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ELOSZO

1974-ben a Magyar Neimet hasdbjain elenk vita folyt Pesty Frigyes Hetynevtdrdrol A kerdes ez volt:
- mennyire ertekes ez a 63 kotetes, 28 356 foliot magdban foglalo oridsi
anyag, es
- erdemes-e kdzreadni?
Mdr a vitdt kozvetleniil megeldzd evekben is jelentek meg a Pesty-fele
anyagot kozzetevo kisebb-nagyobb tamilmdnyok, azota pedig sorjdznak az egyegy megyet, ill. tdrtenetileg egyseges teriiletet bemutato kotetek: Tolna megye
(1971-76), F.ejer megye (1977), Komdrom megye (1977), Jdszkunsdg (1978),
KiilsdSzolnok megye (1979), Bekes megye (1983). Tudunk arrol is, hogy az
orszdg szdmos megyejeben - Borsod-Abaiij-Zemplen, Veszprem, Zala megyeben - foglalkoznak a Helynevtdrral, sot az orszdghatdron tul is tanulmdnyozzdk: Csehszlovdkidban a torteneti Zemplen vdrmegyet, a jugoszldviai Vajdasdgban pedig a torteneti Bdcs-Bodrog vdrmegyet
Ezek a publikdcidk is nyilvdnvaloan igazoljdk, hogy erdemes kozzetenni
ezt az adattdrat; nagy az erdeklddes irdnta eppen manapsdg, amikor a hely torteneti kutatdsok kordt eljiik.
Burgydn Miklos irta az emlitett vita sordn: „E. gyiijtemeny hazdnk legnagyobb es legertekesebb diilonev-archivuma, mas irott dokumentumok
mellett.
Felbecsiilhetetlen ertekii forrdsmunka mindazok szdmdra, akik tdrtenelemmel,
helytdrtenettel, regeszettel, neprajzzal, gazdasdg-, fdldrajz- es kulturtdrtenettel,
valamint pecsettannal foglalkoznak. Az dltala szetkiildott kerddivek megvdlaszoldi aldirdsukat ma mdr ismeretlen es fel nem lelheto kdzsegi pecsettel hitelesitettek.
Szdz ev ota azonban feldolgozatlanul hever Pesty Frigyes gyiijtemenye, s a •
nehezen olvashato lapokat csak nehdny kutato tanulmdnyozza. Ma, amikor az
onmiiveles szeles korben az eletforma reszeve vdlt, idoszerii lenne Pesty Frigyes
monumentdlis meretu adatgyujtemenyet tudomdnyosan feldolgozni, s erdemben
valo megvdltoztatds nelktil, jegyzetekkel elldtva kozzetenni."
A torteneti Pest-Pilis-Solt vdrmegye - a Kiskunsdg nagy reszevel egyiitt az orszdg kdzponti es legnagyobb megyeje volt. Ma a teriileten ot megye
(Bdcs-Kiskun, Heves, Pest, Szolnok, Tolna es Budapest) osztozik. Eppen ezert
dszinten remeljiik, hogy nemcsak Pest megyeben, hanem a tobbi erintett megyeben es Budapesten is haszonnal forgatjdk kiadvdnyunkat az erdekloddk es a kutatdk
A kiad6

PREDSLOV

V r. 1974 sa rozvinula ziva polemika v novine Magyar Nemzet o diele
Frigyesa Pestyho Siipis miestnych mien. Otazka bola:
— aky cenn^ je tento 63 zvazkovy material, pozostavajuci z 28356 f61ii a
ci je
— hodny^ uverejnenia?
Mensie-vacSie ^tiidie, ktore uverejnovali z Pestyho materialu, ui vySli pred
polemikou, a odvtedy rad-radom vychadzaju zvazky predstavujuce jednu-jednu
2upu, respektive historicky suvisle uzemie: 5upa Tolna (1971—76), zupa Feh^r
(1977), Komaromska zupa (1977), Jaszkunsag (1978), vonkajSia iupa Szolnok
(1979), BekeSska lupa. (1983). Vieme i o tom, ze v mnohych Xupach ^tatu ^upy Borsod-Abaiij-Zemplen, Veszprem, Zala - sa zaoberaju so supisom Pestyho,
dokonca ho skiimajCi i mimo hranic :v ^eskoslovensku historickti Zemplinsku
stolicu, V juhoslovanskej Vojvodine zase historicku stolicu Bacs-Bodrog.
Tieto publikacie zjavne dokazujii, ie hodno je vyda! tento material; velky
zaujem sa ukazuje ofi prave dnes, ked zijeme dobu regiondlnych vyskumov.
M 1 K L 6 S B U R G Y A N takto pise v spominanej polemike: "Tato zbierka je
najva(Sim a najvzacnejsim archlvom honnych mien nasej vlasti vedla inych
pisanych dokumentov. Je neocenitelnym pramenom pre vsetkych, ktori sa
zaoberaju s dejepisom, regionalnymi dejinami, archeologiou, s dejinami hospodarstva, zemepisu a kultury, ako i s naukou pecadiel. Pravosl podpisov, ktord
sa nachadzali na vyplnenych dotaznikov, potvrdili s tak>'mi obecnymi peSiatkami, ktore dnes uz nepozname a nenachadzame nikde.
^Sto rokov^ stoji nespracovana Pestyho zbierka a jej listy obracalo len
niekolko badatelov. Dnes, ked samovzdelavanie sa stalo Sastou fivota, bolo by
aktualne vedecky spracovat a v podstate bez zmeny, s poznamkami uverejni{
monumentalnu zbierku Pestyho."

BEVEZETCS

A kozz^t^tel elvei
Pesty Frigyes - a Magyar Tudomanyos Akad^mia 6s a Helytartotanacs
tamogatasaval (tehat hivatalosan) - 1864 februarjaban bocsatotta ki felhivasat a
helynevek gyiijtesdre. Az eredeti hatarido 30 nap lett volna. Ennyi ido alatt
azonban nyilvan nem lehetett osszegyiijteni a neveket, — kiilonosen nem az
orias hatani alfoldi telepiil^seken. A bedrkezett valaszok is meglehetosen vegyes
ert^kuek voltak. A nem kielegito feleleteket kiildo helysegek eloljaroit a Helytartotanacs ismetelt adatgyujt^sre kotelezte. Ezdrt szerepel j6n6hany helysegn^l
k^t valasz is - az egyik 1864-b61, a masik 1865-b61 valo - , s ezek esetenk^nt
jol kieg^szitik egymast.
A bekiildott fuzetek nyelveszeti, torteneti, n^prajzi stb. 6n6ke term^szetszeruen a leiro jegyzok, birok, papok ^s masok muveltsegenek a fiiggvenye —
ezt tudomasul kell venniink.
Pesty Frigyes gyujtemenyenek a biralatat elvegezte mar Janko Janos A Balaton-melleki lakossag neprafza (Budapest, 1902) cimii muveben: „Pesty . . .
megadta a^kitiino modszert, uttor^sevel egyszerre oriasi anyagot szerzett be,
amely egyes kisebb kerd^sekben sokszor kitijnoen felhasznalhato, de egy adott
vid6k helyneveinek feldolgozasanal csak tajekoztato, de nem forras; forras csak
annyiban, amennyiben olyan ma mar ^letben nem levo helynevekrol van szo,
melyek a gyujtemeny keletkezese idej^n m^g 6\6 nevekiil hasznaltattak."
(34-37.1.)
Pesty Frigyes az osszeirast vegzo munkatarsakat nem valaszthatta ki szemelyesen, es a szakmai iranyitast is csak a kibocsatott tomor utmutato alapjan
v^gezhette. (Ezt alabb kozoljiik.) Irasbeli utasitasait a gyujtok kiilonf^lek^ppen
ertelmeztek, ezert vegyes 6rtekii a gyujtemeny. Vannak kozsegek, ahol a feljegyzok igen pontos munkat v6geztek, tobb helyen viszont csak n^hany nevet jegyeztek fel. Sajnos, nemcsak a nevanyag gazdagsagaban, ill. sziakos voltaban van
nagy egyenetlenseg, hanem a nevek alakjanak a feljegyz6seben is. Az osszeirok
nem torekedtek arra, hogy a n6\i (morfologiai) szerkezet^t hiven visszaadjak. A gyiijtemeny a tuiajdonkeppeni neveket sem alahuzassal, sem ritkitassal
nem emeli ki. Sok esetben nem lehet megallapitani, meddig tart a nevtest, mi a
t^rszini formara vagy a muvelesi agra utalo szo.
A kerdoiv rendszer^nek megfeleloen a n^vanyagot nem foldrajzi fekves,
taji ethelyezkedes szerint irtak ossze a gyujtok, hanem az utmutato szavai szerint csoportositottak. ( V 6 . Vas megye fdldrajzi nevei. Szombathely, 1982.
11-12. 1.)
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Nyelveszeti tekintetben a Pesty-gyujtemeny megis felhasznalhato a mai
nevgyujtemenyekben visszaemlekeztetesre: a mar elfeledett helynevek - sokszor
nepi nevek - „el6hivasara", es annak a megallapitasara is, hogy egy evszazad
alatt mely nevek haltak ki. (Az eddig megjelent megyei foldrajzinev-kotetek fel
is hasznaltak ezt az anyagot, es a jovo terveiben is szerepel.)
Tortenettudom^nyi szempontbol - ide soroljuk a ma annyira nepszeru
helytortenetet, a muveszettortenetet, gazdasagtortenetet, nemzetisegtortenetet,
neprajzot stb. is — Pes/y-gyujtemeny mar joval ertekesebb. A Pesty-f6\e forrasok alapjan feltarhato (lenne) az 1860-as evek varosi-kozsegi vezeto retegenek a
tortenetszemieiete, tortenelemismerete, nemcsak az egesz torteneti Magyarorszagra vonatkozoan, hanem - termeszetesen - a kisebb teriiletegysegekre nezve
is. Persze a kerdoivet kitoltok ezen a teriileten is a sajat felfogasukat mutattak
be valaszaikban: nem, vagy csak ritkan hivatkoztak valodi torteneti forrasokra,
igazi nephagyomanyra, inkabb a sajat vagy gyakran tudaiekos oreg-elodeik velemenyet kozUk.
fippen ezert d Pesty-fele gyiijtemenyt - ezt a minden hianyossaga ellenere is feltetleniil ertekes es hasznos forrast — magyarazo, kiegeszito ill. kiigazito jegyzetek neikiil nem erdemes kozzetenni. Ezert valtoztattunk az elozo
kotetek kozzeteteli elvein annyiban, hogy az eredeti szovegek utan jegyzeteket
iktattunk.
A szoveget betuhii olvasatban adjuk kozre, megtartvan a lejegyzok helyesirasa minden jellegzetesseget — meg az egy-egy szovegegysegen beliil mutatkozo kovetkezetlensegeket is - akar magyar, akar idegen nyelvij szovegrol
van szo.
Figyelembe vettiik a maganhangzok-massalhangzok hossziisagat-rovidseget,
a szerbhorvat es szlovak szovegek sajatos ekezeteit, es a kozpontozas minden
jegyet (kovetkezetlenseget) is.
Ha valamely helysegre vonatkozo anyag a keziratban ket (vagy tobb) helyen is elofordul, azt kiadvanyunkban egymas melie helyeztiik. Amely helysegekbol nem kiildtek valaszt Pesty Frigyes kerdopontjaira, termeszetesen nem lehet nyomuk jelen kiadvanyunkban. Pl. Cegied, Nagykoros, Szentendre, Penc,
Rad stb.) Egyebkent szorosan kovetjiik az eredeti kezirat rendjet.
A kiilso lapszegeiyen feltiintettiik az eredeti kezirat lapszamozasat is.
Az idegen nyelvu szovegreszek koziil csak a latin anyagot forditottuk magyarra; a deiszlavot, a nemetet es a szlovakot nem. Ezzel is hangsulyozni
kivanjuk, hogy kiadvanyunk forraskiadvany, amelynek - a lehetosegek szerint - szorosan kovetni kell az eredetit.
A latin szovegek forditasat a szovegegyseghez csatlakozoan kozoljiik.
Nehany, kozvetleniil a szovegre vonatkozo megjegyzes is itt taldlhato.
Kozvetleniil a szoveg utan * * • jellel elvalasztva talalhat6k a jegyzetek.
Az elozo kotetektol elteroen kiadvanyunkhoz csak egy mutatdt (szotart)
allitottunk ossze. A kozzetett anyagban az egyes helysegekre vonatkozo
kozlesek meglehetosen rovidek, ezert nem latszott szuksegesnek a „helynevek
helysegek szerint" cimil mutato elkeszitese.
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A mutato (szotar) az adatokat eredeti alakban
szoros bet&'endben tartalmazza.
a) eredeti alakban: azt jelenti, hogy pontosan megtartottuk a szokezdo,
vagy szokozi Ids- ^s nagybetut, az adatok tagolasat es helyesirasat.
Az adatokhoz ( ) zarqjelben csatlakozo ^rtelmez^s is az eredeti szovegbol
valo. Ezt is eredeti alakjaban kozoljiik. A zarojel csupan azt jelenti, hogy az
ertelmezo szo a szovegben nem kozvetleniil az adat mellett all, hanem valahol
tavolabb tole. (Pl. egy felsorolas elej^n azt talaljuk diillok, s csak utana kovetkeznek a nevek.)
A mutatoban roviditest nem alkalmaztunk.
b) szoros betUrendben: az adat egesz^t — akarhany elembol all is — egy
szotestnek tekintjiik, s ugy soroljuk szoros beturendbe. A szotesthez tartozonak
vessziik a ( )-ben levo ertelmezest is.
Sokszor talalkozunk kiadvanyukban olyan esettel is, hogy egy-egy adat
(n^v) tobb nyelven is szerepel, vagy ugyanannak a tereptargynak kiilonbozo
nyelveken is van - nem azonos, ill. egyik nyelvrol a masikra forditott - neve.
Ilyenkor termeszetesen minden nyelven felvettiik az adatot a mutatoba. P^ldaul
(Szigetcs6p) eseteben; 'Mali dugatske' (='Langtheilacker') 6s 'Langtheilacker'
('Mali dugatske').
A mutatoban minden esetben az oldalszamra tort^nik a hivatkozas.
A kurzivval szedett szamok azt jelentik, hogy a ndv nem az eredeti szovegben, hanem a jegyzetek kozott talalhato.
A mutatoban ( )-ben adtuk kozre azokat az Ertelmezo szavakat, amelyek
az eredeti szovegben nem szerepelnek ugyan, de az adat; nev megertes^hez
neikiilozhetetlenek.
A fiiggel6k elso reszdben az 1951-t61 Pest megyehez csatolt kilenc telepiiles helyneveit kozoljiik. A megyehatarok valtozasainak az ismertet^sere a
fiiggelek masodik reszeben kiilon jegyz^ket allitottunk ossze.
Szamos olyan helyseg is van a jelenlegi Pest megyeben, amelyeknek az
anyaga kiadvanyunkban nem szerepel. Ennek az is oka lehet, hogy nem kiildtek
valaszt a helysegbol Pesty Frigyes kerdopontjaira (ez ritkan fordul elo), - a fo
ok azonban az, hogy 1864-65-ben meg nem volt minden kozseg onallo, hanem
valamely nagyobb, szomszedos helyseg hatarresze, pusztaja volt. Peldaul:
Korostetetlen es Tortel Jaszkarajeno pusztaja volt; Dunavarsany, Taksony, Halasztelek pedig Tokolhoz tartozott.

