, nagy örömmel vettem utóbbi 

ötödik aprilisben írott levelét kgdnek, Baumgartner 
uram leveleivel kedvesen vettem kgd szép attyafiui 
szerétét, mellyel megböcsülni kíván és minden jó áldá
sával kívánja maga attyafiságos szeretetét hozzám meg
mutatni ; nem volt semmi kétségem benne, hogy hírem 
magyar országban ne lett volna és remélem nem talál- 
tatik egy valamire való ember, az ki rósz éltemet vi
hette volna; az mi az Dámákra való bő költségemet 
illeti, tudgya kegyelmed Szivem néném, hogy még az 
szegény anyánk házában is arra rendeltettem, hogy az 
Tsten a mi képpen megáld, úgy vehessem hasznát, tud
gya Kgd gyermekségemtől fogvást való életemet, tud
gya kgd micsoda opinioval volt minden ember felőlem 
még magyar országban; ha Ráttky Györgyé lett volna 
Kis Marton vára, bizony csak tudott volna vele élni, 
itt is nem kis becsületben lévén és a mellett adván 
Isten anyit, hogy a mikor alkalmatosság adatik, mind 
szerelemben, mind iffiui életemről kiteszek, az Isten
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anyit adott, hogy be érem vele és kártyázhatok is 
annak módja szerint, de az ki fölöttébb való kártyás, 
koczkás nevemet költötte, baznd benne; de az Dámákot 
az mikor vendégelhetem, el nem mulatom, böcsület, 
franczia országban Szivem néném,. sokra viszi az em
bert, tudgya kgd mikor mást nem kaphattam Salamon- 
fán, csak az vén régi Prinynét is megvendégeltem.

Csudálom szivem néném, hogy kgd el nem hiteti 
magával, hogy kgdnek nem Írtam volna, Isten úgy áld
jon meg, csaknem minden esztendőben Írtam, tudom 
egynéhány rendbelit dirigáltam Kismartonban Bezerédi 

Adám Urmk, Palástby Pál Obristlaidinant által többet 
báromnál írtam, a kit dirigáltam Sibrik Ferencz bá
tyámnak, tudom mindenkori Kgd hozzám mutatott igaz 
atyafiui szeretetit, Istenemmel bizonyítom, mindenkor 
szivemben tartottam kgdet, megköszöntem Baumgartner 
Uramnak levelemben minden jó tetteit kgdbez; Írja 
hogy gazdag Cavalier kérette kgdet, de soha reá nem 
vehette kgdet, hogy férjhez ment volna; írtam nekie, 
hogy reménlem, oly jó akarója Kgdnek, hogy roszat 
nem fog tanácsolni és valamit tanácsol, jó lészen, aka
rom Szivem néném aszony, hogy Isten oly jó akarót 
adott kgdnek, hogy contentummára vagyon kgdnek; 
éljen azért az mint tetszik tanácsával, mert ha német
szive nem volna kgdnek, bizony francziával................
................ a többi hiányzik.

< . .  a  Uj Brisacból, 22. 7-re 1715.
Kedves Szivem néném Aszony. tudom Baumgart

ner Uram megírta vagyis megmondotta Kgdnek, egész 
Franczia ország micsoda szomorúságban vagyon az ki
rály halála miatt, az ki nekem is nem kicsiny búmra 
és szomorúságomra vagyon, boszu volna papirosra ten
nem halála alkalmatosságával ez királyunknak magam 
is mit vesztettem ; elég, hogy írhatom kgdnek, inkább 
kívántam volna magamnak halálát, mint ezen keserű
ségemet érnem; az ki miatt megírtam Baumgartner
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uramnak, bogy ba szintig az bécsi udvar megengedte 
volna magyarországra való jövetelemet, most az franczia 
udvart el nem hagyhatnám, de még azon kivül is ugy- 
látom az bécsi udvartól minémti választót vettem pas- 
portom iránt . . . .  az kit is Baumgartner uramnak 
megírtam; kételkedik, hogy valami factiót tennék 
Magyarországban a Török háború miát, az kit az Császár
k i v á n ................ declarálni; úgy látom, csak egyedül
az oka, hogy pasportomat ez idén accordálni nem kí
vánta ; legyen az Isten akaratja, talán esztendőre másra 
fordulhat az dolog.

Kérem Szivem néném Aszony tudósicson Kgd 
gyakran maga egésségéről és állapotjáról, engemet 
tartson oil igaz attvafiának, az ki holtig kgdet el nem 
felejti, én el nem mulatom, hogy állapotom felül ne tu- 
dósicsam tovább is kgdet, reménlem tovább is szeren
csés folytatását Isten kegyelméből; Isten oltalmában 
ajánlom kgdet, el ne feledkezzék rólam és kérem tarcson 
kgd szivem néném igaz holtig való szolgájának.

Kivül: Madame Madame de Vitály; fekete pecsét 
czimerrel és bárói koronával.

*

A többször említett Baumgartner [Bálint] császári 
főliadi biztos volt, 1715. évben honfiusítatott, 1722-ben 
pedig magyar báróságra emeltetett, a Rátky testvérek 
bizalmas barátja; hivatala úgy látszik nem feszélyezte a 
volt kurucz főtiszttel való állandó érintkezését; egyenes 
leszármazói a városunkban is ismert baumgarteni báró 
Baumgartner testvérek.

Bezerédi Imréné, Rákóczy hírneves, de szomorú 
véget ért lovasdandárnokának neje széplaki Botka Anna 
Mária előbb Rátky Ferencznél, a levélíró György báty
jánál volt férjnél, az 1-ső levélben kérdezett fiúcska el
halván, csak egy leány gyermekük maradt, kitől a 
fejérmegyei utódok származnak.



Ä  s s é k e s - f e j é r v á r i  m a g y a r  p o g á n y k o r i  
le le t.* )

Ir ta  Nagy Géza.

Körülbelül negyven olyan leletet ismerünk, mely 
a magyar pogánykorból származik s ezek közt négy 
Fejérmegye területén került napvilágra. E négy lelet: 
a v e re b i ,  a h a l t a i ,  t i n ó d i  és S z é k e s f e j  é r v á r  határában a 
város nyugoti részén levő demkóhegyi sírlelet.

Az első ősmagyar sírt, egy lovastul együtt elte
metett vitéz sírját még 1834-ben födözték föl a pest
megyei B e n e  pusztán s 19 évvel később, 1853. május 
havában a tavaszi esőzéstől megrongált út javítása köz
ben lelték meg a második pogány magyar sírt a fejér
megyei V ereb  község határában Lovas-Berény felé, hol 
szintén lovastul együtt eltemetett vitéz feküdt. Ismere
tes, hogy mindkét leletben átlyukasztott régi pénzeket 
találtak, ű. m. a benepusztaiban I. Berengár 35—40 
darab érmét „Berengarius Rex“ és „Berengarius Impe
rator“ fölirattal,1) a verebiben pedig a Berengár-féle 
érmeken kívül2) Kopasz Károly (840 — 877) és Együgyű 

<_________
*) Az országos rég. és embertani társulat 1892-ik évi 

kirándulása alkalmával szeptember 18. Székesfejérvárott a vár
megyeház nagytermében tartott felolvasás nyomán. (L. Arch. 
Ért. 1892. okt. füzet.)

9 I. Berengár mint olasz király 888-tól 924-ig, mint római 
császár 915-től 923-ig uralkodott.

2) Összesen hét darab, és pedig 4 „Berengarius Rex“, 3 
pedig „Berengarius Imperator“ f'ölirattal, az utóbbiból kettő 
X. János pápa (914—928) nevével is el van látva.
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Károly (884—923) császárok, Ili. Sergius pápa (904— 
911) s aztán II. Lajos császár (855—875) és I. Miklós 
pápa (858—867) közösen vert pénzét, együtt 12 darabot 
a 840-től 924-ig terjedő időszakból. Ezen érmekkel 
datált két lelet szolgáltatta a kiindulási pontot a ma
gyar pogány korbul származott leletek fölismerésére; 
ezekhez ugyanis még bét más oly sirlelet csatlakozik, 
melyekben hasonló tárgyakkal együtt szintén találtak 
IX—X. századbeli részint nyűgöt európai, részint pedig 
turkesztáni érmeket.

A verebi sírt Yégh János, verebi földbirtokos 
ásatta föl, ki az útcsinálók leletéről azonnal értesült s 
így a felásatás kellő gonddal és vigyázattal történhe
tett. Az ő közleményei nyomán irta le a leletet Erdy 
János 1859-ben, a Magy. Tud. Akad. Évkönyveiben s 
ebből tudjuk, hogy az ölnyi hosszú emberi csontváz a 
sírgödör alján feküdt lábbal keletnek, fejjel nyugotnak, 
miként a többi ősmagyar sírban; a hulla jobb kezén 
ezüst gyűrű volt, mellén a már említett, két helyen 
kilyukasztott 12 darab régi pénz, melyek nyilván a 
ruhára voltak fölvarrva s mivel a pikkelyes vértnek 
egyéb nyomai hiányoznak, inkább csak diszitésre hasz
nálhatták föl; baloldalán egy csomóban hat nyílcsúcsot 
találtak, a miből kitetszik, hogy a tegezt nem a háton 
viselték, mint némely képen látjuk, hanem oldalt, még 
pedig más leletek és középkori festmények, szobrok sat. 
tanúsága szerint jobb felől az övre akasztva. A vitéz 
fölé temették Erdy szerint felszerszámozott paripáját; 
többi leleteink után valószinübbnek látszik, hogy a holt
test eredetileg a lóra volt ültetve s a lovat, mint a régi 
kunoknál volt szokásban, alighanem elevenen tették a 
sirba s a ló hánykolódása idézhette elő, hogy a vitéz 
még a temetés közben lefordult a lórul s alája esett. 
Mig Pilinen és Nemes-Ocsán előre bukott, úgy hogy a 
vitéz és a lófeje egymást érte; a demkóhegyi lovas sírban 
is egymás mellett találták az ember- és lókoponyát.

A pogány magyaroknál a ló felkantározva s nyer
geivé temettetett a vitéz mellé; a kantárszíjak s a
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<

szerszám egyéb részei ezüst és aranyozott ezüst boglá
rokkal voltak kirakva, a verebi sír ilvnemü bogiárai 
szabálytalan hosszú négyszöget képeznek. A szerszám
hoz tartozott még két kengyelvas, mely csaknem vala
mennyi ősmagvar sírban föltalálható, zabla, továbbá 
ezüst- és vas-csatok s aztán egy bevésett egyszerű 
szalagdiszítéssel ellátott ezüst szíj vég. A vitéz koponyája 
ki volt lyukasztva s ezüst lemezzel befödve ; Erdy csa
tában kapott sebnek gondolta, melyet gondos sebészi 
ápolás után begyógyítottak, az újabb kutatások azonban 
kiderítették, hogy a barbár népeknél gyakoriak az ily
nemű koponyakifurások, amulettnek használván a kivá
gott koponyadarabot; hogy ez a szokás őseinknél is 
megvolt a pogánykorban, az „agyafúrt“ kifejezés mu
tatja s némileg sejteti velünk, kik előtt ez a szokás 
teljesen érthetetlen, hogy a babonás gondolkodás az 
ilyen trepanált embernek több okosságot, nagyobb ra
vaszságot tulajdonított, mint másnak.1)

A battai ősmagyar sírt 1873-ban fedezték föl; itt 
is lovastul eltemetett vitézt találtak aranynyal futtatott 
ezüst boglárkákkal, a lelet azonban nagyobbára elkal
lódott s nem maradt belőle egyéb, mint két körded 
alakú, közepén bemélyített s a mélyedésnél aranyozott- 
hátul két kis füllel ellátott boglár, melyet 1877. folya
mán néh. Cs. Jelenik Elek, akkoriban régiségtári díj- 
nok, mentett meg a M. N. Múzeum számára, továbbá 
az a nehány tárgy, a mely Szalay Ágoston gyűjtemé
nyével ugyancsak 1877. folyamán került a M. N. Mú
zeum birtokába, ú. m. a föntebbiekhöz hasonló 9 ezüst 
boglár, egy bronz ékitmény töredék, a nyeregből vagy 
tegezből fadarabkák s végül egy 10 cm. magas és 8 
cm. széles szívalaku ezüst díszítmény, minőt Pilinen a 
ló szügyénél találtak.

Valamivel későbbi időbül, a X íl—XIII, századból

’) Barna Ferdinand : Néhány ősmüveltségi tárgy neve a 
magyarban. (Ért. a nyelv- és széptud. köréből. VIÍ. köt. V. k.) 
Budapest, 1878. 3. s köv. 1., 52. 1.
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való a t i n ó d i  lelet, mely a Pintér-Varga család teme
tőjében került napvilágra s Győry Gábor sárbogárdi 
földbirtokos úr ajándékozott 1877-ben és 1878-ban a 
M. N. Múzeumnak. A lelet áll egy ezüst fonállal és 
szögekkel kirakott díszes yaszablából, melynek alap
idoma megfelel a knnnkori s aztán a pilini, pörösi és 
neszmélyi ősmagyar zablák formájának; továbbá egy 
egészen kerek, fül nélküli, a fül helyett bossznkás szíj- 
lynkkal ellátott kengyel vasból, melyhez hasonlót a 
hevesmegyei Erdőteleken találtak; és két, majdnem egy 
méter hosszú görbe kardból, vége felé keskenyedő rövid, 
egyenes keresztvassal. Tekintve, hogy Tinód környékén 
az Árpádok korában bessenyők laktak: a leletet annál 
inkább bessenyő eredetűnek tekinthetjük, mert az egyes 
tárgyaknál a speciális ősmagyar tárgyaktól való eltéré
seket is konstatálhatunk.

Mind a három leletet fölülmúlja a S z é k e s f e j é r v á r -  
d e m k ó h e g y i  lelet, melynek tárgyai úgy alakra, mint 
díszítésre nézve olyan változatosságot mutatnak, minőt 
kevés ősmagyar leletnél tapasztalhatunk.

A demkóhegyi pogány magyar temetőből nem 
most kerültek először napvilágra tárgyak.

Már 1878-ban találtak itt a homokos talajban 
mintegy másfél lábnyi mélyen egv csontvázat, arczczal 
lefelé fordulva, fejjel keletnek, lábbal nyugotnak, nya
kán három szál sodronybul font bronz nyakpereczczel, 
feje körül s kezénél aranynyal futtatott üveggyöngyök
kel, melyekből egy példány s a nyakperecz a székes- 
fejérvári múzeum tulajdonát képezik. A tárgyakat 
akkoriban bronzkoriaknak vélték,1) ma azonban — bár 
a csontváz épen megfordítva feküdt, mint az ősmagyar 
s köztük a múlt év folyamán ugyancsak a Demkóhegyen 
fölnyitott sírokban szokott — semmi kétségünk sem 
lehet a felett, hogy az 1878-ki sír is a magyar pogánv- 
korból vagy legfölebb a királyság első századából való. 
A bronz nyakpereczhez hasonlót a múlt évben is találak

Arch. Ért. 1878. XII. k. 158. 1.
18
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a Demk óhegyen, de találtak más ősmagyar leletben 
is, mint Galgóczon, Nemes-Ocsán, Gerendáson és 
Alpáron.

1892. tavaszán a Demkóhegynek a Szabad-Battyán 
felé vezető út melletti oldalában homokhordás alkalmá
val a ledöntött partból négy vagy öt ősmagyar sír 
tárgyai kerültek napvilágra. Találtak koponyákat s egyik 
helyen, hol kard, kengyelvas, csákány, zabla s egyéb 
vasdarabok voltak együtt, lófejet is leltek. A régészeti 
társulat múlt szeptemberi kirándulása alkalmával mó
domban volt magán a lelhelyen egy olyan munkás
embertől kérdezősködhetni ezen lelet felől, ki a sírok 
felbontásában részt vett; arra a kérdésemre, hogy az 
emberkoponya és a lófej hogyan feküdtek, egész hatá
rozottan azt felelte, hogy egymás mellett voltak; a 
megholt vitéz tehát itt is olyanformán bukhatott előre a 
lónyakára, miként Pilinen. A csontváz fekvéséről azon
ban már zavaros választ adott, úgy hogy sem én, sem 
a szintén jelen levő Hattyuffy Dezső úr nem tudtunk 
rajta eligazodni. Egy ezen sírtól mintegy 5 méternyi 
távolságban levő másik sír, melyet Hattyuffy úrral 
ásattunk fel, a temetkezés módjára is felvilágosítást 
nyújtott. A 154 cm. hosszú csontváz 110 cm. mélység
ben fejjel nyugotnak (kissé észak felé hajolva), lábbal 
keletnek, arczczal fölfelé nézve találtatott, tehát egészen, 
oly módon, miként a XI—XIII. századbeli magyar sirokban 
szokott a holttest előfordulni. Azonban semmiféle tárgy 

^sem volt mellette s ebből többen, kik a csontváz 
kiásatásánál jelen voltak, azt következtették, hogy 
újabbkori.

Hogy nem újabbkori, bizonyítják a többi sírnak 
a mellékletei, melyek Lichtneckert József tír tulajdonát 
képezik ; valószinü, hogy a közelében fekvő lovas vitéz 
szolga személyzetéhez tartozott. Más pogány magyar 
sírnál is tapasztaljuk, hogy a gazdagabb sirok mellett 
szegényes tartalmúak is előfordulnak, a kunokról pedig 
tudjuk, hogy a vitézzel leghívebb csatlósát vagy csat
lósait elevenen temették el.
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Mindjárt a legközelebb eső sírban a lovas vitéz 
baloldalán találták a magyar őskor egyik legbecsesebb 
emlékét, egy a marokvédőn (keresztvasán) ezüst bera
kással díszített kardot (1. ábra, a—c), mely csonka 
állapotban is a legépebb bonfoglalási kard. Mai alak
jában 61 cm. bosszú, ebből a nagyon elrozsdásodott 
pengére 51 cm. esik, a pengén kivehetők a rátapadt 
fahüvely maradványai. Az egyélű penge megmaradt 
része egyenes, de bogy csekély görbülettel bírnia kellett, 
a kissé előre görbülő markolatból következtethetjük, mely
nek hajlatával ellenkező irányban a kardvégnek is meg
felelő görbülettel kellett birnia, a mi azonban a kivevés 
közben letörhetett s elkallódott. Legérdekesebb része a 
9 cm. hosszú marokvédő vagy szokottab nevén kereszt
vas, mely sárgarézből készült,1) közepén hosszúkás lyuk
kal van ellátva, melyet a markolaton keresztül húztak 
s így erősítették a penge fölé, a két szára lefelé hajlik, 
a görbület azonban a száraknál nem egyforma, vége 
felé keskenyedik s mindegyik végen 1V2 cm. átmérőjű 
gömbbel van ellátva; külső oldalán ezüst berakással van 
díszítve és pedig közepén a markolat irányában szabály
talan négyszögben négy gömböcskével, a szárakon kifelé 
hajló kettős indával.

Ez a hatodik kard, melyet az Árpádok korából 
ismerünk. Teljesen hasonló hozzá, bár közel sem olyan 
díszes a nemes-ócsai, szintén előre görbülő markolattal 
s lefelé hajló, végein kis gömbökkel ellátott bronz 
marokvédővel; hegye ennek is le van törve; csonthüve
lyének fenmaradt részei arra mutatnak, hogy görbének 
kellett lenni. A szolyvai ősmagyar kard darabokra tört 
s csak Lehoczky följegyzése után tudjuk, hogy egy-élii 
pengéje a földben kevés görbületet tüntetett fol,a) ke
resztvasa különbözik a fentebbiekétől s inkább hasonlít 
a Kassán (Baranya m.) 1890-ben talált népvándorlás-

9 A régebbi magyar nyelv használta az efféle kifejezé
seket : „kengyelvas rézből“ s más ilyeneket.

2) Arch. Ért. 1870. III. k. 201.' 1.
18*
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kori kard keresztvasához, rövidebb amazoknál, úgy bogy 
csak egy kissé megy túl a pengén s alapidoma tojásdad- 
forma. A két tinódi kardot már föntebb említettük. Az 
erdöteleki kard, mely 1876-ban került a N. M. régiség
tárába, gyengén görbülő pengét képez, mely általános 
idomára nézve a nemesvölgyi népvándorláskori kardboz 
hasonló; bogy ez a kard, miként a két tinódi — ba 
talán nem is épen a bonfoglalás korából, de minden
esetre történelmünk első századaiból való : azt mutatja 
a vele talált kengyelvas, mely fülnélküli karikájával a 
tinódi és rákosi kengyeltypusboz tartozik.1) Találtak 
kardot a benepnsztai leletben is, de ez elkallódott, 
kovácskézre jutott.

A demkóbegyi kard egyéb mellékletei: kengyelpár 
(2—3. sz.) a körte-idomú általános ősmagyar typnsból; 
aztán egy 13 cm. hosszú, éle felé kiszélesedő csákány 
(4. a—b), mely az első konstatálható ősmagyar csákány; 
továbbá zabla (5. sz.) két pálczaszerü tagból, mindkét 
végén karikával, minő a legtöbb ősmagyar zabla, ha
sonló ugyanis a verebi, neszmélyi, szeged-öthalmi, monaji, 
szentes-nagybegyi, csorna-csatári és erdőteleki s csak 
néhány leletben, nevezetesen a piliniben és pörösiben, 
valamint a neszmélviben fordult elő egy másik typus, 
melynél a karikát feszitő vas, egy keresztben álló pál
czaszerü tag helyettesíti, ide tartozik a tinódi zabla is ; 
ez utóbbi typus szokott előfordulni a kora népvándor
láskori sírokban, mint Keszthelyen, Püspök-Szent-Erzsé
beten stb. A demkóbegyi zablához tartozik még egy 
karika (6. sz.) s ugyancsak ezen sírból valók vaspánt- 
darabok, szeg stb. (7—9. sz.)

Egy másik — rígy látszik — női sírban a követ
kező tárgyakat találták: négy darabra tört s egyik 
végén kifelé csavarodó ezüst karpereczet (11. sz.) ara
nyozott ezüst karikát (12. sz.), a szeged-bojárhalmihoz 
hasonló (Arch. Ért. 1891. 107. 1. 12—13.) sodronyos 
fülbevaló-párt rossz ezüstből, hármas cseppalaku csün-

') Arch. Ért. 1891. XI. k. 121. 1.



gővel (13—14. a—b), 2 ilyen csüngő cseppet (15—16.), 
aztán 4 darab rossz ezüstből készült, a mélyedésnél 
aranyozott csiingőt (17—18. a—b), mely egy négyszögii 
és egy szívalakrí boglárból van összeállítva, a felső 
négyszögü boglár négyszirmú rózsát, az alsó — szív
alakú boglár áttört szívalakú rozettát képez, hasonló 
csüngőket a szeged-bojárhalmi sírban találtak. (Arch. 
Ért. 1891. 107. 1. 21. sz.) Szintén a bojárhalmi lelet 
szolgáltat analógiát (U. o. 19. sz.) a csüngök egy má
sodik változatára, melyhez hasonló a gödöllői leletben 
is előfordul; ebből a Demkókegyen egy példányt talál
tak s ezt is két darabban : külön a kerek, közepén ki
domborodó, a mélyedésben aranyozott, hátul füllel ellá
tott lemezkét és külön a nyilván hozzátartozó szívalakú 
s kigvófejben végződő csüngő részt (19. a—b), melyben 
a szívidom kidomborodva imétlődik, mig a gödöllőiben 
a szívidomot hármas viráglevél helyettesíti. A csüngök 
harmadik változatából öt egészet (20—21. a—b) és 
háromnak a gombját (22—23. a—b) találták ; ezek is 
rossz ezüstből készültek, fölületükön lekopott aranyozás 
nyomaival; a csüngő felső része gombalakú, hátul lapos 
peczekkel, mely azonban csak két példányon maradt meg 
épen; a gomb közepe 10 szirmú rózsát képez oly módon 
előállítva, hogy egy nagyobb gömb körül tiz apró gömb 
sorakozik, a rózsa alatt a gomb rovátkolva van: egy 
fülről fityeg le a szabálytalan négyszög-alakú csüngő
rész, mely gyöngysoros keretben domborúan ötszirmú 
rózsát ábrázol, alján kis gombaiakii s négyszirmú rózsá
val ékített nyulványnyal. Ez a változat is előfordul a 
a szeged-bojárhalmi leletben. (Arch. Ért. 1891. XI. 107. 
1. 22. szám), csakhogy sokkal egyszerűbb, mint a demkó- 
hegyi; a gombrészlet analógiáit a pörösi lelet szolgál
tatja. Ugyanezen sírban találtak még egy ezüst karpe- 
reczet (24. a—b), egyik végén háromszoros, másikon 
hatszoros gyűrűszerű csavarodással, mely kapocsban 
végződik olyformán, hogy a karperecz két vége csiga- 
szerű kanyarulatban egymásba illik. A karperecz római 
eredetűnek látszik, tulajdonosa Lichtneckert úr azonban
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határozottan azt állította a felhozott kételyekkel szem
ben, hogy a föntebb leírt tárgyakkal együtt fordult elő 
s csakugyan egy másik régi magyar leletben, a kará
sziban, szintén találtak egy, ha nem is egészen hasonló, 
de a föntebbire némileg emlékeztető karpereczet, mely 
két vékonyabb bronzsodronyból készült, vége felé ötszörös 
hajlású gyűrüzettel van ellátva s egymással szembe néző 
kigyófejben végződik. (Arch. Ért. 1892. 172. 1.)

Egy harmadik sírban a következő tárgyakat lelték: 
kettős sárgaréz sodronyból font nyakpereczet (25. ábra), 
egyik végén füllel, másikon kapocscsal ellátva, melyhez 
hasonlót a negyedik sírban is találtak (31. á.) s azon
kívül, mint föntebb említettük, egy ilyen nyakperecz 
ugyanitt már 1878-ban napvilágra került, továbbá Xaszr 
ben Ahmed emir, a Szamanida házbeli közép-ázsiai 
fejedelem 918—919-ki ezüst érmével Galgóczon, Szent 
István, Péter és Aba királyaink denáraival Gerendáson, 
I. Endre érmével Alpáron s végül érem nélkül, de két
ségtelen ősmagyar tárgyakkal együtt Nemes-Ocsán. 
Ugyanilyen nyakpereczek a permi sírokban is előfor
dulnak.1) Találtak aztán egy egyszerű sárgaréz karpe
reczet (26. á.), kis ezüst karikát (27. á.); 2 drb. rossz 
ezüstből készült s a szegélyeken aranyozott boglárt 
(28—29. a—b), mely négyszirmú domború rózsát képez., 
a rózsaszirom körvonalait követő kerettel, a szirmok is 
gömbben végződnek, oldalt mindkét felől s a szirmok 
között a boglár szélén hasonló gömböcskékkel. A dél
oroszországi s a régi kun viseletét föltüntető csészés 
szobrokon találunk ilyen boglárpárt a mellen olyan
forma elrendezéssel, minőt a magyar szűr mellcsatjai 
mutatnak. Föltehető e szerint, hogy a demkóhegyi bog
lárok is e fajta mellcsatok voltak. A mi pedig formá
jukat illeti, legközelebbi analógiáit a nagv-teremiai 
boglárok szolgáltatják, többféle változatban fordul elő 
a pilini leletben sat. A négyszirmú rózsa — úgy látszik —

l)  Aspelin I. R. Antiquités du Nord Finno-Ougrien. Hét 
singfors. 1877. 153. 1. 670, 674. sz.
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nemcsak őseinknél volt nagyon kedvelt díszítési mód, 
lianem egyéb kelet-európai népeknél is, melyekkel őseink 
összeköttetésben voltak; feltalálható úgy a permi lele
tekben,1) mint a Kaukázusban, nevezetesen az osszétek 
földjén a felső-kobáni temetőben,l 2) s aztán egy közép
kori szván triptyckonon,3) melynél a dicsfényes vitéz 
paizsának dudora egészen a pilinihez hasonló rózsával 
van díszítve. Míg az utóbbi a középkor derekáról való, 
a népvándorlás kezdetére megy vissza egy Permben 
talált domborműves ezüst csésze a Sasszanida királyok 
ismert vadászjelenetével; itt is látható a négyszirmú 
rózsa, mely a király kardjának tokját ékesíti.4)

A demkóhegyi harmadik sír tárgyait egy négyszögü 
ezüst boglár (30. á.) egészíti k i ; ennél a négyszirmú 
rózsa már keresztté változott, melynek karjai a négyszög 
csúcsait kötik össze, a mezőben a kereszt karjai közt 
egy-egy gömbbel, alul négy apró szöggel van ellátva.

A negyedik sírból való: a már említett sárgaréz 
nyakperecz (31. á.) egy kettős és egy egyszerű sodrony
szálból, kampója letört, különös érdeket kölcsönöz neki, 
hogy reá fűzve hat agyaggyöngyöt találtak; innen való 
aztán két nagyobb gomb (32—33. á.) egyiken fülma- 
radványnyal; továbbá 5 kisebb gomb (34—38), kerekded 
fejjel, hosszú füllel; egy agyaggyöngy (40. á.) s végül 
egy csörgő (39. a—b), minő Gerendáson és Szabad- 
Battyánban a somlóhegyi leletben is napvilágra került s 
melyhez hasonlók gyakran előfordulnak a felső-volgamenti 
szuszdali mériek s más finn-ugor népek, mint a vepszek 
(vesszek) s a balttengermenti inkerek temetőiben.5)

l) Aspelin I. R. Antiquités du Nord Finno-Ouigren. Hel
singfors 1877. 158. 1. 716. sz.

0 Chantre E. Recherkes anthropol. dans le Caucase. II. 
k. Atlas. XXX. tábla. 20. sz.

3) U. o. IV. k. 74. 1.
4) Aspelin id. m. 142. 1. 610. sz.
5) Aspelin id. m. 219. 1. 1062, 1666. sz. — 229. 1. 1109. 

sz. — 239. 1. 1178. sz.
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Az ötödik sírban leitek egy ezüst karikáról lóggó 
szívalakú csöngőt (41. ábra) gyöngysoros széllel, közepén 
kidomborodó szívidommal, végén kigyófejre emlékeztető, 
bárom gömböcskéből alkotott nynlványnyal; találtak 
aztán egy sima ezüst karikát (42. á.), egy füles sárga
rézgombot (43. á.), hátsó felén két füllel ellátott koron
got (45. á.) s aztán egy sárgaréz kajgyürüt (44. á.) 
egyik végén visszafelé kanyarodó nynlványnyal, minő a 
nemes-ócsai ősmagyar temetőben is előfordult, ezenkívül 
az I. Endre érmével datált alpári leletben, aztán Tápió- 
Szelén Béla dux, Bihar-Udvariban Salamon és Sz. László, 
Karászon Szt. László, Orosházán Szt. László és II. István, 
Szécsénvben I. Endre és II. Béla, Rákos-Palotán Szt. 
László, II!. Béla és Imre, Szabad-Battyánban III. és IY. 
Béla dénáraival, Karczagon XII—XIY. századbeli frisa- 
tikus érmekkel s végül érmek nélkül a csongrádi kettős 
halmi dűlőben, a tetétleni Pengyom, a nagy-körösi Szőr 
s a mezőtúri Béri kettős halomban, Letenyén, Eszter
gomban, Deménden, Puszta-G-yalun sat.

Föltűnő, hogy a hajgyűrű, mely az árpádházbeli 
királyok idejéből való sirokban mindig föltalálható, a 
pogány korban mindössze kétszer fordul elő, holott bi
zonyos, hogy az üstök viseléssel, ezzel az ősmagyar 
szokással volt a legszorosabb kapcsolatban. Kétséget 
sem szenved, hogy a magyarok már a pogány korban 
is feldíszítették a három ágban leeresztett hajfonadékot, 
(j.e ez a díszítmény nem a hajgyürü volt, mely — úgy 
látszik — inkább a szlávoknál volt szokásban. Ha annak 
a demkóhegyi sírnak a mellékleteit tüzetesebben meg
tekintjük, melyben kajgyürüt találtak, azonnal tapasz
talj uk, hogy e sír sokkal szegényebb volt, mint a többi 
s így nem lehetetlen, hogy az, a kit ebbe temettek, a 
lovas vitéz szolgaszemélyzetéhez tartozott s mint ilyen, 
lehetett szláv is.

A XI—XIII. századbeli sírok is általában véve 
szegényeknek mondhatók s korántsem olyan gazdagok, 
mint azok, melyeket pogány magvaroknak szoktunk 
nevezni. Azt hiszem ennélfogva, hogy a sírok ezen két
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csoportozata közt nem is annyira időbeli, mint inkább 
társadalmi különbség van, vagyis az a negyven ősmagyar 
sír nem csupán a keresztyénség előtti időből való, ha
nem a X. századtól kezdve benyúlik az Árpád házbeli 
királyok korába is s a nemességnek a temetkezési 
szokásait, viseletének maradványait tünteti föl. A 
XI—XIII. századbeli érmekkel datáltak pedig a már 
Sz. István által rabszolgai helyzetükből fölszabadított 
jobbára szláv eredetű s idővel elmagyarosodott udvar- 
nokok, földművesek s más alsóbbrendű várnépség temet
kezési helyei voltak s nem is olyan magukban álló 
sirok, mint az előbbiek, hanem hosszú időn keresztül 
használatban volt temetők, melyek rendszerint több száz 
sírt foglalnak magukban.

*

Ezekben foglaltuk össze a demkóhegyi ősmagyar 
lelet tanúságait. Fölötte kár, hogy — mint a legtöbb 
pogány magyar sirnál, ligy itt sem lehet tudni, az egyes 
tárgyakat miképen, milyen elrendezésben, a csontváz 
melyik részénél találták, holott a mily tanuságosak 
maguk a tárgyak az Ízlés, technika és ipartörténet 
szempontjából, ép oly fontosak azok a mozzanatok, a 
melyek őseink szokásaira vetnének világot, de a melye
ket csakis az esetben lehet konstatálni, ba pontosan 
számbaveszitnk minden egyes körülményt, mi a temet
kezési szertartásnak, a viselet, ruházkodás módjának 
valamiféle nyomát tünteti föl. Azok a csüngő boglárok, 
rovátkos kerek gombok sat., melyeket föntebb ismer
tettünk, ép úgy díszíthették a lószerszámot, mint az 
övét vagy a ruha alját s mindjárt jobban tájékozód
nánk rendeltetésünk felől, ha tudnánk, hogy pl. a ló 
szügye  ̂ nyaka vagy fara táján avagy a vitéz derekánál 
vagy térde irányában találták-e P Viszont a csontváz 
fekvéséből, ha pontos leírást nyertünk volna felőle, meg 
lehetne állapítani, vájjon a lovat elevenen temették-e 
el vagy elébb leszúrták s úgy tették rá a vitéz tete
mét — talán ráfektetve, talán ráültetve, mintha életben
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volna. Sc>k liasonló kérdés van még, melyre feleletet 
várunk. Én erősen hiszem, hogy a Demkóhegy, ha tüze
tesebb kutatás alá kerülne, még több ősmagyar emléket 
is tárna elő s régi szokásainknak számos, eddig még 
homályban levő pontjára vetne világot. Hiszen Székes- 
fejérvár az a város, hol a legelőkelőbb magyar nem
zetség ütötte föl székhelyét s lehetetlen, hogy az Árpád- 
ház tagjai már előbb is ne temetkeztek volna arra a 
helyre, mely királyainknak hagyományos temetkezési 
helye volt.



K ő k o r i  l e l e t e k  F e j é r v á r m e g y é b e n .
Közli L ich tneckert József.

A megyénk területén napfényre került sok régiség 
között akadt számos, mely speciális voltánál fogva szé
les körben feltűnést keltett. Az ily leletekről (milyenek 
a polgárdii ezüst tripos, verebi ősmagyar sír stb.) 
archeológusaink kimeritő leírásokat, értekezéseket bo
csátottak közzé, tehát általában ismeretesek, mig a 
megyénkbeli kőkori leletek ismertetésébe eddig talán 
senki sem fogott, holott elég szép számmal fordulnak 
elő, melyek megérdemlik a velők való foglalkozást. Ép 
ezért jelen leírásomban ismertetni óhajtom a megyénk
beli kőkori leleteket, mely sorozat azonban épen nem 
teljes, a mennyiben csak három gyűjteményben foglalt 
kőeszközöket ismertethetek. A nemzeti múzeum gyűj
teményéből, mely a sorozatban a túlsúlyt foglalja e l ; 
társulatunk régiségtárából, hol meglehetős kevés, de 
szép példányok őriztetnek; és végre saját gyütemé- 
nvemből vettem az adatokat, mig pár kisebb és elrej
tett magánygyiijteményt teljesen mellőznöm kellett, 
holott azokban is nem egy kőkori lelet őriztetik.

Leihely A tárgy körülírása

ho
ss

za
cm

.
sz

él
es

sé
ge

cm
.

va
st

ag
sá

ga
cm

. Gyűjte
ményben

Alcsuth Kőcsákány fele . . . . 9-7 — 2 *)Nemz. muz.
K ő é k ............................ 6-8 4-9 —

n Kőgyalú . . . . . . 13-2 5-1 — n n
*) Nemz. Muz. Magyar Nemzeti Muzeum gyűjteményében .
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ményben

Alcsuth Kőháló súly, golyó alakú 
átmérő, a lyuk átmé
rője 9 millim. .  .  . 4 2-2 Nemz. Muz.

Kő balta töredék . .  . — — —

Kő balta töredék .  .  . — — —

1887-ben József fhg. aján
déka egy bazalt véső 11-8 2

Baracs Kővéső............................ 5 4-5 —

Baracska
(Görde)

Mindkét végén éles kő
véső .................................. 6 4 >7 7?