Uvod
ZASADY UVEREJNENIA

Frigyes Pesty vo februari r. 1864-s pomocou Madarskej akademie vied a
Miestodriitelnej rady (teda oficialne) - vydal vyzvu o zbierenie regionalnych
mien. Povodny termin bol 30 dni. Za tento cas bolo nemozn^ zozbierat mena —
hlavne nie na velkych plochach leziacich mzinskych obciach. Aj dosle odpovede
boli roznej hodnoty. Predstavenstvo obci, odkial prisla neuspokojiva odpoved,
Miestodrzitelnd rada zavazovala na znovuzbieranie mien. Preto nachadzame i dve
odpovede pri niektorych obciach — i z roku 1864, i z roku 1865 - a tieto sa
pripadne dobre doplhuju.
Jazykovy, dejepisn^, narodopisnj^ atd. vyznam do^lych odpovedi samozrejme zavisi od inteligencii notarov, siidcov, kfiazov a inych, ktori ich plsali —
to musime bral na vedomie.
Kritizoval /bierku F R I G Y E S A PESTYHO i J A N O S J A N K O V diele Narodopis obyvatelstva pri Balatone (Budapest, 1902):. "Pesty . . podal v^borny
sposob, s pionierskou pracou ziskal naraz velk^ material, ktory je dobre pouzitelnj' V niektorych mensich usekoch, ale pri spracovani regionalnych mien danej
oblasti je len informatorom, a nie pramefiom; pramenom je dovtedy, pokiad
zapisuje take regionalne mena, ktore sa dnes uz nevyskytuju, ale pri zrode
zbierky boh este zivymi menami." (s. 34—37.)
F R I G Y E S P E S T Y si spolupracovnikov supisov nevybral osobne, a len
podia vydanych strucnych predpisov vedel vedecky usmeriiovat ich pracu.
(Tieto nizSie uvedeme.) Jeho pisomne instrukcie si zberatelia vysvetlovali rozne,
preto je zbierka roznej hodnoty. V niektorych oj)ciach urobili zberatelia velmi
presnu pracu, vo viacerych uviedli len niekolko mien. Bohuzial nielen v
mnozstve slov, respektive v nijdzi slov je velka nerovnomernost, ale aj v
zaznamenavanej podobe slov. Zberatelia sa nesnazili podat presne morfologicke
zlozenie slov. Zbierka ani podciarknutim, ani riedenim nevyzdvihuje vlastne
regionalne slova. V mnohych pripadoch sa neda zistit pokial je samostatne
pomenovanie, 5o ukazujena priestorovu formu, alebo na druh pestovania.
Podia systemu dotaznika material slov zberatelia nespisali podia zemepisneho lezania, kraja, ale zoskupovali slova podia vydanych predpisov. (Vid.
Zemepisne mena iupy Vas, Szombathely, 1982. s. 11-12.)
Z jazykovedn^ho hiadiska Pestyho zbierka je pouzitelna v dnesnych
zbierkach mien na pripominanie: na "vyvolavanie" uz zabudnutych slov - casto
ludove slova - a na zistenie, ze ktore vymreli za storoJie. (Zatial vydane
zvazky zupnych zemepisnych mien uz pouzili tento material, aj v buducnosti ho
vyziju.)
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Z dejepiseckSio hiadiska - sem zaradujeme dnes tak populdme regionilne
dejiny, dejiny umenia, dejiny hospodarstva, dejiny narodnosti, ndrodopis atd. —
je oveia cennejsia zbierka Pestyho. Podia pramenov Pestyho mozno (by bolo
mozfte) zistit historicky ndzor, dejepisn^ vedomosti predstavenstva miest a obci
v rokoch 1860, nielen v celom historickom Madarsku, ale - samozrejme —
hiadiac i na mensie uzemie. Pravda, vyplnovatelia dotaznikov i na tomto iiseku
si podali vlastn^ ponlmanie:^v6bec, alebo len niekedy sa odvoldvali na skuto^ny
historicky pramen, pravu ludovu tradlciu, ale uviedli vlastni, alebo casto
mudricku staro-predkovskii mienku.
Zbierku PESTYHO - napriek vsetkym nedostatkom bezpodmienecne
velmi vzdcny a uSitocnJ' pramen — je hodno vydat vysvetlivkami, doplnkovymi
a napravnymi poznamkami. Preto smc menili na zdsaddch vydania predoSlych
zvazkov, a po povodnych textov zaznamenavame pozndmky.
Text podivame veme, podrziac charakteristiku pravopisu zberatelov - aj
ked v rdmci jednotlivych textov^'ch usekoch sa ukazuje nedoslednoslf — 5i ide o
madarsky alebo cudzojazycny text.
Ohiad sme brali na dizku a krdtkosi samo- a spoluhldsok, na zvldstne
ciarky srbochorvatskych a slovenskych textov a vSetky znaky v texte (i nedoslednosti).
Ak material o tej istej miestnosti sa nachadza v rukopise na dvoch (alebo
viacerych) miestach, ten uvadzame v nalom diele vedla seba. Z niektorych obci
neposlali odpoved na dotaznlk Frigyesa Pestyho, tak ich materidl sa samozrejme
nenachidza ani u nds. (Napr. Cegled, Nagykoros, Szentendre, Penc, Rad atd.)
Inak tesne nasledujeme poriadok povodn^ho rukopisu.
Na vonkaj^ strane listu uvedeme Sslo strany p6vodneho rukopisu.
Do ma^arCiny sme preloSili len latinsky material z cudzojazyJnych textov;
juhoslovansky, nemeckj^ a slovensky nie. S tym chceme prizvukovat. He toto
vydanie je pramenom, ktory - podia moSnosti - musi tesne nasledoval p6vodnjr.
Preklad latinskych textov sa nachadza za povodnym textom. Tu uvidzame
i niekolko poznamok, ktor6 objashuju text.
Na rozdiel od predol&lych zvazkov, v tomto vydani sme zostavili iba jeden
register (slovnik). V predlozenom materialy su dost krdtke poznatky o jednotlivych miestach, preto sa nam videlo zbytoSn^ zostavil i ukazovatel "regionalnych mien podia obci."
Register (slovnik) obsahuje udaje v p6vodnej podobe a abecedne za sebou.
a) povodna podoba: znamena, ze presne udrzujeme za6iato£ne, alebo
medzislovne male a velke pismend, clenenie a pravopis iidajov.
K 6dajom uvedene poznamky v ( )-dch sii tiei z pSvodneho textu.
Zdtvorka znamena len tolko, ze pozndmka nenasleduje hned po iidaji, ale je
niekde ^alej. (napr. na zatiatku vymenovania ndjdeme slovo hony a len potom
nasledujii zemepisne mena.)
Skratky v registri nepouzivame.
b) tesny abecedny zoznam: cely udaj - nech obsahuje i viacero prvkov —
berieme za jeden slovny celok a tak ho zaradujeme do abecedneho zoznamu. K
slovnemu celku patria i ( )-ach uvedene vysvetlivky.
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V publikddi sa velakrdt stretneme s pripadom, ze jeden - jeden udaj
(pomenovanie) sa vyskytuje vo viacerych jazykov, alebo ten isty predmet v
roznych jazykoch md m€ pomenovanie — nie rovnak6, resp. preloien^ z jedn6ho
jazyka do druh^ho. Samozrejme v tomto pripade sme tidaj v kazdom jazyku
zaradili do registra. Napriklad v pripade (Szigetcs^p): *Mali dugatske' (='LangtheiSckerO a 'Langtheiackei;' ('Mali dugatske*).
V registri sa odvoldva v kaSdom pripade na ^slo strany.
Kurzivne 6isla znamenaj^ to, ie meno sa nachddza v pozndmkach a nie v
p&vodnom texte.
V ( y&ch V registri sme uviedli vysvetlivkx, ktor^ sa v povodnom texte
nandjdu, ale k porozumeniu ddaju, mien su potrebn6.
Je vela takych obci v dnelnej peStianskej iupe, ktorych materidl v tomto
vydani nepodivame. Pricinou je, ze tieto obce neposlali odpovedi na Pestyho
dotanzik (&) bolo zriedkav6) - hlavnou pricinou je, Se v rokoch 1864-1865
nebola kazdd obec samostatnd, ale bola 6astou hotdra, pustou v'acSej susednej
obce. Napriklad: Kordstet^tlen a TSrtel boli pustou Jdszkarajeno; Dunavarsiny,
Taksony, Haldsztelek zase patrili k Tokolii.
S uverejnenim materidlu o Hontianskej stolid sme mali dvojity del;
1. Zdujemcom odkryt udaje tych obci, ktord patria dnes k Pestianskej
2upe.
2. Taktiez spristupnil bidatelom, zaujemcom iijudm mimo naSich hranic
fidaje CeskoslovenskJ'ch obd, ktor^ historicity patrili k Hontianskej stolid.
Dufame, it nkS ciel sme dosiahli a do r(Uc pouiivatelov poIoHme uiito^nu
publikddu.
D{ifame i to, ie toto vydanie bude dalFim spojivkom medzi susednymi
nirodmi, stitmi.
Vydavatel
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K£RDOPONTJAI

Helynevek
kdzs^gb^

megy^b6I.

Az adatgyiijtes kovetkezo kerdopontokra terjed k i :
1. A megyenek, keruletnek, jarasnak, sz^knek neve, hovd a helyseg tartozik. A teriilet ezen politikai felosztasan kiviil nemelykor vid^k, kornydk, tdj is
bir kiilon elnevez&sel, vagy tobb falvak csoportozata kozos n6v alatt ismertetik.
A hoi ilyesmi elofordul, az osszeirasban figyelembe veendo, es ha lehet magyardzando.
2. A kozsegnek, varosnak hanyf61e neve 6\; melyik neve bir csak
helybeli elterjedessel, melyik ismeretes orszagszerte. — Sajatos jelensdg, hogy a
magyar ^s roman falvak a koriilfekvo szasz falvak altal Erd^lyben n^met elnevezest nyernek, mely elnevez^srol az illeto magyar 6s romdn falvak lakosainak
sejtelmiik sines, mely nev kiilonben is csak kis elterjedessel bir. Viszont sok
szasz es roman falu magyar newel is bir, mirol az illeto szasz es roman
falvaknak tudomasuk nines. Ily viszonyok az orszdg minden reszeiben foroghatnak fenn, hoi tobb ajku a lakossag, azert felemlitendok.
3. Volt-e hajdan a kozsegnek mas elnevezese? Vagy tan csak kiilonfeiekep iratott a mostani helynev?
4. - A kozseg mikor emlitetik legkorabban?
5. Honnan nepesitetett?
6. Mit lehet tudni koztudomasbol, hagyomdnybol, irott vagy nyomtatott
emiekekbol a nev eredeterSl, ertelmerol, mindegyik nyelvu helynevre nezve?
7. A kozseg hataraban elofordulo tobbi topographiai nevek, peldaul:
mezo, diilo,, szanto, fordulo, legelo, kaszalo, puszta, sivatag, liget, berek, erdo,
rengeteg, zug, hatar, tanya, csarda, major, szdllas, kert, szoUos, arok, rom,
irtvdny, tisztas, hat, halom, domb, csucs, orom, magaslat, fensik, hegy, hegygerinc, hegylanc, szikla, berc, banya, barlang, orveny, szoros, zuhatag, forras,
kut, er, to, folyo, patak, (megkiilonboztetven minden nevet, melyet ilyen fo- es
meliekpatak kifolyasaig mas folyoba nyert), mocsar, posvany, lap, ingovany,
nadas, ret, kompallas, rev, gazlo, sziget, fok, stb. Linyeges feladata az osszeirdsnak, hogy az itt emUtett targyak tulajdon nevei minei kimeritobben es minei
pontosabban foljegyeztessenek. A hoi lehet, itt is a 6-ik pont alatti kerdes
figyelembe veendo. Ide tartozik sokszor a kiilvarosok, varosreszek, utak, terek
es utcak neveinek felemlegetese, ha ezen nevekben valami eredetiseg lappang,
vagy ha nemzeti emiekekkel osszekapcsolvdk, es igy rolok tortenetileg vagy
nyelveszetileg valami felderites varhat6. Mezok, diilok, szantok, legelok, pusztak.
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retek, fordulok es hasonlo targyak neveinel celszeru volna az illeto tdrgy
termeszeti tulajdonsdgar61 rovid megjegyzest tenni, minthogy abbol sokszor
felvilagositast vehetni a nev ertelmere. Peldaul: Ganyer, vizes, lapalyos
szantofold Szalontan. Kostava, szep legelo, erdos hegyek kozt. Karako, csavargo
patak. Gyiiruzug, egy zug, mely koriil a Berettyo fel kort kepez. Ondod, sik
fekete fold, n6hol szikes Debrecennel. Szodob, egy volgy, mely jol viszhangzik,
Biharban. Toteveny, feltoltott es arkolt szantofold, Kocsordon. tJllo, alio viz,
mely kiszaradni nem szokott, Karcagon. Petrisan, nagy oserdo, melyben ozek is
vannak, Bekesben. Vica, vizer, melyben sok apro hal van, Bekesben. Siskadiilo,
szantofold, melyen sok siska terem, Szabolcsban. Megyer, hajdan falu Baranyaban, most csak malom. Adacs, puszta a kecskemeti hatarban, hajdan falu. Ders,
egy tiszta s talan irtott hely az erdoben, biharmegyei Siteren. Bagy, retes viz,
mely igen lassan foly, H. Nanason. Bokroc, kiit cser^s, bokros helyen, Margitan,
Vilagos, hogy hoi a 2 - 6 i k pontban kert kozlemenyeknek helye nem lehetne,
ott a helynevhez legaiabb ily, a ter termeszeti tuiajdonsagokat illeto jegyz&eket
mindig csatolhatni.
Vegre a 7-ik pont alatti helynevek erdekeben van, hogy az illeto megnevezett targynak fekv^se is emlegettessek, t. i . neveztessenek a hatdros, szomszed teriiletek.

Utasitds
a haza helyneveinek gyiijtesere es osszeirdsdra.
A cei hazank osszes helyneveinek magyarazasa, ertelmenek kinyomozasa.
Azon eivezeten kiviil, hogy lakohelyunkon annyiszor hallott, magan es polgari
eietiinkkel osszeszott helyneveink ertelmet folfoghatjuk, igen nagy nyeremenynyel kinalkozik a nevekben fekvo rejteiy megnyitasa torteneti es nyelveszeti
tekintetben, es e szerint fofontossagu tudomanyos erdekek elomozdithatok ez
uton.
Hogy ezen cei eierethessek, sziikseges mindenek elott, hogy mindazon
targy, a melynek topographiai neve van figyelembe vetetven, az egesz nevkincs
osszeirassek. E szerint fakon es epiileteken kiviil majdnem minden ingatlan
targy tartoznek ide, mert minden talapalatnyi foldnek, hegynek, volgynek
kiilon, sokszor tobbfeie neve van. A nevgyiijtemeny teljessege egyik fofontossdgu erdek a tervezett munkanal. A teljesseg eierese erdekeben tehat nem eieg a
kozseg nevet foljegyezni, hanem a kozseg hataraban minden topographiai nevet,
melynek szama csak egy kozsegben sokszor igen nagy lehet. Nem is kell a
felvetelnei valami nevet kicsinyleni, azon veiemenyben, hogy haszndt nem lehet
venni, sot ellenben a foljegyzest addig folytatni, mig az utolso nev nines
kimeritve.
Minthogy minden kozsegben van egy ket ember, sot vannak tobben is, kik
lakbfoldjiiket legnagyobb reszletekig ismerik, igen sok fiigg azon egyenek helyes
megvalasztdsdtol, kik a helynevek gyujtesevel megbizandok. Kikerdezenddk volnanak a falu venei, jegyzoi, papjai, erdoszei, vadaszai, banydszai stb. - egyik a
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mdsiknak adatjait fogna kiegesziteni. A hoi a szobeli adatok kifogynanak, ott a
hivatalos es hiteles iromanyok is m^g bo forrasul szolgalnanak, ugymint a
foldbirtok tulajdonat kimutato, es adosorozo konyvek, (mire n^zve a telekkonyvi ^s catastralis hivatalok seg^dk^zzel jarulnanak, kikn^l nagy pontossaggal
fel vannak jegyezve — ha nem is kimeritoleg tdn — a birtokra vonatkozo
elnevez^sek), az egyhazi matrikulak, jegyzokonyvek, monographidk stb. — Ezen
forrasok szorgalmas atkutatasa tehat kiilonosen ajanltatik. A nyerendo adatok,
kivalt ha elt^rok, egymas iranti hitelesseg^nek megbiralhatasa erdekeben, ohajtand6 azon forras megnevezese, a honnan az adatok szarmaznak.
A mi a gyiijtes sikeres eszkozl&dre meg tudni sziikseges, kiveheto az
utasitashoz kapcsolt schemabol, mely szerint a kitoltes foganatositando. A feleletek azon sorban iratnak folyo szoveggel, nem rovatozott kimutatas alakjaban,
az ivek tobbi lapjaira, mikent a k^rdo pontozatok a schemaban kovetkeznek,
megtoldvan azt annyi iwel, a mennyit a targy bosege sziiks^gesse teend. Ha a
kozseg ezen utmutatas fonalan minden kerdesre a leheto legtokeietesb valaszokkal elkesziilt, 6s m6g a legutolso talpalat foldnek stb., is mely sajdt elnevez&sel
bir, nevjegyzeket osszeirta, az illeto feljegyzesek mint kiilon fiizet kuldessenek
be a kozseg altal Temesvar szab. kir. varos hatosaga utjan Pesty Frigyes magyar
akademiai tagnak tovabbi hasznalatra es feldolgozasra.
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HELYSfiGEK NEVfiNEK M A G Y A R - S Z L O V A K ,
SZLOVAK-MAGYAR

Almds [Als6-, Felsoalmas]
Also es Felso Alsok [Bozokalsok]
Also Ipoly Nyek [Ipolynydk]
Also Mladonya [Also-, Felsolegend]
Also Palojta [Also, Felso, Kozeppalojta]
Also Rakoncza [Also-, Felsorakoncza]
Also es felso Szeleny [Szeleny]
Also Szemered [Also-, Felsoszemered]
Apatmarot [Apatmarot, Egyhazmarot]
Badin [Also-, Felsobagyon]
Bagonya
Bagyan
Bakabanya
Bajta
Bori
Bozok
Csabrag Varb6k
Csekoc
Cseri
Dalmad
Dardzs [Darazsi]
Demend [Demend]
Devicse
Domanyik [Domehdza]
Egeg
Felso-, Also Tereny [Tereny]
Felso Thur (Tur) [Felso-, Rises Kozeptur]
Fuzes Gyarmat [Hontfiizesgyarmat]
Gyekes [Gyokos]
Gyerk
Gyiigy
Gyiirki
Haraszti [Ipolyharaszti]

MUTATOJA

Jablonovce
Doln^ a Horn]^ Jalsovik
Vinica
Dolne, Home Mladonice
Dolne, Home, Stredne Plachtince
Dolne, Home Rykyntice
Selany
Dolne, Home Semerovce
Opatove, Kostolne Moravce
Dolny, Horny Badin
Bohunice
Bad'an
Pukanec
Bajtava
Bory
Bzovik
Cabredsky Vrbovok
Cekovce
(5erovo
Domadice
DraSovce
Demandice
Devi5ie
Domaniky
Hokovce
Terany
Home, Dolne, Stredne Turovce
Hontianska Vrbica
DekyS
Hrkovce
Dudince
Durkovce
Chrastince
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Helemba
Hont
Horhi
Horvathi [Horvati]
Hrusso [Magasmajteny]

Chl'aba
Hont
HorSa
Chrovatice
Hru5ov

niia [nies]

nija

Inam
Ipoly Balog [Balog, Ipolybalog]
Ipoly Fodemes [Fodemes]
Ipoly Keszi [Ipolykiskeszi]
Ipoly Pdszto [Paszto, Ipolypaszto]
Ipolysdg [Sag]
Ipoly Szakallas [Szakallos, Ipoly
Szakallos]
Ipoly Szecsenke [Sz^cs^nyke,
Ipolyszecs^nyke]
Kalna Borfo [Kalna- 6s Tegzesborfo]
Kecske Varbok [Varbok, Nemes
Varbok]
Keszih6c [Dacsokeszi]
Kis Csalomia [Kis- es Nagycsalomia]
Kis Ker [Hontkisk^r]
Kolpach tT6patak]
Kovar
Kokeszi
Lacko [Ldszlod]
Leddny
Lel6d
Leszenye
Lisso
Littava [Utava, Litva]
Lonto
Magyarad [Magyarad, H^vmagyardd]
Merc
M^znevelo
Nagy Peszek [Nagy- ^s Kispeszek]
Nadas [Hontnadas]
Nemethy [N^meti, Hontndmeti]
Ossod [Osod]
Palast
Paid [Garampald]
Pecsenicz [Hontbesenyod]
Pierg [Perg, Hegybanya]
Pocsuwadlo [Pocsuvadlo, Bacsofalva]
Prencsfalu [Berencsfalva]

Dolinka
Balog nad Ipl'om
Ipel'ske Ul'any
Mai 6 Kosihy
Pastovce
Sahy
Ipel'sky Sokolec
Secianky
Brhlovce
Kozi, Zemiansky, tabradsky
Kosihovce
VelTca, Mala talomija
Mal^ Kiar
Bansky Studenec
Kolary
Kamenn6 Kosihy
Lackov
Ladzany
Lel'a
Lesenice
Utow
Ijtava
Lontov
Malinovec
Merovce
Me do var ce
Maly, Vel'ky Pesek
Tekovsk^ Trst'any
Hontianske Nemce
Sudince
Plast'ovce
Pavlova
Pecenice
Stiavnickd Bane
Bacovce
Prencov
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Rakocz [Rakoc, Hontrakoc]
Selc [Szelenc]
Sirak [Sirak]
Szalatnya
Szalka [Ipolyszalka]
Sziidi [Szud]
Szazd
Szanto
Szebel^b [Szebelleb]
Szenograd [Szenavar]
SzrAntal [Szentantal]
Szete
Szitna-Lehotka [Szitnyaliget]
Szokola [Szokolya]
Szuchany [Szuhany]
Terbegec
Tergenye
Teszer
Tompa [Kistompa]
Trpin [Terpeny]
Udvarnok [Hontudvarnok]
Unatin [Unyatin, Unyad]
Varsdny [Hontvarsany]
Visk [Ipolyvisk]
Viszokd [Magaslak]
Zahora [Erdomeg]
Zsibrito
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Rakovec
Selce
Sirakov
Slatina
Salka
Sudovce
Sazdice
Santovka
Sebechleby
Senohrad
Svaty Anton
Kubanovo
Sitnianska Lehotka
Szokolya
Szuchan
TrebuSovce
Trhyfia
Hontianske Tesare
Tupa
Trpen
Dvorm'ky
Unatin
Kaliciahovo
Vyskovce nad Ipl'om
Vysokd
Zahorce
Zibritov
II.

Bacovce
Bad'an
Bajtava
Balog nad Ipl'om
Bansky Studenec
Bohunice
Bory
Brhlovce
Bzovik
Cabradsky Vrbovok
Chl'aba
Chorvatice
Qirastince
Cekovec
Cerovo

Pocsuwadlo [Pocsuvadlo]
Bagyan
Bajta
Ipoly Balog [Balog]
Kolpach
Bagonya
Bori
Kdlna Borfo [Kalna- 6&
Tegzesborfo]
Bozok
Csabrag Varb6k
Helemba
Horvathi [Horvdti]
Haraszti [Ipolyharaszti]
Csek6c
Cseri
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Gyekes
Also- Felsoszemered
Demand
Devicse
Inam
Dalmad
Domanyik
Also Mladonya [Also-, Felsolegend]
Also-, Felsorakoncza
Also-, Felso-, Kozeppalojta
Also es Felso Alsok [Bozokalsok]
Badin [Also-, Felsobagyon]
Dardzs [Darazsi]
Gyugy
Gyiirki
Udvarnok
Egeg
Hont
Fuzes Gyarmat [Hontfiizesgyarmat]
Nemethy [N^meti, Hontnemeti]
Teszdr
Felso, Kis 6s Kozeptur
Horhi
Gyerk
Hrusso
Illia [m&]
nija
Ipel'ske Ul'any
Ipoly Fodemes
Ipoly Szakallas
Ipel'sk^ Sokolec
Almas [Also-, Felsoalmas]
Jablonovce
Varsany [Hontvarsany]
Kalinciakovo
Kokeszi
Kamennd Kosihy
Kovar
Kolary
Keszihoc [Dacsokeszi]
Kosihovce
Kozi, Zemiansky, Cabradsky [Vrbovok] Kecske-, Nemes-, Csabrag-varbok.
Szete
Kubafiovo
Lackov
Lacko
Ladzany
Led^ny
Lel'a
Leled
Lesenice
Leszenye
lisov
Lisso
Litava
littava [Litava]
Lontov
Lonto
Malinovec
Magyardd
Maly Kiar
Kiskdr
Maly- Vel'ky Pesek
Nagy- 6s Kispeszek
Mal6 Kosihy
Ipoly Keszi [Ipolykiskeszi]
Dolne, Home Semerovce
Demandice
Devi£ie
Dolinka
Domadice
Domaniky
Do\n6, Home Mladonice
Doln6, Home Rykyncice
Dolne, Horn^, Stredne Plachtince
Doln^ a Horn^ Jalsovik
Dolny Horny Badin
Drazovce
Dudince
burkovce
Dvorniky
Hokovce
Hont
Hontianska Vrbica
Hontianske Nemce
Hontianske Tesare
Home, Dolne, Stredne Turovce
Horea
Hrkovce
Hrusov
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Medovarce
Merovce
Opatove, Kostolne Moravce
Pavlova
Pastovce
PeSenice
PlaSt'ovce
Prencov
Pukanec
Rakovec
V
Sahy
Salka
Santovka
Sazdice
Sebechleby
Secianky
Selany
Selce
Senohrad
Sirakov
Sitnianska Lehotka
Slatina
Suchari
Sudicne
Sudovce
Stiavnick6 Bane
Svaty Anton
Szokolya
Tekovske Trst'any
Terany
Trebusovce
Trhyha
Trp6n
Tupa
Uriatin
Vel'ka, Mala Calamija
Vinica
Vyskovce nad Ipl'om
Vysoka
Zahorce
^britov

HELYN£VTARA

Meznevelo
Merc
Apatmarot, Egyhazmarot
Paid
Ipoly Paszto [Paszto]
Pecsenicz
Paldst
Prencsfalu
Bakabanya
Rakocz [Hontrakoc]
Ipolysag [Sag]
Szalka
Szanto
Szazd
Szebeleb
Szecsenyke, [Ipolysz^cs^nyke]
Szeleny [Also 6s Felso Szeleny]
Selc
Szenograd
Sirak
Szitna-Lehotka
Szalatnya
Szuhany

Ossod [Osod]
Sziidi [Szud]
Perg [Pierg]
Szentantal
Szokola
Nadas [Hontnadas]
Tereny [Felso- Also Terany]
Terbegec
Tergenye
Trpin [Terpeny]
Tompa
Unatin [Unyatin]
Kis- 6s Nagycsalomja
Ipolyny^k [Also- Felso Ipolyny^k]
Visk [Ipolyvisk]
Viszoka
Zahora
2^ibrit6

1. A L S O

£S FELSO

ALSOK

Helynevek
Also es felso Alsok kdzsegebdl, Hont megyebdl
1. Also Alsok es felso Alsok — Hont megye Bozoki jaras.
2. Csupan csak egy neve es pedig Also Alsok - vagy szlav nyelven Dolny
Jalsovik - Folso Alsok — vagy szlav nyelven Horny Jalsovik.
3. Nem — a mint azt eredeti szovege s ertelme mutatja.
4. K i nem puhatolhato, s csak azt tudjuk hogy 18 szazadban mar
fonallt.'
5. Allitolag Saxoniabol.
6. Valamint e korneken talaltato neve tot eredetuek, ugy ezen kozseg
neve eredetet ezen szobol Jalsa - Egerfa - veve mi magabol helyisegbol is
lathato, akkep hogy mind a ket alsok egy volgyecskeben vizenyos helyen
fekiidven az ott talaltato nagyobb mennyisegii Egerfakrol - Jalsa — Jalsavik
vagy Jalsovik megnyerte.^
7. a) Felso Alsokon Barana strana
— kosok mezeje
Sirocina
— szeles dullo
Vinnicke
— szollosok
reszben szantofoldek res/ben legelo.
Panska Chrast
- Uradalami cserje
Na Hajik
- erdok.
b) Also Alsokon

- spanyolfoldje
Spanielka
Klin
- (:ek:)
Kopanice
- (: irtvany :)
Haj
- (.-liget:)
Hrabina
(: Gyertyanfas :)
Kalinovka
- szantofoldek, a
mellettok talaltato legelokkel.

c) Maga a kozseg: Mind a ket Alsok alig fekiidven Bozok MVarosatdl egy
f^loranyira, s Bozok Uradalmahoz mindig tartozvan — aligha nem Bozokrol
nepesitetett, s tortenete a Bozokkal azonos. - Kiilomben Also Alsok kilencz
hazbol - folso Alsok szinte kilencz hazbol allvan ambator hatarok kiilon kiilon

24

PESTY FRIGYES HELYNEVTARA

valasztatott s kijeloltetett, m^gis egy kozsegi eloljarosag altal igazgatatnak.
Csekely szamu lakoi tot ajkuak.^

-

Kelt Also Alsokon'* 1865 evi Martius 3an
Prizell Vilmos
hit: jegyzo

* **
1. Hso okleveles emlitese Jelsouk alakban 1418. (Bakacs 84.)
2. A helys^ az also magyar melleknevbol keletkezett -k kicsinyito kepzovel, a
telepiiles megkettozodesekor megkiilonbozteto jelzot kapott.
3. Ket Alsokot emUtenek mar 1446-ban Utraque Elsok alakban, Felsoalsokot
1470-ben emlitik eloszor. (Bakacs 84.)
4. Felso es Also Alsok lakossaga 155, teriilete 442 hold 1856-ban.

2. ALSO £ S FELSO SZELfiNY

Helynevek

[15^]

Alsd 6s felso Szeleny kozsegbol, Honth megy^bol.
Alsd Szeleny.
Felso Szeleny kozsegtol egy csorgedezo patakocska altal valasztatik el, Also Szelenynek neveztetik azert: mert szomszed majdnem egy hatart kepezo,
Felso Szelenytol alantabb s igy lapos teriileten fekszik. Szomszed hatarai:
Ejszakrol Felso Szeleny, keletrol Kokeszi, delrol Terbegecz, ejszakrol pedig Sirak
mind magyar-ajkii kozsegek: erintett kozsegnek mi nevezetessegei nincsenek,^ az egesz hatar inkabb sik reszekbol, kisse reszben emeltebb helyekbiil all, —
erdeje kozep emelkedesii helyen fekszik, melyben a tolgyes cseres fa jo nevekedik, csekely Imre hegy nevezetii szollo alig erdemel figyehnet, bora azonban
jo 's kiados. Retjei: hatarret, keskenyek, hoszak mogyoros allya, gonda ret,
juhasz kut, halastoi ligy pasti r^tek, - melyek vegyes, idoszakonkent kiado,
azonban inkabb 16, mint szarvas marhanak szolgaJlo takarmanyt adnak. —
Foldei: szocske, puszta szollok, temetoi, halikok, halyagosok, hoszak, felso s
also irtasok.
Kelt Also Szeleny^ 1865 ev Majus 2an.
Gemer Imre
kozsegi biro

* * *
1. Elso okleveles emb'tese 1268 elott Szeleny neven. Alsoszeleny 1462-ben jelenik
meg oklevelben, Felsoszeleny 1526-ig nem szerepel. (Bakacs 192-193.)
2. Alsoszeleny lakossaga 122, Felsoszelenye 359, Alsoszeleny terulete 347 hold,
Felsoszelenye 876 hold 1856-ban.

[16^]

3. ALSO IPOLYNYfiK
20. 865.
Helynevek
Als6 Ipoly Ny^k kozs^ (: falu :)
1. Mi a' Megyenek neve? Hont megye, vagy Nagy Honth Varmegye,
Pozsonyi keriilet, Bozoki jaras, Szekhely Ipolysagh, hova is Also Ipoly Nyek
kozseg tartozik. —
2. Ezen kozseg hanyfele nevei el most?
Also Nyek elnevezessel, de 1852ikit61 ota Also Ipoly Nyeknek neveztetik,
— minthogy abban tobb Nyek nevii kozsegek is lennenek, — ez legkozelebb
fekszik az Ipoly folyohoz, — hogy megkiilomboztessek a' tobbitol, — tehat Also
Ipoly Nyeknek akarjak nevezni.
3. Volt e' hajdan a kozsegnek mas elnevezese?
Kosztontza, - k&obb Also Nyek. 4. A ' kozseg mikor emlittetik legkorabban?
1208. midon Janos Esztergami £rsek, a tizedet atiratja a' kaptalannak.^ —
5. Honnan nepesittetett? Regi 6s magyarok.
6. Mit lehet tudni ezen k6zseg nevenek eredeterol?
Vadas kert volt valaha, innen neveztek Nyeknek (: az az Vadas kert :)^
7. A ' kozseg hataraban, — milly topographiai elnevezesek vannak?
A ' kozseg ket sorb61 all, ejszald, es deli sorokbol mellyek k6zepen Csall,
es Hruss6 kozsegek volgyeibol patak folydogal, — Nyeki patak, — mely zaporok,
's tavaszi h6 olvadasok alkalmaval felelmes, es sokszor pusztit6 arvizzel rohan
keresztiil a' k6zsegen; - a' kozseg kozepen, a' patak partyain mintegy 100. 61es
szelessegii terhely, — el6bb retek mind, jelenleg pedig fel szantott iiltetmenyes,
's t6bbnyire kaposztas kertek vannak, — ezeket hivjak "kaposztas" kerteknek; —
mellyek sokszor a' mivel6knek faradsagat jo feher nagy fejii kaposztaval jutalmazzak. - Azoknak felso ter helyen, — Falu pajtaja — is van, melly koriil, —
sarbul valyok vetesek, — az epiiletek felhasznalasara, a' szegenyebb sorsu lakosok altal iizetnek. Ezek utan kovetkezik: — Az Also Ipoly Nyek foly6n vezet
egy mesterseges kifaragot kovekbol al egy nagyszerii hid, — mellyen keresztiil az
utasok, kivalt hegyes tartomanybeliek, — Ipolysagh fele, es vissza kdnyelmessen
utaznak, — ezen hid — az Als6 Ipoly Nyeknek nagy viragzasara, es kimerithetettlen becsiilet javara szolgal — £pittetett valamint 40. esztendeje el6tt,
Nemes Varmegye k6ltsegen. — Nem messze e' hidtol a' dombotskan egeszen
falun kiviil, - eppen Sagh fele vezet6 Orszag utnal — egy "Krisztus Urunk"
keresztje ekesiti utasainak j6 kedvet. — Ez utann jonnek
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a. ) Also Nyeki Falu dulo. ez eleg magos dombon fekszik, tobbnyire mint
szanto fold, — neha iiltetmenyel is haszonvehetoleg miveltettik; itt hajdani
idoben temeto volt, — melly emlekezetre melto hely jelenleg "kalvaria hegynek
neveztettik", — es disz pompa tekintettbol 3. keresztel ekesitve, - a' keresztenysegnek nagy buzgosagara szolgal.
b. ) Falu diilo kasztontrai pusztan, itt szanto foldek ugyan siksagon fekszenek, — de az arkokkal annyira koriil veve van, — hogy nagyobb resze arkos,
— Gyiirki, Csalli hegyekrol omladozo vizek altal gyakran nagy karokat szenvedni
kenytelen. - Itt talaltattik meg egy kifaragot kovekbol hid is, - melly leg
inkabb Leklintci lakosoknak kedvere al, — keresztiil utazo is — biztossan
kocsikazhat rajta. —
c. ) Falu diilo ret kapu ez veszi kezdetet falun folyon at felepitett
kohidtol, - kanyarodik egesszen Leklinczi pusztaig. - Mellekes arkon egy Also
Ipoly kozsegnek 2. kore epitett malma is van, - ez mar ma is meglehetos
jovedelmi hasznot hajt. — A ' retek nemelly helyeken, sovany allapotjok miatt,
— iiltettmenyeknek is miveltettnek. d. ) Tot szog, e helyen jelenleg leginkabb hazak allanak.
e. ) Totszegi Patak, - melletti kertek, tobbnyire szilvas, 's mas egyebb
gyiimolts fakkal be iiltettve vannak. —
f. ) Kert meget foldek, Tagositas alkalmaval, melly 1860ikben tbrtent,
belso fundusoknak a' lakosoknak kiadattak, mint kenderesek, luczernasok, es
kukuritzasok hasznaltattnak. —
g. ) korlatok, - vagy kapolna melletti diilo, csak a legnevezetesseb ket
arkoknak neveirol emlitest erdemelnek u. m. korlatok, — es paparok, kiilomben a' foldek siksagon fekszenek, — mas veszedelemnek kiteve nincsenek.^ h. ) Kortelyessi hosszak. Itt nem regen Laszkary Urasag - a' foldeknek
konnyebb mivelesnek tetkintetebol egy kozbnseges cseled lakhazat, - es marha
istallot felepitette, - Itato kiitat is kiasatta. - A ' foldek delnek fekszenek, - es
dombos teriiletiiek.
i. ) Felso Galami retek. Ez majd mind Laszkary birtoka, sokszor a' kelenyei hegyekrol, hirtelen omladozo viz - toltesen keresztul ugralva, e' retekben
kimondhatatlan nagy karokat okoz annyira, - hogy gyakran vegkepen semiv^
teszi. —
k.) Also Galami retek. kezdodnek a' tolteseken felepitett hidtol, tobbnyire motsaros, — kakas, — nem nagy haszonra vannak, - ezek is kelenyei
az aradasnak, - es iszapnak veszedelmes torkaba tanyaznak. —
1.) Galamiai Tovisek. Veres siker, - oldalas, - csekdy hasznot adnak. m.) Balogi lit Felso, mivel tavol fekszenek a' falutol, — tragyazast csak
ritkan kapnak; — ennel fogva, igen keves hasznot elomuttatni kepesek. —
n.) Balogi ut also, ezek egy kaptsolatban alnak, - a' felso Balogi ut
foldekel, - mellyeket Nyekrol Balogh fel^ vezeto szekeres ut ketfele osztja. o.) Balogi szolok, ezen szolok Balogi lakosok altal miveltettnek, a' dezmat
Hertzeg Koburg, — es Laszkari Urassag 9i'^ reszben szedik. —
p.) 2»k szamu hosszak, tavolsaga miatt, hitvany allapotuak, — alig kifi- i^^
zettik miveloknek a' faradsagat. —
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q.) Nagy osztas, mivel kozelebb a' faluhoz fekszenek, - czelszeriibben
mivelhetok, - hasznot is tobbecsket nyujtanak.
r.) Halomnal, tobbnyire mind kenderesek miveltettnek.
s.) Kender foldek, a' nevet hatan hordjak, - tagadhatattlamil csupa, es
tiszta kenderesek.
t.) Nagy osztas, es Tegla haz Leklinczen. Tartozik a' Leklinczi pusztahoz,
— fold termesre nezve kozepszerii, - tobbnyire veres, es fekete siker. u.) Nagy ret Leklinczen. Esztergomi kaptalan Uradalma.
V.) Keresztes hegyi szolok Leklinczen. Inamiak altal miveltettnek, —
Dezmat Hertzeg Koburg, es Esztergomi kaptalan a 9»k reszbol szedik.
X.) Bohus f61e szolok Leklinczen. — Ezeket hajdan Szarka partnak is
neveztek, — termeketlens^g miatt elpusztultak, — most mint szanto foldek
miveltettnek, - igen keves hasznot elo mutattnak. y.) Kerek hegyi, - Leklinci szanto foldek. - Laknek nevii birtokaban
vannak, — eleg sovany, es rossz allapotuak. —
z.) Laszkak felett. Ez mind legelo. Also Ipoly Nyeki lakosok 6s Curialistak
altal hasznaltattik. aa.) Laszkak fold, es ret. Ezek is Also Ipoly Nyek Curialistaknak birtokaba vannak, — nem igen nagy hasznot a' tulajdonosoknak adnak. —
bb.) Kis sikeres egeszen szanto foldek, — de mivel a' trdgyazas nehez
munkaba tekintettik, - termes is gyarlo majd mindenkor.
cc.) Nagy sikeres, ez tobbnyire kukuritza ala alkalmatos hely, —
tragyazast, — es illenjo mivelest igen, — annak idejeben megkivanja. —
dd.) Nagy Sikeres Laszkak fele uton kiviil — Ezen foldek fekvesre n^zve,
nem legroszszabb helyzetben volnanak ugyan, - termest azonban tsak gyengen,
es gyeren elo adjak.
ee.) Konsztontzai Puszta leginkabb nemet foldbirtokosok es Curialistak birtokaba van, — neha jo, es gazdag termessel a' miveloket jutalmazandja. —
ff.) Hugyika, ez Grof Teleki birtokaba van, — partos helyen fekszik, —
fold apokas, — sargas siker, — es arkos, — a' hoi egy "Mely nevii" arok is
letezik, - mely falu fele a' "Szent Janos" kepe mellett temerdek melysegii, —
v^gzendi a' sebes futasat. Ezen pusztaban, ejszaki reszen, a' nevezett Uradalom
altal, az 1862ik evben egy Jukaholy, — cselled lakhazak, es eleg tagas marha
istalloval, - a' foldeknek konnyebb mivelese tekintetebol felepittetett, — a' hoi
egy marha itato kut is kiasva, — jo friss vizel, ugy az embereknek, — mint
marhaknak szolgalatott tesz. —
gg.) Also Zsobraki szolok, fekszenek ejszaknak, — a' fold veres, kemeny
siker, — termetlen, — tobbet fogyasztjak a' munkasok munka kozben minden
napi elelemre, — mint termes teszen. — A ' dezmat Esztergomi kaptalan, — 9^^
reszben szedi. —
hh.) Huszar haza — fekvesre nezve nem csunya helyen diszlik, — a' fold
mind a' mellett dics6retett nem erdemel, - mert fekete agyagu siker, - helyel
apokas — es igen csekely jovedelmii. — Van itt azonban, a' kozsegnek dicsosegere egy "Jezus Krisztust" abrazolo fa keresztje, mely Pobori Janos csaladja
altal koltsegen peldatlan buzgosaga tekintetebol, — orok emlek gyanant ragyogva felepitettven. —
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ii.) L i z utja Kosztontzan, ezen leginkabb ligy szekeresek, mint gyalogosok
Katsa to fele utaznak, ezen ut, marha csapasnak is hasznaltattik, - sz^lessege
mintegy 12 oles.
Idc.) Nagy-Mehes ezen hely kosztontrai pusztan letezik.
11.) Nagy-Bakony, - szinte kosztontzai pusztan talalhato.
mm.) Meszarszek. Ez is Kosztontzan fekszik. nn.) Also Kasi retek, hasonlokeppen Kosztrontzan vannak.
00.) Kerek ret kosztontzan szemlelheto.
pp.) Bohus volgye Leklincen. Herczeg Koburg Uradalome.
qq.) Meheske Szarka parti szollok Leklinczen. Lekner-Urassage.
rr.) Szarka part szollo Leklinczen. Inamiak altal miveltettnek, a' Dezmat
Esztergomi kaptalan 7ed reszben szedi. ss.) Csanajda szolok Leklinczen. Parlagon hevernek, - de a' Juhnak meg
is jo legelot adnak. —
tt.) Kis erdo - vagy farkas lyuk foldek, Leklinczen. A ' foldek Juh
legelbnek szolgalnak, - az erdo azonban Hertzeg Coburge, — tilalom gyanant
oriztettik. uu.) Hegyi domb Lekilinczen, mint legelo Hertzeg Coburg Uradalmi Juhok altal hasznaltattik. w . ) Bohus volgye, - Kokeszi hatarnal. Legkozelebbi szomszedsagaban
Leklinci pusztasag fekszik. —
XX.) Koves domb, is szinte Leklinci pusztan szanto foldek kozt letezik, —
Herczeg Coburg Uradalome. —
yy.) Janiki foldek Leklinczen. Gyiirkiek altal miveltettnek, Dezmat
Herczeg Coburg 7ik reszben szedi. —
zz.) Szolok, es retek Leklincen ligy a' retek mint a' szolok Gyiirkieknek
birtokaba vannak.
aaa.) Felso irtasok Kosztontzan, a' pusztahoz tartoznak.
bbb.) Kas domb erdo, reszint Esztergomi kaptalan Uradalome, - reszint
nemes kozbirtokosoke. ccc.) Kis dombi kaposztas, Kosztontzan, Kohid mellett. Kosztontrai pusztahoz tartozik. ddd.) Felso kasi ret kosztontzan. Ez is kosztontza pusztahoz tartozik.
eee.) Katsa to. Also Ipoly Nyek kozsege, — kivalt apro marhanak igen
tsekely hasznu legelo, - arkos — bokros - es tovises.
fff). Laz mezeje kosztontzan, kaptalan Uradalome Juh legelo. ggg.) Papharasztja. Grof Teleki legeloje.
hhh.) Kutya-hegyi, — es ortvanki szolok, mint foldek, a' nyeki CuriaUstak
altal hasznaltattnak. iii.) Kutya hegyi szdllok delnek, igen magas es meredek parton fekvo
hegyek, — apokasok, — tsak kozepszerii termessel kettegtettnek. — Dezmat
kozbirtokossag szedi 9*'^ reszben.
kkk.) Lato hegyi puszta szolok — par Nyeki gazda bibelodik a' mivelessel. 111.) Nagy-hegyi szolok kozbnseges termdst adnak, — kbz dezma ala vannak vetve. —
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mmm.) Bodonyi szollok. Versenyeznek nagy hegyi szolokkel, - Ejszaknak
fekszenek, - szinte kozos dezma ala tartzoznak. nnn.) Dobos iiti erdo. Grof Teleki Uradalome. 0 0 0 . ) Kakas erdo. Szinte Grof Teleki Uradalome. —
ppp.) Nyerges erdo. Esztergom kaptalan uradalome. qqq.) Felso Zsobraki hegyi szollok. Ezen mind szollok miveltettnek, termesre ndzve azonban tsak kis jdvedelmet adnak, - dezmat kozbirtokossag
9*'^ reszben szedi. rrr.) Zsobrak allya, — vagy Patintsa, — tobbnyire arkos — tsekely reszben
szantottnak is, — de kivalt Iga vono marhanak, - neha legelot nyujtanak. —
A ' nagyszeru Egyhaz, — Also Ipoly Nyeki hatarban, Kosztontzai pusztan
diszessen ragyogo csillagok gyanant nem magos tornyaval, - es harangok
zugasaval ekesiti a' falut, — oldalnal temeto, - koriil santzolva, es tobbnyire
akats fakkal be iiltettve, — rendes allapotaba szemlelheto, — a' hoi meg egy
kokereszt, "Jezus Krisztus" kepevel, a' mellette menendo keresztenyeket elfelejthetettlen buzgo imara szlveiket ebren tartja. —
Kelt Also Ipoly Nyeken Majus 6an 1865."*
Az also Ipoly kozseg neveben
Tomka Samu
h. jegyzo