Baracska Kőszekercze................... K i ! 1-2 —

Batta Bazalt kőbalta töredéke — —

Bicske K ő é k ............................ 12-5 5-7 —

U gyanaz........................ 8-3 4'6 — 77 77

Ugyanaz csonka .  .  . 6-4 4-3 — 77

Ugyanaz .  .  .  .  .  . 4-8 3-3 — 77 77

K ő g y a lu ........................ 7 1-2 — 77 77

Kőgyalu csorba .  .  . 4-7 2-8 —

K őcelt............................ 7-2 3-8 —

n ?? ........................................... .......... 8-7 5-4 — 77 77

JJ ................................................................ 6-2 2-2 — 77 r>
„ töredék . . . . — — — 77

Bodaik K ő g y a lu ........................ 6 4 — 77 n
>7 ,, töredék . . . — — — 77 ?7

r> 5? ............................ 5 5 — r> 77

J) Kő é k ............................. 5 4 i 1/* Saját*)c Kőbalta töredék . . . 6 3>/2
Csurgó Kőszekercze................... — — Nemz. Muz.

T) Kővéső szürkés homok
kőből ........................ 5-2 5

Csóka Kővéső zöldes homok
kőből ........................ 14 4 7?

n Kővéső szürkés homok
kőből ........................ 11 4 77

n Kőbalta serpentinből 
csaknem gömbölyű . 5 77 77

» Kőbalta töredék szürke 
homokkőből . . . . _ _ _ n 77

*) Saját gyűjteményemben.
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Csóka Kőék szürkés kőzetből . 3 % 3 3/ Saját.
77 Kőék fekete serpentin . 6-5 5-5 Nemz. Muz.
77 K ő é k ............................. 7 5 17, Saját.

Csákvá r K őcelt............................ 6-9 4 -3 Nemz. Muz.
77 1 ) ........................................... 6-1 5 -5 — 77 77
n 5) ........................................... 12*1 4 -6 —

„ töredéke . . . — — —

, „ 3  lapu . . . . 14 3 —
Átfúrt kőbalta egyik lap-

ján fúrási kísérlet nyo
maival ........................ 10 4-3

r> Lapos kőcelt . . . . 3 -9 3 -2 —

77 K ő g y a lu ........................ 6 2 —
77 r ) ........................................... 6-5 4 — n 77
7? ..................................................... 6 4 ‘5 — 77 77
77 7 7 ........................................... 3 3 — 77 77
77 7 7 ........................................... 9 2-5 — 77 77
?? 77 • t ............................. 10 4-5 — 77 77
n .................................................... 9 5 — 77 77
77 7 7 ........................................... 8 3-5 — 77 77
77 7 7 ........................................... 7-5 3-5 — 77 77
7? .................................................... 9 2-5 — 77 77
77 J ) ........................................... 4 -5 2-5 —
n Kőkalapács lyuknál törve 9 4 —

Csákbe- Kőcelt . . . . . . . 1 2  1 4 -6 —

rény
77

„ törött .............................
Átfúrt kőbuzogányzöldes

— — — 77 77

serpentinből átm. 8 cm. — — - -
Kőék szürke homokkőből 1 2 4 -6 —

n „ zöldes serpentinből 8-5 4 -5 1-5
77 Kőbalta lyuknál törve . — — —
77 Kővéső . . . . . . . 4 1-5 —

n K ő g y a lu ........................ 9 4 27v Saját gyűjt
„ töredékes . . . 5 3 3

Kőbalta töredéke . . . 6-5 6-5 4-5
77 K ő é k ............................ 6 4 174
7? ................................. 5 4% 1

„ töredéke . . . . 31/, 47, 1
Csapdi Kőcsákány foka lyuknál

törve ........................ — Nemz. Muz.
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Lelkely A tárgy körülírása
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Csapdi K ő é k ......................... 4-5 4-2 Neniz. Muz.
77 77 ................................................................. 5-3 4-9 —

?? K ő g y a lu ....................... 10-8 2-7 —
77 Feltűnő nagy kőbalta 

homokkőből, a lyuk 
átmérője 3 cm. . . . 13 8 7 Fejérm.rtár*)

Csoór Feltűnő nagy kőbalta él 
töredéke, lyuknál tört. 8 6 7

P. Forna Serpentin fokos, fúrásnál 
törve ........................ 10-5 3 2 3-8 Nemz. Muz.

Felcsúth Kőfokos, lyuknál törve . — — —
K ő é k ............................ 9.7 4.4 —

77 K ő g y a lu ........................ 5 1-9 —
Föveny Kőbalta . . . . . . — — — Saját gyűjt.

77 Kőék, kis példány — — —
Ercsi Kőék, csiszolatlan . . . 7 5 2 Fejérm. rtár.

r> 7? 77 . . . 9 4V2 2 77 77

77 77 77 . . . 10 4 27, 77 77

77 Nagy kőbalta, élrésze 
feketés mészkőből . 11 71/, 6

7? A kimunkálás első, stá
diumában, fúrás köz
ben elrepedt és kipat
tant kőbalta, csiszo
latlan, homok kő, to- 
j ásdad alakú . . . . 15 7 6 77

Gőböljár. K ő g y a lu ....................... 4-2 3-7 — Nemz. Muz.
Bicskénél 4-1 —

Kőbalta töredéke . . . 6-3 3-5 —

77 77 77 5 4 — 77 77
D. Pentele Sárgás kovakőből pat

togtatott nyílhegy _ Saját gyűjt.
77 Kőbaltafok része, lyuk

nál törve ................... 4V, 31/. 3 77

77 Kőfejsze élrésze . . . 7VJ 21/, OO n 77

77 Kőék, egyik része görön
gyös felületű, simitatl. I 6 Y 21 41/ I * /2' 1 í 77 77

*) A fejérmegyei és városi történelmi és régészeti egyl et 
régiségtárában.
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Leihely A tárgy körülírása
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D. Pentele Kőék fekete kőzetből . 8 6V 2 1 7 , Saját gyűjt.
Id óta Kőbalta élrésze . . . 7 4 7? 3 7 ,

rí „ fok része . . . 4 3 2
Kőcsákány, alul lapos

felül félkört képez, éle 
eltompitva s újra tóm-
paszög alatt kiköszö-
rülve ........................

Szürkés kőék . . . .
7
4 %

5 7 2 
8 7 ,

3 7 .
1

rí rí

Fekete kőzetből készült

I.-Szt.-Gy.

laposra nyomott gömb 
alakú buzogány fele, 
szépen csiszolva, át
mérője 6 1/«, cm., vas
tagsága 3 3 / v  a lyuk 
átmérője l 3/4 cm. . .

Kőbalta homokkőből 12 5 3 7 , Fejérm. rtár.
Kozma K ő é k ............................ 11 5-8 Nemz. Muz.

rí K ő g y a lu ........................ 14 3-8 —

Kőbalta alsó töredéke . 7 4-1 —

Kisrét K ő é k ............................ 3-8 4-4 —

(Moór) >í ........................................ 6 3-1 —

r> K ő g y a lu ........................ 9-4 5-5 —

n Kőhálósuiy közép átfúrva 7-8 6-4 —

K ő g y a lu ........................ 7 4-5 —
Körtvélyes K ő b a l ta ........................ — — —

Kisbér Kővéső szerpentin .  . 6 2 27 , Saját gyűjt.
Keresztes Kőkalapács fele (homok-
Kőrakás k ő b ő l) ................................................ 7V, 5 7 , 4 7 2
(Pátba) K őcelt .......................................................... 7-5 3-2 Nemz. Müz.

Moór 5-3 4*6 —

„  szélességben törve 5-2 2 —

,, balta töéedék . . 6 3-7 _
Átfúrt kőcelt töredék,

bevésett vonaldisszel . _ — —

K ő g y a lu ................................................ 7 4 —

Kőék fekete homokkőből 4-5 3-5 —

Orond pa. K ő é k ........................................................... 5 3 2 Saját gyűjt.
C s á k b e r é n y .. .......................................................................... 6 4 1

7Í rí • • • • * ■ • 5 87, 1 rí tí
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Pátka Kőbalta, a lyuk átm. 2 c. 
„ hiányos kidolgozású,

10 *7. 4 Saját gyűjt.

előbbi fúrás nyomával 9 4 37,
Kova szilánk (májvörös) 3 1 33 >?
K ő é k ............................ 3 4 1% 33

33 y ) .................... . 5 3 17, 33 r»
Kőgyalu töredék . . . 3V, 4 3 33

Kőék idomtalan . . . 5 4 2
33 K ő g y a lu ........................ 57, 2 17, >3

Kőék szürkés kőzetből . 6 4 1 ??
Kőék fekete kőzetből . 7 5 17, V

D. Pentele Obsidian tőrcsucs . . . — — JMemz. Muz.
Sóskút K ő g y a lu ....................... 6-6 2.8 — 33 T)

r) 33 . . . . . . . 10-7 5-7 — 33 n

v  • .................... 10 3-4 — 33 ii

K ő é k ............................... 5-7 3-6 — n

Fúrásnál élt. kőbalta fok 6-5 3-5 — »
Tabajd Kőgyalu csorba . . . 6 — — 33 >?

K ő é k ........................ . 4-2 4-8 — 33 3?

Szfej érvár Kőék kevéssé csiszolt . 57, 37, 2 Saját gyűjt.
Ürge pa. Kőgyalu tört . . . . — — Nemz. Muz.
(Bicske) K ő é k .............................. 6-4 4-7 — 33 3?

Kőbalta átf. hegve letörve 6-3 4-5 — T) 33

K ő é k .............................. 7 2-7 — 33

Yaál „ serpentinből . . . 8 3 17, Fej ér m. rtár
6 4-3 Nemz. Muz.

K ő g y a lu ....................... 8-8 — — 33

33 3 3 .............................. 7 4-4 3-3 33

Kőszekercze töredék . . — — — n 33

Yeleg Kis k ő é k ......................... 4 4 1 Fejérm. rtár.
Vám Hida Kőfokos töredék . . . 8 3-5 — Nemz. Muz.
Pa. Vám. Kőgyalu alsórésze . . 5'5 3-7 — n 33

K ő é k ............................ 4-2 3-5 — T) 33

Zichyfalv. Kőgyalu . . . . . . 5 2 Saját gyűjt.
Kőbalta töredék . . . 5 5 4 n 33

N. Loók Obsidian nyilcsucs . . — — — Fejérm. rtár.
Szfejérvár
szedr.kert

Kőék (miniatur) . . . 2  y. 2 i/
/ 3:

Saját gyűjt,



R é g i h á z a s s á g i  s z o k á s o k .
Ir ta  Biczó Pál.

A népéleti szokásokat illetőleg talán semmiben 
nincs oly nagy változatosság, mint a házasság kötések
nél és lakodalmazásokban. Ugyanazon időben élő nem
zedék körében is hányféle szokást találunk külömböző 
vidékeken, hát még ha száz-kétszáz évvel visszatekin
tünk a mnlt időkbe és a fennmaradt házassági rendel
kezéseket, szabályokat olvasgatjuk, mily nagy eltérést 
tapasztalunk, mily sok különösséget látunk, melyeknek 
manapság se hire se hamva. E régi szokások talán 
mosolyra késztetnek, midőn a lakodalmazások legkisebb 
részletét is szabályozva látjuk, de legyen tisztelet atyá
inknak, hogy ők még a vigadozásokban is bölcs mér
sékletet igyekeztek követni, még lakodalmi örvendezé
seiket is valláserkölcsi szempontból tekintették.

Czikktinkben szólni fogunk vármegyénk lakossá
gának régi házassági viszonyairól, lakodalmi szokásairól. 
Czikkiró az u. n. vértesaljai reformált vallásit egyház
megye történetén dolgozván (mely egyházmegye Fejér
vármegyének félerészét foglalja magában), egy-két adat 
birtokába jutott, melyek atyáink házassági szokásait 
örökitették meg. Megjegyezzük, hogy vármegyénk né
pessége a XYI. század második felétől, a XVIII. század 
első feléig az n. n. „magyar vallást“ vagy a reformált 
vallást követte. E czikkben tehát a ref. magyar nép 
házassági szokásai emlegettetnek azon egykorú egyházi 
törvénykönyvek (kánonok), püspöki rendelkezések, espe- 
rességi szabályok alapján, melyek e megye lakosaira is 
vonatkoztak s az itteni reformátusokat is kötelezték.

19
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A házasságnak pap általi megkötését, egyházi 
megáldását a reformátio hazánban is fenntartotta. Mert 
bár kimondá a magyarországi összes reformátusság né
zetét tolmácsoló debreczeni hitvallás (1562), hogy a 
szentirásban egy betű sem tanitja és igazolja, miszerint 
a házasságot csak is a pap kötheti meg, de tekintettel 
az akkori zűrzavaros, felfordult országos viszonyokra, 
vagy a mint a hitvallás magát kifejezi: „a jelenvaló 
szükség miatt“ és mivel „az utolsó idők szüksége kény
szerít,“ meghagyta a nép által megszokott, annak gon
dolkozás módjába és természetébe átment gyakorlatot, 
melvszerint a pap előtt s a pap által köttetett meg a 
házasság. A helvét hitvallás is egyházi dolognak publi
kálta, hasonlóképen a dunamelléki ref. egyházkerület 
alá tartozó fejérmegyei reformátusokat kötelező herczeg- 
szöllösi (Baranyamegye) kánon is (1576) eme szavakkal: 
„a házasulok öszveesketését egyházunkban fenntartan- 
dónak Ítéljük.“ E kánon még az eljegyzést, a kézfogást 
is a pap előtt parancsolta eszközölni; meghagyta a pap
nak azt is, hogy addig össze ne eskesse a jegyeseket, 
„mig szabadságuk felől meg nem bizonyosodott,“ to
vábbá, hogy a házasságkötés „éhóra“ legyen (vagyis 
reggel), és hogy vasárnap, szombaton és hétfőn ne tör
ténjék esketés. A jegyesek templomi kihirdetéséről e 
kánon nem szól, de hogy szokásban volt, a többi ma
gyarországi egyházi törvénykönyvek a XVI. század 
második feléből rendelik és bizonyítják. A pap reggeli 
,istentisztelet végeztével a templomban az Ur oltára elé 
(igy neveztetett az Urasztala) állította a jegyeseket, 
kérdéseket intéze hozzájuk, nem ígértek e egymásnak 
házassági fogadalmat ? nem vérszerinti rokonok e ? sze
retik e egymást? Azután tanítást tartott a pap, miért 
rendelte isten a házasságot, miképen kell élni a háza
soknak? azután imádkozott, majd az esküformát utána 
mondák a jegyesek, mely igy hangzott: „Az igaz isten, 
a ki atya, fiú, szentlélek, teljes szentháromság, egy 
bizony örök isten, engemet úgy segélyjen az én igaz 
hitemben, hogy ezt a személyt, a kinek kezét fogom,
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igazán szeretem, szeretetböl veszem hozzám holtig való 
házastársul; véle tűrök, véle szenvedek, véle megelég
szem, sem egészségében, sem betegségében, sem jó, sem 
gonosz szerencséjében hitetlenül el nem hagyom, mig 
tisztességben megmarad. Isten engem úgy segélyjen!“ 
Ezután a pap a maga jobbkezét az egvbeadottak ke
zeire tevén, igy szólt: a mit isten egybeszerkesztett, 
ember ne válassza e l! és a házaspárt Ábrahám, 
Izsák, Jákob istenének áldásával elbocsátá. Ekkor tör
tént az éneklés, a reformátor Batizi András éneke zen- 
gedeztetvén: „Jámbor házasok meghallgassátok! stb.“ 
A lakodalmi szokásokat ez időből nem tudjuk, mert 
adatunk nincs. Csak annyit tudunk, hogy nehány nap 
múlva az „uj asszony“ a templomba ment és ott a 
pap által „beavattatott.“ Ezt a szokást azonban későbbi 
kánonaink eltörülték, sőt már a debreczeni hitvallás 
(1562) is kárhoztatja, mert azt mondja: „a házastársa
kat eskétéskor oktassuk, ne pedig eskü után űzzünk 
csúfot belőlük.“

A házassági viszonyokról, lakodalmi szokásokról 
a XVII. századból már többet tudunk vármegyénk 
lakosainál.

A papnak eiőleges teendői közé tartozott az, hogy 
felügyeljen a faluban arra, miszerint a gyülekezetnek 
tisztesebb és értelmesebb tagjai a házasulandók között 
mintegy közvetítsék a házasságot s e tekintetben azok 
helyesen járjanak el. Az u. n. komjáti kánon, (mely 
Székesfejérvármegyét is említi, hogy ennek lakosaira 
is tartozik rendelkezése) parancsolja (1623), hogy „min
den falvakban bizonyos házasságszörzők legyenek (ho
nestae famae proci), kik az egyházi személyekkel mun
kálkodjanak és közbejárjanak illendő személyek házasit- 
tatása dolgában. A dunamelléki egyházkerület püspöke, 
kinek fennhatósága alá tartozott Fejérmegye is, név- 
szerint Simándi Mihály (1626 —1633) emlékeztette 
egy rendeletében papjait, hogy „a házasság dolgában 
a násznagyok sehol a prédikátorok tudta hire nélkül 
leány keresésbe, el ne induljanak, ha hire nélkül járnak,

19*
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a mi azután esik a házasok között, senkire ne vegye
nek.“ Még inkább kitűnt a pap befolyása az eljegyzé
seknél, kézfogásoknál. Az 1652. évi egyházkerületi gyűlés 
kötelességükké tette a papoknak a gyülekezet előtt 
kihirdetni és ellenőrizni, hogy „a kézfogás a prédikáció 
után vagy imádkozás után (reggel) legyen.“ „Megtilt
juk — úgymond -— hogy egy köböl bornál többet 
vegyenek, hanem azzal elégedjenek meg, ha pedig a 
legény szegénységgel vagyon, egy tallér árut adjon. He 
menjen a leányos házhoz sereggel, hanem negyed vagy 
ötöd magával (a násznagy). A leányos ember nem tar
tozik több kezkenővel, hanem a prédikátornak, kérő 
embereknek, és a vőlegénynek. A legéuy is ne adjon, 
hanem csak a mátkájának. Ha hazaviszi, a mint egymás 
között megalkudhatnak, mi tőlünk szabadság.“ Továbbá 
rendeli: „a nősülő legény is ne csináltasson mátkájának 
csizmát, mert ez isten parancsolatja ellen vagyon. V. 
Mózes XXIL rész 5. vers.“ Az 1724. évi gyűlés pedig, 
melynek végzéseit a vértesaljai esperes sajátkezű alá
írásával fogadta el s kötelezte magát azok megtartá
sára, akként rendelkezett, hogy „a kézfogás egy asz
talhoz és egy tálhoz, legfeljebb kettőhöz leférő vendé
geknél többre soha ki ne terjedjen, az is pedig nappal 
legyen és ne éjszaka. A násznagy csak harmadmagával 
jelenjen meg a leányos háznál.“ Majd folytatja a ren
delet: „a prédikátorok soha addig senki házasságát 
meginditani ne engedjék, se ki ne hirdessék, se meg ne 
i esküdtessék a házasokat, valameddig ezen végzéseknek 
szoros megtartására a menyegzőknek principálisai ma
gukat kézadással nem kötelezik.“ A komjáti kánon 
büntetést rendel azokra, kik a kézfogó után a szövetség 
felbontásának okozói valának. „A magistrátostól — úgy
mond — testi vagy jószágbeli büntetés alkalmaztassák 
a felbontó atyákra vagy anyákra.“ A háromszori ki
hirdetés a papnak szigorú kötelességévé tétetett. Paran
csolta ezt komjáti törvénykönyvünk is, továbbá mind
egyik liturgiás könyvünk, melyek az időben megjelentek 
s közhasználatba vétettek; de mégis történhetett néha
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valami okból kivétel, mert az 1773. és 1775. évi egy
házkerületi gyűlések újból szigorúan parancsolják a 
háromszori kihirdetést. Úgyszintén ágendás könyveink 
arról is bőven rendelkeznek, hogy még az egybeadás 
előtt „igen szorgalmatosán meg kell értekezni azon 
embertől, mely ember a házasulandóknak neveket bé- 
adja kihirdetésre“ hogy nincsen e valami akadály? Az 
akadályok azok, melyek ma is gátlók. A házasság til- 
tatott „hivők és hitetlenek“ között. Komjáti kánonunk 
rendelé, hogy „a keresztyén leányzókat nem engedjük 
adni sem a zsidóknak sem a pogányoknak (törököknek), 
ha pedig a szülők erre kényszeritenék leányaikat, egy
házi büntetésre vitetnek.“ Katholikus és református 
vallásu jegyesek között ritkán jött létre házasság; ha 
jött is létre mgyénkben, a veszprémi kath. püspök (ki 
alá Fejérmegye is tartozott) 1726. évi rendeletét érvé- 
nyesité papjainkon, ha ily házasságot kötöttek meg 
(első sorban 12 írtra, másodízben 24 írtra büntettettek, 
harmadizben „megfogatván“ börtönbe vettettek. (Pénz- 
büntetésre van példánk.) Ifjú személyek között is tilos 
volt a házasság. Komjáti kánonunk csak 14 éven felüli 
leánynak engedte meg, ha a pap ellenkezőleg cseleke
dett, 14 írtra büntettetett, később tisztitől megfosztásra. 
Az 1724. évi egyh. kér. gyűlés pedig kimondá, hogy 
„22 éven aluli ifjak és 14 éven aluli leányok házasságra 
össze nem adhatók.“

A házasság megkötése bizonyos napokhoz és azo
kon is bizonyos időponthoz volt kötve. Vasárnap soha 
sem engedtetett meg. A többi napokon sürgősebb ese
tekben, kivételesen megengedte a pap, de legszokásosabb 
volt a keddi menyegző. Az 1652. évi egy. kér. gyűlés 
igy rendelkezik: „megtiltjuk az advent heteiben mind
járt első vasárnaptól fogva mind vizkereszt napig a 
mennyegzöszerzést kéréssel kézfogással, mennyegzőtétel- 
lel együtt. Megtiltjuk husvét előtt három héttel, utána 
egy hétig; pünköst előtt két héttel, utána való első 
hétig.“ E rendelkezéseket újból megerősítette az 1759. 
évi egyh. kér. gyűlés. Az esketés reggeli órában történt



294

meg, mint az 1652. és 1713. egyházi gyűlések rendelik 
„reggeli könyörgés után a templomban.“ A mikor is a 
pap maga elé állitván a jegyeseket az urasztala elé, 
ágendájából alkalomszerű beszédet intézett a gyüleke
zethez és a jegyesekhez, azután imádkozott a leendő 
házaspárért és az urimát is elmondva igv szólt a jegye
sekhez: „fogjátok meg egymásnak kezét.“ Ekkor két 
kérdést intézett hozzájuk: 1. Ha nem adtad e kezedet 
másnak, házasságnak okáért ? 2. Ha szereted e ezen 
személyt? Ezután elmondák a jegyesek az esküformát; 
végre a házaspár megáldása történt Abrahám, Izsák 
és Jákob istenének áldásával, mely után éneklés történt.

Egybeadás után következett a lakodalom. Egyház
kerületi rendszabályaink ezt is igyekeztek a tisztességes 
vigadozás medrében megtartani, de kevés eredménnyel. 
Igaz, hogy olyat is kivántak a násznéptől, hogy táncz, 
muzsikaszó stb. ne legyen, a mi kissé talán túlkorláto- 
zása volt az örvendezésre hivatott vendégsereg jóked
vének. Ha azonban tekintjük az akkori szomorú időket, 
melyekben népünk (a reform, nép) vallási és polgári 
tekintetben szánandólag nyomorgott, talán indokolva 
látjuk a lakodalmazások alkalmával előfordulni szokott 
erkölcs és természetellenes visszaéléseket gátló rendel
kezéseket. így az 1652. évi egyházkerületi rendszabá
lyok, még inkább az 1724. éviek (melyeknek megtartá
sára az egyházmegye nevében esperes és Diószegi 
Mihály (sárkereszturi pap) és assessor Sélyei Pál (bicskei 
pap) kötelezték magukat) a következőket parancsolják: 
„A násznagyok, vőlegények, szolgálólegények és vőfélyek 
a prédikátornál kézbeadással kötelezzék magukat, hogy 
muzsikát és tánczot senkinek meg nem engednek meny- 
nyegzőjiikben kezdetitől fogva végig, melyet ha meg
szegnek, mint hitszegük megbüntethessenek, a templomból 
kitiltattassanak. Mind a vendégek, mind a szolgáló 
legények, a násznagynak elmenetelekor mind eloszolja
nak, mert azután szokták véghezvinni minden istente- 
lenséget a gazdának nagy molestiájára. A keddi egy 
ebéddel elégedjenek meg mind a gazdák mind a ven-
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dégek, mind a lakodalomban szolgáló legények. Szerdára 
senkit be ne gyűjtsenek a gazdák. Ezokáért az ajándék 
mutatásokat a mennyegzőkben eltörüljük s megnem 
engedjük, mert a sarczoltatás a szeretetnek ellensége, 
nem ajándékért, hanem szeretetért hivassa a gazda a 
vendégeket, a vendég is nem ajándék mutatásért, hanem 
szeretetért menjen a lakodalomba. A kik pedig más 
helységből házasodnak, azoknak lovas és puskázó bolon
dozó legényeket meg nem engedünk, a kik mennek, 
menjenek kocsin, nem lovakon nyargalózva, mivel sok
szor barom és ember halála romlása, a puskázásból 
penig gyúladások történtének. Azért a lovas és puskázó 
legényeknek nvargalódzását egészben tilalmazzuk kemény 
büntetés alatt.“ Az 1739. esperesi évi visitátió kérdései 
is kiterjeszkednek a lakodalmi vigasságokra, mert kérdi 
az esperes a paptól egyházmegyénkben mindenütt: „a 
lakodalmazások micsoda excessusokkal mennek végben ?“ 
Az egyház a maga felvigyázói és ellenőrző gondját 
később sem vette le a házas felekről. A pap tisztének 
tartotta a versengő házasokat békiteni, ha ennek nem 
sikerült, az egyházmegye és egyházkerület gyűlése is 
megkisérlette, sőt végelválást is eszközölt, a mi a kom- 
játi kánon szerint „pénzbe“ került. Egy század óta 
azonban a házassági ügyekbeni biráskodás a világi tör
vényszék jogkörébe tartozik a reformátusoknál.

íme ezek a halvány és töredékes adatok, a közlött 
egyházi szabályok parancsoló és tiltó rendelkezései mu
tatnák, hogy a házassági viszonyok a régmúltban kö
rülbelül minők lehettek őseinknél e vidéken, hol mi 
most lakozunk. Bővebb és részletesebb adatok czikkiró 
rendelkezésére még nem állanak, a polgári levéltárak
ban ezután akarván buvárolni. Annyit láthatunk a fen
tiekből, hogy a házasságkötés merőben, egyházi dolog 
volt, az egyház szolgái még a mellékes keriilményeket 
is szabályozni igyekeztek.

Korunk, a mai világ pedig épen ellenkezőre 
törekszik.



D e m  k ő h e g y i  ő s m a g y a r  tem ető '.
Közli L ichtneckert József.

Jelen füzetben Nagy Géza úr a megyénkbeli ős- 
magyar leletekről értekezik, ismertetve a verebi, battai, 
tinódi és Székesfejérvár-demkóhegyi ősmagyar leleteket 
„A székesfej érvári magyar pogánykori lelet“ czim alatt, 
mely ősmagyar leleteinket ismertető leirásért a legna
gyobb köszönettel tartozunk.

A demkóhegyi leletre vonatkozólag egynéhány 
sorral óhajtanék ez ismertetéshez hozzájárulni, nem 
mintha bírálni akarnám előadását, de mint olyan, ki a 
leletek fokozatos előfordulását figyelemmel kisértem, 
előfordulási körülményeit tudakoltam, s magát a lelhely 
környékét is vizsgálat alá vettem, egynéhány oly adat 
birtokában vagyok, melyek Nagy Géza ur figyelmét 
vagy elkerülték, vagy egyáltalán nem jöttek tudomá
sára, vagy melyek felől téves informatióban részesült.

Előre bocsátom, hogy ismertetésem csupán a lele
tek előfordulását, azok körülményeit, és magát a lelhely 
tüzetesebb vizsgálását fogja tartalmazni, s ha ez ismer
tetés adatai, a leletek előfordulását illetőleg, néha ellent
mondanak Nagy Géza űr által előadott adatokkal, 
koránt sem bírálatnak, hanem köteles ismertetésnek 
Teendők.

Az úgynevezett székesfejérvár-demkóhegyi ősma
gyar sírok felfedezésüket homok bányászatnak köszönik. 
Eme homok bánya pedig fekszik a sóstói sétányon túl, 
az előtte elhúzódó u. n. csikvári ut mellett, a vasúti 
vágány (Kanizsa felé) átmetszésénél a demkóhegyi 
szőlők elejénél. A leletek zöme itt került napfényre.
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Ámde nem csak itt fordultak elő oly vázak, melyek 
melléklete ősmagyar jelleget árul el, elő jönnek ezek 
másutt is eme környéken, melyekről alantabb fogok 
szóíani.

Talán érdekes lesz, ba ama véletlent, mely eme 
sirok felfedezésére vezetett, előadom. Egy séta alkalmá
val számtalan cseréptöredék kivta fel figyelmemet az 
•ott található leletekre. Ostelepet sejtettem e helyen, s 
egyéb régiségeken kivül az egykor ott lakók sirjait 
kerestem. Igaz, hogy ama hely egy őstelep, sírokat is 
találtak vele átellenben a sóstói sétányban, urnák alak
jában, de a minket érdeklő sirok nem itt az egykori 
homokgödörben, hanem az előbb emlitett bányaterületen 
kerültek elő. Ugyanis megkérdezvén az ott dolgozó 
vállalkozót, Szabó Józsefet, ugyanazt, ki Nagy Géza 
urnák az 1892. évi szept. hóban tett kirándulás alkal
mával a felvilágosításokat részben tévesen adta meg, 
ha váljon talált-e valamit e helyen, azt felelte, hogy 
igen is talált csontvázakat, voltak is mellettük némi 
apróságok, de miután tőle senki sem kérte, visszate
mette ; megigértettem azonban vele, ha valamit ezen
túl talál, nekem el fogja adni.

Nemsokára ezután előjött egy csontvázon ama 
nyakperecz, mely a mellékelt képes táblán a 31. szám
mal van ellátva, a reá fűzött 6 gyöngyszem, 39. szám 
alatti bronz csörgő, 32 — 38. számú bronz gombocskák 
kíséretében. Szabó állítása szerint ez a nyak körül volt, 
mint a mily körülmények közt találtam magam is 
hasonló nyakdiszeket, melyekről alantabb az általam 
felásott női sir leírásánál szólok. — Pár nap múlva 
ismét egy sirt bontottak fel a homok hányok, mely sir 
melléklete a következő: egy pár ezüst fülbe való, két 
karika, egyiken szivalaku vert ezüst lemez, mig párjá
ról a hasonló dísz elveszett (1. u. ott 41., 42. sz.); üres 
bronz gomb két részből összeforrasztva (u. o. 43. a, 
43. b.); 2 drb bronz karperecz, sima huzalból, egyik 
u. o. 26. sz., a másik, kisebb, nincs lerajzolva, hasonló 
alakú; egy agyag gyöngyszem (1. 40. sz.)
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Időközben azután több oly sir került napfényre, 
mely egyáltalán nem tartalmazott mellékleteket. Én 
magam négy ily sir felbontásánál voltam jelen, gondol
ható azonban, hogy több melléklet nélküli sir is jött 
elő ezeken kivül, sőt maga Szabó állította., hogy mielőtt 
én figyelmeztettem eme leletekre, már sok csontvázat 
talált, melyeket azután szépen vissza temetett.

Mint határozatlan sirleletek kerültek elő megsza
kított időközben: egy nyakperecz 1. 25. ábra; ezüst és 
bronz gyűrűk, hasonlók a 42. és 27. számuakhoz; egy 
bronz karperecz, hasonló a 26-ik számúhoz, két részre 
vágva (eredeti metszés) ; több nyakperecz töredéke; az 
ezúttal rajzban közlött 1-ső és 2-ik számú karpereczek 
is így, időközben jutottak hozzám egy ezüst gyűrű kí
séretében. Ezek után került napfényre egy nagyobb 
lelet, mely női sir jelenlétére enged következtetni, s 
idomait tekintve megegyez a szeged bojárhalmi lelettel.

Magok a tárgyak következők: ezüst karperecz 
(11. ábra); ezüst, aranyozott gyűrű (12. ábra); 1 pár 
függő (13. a, 13. b, 14. a, 14. b, 15. 16. ábrák) ezüst 
huzalból felső része hiányos, (13. a) a mennyiben a 
fülbe illesztendő kampós vég letört, párja (14. a.), tel
jesen összezuzódott a kiemelő munkások kezei közt, 
ezeknek alsó részét, csöngőjét, képezte egy egy 4 csepp- 
idomból alkotott nyúlvány, felül kis karikával, mely 
vele szerves egészet képez s a felső rész középső ki- 
gyódzó részébe volt fiizve. A munkások úgy vették szét 
a két darabot, hogy feszitettek rajtok, minek folytán 
a nyúlvány füle kipattant (14. b), felső részének 
középső kanyarulata eltörött azon helyen, hol a nyúl
vány függött; egv ezüst karperecz (24. a) fokozatosan 
vékonyodó huzalból végén a 24. b. ábrán látható cso
móval ; 6 drb 2-ős nagyobb boglár aranyozva (18. a. 
18. b, 17. a, 17. b ) ; 5 drb kisebb csüngő, egészben, 
aranyozva, (21. a, b, 20. a, b ); 3 drb hasonló csüngő 
felső gomb-része, (22. a, b, 23. a, b ); ugyan ily alakú 
1 drb homoru-domboru vonal dísszel, ketté válva (19. 
a, b). Minthogy mindeme leletek ismertetését sokkal
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bővebben írja le Nagy Géza ur, én csupán felemlité- 
sökre szorítkozom.

A női sirlelet után egy kardjával eltemetett férfi 
csontvázára bukkantak. Vastárgyai: a kard (1. a, 1. b, 
1. c); egypár töredékes kengyel, (2. 3. ábra); fokos 
(4, a, 4. b ); zabla két részben (5. b. ábra); egy szeg 
(7.), vastöredékek (8, 9. a, 9. b). Állítólag e lelethez 
tartozik ama két boglár is, mely (28. a, b, 29. a, b) 
ábrák alatt van lerajzolva, és a (30) alatti kisebb rózsa 
alakú boglár, melyek előfordulási körülményéről azonban 
bővebb felvilágositást nem kaptam, kivéve a vastárgyakat.

Eme kardos vitéz is, mint a többi váz, kinyujtó- 
zott helyzetben feküdt, feje mellett lófej volt. Szabó azt 
állította, hogy a ló egyéb része oda nem volt temetve, 
mi könnyen hihető, ha tudjuk, hogy az összes lószer
szám, zabla, kengyelek, vasdarabok, fokos stbbi, a vitéz 
mellére volt helyezve; s hogy ez valószínű, mutatja azon 
körülmény hogy a zabla közép vasai egymáshoz 85"-nyi 
szög alatt hajolnak, s a szijtartó karika ezek egyikére 
van forrva, mi, ha a zabla a ló szájában lett volna, 
semmi esetre sem lehetne ily helyzetben. Már most, 
ha el is temették az egész lovat, azt okvetlenül lesze
relt állapotban tették a vitéz mellé.

Ezen leletek után a város beszüntette e helyütt a 
homok hordást, tőle mintegy 100 méternyire nyitva 
egy uj bányát, hol mindeddig nem akadtak egyébre, 
mint egy árpádkori sarkantyúra. Ha tehát időm en
gedte, magam kísérlettem meg ásatni, s csakugyan több 
kevesebb sikert értem el.

Egy 105 cm. hosszú váz 145 cm. mélységből került 
elő. Melléklete: egy pár fülbe való, sima bronz huzalból 
képezett nyitott karika. Egy más alkalommal hasonló 
mélységben mintegy 114 cm. hosszú váz került elő, 
melynek melléklete egy pár S alakúra visszahajtott 
végű, vékony bronz huzalból alkotott fülbevaló volt. 
Mintkét váz kinvujtózva kelet nyugoti irányban, arcz- 
czal kelet felé feküdt, az elsőnek keze kinyújtva, mig a 
másodiknak mellén keresztbe téve volt.

ITIGYM
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Egy véletlen körülmény újabb leleteket hozott 
napfényre. E körülmény a csikvári útnak a Maroshegy 
mellett elvonuló részének feltöltése volt. Az erre szük
séges földanyagot a szomszédos legelőből ásták, mely 
terület azóta nagyobbára szőlővel van beültetve. Re
mélve, hogy itt is előbukkanhatnak sirok, utána néztem 
a dolognak, s csakugyan ott díszelgett egy pár koponya 
és egyéb emberi csont az utszéli árokban. Első teendőm 
volt megnézni, váljon nem-e veszek észre zöldes foltokat 
a csontokon, ami egy koponyán észlelhető is volt a fül
csonton, a mely a fülbevaló oxidátiója folytán került 
oda. Megkértem tehát a munkásokat, tegyék félre nekem 
az esetleg lelt tárgyakat, mi meg is történt. Ez útjavítás 
mintegy 7—8 sirt és két mellékletet szolgáltatott; egyik 
egy fülbevaló S alakú visszahajtott végekkel, (44. ábra) 
bronzból, a másik réz vagy bronz korongocska, fibula 
szerű szerkezettel, (45. a, 45. b).