* *•
1. A kozepkorban Nyek, elso okleveles emlitese 1135. Also es Felso Nyek elso
okleveles elofordulasa 1351. Ekkor Nyeknek is irjak, maskent Korlatfolde. Egyhazasnyeknek nevezik eloszor 1493-ban^ 1524-ben Egyhazasnyek maskent Kozthonchan. Valojaban
harom telepiiles a X V - X V I . szazadban, mert Werboczy Istvannak Felsonyeken 9,5, Alsonyeken 22 es Kosztonczan 10 portaja van 1525 koriil. (Bakacs 65-67.)
2 A Nyek helynev a magyar Nyek torzsnevbol keletkezett, ennek elozmenye a regi
magyar nyek, azaz 'kerites, soveny' jelentesii fonev (Kiss 470)
3. Korlatfolde helynev mar 1351-ben elofordul oklevelben. Ld. 1. jegyzetet.
4. Alsonyek lakossaga 851, teriilete 2802 hold, Felsonyek lakossaga 478, terulete
1632 hold 1856-ban.

4. ALSO MLADONYA
Helynevek

[9']

A]s6 Mladonya kozsegbol, Hont megyebdl.
1. Also Mladonya — Honth megye — Bozoki jaras.
2. Csak ezen egy neve Also-Mladonya - azaz tot nyelven Dolne Mladonice — melly alatt ismeretes.
3or. Nem — mert eredetis^ge a szo ertelmeben fekszik.
4er. K i nem puhatolhato, miutan azonban tortenete azonos Bozok MVaros^val - Grof Lambert pedig 1262 tehat I V Bela idejeben s kozvetleniil a
Tatar pusztitas utan ezen Uradalom birtokaban volt, s alapitojanak tekintetik.^
5. Allittolag Szaszhonbol.
6. Eredeterol semmit, a szot vagy illetoleg a nevet ekkep lehet ertelmezni,

[9^]

[lOr]

Ugy mint Mlady tot nyelven annyit jelent mint iQu — melbol azutan szarmazik
a kozsdg nevezete Mladinice, vagy Mladonice, jelentven ifju falut, miutan pedig
ket Mladonya van, melly ed part altal elvalasztatik, ez inkabb delnek fekiidven
- amaz nagyobb falutol megkiilonboztetesul Also Mladonyanak neveztetik.^
7. a) Szantofold diOok - s retek.
Rostina
Brezina —
Rakitovec
Didnicke
Borovice
Kalinovsky Hrob — rdtek s szantofoldek
Zobrak — joerdo.
8. Maga a kozsig ket hazsorbol s husz hazszambol allvan fel: Alsok —
Nemes Varbok folso Mladonya Czekocz, s Bozok; hatarokkal hataros s totajku
ndpnek lakhelye. —
Kelt Also Mladonyan^ 1865. evi Martius 5en.
Priczell Vilmos
jegyzo

* **
1. Lambert comes, a Hont-Pazman nemezetseg tagja, L Liszlo kiraly sogora 1124 es
1131 kozott alapitotta a bozoki bences apatsagot, amelyeik a X I I I . szazadban mar a
premontreieke. M A L Y U S Z E . : Egyhazi tarsadalom a kdzepkori Magyarorszagon. Bp.,
1971. 212.) Birtokosa valoban a bozoki apatsag a kezdetektol.
2. Hso okleveles emlitese Mladonya neven 1439, Alsomladonya eloszor 1463, Felsomladonya eloszor 1470-ben fordul elo. (Bakacs 157.)
3. Also Mladonya lakossaga 198, terulete 717 hold 1856-ban.

5. ALSO PALOJTA

[11']

Helynevek
Als6-Palojta kdzs^bol, Honth megyebol.

[11'']

Helynevek.
lor Megye, Honth; Jaras, Bozoki, Szek Ipoly Sagh. Tudtunkkal e teriilet
kiilon elnevezessel nem bir.
2or A kozsegnek egyfele neve el most; "Also-Palojta", mind a mellett tot
es nemetre atvaltoztatva is kornyekiinkon ismeretes; totul "Dolnje-Hachtince"
— nemetiil "Unter-Palojta" — es pedig azert, mert a lakossag tot ajkii.
3or Hajdan a kozsegnek mas elnevezese is lehetett; a mint azt a jelenleg is
hasznalatban levo nagy harangoni ontott betilk 's szavak tanusitjak, ugyan is ez
van "Wasaros-Palojta 1670."^ 4er A kozsegnek legkorabbi emlitesrol semmi tudomasa.
5cr Honnan nepesitdsrol nines tudomas.
6or Koztudomasbol azt lehet tudni, hogy hajdan a kozseg hataranak es
lakossaganak foldes-Ura volt "Palotai" nevij, a kinek hogy a Templomban
nyugszanak tagjai. A jelenleg hasznalatban levo kozseg pecsetjen kivagva ezen
betuk vannak " 0 . A. P . " Oppidi Also Palojta, ev nines kiteve, meglehet, hogy
hajdan a nevezett foldes l5r birta mind a harom Palojtat, es hogy akkor mar
neve elt a kozsegeknek, — ejszakrol egyenes vonalban meg Kozep es FelsoPalojta kozsegek vannak.^
7er A kozseg hataraban elofordulo topographiai nevek tobbnyire tot
szarmazasuak, azomba lehet azt magyarositani, peldaul, diHo "Listi Jama",
magyanil roka godor — valaha miutan parlagon hevert, rokak tanyaja volt, 's
talaltak sok rokat fiaikkal es ragadmanyaikkal, jelenleg jo szantofoldek. Diilo
"Nad Mliniskem", magyarul malom feletti, hajdanaba malom volt ezen diilo
aljaba, jelenleg is malomforma godor latszik alatta.
Diilo "Na Mocsarikach" — magyariil, posvanyocskak felett, hajdanaba
posvanyos helyek voltak, mind a mellett domb tetejen vannak ezen foldek,
jelenleg jo szaraz es termok.
Kaszallok "Kalovnike" — ezen szo tobbszorozendo, kijon belole hogy
" K a l i " vagy Kaliv, annyit tesz magyanil, mazol, mazolt, es a venek is azt
mondjak, hogy hajdan ezen reteket minden eso utann viz beiszapolta, es akkor
termo is volt, jelenleg igen szaraz retek, termeketlenek, a viznek melyebb arka
van.
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Kasz iio "Csurmanka" - hajdan oily bo forrasa volt a viznek, hogy
csurgasat hallani lehetett, atellenben van egy hegy, tehat jol viszhangzott; nalunk a csurgast totiil, csurdSsi, mondjak, tehat onnet van e n6v.
Szollo hegy "Mocsar" — onnet van e nev, hajdan aljaban egy nagy to volt,
egeszen haszonvehetlen, jelenleg ezen hely termo kaszallo; a szollo hegyen igen
jo bor terem.
Szollo hegy "Hradky" ez ha tobbszorozendo, tehat "Hrad" annyit tesz
magyarul mint "var" Epiilet, ezen szollo hegynek tetejeben var romok forma
kovek lathatok, es irott hagyomanyok szerint ezen hegy neveztetik "Pogany
Var" - jelenleg ezen hegyet a lakossag "Kamenszki Vrch" nevezi, — magyarul
"Koves hegy" - es pedig azert, mert nyugati reszen e hegybol boven fejtenek
epiilo koveket, faraghatokat.^ Ezen szollok pedig e hegynek deli reszen vannak;
itt terem a legjobb bor, ezen bor ha jo pinczeben van, mint itteni Urasag^ban,
tehat egy evig megtartja edesseget, ezentul savanykas marad, de eros ^s jo
zamatu.
Egy nagy hegy "Hrobla", ha ez tobbszorozendo, tehat "Hrob", annyit
tesz mint "halom", - de hogy millyen halom lehetett tetejeben azt nem
tudhatni, sir- vagy ko halom. Innet van ezen elnevezes.
Egy szollo hegy "Farkaski", valaha erdoseg lehetett, mas tudomasunk
nines.
Egy kis erdo "Palikovecz" — ha ez tobbszorozendo, tehat, ez a szo ketfele
szakitva "Pali" - nagyarul, eget, - "kovecz" vero, tehat valaha nagy erdo
lehetett, es egettek szenet benne a kovacsok, vagy is verok. —
Egy patak "Buroszky", a kozseg nyugati reszen, delnek folyik, 's csak
[12V]
akkor van vize, a midon zapor esok vannak, ha ez tobbszorozendo tehat
"Biirka", vagy burky, magyarositva jegeso, vagy zapor; ezen viz, miutan szomszed hatarbeli nagy hegyekrol rohan, nagy erovel es zajjal folyik ugy annyira,
hogy akos hordo nagysagu koveket ragad, 's ezen kovekkel mindent a mit elefog
ront es dont; - regulazni nem hagyja magat, igen sokfele kanyarodasa van,
tehat hogy zaporok eseteben dont, ront ragad, totiil "biir" onnet vette nev^t.
A mi a foldje altalanos tulajdonsagat illeti, termo; ha nem minden negyedik evben keveset megkell tragyazni; a fold ritka, es azert a viz nagyon
hamar arkot most; - a nep, szorgalmat a szoUokre forditja inkabb mint a
foldekre, es azert tobb helyen a hatar arkos, a miert nagyon varakozik a
tagositasra, hogy kiki sajatjat kiigazitana egyszer.
Hatarunkban talaltatik sok koe valt fa, valosagos ko, hanem a fa volt
ereket igen szepen lathatni.
Gyiimoltse megterem. — Ezen kozseget mar sokszor a tijz elemi csapas
erte, mi altal szegenysegre jutott.
Kelt Also-Palojtan* Jiilius 3an 1864.
Benyo Marton + biro
Toldy Pal torvenybiro.

be - 864 Julius 6^" 6599 szam

* **
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1. A kozepkorban Palota neven szerepel, elso okleveles emlitese 1243. Felsopalota
1427, Alsopalota 1436. Hredzen, Rezen, Revzen neven is elofordul 1465-t6l, Dacsopalojta
1495-tol, Ezernykpalotha 1504-tol, Nemespalota 1512-t6l, Kispalojta 1517-tol. Vasarhely
volt 1465-ben. (Bakacs 67-69.)
2. Palojta egyik resze 1245-tol a sagi prepostsag birtoka, masik resze a Turdos
nemezetsegbol leszarmazott Palojthai csalade, ezelien kiviil meg sok reszbirtokosa volt a
kozepkorban. (Bakacs 69.)
3. A Poganysir helyet 1258-ban, a Poganyvar hegyet es a Poganysir volgy fejet
1494-ben emliti oklevel. (Bakacs 69.)
4. Alsopalojta lakossaga 624, teriilete 1733 hold 1856-ban.

6. ALSO RAKONCZA

Ipolyi jaras fo szolgabiraja SSSC^i szamra kovetkezo valasz;

[13']

I pontra. Also-Rakoncza helyseg Nagy Honth megye, ipolyi jarasaba kebelezve.
II pontra. Also-Rakonczanak ket rendbeli elnevezese vagyon es ugyan
magyarul Also-Rakoncza mely a legelterjedettebb elnevezes. Totul: Dolne Rikincice; - mely elnevezes Honth megyei totoknal otthonos. Bach rendszerii
nemetek "Unter=Rakonczanak irtak.
I I I . pontra. Hogy hajdanta kiilomb elnevezessel birt volna okmanyok
hianyaban nem allithato; de a lakosok venei sem emlekeznek illyesmire, csak a
Fot plebania irattaraban letezik egy okirat 1703 November 6rul keltezve
Gr. Schlik Lipottul ki mint akkoriban a cs. kir. hadak tabornoka biztositvan az
also es felso Rakonczaiakat ura kegyelmeriil latinul szerkesztett leirataban AlsoRakonczat "Inferiorem-Rakocz" nevezi; mint idegen mennyire hibasan kitiinik
ugyancsak az 1703 November 19^°^ kelt Beresenyi Miklos G r . " protectionalis
Levelebill, mellyet mint Rakoczi Ferencz fejedelem hadainak "Generalisa" az
emlitett napon magyarul irva Also-Rakonczaiaknak kiadvan Also-Rakonczat
ugyancsak "Also-Rakonczanak nevezi, - mely neven iratott mar 1699tien mely
esztendo Januar 3rul keltezve letezik egy szerzodes a ft. plebaniai irattarban
melly szerzodes kelte latinul igy iratott "Actum in Also-Rakoncza die 3a Januar
An. 1699." Maga a szerzodes totul szerkeztetett, Also-Rakonczanak nevezi a
falut latinul 1702 ugyan ott tartott "Canonica Visitatio is.
IV. pontra Mikor emlittetik Also-Rakoncza leg eloszor azt bizony a hely
szinen megtudni bajos.^ Mert hogy mar 1699ben szerkesztett fennt nevezett
szerzodes emliti csak annyit bizonyit hogy a Kozseg letezett, pedig hatalmas [1^^]
Kozseg mely torokok ideiben mikent a venek hagyomanyai szolnak es ezeket
erositik sziklaba vajt iiregek, midon erre portyaztak a torokok hogy allando
haracsolasaiktul megmenekiiljenek — szoUeik elhagyott pinczei ala zarakoztak.
T. i . a pinczek ala ezekbol tort alag utakon keresztiil melyen a szuklakba
furakoztak, nappalon pedig zold gallyakkal koriilovedzek magokat, hogy a
torbkoktiil meg ne ismertessenek ugy mar akkor eloszeretettel miveltek szolloiket.
V. pontra. Honnan nepesittetett be nem tudni. Lakosai totok nehany
magyar nevu szomszed magyar helyseg Palasthtali sogorsagra mutatt — nem
kiilomben a nemet neviiek Szebelebrol behazasodtak.
V I . pontra. Eppenseggel semmit.
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V I I . pontra. A hatar diilon s. a. t. elnevezesek igen trivialisok fa, rog- kopatak fekvistul sat. kapottak, emlit^sre nem melt6k csak kovetkezok:
Also-Rakoncza. T6t helyseg. Lak6i szlavok. Vallasra Rom. Kath. foldes ur
Sz. Istvanrul I . St. A . K . czimzett 6sr6gi Esztergomi papnovelde,^ van sajat
piebanidja. Fekv^se N. Honth megye 6jszakkeleti tajaban Ipolysaghtul nyugotejszakra 2. 6rara, Selmecz banyatul dehe 5. orara. Maga a helyseg mintegy 100
olnyi mdly 6s vagy 200 olnyi sz61es sziik volgyben ejszakrul d61nek fekszik
Korpona nevii patak bal partjan, Ejszakrul hataros a tole egy fertal orara fekvo
felso-Rakoncza lutheranus tot helysegel keletriil ket orara Szelcz es Dr6no
helysegek, delre Palasth Magyar Kozseg - nyugatra vizozontoli koviilet uled6kes
100 olnyi magas hegyen tul udvarnok. Hatara igen silany mero ko - egy kis
buzat es meg kevesebb tenkelyt terem, de nem elegendot az6rt a lakossag Garam
volgyebe jar aratasra. Eloszeretettel mivelik sziklas lejtokon falak koze szoritott
szolleiket, mellyeken kiilonossen a "potocki wrech" es vlcenec f61e hegyen
fmom zamatu es erejii bor terem, - csakhogy a Szitno Selmecz banyai nagyhegy tdjarul fujdogalo 6jszaki szelek gyakran mar csirajaban megfagyasztjak a
lakosok szollo remenyeit.
Kelt Also-Rakonczan' November 2an 1866.
Bajer ferencz
h. Jegyzo altal.
*
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1. Rakonca elso okleveles emh'tese 1279. Felsorakonca 1422-ben, Alsorakonca
1478-ban tiinik fel eloszor oklevelben. (Bakacs 182.)
2. Eredeti birtokosa a Rakonczay csalad, a kozepkorban tobb zalogbirtokosa volt,
koztiik a budafelhevizi prepostsag a XV. szazadban. (Bakacs 183.)
3. Alsorakonca lakossaga 554, teriilete 2014 hold 1856-ban.