Valamint az előbbi bányában, úgy e területen is 
felásattam egynéhány sirt, tapasztalataim a következők. 
Két esetben erősen kifejlett vázat találtam, kelet-nyu- 
goti irányban, melléklet nélkül; mig egy harmadik 
váz összenyomva, agyonzuzva feküdt, mintha úgy gyö
möszölték volna a sirba. Még ma is fel lehet ismerni e 
vázak helyét a szétszórt, összetöredezett csontdarabok
ból. Általában kelet-nyugoti irányban feküdtek, egy
mástól 1 m. távolságra, kel. nyugoti vonalban.

E helyen felfedezett sirok az előbb birt bányaterü
leten lévő síroktól 300—400 méternyire vannak. Ez a 
körülmény önkénytelen ama kérdést veti fel az ember
ben, nincs-e összeköttetésben eme két hely egymássá], 
azaz nem-e egy temető létezik eme területen. Hogy 
rendszeres temetővel van dolgunk, az a körülmények 
igazolása folytán, való. De hogy e két leihely nincs össze
függésben, azt a hely természeti körülményei igazolják, 
ugyanis a homokbánya és fennt említett hely között 
egy vízfolyás van, mely a különben egyforma magas 
dombot, fokozatos eséssel elválasztja. Itt a temetkezés 
megszűnik, mig a vízfolyáson túl, a bányaterület ellen
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kező oldalán, a csikvári útból a Maroshegyre vezető 
bejárást, feltöltött utat készítvén, számos csontvázra 
akadtak a munkások, mely leletekről azonban már későn 
értesültem, s így bővebben nem figyelhettem meg e 
leleteket. Eme sírok a bánya területtől 140 m.-re vannak. 
A most leírt sírok, és az előbb felhozott uttöltésre szánt 
földhordás között szőlők és veteményes földek terülnek 
el, melyeken itt ott előjöttek csontvázak, mik a két hely 
temetkezési összefüggése mellett szólnak.

Most legújabban, 1898. márczius hóban magam 
bontottam fel egy sírt, mely 114 cm. mélyen kelet- 
nyugoti irányban, kinvujtózott helyzetben, arczczal ke
letnek néző női csontvázat tartalmazott. A föld elhor- 
dása közben, a partból kiálló lábszárcsontok figyelmez
tettek e sírra, s mivel már a csontok el voltak törve, 
a váz hosszúságát meg nem mérhettem. E váz koránt
sem volt oly jó fentartásu, mint a többi mellette elő
került váz, minek azt az okát lehet adni, hogy mig 
legtöbbnyire fehér homokban jőnek elő a vázak, ez 
fekete hamus rétegben volt; koponyáját a föld össze
nyomta, bordáiból mi sem volt már, s az egész csont
állomány törékeny, omlós volt. Balkarján találtam a 
2-ős számú karpereczet (2-ik tábla), mely mindenütt 
egyenlő vastag sárgaréz huzalból áll, és végei felé kigyó 
fejet képez; a két kigyófej közötti tag kissé meg van 
lapítva és ugyanott elmetszve, patinája szép sárgászöld, 
egy részén, közepén, az ujas szövetének lenyomata 
szépen kivehető. Nyakán 3 soros ékítményt leltem : egy 
bronz vagy sárgarézből készült nyakpereczet, mely a 
koponya állcsontját zöldre festé. Megegyez a 31. szám 
alatti nyakpereczczel, csakhogy finomabb sodronyból van 
fonva, különben ez már az ötödik nyakperecz a lelhely- 
rő l: emellett foglalt helyet a második sor nyakék, a 
g) alatt lerajzolt egyenlő nagyságú gyöngyökből alkotva; 
s utána legalul a nagyobb gyöngyszemekből, (a 3-ik 
sor ék) keverve és Ízlésesen elhelyezve a bronz gombocs
kákat és egy fonott bronz karperecz töredéket (1. 3. sz. 
karpereczet.) E lelet megmagyarázza az oly sok hasonló

í
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sírban előkerülő gombocskák (a) mikénti viselését; 
ugyanis eme gombocskák a gyöngysorba (a—f) fűzve, 
nyakon viseltettek, mint azt a szemenkénti kiszedésnél 
ii rajzzal megegyezően találtam. E kettős gyöngysor 
mintegy 59 drb különböző szinü, anyagú és nagyságú 
gyöngyből állott, közbe fűzve 6 bronz gomb és az em
lített töredék.

Csüngök és gyöngyök: a) Négy kisebb és nagyobb 
usüngő bronzból, hol gömb idomuak, hol gomba idomuak 
karikával, melyen átjárhatott a zsineg, b) Agyaggyöngy, 
fölülete hornyolt, színe zöldes, c) Öt üveggyöngy, áttetsző, 
felülete lyuka irányában rovátkolt, három nagyobb és 
két kisebb példány, d) Opál üveganyagból készült gyön
gyök, sziniik feketés-szürkés-barnás, kívül fehéres be
rakásokkal, 6 drb. e) Három hasonló gyöngy fölrakott 
kidomborodó szálakkal, f) Hengerded gyöngyök ugyan
oly anyagból, körülfutó zöldes, fehéres szálakkal, g) Vé
konyabb falu kerek gyöngyök hasonló anyagból, szür
kések, fehérek, barnásak, 32 darab körül.

A mellékelt rajzon látható kést lócsontok közt 
találták az őrház mellett szőlő ültetés alkalmával.

Ezekben vázoltam a Demkóhegy közelében előjött 
sírokat s mindama körülményeket, melyek reájok vonat
koznak, s most ama határozott állítással bátorkodom 
előlépni, hogy itt egy ősmagyar temetővel van dolgunk, 
mely akár az u. n. pogány korból, akár az első Árpád- 
házi királyok idejéből származhatik, eme kérdés eldön
tése még későbbi kutatásokra várván.

A következőkben tehát azon okokat sorolom fel, 
melyek emez állítást megerősítik.

A bánya területen mintegy 20—25 sir jött nap
világra fokozatos part döntés közben; az ut készítésnél 
az említett vízfolyásnál legkevesebb 5 sir; került elő; 
feljebb a csikvári útnak a Maros hegy melletti részén 
7—8 sírra bukkantak; a sóstói sétatérrel szemben a 
3-ik kilométert jelző oszlop közelében a csikvári ut 
árkában 1 sírra akadtak az utkaparók ; a kanizsai vonal 
őrháza meilett, mely a homokbánya közvetlen szomszéd-
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ságában fekszik, a szőlő ültetők számos lő- és emberi 
csontot találtak; e biztosan meghatározható sir közé 
tartozik a Dr. Hattyuffy Dezső ur állal az Arch. E r i
ben leirt sir is, mely a Demkóhegy egyik szőllejében 
jött elő.

Mindeme sirok bizonyitékoknak yehetők állításom 
mellett, s ha tekintetbe vesszük, hogy az egész demkó- 
hegyi szőllő területen, sőt a Maroshegyin is, szanaszét 
találhatók az emberi- és lócsontok, mint azt az ottani 
gazdák állítják, nem kételkedhetünk abban, hogy itt egy 
nagyobb szabású temetővel állunk szemben.

A jövő kutatások majd lehetővé fogják tenni, hogy 
részletesebb és bővebb képet nyerjünk eme temetőről,, 
mely bizonnyal számos érdekes és az ősmagyar korra 
nézve hézagpótló anyagot rejt magában, és ép azért 
csak erkölcsi kötelességet teljesítek, midőn ez ősmagyar 
temetőre úgy az országos régészeti és embertani társu
lat, valamint a milleniumi kiállítás történelmi bizottsá
gának figyelmét felhívom.



O k l e v e l e k
Alapi Salamon Yincxe családi levéltárától.

Ism erteti Károly János.

Xagy hálával tartozom Alapi Salamon Yincze 
tagtársunknak, hogy családi eredeti okleveleinek 
kiadatlanaiból egy részt az ez idei Évkönyvünk
ben való közlés végett felajánlani szives volt,1) 
mert mondhatom, nagy szolgálatot te tt ezáltal 
a történetirásnak, lévén az okiratok között oly 
becses példányok, s ezekben oly fontos adatok, 
a melyek úgy helyrajzi, de különösen család- 
történeti és genealógiai tekintetben vidékekre 
is, meg családokra is eddig ismeretlen ténye
ket tárnak föl. fís én különösen örvendek ezek 
közölhetésónek, mert meg vagyok győződve, 
hogy szerény évkönyvünk úgy a nagy közönség, 
mint különösen az oklevél kutatók és genealó
gusok előtt csak is ez oklevelek közlése által 
nyer nagy fontosságot.

Olvasva pedig ezen kiadatlan levelek szö
vegét, nem álhattam ellen, hogy azokat száraz 
közlésen kivül ne ismertessem, s nem annak 
sem, hogy az ismertetésen kivül azok kiegészí
tése czéljáhól ne vegyem föl Évkönyvünkbe *)

*) A többinek közlése jövő évre marad.
20
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azon két oklevelet is. melyek nincsenek ugyan 
a család birtokában, de kiegészitik amazokat; 
egyike ezeknek t. i. a IY. sz., mely a Győri 
tört. és régészeti füzetek II. k. 4. fűz. 299—302. 
lapjain, másika pedig Fejér God. Dipl. III. 512. 
1. V. 3. 240. 1. és VII. 5. 459. 1. látott napvi
lágot; valamint azokat is, melyek a Hazai Ok
levéltár egyes köteteiben lettek közölve, de a 
közönségnek csak kis része előtt ismeretesek; 
mert csak is igy össze csoportosítva lehet az 
Alapi Salamon család régi származása, genusa 
kótsegenkivülisógót bizonyítani.

Minthogy azonban az itt közlött I—XXVII. 
oklevelek egy része más családokra is kiter
jeszkedik, a melyek Salamonékkal részint birtok, 
részint rokonsági viszonyban voltak, ezeket 
érintetlenül hagyva csakis azokat veszem föl 
ismertetésem tárgyául, a melyek az Alapi 
Salamon, és a melyek a Sennyey család múlt
jára nézve nyújtanak eddig ismeretlen adatokat.

A III. sz. oklevélben Salamon, Gál fia a 
Durugcha nemzetségből,— de genere Durugcha — 
Danich fiaival, Danich és Guruzlóval, ugvszinte 
Juro fiával Bransával sümegi várjobbágyokkal, 
kikkel már előzőleg Moys mester előtt tárgyal
ták ez ügyet a csázmai káptalan előtt Sümeg 
megyében fekvő Predemih birtok iránt 1263. 
szép. 7-én abban egyeznek meg, hogy Salamon, 
Gál fia, megtartja Predemih birtokot örök tu
lajdonul, Danich fiainak és Bransának pedig 
három márkát fizet, miből tiz pensát azonnal 
le is fizetett.
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Ez a Salamon azonban, ki a diplomában 
magyar nemzetiségűnek — Saloman hungarus- 
nak mondatik, a IV-ik oklevél szerint, mely 
3 273. márcz. 1-én kelt, de a melyben át van 
véve IV. Béla 1264. és V. István 1270. évi 
oklevele is, elhalt örökös nélkül; Predemih 
birtok pedig IV. Béla királyra szállt. Azonban
IV. Béla Moys sümegi és bihari főispán kérésére 
nevezett birtokot egy másik Salamon fiának, 
Simonnak adományozta 1264. april 10.

De Simon csak alig tiz évig birta Prede- 
mikt. 1275. évi ang. 20-án ugyanis, Szókesfe- 
jérvárott, a hol IV. László és az ország rendei 
országgyűlést tartottak, uj lázadás tört ki a 
király kormánya ellen, olyan, a minőt előbbi 
évben t. i. 1274. szept. 30-án Föveny falu és 
Somlyó hegy között tiportak össze. Csakhogy 
akkor a lázadás élén Joakhim tárnok mester, 
és Németujvári Henrik tótországi bán állott az 
ő fiaival; leverte pedig őket a király szeme 
láttára a rettenthetlen Csák Péter, ki megölte 
a csatában Németujvári Ivánt is; most pedig 
a lázadást Moys mester, Moys egykori nádor 
fia, anyáról a király vérrokona, és a Csák nem
zetség egy másik tagja, t. i. Csák Lgrin, Pusa 
fia idézték elő, hihetőleg azért, hogy az ingatag 
király ellenségeiből a kormányra jutott, és a 
királyi hatalmat bitorló Joakhim tárnok mes
tert, és a Fövenynél elesett Németujvári Iván 
fiait Miklós nádort és Iván tótországi bánt a 
kormányról letaszítsák.

És Moyssal tartott a lázadásban Simon is,
20*
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Salamon fia; minélfogva mindketten hűtlen
ségbe estek, s IV. László megfosztotta őket az 
V. sz. alatt közlött, Zólyomban óv nélkül, aug. 
24-ike, de biztosan 1275. évre tehető oklevele 
szerint birtokaiktól, Simont Predemihtől, Moyst 
pedig Juretina és Musuna birtokoktól, és adta 
azokat Belusnak, Belus fiának.

A Drugcsai Salamonok horvátországi bir
toklása ezzel ugylátszik megszűnt, s csak is 
1359-ben találkozunk velők Fejérmegyében, de 
már a „de genere Drugcha“ nemzetségi név 
nélkül.

Ugyanis a fej ér vári keresztesek konventje 
azt mondja a XV. sz. oklevélben, hogy Alapi 
Chydur fia András, és másik fia Salamon, és 
ezek unokája Barnabás, Mihály testvérük fia,

í András
Alapi Chydur > falam on ^

( Mihály i Barnabás.

a konvent előtt megjelenvén, Alapi Chydur fia 
András élőszóval kifejezte, hogy Alapon levő s 
kizárólag őtet illető Gálfölde és Chetfölde1) nevű 
rószbirtokait, testvérének Salamonnak, és Bar
nabásnak Mihály fiának és utódaiknak örökül 
oda adományozza, azon kikötéssel, hogy ott 
helyben való eltartásáról gondoskodni tartoznak.

Észre vehetjük, hogy ezen okmányban a 
kétségen kivül Salamon család tagjai magukat

b Ezt a Ceth vagy Cecb földét a mai Czccze községnek 
lenni vélem.
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Alapiaknak nevezik. Lehet, hogy miután a kö
vetkező okmány már Felső Alapról beszél, Alap
nak mai Alsó Alap részét, mely talán azelőtt, 
mint föntebb láttuk Gál földének neveztetett, 
a család egy másik ága birta, s ez nevezte 
magát Salamonnak, s ettől való megkülönböz
tetés végett nevezték magukat a XY. okmány
beliek csupán Alapiaknak. Nem ismervén még 
a jövő évben közlendő okleveleket, nem tudok 
aziránt határozott véleményt mondani, miért 
volt e névváltozás; annyi azonban bizonyos, 
hogy az Alapi Chydur leszármazottjai vala
mennyien a Salamon nemzetség tagjai.

Egy egész nagy számú családdal találko
zunk ismét a XVIII. sz. oklevélben, de ezek 
meg éppen csak felső alapi nemeseknek irat
nak; és csak is egy neveztetik ig y : Joannes, 
Salamon dictus. De lássuk először is a család
tagokat :

Ezek közül Miklós és Mihály, Jakab fiai, 
ez utóbbi úgy saját, mint Yincze testvére fiának

Jakab
nobilis

de

de eaden
Tekke 5 Péter

Alap

Mihály

Superiori Yincze 
Alap.

Miklós

j  János
/ Salamon dictus.

Márton ]  János.
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Jánosnak is, — ki Salamonnak hivatik — ne
vében egy részről, más részről pedig János, 
Márton fia, és Mihály, Tekke fia saját, és Péter, 
Kozma fia, Tekke unokája nevében 1382. jnn. 
28-án megjelenvén a győri káptalan előtt, — 
János, Márton fia és Mihály, Tekke fia előad
ják: hogy mintán bizonyos felső alapi ülésük 
— sessio1) — melyet a győri káptalan egy másik 
levele szerint még atyáik Mihály és Miklós, Jakab 
fiai, és azoknak elhunyt testvérei kaptak adomá
nyul, a benne való tartózkodásra és lakásra 
nézve nagyon szűknek bizonyult, Jakab fiaival 
úgy egyeztek meg békességesen, hogy János, 
Márton fia ezen telket, mely különben ötét 
illeti, Mihálynak, Tekke fiának és Péternek 
Kozma fiának és azok utódaiknak adja. Mihály 
pedig és Miklós, Jakab fiai, János Márton fia, 
Mihály Tekke fia és Péter, Kozma fia iránti 
kölcsönös szeretetből, Jánosnak, Márton fiának 
azt a kuriális telket adják, melyben most maga 
János lakik; ha pedig ez a telek tőlük t. i. 
Mihály tói és Miklóstól, Jakab fiaitól idő múltá
val idegen kézre menne, ez esetben Mihály azt 
az ülést adja Jánosnak, mely az ő kúriája mel
lett délre fekszik.

Szerepel a család ismét 1432-ben, szinte

J) Régi oklevelek szerint a latin sessiót magyarul „ülésé
nek: is, meg teleknek is Írták. Sessio, ülés volt az a kisebb 
nemesi birtok, melybe a tulajdonos bele ült, rajta megtelepe
dett, benne lakott. A mai se-sio vagy telek, melyet a régi úri 
bérért csak jobbágyok bírtak, nem felel meg a hajdani nemesek 
ülésének, sessiojának vagy telkének.
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Alapon. XXI. sz. Alapi Salamon fiának Jakab
nak fia István ugyanis, ki Durowi Moys László
val Zsigmond király udvari emberével, kit a 
király ellen föllázadt florencziak meggyilkoltak, 
Zsigmond kíséretében volt német- és olaszor
szági útja alatt; megkapja Zsigmondtól a Fejér- 
megyében fekvő alapi birtok részt, melynek 
már ő és testvérei, meg elődei is birtokában 
voltak, s vele együtt kapják István atyja Jakab, 
testvére Péter, János, Lőrincz fia, és Benedek, 
Tamás fia, valamennyien Alapiak és osztályos 
atyafiak. Családfájuk ez:

Alapi Salamon Jakab

István 

Péter 

János

Lőrincz j 

Tamás -j

Benedek 
dictus Bessenyő.

János

Benedek

Végre 1464-ben XXV. sz. a. Garai László 
nádor parancsára a fejérvári káptalan beiktatja 
Alap birtokába Alapi Lukács fiát Istvánt, s 
ennek fiait Istvánt, Antalt és Mihályt, t. i.

í István
Alapi Lukács István j Antal

f Mihály

Eddig terjednek az ez alkalommal közlött 
és szorosan a Salamon családot érdeklő ok
levelek.
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Már most az a körülmény, hogy a III. és 
IV. sz. diplomák ugyanazon egy családról, a 
Durugcsai Gál fiáról Salamonról, és egy másik 
Salamon fiáról Simonról, s ezeknek ugyanazon 
birtokáról Sümeg megyében fekvő Predemihről 
szólnak, s mindkettőben ugyanazon Moys mes
ter szerepel, a kivel Simon oly szoros viszony
ban volt, hogy ötét még a lázadásban is követte; 
továbbá az a körülmény, hogy a IV. sz. diplo
mába fölvett 1 274-ik évi átiratban Predemih 
határai szóról szóra a III. sz. oklevélből vannak 
leirva, végre az a tény, hogy a III. XIV. XVIII. 
XXII. XXV. sz. alatti oklevelek, melyek szorosan 
a Salamon családot tárgyalják, mint az ősöktől 
átöröklött beszélő emlékek máig is az Alapi 
Salamon család birtokában őriztetnek: mind
ezen körülmény kell hogy kezességet nyújtson 
annak bizonyosságára nézve, miszerint az az 
1 263-ban szerepelt Salamon, Gál fia, valamint 
az 1264-ben Moys mester kérelmére az előbbi 
Salamonnak birtokával Predemihvel megado
mányozott Simon, Durugcsai nemzetsógbeli Sala
mon fia, a mai fejérmegyei Alapi Salamon család 
ősei voltak.

Hogy magyar nemzetségbeliek valának, 
bizonyitja a IV. sz. oklevél azon kitétele, hogy 
Danich fiai Predemih birtokukat „Salomoni 
hungaro“ adták el.

Xemzetségi előkelőségükre nézve pedig el- 
vitázhatlan bizonyiték az, hogy a IV. sz. dip
lomában Salamon fiát Simont a király „degenere 
Drugcha,“ majd ismét „de genere Durugcha,“
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tehát Durugcsai nemzetségből származottnak 
mondja, a mit pedig nem mondott volna, ha 
az illető ős genus ivadéka nem lett volna.

Nagy Iván azt mondja:1) hogy Salamon 
nevű genus is volt, de hogy ezzel összekötte
tésben állt-e az Alapi Salamon család, az ok
leveles kimutatást vár.

No hát, hogy az Alapi Salamon család 
„genusából ered: a fentiekben ki van mutatva.

Azt mondja Ipolyi,2) midőn az Eszterházyak- 
nak a Salamon nemzetségből „de genere Salamon- 
való származását vitatja, hogy ez a Salamon 
nemzetség a honfoglaló nemzetségek egyike 
volt. És hogy Alsó- és Felső-Csallóközben Pozsony 
és Komárom között már a XI. században való 
birtoklásuk okmányokkal kimutatható. A XII. 
században pedig a Salamon nemzetségbeliek, 
mint királyi emberek, szabad vitézlő nemesek, 
közispánok és főnökök emlittetnek Komárom 
vára alatt az aranyosi és Örkényi, az eszter
gomi érseki nemesek ersekléli és vajkai, a 
pozsonymegyei vattai és magyari várjobbágyok 
földjei közt messze és mindenfelé elterülve. 
Ama hosszú földterület Felső-Csallóközben, mely 
mintegy Vásáruttól és Kürttől kezdve a Kis 
Dunaág mentében Vattáig és Magyarig felnyúlik, 
volt a Salamonok egyik ősi fészke.

Itt állottak a család Salamon, Vatha nevű 
székhelyei, és a különféle Salamon nevű hely-

J) Magy. Orsz. Család. III. k. 13. I. 3. jegyzet.
■) Magy. tört. életrajzok. 1880. Bedegi Nyári Krisztina.
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ségek. melyeknek létezését már csak oklevelek
ből ismerjük.

Csallóköz lassan szűknek bizonyult az el
szaporodott és birtokban meg is apadt nemzet
ség tagjainak, teketősb ágai tehát átszármaztak 
a Dunántúlra, Veszprémbe, Sopronba, Vasba és 
Esztergomba, hol már a XIII. században találunk 
Salamon nemzetségbelieket, kik újabb székhe
lyeket alapítottak Salamonfalván és Salamon- 
vártt.

Egyan ezen Salamon nemzetségbelieknek 
mondja IV. Béla egy oklevele1) Sivákot, Tivadart, 
Izsákot és Miklóst, — »viri nobiles de genere 
Salamon,“ kik a pozsonyi várjobbágyokkal, a 
kik a Salamon nemzetség Vatha és Salamon 
helységeik mellett fekvő részeket, névszerint 
Altalutallya nevűt megtámadták, a király ren
deletére kopj a viadalra kelnek, s a király és 
főnemesek szemeláttára mint győztesek hagyják 
el a porondot.

Igaz ugyan, hogy ezen adatok kétségen 
kivüli ténynek bizonvitják azt, hogy létezett 
egy ős Salamon nemzetség, — genus — és hogy 
az ott birtá ősi fészkeit a Csallóközben a ne
vezett helyeken; de egyetlen okleveles adattal 
sem bizonyitja Ipolyi azt a tételt, hogy ebből 
a Salamon nemzetségből származtak le az 
Eszterházyak, holott ha oly határozottsággal 
állította, utánna kellett volna kutatni Lehoczky2)

!) Cod. Dipl. IV. 1. 149. 
s) Stemmotograph. II. 8. és 123. 1.
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közleménye nyomán, vájjon az Eszterházy család 
21-ik fokozatán álló Márton, ki első volt a 
Szerházi nevet fölvenni, abban a perben, me
lyet a veszprémmegyei Salamonok okiratai 
nyomán, a mag nélkül kihalt Tankkázy Ábrahám 
Vatha és Salamon nevű birtokairért megindí
tott, mi alapon, minő hiteles oklevelek nyomán 
állította azt, hogy ő László fia, ez Balázsé, ez 
Miklósé, ez Jánosé, ez pedig a Salamon nem
zetségbeli Péteré? Mert ha ez az állítás okle
velek által igaznak bizonyul, úgy tény, hogy 
az Eszterházyak a Salamon genusból erednek. 
De Ipolyi ezt nem kísérelte meg, sőt állításá
nál még Lehoczky ezen adatáról sem tett em
lítést, holott csak is ezen közleményből terjedt 
el a vélemény, hogy az Eszterházyak a Salamon 
genus leszármazottjai.

Tény, hogy volt Salamon genus, tény az is, 
hogy az Alapi Salamonok ősei is genus voltak, 
de genere Durugeha; de hogy mily viszonyban 
áll e kettő egymáshoz: talán a jövő fogja ki
deríthetni.

x

Sokkal rövidebben oldhatom meg feladatom 
Alapi Salamon Vincze családi levéltárában levő 
oklevelek között a Sennyey nemzetségre vonat
kozók ismertetésénél; mert még azok voltaké- 
pen csak egyetlen egy t. i. a XXIII. számú, de 
nagyon terjedelmes darabot képeznek, s az I. 
II. XVII. XIX. XX. és XXI. sz. alattiak abban 
az egyben csak is mint per mellékletek és



3 1 6

bizonyítékok vannak átírva, mindazonáltal 
tartalmuknál fogva úgy helyrajzi, mint geneo- 
logiai tekintetben oly nagy fontosságúak, korra 
nézve, melyből valók, oly régiek, az eddigi iro
dalomban oly ismeretlenek, hogy azok közlése 
nem csak nekem, de ugyhiszem minden érdek
lődőnek örömére szolgál.

Nagy Iván1) a Sennyey család ismerteté
sénél csak annyit mond az ősökről, hogy régi 
eredetét valószínűleg Vasvármegye ős családai 
sorában kereshetnők, azon vármegyében fekszik 
Nagy és Kis Sennye helység, mely utóbbiról a 
család vezeték és előnevét vette. Már az 1 767- 
ben nyert grófi diploma a családot öt századon 
fölül virágzó nemzetségnek nevezvén, ennek 
folytán a család virágzásának kora a XIII-ik 
század közepére, a tatárdulás idejére tehető. 
Nem lévén azonban alkalmunk a család levél
tára fenmaradt régi okleveleit vizsgálhatni, 
meg kell elégednünk azon biztos adatokkal, 
melyek a családról a XVI. század közepétől 
kezdve előttünk fekszenek.

És ennyibe foglalható körülbelül a „Magyar 
nemzetségek könyvének,“ valamint Wertner 
művének is a Sennyeyek őseire vonatkozó köz
leménye.

Jobban tapogat Lehoczky,* 2) a ki azt mondja, 
hogy egyik Sennyey ős már Sz. István idejében 
szerezte a vasmegyei Csecslődöt, most Szecsődöt.

J) Idézett M. 10. k. 142. 1.
2) Idézett M. II. k. 356. 1.
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a kiről Csécsi Endösnek neveztetett. Oldalága 
leszármazottjai voltak ennek Gerecz, Ludiger 
és Tiba de Sennye. Én inkább azt hiszem, bogy 
az I. sz. oklevélben emlitett Senuyey nemzet
ségben Ceche és Enduke nevű testvérek adták 
Szecsődnek a nevet.

Hogy éppen Sz. István idejében szerezték-e 
azt a Csecslődöt, mely a XIII. században még 
Lapsának neveztetett, és csak később Zechewd- 
nek, azt alig hiszem, de hogy a XIII. században 
épen ezen Lapsa és ennek szomszédságában levő 
Sennye falu birtoklásában osztozkodnak meg a 
Sennyey nemzetsógbeliek — generatio Sennye 
egymás között, azt bizonyitani fogják az okle
vél átiratai.

Lássuk tehát mindenek előtt magát a XXIII. 
sz. alatti oklevelet, mely magában foglalja a 
Sennyey féle többi okmány átiratát.

Ez Palóczy Máté nádornak 1433. martius 
7-ón kelt s függő p e c s é t t e l  kiadott Ítélet levele, 
melyszerint miután a Kulthay1) családbeliek, 
nevezetesen Kulthay János fiának Petőnek fia 
Tamás, és ugyanazon Kulthay János fiának, 
Jakabnak fiai László és István, vagyis:

K. Pető  ̂ K. Tamás

Kuthay János K. JakabJ 
1433. }

K. László 
K. István
1433. évi felperesek. *)

*) Kulthay család most is van Zalában. Nagy Iván szerint 
d. m. VI. 315
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Vasvármegyében fekvő Lapsa, más néven Német 
Szecsőd ügyében a Sennyey nemzetsógbeli Bá
lintot, Benedek fiát, és Gáspárt, János fiát 
perelték, ezek pedig okleveleink sorozatában 
I. II. XVII. XIX. XX. XXI. számok alatt rész
ben kivonatolt, s maga a XXIII. sz. Ítéletével 
szövege közt I. II. III. IV. V. VI. alatt olvas
ható oklevelekkel beigazolták azt, hogy Lapsát 
1237-től fogva mindig az ő elődeik, t. i. a 
Sennyey nemzetség birta: azt nekik Palóczymeg 
is Ítélte.

Ez ítéletben hivatolt oklevelek pedig a 
Sennyeyek őseire, valamint Körmendre is vonat
kozó következő érdekes adatokat tartalmazzák:

Az I. sz. alatt kivonatolt, s a XVIII. számú 
oklevél szövege közt szinte I. sz. alatt olvas
ható okmány szerint a Sennyey nemzetségbeliek 
— generatio Sennye — névszerint egyrészről 
Ceehe, Enduke, Cuthyn, Zewke, Kaaz, Wne. 
Zethyn, Egyiyn, Watha és még több családtag,— 
másrészről pedig szinte a Sennyey nemzetsóg
beli Buthyne fiai, t. i. Endre, Búza, Sándor. 
Kozma, Káznjór, Vid és Jakab megjelennek 
1237-bon a vasvári káptalan előtt, és követke
zőkép osztozkodnak, hogy t. i. Ceche és atyja- 
fiai átadják Buthyne fiainak Vasmegyóben fekvő 
Lapsa pusztát külön birtokképpen; Buthyne fiai 
pedig átadják Cechének és atyja fiainak Sennye 
birtokban levő részüket. De minthogy ez a 
Sennyóben levő rósz kissebb értékű mint Lapsa: 
Buthyne fiai felülfizetést tesznek amazoknak 
nyolczadfél márkával.
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Ez az oklevél tehát azt mutatja, hogy a 
Sennyey nemzetség ős genusból ered, és pedig 
a Sennye genusból; továbbá, hogy az okmány
ban foglalt Ceche és Enduk testvérek egészen 
azonosak a Lehoczkynál említett ős nevével 
Szecsődnek, t. i. Csécsi Endössel. Végre, hogy 
Lapsa és Sennye Vasmegyében már 1237. előtt 
az ő családi birtokuk volt.

Igaz ugyan, hogy Lapsa, más néven Szecsőd 
birtokot egy oklevél szerint1) II. András 1 205- 
ben egy vasvári várjobbágynak Csernukei Cser- 
nuknak, István fiának adományozza, s Nagy 
Iván szerint* 2) e Csernuktól származik a Vasme
gyében Egyházas Szecsődön máig is birtokló 
Szecsődy család. Minthogy azonban Szecsőd falu 
máig is három van, t. i. Egyházas Szecsőd, 
melyet a Szecsődy család bir, Molnár Szecsőd 
és Német Szecsőd, mely utóbbiak most Battyánv 
birtokok; a Sennyeyek 1 237. évi Lapsa birtokát 
pedig az 1433-ban kelt itóletlevélben Német 
Szecsődnek nevezik: a Szecsődyekadománylevele 
nincs ellenmondásban a Sennyeyek között 1 237- 
ben kötött egyezséggel.

A II. számú okmányt Pál, Fejérvármegye 
főispánja állította ki 1 238-ban, IV. Béla paran
csára ugyanis ő megy Lapsára, hogy azon két 
ekényi földet, mely Lapsához tartozik, de a 
melyet a körmendi lakosok — királyi vendé
gek -— a Sennyeyektől elfoglaltak, több kör-

*) Fejér Cod. Dipl. III. 1. 21. 1.
2) Id. M. X. k. 538. 1.
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mendi lakos esküje s más tanuknak is vallomása 
alapján a Sennyey nemzetségbeli Búzának és 
testvérének Sándor, Kozma, Mihály, Kázmér, 
Jakab és Endrének ítélje vissza.

Ebben az okmányban több érdekes adat 
foglaltatik; nevezetesen, hogy Lapsa egy részét 
a körmendi várjobbágyok birták, hogy a kör
mendi lakosok — királyi vendégek Hermán 
leszármazottjai voltak, a ki Körmendet a ki
rálytól kapta. Az esküt tevő tanuk ezek voltak: 
Körmendről: Endre, Thyma, Bes a Herman 
nemzetségből, Moysa, László, Márton comes 
nemzetségéből; Stefkó, István fia; a vasvári 
várjobbágyok közül pedig Senov, Wota, fiával 
Györgygyel, Chebe, Tamás, Pous, Chazár fia, 
Siga Várda fia. A határ járásnál emlittetik: 
Cudarethe, Vasvárról — ad Theutoniam — 
Ausztriába vezető ut, Vakutbya, Himezter, egy 
másik ut, mely (Német) Újvárra vezet sat.

A III. számú a vasvári káptalan kiadványa 
1377-ből, melyszerint

Sennyey Péter j S. László, és

Sennyey Mayus j S. Tamás

Sennyey Péter fia László és Sennyey Mayus fia 
Tamás tiltakoznak az ellen, hogy Annus asz- 
szony, Lapsai, máskép Szecsődy Gergely leánya, 
lapsai birtokrészét valakinek elörökitse, vagy 
hogy azt a Szent Ágoston rendűek körmendi 
konventje, melynek azt Annus asszony hagyo
mányozta, birtokba vehesse.

J
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A XIX. sz. Bebek Imre levele 1391-ből
0 ( S. LászlóSennyey Peter &  ^

Sennyey Tamás | S. István
melysz érint Sennyey Péter fiai László és János 
között egy részről, más részről pedig a Szent 
Ágostoniak körmendi konventje és ennek 
Priorja Domonkos között fenforgott ama per
ben, vájjon Ágnes asszony, Szecsődy Sándor 
leánya által a konventnek hagyományozott 
Lapsa negyed részét megkaphatja-e a körmendi 
konvent: Bebek azt Szecsődy János vasvári 
kanonoknak Ítélte oda.

Eddig sehol sem olvastam, hogy Körmenden 
lett volna a Szt. Ágostoni rendnek konventje, 
s ime e két okmány annak létezéséről tesz 
tanúságot.

A XX. sz. ismét a vasvári káptalan kiad- 
Yánya, a mely előtt 1407. jul. 11-én Sennyey 
Balázs saját és fia Miklós nevében tiltakozik 
az ellen, hogy Vasmegyében a Rába mellett 
fekvő Lapsa más néven Német Szecsőd birtokot 
Szecsődy István fia István és rokonai idegen 
kézre juttassák, valamint hogy Kulthay Lite
ratus Márton, György fia, vagy bárki más azt 
megszerezze.

Ezen okmányban csak is két családtag 
fordul elő, t. i.

Sennyey Balázs j S. Miklós.

(Az előző lapon második bekezdésnél AIII. sz. helyett olv. XVII. sz.)
21
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Végre a XXL sz. okmány 1425-ből, mely 
szinte a vasvári káptalané, kivonatban azt fog
lalja magában, hogy

Sennyey Gergely j 8. István

Í 1433. évi perben 
S. Bálint 
alperes.

Sennyey László | S. János | S. Gáspár.
Sennyey Gergely fia István úgy saját, mint 

rokonai t. i. Sennyey Benedek fia Bálint és 
Sennyey László fiának Jánosnak Gáspár nevű 
fia nevében is tiltakozik az ellen, hogy Lapsát 
más néven Szecsődöt akár Kulthay György fia 
Jakab, akár más elfoglalhassa, akár hogy a 
király azt nevezett Kulthay Jakabnak adomá
nyozza.

Ezen hat oklevélből az I. és II-ikban fog
lalt család tagokon kivül egybeállitható két 
háromfoku leszármazási tábla, t. i.

1377.
1391.

S. László
Sennyey Péter

1
S. Gáspár

S. János I 1433. évi perben
1 alperes.

„ ( 1377. Sennyey May™ g_ Tamiis ) 1391.
) S. István.

Különben úgy az egyes oklevelek, melyek 
a Szecsődy családot említik, valamint különösen 
az Ítéletiével végéhez közeledő szövege azt lát
szik bizonyitani, hogy a Szecsődy család oldal-
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ágas rokonságban állt a Sennyey nemzetség- 
beliekkel.

A XXVII. sz. oklevél is 1496-ból a Sennyey 
és Szecsődy család között Német Szecsődre nézve 
fenf'orgó ügyről szól: valamint a Hazai Okmt.
III. k. 415. 1. is egy Sennyey Gáspár, Balázs 
fia, s ennek fiairól Pál és Lászlóról beszél az 
1464-ik évi okirat. I)e vájjon a Hazai Okmt.
V. k. 240. és 259—261. 11. közölt és Menyődi 
Sennyey Tamás szombathelyi várnagyról szóló 
s 1447. és 1458. évből való oklevelek fejórme- 
gyei Menyődre költözött Sennveyről szólnak-e: 
nem tudom meghatározni.

Miután a Sennyey nemzetség őseire vonat
kozó ezen oklevelek ismertetése nekem kimond
hat] an örömöt szerzerzett, szolgáljanak szerény 
soraim ezen nemzetség azon sarja iránti tisz
teletem jeléül, kinek házassági frigyére az 
anyaszentegvház nevében én kértem le Isten 
áldását.

I.
A vasvári káptalan előtt a Sennyey nemzetség

beliek — generatio Sennye — következőkép osztozkod
nak meg: egyrészről t. i. Ceche, Endre, Cuthyn, Zewke, 
Kaaz, Wne, Xethyn, Egyinin, Watha és mások ugyan
azon családból, átadják Buthyne fiainak t. i. Endre, 
Búza, Sándor, Kozma, Kázmér, Yid és Jakabnak, kik 
szinte Sennyey nemzetségbeliek, Vas megyében fekvő 
Lapsa pusztát örök tulajdonul; viszont Cecbe és atyja- 
fiai átveszik Buthyne fiainak részbirtokát, Sennyét. De 
minthogy Sennye kissebb értékű mint Lapsa, Buthyne 
fiai amazoknak nyolczadlel márkát felülfizetnek, 1237-ben.

Az oklevél egész terjedelmében át van irva a 
XXHL sz. alatt közlött okmány I. pontja alatt.

21*



II.
Pál fejérmegyei főispán azon két ekényi földet, 

mely Lapsához tartozik, de a melyet a körmendi lako
sok — királyi vendégek — elfoglaltak, több körmendi 
lakosnak Fáncsikán lakó Fábián pristaldus előtt tett 
esküje, valamint más tanuk vallomása alapján a Sennyey 
nemzetségbeli Búzának és testvéreinek, Sándor, Kozma, 
Mihály, Kázmér és Jakabnak Ítéli oda 1238-ban.

Az oklevél egész terjedelmében át van Írva a 
XXIII. sz. alatt közlött okmány II. pontja alatt.

III.
A chasmai káptalan előtt Salamon, Gallus fia 

egyrészről, másrészről pedig Danich fiai, Danich és 
Guruslov, valamint Juro fia Bransa, Predemih föld bir
tokjoga iránt, mely ügyben már Moys mester előtt 
iditottak keresetet, olyképen egyeztek ki, hogy Salamon 
három márka lefizetése mellett Predemih birtokot meg
tartotta. Predemih birtok, miként az okmányban foglalt 
határjárás bizonyítja, a kobonuki musinai várjobbágyok 
földje, Gurbonuk vize, Voycha földje, Brazmez földje, 
Stebesk földje, Tiburcz mester földje és Chopov földje 
között feküdt. 1263. sept. 7.

Capitulum Chasmensis ecclesie omnibus ad quos 
presens scriptum pervenerit salutem in domino. Ad 
universorum noticiam harum serie volumus pervenvre 
quod constituti coram nobis personaliter ab una parte 
Salomon filius Gallus, ab altera vero Danich Guruslov 
filii Danich, et Bransa filius Juro, qui et proposuerunt 
quod contra ipsum Salamonem pro terra nomine Prede
mih coram magistro Moys movissent questionem ipsam 
terram requirentes, que causa ad ultimum ad talem 
formam pacis devenisset, quod ipsi reliquissent totam 
causam motam pro eadem te rra ; et dictus Salomon 
persolvisset tres marcas, qui Salomon eciam coram nobis 
persolvit decem pensas eisdem ut majori pace eamdem 
terram Predimih roboraret. Predicti vero filii Danic et 
Bransa renuntiantes coram nobis omnibus exagcionibus

—  324 —
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litis dictam terram Salomoni et filiis suis filiorumque 
successoribus reliquerunt pacifice et quiete jure per
petim possidendam; cuius terre pima meta sicut vidimus 
iu literis magistri Moys in quo eciam tota series eiusdem 
comprehenditur incipit per unam arborem Bicfa cruce 
signata sub qua est meto terrea iuxta viam magnam 
transiens ipsam viam tendit versus orientem per unam 
vollem. Deinde procedit ad duas arbores Bicfa, iude 
vadit superius ad unam arborem Bicfa, ubi commetantur 
castrenses de Kobonuk exinde autem descendit ad 
aquam Gurbonuc ubi est una arbor Narfa et per ean
dem a q u a m ..................................................... .... veniens,
transit ipsam aquam per duas arbores Egurfa et per 
unum rivulum ascendit superius ad montem versus 
meridionalem et ibidem commetatur cuidam nunc cas
trensium inde descendit ad unam vallem silvosam et 
per ipsam vallem venit superius ad magnam viam, et 
ibi cometatur castrentibus de Musina, inde per quandam 
viam que venit ex meridionali descendit, iterum ad 
aquam Gurbonuc et per eandem aquam vadit ad occi
dentem per longinqua ubi sunt dicti castrentes comme 
tanéi et ex inde procedit ad unam vallem Yoya nomine 
voya nomine ad septemtrionalem et ibi cometabitur 
terre voycba ex inde superius veniens ascendit ad mag“ 
nam viam ubi est una arbor Bicfa cruce signata sub 
qua est meta terrea et ibi commetabitur terre Brasmez 
et ex inde per eandem viam, veniens commetabitur terre 
Stebesk procedens etiam per ipsam viam venit et com
metatur terre magistri Tyburci descendens autem per 
magnam viam et orientali veniente commetabitur terre 
Chopov ubi est prima meta et ibidem terminatur. In 
cuius rei memoriam et robur ad instanciam partium 
coutulimus nostras lituras nostro sigillo communitas. 
Datum anno ab incarnacione Domini Millesimo Ducen
tesimo Sexagesimo tercio, sexta ferria proxima aute 
nativitatem beate Virginis.

EP hártya, a pecsét a behajtásból vörös-zöld 
sárga selyem zsinóron függött. Külröl egykorú Írással:
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Super Predimili. Későbbi Írással: Salamon famíliát 
illető levél.

Olvasta Károly János.

IY.
IV. László (kun) király a Drugcha-i nemzetségből 

származott Simont megerősíti az atyja (V. István 1270) 
és öregatyja (IV. Béla 1264) által neki adományozott 
sümegmegyei Predemeb nevű föld bírásában, 1273. 
martius 1.

Ladizlaus dei gracia Hungarie. Dalmacie. Croacie. 
Rame. Seruie. Gallicie. Ledomerie Cumanie Bulgarieque 
Rex. Omnibus xsti fidelibus presentes literas inspecturis 
salutem in omnium Saluatore. Ad uniuersorum noticiam 
harum serie uolumus peruenire. Quod Sijmun filius 
Salomonis de genere Drugcha ad nostram accedens 
presenciam exhibuit nobis priuilegium karissimi patris 
nostri Stephani Regis inclite recordationis, concessum 
super confirmacione priuilegii, dominis Bele aui nostri 
clare memorie, continentis collacionem cuiusdam terre 
Predemeh uocate in comitatu Symigiensi in Chezmice 
existentis. Petendo cum istancia ut ipsuni priuilegium 
acceptare, et nostro dignaremur priuilegio confirmare. 
Cuius tenor talis est. Stephanus dei gracia Hungarie. 
Dalmacie Croacie. Rame. Seruie Gallicie Lodomerie 
Cumanieque Rex. omnibus xsti fidelibus presentes litteras 
inspecturis Salutem in omnium Saluatore. Ad uniuer
sorum noticiam harum serie uolumus peruenire, quod 
'Svmun filius Salomonis de genere Durugcha. ad nostram 
•accedens presentiam exhibuit nobis priuilegium domini 
Bele felicis recordacionis illustris Regis Hungarie ka
rissimi patris nostri concessum, super donacione cuius
dam terre Predemeh uocate in comitatu Symigiensi in 
Chezmice existentis, petens anobis cum instancia, ut 
idem ratum habere et nostro dignaremur priuilegio 
confirmare. Cuius quidem priuilegii tenor talis est. Bela 
dei gracia Hungarie Dalmacie Croacie Rame Seruie 
Gallicie Lodomerie Cumanieque Rex. Omnibus presens
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Scriptum ispecturis salutem in omnium saluatore. Ad 
iiniuersorum noticiam tam presentium quam futurorum 
harum serie uolumus peruenire. Quod Sijmon filius 
Salomonis ad nostram accedens presenciam, obtulit nobis 
litteras dilecti et fidelis nostri magistri Moys comitis 
Symigiensis, et de Bicbor ac literas priuilegiales Capituli 
Cbazmensis in quibus uidimus contineri, quod Danycb 
filius Danicb. Guruzlou frater eiusdem, et Brasan filius 
Jurk, iobagiones castri Symigiensis, de Chezmice quan- 
dam terram sitam Premyh uocatam existentem incbez- 
mice Salomoni Hun garo filio Galli pro tribus marcis 
uendiderint. que quidem terra ipso Salomone filio Galli 
sine herede decedente, cum ad nostras manus fuisset 
deuoluta nos eandem tum ad instanciam et peticionem 
eiusdem magistri Moys dilecti et fidelis nostri, tum 
promeritorijs seruicijs ipsius Symonis, que nobis impendit 
et impendere poterit in futurum, eidem Symoni filio 
Comonis,1) sub eodem seruicio et in eadem libertate, 
inqua Danycb, Guruzlou et Brasan, iobagiones castri 
Symigiensis, qui predictam terram dicto Salomoni Hun- 
garo uendidisse dinoscuntur, tenuerunt et possederunt, 
ex liberalitate Regia duximus conferendam. Cuius mete 
sicut in eisdem litteris magistri Moys et Capituli ante- 
dicti uidimus tontineri, hoc ordine distinguntur. Prima 
meta incipit per unam arborem Bykfa crucesignatam. 
sub qua est meta terrea iuxta viam magnam. Transiens 
ipsam viam tendit uersus orientem per unam vallem. 
Deinde procedit ad duas arbores Bykfa, inde uadit su
perius ad unam Bykfa ubi conmetantur castrenses de 
Tvorbonuk. Exinde autem descendit ad aquam Gurbonuk 
iibi est una arbor Narfa. et per eandem aquam parum 
superius ueniens transit ipsam aquam per duas arbores 
Egurfa, et per unum riuulum ascendit superius ad 
montem uersus meridionalem, et ibi commetatur cuidam 
vinee Castrensium Inde descendit ad unam vallem

‘) A Salamon név rövidített Írásából lett tévesen „Como
nis“ olvasva Salomonis helyett a Győri Tört. füzetekben.
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siklósam et per ipsam uallem venit superius ad mag- 
nam viam et ibi commetatur castrensibus de Musina. 
Inde per quandam viam, que uenit ex meridionali des
cendit iterum ad aquam Gorbonuk et per eandem aquam 
uadit ad occidentem per longinca ubi sunt dicti Cas
trenses conmetanei. Et ex inde procedit ad unam uallem 
Jvya nomine ad septemtrionalem. et ibi conmetatur 
terre Voycha. Ex inde superius ueniens ascendit ad 
magnam viam ubi est una arbor, Bykfa crucesignata, 
ubi est meta terrea et ibi cometatur terre Drasmer, et 
ex inde per eandem uiam ueniens conmetatur terre 
Scebesk. procedens enim per ipsam viam venit et con
metatur terre magni Tvburcij. Deinde autem per mag
nam viam ex orientali ueniente conmetatur terre Chopou 
ubi est prima meta et ibidem terminatur. In cuius rei 
memoriam et perpetuam firmitatem dicto Symun pre
sentes concessimus litteras, duplicis sigilli nostri muni
mine roboratas. Datum per manus magistri Farkasij 
Electi albensis aule nostre vicecancellarij dilecti et 
fidelis nostri. Anno domini M° CC° LX°. Quarto. Quarto 
ijdus április. Regni autem nostri anno vicesimo Nono. 
Nos igitur seruicia eiusdem Symonis que nobis in 
Bulgaria et Regno tempore eiusdem karissimi patris 
nostri inpendit fideliter poteratque inpendere in futurum, 
attendentes collacionem eiusdem karissimi patris nostri
................. terra Predemeb eidem factam ratam habentes
et pariter innouantes, auctoritate presencium confirma
mus. et ut idem Symun eo fidelius et astriccius nobis 
et Regno seruire teneatur, quo sibi gracia prestancior 
inpenditur, de benignitate Regiae concessimus statuentes, 
vt ipse et eiusdem terre incole more populorum Nobi
lium aliorum in Causis consuetis, non nisi iudicio ducis, 
aut bani tocius Sclauonie quicunque fuerit pro tempore 
astare teneantur, cum eundem et ipsius populum in 
terra eadem commorantem, a iudicio seu furisdiccione 
comitis parochiali duxerimus sicut premisimus eximen
dos. Vt igitur huius nostre confirmacionis et concessi
onis series robur optineat perpetue firmitatis presentes
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concessimus litteras duplicis sigilli nostri munimine 
roboratas. Datum per manus magistri Benedicti Orodi- 
ensis ecclesie prepositi aule nostre vicecancellarij dilecti 
et fidelis nostri. Anno domini Mü CC ’ Septuagesimo 
Sexto, kal. Junij Regni autem nostri anno primo. Nos 
igitur priuilegium ipsius karissimi patris nostri super 
huiusmodi confirmacione priuilegii domini aui nostri 
confectum non abrasum non cancellatum non interletum. 
nec aliqua sui parte uiciatum uel insigillo aliqualiter 
redargutum, ratum habentes et acceptum, et de uerbo 
ad uerbum presentibus insertum auctoritate presencium 
duximus confirmandum, dupplicis sigilli nostri muni
mine roborando. Datum per manus magistri Benedicti 
prepositi ecclesie Orodiensis aule nostre vicecancellarij, 
dilecti et fidelis nostri. Anno domini M° CC° LXX° 
tercio. In Kal. Marcij. Indiccione prima. Regni autem 
nostri anno primo. Venerabilibus patribus Nycolao 
Electo sancte Strigoniensis Ecclesie perpetuoque comite 
loci eiusdem, aule nostre Cancellario. Stephano Colo- 
censi et Johanne Spalatensi archiepiscopis. Lamperto 
agriensi. Job quinque ecclesiensi, comite Musuniensi. 
Philippo vaciensi aule domine regine karissime matris 
nostre Cancellario Comite Neugradiensi. Briccio Chana- 
diensi. Paulo Vesprimiensi. Tymotheo Zagrabiensi. Lo- 
domerio Varadiensi. Dyonisio Jauriensi et Petro Trans- 
siluano Episcopis ecclesias dei feliciter gubernantibus. 
Rolaudo palatino bano de Machou et iudice Cumanorum. 
Matheo bano totius Sclauonie. Nycolao Voyuoda Trans- 
siluano comite de Zounuk. Joacbino magistro Tauarni- 
corum nostrorum Comite de Pliis Alexandro iudice 
Curie nostre comite de Urbaz. laurencio comite Supru- 
niensi. Henrico bano de Vazara et de Sou. Stephano 
Bano de Bozna. Gregorio bano de Boronch et de Ku- 
chou. Emerico comite Symigiensi. Johanne comite Zala- 
diensi Omodeo comite Castri ferrey. Vgrino magistro 
Agasonum nostrorum Comite Syrmiensi. Paulo bano de 
Zeurino. Renoldo magistro Dapiferorum nostrorum comite 
Zolgageuriensi Laurencio magistro pincernarum nostro-
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rum comite de Kewe et de Crasou. Salomone comite 
Albensi. Mycliaele comite Nytriensi, et alijs quampluri- 
bus comitatus Regni tenentibus et honores.

Pecsét nélkül.
Győri Tört. és Régész. Fűz. II. k. IV. fűz. 299. 1,

V.
IV. László király Salamon fiának Simonnak és 

Movs mesternek, kik ellene föllázadtak, birtokaikat, név- 
szerint Predynmyh, Jurctina és Musuna nevüeket tőlük 
elveszi, és Belus fiának Belus comesnek adományozza. 
Zólyom év nélkül, aug. 25. De biztosan 1275-re tehető.

Nos Ladislaus, dei. gracia Rex Hungarie signifi
camus tenore presencium universis, quod obnotam 
infidelitatis quam Svmon filius Salamonis incurrit contra 
nostram maiestatem manifeste in eo quod erecto vexillo 
vna eum magistro Moys contra nos procedere presu- 
msit quasdam possessiones ipsius magistri Moys et 
Symon prenotati Predynmyh Juretina et Musuna vocatas 
ab eisdem auferendo comiti Belus filio Belus duximus 
conferendas. Vnde volumus quod nullus eundem racione 
dictarum prossessionum presumat molestare. Datiim in 
Zolum quinto die sancti Regis Stephani. Cod. D. III. 512.

VI.
A csázmai káptalan előtt Fülöp és Vitalus, Zecsenik 

birtokukból két részt 6 márkán Viharnak eladnak. 
1277. apr. 21.

Capitulum Chazmensis ecclesie, vniuersis xi Fide
libus, presens scriptum inspecturis, salutem, in domino 
sempiternam, Ad vniuersorum noticiam serie presencium 
uolumus peruenire, Quod Philippo et Witalus, filvs 
Othmizlay, prose, et pro Jacobo, andrea, Antalus, et 
Guth, fratribus eorum absentibus, a parte una, ab 
altera autem, Wibar filio Thadey, coram nobis perso
naliter constitutis, vdem philippus, et Witalus, duas 
particulas de terra eorum in Zecbenyk existentis (igy), 
ipsos, ut dixerunt, cum dictis fratribus eorum commu-
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niter, contingentis (igy), contiguas, et comnietaneas, 
terre, ipsius Wybar, cum pertinencys, et utilitatibus 
suis vniuersis, sub metis, terminis, et signis, infrascriptis 
confessi sunt nendidisse, eidem, Wibar, et suis per eum 
heredibus, pro sex marcis prout retulerunt iam acceptis, 
inreuocabiliter, et iure perpetuo ac pacifiico possidendas, 
e t  habendas. Mete autem, ipsarum particularum terre, 
sicut homo noster, quem, ad reambulandas easdem 
misseramus, nobis recitauit, presentibus commetaneis, 
e t  uicinis pacifice, et quiete erecte, taliter distinguntur 
videlicet, prima meta, prime particule terre incipit iuxta, 
terram ecclesie sancte crucis, ubi est meta terrea, iuxta 
uiam, Inde in commetacione terre Elye, descendens 
uersus partem orientis, uenit, ad arborem Gartean, meta 
terrea circumfusam, ubi contiguator terre Woycha, Inde 
procedens iuxta siluam, uenit ad dumum auellani, meta 
terrea circumfusum, Inde pertransiens, fiunium Ilowcb, 
uenit ad metam terream, Inde, in prato procedens, 
uenit ad arborem Harazth, crucesignatam, meta terrea 
circumfusam, Inde ad aquam Zechenyh, quam transiens, 
uenit ad metam terream. Inde ascendens, uenit ad 
arborem cerasi crucesignatam, sitam iuxta uallem. Inde 
pertransiens ipsam uallem, uenit, ad arborem Naar, 
crucesignatam. sitam secus magnam uiam, ibique con- 
tiguatur, terre magistri Moys, Inde, in eadem uia 
procedens, uersus meridiem, contiguatur, empticie terre, 
Wibar predicti Item, prima meta alterius particule, 
incipit ab arbore Harazth crucesignata, iuxta terram 
dictorum uenditorum. Inde, procedens uersus partem 
occidentis, uenit ad arborem Haas meta terrea circum
fusam, Inte, descendens, uenit ad arborem pomi, cruce
signatam, Inte pertransiens dictam aquam Zechenyk, 
uenit ad arborem Harazth, crucesignatam' Inde asscen- 
dens, uenit ad dumum auellani meta terrea circumfusum 
Inde ad magnam uiam, iuxta quam est meta terrea, 
Inde in eadem magna uia procedens, uersus partem 
septemtrionis, commetatur, terre Wibar supradicti. In 
cuius uendicionis memoriam, et robur, presentes con-
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cessimus, patroczinio sigilli nostri communitas, Datum,, 
quarta feria ante, festum heati Georgy martiris, Anno 
Domini M°. CC'). LXX” septimo.

Eredetije ép hártyán, a pecsét piros, fehér és zöld 
selyem kóczról függött. Kiadatott a Hazai Okmánytár 
5. k. 55. 1.

Y I I .

A vasvári káptalan, Erzsébet asszony és az Oyadi 
testvérek közötti egyezségről bizonyitványt ad. 1291. 
jun. 24.

Nos Capitulum ecclesie sancti michaelis de Castro 
ferreo, presentes litteras Damus promemoria, quod 
domina Elisabeth filia Elie, uxor Mykou coram nobis 
constituta petrum, et paulum filios atlipp de Owad, a 
dote et sponsalibus suis retulit esse expeditos ita ut 
idem petrus et paulus Coram Comite Baruaba restituent 
Triginta Oues minus vna, quatuor boues, quinque 
exAmina apum viginti Jugera satorum quatuor procos 
domine memorate, Datum in quindenis Penthecostes. 
Anno, gracie M°. CC’. Nonagesimo Primo.

A vasvári káptalan 1328-ik évi eredeti átiratából. 
Kiadatott a Ház. Okm. 5. k. 73. 1.

VIII.
I. Károly király előtt Vági Benedek és Miklós 

osztályos egyezségre lépnek. Visegrád, 1326. dec. 21.
Nos Karolus dei gracia Rex Hungarie tenore 

presencium significamus quibus expedit vniuersis. Quod 
Benedictus filius Alberti de Waag ab vna parte, Item 
Nicolaus filius Alexandri de eadem Wag, ab altera 
coram nobis constituti, in causa quam idem Benedictus, 
contra ipsum Nicolaum, radoné diuisionis prossessionum 
Waag Rehtekh,Chyaakteluk,Tehvk et Hostraaz vocatarum, 
in Comitatu Supruniensi eyistencium, in presencia 
Comitis Alexandri Judicis Curie nostre, in presentibus 
octauis beati Andree apostoli monere habuisset: ex 
permissione eiusdem Judicis Curie nostre dixerunt taliter
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■se concordasse. Quod idem Nicolaus rectas dimidietates 
predictarum possessionum videlicet Waag Rehtekh et 
Chyaakteluk, cum omnibus suis vtilitatibus, scilicet 
patronatu ecclesie terris arabilibus, pratis, fenetis, et 
Siluis, a parte orientis in possessione Waag, a parte 
vero occidentis is possessione Rehtek, Item duo molen
dina in dicta possessione Waag in tlunio Mezewraba 
nuncupato habita, vnurn uero molendinum in predicta 
possessione Rehtek super fluuio Jkwa nominato existens, 
eidem Benedicto dedit reliquit et assignauit perpetuo 
et irreuocaciliter possidendas tenendas et habendas in 
filios filiorum eliusdem et heredes Econuerso autem idem 
Benedictus, predictas duas possessiones Telük et 
Hostraaz nominatas, ipsi Nicolao et per eum suis 
heredibus reliquit et assignauit perpetuo et irreuoca- 
biliter possidendas et habendas eomodo quod idem 
Benedictus vel sui posteri de predictis possessionibus 
nullo unquam tempore possint petere vel habere 
diuisionem. Tali obligacionis vinculo partes se innoda
runt. quod si qua parcium vel eius posteritas, super 
iamdicta possessionaria díuísíone seu ordinacione pro
cessu temporum, contra partem alteram seu posteritates 
eius, materiam quescionis susscitare attemptaret Quin
quaginta marcas fini argenti, parti in predicta posses
sionaria diuisione seu ordinacione perseueranti, seu eius 
posteritatibus ante litis ingeressum soluere teneretur 
salua Judicia porcione remanente Datum In vysegarad, 
Quinta feria proxima ante festum beati Thome apostoli. 
Anno domini M°. CCO0. XXmo. sexto.

Kivfil későbbi Írással: Item linea generacionis, 
olyuer genuit albertum, albertns genuit benedictum 
benedictus genuit gabrielem, gabriel genuit dorotheam, 
qua dorothea ex voluntate et consensu omnium fratrum 
condiuisionalium in possessionibus paternis omnibus in 
sexum masculinum per regiam maiestatem Sigismundum 
extitit prefecta, et procreata, eademque dorothea peperit 
thomam parum filium et dem thomas genit Anthonium 
et blasium filios Nunc viuentes.
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Eredeti, ép hártyán, a kivül rányomott nagy királyi 
pecsétnek esak nyoma látszik. Kiadatott a Ház. Okin.
5. k. 101. 1.

IX.
A vasvári káptalan előtt Margit asszony, Kepus 

Kelemen leánya, s Ovadi Trenhk fiának Péternek féle
sége, női hozományát végrendeletileg férjére hagyja 
134U. ápril 23.

Nos Capitolum ecclesie sancti Mychaelis arshangeli 
de Castro ferreo memorie commendamus per presentes,, 
quod cum domina Margareta filya Clementis dicti Kepus 
consors vero Petri fily Frenhk de Owad in lectum 
egritudinis decidisset, hominem nostrum ad eam trans
mitti ad audiendam suam assercionem postulavit. Nos 
igitur Georgium sacerdotem duximus destinaudum, 
quiquidem Georgius sacerdos homo noster ad nos 
reversus retulit oraculo vive vocis quod eadem domina 
iacens in lecto egritudinis adhuc bene compos sue 
mentis inter alyas et ceteras ordinaciones sui testamenti 
dotem et res suas parafernales eidem Petro marito suo 
ad plenum relaxasset, ita plene ut lapsu temporum 
nullus fratrum suorum racione dotis et rerum parafer- 
nalium prescriptarum ipsum Petrum possint molestare. 
Datum in octavis Passce domini, Anno eiusdem Mmo 
CCC. XLrno.

Hártyaszeleten, hátlapján pecsét nyomaival.
Másolta Géressy Kálmán.

X.
A vasvári káptalan előtt Ovadi Pál fiai Vinchlou 

Márton és János, nem különben Zamuri Sebők fia János 
tiltakoznak az ellen, hogy Thapán fiainak Miklós, János 
és Mártonnak, továbbá Haraszti Barnabás fiának Bá
lintnak birtokait bárki, de különösen hogy Ehelley fia 
Miklós bár mi módon elidegenithesse. 1341. dec. 4.

Nos Capitulum ecclesie sancti Mychaelis archan- 
geli de Castro ferreo damus promemoria, quod. Vynchlon
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filius Pauli de Owad cum litteris procurators pro 
Martino et Johanne fratribus suis ac Johanne filio 
Sebeuk de Zamur coram nobis constitutus vice et 
nomine eorum dixit nobis protestando, quod ipsi Mar- 
tinus Johannes fratres Vynchlou et alter Johannes de 
Zamur Nicolaum Johannem et Martinum filios Thapani 
ac Valentinum filium Barnabe de Harasty in causam 
attraxissent per plurima spacia temporum litem habuis
sent cum eisdem, qui quidem fily Tapani et Valentinus 
multis indicys remansissent contra ipsos, de quibus 
nullam satisfaccionem impendissent, quare quicunque 
eorundem filiorum Thapani et Valentini possessionem 
yel possessionarias porciones ubique habitas cuius
cunque litis exsecucioue et forma occupassent vel inten
derent occupare sine empcionis tytulo seu obligacionis 
omnes occupatores earunden specialiter magistrum 
Nicolaum filium Ekelley per modum protestacionis 
prohibuit coram nobis, ipsosque filios Thapani et Valen
tinum a vendicione obligacione et alienacione qualibet 
possessionum eorundem prohibuit usque dum satisface
rent de indicys eorundem. Datum feria tercia proxima 
post festum sancti Andree apostoli Anno domini Mmo 
OCCmo XLrno primo.

Külsején: „pro Martino et Johanne filys Pauli de 
Owad ac Johanne filio Sebeuk de Zamur contra filios 
Thapani Valentinum filium Barnabe ac magistrum 
Nicolaum filium Ehelley protestacinnalis prohibicio.“

Hártyaszeleten, zárlatán pecsét töredékeivel.
Másolta Géressy Kálmán.

XI.
Vid nyitrai püspök és királyi titkos kanczellár 

bizonyságot tesz arról, hogy megjelenvén előtte Haraszthi 
Thapán fia Miklós, saját és fivérei János és Márton 
nevökben egy részről, másrészről pedig Ovadi Pál fiai 
Vinehlov és János vasmegyei nemesek, kölcsönösen 
megegyeztek abban, hogy megszűnvén a köztük levő 
régi ellenségeskedés, Haraszthi Thapán fia Miklós Ovadi
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Yinchlovval atyafiságos viszonyba lép, és fivérei János 
és Márton Vinchlov két leányát feleségül veszik, és 
pedig János Katalint, Márton pedig Margitot. 1343. 
martius 20.

Nos frater Vytus dei et apostolién gracia Epis
copus Nytriensis necnon Comes Capelle et secretarius 
cancellarius domini regis memorie commendantes signi
ficamus quibus expedit universis quod Nicolaus filius 
Tliapan de Harostki suo et fratrum suorum nomim 
Jhonne videlicet et Martino cum suffiicientibus litteris 
capituli Castriferrei procuratorys ab vna, item Yincblov 
et Johannes Uly Pauli de Avad nobiles eiusdem Castri
ferrei parte ab altera in nostri presencia coram nobis 
personaliter conparendo asseruerunt nobis et in hunc 
modum sunt confessi, quod licet diuerse et multimode 
controversie ac iniuriose facciones, videlicet sangvinum 
effusiones lites ac eorum semina et multa alio rerum 
dampna hincinde viguissent inter ipsos vsque modo, 
tamen deo annuente qui semper extitit pacis amator et 
Zyzanie exterminator, omnibus malis retroactis sive 
preteritis sedatis et penitus de medio ipsorum extermi
natis, ad pacis se devenisse et devenerunt coram nobis 
unionem, quod ipse Nicolaus filius Thapan assumpsisset 
et assumpsit dictum Yincblov in compatrem et proxi
mum spiritualem, item ipsi Nicolaus filius Thapan et 
Yinchlov ordinassent et ordinarunt aliam eciam inter 
se proximitatem, ut duo fratres dicti Nicolay fily Tha
pan Johannes et Martinus videlicet supradicti, duas 
filias ipsius Yinchlou Katiin et Margaretha vocatas, 
dum etatem poterunt pertingere nubilem, maiorem 
Johannes minorem vero Martinus ducere legitimam 
teneantur in uxorem, et hec omnia tactis sacris evan- 
gelys sanctorumque relquys ipsorum manibus mediante 
federe iuramenti inviolabiliter spoponderunt inter se 
observanda. Ceterum ydem Nicolaus filius Thapani se et 
fratres suos predictos procuratoria auctoritate obligavit 
quod si quotcunque articulorum premissorum temporis 
in processu retractare quovismodo moliretur, aut pre-
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teritorum malorum litem facere quamquam temerarie 
niteretur, extunc ante litis ingressum coram quouis sine 
seculari seu ecclesiastico iudice absque porcione iudicis 
parti adverse quadraginta marcas puri argenti deponere 
et solvere teneatur eo facto. Ad quod se ipse Nicolaus 
et fratres suos coram nobis obligavit. Datum in Vysse- 
grad feria quinta proxima ante dominicam Letare, Anno 
domini Mmo CCC. XLmo tercio.

Hártyán, hátlapján pecsét nyomaival.
Másolta Gféressy Kálmán.

XII.
András mester István Vasvármegye főispánjának 

alispánja és a megye szolgabirái bizonyítják, hogy Ovadi 
Basa fiának Pálnak fiai Péter, Jakab és Bertalan esküt 
tesznek Achlep fia Pál fiainak, Venczel, János és Már
tonnak ellenében az iránt, hogy a vasvári káptalan azon 
okiratát, melynek erejével Tatamer székesfejérvári 
prépost ősei Achlep fiát Pált és Basa fiát Pált bizonyos 
ovadi birtokban részesítették: Basa fiai Haraszthi 
Péter fiának Domonkosnak nem kézbesítették. 1348. 
ápril 28.

Nos Magister Andreas vicecomes magistri Stephani 
Comitis ferrei Castri et indices nobilium eiusdem comi
tatus, damus pro memoria quod Petrus Jacobus et 
Bartholomeus fitly Pauly fili Basa de Owad, feria secunda 
proxima post octavas sancti Jacobi apostoli proxime 
nunc venturas vigesimo se nobilibus hominibus quilibet 
eorum septimo se contra Venchezlaum Johannem et 
Martinum filios Pauli fily Achlep debent iurare super 
eo coram nobis, quod unam litteram Capituli ecclesie 
castriferrei, quibus mediantibus predecessores domini 
Thatamery Albensis ecclesie prepositi, ipsos Paulum 
filium Achlepb et Paulum filium Basa in possessione 
castri Owad inter possessionem Owad et possessionem 
Thapani existentem participassent, idem fily Basa ad 
manus Dominicy fili Petri de Harasti non tradidissent, 
per quod factum ipsa particula possessionaria ab eis
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alienata et amissa non extitisset, qni si iuraverint 
expedientur, alioquin solvent viginti marcas loco et die 
per nos ordinandis. Datum feria secunda proxima post 
octavas festi Passce domini, Anno eiusdem Mmo CCCmo 
XLmo tercio.

Külsején: „pro filys Pauli de Ovad contra filios 
Pauli fily Basa super deposicione iuramenti ad feriam 
secundam post octavas festi sancti Jacobi appostoli 
fienda coram nobis.“

Papíron zárlatán pecsét nyomaival.
Másolta Géressy Kálmán.

XIII.
A vasvári káptalan jelenti, hogy Cyneged Miklós, 

Chuchi Pál fia, Pál országbíró bírósági exactora és János 
királyi ember, Zulga fia, nemkülönben János vasvári 
kanonok élőszóval adták elő, miszerint miután azon 
gyűlésben, melyet Cyneged a király rendeletére a megyei 
nemesekkel Vasváron a panaszok elintézése ügyében 
tartott Ovadi Balázs fia Pető sem meg nem jelent, sem 
az ő ellenfeleinek Ovadi Pál fiainak Vinchlovnak és 
Jánosnak, nemkülönben Ovadi Kacho fiának Benedeknek 
eleget nem tett: birtokaiból két márkára valót, mint a 
mennyivel Vinchlov János és Benedeknek tartozott, 
biróilag lefoglalt. 1344. jun. 1.

Nos Capitulum ecclesie sancti Mychaelis Archan- 
geli de, Castro ferreo, significamus tenore preseneium 
universis, quod Nicolaus dictus Cyneged filius Pauli de 
Chuch exactor iudiciorum comitis Pauli iudicys Curie 
domini Lodovicy dei gracia regis Hungarie domini 
nostri in Comitatibus Castri ferrei et Supruniensis 
constitutus ac Johannes filius Zulga homo regius et 
magister Johannes ecclesie nostre Canonicus cum eodem 
deputati, ad nostram personaliter accedendo presenciam 
dixerunt nobis viva voce, quod cum feria secunda 
proxima post octavas festi Passce domini proxime 
preteritas in congregacione generali universis Nobilibus 
comitatus eiusdem Castri ferrei mediantibus litteris
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predicti domini regis et registro, sub sigillo ipsius 
comitis Pauli contento in ipsa villa Castri ferrei per 
eundem Nicolaum dictum Cyneged legitime celebrata 
termino sufficienti et conpetenti, ad solucionem iudicia- 
lium gravaminum eorum assignata inter ceteros nobiles 
Petew filius Blasy de Owad expedita porcione prefati 
comitis Pauli sufficienter ad satisfaccionem et emendam 
in porcione adversariorum suorum scilicet Wynzlou et 
Johannis filiorum Pauli ac Benedicti fily Kaclio de 
Owad non venisset nec misisset nec eciam res sue 
reperte fuissent, quare ipse Nicolaus dictus Cyneged de 
possessionibus ipsius ubique habitis ad duas marcas in 
quibus contra eosdem Wynzlou Johannem et Benedictum 
convictus habebatur, iuris ordine occupasset et occupatas 
prefatis Wynzlou Johanni et Benedicto reliquisset, et 
postea iterato termino competenti assignato nec ipse 
fily fratres aut proximi vel vicini et commetanei eiusdem 
ipsas redemissent occupatas eisdem Wynzlou Johanni 
et Benedicto statuissent. Datum in quindenis ferie 
secunde post festum Asscensionis domini anno eiusdem 
Mmo CCCmo LXmo quarto.

Hártyaszeleten, hátlapján pecsét nyomaival.
Másolta Géressy Kálmán.

NIY.
István és Ákos mesterek, Vas, Soprony és Varasd 

vármegyék főispánjai bizonyítják, miszerint Ovadi 
Vinchló 8 márkát birságkép lefizetett. Sár, 1346. nov. 23.

Nos Stephanus et Äkus magistri Comites Castri- 
ferrei, Soproniensis, et vorosdiensis memorie commen
damus, Quod vvnchlow filius Pauli de Auad, de Judicys, 
in quibus ipse contra Moyus filium Nicolai de dereske, 
et .Johannem filium Konth in congregaciohe nostra 
generali vniuersitati nobilium predicti ferreicastri 
Comitatus, pridem celebrata, fuerat conuictus coram 
nobis, soluendo nobis Octo marcas promptorum denari
orum, satisfecit; Super quibus eundem vynchlow reddi
dimus expeditum, tenore presencium mediante, Salua
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tamen porcione predictorum Moyus et Johannis aduer- 
sariorum suorum remanente, Datum in Saar feri a quinta 
proxima post festum beate Cecillie virginis. Anno domini. 
M°. CCCmo. SXXXmo. Sexto.

Eredeti ép papiron, a kivül rányomott, de letöre
dezett pecsét alatt: reláció domini magistri videlicet 
Stephani propria. Kiadatott Ház. Okm. 4. k. 169. 1.