7. ALSOSZEMERfiD

Helynevek

[19']

Als6 Szemered Kdzsegbdl == Honth Megy^b^.
lor Honth Megye Selmeczi Jaras.
2>l^ A Kozsegnek neve Also Szemered - totul Dolne Szemerovcze.
3ik A Kozseg mindenkor mostani nevevel birt, a lakosok egyediil csak
magyar nyelvet birjak.^
4^^ A Kozseg Pazman Peter koraban a Plebaniak kozot emlitetik, mit
azon eszrevetellel kiseriink, hogy^
5^^ Also Szemered abban az idoben, es meg kesobb is koriil beliil 1715ik
Felso Szemereddel toszomszedfalut kepezett, es kozonsegesen szemerednek neveztetett, 1715 koriil a mostani Also Szemered kozseg 1/2 oranyi tavolsagra
huzodvan a hataija kozepebe, osfeszket elhagya es mostani helyen uj falut
kepezett.
6^^ Semmi bizonyosat nem tudhatni kiveve, hogy Also elo nevet onnet
kaphatta, hogy hajdanaban az ligy nevezett felso Szemered mellett es alatta
fekiitt.
1^ A kozseg hataraban elofordulo Szollok nevei:
a) Dobok b) Szelonka c) Uj szollo.
Szanto foldek es diHok nevei: a) Szelonka fole (mivel szelonka szollo hegy
felett fekszik. b) Doboki hosszu (mivel a Dobok szollo hegy mellett van.) c)
Bagonya (mivel a felso Szemered hatarban levo hajdan Bagonya nevii erdonek
helyere nez) d) Ronyicska. e) Templom fole (mivel romba diilt templom
kozeleben esik) f) Kis es Nagy Kovecses (a benne letezo tobb es kevesebb
kovecs miatt. g) Dobravicza, h) Peres, i) Pinczevolgy, j ) Kozepbercz b) Vaganyok, 1) Vagany teto, m) Kisverem, n) Szabadfbld, o) Horcsok volgy, p)
Beraoldal, r) Tablak, (mivel valaha az urasag tablai voltak), s) Hurkaordon
(mivel igen csekely kiterjedesu), t) Kaposztas fole, (mivel a kaposztasok folott
all), u) Forras. (a kozellevo forrasoktol). v) Varkancs, y ) Ujosztasok z) Harspatak. A ) Nagy Holdas B) Szalmas alja, C) Dobok allja (mivel a Dobok szollo
hegy alatt van). D) Kis es Nagy Kenderes, (mivel a lakossag hajdan kendereseknek hasznalta). E ) Kosvagany, F ) Papkutja (valamikor egy szemeredi Plebanos
az ott forrasi vizet kivalvan szerette, es azzal rendessen mint ivo vizzel elt. G )
Kertek fole (mivel hajdanaban kertek terijltek alattuk. —
Legelok: a) Janos volgye. (valamikor az egesz Janos nevezetii embere
volt), b) Also es felso Egeres (benne letezett eger faktol). c) Peres (hasonnevu
szantofold szomszedsagaban). d) Szelenka oldal (hasonnevii szollo hegy oldala)

[19^]
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e) Szalmas oldal (szinte hason nevii szanto fold oldala), 0 Irtas, g) Gercsipazst
(egy uj magyar nevezeturol - a kinek a lako gunyhoja ot letezet. — r6tek: 1°
Urasagi ret, 2ik tJri, 3ik Szalmas ally, 4ik Dobok allya 5ik Lejaro, 6ik Also
Kutger, 7ik felso Kutger,8ik Barany ret. Erdok: a) Nyaras (hajdanaban a juhok nyari idoben deleltek benne. b)
Kolyok, c) Mogyoros d) Tokes, e) Aranyas f) Varjas (sok varju tenyeszet
benne). g) Kisverem, h) Ereszleny, i) Orhegy. Puszta: puszta csarda vagy puszta
falu — ez volt hajdanaban a falunak csardaja.
Also szemeredi hatarban Szanto fold talaltatik 1158 hold 315 • 61. R^tek
es kertek: 260 hold 924 • 61, Szollok 64 hold 690 • 61. Legelok: 482 hold
220 • 61. Erdok: 280 hold 800 • 61. Haszonvehetetlen resz: talaltatik 103 hold
774 • 61. Az egesz hatar tere catasztralis m6rt6kben teszen 2349 holdat
523 • 61.
Kelt Also Szemereden^ Majus 13an 1865.
Vinkovits Peter mp
K6zseg Jegyzoje

* * *
1. Szemered helyneve a regi magyar Szemere szemelynevbol Iceletkezett -d kepzovel,
az alapjaul szolgalo fonev a magyar szem szo. (Kiss 603.)
2. Szemered elso okleveles emh'tese 1276. Felsoszemered 1402, Alsoszemered
1403-ban fordul elo eloszor oklevelben. (Bakacs 193.)
3. Alsoszemered lakossaga 409, terulete 2315 hold 1856-ban.

8.

ALSOALMAS

Helynevek
Als6 Almas kozsegbol, Honth megyebdl.
ISO. Also Almas kozseg Honth V.gyenek Bathi jarasaban Felso Almas
Pocsuvadlo, Bagyan, Klaszita Legyen, Petsenicz, Bath szomszed Kozsegek kozt
fekszik. Foldes ura volt Fo Tisztelendo Beszterczei Kaptalan.
2. Also Almasi Kozsegnek csak ez bizonyos neve vagyon mas nines.
3. A. Almas kozsegnek mas elnevezese nem volt legaiabb hagyomanyok
sem pedig jegyzo konyv nem emh'tik.'
4. Mind hogy valamikor nagy tiiz tamad akkor a kozsegi jegyzo konyvei
6s iratai megegtek azert a kozseg korabbi megemliteserol nem tudatik.
5. Also Almas Kozseg honnan nepesitetett nem tudatik csak azt hogy
tiszta R. katolikusok es tiszta totok laknak benne.
6. A. Almas Kozseg eredeterol, Koztudomasbol, hagyomanybol, irott
nagy nyomtatott emlekbol nem tudatik semmi, csak azt hogy valamikor sok
alma fakot talalkozott hatarba.^
7. A. Almasi hatarba v ^ y o n egy puszta, nevezetessen Kalinos, egy juakolbiil es S6^^ szamii juhasz lako hazbol alo erdo kozt fekszik egesz hatarba sok
erdo es ko tartozik.
Szanto foldeknek nevei Dolini, Bohrovec, Lavrinczova, Plossina, Lipovcze,
Rafajke, Hrobla, nad Mocseli. Nagyon keves jo fold talalkozik egesz hatarba.
Retnek nevei Dolne Liiki Lazi, Brszadin Mocsiar, haj bok luki, Velke luki, Za
Vrskom, Chleviszka, KalinovecL.
Erdok nevei. Valhis, Kjalcs; Hrda strana, Kalna, Kolovratno. Vanovo.
Vladarovo nagy part. Lipovec.
Szolok nevei. Stracsovo. Meszke Vrehe, Dlhe, Rovne. Bleske szep parton
henak varsa.
Kozseg kozepen folik patak kis viz 2. Malom van rajta, sok szor ha nagy
zapor eso esik sok kart szenvednek lakosok, mert sokszor mint szoba Kamra es
Pajtak tele vannak vizzel.
Szep kis templom es szep oskolaja vagyon Also Almas Kozsegnek.
Also Almason^ Aprilis hd 5". 865.
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Foljegyezte
Bacsik P6ter
hites jegyzo.

Andrds Janos Richter
Boldis Maco Prisazni
[P. H.]

• •*
1. A kdzepkori Almas elso okleveles emlitese 1245. Als6almaskent eloszor 1499-ben
emb'tik, Felsoalmas elso okleveles emb'tese 1491. (Bakdcs 83.)
2. Az Almas helynev az almafas kozneybol szirmazik, szemelynev! eredete nem
valoszinii. (V. 6. Almdshdza, Kiss 48.)
3. Alsoalmas nepessege 408, terUlete 2911 hold 1856-ban.

9.

APATMAROT

Megye: Honth
Keriilet: Dunanineni
Jaras: Selmeczi
Apath Mardth Kozseg.
A fent emlitett kozseg mas elnevezessel nem birvan s az eddig viselt
nevez6set Apatzoktol^ nyere, kik azonban jelenleg Czirczben Veszprem Varmegyeben laknak, - ezen kozseget szinte morvai atyafiak alakitottak.
A megnevezett kozsegben kovetkezo diilloi vannak:
Podbrehi szanto foldek, azert hivatnak, hogy hegy alatt fekiisznek.
Napkoropiszkanci, azert mert kenderesek felett leteznek.
Dlhje honbje ezek hosszasagoktol igy hivatnak.
V Brerova dolina azert mert nyires berek mellett fekszik mitol e nev6t
nyere.
Sztaricsja ismeretlen.
Dobovi tale ezeknek regenten vajmi nevezetett igenylo tolgynek kellett
lenni melytol nevezeset kapta.
Jezsova dolina nem tudatik.
Novi luki uj reteke valtak.
Prosztrednje hone kozepi csapasok.
Sztavki nem tudatik.
Sanna retek sok sereny termestol hivatik.
Nadnorikon azert hogy itt hajdanaban to fekiidt.
Rekltye, reketye fatol neveztetik.
Nadahradi az az kertek felletti.
Csepo nem tudatik.
Kopaniske ezen regenten irtvanyok leven ettol vettek nevezetoket.
Babja hor szollo hegy nem tudatik.
Topljinke nem tudatik.
'
Szlimavke szinte osmeretlen.
Macskas es Korbaszi hegyi siksagok berkekkel koriil keritve, - romantikus
leterol emlltendo, benok leteznek juhaklok, s tobb mellek epuletekkel.
Kelt Apath Marothon^ 865. feb ho 28an.
Gaidos Pavel Richtar
Gabor Jano wibercik

Szilniczky Mihaly
Jegyzo
[P. H.]
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1. Elso okleveles emb'tese Marot neven 1135-ben, Apatmarotja 1476-ban, Egyhazasmarot 1479-ben, Apatmarot 1497-ben, Tompamarot 1512-ben. A X I I I . szazadban a HontPazman nemezetsege es a bozoki apatsage. 1269-tol ket kozsegbol allott, az egyik a pilisi
apatsige - nevenek elso eleme tehat vagy a bozoki vagy a pilisi apatsag birtokara vonatkozik - a masik a Marothy csalide. (Bakacs 154-155.)
1 A Marot helynev egy regi szlav Moravci helynev atvetele, jelentese 'morvak'.
(Kiss 60.)
3. Apatmarot lakossaga 207, teriilete 1543 hold 1856-ban.

10.

BACSFALU

Bdcsfalu.
Hont megyeben fekvo Bacsfalu kozsegett 's annak Hatarat ileto 's kivant
jegyzetek.
ad imum Bacsfalu Honth Megyeben fekvo Helyseg tartozik Selmeczi
Jarasba, fekszig a Helyseg Szitnya Helysegtol lefele vonulo volgyben kelett "s
nyugatt felol kisebb, de meredeg hegyekkell koriilveve van. Ejszak fele 's del
fele volgy fekszik. E volgyed kette hasitya Klaszita felett fekvo Helysegbol
eredo patak, mellynek medre, mint egy negy ol szelesego. A ' patak jobb
oldalan, a' Helyseg retsege van, melly kozepszerii josagu.
ad Ildum A ' Helyseg neve Bacsfalu, totiil BaJove hon6t ezen elnevezest
vette nem tudatik.^
ad I I I " ' " A ' Helyseg neve mindeg ugyanaz tudni illik Bacsfalu totiil
Bacove fordiil elo.
ad IVtum Mikor alapitott legyen e Helyseg? a regj okmanyokbiil nem
puhatolhato k i , azonban e Helyseg regiebb Helysegek kozze sorozhato. Mit on^t
kovetkeztetheto mivel a' Helyseg a' miilt szazadban 's jelen szazad elso harom
ev tizedeben vagyonos jobbagyokbiil allott jelenleg Zsellerseg lakosaga.^
ad ytum Honet nepesitetett e Helyseg? nem tudatik, azonban smyi
bizonyos hogy lakosaga mindeg szlav ajkii volt.^
ad Vltum A ' helyseg nevenek eredetet kipuhatolni nem lehet.
ad V I I i " " " ^ A ' helysegben elofordulo Topographiai 's dialog elnevezese
kovetkezo:
1) Sztranya, elnevezeset veszi, hogy hegy oldalban fekszig 's Kis cseple
ott letezett.*

* * *
1. Bacsfalu regi neve Bachsdorf. (Borovszky 28.)
2. Kozepkori adatok nem ismeretesek rola. (Lasd Bakacs i . m.)
3. Bacsfalu lakossaga 77, teriilete 569 hold 1856-ban.

*A kozles az eredetiben itt m^szakad.

11. BADIN

Opis
obci dolni Badin
Obec dolni Badin lezi v Hontianskej stolici okrese ipelskom ako v politicnych tak v pravotnych zalezitostach do tohoze okresu patri! Obec tato z
ohl' adu vidieku, v ktorom lezi inac aj Vidiekom Bzovskym sa menuje.
Dol'ni Badin* lezi od vychodjen strany potoka Krupinica so vsetkym
chotarom, krom malej ciastky liik, ktore na zapadnej strane, tak receneho
potoka Krupinica sa rozpres'tieraju, medzujiic s pustatinou Sedlicno (Magospart), CO V tom d'ahu "pod Babou a Heravcim" sa vol; luky inacej wobci medzi
I'udom "Zemice a Diele" sa menuju. Na Vychode spaja sa obci tejto chotar s
obcou Vrbovok a s lukami ^ tak zvan^mi Vrbovok, medzi ktore jak vrbovske
tak dol'nobadinske tecie potocok tak receny Vrbovok a deli liiky, kusom ale
zvlastne ciele. Od polnoci spojuje s chota rom hornobadinskym, ktoremu i sama
obec horni Badin na polnoc asi 1/4. hodiny vzdialena lezi. Medzi hornim a
dol'nim Badinom nachodia sa od chotara dve dolinky maHcke, vrchnl a spodni
Meznik, do ktorych z dol'nobadinskeho chotara ista dolinka Komar mocar sa
pripojuje, odkial uz Rakovcok sa volat pocina, a pod cestou do hornieho Badina
veducou na tom istom mieste Rakovdoka nachodi sa jedna studnicka Rakovcok
recena, v ktorej ani v najvatsej suchote voda neubyva, v zime je teplejsia, v lete
ako I'ad studena, preco I'udia sa jej chrana, lebo skusenost'je, ktori z chuti sa
napili v 5ase letiiom, tazko onemocneh. Na poludnia sa spojuje v chotarom
Cabragli vrbovskym a selskym, od ktorej obci sama obec selska 1/2 hodiny
vzdialena je. V nutorne ciastky chotara obci tejto menuju sa nasledovne, a
sIce:od vychodho polnocnej strany volasa mezm'k horm' z ciastky lucky, z
ciastky zeme kamencistla menej urodne, pozostavajuci. Druhy hon Koman
mocar, od ktoreho sa k vrbovk tiahajuca Siastka tym menom Mocare nazyva,
CO pred 300-mi, ako povest' koluje este horou bolo. JTreti hon doUnka, je
privalom podroben^ a na Hedrom toho neurodny. Stvrty hon Udolie a
kotrance od obci vzdialen^ menej obrabat' sa mozu a preto menej uzitocny
hon. Piaty hon Rozkova strana sii role tiez vymoliste. Siesty hon Plohiny zvany
nad dohnou Krupon ca leJiaci, medzi inymi uzitocnejSia. Siedmy hon Zahumnie
recene, zCiastky- hlina, z ciastky kamenec, a pretahuje sa hon tento az do
chotara hornobadinskeho, odkial na zapad ide hrabova horka tu i tam cerinou
miesana k zapadu, az po vinicky zapustene nad luky roztazena a2 do Krupinici.
Od viniJiek tychto z druhej strany zavoza je strana strma Bukovina recena nad
potokom Krupinica. O tomto poviedka stoji, ze z tejto Bukoviny, akasi stara
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T)aba chcela na druhii stranu preskocit, po predku zachod za hodiac duchny na
druhy vrch, odpadli jej do zpodku Bukoviny ona ale len do polovic vrchu na
druhu stranu za skocila _a preto ze na vrch zaskocif nemohla, zkamenela sa, kde
i to az po dnes hruby stlp kameiiny stoji, preto aj ten vrch vola sa Babou.
Obyvatelia obci tejto su Slovaci p&vodom a od nepamatn^ch 5asov tu
obydleni, ktorizto az po dnes hovorievajii, ze dol'ni Badin za starych casov
Velky Badinom sa menoval. Mozno tiez uzavierat ze z Baby skrze premenu b.
na d. utvoril sa na Badin od udanej povesti Baba.
Sig dol'ni Badin^ dna 21-ho Januara 1866.
Stefan Blaho
notar

Ciak Matej rychtar

Opis
obci horni Badin.
Obec horni Badin lezi v hontianskej stolici, okrese ipelskom, ako v
politicnych, tak aj va pravotnych zalezitostach do tohoze okresu prisliicha.
Obyvatelia povodom Slovaci pred nekol'kymi rokmi z vatsej ciastky na ^abu sa
prest'ahovali, dost' mala diastka obyvatel'stva na mieste ostala, prazne ale sednenia
svojim casom z hornych i z dol'nych Mladum'c obyvateUa poprichodili a zaujali.
Rodiny ktore tu byvajii sii: Rataj, Korcok, Janovsky, Palenik, Ancin, Antal,
Vozar, Krajcov, Sas a Mackov, ktori v 18. domoch byvajii.
Qiotar tento spojuje sa na polnoc s jalsovskym a kozo vrbovskym, na
vychod Cabragh vrbovskym na poludnie s dol'no badinskym a na zapad s
unatinskym, a bzovskym, ktore chotare potok "Jalsovik" deli, jeho ciastky
chotara sii: Zahumnie, vinicky, diela, u kriza, medzi cesty. Raj a s mocarov,
Vyse Raja, u Brezta, babin Liizok, Vrbovok dolina, Breziny pasovisko,
Smenatky, Korecistie, Kratiny a Mezm'k. Obe tato ma svoj obecny mlyncok na
jedon klmen u potoka "Jalsovik", ktory viae stoji ako mele, in^ pam'atihodnie
nist sa nenachodi ani na pisme ani v povesti.
Sig. horny Badin dna 22-ho Januara 1866.
Stefan Blaho
notar

Ancin Pavel rychtar
• * •

1. Badin elso okleveles emlitese 1135. (Bakacs 85.)
2. Felso Badin lakossaga 162, teriilete 738 hold. Also Badin lakossaga 175, teriilete
960 hold 1856-ban.