XV.
A székesfejérvári keresztesek konventje előtt egy 

részről Alapi Chydur fia András, kinek személyazonos
ságáról Hardi Donát fia Péter s Keresztúri Maynold 
fia László tesznek bizonyságot, más részről pedig Sala
mon, a fenti Alapi Chydur fia, és Barnabás Mihály fia, 
a fenti Alapi András és Salamon unokája, kölcsönösen 
megegyeznek, hogy az alapi határban levő részbirtokai
kat, Gálföldjét és Chethe földjét minden tartozékaikkal 
együtt Chydur fiának Salamonnak és Mihály fiának 
Barnabásnak és utódaiknak átöröklik, azon kötelezett
séggel azonban, hogy ezek Andrást, Chydur fiát még 
életben van eltartani kötelesek. 1359. máj. 25.

Conventus Cruciferorum Domus Horpitalis ecclesie 
beati regis Stephani de Alba. Omnibus Christi fidelibus 
tam presentibus, quam futuris presentem paginam in
specturis salutem in salutis largiture. Ad universorum 
notitiam harum serie volumus pervenire quod Andreas 
filius Chydur de Alap de cuius personali notitia Petrus 
filius Dunath de Hord et Ladislaus filius Maynoldy de 
Kerustur nos reddiderunt tutiores et certiores ab 
una, parte vero ab altera Salamon filius eiusdem 
Chydur, et Barnabas filius Michaelis nepos eorundem 
Andree et Salamonis de eadem Alap, coram nobis per
sonaliter constituti per prefatum Andreám filium Chydur 
propositum exstitit viva voce et relatum quod ipse pos- 
sessionarias portiones suas Galfeulde et Chetfeulde 
vocatas ipsum solum iure hereditario contingentes in 
dicta Alap habitas et existentes cum omnibus utilitati
bus suis quovis nomine vocitatis spectantibus et perti-
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nentibus ad easdem ....................fraternitatis et affini
tatis predictis Salamoni filio Chydur et Barnabe filio 
Michaelis nepoti suo et per eosdem ipsorum heredibus 
heredumque suorum successioribus et posteritatibus 
dedisset donasset perpetuasset et ad manus eorundem 
assignasset quiete et pacifice possidendas tenendas 
parieter et habendas pleno iure ac dedit donavit et 
perpetuavit coram nobis, Ita videlicet quod quamdiu 
idem Andreas filius Chydur in hoc seculo vixerit idem 
Salamon et Barnabas in dictis possesionarys porcionibus 
eundem conservare tenebuntur. In cuius rei memoriam 
.firmitatemque et stabilitatem perpetuam ad peticionem 
ambarum parcium presentes literas nostras privilegiales 
fieri sigilloque nostro autentico et pendenti fecimus 
consignari. Datum vigesimo quinto die mensis May 
anno Domini Mmo CCCmo quinquagesimo nono religiosis 
viris et honestis fratribus Domino fratre Baudono comiti 
per Hungáriám et Sclavoniam priore et prelato nostro 
Donato preceptore et Johanne custode ecclesie nostre 
existentibus.

Rongyolt hártya, pecsétje és zsinórja hiányzik.
Olvasta Károly János.

XVI.
I. Lajos király, a királyi hálókötőktől származó 

Yisi Györgyöt és Miklóst megnemesiti s visi birtokuk
kal megadományozza. Buda, 1365. febr. 23.

Commissio domini regis et reláció palatini.
Nos Lodonicus dei gracia Rex Hungarie, Signifi

camus tenore presencium quibus, expedit vniuersis, Quod 
Georgius filius Sebasciani fily Salamonis de Wyss fidelis 
noster Sigillator in sua, Item Nicolai fratris sui vterini 
personis, in conspectu nostre maiestatis solotenus pro- 
uolutus anobis Humiliter supplicando postulauit vt quia 
ipsi de populis nostris, recium nostrorum regalium 
ligatoribus Originem haberent, Ideo nos deregie pietatis 
clemencia pensatis eorum fidelibus seruicys, per ipsos
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nobis locis et temporibus oportunis exhibitis, eosdem 
apremissa condicione et nexu seruitutis Huiusmodi 
eximere, et in numerum cetum collegium et cateruam 
verorum et naturalium regni nostri nobilium et serui- 
encium regalium simulcum prefata possessione Wys 
transferre, et eandem possessionem cum suis vtilitati- 
bus et pertinencys vniuersis de nouo donare et perpetuo 
conferre eisdem dignaremur. Nos itaque qui exofficio 
suscepti regiminis nostri metiri debemus et pensare merita 
singulorum et unicuique respondere iuxta exigenciam 
suorum meritorum recensitis fidelitatibus et fidelium 
seruiciorum meritis predictorum Georgy et Nicolai; 
quibus ydem inplerisque nostris negocys et expedicioni- 
bus prosperis et aduersis, toto conaminis nisu, iuxta 
possibilitatis et status eorum exigenciam, nostre studu
erunt conplacere maiestati, potissime intercessibili 
supplicacione viri magnifici, Nicolai Kont regni nostri 
Palatini proeisdem interueniente prefatos Georgium et 
Nicolaum filios Sebasciani a pristina condicione nexu et 
honere seruitutis premisse de benignitate regia ex
imentes, in cetum consorcium et cateruam nobilium regni 
nostri, et regalium seruiencium nostrorum, simulcum 
prefata possessione Wys nominata, et omnibus suis 
pertinencys et vtilitatibus vniuersis pure et simpliciter 
duximus agregandos seu transferendos; eandem posses
sionem Wys nominatam cum omnibus suis vtilitatibus 
et pertinencys vniuersis, sub veris ipsius metis et limi
tibus ac terminis, prefatis Georgio et Nicolao eorun- 
demque heredibus, inquantum eadem nostram tangere 
dinosscitur maiestatem et prout nostre incumbit colla- 
cioni cum omnibus suis spectancys sub mero et sincero 
nobilitatis titulo de nouo donantes, ipsis inperpetuam 
asscribimus hereditatem; Saluo Jure Alieno. Datum 
Bude in dominica Esto michi Anno domini M° CCC' 
LXmo quinto.

A kivül rányomott nagy királyi pecsét helyén 
„commissio domini regis“ szavak olvashatók. Eredetije 
ép hártyán. Kiadatott a Ház. Okm. 3. köt. 181. 1.
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XVII.
A vasvári káptalan előtt Sennyey Péter fia László 

tiltakoznak az ellen, hogy örökössel nem biró Annus 
asszony Lapsai máskép fezecsődi Grergely leánya a lapsai 
birtokban levő részét elörökitse, valamint hogy azt a 
körmendi Sz. Ágoston rendűek konventje, melynek t. i. 
örökbe hagyta, birtokba vehesse. 1377. máj. 12.

Kivonatban átirva a XXIII. sz. a. közlött okmány
III. pontja alatt.

XVIII.
Jakab fiai Mihály és Miklós, felső alapi nemesek 

s ugyanazon Mihály t. i. úgy saját mint Salamon Vincze 
fiának Jánosnak az ő unokatestvérének nevében egy 
részről, más részről pedig Alapi Márton fia János és 
Alapi Tekke fia Mihály úgy saját, mint Tekke fiának 
Kozmának Péter nevű fia nevében is a győri káptalan 
előtt bizonyos felső alapi kurialis telkek kölcsönös át
ruházását vallják föl. 1382. jun. 28.

Nos Capitulum ecclesie .Jaurinensis memorie com
mendamus, Quod Michael et Nicolaus fily Jacobi nobiles 
de superiori Alap et idem Michael pro se et pro Johanne 
filio Vincency dicto Salamon fratre suo parueli cum 
procuratoriis literis conventus sancti Martini de sacro- 
monte Panonie ab una, parte vero ex altera Johannes 
filius Martini, et Michael filius Tekke pro se et pro 
Petro filio Cosme, fily predicti Tekke de eadem Alap 
fily consobrinorum videlicet filiorum Jacobi predictorum, 
coram nobis constituti prenominatos Johonnem filium 
Martini, et Michaelem. filium Tekke confessum exstitit 
et relatum organo vive vocis in hunc modum: Quod 
ipsi in quadam sessione seu fundo in eadem superiori 
Alap habita vel habito, que vel qui olym patribus 
ipsorum iuxta contineneiam aliarum literarum nostrarum 
memorialium cum terris, arabilibus, pratis, pascuis et 
alys quibuscunque utilitatibus eiusdem prenotatos Michae
lem et Nicolaum filios Jacobi et alios fratres et proxi
mos eorundem prout dicebant nunc defunctos veluti
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consobrinis data et collata fuisset, que nunc ambobus 
nimis arta (igy) foret admanendum et habitandum in 
eadem cum rebus et bonis eorumdem, consencientibus 
prenotatis filys Jacobi racione pacis taliter inter se 
fecissent convencionem, quod supradictus Johannes filius 
Martini partem vel porcionem suam totalem in prenotata 
sessione habitam et iure sibi contiugentem, salvis tamen 
porcionibus in prefatis terris, arabilibus, pratis, pascuis 
et alys Juribus ad eandem sessionem curie spectantibus 
quos sibi et suis posteris inde progenitis (?) reservasset 
supra dicto Michaeli filio Tekke et Petro filio Cosme 
fily Tekke ac heredibus ipsorum dedisset et contulisset, 
ymo dedit, nostri in presencia perpetuo possidere et 
libere manere in eadem. Supradicti vero Michael et 
Nicolaus fily Jacobi de porcionibus ipsorum possesiona- 
riarum in eadem Alap superiori adiacentibus pretextu 
amplioris dileccionis mutue vel concordie supradictorum 
Johannis fily Martini ac Michaelis fily Tekke et Petri 
fily Cosme proximorum suorum unam aliam sessionem 
curie, inqua nunc prefatus Johannes filius Martini 
residenciam faciet personalem, vel si eadem sessio ab 
eisdem filys Jacobi temporibus succesivis alienaretur 
extunc quandam sessionem penes curiam prescripti 
Michaelis fily Jacobi a parte meridionali existentem 
pretytulato Johanni filio Martini ac posteris et succes
soribus suis dedissent et donassent et donaverint nostri 
in presencia pro perpetua mansione eorumdem, Demptis 
tamen novis vel futurs occupacionibus terrarum, 
arabilium, pratorum vel aliarum quammcunque pos- 
sesionariarum porcionum antendictorum filiorum Jacobi 
ad eandem sessionem usurpandarum vil applicandarum. 
Datum sabbato proximo post festum nativitatis sancti 
Johannis baptiste. Anno Domini Millemo CCCmo 
octvagemo secundo.

Ép hártyán, hátul pecsét nyomaival, későbbi 
írással de A° 1382. sabb. post. fest. Nativitatis Joannis 
Baptis.

Olvasta Károly János.
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XIX.
Bebek Imre ítélő levele, azon perben, mely egy 

részről Domonkos a szent Ágoston rendűek körmendi 
Priorja, és a konvent között, másrészről Sennyey Péter 
fiai László és János, és Sennyey Tamás fia István között 
Lapsa azon negyedrésze ügyében forgott fen, melyet 
néhai Ágnes asszony, Sándor leánya végrendeletileg a 
szent Ágostoniak körmendi konventjének hagyott és a 
mely negyedrészt Bebek Imre Szecsődi János vasvári 
kananoknak és testvéreinek Ítélt oda. 1391.

Kivonatilag átírva a XXIII. sz. a. közlött okmány
IV. pontja alatt.

XX.
A vasvári káptalan előtt Sennyey Balázs saját és 

fia Miklós nevében tiltakozik az ellen, hogy Lapsa más 
néven Németh Szecsőd birtokot Szecsődi István fia 
István és rokonai idegen kézre juttassák, valamint az 
ellen is, hogy azt Kulthai György fia, literatus Márton, 
vagy bárki más birtokába vehesse. 1407.

Kivonatban átírva a XXIII. sz. a. közlött oklevél
V. pontja alatt.

XXL
Sennyey Gergely fia István úgy saját, mint rokonai 

t. i. Sennyey Benedek fia Bálint, Sennyey László fiának 
Jánosnak Gáspár nevű fia nevében ugyan a vasvári 
káptalan előtt tiltakozik az ellen, hogy Szecsődöt, más 
néven Lapsa birtokot akár Kulthai György fia Jakab, 
akár más elfoglalja, akár a király azt nevezett Kulthai 
Jakabnak adományozza 1425. aug. 10.

Kivonatilag átírva a XXIII. sz. a. közlött oklevél
VI. pontja alatt.

XXI í.
Zsigmond király, bizonyos alapi részbirtokot Alapi 

Istvánnak és rokonainak adományoz. Siena, 1432. oct. 28.
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Reláció Ladislai de Chap: alias vicecancellary 
Regie maiestatis.

Nos Sigismundus dei gracia Romanorum Rex 
semper augustus ac Hungarie Bohemje, Dalmacie Croacie 
etc Rex, Memorie commendamus tenore presencium 
significantes quibus expedit vniuersis, Quod nos attentis 
et consideratis fidelitatibus et fidelium seruiciorum 
meritis fidelis nostri, Stephani fily Jacobi fily Salo
monis de Alap; quibus idem, in nonnullis nostris et 
Regni nostri factis et negocys, ac exercitualibus expe- 
dicionibus, sicuti prosperis sic et aduersis, sub locorum 
et temporum varietate, signanter in Alamanie Lom
bardié Tuscie, et hys Italie partibus, quas nos pro sacri 
Romani Impery, ac tocius Orthodoxe fidei, comodis 
profectibus et vtilitatibus ampliandis ac promouen- 
dis, digne duximus visitandas, cum nostra celsitudine, 
in familiaritate condam fidelis nostri dilecti ladislai 
mayos de Darow, Aule nostre familiaris qui in hys 
Italie partibus prenotatis, in nostris regalibus seruicys, 
a quibusdam sequacibus nostrorum rebellium floren- 
tinorum extitit interemptus et vitam suam finiuit 
c .......................continue procedendo, cum omni since
ritatis zelo, fidelique et alacri voluntate, Juxta sue 
possibilitatis exigenciam, maiestati nostre laudabiliter 
studuit complacere (gratumque se) reddere pariter et 
acceptum, Totum et omne Jus nostrum regium, si quod 
in porcione possessionaria in predicta possessione Alap 
in Comitatu Albensi existenti habita, in cuius pacifico 
dominio, ipse Stephanus, predecessores suos et fratrum 
suorum infrascriptorum perstitisse, seipsumque ac eos
dem fratres suos persistere asserit eciam de presenti, 
quoquomodo haberemus, et nostram quibuscunque causis 
modis et racionibus concerneret Serenitatem, simulcum 
omnibus suis vtilitatibus et pertinencys quibuslibet, 
Locis scilicet sessionalibus terris arabilibus cultis 
et incultis, Agris pratis fenetis, pascuis et fe
nilibus, cunctis eciam alys quarumlibet vtilitatum 
et pertinendarum integritatibus quouis nominis voca
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bulo vocitatis, ad eandem de Jure et ab antiquo spec
tantibus et pertinere debentibus, sub suis veris metis 
et antiquis, animo deliberato et ex certa nostre maies- 
tatis sciencia, premissis, sic vt nostre superius proposita 
existunt maiestati se habentibus, prenominato Stephano 
et per eum annotato Jacobo patri, necnon Petro car
nali, Johanni filio Laurency, et Benedicto filio Thome, 
ac alteri Benedicto dicto bessenew filio Johannis de 
dicta Alap, generacionalibus et condiuisionalibus fratri
bus eiusdem Stephani, Ipsorumque heredibus et posteri
tatibus vniuersis, dedimus donauimus et contulimus, 
yinmo damus donamus et conferimus, Jure perpetuo et 
irreuocabiliter possidendam tenendam pariter et haben
dam, Saluo Jure alieno, harum nostrarum vigore et 
testimonio literarum mediante, quas in formam nostri 
priuilegy redigifaciemus, dum nobis fuerint in specie 
reportate. Datum in nostra Imperiali Ciuitate Senarum, 
parcium Italie predictarum in festo beatorum Symonis 
et Jude Apostolorum, Anno domini Millesimo quadrin
gentesimo tricesimo secundo, Regnorum nostrorum Anno 
hungarie etc. quadragesimo sexto, Romanorum vigesimo 
tercio et Bohemie tredecimo:

A pecsét helyén szinte: „Reláció Ladislai de Chap 
alias vicecancellary Regie maiestatis“ szavak olvashatók. 
Eredetije kissé romlott hártyán. Kiadatott a Ház. Okm, 
2. köt. 248. 1.

XXIII.
Palóczy Máté nádor itéletlevele, a Kulthai család

beliek által, nevezetesen Kulthai János fiának Petőnek 
fia Tamás, és ugyanazon Kulthai János fiának Jakab
nak fiai László és István által Yasmegyében fekvő 
Lapsa, más néven Német Szecsőd ügyében a Sennyey 
nemzetségbeli Bálint, Benedek fia, és Gáspár, János fia 
ellen indított perben, mely perben a Sennyey nemzet
ségbeliek az I. II. XVII. 'XIX. XX. XXI. sz.'alatti át
iratokban foglalt bizonyítékokkal kimutatván azt, hogy 
Lapsát 1237-től mindig a Sennyey nemzetség birta: a
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nádor azt Sennyey Bálintnak Benedek fiának és Sennyey 
Gáspárnak János fiának Ítélte oda. Buda 1433. mart. 7- 

Nos oomes Matkins de Palncli Iudex Curie Sere
nissimi et Magnifici principis Domini Sigismundi dei 
gracia Romanorum regis semper augusti ac Hungarie 
Bohemie Dalmacie Croacie etc. regis. Memorie commen
damus tenore presencium significantes quibus expedit 
universis. Quod cum inpersoms Thome fily Petliew fily 
Johannis de Kultha ac Ladislai et Ftephani filiorum 
Jacobi fily dicti Johannis de eadem puerorum in tenera 
etate constitutorum dicto domino nostro regi, ac prelatis 
et Baronibus suis in eo, quod Valentinus filius Benedicti 
et Caspar filius Johannis de Sennye in quodam causa 
per ipsos adversus prefatos quondam Petliew in personis 
Thome ac Jacobum dictorum Ladislai et Stephani patres 
occasione et pretextu possessionis Nemeth Zechewd, 
aliter Lapsa vocate in Comitatu Castriferrei existentis, 
ipsos quondam Petliew et Jacobum, consequenter vero 
eosdem Thomam ac Ladislaum et Stephanum filios 
ipsorum, vigoribus efficacium literalium instrumentorum 
rite concernentium in curia sua regia mota et demum 
eisdem quondam Pethew et Jacobo decedentibus in 
ipsos Thomam Ladislaumque et Stephanum filios eorum 
condescendencium cum eisdem per modum litigionarium 
procedendo et ipsis Thoma ac Ladislao et Stephano 
propter premissam ipsorum puerilem etatem causa in 
eadem s<? defendere et dicta eorum literalia instru
menta situm prefate eorum possessionis tangencia 
producere negligentes terminos judiciarios complevis
sent contra ipsos et sentenciam superinde pro eorum 
parte obtiumssent et reportassent diffinitivam cuyus 
vigore se in dominium predicte possessionis legitime 
imtroduci et eandem sibi statuifucere procurassent 
querimonia porrecta exstitisset, Ipse dominus noster 
rex premissa querimonia pro parte annotatorum Thome 
Ladislai et Stephani sibi porrecta benigne exaudita 
eisdem prerequisite dicte eorum possessionis non ob
stante dictorum terminorum complecione et senteneia
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exinde lata prescripta eorum literalia insrumenta contra 
sepe fatos Valentinum et Caspar producendo et exhi
bendo, de sue regie potestatis plenitudine dans et 
annuens facultatem fidelitati Capituli Castriferrei firmiter 
precipiendo mandasset, quatenus ipsorum mitterent 
hominem pro testimonio fide dignum quo presente homo 
suus regius infra dictus memoratum Valentinum et 
Caspar premissam sentenciam pro ipsorum parte ut 
prefertur super facto obtencionis prescripte possessionis 
Nemeth Zechewd appelate latam simul cum alys uni
versis ipsorum literis et literalibus instramentis factum 
ipsius possessionis tangentibus exhibitum judiciumque 
et deliberacionem exinde receptam contra annotatos 
Tliomam ac Ladislaum et Stephanum similiter eorum 
literalia instrumenta que ydem infacto ejusdem posses
sionis haberent productum et modo simili Judicium et 
discussionem receptam ad octavos festi Epiphaniarum 
domini tunc venturi suam regiam evocaret in presenciam 
notificando eisdem ut si venirent et prefatam senten
ciam cum dictis alys eorum literis et literalibus in
strumentis jam fatam possessionem tangentibus exhibe
rent et deliberacionem superinde reciperent benignam, 
alioquin non obstante ipsorum absencia idem faceret 
inpremissis quid juri moderni consonari, et post hec 
hujusmodi evocacionis et insinuacionis seriem ut fieret 
expediens cum nominibus evocatorum ad easdem octavas 
sibi fideliter rescriberet Capitulum prenotatum, Unde 
ipsum Capitulum preceptis prefati domini nostri regis 
in omnibus obedire cupiens ut tenetur una cum 
Dionisio de Thorolfalwa homine regio ipsorum homi
nem nostrum magistrum Elyam socium et concanonicum 
ipsorum ad premissam evocacionem faciendam ipsorum 
pro testimonio transmisisset fide dignum, qui tandem 
ad ipsum Capitulum reversi eidem uniformiter retulis
sent, quod ipsi in festo beate Lucie Virginis jn Anno 
Domini Millesimo quadringentesimo tricesimo primo 
preterito prefatos Valentinum et Caspar de Sennye in 
eadam porcione ipsorum possessionaria dictam senten-
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ciam super facto obtencionis prescripte possessionis 
Nemeth Zechewd appelate latam simul cum alys uni
versis ipsorum literis et literalibus instrumentis factum 
ipsius possessionis tangentibus exhibitum judiciumque 
et deliberacionem exinde receptam contra annotatos 
Thomam ac Ladislaum et Stephanum similiter eorum 
literalia instrumenta que ydem in facto ejusdem posses
sionis haberent productum ac judicium et discussionem 
receptam ad dictas octavas festi Epiphaniarum domini 
in regie serenitatis evocassent presenciam, notificando 
eisdem ut si venirent et prefatam sentenciam cum dictis 
alys eorum literis et literalibus ipsorum instrumentis 
factum jam fate possessionis tangentibus exhiberent, 
deliberacionemque superinde reciperent benignam alio- 
quin non obstante eorum absencia, id faciet idem 
dominus noster rex in premissis quid juris fiet conso
num. Et ab ipsis octavis causa parcium rescripta 
partes inter prenotatas seriebus literarum nostrarum 
prorogatorialium . . . .  (egy szó olvashatlan) ventil- 
lando ultimarie ad presentes octavas festi Epiphaniarum
domini racione execucionis generalis con tra ................
(két szó olvashatlan) prorogata exstitisset; Ad quas 
tandem octavas prefati Thomas filius Pethew de Kultha 
ac Ladislaus et Stephanus fily Nicolai de eadem per 
Mathiam de Owad legitimatum procuratorem dictorum 
Valentini et Caspar congruis diebus ipsarum octavarum 
coram nobis exspectati dictam actionem eorum executam 
finaliterque decisam, inpromissis receptam nostram 
inpresenciam non venerint neque miserint, Sic median
tibus alys literis nostris judicialibus exinde confectis 
in judicys regalibus agravari permittentibus, de hinc 
prelibatus parcium dictorum Valentinus et Caspar 
quasdam duas literas, unam domini Nicolai de Gara 
regni Hungarie Palatini sentencionales dicto Capitulo 
Castriferrei loquentes, Bude tricesimo octavo die octa
varum festi Epiphaniarum domini anno ejusdem Mille
simo quadringentesimo vigesimo nono (1429) patente, 
et aliam dicti Capituli Castriferrei ex inde rescripcio-
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nalem nono die octavi dici festi pasce domini anno in 
eodem clause confectas nobis demostrarunt earum 
seriebus nos eatenus informantes, quod cum ob contra- 
dictorialem inbibicionem statucionis dicte possessionis 
Nemeth Zechewd alio nomine Lapsa vocata Jacobus 
filius Georgy de Kultha, David filius Stephani de Ze
chewd ac prefatus Caspar filius Johannis et Valentinus 
filius Benedicti de Sennye modo et forma legalis 
eviccionis abstinando contra se ad certum terminum 
in presenciam dicti palatini in causam atraxissent, 
ipsamque causam ab ipso termino quibusdam licium 
processibus prerecensitio seriebus literarum dicti Domini 
Palatini partes inter easdem ventillando, dictoque David 
de medio sublato ultimate ad trinariam instrumentalem 
exhibicionem per eosdem Caspar et Valentinum flendam 
deducto exstitisset; tandem ydem Caspar et Valentinus 
observata forma juris contra prefatum Jacobum actorem 
requirente sua contumacia mediantibus legitima execu- 
tione et triaforensi proclamacione terminos legitimos 
complendo legitimarum parcium eorundem Caspar et 
Valentini volens predictam possessionem Nemeth Zechewd 
alio nomine Lapsa vocatam eisdem de jure pertinere 
debere declarare, tres literas eidem domino palatino 
curasset demonstrare, quarum prime videlicet dicti 
capituli castriferrei sub priori et antiquo sigillo oblongo 
casualiter deperdito emanate Alphabetoque intercise 
tenor verbalis fuisset quod,

I. nos Capitulum ecclesie Sancti Michaelis de 
castroferro. Omnibus hoc scriptum intuentibus notum 
facimus, quod generáció Sennye. ex una scilicet parte 
Ceche, Enduke, Cuthyn, Zewke, Kaaz, Wne (?) Zethyn, 
Egyiyn, Watha et ceteri de eadem progenie, ex altera 
parte fily Buthine scilicet Endre, Búza, Alexander, 
Cosma, Kazmer, Wyth, Jacobus ad nos venientes per 
predia inter se divisionem fecerunt tali modo quod 
Ceche et ceteri sui consangvinei dederint filys Bwthine 
prenominatum predium Lapsa separatim pro se sino 
contradiccione perpetuo possidendum, Ceche vero et sui
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■cognati susceperint partem filiorum Bwthine in 
Sennye, que quia minoris erat yaloris quam predium 
Lapsa, fily Bwthine alteri persolverunt parti octavam 
dimidiam marcam, et ita se coram nobis separaverunt 
quod nullam in alter utrum habeant potestatem seu 
querimoniam, hoc excepto quod commune erit dampnum 
si quidem ipsi vel illi in possessionibus suis per violen- 
ciam inmerite paciautur, ut igitur hec connumeracio et 
separacio nullis uuquam revocari possit temporibus 
preseus scriptum contulimus sigilli nostri munimine 
roboratum. Actum est Paulo existente nostro prepsito 
Johanne cautore, custodia vacante, Myko decano. Anno 
domini Millesimo ducentesimo tricesimo septimo (1237.) 
Alterius vero Pauli comitis Albensis, privilegialiter edite 
tenor verbalis exstitisset talis:

II. Paulus comes albensis Omnibus quibuscunque 
presens scriptum ostensum fuerit salutem in salutis 
largitore. Noticie omnium tam presencium quam futu
rorum significamus quod cum nos precepto domini Bele 
regis terram populorum regis de villa Kwrmend qui 
hospites regis dicuntur ordine judiciario restituere 
debuissemus, Buza et Alexander, Cozma, Michal, Kazmer, 
Jacob, Endre in nostra presencia terram diiorum arat 
rorum de populis de predicta villa Kwrmend, requisie
runt proponentes contra populos sepius dictos, quod 
terram eorum hereditariam violenter detinerent, populi 
vero de villa Kwrmend juris supra nominatis obicie- 
bant dicentes quod terra illa quam homines prefati 
requirebant esset terra castrensium de villa Lapsa, et 
cum nos ad terram Lapsa pervenissemus et terram 
illam cucurissemus, Buza et fratres sui superius nomi
nati nobis versus terram Lapsa magnas et antiquas 
metas demonsrarunt, similiter et populi de villa Ker- 
mend versus Terram Buze metas demonstrarunt, sed 
solas non binas, et cum nos per demonstracionem 
utriusque partis terram illam cucurissemus terram illam 
duobus aratris sufficere cognovimus. Et hec erat inter 
Buzam et fratres suos ex parte una contencio, quod
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illa terra per metas versus terram Lapsa levatas esset 
nd usum ipsorum distincta, populi vero de Kwrmend 
per metas versus terram Buza levatas ad terram Lapsa 
pertinuisse allegabant. Nos autem ordine judiciario 
procedentes, utroque parti injunximus, ut terram illam 
sui junis fuisse testimonio comprobarent, die autem 
probacionis testimoniorum Buza sepe nominati multorum 
bonorum hominum et commetaneorum suorum testimonio 
terram illam sui juris fiuisse comprobavit, populis de 
ville Kwrmend nullius testimonio comprobare Valen
tibus, Buza autem precipue et illorum testimonio videlicet 
generációmmá Herman qui ex donacione regis terram 
Kwrmend et Lapsa inperpetuitate possidebant qui expo
suerant coram nobis personaliter constituti viva voce dixe
runt, quod cumipsi terram Kwrmend et Lapsa in donacione 
perpetuitatum detinuissent per metas quas Buza demon
strant prefatas terras distinctas a terra Buza habuissent. 
Nos autem judicavimus quatordecim homines de testibus 
Buza populos de villa Kwrmend electi et Buza cum 
fratre suo Alexandro super eandem terram sacramentum 
prestarent et isti sunt testes populus de villa Kwrmend 
ad prestandum sacramentum alecti: Endre, Thyma Bes 
de genere Herman, Moysa, Ladislaum de genere Martini 
comitis, Stefiiw, filius Stephani; ipse Idem Buza cum 
fratre suo Alexandro, omnes isti nobilis ; item Senow, 
Wota cum filio suo Georgio, Chehe, Thomas, Pows filius 
Chazar, Svga filius Varda omnes isti jobagiones castri 
ferrei Mutynei speculatorum Castriferrey, omnes isti die 
prestacionis sacramenti mediante nostro pristaldo 
Fabiano nomine de villa Fanchyka super eandem terram 
comparentes sacramentum prestiterunt, et sic terram 
illam nos Buze et fratribus suis statuimus. Prima hujus 
terra meta incipit de angulo Cudarethe,, et tendens 
superius vadit ad magnam viam per quam de ferreo 
castro vadunt ad Theutoniam, deinde tendens vadit 
ad finem Vakuthya, deinde ad arborem piri, prope 
ipsam arborem, arbore tamen populis de Kwrmend remu- 
nente, deinde per Himzter vadit ad maquani viam, que
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vadit ad Novum Castrum per villam Stephani et Selkar 
deinde ad planam terram, que pwilugh dicitur, et 
inmedio pwilugh sunt mete, deinde ad magnam arberem 
Ilicis, que vulgo Thwlgh vocatur, et juxta illam arborem 
commetatur terre nobilium de villa Yaduch, et sic 
terminatur. Actum anno gracie Millesimo ducentesimo 
tricesimo octavo (1238), Huhulto Comite de ferreo Castro 
exequente, et hoc sacramentum prestitum est coram 
homine Capituli sancti Michaelis de ferreo Castro Andrea 
videlicet sacerdote, metas autem versus terram Buza 
exeuntem quas populi de Kwrmend suas esse dicebant, 
Buza sepe dictus suas fuisse, per quas terra sua a terris 
cognatorum suorum separetur manifeste comprobavit.

IV. Tercie vero quondam Comitis Emerici Bwbek 
adjudicatoriales prefato capitulo directe in Vysegrad 
tricesimo die octavarum festi Epiphaniarum domini 
anno ejusdem Millesimo trecentesimo nonagesimo primo 
(1391) clause confecte series expressisset quod nos 
Dominicus prior et conventus ecclesie de Kwrmend 
Ladislaum filium Petri de dicta Sennye et Johannem 
filium ejusdem nec non Stephanum filium Thome de 
eadem in facto quarte partis ejusdem possessionis Lapsa 
per quondam nobilem dominam Agnes vocatam filiam 
alexandri de dicta Lapsa eidem domine pro sua quarta 
tradite dicto priori et conventui testamentaliter legate 
in causam conveniens, ipsa causa inter eosdem actorem 
et iam fatos in causa attractos, preterea magistrum 
Johannem de Zechewd canonicum dicte ecclesie Castri 
ferrei qui se in eandem causam intromisisset ventillata- 
idem Comes Emericus dictam quartam partem dicte 
possessionis Lapsa prefato magistro Johanni canonico 
suisque fratribus racionibus indictis literis suis expres- 
satis, adjudicasset. Adhuc idem partium dictorum Caspar 
et Valentini tres literas prefati Capituli prohibitoriales 
de monstrassent exponentes.

III. Quod primo feria secunda proxima ante fes
tum Penthecostes anno domini millesimo trecentesimo 
septuagesimo septimo (1377. maj. 12.) Ladislaus filius



Petri de Sennye sua ac Thome fily Mayus de eadem 
inpersonis ad ipsius capituli accedens presenciam pro- 
testacione facta nobilem dominam Annus vocatam filiam 
Gregory de dicta Lapsa alio nomine Zechewd heredibus 
orbatam a vendicione inpiquoracione et qualibet alie- 
nacione tandem porcionis possessionarie in eadem Lapsa
habite, q u ib u s ................ fienda, alios vero universos
et specialiter fratres sancti Augustini de Kwrmend ab 
emcione pro pignore recepcione sequestracione in domi
nium ejusdem intromissione.

V. Secundo vero infesto Translacionis sancti Bene
dicti abbatis anno domini millesimo quadringentesimo 
septimo (1407. juh ll-en) Blasius de Sennye in persona, 
Nicolai fily sui similiter coram sepe dicto Capitulo 
astando Stephanum filium Stephani de Zechewd etalios 
consagvineos ab amissione, Martinum vero literatum 
filium Georgii de Kwltha et alios quoslibet a reopten- 
cione dicte possessionis Lapsa alio nomine Zechewd 
vocate in comitatu Castri ferrei juxta fluvium Rabe 
existentis. Tercio superinde et ultimo in festo beati 
Laurencii Martyris in anno domini Millesimo quad
ringentesimo vigesimo quinto (1425. aug. 10.)

VI. Stephanus filius Gregorii de Sennye in personis 
Valentini fily Benedicti et Gasparis fily Johannis fily 
Ladislai de eadem Sennye similiter coram jam fato 
Capitulo ad herendo prefatum quondam Jacobum filium 
Georgy de Kultha et alios quoslibet ab occupacione et 
detencione sibiqiie ipsis perpetuacione predicte posses
sionis Zechewd alio nomine Lapsa serenissimum nostrum 
principem dominum Sigismundum regem a donacione 
et collacione eiusdem possessionis ipsi Jacobo fienda 
prohiboisset. Quibus exhibitis prefatus dominus palati
nus dictam possessionem Nemeth Zechewd vocatam 
virtute premisse complecionis terminorum eisdem Gaspar 
et Valentino adiudicasset et per suum palatinalem ac 
dicti capituli castriferrei homines in dictis literis 
eiusdem Capituli nominatos eidem statui fecisset per
petuo possidendam, contradiccione prefatorum Ladislai

23*



356

et Johannis ac aliorum quorumlibet non obssante. Quibus 
demoustratis prelibatus parcium dictorum Gáspár et 
Yalentini eosdem successores prelibati quondam Búza 
existentes referens eis prius in premissam juris equi- 
tatem justicieque complementum postulavit impertiri, 
Verum quia memoratus Thomas filius Pethew ac Ladis
laus et Stephanus fily Jacobi de Kultha in eo quod iam 
fatus Valentinus filius Benedicti, et Gáspár filius Jo
hannis in dicta causa precipuos adversus iam fatos 
quondam Pethew et Jacobum pretestu dicte possessionis 
Nemeth Zechewd alio nomine Lapsa vocate in dicta 
curia regia mota et demum eisdem Pethew et Jacobo 
decedentibus ipsam causam in ipsos Tliomam, Ladislaum 
et Stephanum filios eorum condescendentem, cum eisdem 
per modum litigionarium procedenti eisdem etiam Thoma 
ac Ladislao et Stephano ad tune propter premissaiu 
puerilem eorum etatem causa in eadem se defendere et 
dicta eorum literalia instrumenta factum prefate pos
sessionis tangencia producere negligentes, terminos 
judiciarios complevissent contra ipsos, et sentenciam 
superinde pro eorum parte oblinnissent et reportassent 
diffinitivam cujus rigore se in dominium predicte pos
sessionis legitime introduci et eandem sibi ipsis statui 
facere procurassent prefato domino nostro regi queri
moniam porigendo. Jam tactus Valentinus et Gaspar 
prefatam sentenciam simul cum prescripts universis 
alys eorum literalibus instrumentis factum dicte pos
sessionis Nemeth Zechewd contimentibus, contra ipsos 
similiter cuncta eorum literalia instrumenta factum 
eiusdem possessionis tangencia producere et exhibere 
debent, ex dicta regia graciosa commissione ad pre- 
scriptas octavas festi Epiphaniarum domini sub premissa 
insinuacione indictam regiam presenciam legittime 
evocari facere procurasset ipsaque casta propter motum 
dicti generalis executoris partes inter easdem serie 
literarum nostrarum prorogacionalium, ad dictas pre
sentes octavas festi Epiphaniarum domini prorogata 
existente ydem Thomas, Ladislaus et Stephanus dictam

I
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eorum accionem executam in premissisque iuxta pre- 
missam regiam commissionem finem debitum et deci
sum receptum nostram veluti judicis eorum ordinarii 
inpresenciam vocatos ad easdem venire vel mittere non 
curasse. Sic se judiciorum oneribus agravari permisisse. 
Prefatus eciam Buza predecessor dictorum Gaspar et 
Valentini cum prenominatis generacionis sui hominibus 
indicto anno domini millesimo ducentesimo tricesimo 
septimo coram prefato Capitulo Castriferrei in facto 
dicte possesionis Lapsa et dictarum aliarum eorum 
possessionum dictam divisionem celebrasse, tandemque 
dictus Buza et subscripti generaciones sui tempore 
quondam dicti domini Bele regis dictam possessio
nem Lapsa a terris populorum de Kwrmend per 
prescriptas metas modo premisso metaliter separasse 
postremo eciam prelibatus Ladislaus filius Petri 
Avus, et Johannes pater dicti Gaspar nec non Johan
nes de Zechewd canonicus Castriferrei et Stephanus 
filius Thome fratres paternales eorundem Gaspar et 
Valentini quartam partem ejusdem possessionis Lapsa 
a prefata domina Agnes filia Alexandri de eadem ac 
dictis priore et conventus de Kwrmend inpresencia 
prefati comitis Emerici juridice se obtinuisse sicque a 
prescripto anno domini millesimo ducentesimo tricesimo 
septimo priores et predecessores dictorum Gaspar et 
Valentini consequenter ydem Gaspar et Valentinus in 
dominyo dicte possessionis Nemeth Zechewd alio nomine 
Lapsa vocate usque mocionem dicte litis per prefatum 
Jacobum de Koltha patrem eorundem Ladislai et Ste
phani inchoate, pacifice et quiete perstitisse ex premissis 
reperiebantur. Et ob hoc prelibati Gaspar et Valentinus 
sup ertöt ali premissa accione et aquisicione prelibatorum 
Thome, Ladislai et Stephani per eosdem in facto dicte 
possessionis Nemeth Zechewd modo premisso inchoate 
expeditum absolutum et penitus exoneratum eisdemque 
Thome, Ladislao et Stephano ab ulteriori requisicione 
ejusdem possessionis perpetuum silencium imponi, 
eademque possessio Nemeth Zechewd alio nomine Lapsa
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vocata eisdem Gaspar et Valentino racionibus ex pre- 
missis inperpetuum relinqui et adjudicari debere, nobis 
et regni nobilibus nobiscum in judicio existentibus 
perspicue agnoscebatur. Pro eo nos una cum eisdem 
regni nobilibus inducti consilio eorundem prematuro 
eosdem Gaspar et Valentinum super totali premissa 
accione et aquisicione dictorum Thome, Ladislai et 
Stephani expeditos committentes et absolventes ac pe
nitus exonerantes pretactamque possessionem Nemeth 
Zechewd alio nomine Lapsa vocatam eisdem Gaspar et 
Valentino Veluti ipsorum jus hereditarium racionibus 
ex prescripts inperpetuum adjudicantes reliquimus et 
committimus eandem cum universis suis utilitatibus et 
pertinencys quibus libet eisdem Gaspar et Valentino 
ipsorumque heredibus et posteritatibus universis in 
sempiternum possidere, tenere, pariter et habere, salvis 
juribus alienis, prelibatis Thome, Ladislao et Stephano 
perpetuum silencium inponendo de eadem auctoritate 
nostra judiciaria mediante, in cujus rei memoriam fir
mitatemque perpetuam presentes eisdem Gaspar et 
Valentino concessimus literas nostras privilegiales pen
dentis sigilli nostri auttentici munimine roboratas. 
Datum Bude predicta septuagesimo quarto die octava- 
rom festi Epiphaniarum domini predictarum. Anno 
ejusdem millesimo quadringentesimo tricesimo tercio. 
(1433. mart. 27.)

Eredetije ép hártyán, melyről az országbíró ép 
pecsétje lila és sárga szinü selyem zsinóron függ.

Olvasta Károly János.

XXIV.
A vasvári káptalan előtt Awadi János fia Péter 

Bartus birtokból az ötét illető részt Haraszthi Tapán 
Jánosnak nyolcz arany forintért elzálogosítja 1461. 
szept. 3.

Nos Capitulum ecclesie Castriferrei memorie com
mendamus quod Petrus filius Johannis de Awad coram 
nobis personaliter constitutus est confessus in hunc-
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modum, quod ipse pro quibusdam suis necessitatibus 
ipsum ad presens urgentibus evitandis, rectam et 
•equalem partem medietatis possessionis Bardus vocatam 
(igv) porcionem scilicet suam, a parte orientali adia- 
centis et existentis, simulcum universis suis utilitatibus 
et pertinencys quibuslibet, videlicet terris arabilibus 
cultis et incultis pratis rubetis ac alys utilitatibus et 
pertinencys quibuslibet ad eandem spectantibus Johanni 
Tapan de Haraztky pro octo florenis auri puri pignori 
obligasset, ymmo eundem contra quosvis lite mediante 
impetitores in dominio eiusdem conservare assumpmens 
inpignoravit coram nobis istomodo, ut a die emanicionis 
presencium quandocunque posset et valeret pro premissis 
octo florenis auri puri et non in estimacione liberam 
et securam haberet redimendi facultatem vigore et 
testimonio presencium literarum nostrarum mediante. 
Datum feria quinta proxima ante festum Nativitatis 
gloriosissime virginis Marie, Anno domini Millesimo 
quadringentesimo sexagesimo primo.

Papíron, hátlapján pecsét nyomaival.
Másolta Géressy Kálmán.

XXV.
A fejérvári káptalan bizonyítja, miszerint Garai 

László nádor parancsa folytán Alapi Istvánt, Antalt, 
Istvánt és Mihályt bizonyos alapi részbirtokba beve
zette. 1464. jun. 1.

Capitulum ecclesie Albensis Omnibus Xpifidelibus 
Presentibus et futuris Presencium Noticiam Habituris 
Salutem in Salutis Largitore Ad vniuersorum Noticiam 
harum serie volumus peruenire Quod nos literas Magni
tiei viri domini condam ladislai de Gara Regni Hungarie 
palatini et Judiciscomanorum nobis amciabiliter loquen- 
tes et directas Introductorias et Statu tori as debi ta cum 
reuerencia recepimus in hec verba Amicis suis Reue- 
rendis Capitulo Albensi Ladislaus de Gara Regni 
Hungarie palatinus et JudexcomaDorum Amiciciam 
paratam cum honore dicitur nobis in personis Stephani
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fily Luce de Alap alterius Stephani Anthony et Michaelis 
filiorum eiusdem Quomodo ipsi in dominium porcionis 
ipsorum possessionarie in dicta possessione Alap in 
Comitatu Albensi existenti habite ac tocius Juris Regy 
in eadem porcione possessionaria qualitercumque habiti 
ipsos noue Regie donacionis titulo concernentis legittime 
vellent introire Super quo vestram Amiciciam presen- 
tibus petimus diligenter quatenus vestrum mittatis 
hominem pro testimonio fidedignnm Quo presente Jo
hannes filius Anthony dicti Dombo aut Stephanus 
Salomon de dicta Alap vel paulus Eched de Czecze, 
siue Blasius de Zylas Alys absentibus homo noster Ad 
faciem predicte porcionis possessionarie pretacti Ste
phani fily Luce et filiorum eiusdem prenotatorum in 
prescripta possessione Alap habite consequenterque 
Juris Regy in eadem habiti vicinis et commetaneis 
eiusdem inibi legittime conuocatis et presentibus acce
dendo Introducat prefatoa Stephanum filium luce ac 
alterum Stephanum Anthonium et Michaelem filios 
eiusdem in dominium ipsius porcionis Statuatque ean
dem porcionem et ipsum Jus Regium eisdem cum 
cunctis suis vtilitatibus et pertinencys premisse noue 
Regie Donacionis titulo perpetuo possidendam Si non 
fuerit contradictum Contradictores vero si qui fuerint 
Euocet eosdem contra annotatos Stephanum filium luce 
et filios eiusdem predictos nostram in presenciam ad 
terminum competentem Racionem contradiccionis eorum 
reddituros Et posthec huiusmodi introduccionis et 
Statucionis seriem cum contradictorum et Euocatorum 
si qui fuerint ac vicinorum et commetaneorum qui 
premisse Stutucioni intererunt nominibus terminoque 
assignato nobis amicabiliter rescribatis Datum in Czecze 
die dominico proximo ante festum Beati Galli confes
soris Anno domini Millesimo quadringentesimo quin
quagesimo tercio, Et iuxta earumdem continenciara 
vnacum prenominato Paulo Eched de prescripta Czecze 
homine ipsius domini ladislai palatini nostrum hominem 
videlicet Discretum Benedictum Chori dicte ecclesie nostre



361

presbyterum Rectorem Altaris Sanctispiritus iu eadem 
nostra ecclesia fundati ad premissam Statucionem facien
dam nostro pi*o testimonio transmisisse lidedignum Qui 
tandem exinde ad nos reuersi nobis vniformiter retulerunt 
eomodo Quomodo ipsi feria sexta proxima post festum 
Omnium sanctorum tunc proxime preteritum Ad faciem 
predicte porcionis possessionarie pretacti Stephani fily 
luce de prescripta Alap ac alterius Stephani necnon 
Anthony et Michaelis filiorum eiusdum in dicta pos
sessione Alap habite consequenterque duris Regy in 
eadem habiti vicinis et commetaneis eiusdem vniuersis 
videlicet Anthonio Dombo Blasio Zenthes Alberto 
Wagoth Gregorio filio Benedicti parui Stephano Alap 
Valent no de peder Blasio de Zylas et Demetrio Syke 
de Czecze inibi legittime conuocatis et presentibus 
accedendo demumque eisdem vicinis et commetaneis 
nostram veniendo in presenciam ac coram nobis per
sonaliter astantibus, et premissis Statucioni atque 
donacioni ipsorum consensum beniuolum prebentesT 
Memoratus homo palatinalis iamfato nostro testimonia 
presente Introduxisset prefatos Stephanum filium luce 
alterum Stephanum Anthonium et Michaelem filios 
eiusdem in dominium porcionis possessionarie ipsorum 
in dicta Alap babite ac Juris Regy in eadem porcione 
qualitercunque habiti Statuissetque eandem et Idem 
eisdem tfimulcura cunctis suis vtilitatibus et pertinen- 
cys quibuslibet premisse noue Regie Donacionis titulo 
ipsis incumbente perpetuo possidendam tenendam et 
habendam nullo alio contradictore apparente legittimis 
tamen diebus et horis in facie eiusdem moram conti
nuam iuxta Regni consuetudinem protraxissent In 
cuius rei memorariam (igy) firmitateinque perpetuam, 
presentes nostras literas priuilegiales pendentes et 
auttentici Sigilli nostri maioris munimine roboratas 
duximus concedendas Datum feria sexta proxima post 
festum Sacratissimi Corporis Xpi Anno eiusdem Mille
simo quadringentesimo Sexagesimo quarto, Venerabili 
ac honorabilibus viris dominis Nicolao Bodo dicto
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eiusdem ecclesie nostre preposito domino et prelato 
nostro Andrea lectore Michaele Cantore petro de Sary 
Custode altero petro de Karws et Biasio de Simigio 
decanis ecclesie nostre pretacte existentibus.

Eredetie ép hártyán, a pecsét szederjes és piros 
selyem kóczról függött. Kiadatott Ház. Okm. 4. k. 412 1.

XXYI.
A vasvári káptalan előtt Szecsődi Bertalan meg

jelenvén, bizonyos német-szeesődi birtokra nézve Sennyev 
Sándort tilalmazza. 1496.

Nos Capitulum Ecclesie Castriferrei, Memorie 
■commendamus, Quod Nobilis Bartholomeus de Zechewd, 
Nostram veniendo In presenciam, Nobilem Sandrinum 
filium condam pauli de Sennye alios eciam quoslibet, 
Ab occupacione detencione oonseruacione sibique ipsis 
vsurpacione sew Apropriacione Ac seipsos quouis quesito 
sub colore in Dominyum porcionis possessionarie Nobilis 
condam Benedictj Zewld de Zewchewd patris scilicet 
sui, In possessione Nemeth Zechewd vocata, In Comitatu 
■Castriferrei existente habite intromissione, Quam scilicet 
porcionem Nobilis prefatus Benedictus, Nobili condam, 
paulo de prescripta Sennye pro Simili et Equali por- 
cione sua in eadem Sennye habita per modnm concambv 
pari voluntate mutuo dedisset, Item vsuum fructuumque 
et quarumlibet vtilitatum eiusdem porcionis percepcione 
sew percipifaccione qualitercunque factis vel fiendis, 
publice et manifeste prohibuit coram nobis contradi
cendo ét contradixit Inhibendo, testimonio presencium 
mediante. Datum Sabbato proximo post festum Beatorum 
Thyburcy et Valleriani martyrum Anno Domini Mille
simo Quadringentesimo Nonagesimo Sexto.

Kívül rányomott pecsét helye, eredetie ép papíron. 
Kiadatott a Ház. Okm. 5. k. 386. 1.

XXVII.
II. Lajos király több Zala-Veszprém és Vas vár

megyei birtokot, Vathay Istvánnak és Ferencznek, úgy
szintén Bikesi Mátyásnak adományoz. Győr, 1523.
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Nos Ludouicus dei gracia Rex Hungarie et Bohemie 
etc. Memorie commendamus tenore presencium signi
ficantes quibus expedit vniuersis, Quod nos consideratis 
fidelitate et seruicys fidelium nostrorum Egregiorum 
Stephani Wathay cubiculary nostri ac francisci similiter 
Watliay et Mathie Byxy de Bykews per eos sacre pri
mum huius Regni nostri Hungarie corone et deinde 
Maiestati nostre pro locorum et temporum varietate 
exibita et impensis Totales porciones possessionarias 
egregy petri de Hozzywthoth in possessionibus eadem 
Hozzywthoth, enyerew et Gywlwez in Zaladiensi et 
Thema yocatis in yesprimiensi Totales item porciones 
possessionarias Egregy Georgy de predicta Hozzywthoth 
in possessionibus eadem Hozzywthoth, wath Band Ger
gely et wsa in wesprimiensi predicto, ac Gerse Toth- 
falw et Renekzenthmyhal appellatis in castriferrei et 
predium Hymeskew nuncupatum in eodem castriferrei 
alia eciam yniuersa bona possessiones porcionesque et 
iura possessionaria tam prefatorum petri et Georgy de 
Hozzywthoth quam eciam egregiorum Andree de Kyswk 
et Stephani de Bebes tam in predictis wesprimiensi 
Zaladiensi Castriferrei quam alys quibusuis dicti Regni 
nostri comitatibus existentes et habita Que ex eo quod 
ydem petrus, Georgius, Andreas, et Stephanus feria 
secunda proxima post festum beati Laurency in anno 
ab hinc tercio, transactum Nobilem Albertum Thyrder 
de Kyschaytba in sede Judiciaria comitatus castriferrei 
contra publicam libertatem sedium Judiciariarum cru
deliter citra culpam suam yerberassent et wlnerassent: 
ad nos et nostram Regiam collacionem iuxta antiquam 
et approbatam dicti Regni nostri consuetudinem atque 
legem rite et legittime deoulota esse perhibentur et 
redacta, Simulcum cunctis suis vtilitatibüs et pertinen- 
cys quibuslibet Terris scilicet arabilibus cultis et in
cultis, Agris, pratis, pascuis, campis, fenetis, Siluis 
Nemoribus, montibus vallibus vineis vinearumque pro- 
montorys, aquis, fluuys, piscinis, piscaturis aquarumque 
decursibus, Molendinis et eorundem locis Generaliter
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vero quarumlibet vtilitatum et pertinenciarum suarum 
integritatibus quouis Nomine vocatis, sub suis veris 
metis existentibus premissis ita vt prefertur se haben
tibus Memoratis Stephano et francisco Wathay et Mathei 
Byxy ipsorumque hereditatibus et posteritatibus vni- 
uersis dedimus donauimus et contulimus, Immo, damus, 
donamus et conferimus iure perpetuo et irreuocabiliter 
tenenda, possidenda, pariter et habenda, Saluo Jure 
alieno harum nostrarum vigore et testimonio Literarum 
mediante. Quas in formam nostri priuilegy redigifacie- 
mus, cum nobis in specie fuerint reportate: Datum 
Jaurini feria quarta proxima post festum beati Mi
chaelis Archangelj Anno domini Millesimo Quingente
simo vigesimo Tercio : Regnorum nostrorum predictorum 
etc. Anno Octauo.

(P. H.)
Reláció Magistri Nicolai gherendj Secretary 

Regie Maistatis.
Kiviil: Registrata folio vjxlvj Anno etc. 1. 5. 2. 3. 

Eredetie papiron. Kiadatott a Haz. Okmt. 5. k. 424. L



TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI APRÓSÁGOK.

I. Emléklapok a fogságból. Szabadságharcz le
zajlása után bekövetkezett szomorú időkre — midőn a 
nemzet bű fiai börtönökben sínylődve szenvedtek haza
szeretetükért — szomorúan tekintünk vissza, de azért 
u szomorú idők emlékeit is szorgalmasan gyűjtjük s a 
nemzeti kegyelet mindent megőrizni iparkodik mi e 
szomorú napokból reánk maradt, mi azon idők sokat 
szenvedett honfiai szenvedéseire és küzdelmeire utal és 
emlékeztet. Ily becses emléket bir a múltak e szomorú 
napjaiból T a s s y  B é la  köztiszteletben és szeretetben álló 
vármegyei árvaszéki elnökünk, ki a szabadságharcz fényes 
napjaiban harczolt és küzdött a hazáért és a szabad
ságért s az elnyomás keserű korszakában börtönben 
szenvedett annyi más hű hazafival együtt.

1848. május havában történt a felhivás a nemzet
hez 10 honvédzászlóalj megalakítása iránt, mint juratus 
1848. junius hóban Pécsett a 8-ik honvédzászlóaljhoz 
állt be, hol kellő katonai kiképzést nyervén, rövid idő 
alatt altiszt lett s 1848. évi aug. 19-én a szenttamási 
sánczoknál megvívott véres ütközetben részt vett.

Hadnagygyá október 15-én neveztetett ki ugyan
azon zászlóaljban. Ezutáni szerepléséből csak a fonto
sabbakat s azokat is röviden említjük.

Részt vett a sziregi sánczoknál 1848. évi nov. 
30-án lefolyt véres ütközetben s ott mint hadnagy a 
rohamban 6 fontos ágyúgolyó által találva súlyosan 
megsebesült, az ágyú golyó kardját s egyúttal jobb 
keze hüvelyk úját elszakította igen nehéz sebet ejtvén. 
Sebesült állapotban Szegedre vitetett s egyúttal állapota 
javultával a vésztörvényszéknél alkalmaztatott.
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1848. évi deczember 15-én fbliadnagygyá lett elő
léptetve. Szegeden zászlóalja Damjanich táborába volt 
indulandó, midőn a ráczok Szegedet megtámadták, mint 
sebesült részt vett a ráczok megtámadásában s kiűzé
sében.

1849. év elején Perczel Mór vette át a hadtestet,, 
melyben a 8-ik zászlóalj volt s ennek vezérlete alatt a 
ráczokat támadták meg, s azokat Szöreg, Szentiván és- 
Deszk községekből kiűzték, 1849. évi márczius 15-én 
századossá lett előléptetve. Perczel hadtestével Péter- 
várad felszabadítására indulván — mint sebesült to
vábbra is Szegeden maradt.

De később részt vett a Mokrin, Mellencze és Uzdin 
községeknél vivott véres harczokban. Uzdinnál a vezény
lete alatt álló 6-ik századot rohamra vezetve ballábán 
golyó által találva megsebesült ugyan, azonban az ellen
séget teljesen szétüzte, sőt 4 ágyút is elfoglalt száza
dával véres tusa után.

Lábán kapott sebe következtében ismét Szegedre 
kellett visszatérnie gyógyitatás végett. Felgyógyulva 
sebéből részt vett a szeghegyi és verbászi ütközetekben, 
honnét Titel alá vezette zászlóalját, mint legidősb ka
pitány, azonban itt a támadások az ellenség túlnyomd 
ereje folytán eredményre nem vezettek; itt ismét fáradt 
golyó által balczombján lett találva, azonban harcz- 
képességét sem veszité el. Titel alól az egész hadtest 
Szeged alá vonult, hol a hadtest parancsnokságot Guyon 
vette át. Dembinszky fővezérsége alatt lefolyt szegedi 
szerencsétlen csatában részt vett s folytonos csatározá
sok között a magyar sereg Temesvár alá vonult. A 
temesvári véres ütközet elveszvén — a 8-ik zászlóalj,, 
melyben szolgált, úgy a 102. vagy 104. (?) zászlóalj a 
temesvári erdőben lett felejtve s a csata utáni reggel, 
mikor az ellenség az egész vidéket elárasztotta — 
kezdte meg a visszavonulást, az ellenség folytonos 
támadása közt. Leirhatlan viszontagság és ember- 
feletti küzdelmek után jutottak el Lúgosra, hol a 
hadsereg teljesen felbomlott s a 8-ik zászlóalj már
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•mintegy 50 emberre szállt le a sok és véres harczok 
után. Bem felhívására Erdélybe ment zászlóalja rom
jaival, de Dévára már mint beteg érkezett meg sárga
ságba esvén. Szerencséjére hazafias érzelmű családhoz 
lett elszállásolva s házi gazdájának családja igen szí
vesen fogadta s ápolta betegségében s fel is gyógyult 
a gondos ápolás mellett, sőt a vendégszerető házi gazda 
— kinek nevét azonban nem tudja — arról is gondos
kodott, hogy a beállt szomorú időkben útlevélhez jusson, 
melylyel Szegedig eljutott, ott azonban az ellenséges 
katonaság a Tiszánál elfogta s mindenétől megfosztotta, 
mint foglyot a térparancsnoksághoz kisérték. Jobb ke
zén történt sebesülése miatt katonai szolgálatra alkal
matlan lévén, be nem soroztatott, hanem elbocsáttatott 
azon utasítással, hogy ha Szegedről távozni óhajt azt 
jelentse be. Időközben ismét sárgaságba esvén Szegeden 
kénytelen volt maradni, bajából felépülvén, távozása 
bejentése végett a parancsnokságnál jelentkezett, hol 
azonban az elbocsátási engedély helyett letartóztatták, 
s a szegedi várban elzárták, honnét 8—10 nap múlva 
Pestre szállították az újépületbe, hol hadi törvényszék 
elé állítva többszöri kihallgatás után 5 évi vasban töl
tendő várfogságra Ítéltetett s 1849. évi karácson esté
jén Budára, onnét Győrön keresztül kocsin Pozsonyba, 
Pozsonyból vasúton Olmützbe szállították fogoly utitár- 
sával Karlovszky Vilmos mérnökkel — s az olmützi vár 
börtönébe zárták el.

A kényuralmi hatalom előtt azonban Haynau 
kegyvesztetté válván, hogy elkövetett vadságait s gyil
kosságait némileg kiengesztelje, midőn hirét vette annak, 
hogy hatalma leszállt s a hatalom polczán kényuralmá
nak végórája nemsokára bekövetkezik, nagyszámú bör
tönben sinylödő politika fogolynak hirtelen megkegyel
mezett — fogságukat elengedve. Amnestiát kapott ő is 
több olmützi fogolytársaival együtt s 1850. julius 9-én 
ütött a szabadulás órája s hagyta el börtönét.

Mielőtt azonban eltávozott volna, az ott levő s 
vele szoros baráti viszonyban álló fogoly társai tói egy
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kis emlékkönyvet kapott — t. i. egy nyolczadrétnél 
kisebb papirfüzetkébe a vele szoros összeköttetésben 
levő fogolytársai emlékül sajátkezüleg nevüket, viselt 
állásukat s rangjukat beirták — megjegyezve a fogságra 
ítélés tartamát s egyik másik egyéb megjegyzéseket is 
bejegyzett.

Ezen emlékkönyveeskét fogságából magával, mint 
a szomorú napok kedves emlékét hozta el és kegyelettel 
megőrizte s őrzi máig is.

Ezen emlékkönyvecskében történt bejegyzéseket 
— mint azon időkre való visszaemlékezés nagyon be
cses tárgyait — a derék tulajdonos szívessége folytán 
egész terjedelmében közöljük, úgy a mint a bejegyzés 
sorrendjében a beirások következnek:

R e d l  M ik s a  volt térszázados 10 évi fogságra.
P e tr o v i t s  A n d r á s  százados 10 évi v. fogság.
H u n y a d i  E d e  táborkari őrnagy tiz évi várfogságra.
T ím á r  N á n d o r  nemzetőr őrnagy, deczember 5. 

1849. 12 évi fogságra Ítéltetett.
S z o r z  F r a n z  (Wiener) Student (1 Jahr Festungs- 

arest.)
A ki mer, az nyer. M a r c z e ll  Á k o s  volt nyitra- 

vicsápi lelkész. Iß évi várfogságra elitélve. Olmücz 12. 
julius 1850.

H a jd ú  L a jo s  szentesi fi, szentesi reformatus Tanár, 
szentelt lelkész. Kötélre, kegyelmezve 20 évi vasban 
töltendő várfogság vagyon vesztéssel egybekapcsolva.

H e g y i  E n o k a t tartsd meg kebeledben, 4 évi vár
fogság vasban.

H e in r ic h  M a  j e r  purs. k. sgur. Yerurtheill zu 4 
Jahren in Eisen.

F ie b a  J ó z s e f  Győrmegye bánhidai kath. lelkész 
849. évi julius hava 11-én ígmándon 100 botra elitélve, 
ebből 50-et kiállt, Posonyban pedig november végnap
ján 4 évi várfogságra.

F ö ld i  J á n o s  m. k. nagyváradi akadémiai jogtanár 
és ugyanott volt vésztörvényszéki biró, kötél általi ki
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végzés helyett kegyelem utján 15 várfogságra elitéit 
fogoly.

Z s ig m o n d y  V ilm o s  volt resiczabányai bányamérnök 
elítéltetett 6 évi várfogságra vasban.

P f e i f f e r  J ó z s e f  alesperes, Szent Annái lelkész a 
forradalom elősegítése miatt 5 évi várfogságra vasban 
Ítéltetett. Temesvárott December 24-én 1849.

S to r s e c z k y  ( S z i t t y a )  J á n o s  volt Rékási csanád- 
papmegyei plébános, elitélve 5 évi várfogságra vasban.

S z l á v y  J ó z s e f ’ volt pénzügyministeri titkár, Ítél
tetett 5 évi várfogságra vasban.

P e t tk u  G y ö r g y  volt sághi lelkész és Yécsei tábor
ban tábori lelkész elitéit négy esztendőre várfogságra.

M á r iá s s y  J á n o s  ezredes, bitófára elítéltetett, 18 
évi várfogságra megkegyelmeztetett.

Á b r a h á m y  ezredes a 10. Húsz. Ezred.
D o b a y  J ó z s e f  ezredes, bitófára Ítéltetett, 17 évi 

várfogságra megkegyelmeztetett.
P a u lo v i t s  I m r e  ezredes a 7-ik buszár ezrednél, 

16 évre vasban.
R a p a ic  D a n i  ezredes 18 évi várfogság vasban.
C z ü lic h  E d e  ezredes 18 évi várfogság vasban.
C se re y  ezredes a 6-ik és 8-ik badmegyék főpa

rancsnoka — elítéltetett bitófára — megkegyelmezte
tett 7 évi várfogságra.

C z in tu la  A n t a l  magyar alezredes. Halálra ítélve, 
fbegkegvelmezve 16 esztendei várfogságra vasban.

P s o t t a  M ó r ic z  volt magyar tüzérségi ezredes, 
kötéleli halálra — végre 18 évre vasban várfogságra 
elítéltetett.

O ttm a y e r  A n t a l  Törvény Tanár Magyar Egyetem
nél Törvénykarban volt Dékánja és hadi agens felség
sértés 2 grad miatt 1 éyi várfogságra.

T ó th  Á g o s to n  volt cs. k. kapitán, a magyar had
seregben táborkari ezredes elítéltetett halálra kötéllel 
megkegyelmeztetett 18 év várfogságra vasban.

K ö k é n y e s i  S z a n is z lá  volt cs. k. kapitány a nádor-
2i
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huszároknál, a magyar hadseregben volt ezredes 18 évi 
fogságra.

Q u e r la n d e  F e r d in á n d  volt magyar hadseregben 
ezredes ítéltetett halálra kötéllel megkegy. 18 évi vár
fogságra vasban.

Légy éber, nemesen komoly, edzett búra, keservre,
Jó szív ngy sem örül, még „ h o n a “ szive sebes.

L a k y  J a n ó  D ö m e  8 évi várfogság vason.
D r .  H . N e u w ir th  R e d a c to r  en chef . . . .  Zeitung 

verurtheilt auf 20 jähr. Festungsarest in Eisen.
S im o n ffy  J o z s . volt cs. k. nyugdíjas százados ma

gyar hadseregben pedig alezredes és n.-váradi úgy Erdély 
határszéli Moczok ellen dandárparancsnok Ítéltetett 
golyó általi halálra, megkegyelmeztetett 16 évi vár
fogságra vasban.

U jv á r y  I s tv . magyar érdemrend tulajdonosa, szá
zados a 31-ik sorezrednél, dandárnok a 7-ik hadtestnél, 
elítéltetett 12 évi várfogságra.

M ó r ic z  D é n e s  Major az Erdélyországi székely lovas 
csapatnál és parancsnoka a Mátyás huszár osztályának 
ítéltetett 10 évi várfogságra.

K o v á c s  J ó z s e f  kapitány az 5-ik húsz. ezred. 10 
évre Ítéltetett.

P e r e tz y  M ih á ly , 18 év vasban, Ezredes hadosz- 
tálynok.

L e i tn e r  N á n d o r  alezredes 16 évre vas. Nagyváradi 
várparancsnok.

M e ze y  K á r o ly  Ezeredes a 10-ik huszárezredben 
18 évig vasban.

D i t r i c h  L á s z ló  volt cs. k. hadnagy, a magyar 
hadseregben a 14-ik Z. őrnagy Ítéltetett 12 évi vár
fogságra.

K o s s u th  S á n d o r  alezredes 16 évi vasra.
D ip ó ld  A n t a l  Ezeredes 18 évi várfogságra.
S z e i j f  L a jo s  kapitány 12 évre.
S ze n tb e  P á l  százados 10 évre.
P ik e th y  M ih á ly  százados 12 évre.
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E d u a r d  B ö m e le s  in der ungarischen Armee Ritt
meister auf 10 Jahren Festungs arest verurtheilt.

S z i k s z a y  L a jo s  prinz. Emil 54 E z re d ................
1-ső század tiszt, őrvezető. duraret nosmet rebus serrate 
secundis vir.

P e r la k y  L á s z l ó  piarista budai tanár elit. 8 évi 
várfogságra.

Z ik o  J á n o s  alezredes 16 évig vasba Ítéltetett.
J a k a b  M ih á ly  Biharmegye volt levéltárnoka s 

nagyváradi vésztörvényszéki bíró kötélre Ítéltetett Pes
ten 1849. évi november 2-án s tizenöt évi vasban töl
tendő várfogságra kegyelmeztetett.

K a r lo v s z k y  V ilm o s  pesti vasútnál volt mérnök, 
később magyar kormány hivatalnoka — Ítéltetett há
rom évi várfogságra vasban. Nov. 21-kén 1849. évben.

P . T a m á s  B r u n o  Ferenczi szerzetes várfogságra 
vason 6 évre itéltetetett.

S z a th m á r y  M ih á ly , Bátyó, (igy bivták egymás 
közt a fogságban) Bocskay 17-ik huszár ezred parancs
noka, halálra elitéit, 18 évi várfogságra vasba meg
kegyelmezve.

Z a m b e l ly  L a jo s  4-ik honvéd huszár ezred volt 
Ezredese és 7-ik hadtest vezérkari főnöke 8 évi vár
fogságra elitélve.

F ö ld v á r y  K á r o ly  két évi fogságra, 8-ik huszár 
ezredben kapitány.

S z o n ta y h  P á l  11 hó vizsg. börtön büntetésül lett 
felrovatásával ítéltetett még 2 évi súlyos börtönre.

S e b e sy  K á lm á n  csornai káptalan premontrei kano- 
nokja, keszthelyi gymnasium tanára, nemzetöri száza
dosság s nép vezérségért ítéltetett 8 évi várbörtönre 
vasban.

P a p p  K á r o ly  Ezeredes Ítéltetett 3 évi várbörtönre.
F é n y e s  D é n e s  Bihar vésztörvényszék 8 év s vagyon 

veszt. 12 jul. 850. Olmücz.
Ne felejtsd „Pledli“ barátodat S z a b ó  A la jo s .  ítél

tetett 2 évi várfogságra Olmücz Julius 12. 850.
W o l f  r á m  F e re n c z  ítéltetett 5 évi várfog.

24*
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B a lo g h  L a jo s  Ítéltetett 5 évi várfogságra.
M e s te r h d z y  I s tv á n  Ezredes s az 1-ső sz. húsz. ez

red parancsnoka 18 évi fogsággal kegyelmeztetett a 
golyóra ítélt haláltól. Olrnücz 12. julius 1850.

R o m a i  F e re n c z  volt kir. akadémiai tanár, az utász
kari II. zászlóaljban főhadnagy ítéltetett 8 évi várfog
ságra vasban.

L e lio c z k y  J á n o s  vágszerdahelyi plébános 5 évi 
várfogságra vasba ítéltetett.

B a r s i  N e u m a n n  J ó s e f  bicskei lelkész 20 évi vár
fogság vasban „Nó de se baj !“ mondja Vörösmarty.

N a g y  J e n ő  Ezredes 9-ik hadosztály parancsnoka, 
18 évi várfogságra vasban.

R u z i t s k a  P é te r  főkapitány a 18-ik huszár ezred
ben, 12 évi fogságra vas nélkül.

J o h a n n  N e u h a u e r  ehml. Leutnant in der . . . .
. . . . zu Vien . . . .  mal Garde Hptm. vegen dieser 
theilname zu 20 Jahren Festungsarrest in Eisen.

Z a r k ó c z y  L á s z ló  Barsmegyei Nes-Kosztoláni köz
birtokos 3 évre Ítéltetett.

G o m b o r s k i (név után lengyel irás.)
Antoni Kutzelmann Technik na 5 lat zkazany. 1850.
D y o n  J u t i a n  kimiczki (név után lengyel irás.)
L e sze k  B a r tn i k  technik. (név után lengyel irás) 

2 évi várfogságra.
I g n a t iu s  G a l la s z  pro tribus annis iudicatus.
B á r á n y  M ih á ly  volt honvéd százados 12 évi vár

fogság.
K ö n y v e s  T ó th  M ih á ly  debreczeni reform, lelkész 

20 évi várfogság vason.
F o r r ó  E le k  volt ezredes az erdélyi hadseregben 

Ítéltetett 6 évi várfogságra.
A m b r u s  J á n o s  nagyváradi vésztörvényszék elnöke 

elítéltetett márcz. 8. 849. kötélre, kegyelem utján 15 évi 
fogságra vason.

C só k a  K á r o ly  ügyvéd nyitramegyei rendőri fel
ügyelő elítéltetett 3 évi várfogságra vasban.
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G á l N á n d o r  . . . .  plébános jul. 9-én 850. szaba
dulásának napján.

E is e n f e ls  R u d o l f  nyomdász Pestről 2 évi várfog
ság vas nélkül.

H o r v á th  J á n o s  ezredes, golyóra ítéltetett, kegye
lem utján 18 észt. várfogságba vason létezik.

F ie d le r  G u s z tá v  G y u la  a magyar kormánytól 
külföldi dolgokba megbizott 2 esztendőre elítéltetett.

B e r z s e n y i  L é n á r d  9-ik számú huszár ezredes halálra 
ítéltetvén, 18 évi várfogságra vasba kegyelmeztetek.

R é m a y  C a r o l Schauspieler und Schriftsteller, und 
während der Bewegung Yolksredner und Führer eines 
Freikorps, wurde zu 10 Jahren Festung in Eisen ver- 
urtheilt. 1849. Gebürtig von Comorn.

K e lte r e r  M ih á ly  Pestmegyei járásbeli orvos ítél
tetett 2 évi várfogságra vasban, megkegyelmeztetett 
D-ik julius 1850.

H ü h n e r  M ik ló s  volt százados a 13-ik és 9-ik hon
véd zászlóaljban, jelenleg kais. könig. wirk. Feldvebel 
vasa Ezrednél elfogatott a debreczeni csatában.

A saját kezű aláírások alapján ismertetett s egész 
terjedelmében közlött ezen emlék könyvecske valóban 
igen érdekes adatokat tartalmaz azon szomorú időkből, 
melyeknek emlékét mindenkor fájdalmas szívvel kell 
felújítanánk. A közlött névsorból látjuk, hogy az üldö
zött és büntetett honfiaink közül később hányán jutot
tak ismét az alkotmányos időszak bekövetkeztével a. 
közélet terén magas polczra, igy Szlávy József, ki 
ministerelnök volt s jelenleg is koronaőr és a főrendi
ház alelnöke, Szontag Pál főrendiházi tag s belső titkos 
tanácsos, Romai-Rómer Foris Ferencz nagyváradi kano
nok lett, Máriássy János mint altábornagy szolgált az 
újra szervezett honvédségnél, Dobav tábornok lett stb. 
stb. E névsor majd minden tagja később az alkotmá
nyos időszakban kisebb nagyobb szerepet vitt, 
V'árosunk és megyénkre nézve is érdekes, mert néhány 
helybeli polgártársunk nevével is találkozunk benne, 
igy itt van D i t r i c h  L á s z ló  polgártársunk, ki többiekkel
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együtt szenvedett a hazáért, itt van említve a derék 
ferenczi barát P . T a m á s  B r u n o  is — ki évek során át 
népszerű alakja volt városunknak.