12. BAGONYA

Helynevek
Bagonya kdzs^b&l, Honth megyebol.
Bagonya kozseg fekszik Honthmegye ^jszaknyugati r^szdn, teriilete teszi
nem egeszen 3000 • holdat, fel6t a hatarnak kepezi szep tolgyfa erdo, tobbit
sziillok szantofoldek s rdtek; a hatar altaljaban veve szaraz, egy csekely patak
mellyen hat malom is van, atvagja ejszakrol delig a hatart, lelyebb azutan
Szikincze nevet felveszi. Bora minthogy mar ez utolso sziillok ejszaknak, nem a
legjobb, de gabonaja igen jo kivalt biiza, szenaja kev^s.
Bagonya meg e szazad elej^n tartozott tobb nemesi csaladnak mind:
Szentivanyi, Liptay, Pely, Fandzsal, Szerdahelyi, most egyediili foldes ur Baro
Nyary Antal melynek ott egy Kastelya es csinos kertje letezik.
Mi a kozseg elnevezeset illeti hogy honnan azon nevet "Bagonya" megkapta, az egeszen homalyban rejlik ezt legjobban lehetne Baro Nyary Antal
hetszemelynok bagonyai leveltarabol kipuhatolni, azonban 1520-30 kiirol hogy
elt egy nemes csalad melly Bagonya-nak nevezte volna magat, also Almason
most is ezen nevre paraszt csaladok 16teznek.* —
Eredeti neve Bagonyanak "Bohuvice" magyarba jelenthet Istennek tobb,
egyhazi konyvinkben mar 1658 igy neveztetik a kozseg egeszen 1792*^ most
neveztetik "Bohunice" az jelenti istennek semmi arrol hogy es mikep ezen
valtozas tortent senki felvilagositast nem tud adni.^
Bagonya egeszen Evang. Agostai Hitvalas utan, van neki harom harangja, a
felirasok kovetkezok, egyen Ecclesia ev. Bohuviczensis, masikon Ecc. ev.
Bohuniczensis, harmadikon Ecc. ev. Bagonyensis.
Mikor a kozseg legkorabban emlittetik, az szinte csak abbol a leveltarbol
kipuhatolhato volna, a nep melly legfeljebb nagy sziiloire emlekezik ebben
felvilagositast nem adhat.
Bagonyanak nepe melly koriilbelol 450 lelekkel bir egeszen torzsokos tot.
A Kozseget most mas nyelveken Bagonyanak totba pedig Bohunice-nek nevezik.^ —
Bagonya kozseg hataros ejszakrol Bakabany sz. kir. banya varos hataraval
s egy reszt Gyekis-ivel, Keletrol felso Almas-ival, d61rol Vinari pusztaval, nyugatrol felso Prandorfival.
A diillok nevei kovetkezok: egy darabja az erdonek neveztetik Frohholznak, egdszen n^met elnevezes. hatarban legmagasabb hegy neveztetik Bohacznak,
anyit jelent mint szarvashegy, tovabba egy resze Zsizslak nevet viseli. — Stdliky
az nemetbol szarmazhat Stah.
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Tarkan egy posvany helynek elnevezese, tot nyelven ezen nev egy gyogyerovel bird ndvenyt jelent, melly csak erdokben no. — Kotlim egy katlan forma
erdovel bendtt hegyoldal, mondatik hogy ott nagy kincsek rejlenek.
Oilicviszko tdtba anyit jelent mint nagy disznd dlak, ezen diilloben
Idteznek bagonyai hatarnak legrosszabb vizmosasok altal sz^tdarabolt szantdfdldek. Pleszk anyit jelent mint nagy larma, csatanas, erdo.
Nyegis egy kis volgynek elnevezese. — Szvrcsiny sziilok elnevezese, magyarban ezen szd fenyofa erdot jelenthet. Mondatik hogy ezen duUdben I^o
Rakoczy Ferencznek sziilleje vdlt, szep borhazzal, a sziillo most is letezik
mindeg urasagnak tartozott, romjai vannak egy borhaznak es egy diilofelben
letezo pinczenek, melly valaha igen nagy es szep lehetett.
Rodhmky sziilok elnevezese, meglehet hogy nemet szd, rotten und hauen, [29'']
mert ott eleg ko van. — Hradok egy igen szep gdmbdlyil hegy, kdroskdriil
sziilokkel beiiltetve, mas hegyektol elkiilom'tve, Hradok magyarban anyit jelent
mind Kis erod, kis var, mondatik hogy
szazadban itt egy alt vdlna, hanem
semmi maradvanyokat nem latni. — Szarenja anyit jelent mind dltet^s —
Mispotok, anyit jelent mint eger patak, ezen diillo szantdfdldekbdl all. —
Kozicsove azon diillo is csupa szantdfdld. — Stampoch egy malomnak elnevezese, meglehet hogy Steinboch.
* • •

1. Bagonya elso okleveles emb'tese 1270. Kozepkori birtokosai kozott nem szerepel
Bagonya vagy Bagonyai csalad. (Bakacs 85.)
2. Bagonya helyneve szemelynevbol keletkezett valosziniileg. (V. 6. Kisbagyon, Kiss
337.)
3. Bagonya lakossaga 465, teriilete 2235 hold 1856-ban.

*

\

13. BAGYAN
Helynevek
Bagyan kozsegbol, Nagy Hont megyebdl
1- s6 jegyzek. A megye meg a helynev nevezve van mar. Jaras* selmeczi.
2-ik jegyzek. Bagyan kozsegnek: tot, magyar, nemet, deak nyelven elnevezese csak Bagyan.
3- ik jegyzek. A kozsegnek mas elnevezeserol nem tudatik.
4- dik Jegy. Az anyaszentegyhaz keresztelesi konyve szerint emhtettnek
evangelikus kereszteltek 1700-dik estendobol. Egyhaz pecseten 1759
5- ik Jegyz. Honnan nepesitetett nem tudatik. Nepessege tot- mely reg olta
Szitna hegy koriil lakik.
6 Jegyz. A kozseg hataraban elofordulot topographiai nevek. a) Mezo:
Reme zonskuv. Pochodnik (aza diilo mely gyalogut alatt fekszik). Duri
Konskus. Podhi Odbeluju (Beluja Kozseg hataratol fekvo diilo (Zavrsok Rovne.
PodStalik. Ez mind a falu keleti reszen.
Podftacnik. Podhavranku Zliebke. Zaftacnik. Zjav ku panice. Brezina a
falu d^U oldalan. Podslhajec. Plzes Podkolovratno nyugati oldalon. Chotar.
ZavrSok, Viqaka. L'aukovie zeme. Luk. Podmacinsko. Siriny. Ilant vreok.
Poddlhuchrast. Diely. Cjernoblato a falu eszaki reszen.
b) . Kaszalo: Lucke. Pod havrankou. Pri mlyne Podstiilik. Grafonskov.
L'aukovie luke. DoUnke. chotar. Babusinska. Suchy potok. Brezina. Dedsko.
Kopanica. Odbeluja. Podhajom.
c) . Legelo: Nadomlynom. Dolina. Grafonsko Ciernoblato. Podkolovratnim,
Brezina. Zaftacnikom
d) . Erdo: Remetonskuv. Grlanou vrsok. Banou. Vabutou vreok. Stavenyvrsok. KostoHe. U tripnisk Garangis. Viejanka. Haj. Slankou vr2ok. Dlha
chrast' Kolovratno. Plieska. Tlhajec. Brezina. Ziar. ^tacnik. Havranka.
e) . Legjobb forras a mezoben: Vlcia studnicka es Bad'aniok,
f) . Mocsar: Cirnoblato ez neha k i is szarad.
g) . Nadas: Trstie.
Bagyan^ 1865-ben
Zathureczky Samuel
ev. lelkesz.

1. Bagyan elso okleveles emlitese 1285. (Bakacs 85.)
2. Bagyan lakossaga 238, terulete 1434 hold 1856-ban.

14. BAJTA

Helynevek

[35^]

Bajta kozs^gbdl, Hont megyebdl.
Bajta magyar kozseg dunaninneni keriilet Hont Varmegye bathi also [35^]
jarasaban fekszik, a megye szekhelye Ipolysag. Iratik Bajtha - kozbevetett
h-betiivel is, hagyomany szerint neve hajdan Maria Bajta, mely nev^t a regibb
idoben bucsujarasok altal latogatott s Maria sziiletese tiszteletere szentelt templomtol vette. Most helybeU elterjedessel csak a Bajta nev bir.
A kozseg legkorabban 1295-ik evben emlitetik mint akkor is mar az
esztergomi £rsek birtoka,* most egeszen kath. vallasii nepessege 440-re tetetik.
Bovebben olvashatni a kbzsegrol az Encyclopaedia 5ik kotetenek iso resze
325ik lapjan. Az Encyclopaedian kiviil — a kozsegnek es nevenek eredeterol es
lakossainak nepesiteserol — sem leveltari emiekekbol, sem hagyomanybol nines
tudomas.^
A kozseg hegyekkel koriilveve egeszen ezek oldalain es aljaban fekszik,
minden csin- es rend neikiil epitett haz sorai kozt a deH hegy oldalrol fakado bo
forrasii es igen jo ivd vize az utczat ejszaki iranyba vegig csergedezi es innet
nem messzire nyugotnak iranyulva a szomszed Kovesd kozseg hataran keresztiil
a Garamba siet. Hihetd, hogy e forras csalta ide hajdan a Kozseg elso lakdit.
Altalaban hegyvdlgyes hataranak kozepen Keletrol atszakasztott hegyek
kozt nyugotra vonul keresztiil egy orszagiit Ipolysagtdl Esztergom fele.
A Kozseg deli resze kdzvetlen erdovel hataros mely koriilbeliil egy drai
tavolsagra terjed delkeleti deli, es delnyugoti iranyba. A delkeleti erdei hegy
oldal Sdsnak hivatik, ez iranyban fekszenek tovabba: Nagy parlag erddkdzdtti
puszta. Vizes parlag vizenyos ritka erdo. BCis Ddna ket hegy oldali hosszas
terjedesii erdo. Rakottyas td sok rakottya faval es ezek kozt tdval. Kapus tobb
erdei litnak dsszpontosulasaval. — Oreg Ddna nagyobb kiterjedesil volgyes erdo,
de csak egy reszben bajtai mas reszben leledi hatar. Bordahegy egy hegyoldal a [36^]
hatarnak Helemba feldU vegszelen. —
A Kozsegtol delnek vannak: Szenegetd' erdei volgy regebben szenegetes
helye. Kozep hegy ket hegy kdzotti magasabb erdei hegy. Kokiiszdb - egy
erdei volgy kezdetenel az uton levo kiiszdb alaku nagy kodarabrol hivatik igy.
Gyartyanos erdei volgy sok gyartyan faval. Kiralyos .tekintelyesen emelkedo
hegygerincz a hatar deli szelen.
Delnyugatnak a kozsegtol vannak: Szolldkalja a szollok vegen levo erdei
volgy. Kerites felkdr alaku hegyhat. Puszta Palota kopasz kdsziklas hegy hajdan
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egeszen most csak a delnek fekvo aljaban szollo. Biikkos arok tobb biikkfas
m€\y volgy. Medgyesmaj erdo r^sz.
Nyugotnak fekszenek a kozsegtol a lakosok szollein Oreghegy 6s Cjszollok
hegy volgyes nagy t^rsegu hely, ezek aljaban van a Kiskut melynek sziklak
koziil eredo eg^ss^ges viz6ben igen sok granatgyongy talalhatd. Palota i6i a
hagyomanyos monda szerint itt szerzetesek laktak, s epiiletek nyoma 6s egyes
nagyobb kodarabok e helyt most is lathatdk. - Nyugatnal van m^g a Szallasok
legelo 6s Csetko erdos legelo, ennek aljaban a Bajtai csarda az erre vonulo
orszagiit mellett, elobb borm^res hely, most romladek. Hidonalul egy r^tdarab.
Kaposztasok, Kenderes szantofold. Kenderlab i6t. Csetkoalj legelo es szanto.
Csarda folott diiloi szanto. Hatiit diilo hegyhati szanto fold es rajta kozlekedesi
lit a szomszdd helysegbe.
fijszaknyugotnak vannak: Kukoriczasok szantofold. Papkiitja ret es szantd
fold - neve a pap retjen levo kiitrol. - Hallo helyek tagas diilo foldek. Nagy
Janos diiloi hatar szeU szantofoldek. Ugyan nyugat ejszakra a kozseg mellett
Hegyoldal legelo. Laposmakalja szant6 - hasonnevu szollok mellett. Kopan
kiitja retek. Galagonyas ret galagonya bokrokkal. Mikola fuze r^t. Borso foldek
szanto fold hoi tobb romai Urna talaltatik, Sokolyos szanifold.
Ejszakra vannak: Laposmak szoUohegy Gapa hegyvolgyes szantofold.
Szedermaj szantofold hegyes oldalain vad foldi szederrel. Bacskoros szanto.
Vasdriit mas ndwel Fenek rajta keresztiil nem reg az orszagut vonult Esztergomba volgyes aljaban van egy a Garamba csergedezo patak.
Ejszakkeletnek fekszik Macska hegy kis szollo darab. Feherfiegy termeketlen szantofold. Volgyek hegyvolgyes godros szanto fold. Keletnek fekszik: Laposhegy termeketlen oldalakon fekvo szanto es parlag
foldek. Kasa arkos mocsaros termeketlen szantofoldek, es parlagok. Siise legelo.
Az elsoroltakban minden a kozseget es hatarat illeto topographiai nev
elofordul.
Kelt Bajtan^ 1865. majus 12.
Mery Ferencz mk
jegyzo

Benko Janos Biro
Cserge Gaspar Eskutt.
[P. H.]

* * *
1. Villa Beyta neven elso okleveles emb'tese 1261, ugyanott villa Boyta is. Birtokosa
1312-ben az esztergomi kaptalan. (Bakacs 86.)
2. Bajta helyneve talan a Vejte melyhangii valtozata; az utobbi szemelynev szlav
eredetG. (V. 6. Vejti, Kiss 686.)
3. Bajta lakossaga 346, teriilete 1735 hold 1856-ban.

15. BAKABANYA

Helynevek

[33r]

Bakabanya kozsegbol, Hont megyebol.
ad 1. Hont megyeben kebelezett es kir. banya varos.
[33V]

ad 2. Bakabanya, Nemet-Baka (: nemetul Pugganz, Pukanz :) mely elnevezest oklevelek hianyaban szohagyomany utan Prohaszka Matyas 750—POQiJ^
elotti idobol szarmaztatja.*
ad 3. Ezen kiviil hajdan mas elnevezese nem volt.
ad 4. Minthogy elso kiralyi adomany level Karoly kiralytol 132U^ evbol
szol; az oknal fogva valoszinii hogy azon szazadban ezen Kozseg legeloszor
emlltetett.^
ad 5. Ezen kozseg Bug Hans szasz eredetii vezeto altal n^met szasz
banyaszokkal a' nyolczadik szazadban nepesittetett.
ad 6. Szohagyomany utan elnevezesenek eredeterol Bel Matyas szerint
annyit tudni, hogy elso szasz vezetqje Bug = Bag = Bak = Hans (: Janos :) volt, "s
ennek neve utan alakult meg a' Bug=Hans = Bugganz = Pukancz. Bug a' Hans
elvetesevel Bug es Baknak is mondatott, es mivel itt gazdag arany es eziist
banyara akadtak — tamadt a' Bakabanya nev. —
Bakabanyat azert nevezik meg Nemet bakanak is, mert itt hajdan nemetek
6s szaszok laktak.^
ad 7. Ezen kozsegnek vannak 65 nevezetesebb diiloi, melyek koziil a'
Mispotok hajdanaban ott talaltato banya toro malmai 's jelenleg ott levo ket
varosi liszt orlo malmai, = a' tepla voda, ott egy barlangbol eredo legkemenyebb telben sem fagyo meleg vizforras, az ostri wrch orszagos felm^resbol szarmazo memoki igeny miatt.
Az egy ora tavolsagra eso erdok kozott levo varos elo liczajat Uhliszkot —
banya kamara favagoji es szenegetoji lakjak.
Bakabanyan Majus ho 12en 1865.
Holbuky mk

[^^]

Polgarmester
— sz. B A K A B A N Y A sz. k. banya varos Tanacsatol.
ki.
Tekintetes
Pesti Frigyes magyar academiai tag
iigyved urnak
Pesten
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Adatok
a' Pesti Frigyes dhal kiadandd hazai helynevek irdnti munkihoz.
Hont megye bathi jarasban kebelezett Bakabanya (: n^met Baka, nemetiil
Bugganz vagy Pukanz :) szb. kir. banya varos, mely az also magyar orszagi ket
banya varosok egyike, 6s melynek kormanyzataban kir: biztosi minos^gben
egykoron a' Selmeczbanyan szdkelo kamarai Grof torvenyszabta befolyassal birt.
Elnevezeset oklevelek es mas adatok hianyaban, szohagyomany utan Prochaszka
Matyas, a 700-900ik
elotti idobol szarmaztatja. Ezen kiviil sem hajdan, sem
mostanaban mas elnevezese nincsen. Minthogy pedig elso kiralyi adomany levele
Karoly Kiralytol 1321ik evrol szol; az oknal fogva valoszinii, hogy ezen szb. k.
banya varosi kozseg, ebbeU minosegeben azon szazadban a hazai tortenelem, 's
ezzel mas rokon irataiban eloszor emlitetik.
A ' nyolczadik szazadban bizonyos szasz eredetisegu Bug=Hans nevij vezeto
altal, e' helyiitt az elso banya telep, nemet szasz banyaszokbol alapitatvan; ez
nagyon lassan emelkedett, 's csak is a 14ik szazadban midon banyai nagyobb
kiterjedest es jelentoseget nyertek, szamosabban benepesitetven, kozsegi minosegre vergodott.