Örömmel nyitottunk tért ezen érdekes történelmi 
emlék közlésére, melyhez oly szomorú és mégis oly 
kedves visszaemlékezés van csatotva.

Közli: S z i g e t  f ő i .
II. Fejérvármegye községei. Vármegyénk régi 

községeinek névsorát az okmánytárakban levő adatok
ból, úgy a még kiadatlan s egyes levéltárakban levő 
adományokból lehet összeállítani a török hódoltságot 
megelőző időből — mely igen nagy munkát igényel, 
ezúttal tehát e nagy munkával nem foglalkozunk, hanem 
a vármegyei levéltárban létező adatok nyomán közlünk 
egy ily érdekes jegyzéket, mely községeink névsorát 
előtünteti. Ugyanis, midőn a török Fejérvárról elvonult 
a vármegye 1692. évben megalakult; úgy látszik az 
akkori megye közönségének első teendői közé tartozott, 
hogy a török alatt teljesen feloszlott vármegye községeit 
kinyomozza s a vármegyét újra szervezze, e végből 
hatósági utón akkori főispánja Gróf Eszterházy Ferencz 
utján a pozsonyi káptalanhoz fordult, hogy a káptalan
nál őrzött okmányok alapján állítsa össze a török bejö
vetele előtti vármegye községeinek jegyzékét. A pozsonyi 
káptalan közölte is a vármegyével azon községek név
sorát, melyek az ott levő okmányokban mint fejérme
gyei községek a múltban említve voltak. E névsor reánk 
igen becses — nem teljes ugyan, mert csupán azon 
községekre vonatkozó adatok közöltettek, melyek a káp
talani okmányokban tárgyalva lettek s igv számtalan 
oly község nem fordul elő, melyek kétségtelenül már 
régibb időben is a megyében voltak; de viszont szám
talan oly község jön elő benne, melyek a megyéhez 
jelenleg nem tartoznak, jóllehet ezek közül számos 
régebben ide tartozott.

Előjönnek e jegyzékben a régi Solt szék községei 
is — ezek mint bessenyő és kuntelepek mind e megyé
hez tartoztak, melyeknek azonban a Dunán túl fekvő
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része, a török elvonulása után a megyéhez többé nem 
csatoltatott, hanem Pestmegyébe lett beolvasztva.

Ezen rendkívüli érdekes jegyzéket — mely kitün
teti azt, hogy hajdan mily nagy terjedelmű volt e vár
megye következőkben közöljük:

Alcsuth vagy Alsó csuth, 
Almás,
Ácsa,
Aba,
Adón,
Apostol,
Agasegyháza,
Adács,
Apony,
Alsó Thabaid,
Barcs, másként Sz. Borbara, 
Bars,
Biáleór,
Bodait,
Becse,
Bikcse,
Borok,
Berencse,
Baraczka,
Borsód est méta,
Bérén,
Baynka,
Battyán,
Balinka,
Bodmér,
Baracs,
Bankháza,
Babony,
Csór,
Csákvár,
Csorgó,
Csaba fő fluvius (folyó.)

Csuth,
Csókakő,
Csákberén,
Csikó allya (most Czikola.) 
Caelum vize fluvius, 
Csőszapa,
Csápol,
Deőss,
Dinnyés med,
Dab,
Fanes,
Fej érvár teleke, (partim in 

Pestiensi Comitatu.) 
Felcsuth vagy Felső Csuth, 
Fövény,
Forna,
Felső Guth,
Fiszegh Fluviusz,
Felső Thabaid,
Fertő Finyek (mostVelencze) 
Felső Apay,
Geszthes,
Görgő,
Geberyenháza,
Homok Baracz,
Hőgye, (most Hugye Rácz- 

kevi határban.)
Halász,
Hidegh kuth,
Hatvan,
Igar,
Iglád,
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Insiila Albensis (Fejérvári 
sziget.)

Iszka vagy Iszka földe, vagy 
Keresztes földe,

Ingán (Ingován, Fejérvár 
város utczája, hajdan káp
talani birtok.)

Ilbeő,
Jakabháza,
Iváncz,
Izdra,
Jenő,
Kendertoh,
Kápolna,
Kaposztásnyék (most Kápol- 

nás-Nyék.)
Kőidő partim in 

Pesthiensi,
Káplár,
Kankuta,
Keresztesek majorja,
Kiss Byr,
Kéer,
Keresztúr,
Kayaszent Péter másként 

Kajászó Szt. Péter,
Kürth,
Ladánszentmiklós,
Ló Rév, Adonynyal szem

közt,
Moha,
Moór,
Mecsér,
Miszla,
Mayosháza,
Menyed,
Mélech,
Nagyka,

Noé,
Nagy Byr,
Nagy Hartha,
Nagy Yelegh,
Ollor,
Orond,
Orosz,
Ordasháza,
Prapositnra S. Nicolai, 

(Szent Miklós prépostság 
Fejérvár városban.) 

Pátka,
Pali,
Petend,
Papfalva,
Szentgyörgy,
Saágh,
Szent Eörzsébeth,
Sznnyogh,
Septer molendinum (malom) 
Sered,
Szabaka földe, másként 

Bakony,
Szent Borbála,
Szentmihály Szigetbe, 
Sár-Szabadj,
Szentkirály földe,
Sárol,
Szaár másként Zaár, 
Szamor vagy Zamor, 
Sárkány utraque,
Szent Thamás háza, 
Szentmihály,
Sikátor,
Szent László,
Szérmi bakonya, másként 

Szernye bakonya,
Szőle,
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Szent Ivány,
Szent Márton,
Szent Thamás,
Szabolcs (más okmány sze

rint Zabos.)
Sterner (Isztimér most.) 
Szent Ágotba,
Thobaid,
Tymár,
Tarosa,
Temel,
Taka,
Tagh,
Thala,

Tabd,
Thass,
Thoss,
Tatárszent Miklós, ’ 
Tetétlen,
Vgal,
Yadás partim in Pesthiensir 
Wall,
Way a,
Velegh, másként Yelgh, 
A^arallya (Csókakő Yárallya) 
Wineér (most Yinár) 
Yereb,
Udvarhely.

Az iménti névsor érdekes világot vet Fejérvár
megye helyrajzi viszonyaira ngy a megye kiterjedésére 
nézve is. Ezen névsor bővebb megvitatása s kritikai 
feldolgozása bővebb kutatást s régi adatokkal össze
hasonlítást igényel s ily módon bírálható el váljon a 
névsor teljes hitelesnek elfogadható-e minden egyes 
községre nézve. Azonban ezen jegyzék már eznttal is, 
reánk nézve, mint fentebb említettük, igen becses és 
tanulságos és sok község régi nevére is felvilágosítást 
nyújt.

Ezen jegyzékkel kapcsolatosan megemlítjük, hogy 
herczeg Esterházy Pál nádor — 1695-ben — a levél
tári adatok szerint a megyét értesíti, hogy több régi 
irat betekintése után, bizonyítja, miszerint Ácsa, Ko
vácsi, Felső-Tabajd, Jégháza, Széplak, Kuldeö, Ecsed, 
Szedreg (helyesebben Zedreg), Yarsán, Szentimre teleke, 
Baritta, Bogárd, másként Ampold földe és Nagy Csepel 
szigetben Szent Márton a hozzá tartozó Fekete erdő
vel, valamint Baratska, Bagyon, Ivántsi fok, Yarsán 
Szent Miklós, Szent László, Szentiván, Bérén, Nadap és 
Challa Fejérmegyéhez tartoznak. H — y  I ) —ö.

III. Ferdinand király levele Székesfejérvár város 
polgáraihoz. Székesfejérvár város polgársága a szeren-
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esetlen mohácsi vész lezajlása után Zápolya János király 
pártjához csatlakozott s daczára annak, hogy Ferdinánd 
hívei minden áron maguk részére kívánták őket meg
nyerni, hívek maradtak Zápolvához, annak halála után 
azonban Ferdinándhoz csatlakoztak, ki is őket oltalmába 
fogadta, megbocsátván nekik azt, hogy eddig nem voltak 
hívei. Az erről szóló oklevél 1557-ben lett Bécsben 
kiállítva s egész terjedelmében következő:

„Nos Ferdinandus divina favente clementia Roma
norum, Hungarie, Bohemie etc. Rex semper Augustus, 
Infans Hispaniarum, Archidux Austrie, Dux Burgundié, 
Marchio Moravie, etc. Memorie commendamus tenore 
presentium significantes quibus expedit universis. Quod 
quum Universitas, et tota communitas Civium, ac 
inhabitatorum Civitatis nostre Albe Regalis, nunc in 
manibus Turearum, nostrorum, ac totius Orbis Christiani 
hostium, existentis, Nobis certorum fidelium nostrorum 
medio humillime supplicarit, ut facta eis clementi con- 
donacione omnium delictorum, et excessuum, si quos 
ab eo tempore, quo sub jugo et Tyrannide ipsa Turcica 
manent, contra Nos fecisse dinoscerentur, ipsos unacum 
liberis, uxoribus, bonis, et rebus, omnibusque eorum 
fortunis, in gráciám nostram Regiam recipere, eamque 
ipsis, capitibus pariter et bonis eorum Universis, clemen
ter concedere, et impertiri dignaremur. Nos habito 
gracioso respectu humillime supplicacionis, pro parte 
eorundem Civium Nobis facta Toti Communitati prefa-  ̂
torum, eorundem Civium Civitatis nostre Albe Regalis, 
capitibus scilicet et bonis, ac rebus ipsorum universis, 
tam intra, quam extra eandem Civitatem ubivis exis- 
tentibus et adjacentibus, ex pietate et clemencia nostra 
Regia, qua delinquentibus veniam impartiri (impertiri) 
jurisque et justicie rigorem lenitate misericordie tem
perare consvevimus, gráciám nostram Regiam duximus 
faciendam, et concedendam, ita tamen et ea condicione, 
iit quemadmodum Nobis sese medio certorum fidelium 
nostrorum obtulerunt, omnem adhibeant diligenciam, 
omnesque conatus, quo Civitas Nostra Albensis predicta,
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opera, industria, consilio, et auxilio, quocunque poterant, 
ipsorum ex potestate, in qua nunc est, infidelium Tur
earum, Nostras in manus devenire possit, imo facimus, 
et concedimus, presentium per Vigorem; quocirca Vobis 
fidelibus Nostris Reverendissimo, Spectabilibus, Magni
ficis, et Egregiis, Domino Nicolao Oláho, Archiepiscopo 
Strigoniensi, Primati Hungarie, Legato nato summo, et 
secretario Nostro Cancellario, Comiti Thome de Nádasd, 
ac Regni ejusdem nostri Hungarie Palatino, et Locum- 
tenenti nostro, Comiti Andree de Báthor, Judici curie 
nostre Comiti Nicolao a Zrinio, Tavernicorum nostrorum 
Regalium Magistri. Item Michaeli de Mere (Mérey) 
personalis presencie Nostre in Judiciis Locumtenenti, 
nec non Magistris Prothonotariis, ac sedis nostre Judi
ciarie assessoribus, Cunctis eciam aliis, quibuscunque 
Regni nostri Hungarie Judicibus, et Justiciariis, tam 
Ecclesiasticis, quam secularibus, Capitaneis, tam et 
gencium nostrarum quarumcunque Prefectis, presentes 
nostras visuris, harum serie firmiter committimus, et 
Mandamus, quatenus a modo imposterum prefatos Cives 
Nostros Albenses, racione predictorum delictorum et 
excessuum, contra formam predeclarate gracie nostre, in 
personis, et bonis ipsorum quibusvis judicare, aut 
propterea vestro astare judicatui compellere, et alio 
quovis modo impedire vel turbare, tam intra, quam 
extra Judicium nusquam et. nequaquam presumatis, sed 
gráciám hanc nostram modo premisso factam, eis tam 
vos ipsi firmiter observare, quam per alios observari 
facere debeatis. Secus non facturi, presentibus perlectis 
exhibenti restitutis. Datum Vienne, quinta Septembris, 
Anno Domini Millesimo, quingentesimo, quinquagesimo 
septimo, Regnorum Nostrorum Romani Vigesimo Se
ptimo, Aliorum Vero Tricesimo Primo. Ferdinandus 
m. pr. (L. S.) Nicolaus Oláhus. Strigoniensis AEppus. m. 
pr. Joannes Listhius. m. pr.“

A fentebbi okmány Székesfejérvár szab. kir. város 
levéltárában eredeti alakban őriztetik.

Általános történelmi fontosságú és nevezetes lelet
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számba megy; nyomtatásban eddig még sehol közzé 
nem tétetett, sem Podhraczky, sem Gyurikovics, sem 
Fejér, sem pedig Csapó Kálmán nem említi, s mint fen
tebb jeleztük, Székesfejérvár polgárai és lakói számára 
I-ső Ferdinándnak bocsánat-levelét tartalmazza, melynél 
fogva az előbb Zápolya Jánoshoz szított, de később 
Ferdinándhoz visszapártolt s kegyelmét kérő lakosoknak 
megbocsát és őket kegyelmébe visszafogadja.

Közönséges, erős, n. n. diós-győri papirosra van 
szépen és olvashatólag irva, de az összehajtásoknál több 
helyütt megrongálódott s ezért később vászonra ragasz- 
tatott fel; én pedig most — feltalálása után — díszei 
ódonszerü keretbe foglaltattam. (A kir. pecsét lemállott.)

Fenmaradása csak úgy magyarázható meg, — mint
hogy az egész török pusztítás előtti időből a régi levél
tárnak nyoma sem maradt fen, — hogy ezt valamely 
tanácsbeli tag — a törökök elől megmentendő — ma
gához vette s 3 ^ 4  nemzedéken át magánál, s illetve 
családjánál őriztette, s csak a törökök végleges kiűzetése 
(1688) ntán szolgáltatta be örökösei által a levéltárba. 
Ez csupán vélelem és feltevés ngyan, de eddig legalább 
más positiv adatra nem akadván, ezt kell mérvadóul 
elfogadnunk, mert fenmaradása másként nem magya
rázható meg. M o en ich  K á r o l y .

IV. Gróf Batthyány Adárn és Kristóf levelei. 
A XVII. század harczi zajtól mozgalmas időszak volt 
hazánkban, egy része az országnak török kézen volt,, 
a másik része, melyet a török nem birt, folytonos 
török támadásnak volt kitéve, tehát az ország lakos
ságának mindig fegyverben kellett állni részint a táma
dások elfogadására s önmaguk védelmére — részint 
az ellenség erejének gyengítése miatt az az ellen in
tézendő támodások végett. A köz- és társadalmi élet 
ez időben hazánkban a fegyverek zaja között folyt le 
s az ország lakossága nem is igen foglalkozhatott 
mással, mint fegyverrel. Igen érdekesek azon reánk 
maradt okmányok, melyek ezen kor viszonyaira vissza 
pillantani engednek, ezen ama kor viszonyait elő
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tüntető érdekes levelek azok, melyeket közlünk. (írót 
Batthyány Ádám dunántúli helyettes főtábornak úgy 
atyja Gróf Batthyány Kristóf dunántúli főtábornok 
levelezése ez, mely leveleket Salamou Zsigmondhoz 
intézik:

Gróf Batthyány Ádám dunántúli helyettes főtábor
nok levele Salamon Zsigmondhoz.

Generose Dne, nobis observandissime. Salutem et 
nri Commendationem. Lévén oly szándékunk, hogy egy 
csatát avagy egy fordulást tétessünk, rendeltük azokáért 
gyülekezésünket ez jövő kedre Szecsődy rétekre,, akar
tuk azokáérc Kegldk tudtára adnunk, kedvessen vevén 
Keghdtül megirt napon és helyen jelen lehetne egyheti 
éléssel, maga alatta valóit is a kiket öszve vehet Kegld 
el hozván magával, azonban az dolog nem kétljük a 
menyben lehet, titokban lészen Kegldnél. Éltesse In in 
reliquo szerencséssen Keglet.

Actum Körmend, Die 27 Aprilis 1685. Generosae 
Dnaonis Vrae Benevolus Comes Ädamus de Batthyány.

Kívül: Generoso Dno Sigismundo Salamon Exllmi 
Dni Comitis Christophori de Batthyán Certor campe
strium milit Duci et nobis obssmo. Cito. Cito. Cito. Cito.

Gróf Batthyány Kristóf dunántúli főtábornok 
levele Salamon Zsigmondhoz.

Generose Donine nobis obsde. Salutem et nostri 
commendationem. Fiunk Batthyáni Ádám egy böcsületes 
próbát akarván a Török félre tenni, úgy reméljük Isten 
által nem lészen haszontalan; Akartuk azért Kgdk 
megírnunk, hogy Kgd a maga alatta valóival edgyütt 
mennél számossabban lehet és katonai szerrel elől ké
szülvén hatodnapi éléssel, abrakkal tudnyiillik és ke
nyérrel compareállyon okvetetlen Dobrokánál, a holott 
Fiunk is maga alattavalóival jelen lészen okvetetlen, 
Hadnagy Deső Sigmond uramat rendeltük szolgáink 
és mezei Hadaink elöljárójának, Kgltek azért a föllyebb 
irt napra compareálváu, Fiunk után ő Kglmétől tarcsa 
dependentióját, s a hoz alkalmaztassa magát a mit 5
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Kglme parancsoland. Éltesse In (fsten) sokáig jó Egés- 
ségben Kgdí. Datum Újvár. Die 26. 8bris. ‘Ao 1685. 
Grosae Dnaonis Vrae Benevolus Comes Christophorus 
de Batthyán.

Kivül: Generoso Domino Sigismondo Salamon 
certorum Militum nostror. campestrium Duci et nobis 
obsdo. Sok cito-val.

Gróf Batthyány Ádám dunántúli helyettes főtá
bornok levelei Salamon Zsigmondhoz:

Generose Due nobis obssme. Salutem et nri Com
mendationem. Nem kétlyvik vagyon értésére Keghek 
Atyánk Urunk eö Naga intimatiojabul, hogy egy fordulást 
akarunk tennünk. Akartunk azokáért magunk is Kgdk 
Írnunk, hogy most jövő hétfőn estvére Isten segítségé
ből bizonyosson Dobrokán leszünk, oda jővén okvetlenül 
az Hadaink is, azokáért kedvessen látjuk azon napra 
és helyre kgldet is, örömest irtunk volna több ott körül 
belül levő Atyánk Urunk eő Nsaga szolgáinak is, de 
feles foglalatosságink miát reá nem érk észtünk, kedve
sen vészük azért kegdtül, ha ez szerint szomszédságban 
levő Nemes Uraiméknak is értésére adná kgld szándé
kunkat, hogy eő Kglk is megirt napra és helyre okve- 
tetlenül — éléssel compareálhatnának, vagyunk oly 
reménységben, hogy In jó szerencsével megháld ben
nünket. In reliquo éltesse In kegdt szerencséssen. Dat. 
Körmend. Dié 28. 8bris. 1685. Generosae Dnaonis Vrae. 
Benevolus C. Adamus de Batthyány. P. S. ezen levelün
ket közöllye kgd szomszédságban levő Uraimékkal is.

Kivül: szokott czim.

Generose Dne nobis obssme. Salutem et nri Com
mendationem. Minthogy most jövő hétfőn úgy mint 
holnap után Kolonics Ur látogatására Szombathelyre 
szándékozunk, igen akarnánk s kedvessen vennénk 
kegdtül, hogy ha hétfőn idején regvei Hermánban várna 
meg Keghd, bennünket onnéd Szombathelyre elkésérvén. 
In reliquo éltesse In kegdt szerencsésen. Dat. Körmend
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die 13 Aprilis 1686. Generosae Dnaonis Vrae Benevolus 
Comes Adamus de Batthyány.

Kivül czimzés mint fentebb.

Generose Domine nobis Obssme. Salutem et bene
volentiae nostrae commendationem. Mivelhogy kglmes 
Urunk eo Fölséghe ez mostani Posonyban indicált Ország 
gyüléssére kölletik mennünk, akarván jövendőbeli Kglmes 
Királyunk Koronázattyát minél becsületessebben lehet 
megtisztelnünk, rendeltük gyülekezésünket prodie 19. 
praesentis a Küszöghi gyöpön. Az okáért kedvessen 
veszszük Kedtül, ha pro praeficis Termino et Loco mennél 
böcsületessebben és szívesebben lehet, compareal Kglmd, 
és pedig csak azon solemnitásra fog kivántatni, midőn 
eő Fölsége be fog menni. Ezzel tarcsa Isten jó egés- 
ségben Kgdt. Datum Újvár. 13. Octobris 1687. Benevolus 
C. Adamus de Battybyán.

Kivül czimzés a szokott. — (Az eredeti levelek 
Salamon Vincze családi iratai közt vannak.)

V. Határjárás 1482-böl. Szigetfő másként Tikus 
község megyénkben Ráczalmás és Dunapentele község 
között a Duna mellett feküdt, ma már csak a történeti 
adatokból ismerjük, melyeket Károly János ur 1885. 
évi Évkönyvünkben érdekesen megirt. Ezen községre 
vonatkozó igen becses határ járási okmány van a Jan- 
kovich család levéltárában, mely határjárás 1482-ben 
történt, az erről szóló okmány magyar nyelven lett 
kiállítva s az említett levéltárban másolatban őriztetik. 
Az okmányt egész terjedelmében közöljük részint azért, 
mert elveszett régi községünk határait állapítja meg, 
részint magyarságánál fogva. Egész terjedelmében kö
vetkező :

Az mi elsőben a Duna parton délre Petelei Hel- 
-égh felé két föld határokat emeltenek és innend nap 
nyugotra igenyessen jo darab földet inenvén egy hegyen 
hasonló képpen két föld határokat hántanak; azután 
ugyan nap nyűgöt felől való részre egy kevéssé menvén 
némely szántó földeknek végében két föld határokat
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csináltatlak; és innend meghint azon nyngotra való 
részre egy kevéssé menvén, némely szántó földeknek 
végében két föld határokat csináltanak; és innend 
meghint azon nap nyugotra való részen egy kicsiny 
földet menvén és némely völgyön általmenvén két föld 
határokat emeltenek: innend azon napnyugot feló jó 
darab földet menvén és némely Földvárra vezető közön- 
séghes utón által menvén, azon úthoz közel két föld 
határokat hántak és innét ugyan nap nyngotra jó darab 
főidet menvén két főid határokat csináltanak; mely 
határok dél felől való részre meghnevezett Pentelei 
helységhet Északj részre pedigh fönt mondott Tikus, 
más nevű Szigetfü nevű helyet különböztettek megh. 
Továb ugyan azon nap nyugotra jó darabot menvén, 
némely Csetény nevű Völgyön Baranásora vezető egy 
kőzőnséghes csapás mellett három föld határokat emel
tenek, melynek egyike Tikns, más néven Szigetfü 
helységhet, az másika főnt nevezet Pentelej helet és 
harmadik Cseténynek hivattatot helet és földet váloszt- 
ják és igy külömböztetik megh; és innend elfordníván 
és igvenessen Észak felé jó darabon menvén s az megh 
mondot Baranyásora vezető közönséghes nton által 
menvén két föld határokat bántanak és továb azon 
Északj részre alkalmas darabot menvén, hasonló képpen 
két föld határokat emeltenek, és továb innend azon 
Északi félen jó darabot menvén, hasonló képpen két 
föld határokat hántanak, mely határok napnyugotra 
megh irt Csetény nevű helet, földet, nap keletről pedigh 
fönt nevezet Tikus más néven Szigetfü külömböztetnek 
megh. És továb azon Északj részen jó darabot menvén 
három föld határokat csináltanak, melyek egyike Csetény 
földet, másika Tikus más néven Szigetfü hehéget, har
madik Almás nevű helyet válosztanak és külömböztet
nek megh. És innend fői menvén nap keletre jó darab 
földön, két föl határokat emeltenek és innend ugyan 
azon nap keleti részen jó darab földet menvén és megh 
mondot Szigetfűrül Fehérvár városára vezető, egy nagy 
utón által menvén, azon úthoz két föld határokat



385

csináltanak, és megint azon nap keleti félen rnenvén, 
némely völgyön által rnenvén az hegyen egy földhatárt 
emeltenek és innend azon napkelet féle jó darabot, és 
által rnenvén egy nagy völgyön az hegynek orrában 
két föld határokat bántanak es ismét innend azon nap 
keleti félen jó darab földet járván és által rnenvén egy 
másik völgyön, valamely vad körtvél fához közel két 
föld határokat csináltanak és innend azon nap kelet 
felül, egy hegyről jó darabot le rnenvén, két föld hatá
rokat bántanak és tovább innend azon nap keleti részen 
rnenvén Duna vizihez érkeztenek, a hol azon Duna viz 
partyán két föld határokat bántanak, mely határok 
Észak felül meghirt Almás helséget, délről pedigh fent 
mondott Tikus, más néven Szigetfü helyet választanak 
és különböztetnek megh, és igy határoknak folyása 
termináltatik és határoztatik megh.

Anno ut supra 1482.
[Ez irás kezdetén Jankovich Miklós kéziratában 

következő felírás foglaltatik latinul: 1482. Határlevél 
Tykus, alias Szigetfő-ről, mely délen Pentele északon 
Almás helységhez szomszédos.] H —y .

VI. Gyászjelentés 1685-ből. Kötelességgel való 
szolgálatomat ajánlom Kglmdk Isten szerencsés sok 
jókkal áldgja meg kglmedet.

Az mindenható Igazságnak első Atyánk bűnben 
eseti miat kimondott sententiájának megmásolhatatlan 
summája, hogy az elmúlandó rövid Emberi Életnek 
Cselöl föl tett bizonyos végbe az kegyetlen halál, Mellv 
sententia köz lévén az én szerölmes Házastársommal is, 
Néhay Nemzetes Gyöngyösy Nagy Kata1) Aszszonyal a 
ki Életinek 22 dik Esztendeiben nem kevés ideig való 
betegeskedéssi után ez jelen való 1685 Esztendőben, 
Júliusnak 10 napián éféltájban az halál által Istennek 
Csöndessen ki adta lóikét, nekem s két árva fiacskájá
nak nagy szomorúságunkra.; minthogy pedig meg irt

J) Báró Gyöngyössi Nagy Ferencz altábornok és Széchenyi 
Erzsébet leánya.

25
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kedves Házostársomnak kidegült teteme már edgiebet 
nem kíván, hanem hogy az eő Anyának az Földnek 
az honend eredetét vette, visza adassák, rendeltem az 
okáért tizteséges el takartatássát jó akaró Uraim 
Atiamfiai meg edgjezet akarattjokbul, ez jelen való kis 
Aszony hovának 28 napján, úgy mint kedden Szombat
hely Yárbely Templomnak Boltjában meg Lenny, Kgdet 
azért mint jó akaró Uramat alázatossan kérem az meg 
irt napon Heraházi szomorú házomnál reghvel hét óra
kor Aszszonyomal eő kglmével edgyütt jelen Lenny s 
üdvözült feleségemnek meg hidegült testét töb jó akaró 
Uraimmal Atiamfiaival edgyütt föl vévén a meg neve
zet temető helyre el késérny ne neheztellye kgd. Hogy 
abbeli el takartatássa az kgd böcsületes jelen létével 
annyval tiszteségeseben mehessen véghez. Annak utáno 
pedigh magát meg alázván Aszonyom Anyám Szombat
hely házánál ebéden maradny ne terheltessék kglink. 
Melly kgd maga megalázásával mutandó fáracságos jó 
akarattját engedgje Isten más örvendetesb állopotban 
meg szolgálhassam kgk. Hozza Isten kedves jó egéség- 
beu kglmeteket. Dat. Heraháza die 18 August. 1685.

Kglmdk mint jó akaró Uramk Jóakaratai szolgál 
Enyedi Pál,

Kívül: Nemzetes és Yitézlő Salamon Sigmond 
Uramnak Méltosághos Fő Generális Ur eö Nga edgyk 
Mezzey fő Hadnagyának mint io akaró Uramnak eö 
kgmenek adassék. (Eredetije Salamon Yincze családi 
iratai között.)

YII. A székesfej érvári felsővárosi templom újból 
felépítésére s a város által tett fogadalomra vonatkozó
lag érdekes okmányt fedeztem fel a városi levéltárban, 
mely— eredeti alakjában latinul van ugyan kiállítva, — 
közérdekű voltánál fogva azonban — a latin nyelven 
kiadott eredeti helyett — az általam eszközölt magyar 
fordítást közlöm egész terjedelmében. Az okmány gróf 
Eszterházv Imre herceg-primás által adatott ki, s ezzel 
hozzájárulását adja a városunkbeli szent Sebestény tem
plom építéséhez és az összes lakosság nevében a városi
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hatóság által a pestis elhárítása tekintetetéből önként 
tett fogadalmat jóváhagyja. Az okmány szó-hü fordí
tásban a következő:

„Mi Imre, Isten kegyelméből a Római Szent Biro
dalom hercege, galánthai Eszterházy gróf, Esztergom 
főváros Érseke, az Apostoli Szent Szék született követe, 
Magyarország Prímása, ugyanannak fő- és titkos, Can- 
cell árja, Esztergom vármegye örökös Főispánja, 0 Csá
szári és Királyi Felségének valóságos belső- és a magyar 
királyi Helytartó Tanácsnak Tanácsosa, nemkülönben a 
Hétszemélyes Tábla egyik Bírája stb. stb. Emlékezetül 
adjuk ezennel mindeneknek, a kiket illet: Hogy Krisztus
ban kedvelt fiaink, esztergomi egyházmegyénkhöz tar
tartozó Székesfejérvár szab. kir. város Birája, Tanácsosai 
s a polgárság és lakosság közönsége, bemutattak nekünk 
egy kérelmükkel ellátott, hiteles alakban az esküdt 
jegyző által aláirt s pecséttel megerősített bizonyos 
okiratot, mely némely pontozatokat tartalmaz, a melyek
nek örökös megtartására nyílt fogadalom alakjában 
magokat előttünk, mint főpásztoruk előtt kötelezték, 
könyörögve, hogy azokat jóváhagyni, és hatalmunknál 
fogva megerősíteni méltóztatnánk. Mely okiratnak tar
talma a következő: „Mi ezen Székesfejérvár szab. kir. 
város Birája, Tanácsa és az összes polgárság és lakosság 
közönsége megfontoltuk és lelkűnkben eltökéltük magun
kat, hogy a Magyarországon uralkodó pestis eltávolítását, 
nehogy az a szomszédból ezen városban is ragályosan 
elharapódzni s a polgárok és lakosok közveszélyére el
fajulni és elterjedni képes legyen, minél több lelki 
eszközzel megkíséreljük. E város közjavát tehát és összes 
lakóinak megoltalmazását idejekorán fontolóra vévén, a 
legjobb előrelátásból a célból, hogy t. i. Isten ő Szent 
Felsége a félelmetes pestis veszélyétől ezen várost kö
nyörületesen és kegyelmesen megóvni kegyeskedjék, 
magunkat a következő pontozatok megtartására ünne
pélyes fogadalommal kötelezzük, u. m: E l ő s z ö r : Hogy a 
budai külvárosban fenálló Szent Sebestény tiszteletére 
szentelt roskatag kápolna égetett téglából és kövekből

25*
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Szent Sebestény, Rókus és Xaveri Szent Ferenc, úgy 
szent Rozália, mint kiváltképen a pestistől megoltalmazó 
védszentek tiszteletére itjólag és a mint csak lebet minél 
előbb újra felépíttessék, a legjobb állapotba helyeztessék 
és minden időben fentartassék. Mivel pedig az erre 
megkivántató tetemes költségekre — a jelen viszonyokat 
tekintve — a városi pénztár jövedelme elégtelen, ezért 
a jótevőktől nyerendő segély gyűjtésére, — előre bocsát- 
ván a gyűjtendő adományok üdvös célját, — Schinigin 
József belvárosi, és Pos Ignác külvárosi tanácsosok 
küldetnek ki, azon megbizatással, bogy a gyiijtendű 
adományokról annak idején s a kellő helyen számadással 
tartozzanak; különben pedig az előbb említett módon 
gyűjtendő segély elégtelensége esetén, az e célra még 
szükséglendő költségek, úgy a megkivántató tégla- és 
kövek, valamint most, itgy a jövőre nézve is a város 
részéről fognak kiszolgáltatni. —• M á s o d s z o r  : E városnak 
összes és minden egyes polgára s lakója, beleértve a 
bét évet betöltött gyermekeket is, Szent Sebestény napja 
előestéjén kötelesek lesznek kenyéren és vizen bőjtölni, 
ez pedig mindaddig meg fog tartatni, mig a pestis ezen 
országban teljesen meg nem szűnik. Továbbá: H a r m a d 
s z o r :  Maga a Januárius 20-ára eső Szt. Sebestény napja 
ezen város minden egyes lakója által örök időkön át 
meg fog ünnepeltetni, úgy bogy az adózóktól beszedendő 
és szent célra fordítandó súlyos büntetés terhe alatt 
valamennyien minden — még a legcsekélyebb munkától 
is tartózkodni kötelesek lesznek. — Végre N e g y e d s z e r : 
Magán Szent Sebestény napján pedig az előbb említett 
módon évenként megünneplendő napon szintitgy örök 
időkön át ünnepélyes körmenet fog a fentjelzett kápol
nához vezettetni, s ott egy énekes- és két csendes szent 
mise szolgáltatni. — Mely előre bocsátott pontozatok 
rendszeres és sértetlenül előirt alakban örök időkön át 
leendő megtartására és teljesítésére a pestisnek váro
sunktól leendő kegyelmes eltávolítása tekintetéből, eme 
fogadalmunkkal magunkat és utódainkat lekötelezzük, 
városunk hiteles pecsétjével megerősített, s bizonyság
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levél erejével bíró jelen leveliinknél fogva. Kelt Székes- 
fejérvárott, 1739. évi januárius 16-án. Kajdocsy Imre, 
s. k. fentebb jelzett város esküdt jegyzője.“ (P. H.)

Ennélfogva Mi, a fentjelzett Biró, Tanácsosok, 
polgárok és lakosok alázatos könyörgéséhez annál 
örömestebben járulunk hozzá, minthogy a Nekünk fel
terjesztett pontozatok, úgy maga a fogadalom is egyedül 
az Isten imádását és a szentek tiszteletét célozzák, s a 
hitbuzgó nép ezen önkéntes sanyargatásra az Isten 
haragjának megengesztelése tekintetéből, — mások pél
dájaként, — önmaga ajánlkozott. — Továbbá ezen 
nyilvános fogadalmat helyben hagyjuk és örök időkre 
íenállónak nyilvánítjuk, a fentebb jelzett pontozatokat 
pedig jóváhagyván, elfogadjuk s azokat ekkép módosítván, 
megerősítjük. És pedig E l ő s z ö r :  Megengedjük, hogy a 
budai külvárosban fenálló roskatag kápolna újra fel
építtessék, mihelyt elégséges költségről gondoskodva 
leend, s hogy az jövendő időkre is jó állapotban fen- 
tartassék, — mégis úgy, hogy annak felépítése az 
egyházmegyei és plébániai jogokra nézve káros követ
kezményeket maga után ne vonjon. — M á s o d s z o r :  
A tizenötödik életévöket még túl nem haladott gyerme
kek, úgy az aggok, valamint a betegek az előírt böjtöt 
imádságokkal válthatják meg; kötelességökké tétetik 
azonban a szülőknek, vagy a kikre a gyermekek gondo
zása bizva van, őrködni, hogy a böjt imádság által 
pótoltassék. — H a r m a d s z o r : Szent Sebestény vértanú 
egész napját a hitbuzgó nép köteles legyen nyilvánosan 
megünnepelni, minthogy ebben — a téli időben anélkül 
is — kevésbbé van munkával akadályoztatva. — N e 
g y e d s z e r : Ezen ünnepnapon az egész nép körmenetileg 
a fentjelzett kápolnába menend, s onnét egy énekes- és 
két csendes szent mise meghallgatása után a városba 
visszavezéreltetik. — Minek hiteléül kiadtuk jelen hiva
talos pecsétünkkel és sajátkezű aláírásunkkal megerő
sített — levelünket. — Pozsonyban, érseki palotánkban, 
az Ur Ezerhétszázharminckilencedik évének februárius 
tizenötödik napján. Fr (ater) I m r e  s. k. (P. H.) 0 Fő-
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magassága kegyes parancsolatjára Berényi Zsigmond 
gróf, házi főpap. s. k.“ Közli: M o e n ic h  K á r o l y .

VIII. Alapi lóverseny társaság. Gróf Széchenyi 
István által a hazai köz és társadalmi élet terén meg
indított nagy szabásn mozgalmak országszerte vissz
hangra találtak nemcsak a főrangnak, de a közép osz
tály körében is. Számtalan társas kör és kaszinó 
köszönte létét ezen mozgalomnak, de a közgazdászat! & 
lótenyésztési érdekekre oly fontos lófuttatások is a va
gyonosabb közép osztály köreiben nem egy helyen 
szerveztettek, igy megyénk alsó vidékén a negyvenes 
évek elején a lófuttatásokra egy társaság alakult „alapi 
lóversenyző társaság“ czim alatt, mely úgy látszik 
1842. márcz. 21-én újra szerveztetek. Alap külömben 
az ezen időtájban megindult nemzeti mozgalmaknak 
nemcsak megyénkre nézve, hanem a közel fekvő megyékre 
nézve is központja volt. Innét indultak ki az ellenzéki 
szervezkedések az akkori kormány elnyomási törekvései 
ellen s vagyonos birtokossága igen sokat áldozott a 
hazafias ügyeknek. Az itt tartatni szokott társas össze
jövetelek s igy a lófnttatások is — alkalmat adtak 
a lelkes hazafiaknak a közügyek megbeszélésére s a 
politikai kérdések megvitatására s a kifejtett eszmék 
alapján készültek a megyei közgyűlési termekben meg
vívandó harczokra. Az alapi lóversenyző társaság első 
nyilvános versenyét azon év Octóber 4-én a kijavított 
régi pályán tartotta.