[58v]

Elnevezesenek eredeterol szohagyomany utan Bel Matyas szerint csak
annyit tudni, hogy elso szasz vezetqje Bug, Bag, Bak, Hans (: Janos :) volt, 's
ennek neve utan szarmazott Bug Hans, Bugganz, Pukanz. BugHans elvetesevel
Bug, es Baknak is neveztetett, es mivel itt gazdag arany es eziist banyakra
akadtak, tamadt azutan a' Bakabanya nev. Nevezik meg Nemet Bakanak is
azert, mert hajdanaban szasz nemetek laktak.
Szamlal pedig jelenleg ezen varosi Kozseg a' varosban 555 es egy ora
tavolsagnyira a' varost61 eso Uhliszko nevii kill utczaban 110 szammal jegyzett
nagyobb reszt foldszinti, valyogbol epiilt szalma fedelii hazat. Van ket temploma az egyik a' katholikus szt: egyhaz, orszagos nevezetessegu azert, hogy 16ik
szazadbol valo, es gothikus epitkezett, es remek boltozata tekintetebol; az
.egyhaz hatulso oldalan ablak felett, egy kobiil faragott torok koponya, szo
hagyomany utan, egy csata alkalmaval a' varos teriileten elesett torok hadvezer
(: Basa :) emieket abrazolja. Ezen egyhaz koriil eros es magos vedfalak emelkedtek, ugy hogy az egesznek var kinezese volt, csak hogy mar most azon falak
Idok viszontagsagai es kozonbosseg miatt, nagyon megrongalva vannak. Az
1569i'<^ evi 191^^ t. c. 12 §a ertelmenel fogva ezen varosnak vedfalakkal leendo
bekeritesehez sziikseges munkat kialUtani Zolyom, Bars, es Hont, Turocz, Arva
megyek koteleztettek.
A regi magas torony 1864ik evben lehordatvan, egy lij a' templom
homlokzatara emelt toronyal csereltetett k i .
A ' masodik az agostai evangelikusok temploma.
Meg emhtendo meg a varosban talaltato varosi serhaz melletti "Spital"
nevii asvany forras, mely tobbszor mar vegytanUag megvizsgaltatvan, gyogyerejiinek talaltatott. A ' varos lakossaga vizet kellemetlen kenkoves szaga daczara,
majd nem ataljaban ivo viznek hasznalja. Forrasa oly bo, hogy kepes az egesz
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varost ivo vizzel ellatni, 's mindig akar szaraz, akar nedves idoben egy forma
mennyisegben folyik.
"Smikos" nevu jelenleg kerteket, reteket es szantofoldeket magaban foglalt mezei dulo nev^t onan kapta, hogy hajdanaban a' helybeU arany es eziist
banyak viragzasa idejeben a' helyiitt csupa kovacsok lakvan, azt az akkori
nemetek Schmidgasse hivtak, mely elnevezest kesobben az eltotosodott varosi
lakossag Smikosra ferditett el.
Mispotok nevii diiloben voltak hajdanaban ercz toro malmok, melyek
maradvanyai m^g most is eszrevehetok.
Vairab szolo hegynek neve a' nemetektiil Weinrebe szarmazik, mit a'
totok Vairabra eltorzitottak.
Pri cejernej hruski nevu diilo, az ott talaltato kortve fatol, mely nagyon
regi lehet, neveztetett el.
Stamposzka dolina, egy keskeny volgy, melynek hoszaban bo ^s jo termest ado retek, a Sehneczrol Bath fele vezeto orszag lit es sok apro halakat es
rakot tartalmazo patak van.
Stampoch nemetbiil Steinbach szarmazvan — egy a' varos tulajdonahoz
tartozo csarda. —
Vandellsova, az orszag uton tul levo sok szep tolgy es cserfat tartalmazo
erdo resz. Tepla voda, benepesitett majorok, itt van egy mely barlangbol kijovo, a
legerosebb telen at sem fagyo viz forras. Tloti vrch erdohegy.
[59^]
Safranice, egy koron szolo hegy, jelenleg gyiimolcsosok es kaszalok.
Hampoch, nemetbiil Heimbach, jo szenat termo retek es zoldseg kertek. —
Rostati az 6s erdok magaslatain es v6lgyeiben levo egyszer kaszalni szokott retek.
Lajtna a' helyben legsilanyabb bort termo szolohegy.
Voloszany, Pukljar, Kjebesz, Miiskovskje, Veternik, Stacsnik, Stari ban,
Ljesna, Tepla Strait sat. 6s erdo reszek, melyekben 6z6k is vannak.
Bakabanyan* februar 17en 1866.
Holbuky mk
polgarmester

1. Villa Baka neven elso okleveles emlitese 1075. (Bakacs 49.) A X . szazad elottrol
valo szarmaztatasa a helynevnek teljesen alaptalan. Bakabanya neven 1290 elott, de Pukano
1331-ben, Nemetbaka 1466-ban fordul elo eloszor. (Bakacs 49.)
2. Karoly Robert 1321-ben banya-szabadalmat adott a kozsegnek. (Borovszky 29.)
Szombati vasartartasi jogat mar 1290-ben emlitik. (Bakacs 50.)
3. Bakabanya helynevenek elso tagja puszta szemelynevbol keletkezett, a banya
utotag az arany es eziist banyaszatra utal. (Kiss 76.)
4. Bakabanya lakossaga Uhliszko kulvarossal 2930, teriilete 5798 hold 1856-ban.

16. BAR A n

[42r]

Bemeczevel kapcsolatban levd
Bardti kozs^gbdl Hontmegyebdl.
ISO Kdrdo pont.
Barati kozseg tartozik Hontmegyebe melynek szdk helye Ipoly Sag Vamos
Mikolai keriilet ipolyi jarashoz. Barati hataros Ipoly Sag mezo varossal, Pereszleny .6s Bernecze faluval.
Ilik K^rdo pont.
Ezen kozsegnek csakis ezen egy neve "Barati 61 most ^s valamint helybeli
ugy orszagszerte elterjedt ismeretes neve, s ezen kozsegben egyedul Rom Cath.
magyar ajku n^p lakik.
Illik Kerdopont.
E kozseg nevet nemely regiebb iratokban igy is lathatni irva - Barathi de
hogy honnet es miert nem tudatik.*
IVik Kerdo pont.
Hogy e kozseg mikor emlitetik leg korabban arrol tudomasunk nincs.^
Vik Kerdo pont
Hogy kozsegiink honnan nepesitetett elottunk homalyban van.

[42V]

V I Kerdo pont.
Koztudomasbol, hagyomanybol, irott vagy nyomtatott emiekekbol miutan
ezeknek hianyaban vagyunk a nev eredeterol ertelmerol e kozseg nevere vonatkozolag mitsem tudunk.
Vllik Kerdo pont.
lor Belso telek. Melyen kozsegiink epiilt hoi lakhazaink, gazdasagi epiileteink, jo gyiimolcsot termo kerteink leteznek, e kozseg egy ejszak deh iranyban elnyulo volgy elejen fekszik.
2. Paphegy. Ez a kozseg nyugati oldalan felnyulo hegylancz eleje egesz a
Berneczei templomig. Mint mondjak e hegyen hajdan valami barat szerzeti
klastrom volt epitve melynek azonban jelenleg nyoma sem lathato innet vehette
e hegy nevet.^
3. Bivaly ret az elobbi hegy alatt nyugatfele regente valami Bihar kihalt
csalad birtoka volt.
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4. K ^ osztasok az elobbiektol keletnek melyen jelenlegjs kaposzta terem.
5. Kopott kert. az elobbiektol keletfele, mar neve mutatja hajdan milehetett jelenleg azonban retek.
6. Nagret az elobbitol keletfele jelenleg feltoretett szanto foldek.
7. Nagyreti patak jelenleg jo legelo az elobbitol ejszak fele, s ez a
Kemenczei hegyekrol lefolyo patak mely az Ipoly folyoba Pereszleny alatt
omlik regi helye.
8. Nagyret kisebb, vagy Nagyret fole az elobbitol ejszakra fekszik jelenleg
foltoretett szantofold hajdan mint neve mutatja ret lehetett.
9. Teleki szanto fold az elobbitol nyugatfele ezek jelenlegis szanto foldek.
10. Nagy utra jarok az elobbiektol ejszak fele hajdan a vegein elnyulo ut
hasznaltatott orszagutnak.
11. Kopiczok teteje az elobbitol ejszak fele szanto foldek kisse dombos
helyen siker fold.
12. Kopiczok allya hasonlo az elobbihez csakhogy folde homokos.
13. Hosszu homok, az elobbiekbol ejszaknak fekvo homok keskeny es
hosszu reszletij foldek.
14. Szeleshomok hasonlo szantofold az elobbihez csakhogy rovid es szeles
reszletekben van.
15. Pusztaretre jarok. az elobbitol keletnek alatta retek voltak es jelenleg [43^]
arra hajlanak.
16. Hosszu tovis az elobbitol delfele a Bernecze es Kemenczei hegyekrol
lefolyo patak mellett szanto foldek hajdan retek voltak.
17. Dobogok az elobbitol delfele eso szanto foldek siker fold.
18. Szeles foldek ismet delfele ezek is szeles es rovid szanto foldek.
19. Kender foldek az elobbitol Keletnek egyediil kendert termenek.
20. Melyarok foldek az elobbitol Keletfele mellette egy kovecses arokban
esok alkalmaval viz foly.
21. Szabo ret. az elobbi ejszakfele, mint mondjak hajdan valami Szabo
nevii csalad birtoka.
22. Kovecses fold ezek szanto foldek az elobbitol ejszaki iranyban koztiik
egy szaraz kovecses vizfolyas van.
23. Penzes foldek, az elobbitol keletfele jelenleg szanto foldek.
24. Zacska foldek az elobbitol delfele s ezen dulonek zacskk. alakja van.
25. Pereszlenyi jarok az elobbitol ejszakfele a Pereszlenyi hatarral utkoznek.
26. Szuhara'* jarok ezek szantofoldek az elobbitol del fele a Szuha hegyrol lefolyo patak mellett mely a Barati es Ipolysagi hatart hasitja.
27. Szuha oldal nyugati. az elobbitol delnek szanto foldek a Szuha hegy
mellett.
28. Szuhaoldal Keleti. ez legelo az elobbitol delnek szinten a szuha hegy
alatt.
29. Gbrbe szollok es Veres oldal az elobbitol delfele jelenleg szant6f6ldek
hajdan mint mondjak szantofoldek voltak.
30. Belso szollok. az elobbitol delfele szollok a faluhoz kozel eso
[43V]
szollokon beliil.
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31. Oreg szollo ^s Csfikeszo delfele jelenleg rossz legelo.
32. Szuha es Kokiit oldal az elobbiektol Keletfele alattuk sziklas volgy 6s
forrasos helyek leteznek jelenleg erdo.
33. Berkenye mal es Szanto foldek. az elobbitol delfele az elso hajdan
Berkenye fak leteztek a masodik pedig jelenleg is szanto fold.
34. Poka. az elobbitol delfele eso hegy erdo.
35. Borenyes patak az elobbitol nyugat feie levo szaraz patak melyben
igen sok boreny feie noveny terem.
36. Saborok az elobbitol deifeie alacsony hegyen levo erdo.
37. Szira. az elobbitol nyugatfele a falu felett cseplyes erdo.
38. Nemes hegy a falutdl keletnek. jelenleg Huszar Sandor Ur birtoka.
39. Nagy hegy szinte a falutol Keletnek fekszik jelenleg szollo es kaszalo
hatarunkban a legnagyobb hegyen.
40. Szollok fole ezek irtvany foldek a nagy helytol delnek szoUeink
folott.
4 1 . Tordovacsi oldal. erdo es legelo az elobbitol ejszakfele alatta a tordovacs hegyrol lejovo patak foly.
42. Tordovacsi foldek az elobbitol nyugatfele jelenleg szanto foldek a
tordovacs patak folott.
43. Kaliczko. ezlegelo es szollo az elobbitol nyugot feie legelo es szollok.
44. Mogyoros oldal szanto fold es legelo cseplyes oldal az elobbitol
nyugat feie.
45. Malom feletti kender foldek, az elobbitol delnek jelenleg nagyresze
luczernas.
46. Mogyoros ret az elobbitol delnek mely a mogyor6s oldali szanto fold
alatt fekszik.
47. Malom alatti retek az elobbiektol ejszak feie jelenlegis retek.
48. Malom feletti retek. az elobbitol delnek s e ket ret kozt a Kozseg
malma fekszik.
49. Kert alatti retek az elobbitol nyugatnak a belso telkektol pedig
ejszaknak fekvo retek.
Kelt Baratiban^ 864ik

Majus 2an
Szilaveczky Istvan
jegyzo

* **
1.
2.
3.
4.
5.

Barati helynevenek jelentese 'szerzeteseke'. (Kiss 107.)
Barati elso okleveles emh'tese 1353. (Bakacs 88.)
Lasd Bernece 3. jegyzetet.
A Szuha volgyet mar 1245-ben emliti oklevel. (Bakacs 93.)
Barati lakossaga 325, terulete 1179 hold 1856-ban.

17.

BERNECE

Helynevek

t^^'l

Bernecze kozsegbol, Hont megyebdl.
ISO kerdo pont.
Helynevek.
Bernecze kozseg tartozik Hontmegyebe melynek szekhelye Ipoly Sag,
Vamos Mikolai keriilet ipolyi jarashoz. Bernecze falu hataros: Barati, Pereszleny,
Visk Szete Kemencze falvakkal. Nagy Oroszi mezo varossal tovabba Dregely es
Hont falvakkal es Ipoly Sag mezo varossal.
Ilik kerdo pont.
Ezen falunak mas never dl mint mely jelenleg el nem emlekeziink, s ezen
kozseget egyediil Rom. Cath. magyar ajkii nep lakja.
I l l i k kerdd pont. e kozsegnek nem emlekeziink hogy valaha neve maskep
iratott volna vagy az maskep neveztetett volna.
I V kerdd pont. hogy kozsegiink neve mikor emlitetik leg korabban? nem
tudjuk.
Vik kerdd pont. Honnan nepesitetett? erre is k^ptelenek vagyunk felelni.* .
V I . kerdd pont. Irott vagy nyomtatott emlekeink nincsenek hagyomanybol pedig a nev eredeterol mitsem tudunk.^
Vllik kerdd pont.
ISO Belsd telek melyen kozsegiink epiilt hoi lakhazaink gazdasagi epiileteirik jo gyiimolcsot termd kerteink leteznek. A kozsdg egy ejszka deli fekvesij
volgyben fekszik ket hegy koze szorltva.
2ik Varhegy vagy Kalvaria part a kozseg nyugati oldalan elnyulo hegy
melynek tetdjen templomunk epiilt mely egy kisszerij elddr varat kepezd kdkeritessel van koriil veve, hajdan mint latszik, elhiinyt lakossainkat ide temettek
a templomtol deli iranyban ugyan e helyen Kalvariank letezik.
3or Hegy allya also es czigany past az eldbb emlitett hegynek nyugati
reszen ejszak nyugati iranyban elvonulo retseg es szanto foldek, elsd nevet a
hegytdl masodikot pedig a gyakran ott tanyazo cziganyoktol kolcsdnze.
4. Also telek. Ezek az orszagutontiih szanto foldek fekvesiik a kdzs^gtdl
nyugati hatarosak Baratival — nevet a mellette fekvd felsdteleki foldektdl nyerte
az also telek ejszaki a felsd pedig deli fekvesii egymastol.
5. Nagyoszlas also. A kozsegtdl nyugatnak tiil az also telkeken legnagyobb foldresztelek egy egy vetdre hihetdleg neve is onnet szarmazott.

[^^^]
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6. Papfolde. Ez a nagyoszlasok mellett fekszik az Ejszaki oldalon - a
templomot illetik es arendajukat a pap szedi.
7. Homok. Ezek a papfoldeitol nyugatnak fekszenek nevet homokos voltarol kolcsonze.
8. Ipoly melleke. A homoki foldektol nyugati oldalon egesz az ugynevezett Viskipartokig, mely alatt hajdan mint mutatja az ipoly folyo folyt tehat
nevdt is innen kolcsonze ezek jelenleg szanto foldek es retek.
9. Dora arok es Maher. ezek az Ipoly melleki es homoki foldektol delnek
fekszenek mellettiik pedig egy arkos volgy lathato.
10. Varga irtvanyok az elobbiek deli oldalan jelenleg szanto foldek.
Neviik eredeterol nem tudunk.
11. Verb6kok jelenleg szantofoldek az elobbeniektol deU oldalon, mint
mondjak a Torok hadjarat alat, a magyar verbunkosok verbuvalo helye volt.
12. Ersek folde. Jelenleg szanto foldek — ezeket a verbokoktol egy
nyugoti iranyu Viskere vezeto lit hasitja egymastol.
13. Kocsis foldek ezek a Verboki foldek nyugati oldJdn fekszenek, jelenleg szanto foldek a Viski hatarral iitkoznek.
14. Viskiutak, ezek szantoldek a viskre vezeto lit deli oldalan szinten
megiitkoznek a Viski hatarral, hajdan Viskre vezeto utak lehettek.
15. Poroszlasok jelenleg szanto foldek a kozsegtol nyugatnak fekszenek es
a Szetei hatarral iitkoznek.
16. Volgyek jelenleg szantofoldek az elobbiektol keletnek a falu fele
alakjuk lapas volgyes.
17. Tolgyoszlas. jelenleg szanto foldek az elobbitol kozelebb Keletnek kisse agyagos siker foldek.
18. Nagyoszlas felso, jelenleg szanto foldek az elobbiektol Keletnek, legjobb foldek a hatarban es vetonkent nagy reszletekben osztva.
19. Felso telek az elobbitol szinte Keletnek, neve eredeterol nem tudunk
ezek lapos szanto foldek.*
20. Felsohegy allya. Ezek retek es kenderfoldek az elobbitol ismet keletnek, a falu nyugati oldalan, ejszak deliiranyban vonulo hegyig, megjegyzendo
hogy ezen hegyet a. kozseg kozeperol egy 3 ol melysegii sziklaba vagott lit kette
szeli, s onnet also es felso hegy nevet nyert, tehat ezen retek es kenderesek
Kemencze fele a felso hely alatt fekszenek. Az utat pedig szakadasnak nevezik.
21. Szentgyiimolcsi hegy. Ezen szollok a kozseg mellett elvonulo hegy
lanczon del fele neve eredeterol nem tudunk.
22. Feherhegyi szollok ugyan annak a hegynek Keleti oldalan: Neve
eredeterol mitsem tudunk.
23. Marusok. szolok a feher hegyi szoUoktol delnek nehany gazdanak
Marosi faj szoUoje van e hegyen.
24. Szanto hegy jelenleg rossz legelo hajdan mint latszik szanto fold
lehetett a kozsegtol deli iranyban fekszik.
25. Lohancz vagy Kraholya. Az elobbinek keleti oldalan erdo. Neverol
nem tudjuk honnet eredt.
26. Lohancz allya. Az elobbi hegynek also resze jelenleg legelo.
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27. Verebes bercz. Erdo delfelol a Kemenczei erdoseggel iitkozik a nev
eredeterol mitsem tudunk.
28. Oszmotriny. A verebesbercz ejszaki reszen a falu fele jelenleg erdo.
29. Veres fiizek. Ezek jelenleg retek az oszmotrin erdo alatt.
30. Nagy pastok ezek retek az elobbi hegy alatt tavolabb.
[41'']
31. Nadas ret. Retek az elobbitol megtavolabb, ingovanyos helyen keresij
fuvet terem.
32. Szagodo b^rcz. jelenleg erdo a nadasretek deli oldalan.
24. K e t Horiska. Erdo a szagodo bercztol Keletre.
25. Zoldret. Ret a dedre bercz 6s lapona hegy kozt neve csufnev mert
gyeren terem es igen rossz.
26. Kecskeher allya. ret es legelo az elobbi 2. hegy kozt mohos fiivet
terem.
36. Kecskeher vagy Kecskehat. Erdo sovany kecske hatahoz hasonlo hegyen.
37. Ket pask orom. orom a Kecskehattol delfele.
38. Oszlopd. Erdo a ket paskoromtol keletfele.
39. Oszlopo eleje es Balazs irtvany. ret az oszlopo hegy elott a masodik
pedig ugyan azon hegy mellett.
40. Dreno vagy irtas bikke, a balazsirtvanyi rettol deli oldalon felnyulo
erdos hegy a Nagyoroszi hatarral iitkozik.
4 1 . Irtasi ret. Az irtas bikke alatt elnyulo ret silanyul termenek.
42. Szivszakajto bercz. a Drenatol ejszaknak fekvd erdds hegy valodi
bercz szakajto alaku.
43. Merk volgye. A szivszakajto bercz alatti erdd.
44. Piilya. Erdd a szivszakajto bercztdl nyugatnak.
45. Kala Kocs keriilete. Ez a pulyatol eszak nyugotnak fekszik bozdtos
erdd.^
46. Felencz. Szanto foldek, kaszalo es erdd az elobbitdl keletkelet delnek
fekszik.
47. Csonokor. Szantofoldek, kaszalo es legeld a Felencztdl eszaknak fek- [41^]
szik es csonak alaku.
48. Csitari foldek. Ezek szanto fold kaszalo es legelok, a csonokortul
nyugatnak.*
49. Balogcseresse. A csitari foldektol delnek fekvd szanto foldek es kaszalok.
50. Saborok, jelenleg szanto foldek Balogcseressetdl nyugat feie a hatar
legrosszabbika.
51. Meszdombok szanto foldek Balogcseressetdl szinte nyugatnak hajdan
meszkd banya helye.
52. Mal oldal. Erdd a meszdombok deii oldalan, neve eredeterdl nem
tudunk.
53. Pdsoldkd. Ez kovecses oldal vegkep haszontalan a Mal oldaltol ejszaknak fekszik.
54. Salo retek. Kertek es retek a falu felsd vegen deifeie, neve eredeterdl
mitsem tudunk.
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55. Kecske hegy. Ezek szollok es kaszalok a kozseg keleti oldalan elnyulo
hegyen.
56. Veres hegyek. Szollok 6s kaszalok a Kecskehegy folott a kozsegtol
deikeletnek.
57. pjhegy. Szollo a vereshegyektol Ejszaknak ugyan azon hegyhaton.
58. Szira. Cseplyes erdo keletfele a falu folott.
59. Szira hegy. Legelo es kaszalo a templom iranyaban Keleten.
Kelt Berneczen'' 864Jk dv Majus ho 2an
Szilaveczky Istvan jegyzo
* *m
1. Bernece elso okleveles emb'tese 1245. (Bakacs 91.)
2. Bernece helynev szlav eredetu, ertelme szaraz, agyagos hely. (Kiss 107.)
3. A bernecei varhegyen o s K o r i magaslati, eroditett telep, Axpad-kori sancvar es
kesobbi templomerod volt. (Borzsony 13-21.)
4. A Felso-Telek es Also-Telek nevu helyeket eloszor 1468-ban emliti oklevel.
(Bakacs 93.)
5. A Kalakaspatakot mar a X V . sz. elejen emb'ti oklevel. (Bakacs 104.)
6. Csitar ^ y k o r i telepiiles Hont mellett, elso okleveles emb'tese 1281. (Bakacs 103,
es Heckenast 95.)
7. Bernece lakossaga 856, teriilete 5153 hold 1856-ban.