Tagjai voltak: Aichmajer József, Bernrieder József, 
Csapó Vilmos, Dőry Lajos, Dőry Miklós, Csapody Pál, 
Fiáth Ferencz, Fiáth István, Gróf Festetich Sándor, 
Forster Ernő, Horváth Vincze, Gaál Eduárd, Gaál Lajos, 
Kurz György, Gróf Lazsánsky, Mérev Móricz, Ifj. Páz- 
mándy Dénes, Br. Rudnyánszky János, Ritter József, 
Salamon Alajos, Salamon Elek, Salamon György, Salamon 
Imre, Salamon Lajos, Salamon Zsigmond, Teeus Adolf. 
Gróf Zichy Aladár, Fiáth Pál.

Verseny szabályok: a pesti gyepen létezők.
Tisztviselők : Intéző : Salamon György ; Elitélő:
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Dőry Miklós; Birák: Bernrieder József, Csapody Pál, 
Mérey Móricz, Fiátli István; Indító: Pázmándy Dénes, 
br. Rndnyánszky Iván, Knrcz György; mázsamester: 
Tecus Adolf.

A lovasok a szokásos színes jockey öltönyt viselték.
Ezen adatokat szükségesnek tartottuk közölni, 

mert akkori társadalmi viszonyaink fejlettségét és élénk
ségét igazolják, egyúttal a ki megyénk azonkori vi
szonyait tanulmányozni és ismertetni óhajtja, az ily 
töredékes adatokból is sok érdekes felvilágositást sze
rezhet. —y —

IX. Végrendelet 1664-ből. Egy igen érdekes ma
gyar végrendelet hiteles másolata őriztetik Salamon 
Vincze családi iratai között, melyet részint tartalmánál, 
részint jó magyarságánál fogva közlünk; egész terje
delmében következő:

En Potyondj Susanna, Nemzetes Vitézleö Alapy 
Gergely Uramnak, Eő Fölsége Győri egyik Lovas Had
nagyának Házos Társa, Istennek látogatásábul Testem
ben beteges, de elmémben ép és fogyatkozás nélkül 
lévén, mint hogy az Ur Istentől minden Embernek ki
múlása elvagyon rendelve és talán nem soká ezután 
ennékem is el jön utolsó napom, annakokáért mi kevés 
javaimmal látott a jó Isten, hogy azok holtom után 
rendetlenül ne legyenek teszek azokban illen dispositiót, 
a mint következik:

Elsőben: A Boldog Aszony Szentegyházához ha
gyok T íz forintot, a Pap uraknak egy aranyat. Az 
Jesuiták Magyar Congregatiójának Boldogh Aszony 
neve alat hagyok Tiz forintott. A Franciscanus Páte
reknek negyven forintot, de agy hogy a temetésemen 
ott lévén, attul eö kegyelmek ezen kívül ne kivánvonak 
semmit. A Szeginyeknek is tiz forintott, hagyok. Hagyom 
azt isj hogy Horváth Miklós Leányának egy korona 
Kása szoknyát csinállvanak.

Másodszor: A mely négy száz Tallér van vice 
Generalis Eszterházy János uramnál Eö Nagyságánál, 
azt hagyom az Uramnak, úgymint Alapy Gergelynek.
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Harmadszor : A mely részem vagyon Posgai Lukács 
házában, harmad fél száz forintot tévő, azt is hagyom 
azon Uramnak, eö Kegyelmének. Vagyon ismét — — — 
István házában is öttven Tallérom, azt is eő Kegyel
minek hagyom. Csallóközben Dercsikán is vagyon 
hnsznöt Tallérom, azt is Eö kegyelminek.

Negyedszer: A győri Szabadj Hegyen levő örebbik 
Szőlő is Uramé Eö Kegyelmié légyen, mind vigében 
levő Goréval együtt, mivel a maga pénzén vette, s 
építette eö Kegyelme.

Ötödször, hagyok ismét Uramnak eö Kegyelminek 
két üst Kupát födél nélkül, Tálokat, de aranyozottakat. 
Ezen kiviil mindenem valamim vagyon, azokat mind 
hagyom a Julinka Leányomnak. Ha pedig ezen Leá
nyomnak holta töriénnék, mind ezek az Ötsémé Potvondj 
Jánosé legyenek. Testamentarius Uraiméknak is hagyok 
mindeniknek egy egy aranyat.

Ha pedig Uramnak eö Kegyelmének halála tör
ténnék, ezen eö Kegyelminek hagyott javaimban hagyok 
szabadságot azokruí való dispositióban. Lett ezen Tes- 
tamentom tétel és rendelés ez ide alább meg irtt böcsü- 
letes jó akaró Uraim előtt, Győrött die vigesima 
secunda Mensis Decembris Anno Millesimo Sexcentesimo 
Sexagesimo quarto. Coram me Joanne Tarczy m. p. 
(P. H.) Coram me Francisco Nagy Iudice Bellico Jaurin. 
m. p. (P. H.) Coram me Nicolao Sibrik m. p. (P. H.) 
coram me Nicolao Takó m. p. (P. H.) coram me Geor- 
gio Taródj m. p. (P. H.) coram me Francisco Nagy 
uup. (P. H.) coram me Joanne Kovács Milite Jauriensi. 
manu aliena. (P. H.)

(A győri káptalan 1768. évről kelt hiteles kiad
ványáról.)

X. Leletek. A vármegye területén ezen évben 
Nána pusztán (Ondód község mellett) fordultak elő 
nevezetesebb leletek, a szőllő telepítési munkaiatok al
kalmával. A talált tárgyak romái eredetűek s ugv lát
szik e vidéken romai telep volt. Nagy számú cserép 
edények kerültek elő, melyek közül egy cseréptál részlet
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régiségtárunk tulajdonába jutott, vörös agyag, rajta 
érdekes állati alakokkal; régiségtárunkba jutott még 
egy igen érdekes mészkő szobor mintegy 2 láb magas 
D i a n á t  ábrázolja tegezzel és kutyával. Ezen érdekes 
dolgokat Rácz Sándor borászati felügyelő ajándékozta. 
D u n a - P e n t e l é n  szintén találtak romai régiségeket, K o l l á r  
J á n o s n é  táborállási birtokán romai korbeli cserép edé
nyeket igen szép s ép állapotban. U j v á r y  J ó z s e f  birto
kán számos romai s magyar pénz került elő, ugyancsak 
nz ő szívességéből jutott régiségtárunkba az említett érme
ken kivtil 2 érdekes terra sigillata töredék, egyiken 
SATUR felirat, másikon AVKIII (Aurelius ?) olvasható. 
Nagyszámú romai edényt, úgy feliratos téglákat ado
mányozott O r g o n  S á n d o r  gyógyszerész, melyek nagv- 
része ép állapotban van s érdekes régiségek. Ugyancsak 
ő gyűjtött nagy számú romai érmet is Domitian, Trajan, 
Hadrian, Antoninus pius, Faustina, Marc. Aurei, L. Verus, 
Septimius Severus. Julia Domna, Caracalla, Plautilla, 
Geta, Macrinus, Elagabalus, Julia Soaemias, Alexander 
Severus, Julia Mammaea, Maximinus Thrax, Gordianus 
pius, III. Gordianus, Philippus Arabs, Philippus junior, 
Trajnus Decius, Trebonianus Gallus,Volusianus,Valeri anus, 
Gallienus, Salonina,Victorinus, Tetricus, Claudius Gothicus, 
Quintilius, Aurelianus, Soverina, Tacitus, Probus, Carus, 
Diocletianus, Maximianus, Maximinus Daza, Licinius, 
Licinius junior, Constantinus Magnus, Crispus, Delma- 
tius, Constantinus junior, Constans, Constantius II, 
Vetranio, Constantius Gallus, Julianus apostata, Valen
tinianus, Valens, Gratianus, és Valentinianus junior 
romai császárok és császárnék idejéből. Ezen gyűjtés 
elismerésre méltó, s érdekes adatokat nyújt a romai 
korbeli viszonyok tanulmányozásához. L i c h t n e c k e r t  J ó z s e f  
kőkori tárgyakat talált Duna-Pentelén. • H .



Ä  f e j é r m e g y e i  és S z é k e s f e j é r v á r  v á r o s i  
t ö r t é n e l m i  s  r é g é s z e t i  e g y l e t  m ű k ö d é s e .

Egyletünk életében az 1885. évben kiadott Év
könyv megjelenése óta 1892'. évig kevés nevezetesebb' 
esemény fordult elő, sőt mondhatjuk, hogy inkább régi
ségtára által létezett, mint sem egyéb kiható tevékeny
sége által.

Az imént említett időköz alatt ügybnzgó s áldo
zatkész tagjai és támogatói közül számosán elhunytak, 
kiknek halála nagymérvben hozzá járult ahhoz, hogy 
egyletünk szellemi élete s tevékenysége lehanyatlott. 
Nagy csapás érte egyletünket 1886. év nyarán, midőn 
buzgó alelnökünk D r .  K ö n i g  M ó r  apátkanonok elhalt, 
ki kiváló ügy buzgalmával és tudomány szeretetével s 
nem egyszer áldozat készségével egyletünk fejlődését s 
a régiségtár gyarapodását előmozdította. Halálával egy 
hatalmas támaszunk dőlt ki, ki mindenkor a tudomány 
iránti fenkölt lelkesedéssel és kitartással iparkodott 
czéljaink megvalósításához járulni s régiség gyűjtemé
nyünk nem egy becses darabja az ő pártfogása mellett 
került az egylet birtokába. Halála után — végrendele
tében is 200 frtos alapítványt tett az egylet részére.

Másik csapást, mely egyletünket érte, a sors 1889. 
évben mérte ránk, midőn P a u e r  J á n o s  székesfejérvári 
püspököt ragadta el tőlünk a kérlelhetetlen halál. A 
boldogult hosszú éveken át kiváló művelője volt a hazai 
történelmi s régészeti tudománynak s irodalmi műkö
dése által épugy mint a régi könyvek s egyéb régisé
gek gyűjtése által kiváló érdemet s hervadhatlan babé
rokat biztosított magának. Az egylet alakulásának és
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a régiségtár szervezésének s gyarapításának egyik leg
buzgóbb barczosa volt s kiváló támogatásával elősegí
tette, bogy az egylet rövid idő alatt föllendült és gyűj
teménye becses dolgokkal növekedett, melyhez saját 
részéről egy kiváló s nagy értékű érem gyüjteménynyel 
járult.

Ez év ismét uj csapást hozott reánk; egyletünk 
egyik alapitója s igen sokáig érdemdús elnöke, később 
örökös védnöke I d .  S z ö g y é n y - M a r i c h  L á s z l ó  országbíró 
halála valóban mélyen lesujtólag hat egyletünkre. Az 
alakulás nehéz küzdelmeiben ő volt az egylet vezére és 
vezető lelke, az ő kiváló tevékenysége, az ő kiváló 
szelleme és tekintélye eredményezhették csupán azt, hogy 
alig pár év alatt egy tevékeny egylet s egy igen szép 
régiségtár állt a tudós világ rendelkezésére, melynek 
helyiséget saját lakásán a megyeházban adott — áten
gedve e czélra megyeházi lakosztályában három szobát. 
Ezenkívül folyton számtalan érdekes tárgy gyal gyara
pította régiségtárunkat s folyton buzditólag hatott annak 
támogatása és gyarapítására.

Egyletünk tiszteletbeli tagjai közül elhaltak Rónai 
Jáczint vál. püspök városunk kitűnő szülötte, Dr. Ipolyi 
Arnold püspök, Dr. Henszlmann Imre tanár, Dr. Rómer 
Floris kanonok, mindannyi a tudomány kimagasló 
alakja, Zombathfalvi Zombath István ezredes és gersei 
Gersits Ferencz kir. kamarás városunk fia — ki egy szép 
kép gyüjteménynyel lepte meg régiségtárunkat.

Egyletünk élete 1892. évig csendes hanyatlás volt, 
a nagy közönség csak is a régiségtár néha történt 
meglátogatása által vett tudomást létezéséről — de 
ennek gyarapítása is nagyon meggyengült, úgy hogy 
évek során át alig pár ajándék tárgy tett tanúbizony
ságot a közönség érdekeltségéről.

A megindult mozgalmak az ezred éves jubileum 
megünneplésére, úgy közéletünk egy kiváló alakjának 
Gróf Zichy Jenőnek fáradságot nem ismerő tevékeny
sége, valamint b á r ó  F i á t h  M i k ló s  főispán tudomány 
szeretete s hathatós közreműködése nagy hatással volt
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arra, hogy egyletünk a lethargiából feleszmélve ismét a 
tevékenység terére lépjen.

Az egylet ujja alakuló közgyűlését 1892. évi 
augusztus hó 9. napján tartotta meg Székesfejérvárott 
a vármegyeház kistermében nagy érdekeltség mellett 
báró Fiáth Miklós elnöklete alatt, kinek lelkesítő be
széde után az egylet fennmaradása egyhangúlag ki
mondatott.

Egyúttal a közgyűlés elhatározta, hogy az egylet 
az eddigi alapszabályok értelmében folytatja működését, 
a z o n b a n  a  'p á r to ló  t a g s á g i  d í j  — h o g y  a  t a g o k  m in é l  
n a g y o b b  s z á m m a l  c s o p o r t o s u l j a n a k , a z  e g y l e t  t á m o g a t á 
s á r a  é v e n k é n t  1 f r t b a n  á l l a p í t t a t o t t  m e g . Az alapsza
bályok szerint az eddigi tagok kötelezettsége megszűnt, 
tagokul csak azok fognak tekintetni, kik ezen újjá 
alakuláskor tagokul felvétettek vagy pedig a tagok 
sorába leendő felvételre jelentkeznek.

Ezntán Szögyény-Marich László egyleti elnök le
mondó levele bemutatása után őt — kiváló érdemei 
elismeréséül örökös védnökévé választotta meg a köz
gyűlés, majd a tisztujjitás rögtön megejtetvén, elnökül 
egyhangúlag báró Fiáth Miklós főispán választatott meg.

Továbbá alelnökökké: Károly János, Sárközv 
Aurél, titkárrá: Dr. Hattyuffy Dezső, jegyzőkké : Tukacs 
Sándor, Lichtneckert Józsefi, pénztárnokká: Dieballa 
György, ügyészszé: Heinrich Lajos, választmányi tagokká: 
Gróf Zichy Jenő, Havranek József, Salamon Yincze, 
Borostyán Sándor, Tassy Béla, Szögyény-Marich Géza, 
Szifts Arthur, Meszlenyi Bencze, Koller Tivadar, Gróf 
Festetich Benno, Kégl György választattak meg.

Ugyanezen közgyűlésen Gróf Zichy Jenő a hazai 
történelmi s régészeti tudományok terén kifejtett tevé
kenységéért egyhangúlag tiszteletbeli tagnak választa
tott meg.

Hogy az egylet tevékenységéről nagyobb életjelt 
adjon s a város és vármegye területén a történelmi és 
régészeti tudományok iránti érdekeltséget még inkább 
felébressze — a közgyűlés elhatározta, miszerint az
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országos régészeti és embertani társulatot meghívja a 
vármegye és város hatóságával karöltve vidéki kirán
dulásra s egyúttal a további intézkedések megtételével 
a választmányt megbízta.

Yégül a közgyűlés egyleti Évkönyv kiadását el
határozta.

Az országos régészeti és embertani társulat tagjai 
a meghívás folytán szeptember 18-án érkeztek meg és 
pedig Majláth Béla elnöklete alatt Gróf Zichy Jenő, 
dr. Hampel József, dr. Czobor Béla, Fröhlich Róbert, 
Lanfranconi Enea, Wosinszky Mór, dr. Kuzsinszky 
Bálint, Hagy Géza és dr. Szendrei János, társaságukban 
volt R. von Erkert nyug. orosz tábornok s a Kaukázus 
katonai és ethnographiai ismertetője.

Az indóháznál a város és megye törvényhatósá
gának, úgy a Fejérmegyei s városi történelmi s régé
szeti egyletnek képviselői élükön báró Fiáth Miklós 
főispán, Sárközy Aurél alispán és Havranek József pol
gármester fogadták az érkező vendégeket. Az országos 
régészeti és embertani társulat d. e. 11 órakor a vár
megyeház nagytermében tartotta meg ünnepi ülését, 
melynek kezdetén báró Fiáth Miklós főispán meleg 
hangon üdvözölte a társulatot és méltatta a régészet 
tudományának fontosságát.

Majláth Béla h. elnök erre Fejérvármegye területé
nek történelmi s régészeti fontosságát említve megnyitja 
az ülést. Megkezdődvén az ülés Dr. Hampel József a 
fejérmegyei romai régiségekről tartott hosszabb szabad 
előadást, Hagy Géza pedig a fejérmegyei verebi, úgy a 
demkóhegyi magyar pogánykori sírokról értekezett. A 
főispán és Gróf Zichy Jenő köszönetét nyilvánítanak 
mindkét értekezőnek becses doldozatukért.

Élés után a helybeli régiségtárt, tekintették meg, 
délután pedig a város határában levő Demkó hegyre 
rándultak ki, hol a tavasszal négy ős magyar sir talál
tatott. Itt az ásatások nagyobb erővel kezdettek meg.

Szeptember 19-én délelőtt a társaság újból kirán
dult a város határába, hol a „Kurucz“ és „Őrhalmon“
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.az ásatások már a kora reggeli órákban megkezdettek. 
A Kurucz halom csakugyan becses lelőhelynek bizonyult. 
A nagy kiterjedésű halmon ugyanis keresztmetszés té
tetvén, az egész hányt sziklakőből készült kerítéssel 
körülvéve találtatott, a halom közepén pedig urnák voltak 
elhelyezve, melyeket azonban a földréteg összenyomott. 
Ugyan az nap folytattatott a Demkó hegyen megkezdett 
ásatás, mely alkalommal a tavaszi sírhelyek közelében 
mintegy 5 méter távolságra egy csontváz találtatott 
fejjel nyugotnak, lábbal keletnek, arczczal szintén kelet
nek fordulva, mint az ős magyar sirok mindegyikében 
szokott lenni. Ettől délre egy elkorhadt koponya talál
tatott, mellékletek azonban nem fordultak elő.

Délután 3 órakor a főispán a társulat tiszteletére 
fényes ebédet adott, mely után este felé az egész tár
saság gr. Zichy Jenőhöz Szt.-Ivánra utazott, hol a gróf 
vendégszerető s műkincsekkel megrakott kastélyába 
töltötte az estét.

20-án reggel tovább utazott a társaság Sárbogárd 
érintésével Alsó-^zent-Ivánra, hol Szluha István képvi
selő s Koller Pál és Tivadarnál szálltak meg. Itt a 
„Nekeresdi“ határban a nép által úgynevezett 43 
kunhalmot keresték fel, melyből 11-et megásatván, szá
mos lelet került napvilágra. így az első halomban egy 
ketté tört tál találtatott, egy másikkal 'befödve. Az edény 
technikája római kori barbár munkára vall. A második 
halomban cseréptöredékek és vasszögek fordultak elő.

A harmadik és negyedik halomban őskori edénv- 
tör«dékek fordultak elő.

Az ötödik halom volt a leggazdagabb, előkerült 
belőle egy tál fedővel, egy csupor fedővel, egy másik 
tál, benne kisebb tállal, egy bögre, egy kis pohár fedővel 
és végül a lelet legbecsesebb darabja egy vaslándzsacsúcs.

A 6-ik halomban egy tál és egy csupor találtatott, 
a 7-ikben egy orsógömb, a 8-ik üres volt, a 9-ik halom
ban, mely nem kereszt metszéssel, de rétegenkint táratott 
KI, egy urna fedővel és egy piros mázasedény taláttatott,
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a 10. és 11-ik halmokból jelentéktelenebb leletek jöttek 
napfényre.

A kiránduló társaság megtekintette még e határ
nak másik nevezetességét t. i. a határban elvonuló hegyek 
közül az egyik begyben levő u. n. „Bujlik“ barlangot, 
mely valódi kis labyrinthus. Egy 1811-iki hiteles föl
mérés szerint 30 szoba és folyosó van benne — ma 
azonban annyira el van iszapolva, hogy a bejáratnál 
levő szobában sem lehet fölállani, a második szobával 
összekötő folyosó pedig már oly szűk, hogy csak hason- 
csúszva lehet benne előre haladni.

21-én Czeczén folytattatott a kutatás, hol azonban 
az u. n. „Égetthalom“ természetes geológiai képződés
nek bizonyult. Ennek közelében a szántóföldön egy régi 
háznak alapfalai és régi kályhacserép darabok fordultak 
elő. A „Pap földön“ őskori telep fedeztetett fel, de a 
melyet az eke már teljesen tönkretett.

A kirándulás Hardy Antal vendégszerető házánál 
tartott fényes lakomával végződött.

Az országos régészeti és embertani társulat fényes 
-sikerű kirándulásával egyúttal jótékony hatást gyakorolt 
városunk s megyénk közönségére, mert a történelem s 
régészet iránt való érdekeltséget nagy mérvben fel
élesztette s egyúttal egyletünk működését is tetemes 
mérvben előmozdította úgy, hogy ezután mi is fokozott 
erővel hozzáfoghatunk egyletünk ügyei újjá szerve
zéséhez.

Elismerés illeti az egész kirándulás rendezőségét 
a szép sikerért, különösen báró Fiáth Miklós főispánt, 
gróf Zichy Jenőt, valamint a város s megye törvény- 
hatóságának vezérféríiait, úgy Szluha István, Koller 
Tivadar, Koller Pál és Hardy Antal földbirtokosokat.

A kiváló sikerű kirándulás után az egylet szerve
zését ismét megkezdette. Folyó évi április 15-én tartott 
választmányi ülést, melyen a választmány elhatározta 
1893. évre „Évkönyv“ kiadását, arra a költségeket már 
ezúttal engedélyezte; az Évkönyv szerkesztésére Károly
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János, Dr. Hattyuffy Dezső és Salamon Yincze tagokból 
álló bizottságot küldött ki.

Ugyanekkor a választmány magát 8 taggal ki
egészítette.

Az ülésnek egy másik fontos elhatározása voltr 
hogy a vármegye s város monographiájának megírásához 
a kellő intézkedések megtételét elrendelte s e végből a 
titkárt megbízta, miszerint más hatóságoknál adatokat 
gyűjtsön, hogy mily intézkedéseket tettek a monographia 
megírása tárgyában. E kérdésben az érdemi határozat 
majd a titkár jelentése után hozatik meg.

Takács Sándor egyleti jegyzőnek kiváló érdemei 
elismerése mellett, mintán a honvédség kötelékébe lépett 
át — a választmány köszönetét fejezi ki buzgó műkö
déséért ; — egyúttal a jegyzői tisztre N é m e th  I m r e  
korábbi egyleti jegyzőt, ki már az egyleti életben tevé
keny szerepet vitt s elismerést vívott ki — kérte feh

Az egylet tagjai számának növelése végett a vá
lasztmány következő felhívást bocsátotta k i :

Felhívás
F e j é r v á r m e g y e  és S z é k e s f e h é r v á r  s za b .  k i r .  v á r o s  t.

K ö z ö n s é g é h e z  !

A fejérvármegyei és Székesfejérvár szab. kir. városi 
történelmi s régészeti egylet újra megalakulván, a t. 
Közönséghez fordul támogatásért. Az egylet czélja egy
részről megyénk s városunk múltját felderíteni s az 
irodalmi téren oda hatni, hogy megyénk s városunk 
történelmi múltja mielőbb megirva legyen, másrészről 
pedig teljes erővel iparkodik az egylet tulajdonát képező 
régiségtárt gyarapítani s gyűjteményét az itt talált 
régiségekkel kibővíteni.

E kettős czélra részint irodalmi munkásságával 
fog működni, részint a mennyiben anyagi ereje engedi, 
ásatásokkal és kutatásokkal fog oda hatni, hogy törté
nelmi múltúnk minden korszaka minél inkább kideri- 
tessék.

um*
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Hogy e czéljainkat elérhessük, fordulunk a t. 
Közönséghez támogatásért s tekintve nemes irányú 
törekvésünket, reméljük, hogy pártfogásával oda fog 
hatni, miszerint e nagy múltú város és megye keblében 
alakult egylet minél inkább felvirágozzék.

Felkérjük tehát a megye s város t. Közönségét, 
hogy egyletünk tagjai közé — a nemes czél támogatása 
végett — belépni szíveskedjenek, az egyleti tagdíj egy 
•évre 1 frt s a kötelezettség a belépéstől három (3) évre 
terjed, mely idő letelte után az egylet kötelékéből kilépni 
lehet. Alapitó tagdij egyszer s mindenkorra 50 frt. 
A tagsági bejelentés az egylet titkárához küldendő.

Tagdijak D i e b a l l a  G y ö r g y  pénztárnokhoz külden
dők Székesfejérvárra.

A belépő tagok megkapják az egylet eddigi „Év
könyv“-ét s a jelen évben megjelenő, úgy ezentúl éven
ként kiadni tervezett „Évkönyv“-eket díjmentesen.

Midőn a tisztelt közönség támogatását a nemes 
ügy iránt felkérjük, reméljük, hogy szavunk nem lesz 
pusztába elhangzó szó, hanem most, midőn ezred éves 
múltúnk évfordulójának megünneplése küszöbén állunk 
— közös támogatással sorakozunk mindnyájan, hogy a 
múltban nagy szerepet vivő városunk s megyénk tör
ténelme felderítve, a jelen s jövő kornak tanulságos 
például átadva legyen.

Székesfejérvár, 1893. évi május hó 8.
Dr. Hattyuífy Dezső, Br. Fiáth Miklós,

egyleti titkár. egyleti -elnök.

Ezen felhívás folytán tagjaink száma oly képen 
szaporodott, hogy már ezen számmal is megkezdhetjük 
működésűnket, de remélhető, hogy ha a nagy közönség 
működésünket kellőleg méltatni fogja s tapasztalja, hogy 
ezélunk nemcsak a múlt emlékeinek gyűjtése s meg
őrzése, hanem a történelmi s régészeti tudomány úgy 
mellékágainak irodalmi művelése is — még nagyobb 
számmal csoportosul kitűzött törekvéseink elérésére.

26
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R é g i s é g t á r u n k  jelenleg az imént feltüntetett időszak 
alatt csak kevés tárgygyal gyarapodott. Markusoszkv 
József volt megyei birtokos ajándékozott egy szép 
gyűjteményt régiségtárunknak, melyben római érmek és- 
egyéb tárgyak úgy közép s újabb kori érmek vannak. 
E kis gyűjteményhez a szives ajándékozó külön szek
rényt is készíttetett.

S z l u h a  I s t v á n  alsószentiványi birtokos és ország
gyűlési képviselő az 1892. évi ásatás összes tárgyait 
régiségtárunknak adta, nemkülönben S á r k ö z y  A u r é l  
alispán a vármegyei közös laktanya építése alkalmával 
Székesfejérvárott talált több darab magyar arany s 
ezüst érmet engedett át.

Érdekes leletet kaptunk V a n y e k  O t tó t ó l  Tszka- 
szent-györgyről, több vas tárgy és egy igen szép kőbalta 
volt közte. Ajándékoztak még Koller Pál Alsó-Szent- 
Ivánról, Hardy Antal Czeczéről, Nagy Sándor és Vancsav 
Miklós Alsó-Szent-Ivánról római érmeket, utóbbi egy 
római mécsest is; — Prifach József nagyprépost, 
Yértessy György római érmeket; Bárándy Felix, Richter 
József, Morocza Béláné, fetrobl Ferenczné Szfejérvárról. 
Vész Ignácz, Rácz Sándor, dr. Kemény Kálmán Rácz- 
almásról, Gyurkovits Ignácz, Hambalgó V. Szfejérvárról 
különféle régiségeket.

Régiségtárunk a helybeli papnövelde két földszinti 
szobájában van elhelyezve — nagyon kívánatos volna, 
ha e becses gyűjteményt alkalmasabb s szárazabb 
helyiségekbe helyeznők el s reméljük, hogy a vármegyei 
vagy a városi hatóság gondoskodni fog, miszerint a 
nagyon szép s egyes példányaiban pedig kiváló gyűjte
mény úgy helyeztessék el, hogy az teljesen rendezve a 
nagyközönség előtt megnyitható legyen.

E g y l e t ü n k  'p é n z tá r i  állapotáról ezúttal csak rövi
den emlékezünk meg, f. évi szeptember hó végén az 
alapitványok összege kitett készpénzben 1250 frtot, a 
kamatok és tagdijak összege volt 399 frt 73 kr. A 
rendes tagdijak most folynak be s reméljük, hogy ezek 
pontosan befizettetnek, miután az egyletnek különösen
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irodalmi kiadványainál tetemes kiadásai merültek fel 
eddig s merülnek fel jövőre is — mintán szándékunk — 
minden évben egy „Évkönyvet“ kiadni — s esetleg 
történelmi s régészeti kutatások s ásatások által is 
monograpkiánk megírásához a kellő adatokat össze
gyűjteni.

Végül az egylet részéről hálás köszönettel 
tartozunk Géresy Kálmán debreczeni ref. főiskolai ta
nár urnák, ki Salamon Vmcze családi oklevelei közül 6 
darab régi oklevelet elolvasott s lemásolt s egyúttal 
kegyes volt ezen másolatokat részünkre közlés végett 
átengedni. Ezen fáradságos munkáért fogadja elisme
résünk nyilvánítását e helyen is.

26*



Ä z  e g y l e t i  t i s z t i k a r ,  
t i s z t e l e t b e l i ,  a l a p i t ó  és  r e n d e s  t a g o k  

N é v s o r a .

E l n ö k : Báró Fiáth Miklós Fej ér vármegye és Székes- 
fejérvár szab. kir. város főispánja.

A l e l n ö k ö k :  Károly János apátkanonok, Sárközy Aurél 
cs. és k. kamarás, vármegyei alispán.

T i t k á r  s r é g i s é g t á r  ö r : Dr. Hattyuffy Dezső árvaszéki 
ülnök.

P é n z t á r n o k : Dieballa György.
J e g y z ő k :  Németh Imre megyei tb.főjegyző, Licktneckert 

József.
Ü g y é s z :  Nagy Ignácz.

V á l a s z t m á n y i  t a g o k :
Biczó Pál.
Borostyán Sándor. 
Gróf Festeti eh Benno. 
Hardy Antal. 
Havranek József. 
Heinrich Lajos. 
Kempelen Imre.
Kégl György.
Koller Tivadar.

Dr. Kutky József. 
Meszlenyi Bencze. 
Prifack József.
Salamon Vincze. 
Szögyény-Marich Géza. 
Szüts Arthur.
Tassy Béla.
Tóth Aladár.
Gróf Zichy Jenő.

T is z t e l e tb e l i  t a g o k :

József főherczeg 0 Fensége........................ Alcsuth.
Dr. Fraknói Vilmos ez. p ü s p ö k ................ Budapest.
Dr. Pulszky Ferencz muzeum igazgató . . Budapest. 
Dr. Hampel József muzeum ő r ................Budapest.
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Id. Gróf Zichy E d m u n d .............................Becs.
Szilágyi Sándor egyet, könyvtár igazgató . Budapest. 
Gróf Zichy Je n ő .............................................Budapest.

A l a p í t ó  t a g o k :

József főherczeg 0 Fensége . . Alcsuth . . . 100 frt. 
f  Rónay Jáczint vál. püspök . . Pozsony . . . 100 frt. 
Dulánszky Nándor püspök . . . Pécs . . . .  50 frt.
f  Dr. König M ór.........................Székesfejérvár 50 frt.
f  Dr. Pauer János püspök . . . Székesfejérvár 50 frt. 
f  Rezutsek Antal apát . . . .  Zircz . . . .  50 frt.
f  Báró Szína S i m o n ................ Ercsi . . . .  50 frt.
f  Gróf Zichy Domokos . . . .  Szent-Iván . . 50 frt.
Székesfejérvár v á r o s ................  — . . 100 frt.
Gróf Zichy J e n ő .........................Budapest . . 50 frt.
f  Id. Szögyény-Marich László . . Székesfejérvár 50 frt.
Kempelen I m r e .........................Székesfejérvár 50 frt.
Gróf Zichy Nép. János . . . .  N.-Hantos . . 50 frt. 
Gróf Nádasdy Ferencz . . . .  N.-Ladány . . 50 frt.
Drucker József............................. — . . 50 frt.
Prifach Jó z se f .............................Székesfejérvár 50 frt.
Megyeri Krausz Lajos . . . .  Budapest . . 50 frt.
Dr. ÍPick G y u l a .........................Rácz Almás . 50 frt.
Nagy S á n d o r .............................A.-Szt.-Iván . 50 frt.

R e n d e s  t a g o k :

Andriszek János r. segédlelkész . . . Zsámbék.
Arany Sándor földbirtokos.................. Gárdony.
Bicó Pál ev. ref. le lk é sz .................... Pátka.
Bárányay Jenő kir. közjegyző . . . .  Adony.
Britweez Lajos je g y z ő ........................ Ettyek.
Báli György birtokos . .....................1 Igar.
Boross Károly földbirtokos................  „
Barsi Zoltán r. lelkész........................ Sukoró.
Brunkala Imre je g y z ő ........................ N.-Ladány.
Báró Jenő k a s z n á r ............................ Zámolv.
Balogh Zsigmond jeg y ző .................... Gárdony.
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Bay Géza földbirtokos.........................R.-Almás.
Bruszt Adolf b ir to k o s ........................ Érd.
Bilder G y u la .........................................Moór.
Balinka k ö zség .....................................Balinka.
Bodajk k ö z s é g .....................................Bodajk.
Barca Gábor nyug. kir. táblabiró . . Rácalmás. 
Balog Ferencz törv. bíró . . . . . .  Szfehérvár.
Balassa Sándor megyei aljegyző . . .  „
Borostyán Sándor reál tanár . . . .  „
Csilléry Sándor b ir to k o s .................... Czecze.
Csizmadia Sándor jegyző.................... Soponya.
Cséby L a j o s .........................................Adony.
Csurgó k ö z s é g .....................................Csurgó.
Csákberény k ö z s é g ............................ Csákberény.
Dunay József jegyző............................ Czecze.
Daróczy István törvszéki elnök . . . Szfehérvár. 
Deutsch Ignácz nagykereskedő . . .  „
Dieballa G y ö r g y ...................................... „
Báró Eötvös József trvszéki jegyző . Szfehérvár.
Feld Antal r. k. le lk é s z .................... Polgárdi.
Frank Géza gazdatiszt........................ Agárd.
Freund Adolf birtokos.................... ... Ráckeresztúr.
Báró Fiáth Miklós fő ispán .................. Szfehérvár.
Gr. Festetich Bennó kir. tanfelügyelő . „
Dr. Fiáth György árv. jegyző . . . .  „
Gózony Gyula r. k. le lkész................ Zsámbék.
Gárdonyi ref. E g y h á z ........................ Gárdony.
Gyenei János b i r o ............................ Soponya.
Giíth Tamási község ........................ Gnth Tamási.
Horváth László nyug. kúriai biró . . Szfehérvár. 
Hardy Antal földbirtokos . . . . .  Czecze.
Hubay György ügyvéd........................ K.-Nvék.
Helmstreit György jegyző . . . . .  Zámoly.
Heinrich Lajos m. főügyész.................. Szfehérvár.
Dr. Hattyuffy Dezső m. árv. ülnök . „
Dr. Halász Kálmán m. árv. ülnök . . „
Havranek József polgármester . . .  „
Isztimér község . . ......................... .... Isztimér.



407

Jely János b ird .......................................Bicske.
Jankovich Béla földbirtokos . . . .  Tésa.
Dr. Kemény Kálmán birtokos . . . .  R.-Almás.
Dr. Károlyi Gyula járásorvos . . . .  Ercsi.
Kovács Lajos jegyző............................. Batta.
Károly G yula.........................................Eger.
Kolpárszky Pál jegyző....................... Ettyek.
Kollár Kálmán földbirtokos................Dunapentele.
Kommer Gyula „ ................ A.-Alap.
Kiskeszi község....................................Kiskeszi.
Kiss Karolina .....................................K.-Nyék.
Korniss István je g y z ő ........................Ráckeresztur.
Kuti k ö z s é g ........................................Kuti.
Kuti Márton apátkanonok................ Szfehérvár.
Kontra Imre ref. le lk ész .................... Zámoly.
Kenessey Kálmán nyug. min. tanács. . K.-Nyék.
Kégi György nagybirtokos............... Csala.
Koller Tivadar földbirtokos . . . . . .  A.-Alap.
Dr. Kuthy József reáligazgató . . . Szfehérvár.
Károly János apátkanonok...............r „
Kereskényi Gyula r. lelkész............... Érd.
Kuliffay Adolf számtartó ................ Ercsi.
Komáromy József jegyző........................ „
Károly Zsigmond b i r ó ............................  „
Károly B é l a ..................................... • „
Dr. Lőwy Károly ügyvéd................... Szfehérvár.
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