18. BORI

Helynevek

[45'

Bori kozsegbol, Honth megyebdl.
Bori Kozseg letezik a Pozsonyi Keriilet, Honth varmegye Bathi Ja[45V

rasban. —
E ' kozseg emlegettetik Arnyek, es Monoros, kesobb Mogyoros Bori neven,
& pedig azert mert keletkezesekor ket egymassal par huzamban nyiilo hegy
lanczok toveben epitetven, a' honnet az egyik hegy aljaban a' nap fel kelesekor
4 0 - 5 0 percz mulva siit es jon fel kesobb mint az ellen oldalon, innet nyerte az
Arnyek nevet; a' mas resz pedig elobben Monoros, kesobb Mogyoros nevet
viselven talan azert, mert azon hegy oldal mely alatt epittetett mint egy
mogyoro fa erdoseggel be volt nolve, es most is sok talaltatik; - De jelenleg
egyediil Bori neven osmertetik mindeniitt.* Bori mint Kozseg mar 1272ik evben emlittetik, melly evben Bory Gyorgy
neviinek ajadekoztatvan, aki ezt meg szallotta es nepesiteni kezdette.^ Bori kozseg hatarat kezdetben erintettek a' Dalmadi, Szantoi hatar azon
pontja melly Feherko neven ismeretes; Fiizes Gyarmat a' Csanki szoUokkel levo
iitkozesnel a' Csanki hatar azon ponton, melly meg most is kitetszo. Az ugy
nevezett Csanki erdobe kezdve keresztiil a szanto foldeken egesz a' felso Csanki
peres azon reszeig hoi az, az ugy nevezett Farkas vermeknel a' Tegzes BorfM
hatarral erintkezik, tovabba a' Tegzes Borfoi, es Nadasi hatarok.
A ' Kozseg hataraban letezo topografiai helynevek ezek. Also Kertek,
mellyek a' Kozsegen alol vannak; - Felso kertek, mellyek az emlitetten feliil
leteznek, mind gyiimolcsos kertek. — Nyolcz hazhelyi kertek, ezek azert neveztetnek igy, hogy egy apanak 8 gyermekei magok kozott 8 egyenlo reszre
osztottak. Szeriis kertek a' Csont arka mellett, melly arok temetok kozott
keletkezven benne tobb helyen meg holtak csontjai talaltatnak; — Temetoknei
levo kertek; - Pernye sori kertek, ez egy mar kihalt Pernye csaladtol neveztetett
el; — Kenyesi Irtasok, ezek Galambos irtasoknak is hivattak, de mint hogy
nevezett Galambos fent lato biiszke leven kenyes nevet nyerte. - Baghi szeriis
kertek, regenten Baghi Palnak itt volt hazatol neveztetven igy; - Berkenye fanal
levo kertek, egy nagy novesii Berkenye fatol neveztetve, — Brezanyi oldal es
kertek, az ott pinczeben lakott Brezanyatol neveztetve.
Also retek a' Kozsegen alol Szantoi hatar feie; - Kenderfoldek, [46']
Kender foldek feletti diillo fold; - Kapunal levo diilo, minthogy egy bizonyos
ki jaras volt a' Kozsegbol Fiizes Gyarmat feie; - Tokos foldek, Tok termesz-
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tesre alkalmas voltokert igy neveztve; — Nagy uton tiili diilo, jelenleg orszag
uton tulinak nevezve; — Nyitvanyok az az irtvany foldek a' Szantai hatar
mellett. — Agyii volgy a' Csanki Als6 erdo mellett; — Past legelo volgy mellyben
egy csarda volt — sokszor Iklad newel irva; — Vaczar diilo, ez nagyon vad vizes
fold. - Mogyoros fblotti diilo; Mogyoros oldal, es Mogyoros volgyi retseg, a'
sok mogyoro farol igy nevezve. — Ereszkedo diilo, e' terre egy bizonyos faj n^p
telepedv^n le ezzel a' newel nevezve on magukat "Eresztvenyek" vagy kiildott
nepek, de a' mar ott le telepedett lakosagtol nem tiiretven ero hatalommal el
kergettettek, innet Ereszkedo nev adatott azon diillonek; — Szen egeto volgy,
szen^getesi helyekrol nevezve; Kortvelyes volgy azon nagy vadkbrte fakrol
nevezve, mellyek mint egy 21 ev elott k i vagattak felyiil 80 darabon; Hitlen
volgy; — Turjan Szollo hely, — Duskasok szinte szollo hely; Ket szollokkbzi
legelo, az az ket el avult szollo hegyveg kozott van. Gyongy hegy, szep
fekveserol nevezve igy; — Kerekded erdo, melly fel korben volt nove; — Burga
volgy legelo Bur pataktol nevezve;^ — Osztvalyoki szant6 diilo es osztvalyok
ret, ezen resz az elmult Torok hadjaratok alkalmaval a' Bori hatartol el szakitatvan akkori volt Levai uradalom el foglalta a' Csanki hatar melie, mellyet
kesobben PakUn Miklostol vissza perelven, az elosztasnal zsinor mertekiil vetetett, mikeppen a' per folytatasahoz koltseggel egyes lakosok jarultak, irmet
van Osztalyok neve; — Dinnye foldek dinnye termesztesre alkalmas leven, —
Vagas az 6s erdoseg melly a' Bori hatarban volt e' helyen vagatvan k i el6sz6r; —
Szalos erdo, legelo, szilos feletti f61dek, szilos alatti retek itt egy t6 emlitetik
feneketlen to neven most nyoma sincsen ; — Kis Szilos hajdan szollo helyek
most szanto f61d; — Golya feszeknel levo diilo e' hely en egy magas fa
hegyeben t6bbideig golya lakott; — Csate vagy fiizesek ezen ter a' Ket nevii
K6zseg k6z6tt van hajdan nagyon ingovanyos es nadas lap, hova az iild6z6
id6kben t6bb csaladok menekiiltek; kesobb fiiz vesszo termo helyre valtozva,
most i6t. Malom oldal az alatta volt malomtol nevezve, — Gati retek emlitett
malom gatjanal; — Malom oldal f6l6tti diilo f6ld; — Szilvagy v61gy regen szeriis
kertek ^s szilvasok, gyiim6lcs6s6k, Szilvagy mezo Szilvagy erdo, mind azon
v6lgyt61 nevezve; - Szaz hold parlag, ez egy el hagyatott parlag ter 100 holdat
foglal magaban; — Szebaska szollo; szebaska v6lgy arnyek oldal, es bal oldal
fekvesektol igy nevezve; - Roka lyukak f6l6tti f61dek itt t6bb iiregekben rokak
tanyaznak; — Borfoi v6lgy retseg, mert Borfotol lefele folyo viz mellett van; —
Setet v6lgy ez egy fakkal be nott k6riil 6vedzett szoros v6lgy mellyben a' nap
vilaga nem hat be; - Baj hegy minden oldalrol nagyon terhes es bajos a'
felmenetel; - Herczeg puszta** szanto f61d, es erdos legelo, itt emlitetik egy
tolvaj pincze, melly a' rengeteg erdosegben volt es t6bb rablonak tanyaul
szolgalt, most puszta ko szikla; — Nagy erdo torok egy szoros v61gy; Nagy erdo
oldal, Nagy erdo szanto f6ldek, regen mind erdoseg; Raroi puszta itt Juhasz
laka volt es jelenleg is van; — 0kr6s f61dek, Makkos faknal, es Megy faknal levo
f61dek az ott volt faktol nyerte e' nevet; - Rozsas parlag, vad rozsatol igy irva;
Kis Turjanok szollo hely volt; - Irtasok, irtott f61dek; Osztvanyok; - Homokos
diilo, homokos termeszetetol k61cs6n6zve nevet; Hadi utra jarok, ezen ut a'
Szantoi hatartol azon reszen van mellyen a' Bori es Dalmadi hatar erintik
egymast egesz a' Nadasi hatar szeleig; — Szarkas erdoseg, most legelo; Szarkas
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folott diilo szantd foldek; ezek volnanak a' hatarban talaltato helyrajzi diilo
nevezetek ezeken kiviil emlittetik Mogyor6s patak, melly a Csanki hatarban egy
forrdsbol eredven, es a' Kozsegben az ligy nevezett Bur, vagy Borfoi patakban
folyik; Lencsds kut a' Borfoi volgyon, mert a' viz szinen lencse forma zold
novdny volt; Szilvagy kut forras a' mar emlitett Szilvagy hegy alatt; — Hars kiit
a' mellette levo harsfatol nevezve; — Kokiit forras ko hegybol ki folyva; Biir
vagy burga volgyi kiit marha itatdsra haszndlva. Homok as6, a' Rozsas parlag
duloben epitkezven alkalmas homokbanya; Kavics bdnya a' Szarkas legeloben lit
kovez^sre alkahnas kavicsal. Ezeken kiviil a' Bori hatarhoz tartozott, a' Csanki hatarban az ligy
nevezett felso perestol, az Also erdoig fekvo szanto foldek, retek es erdosegek,
mellyek el nevezese jelenleg Csankra hivatkozik; — es a' szantai hatarnak azon
rdsze, melly a' Csanki szoUoktol, az eg^sz a' Feher koig a' Bori hatar meUett
lefele terjed.
Kelt Boriban^ 1865'^^ 6v Junius 15en
Dalmady Lajos jegyzo

Szabo Andras bird

» * *
1. Bori elso okleveles emlitese 1135, mas neve nem volt. Mogyorospatak dulo neve
mar 1275-ben szerepel oklevelben. (Bakacs 94-95.)
2. A Bori csaladnevet 1269-ben emliti eloszor oklevel. (Bakacs 94.) A csalad ose
1258-ban vasarolt Boriban birtokot rokonaitol. Bory Gyorgy eloszor 1439-ben szerepel
oklevelben. (Bakacs 241.)
3. A Bur folyot. Burke volgyet mar 1275-ben emliti oklevel, a Bury forrast pedig
1291-ben. (Bakacs 95.)
4. Az egykori Hercegfolde egyetlen kozepkori adat szerint 1516-ban Bory Benedek
ozvegye adomanya reven a sagi prepostsag kezere kerult. (Bakacs 124.)
5. Bori lakossaga 319, teriilete 1334 hold 1856-ban.

19.

[47']

BOZOK

Helynevek
Boz<Sk m. v. kozsegbol, Hont megy^bfil.

[47V]

Boz6k MVarosaban talaltat6 Helynevek valamint annak
tort^neterol sz616 jegyzet.
1. A hely, megye Jaras neve. Bozok MVaros — Honth megye — Bozoki
jaras

[48']

2. A kozsegnek hany neve el — s mellyik alatt orszagszerte ismeretes?
Bozok — vagy szlav nyelven Bzovik — s mas neve nincsen.
3. Volt e hajdan a kozsegnek mas elnevezese? Nem — a mint az alabb
Jegyzett tortenetben talalandjuk.
4. A kozseg mikor emlitetik legkorabban? 1262 evben a mikor is Grof
Lamberh birtokaban volt. A bozoki premontrei apatsag alapito levele 1138-ban
kelt.*
5. Honnan nepesitetett? - Allitolag Saxoniabol.
6. Mit lehet tudni koztudomasbol v hagyomanybol a nev eredetet vagy
ertelmet illetoleg?
Semmit — tulajdonkepen a nev igen regi tot ertelmere nezve a nevet
ekkep lehetne ertelmezni — ugymint Zvat, jelent nevezni ber zvanja — jelent ber
mena n6v nelkiili — onnan tamadhatott a lakosok elnevezese Bezvanja'— vagy
Bzovanja — Bzovan — Bozok — vagy bozoki lakos's igy Bzovik — Bozok.^
7. A Bozoki kozseg hataraban elofordulo topographiai elnevezesek; e
kovetkezok.
1. Szikora — egy sz6p erdei vagas — allatta hason nevii urad retekkel,
folotte szep szanto foldekkel.
2. Briacs — nevii hegy oldal allatta rosz termeketlen retekkel s egy hason
nevii folyocskaval melly Honth Megyet — Zolyom megyetol elvalasztja.
3. Za Vinnice es pred Vinnice hora — szolok elotti s utani — erdo, ez
azok kozt talaltato majdnem hasznalhatatlan szolokkel.
4. A szantofoldi dolok nevei.
a)
navlcich jamach
b)
nad mokosom
c)
na Brode
d)
nad Liikom
f)
nad Mlinom
g)
nad sikoron
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h)
pri feline
i)
nemecke zeme
k)
od chotara
1)
Na Vasku
m)
nad suchym potokom
n)
na kopanickach
o)
lucn^ zeme
p)
za dolinon
q)
Nad velkon chrafton
5. A reti dolok nevei
a) nize h5t - gatalatti retek kozepszerii termesii - de ebben a hatarban
legjobb ret dolo.
b) Sruchy potok — szaraz patak
c) dalsovik —
d) Briacs
e) Za dolinon
mind csak igen nedves evben kaszalhatok.
6. Magaban Bozok Mvaros kozsegeben talaltato helynevek e kovetkezok [48^
a) Zamok - Var
b) Huorka — erdocske — egy domb melyen Var — tiszti lak, plebania —
iskola, uradalmi szolgalati szemelyzet lakai, gazdasagi epiiletekkel allanak.
c) maga a kozseg ket reszre oszlik es pedig
aa) Velka strana — nagy resz
bb) mala strana — kis resz
melyek egy - az egesz kozseg hoszaban epen kozepen keresztol vago
patakocska — s ket reszrol talaltato kertek altal valasztatnak el.
az aa) es bb) alatti reszek volgyben fekiisznek.
7. Ezen kozseg e kovetkezokkel hataros ugymint.
Keletrol — Also felso Alsok Also Mladonya — Honth
Ejszakrol — Czekoc — Honth Mv — Korponai hatar egy resze Zolyom
megye —
Nyugatrol Korponai Hatar
Delrol Unyatin es felso Badin.
8. Bozok MVaros tortenetenek Jegyzete.
[49'
A Varat vagy a MVarost is tulajdonkepeny k i alapitotta legyen — k i nem
puhatolhato, s csak azt latjuk s tudjuk, hogy ezen varos s Var 1262 ^vben I V
Bda Magyar kiraly idejeben Grof Lambert birtokaban volt a mint az Bozoki
varban talaltato s kovetkezo alalrassal ellatott arczkepe tanusitja "Lambertus
Comes Fundator Praeposituram S. Regis Stephani de bozok 1262". Ezen Grof
Lambert neje arczkepe szinten ott talaltato e kovetkezo folirassal Sophia Uxor
Lamberti Comitis. — Ezen hazas par gyermeke — pap leven, mint oUyan ezen
uradalmat — Premostrata szerzetes rendnek atada; mi szinten Bozoki Varban
talaltato arczkepe alatti talaltato foliratbol kiveheto melly igy szol: Nicolaus Lamberti Comitis — praeposituram sacris donativis ditat — Milly modon tortent
hogy a Var ^s Uradalom birtoka Fancsy csaladra atment, s valjon vitezseg v
Lambertokkali rokonsaga altal azt megkapta szinten nem tudatik, csak a nep
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kozt azon hit s hagyomany elterjedt, hogy Fancsy Hiigaval v noverevel
torvenytelen hazasagban elven az akkori papi jog szerint halalra iteltetett s
eletet avval ment^ meg mert Bozoki varat Uradalommal egyiitt 1658 a Jezsuita
szerzetesrendnek atada mellynek emlekere Boz6ki varban Fancsy leabrazoltatva
talaltatik kezeben tartvan levelet e kovetkezo czimmel "Reddite quae Dei sunt
Deo.
£2en Fancsynak bozoki Varban talaltato arczkepe e kovetkezo alairattal
ellatva van:
Spectabilis ac Magnificus Dominus Paulus Fancsy L . B.
Denna Anno 1658 Restitutor Dominii Bozok. Nejenek arczkepe alatt
talaltato alairat pedig e kovetkezo.
Magnifica Domina Maria Sidonia Balassa de Gyarmat, Uxor Pauli Fancsy.
Minthogy azonban 0 fols. I I . Josef csaszar a Jezsuita rendet birodalmaban
eltorie, ezen bozoki Var es Uradalom a Magyar Korona javara - Cammeralis —
atment; azonban 1795 evben az akkor kiallitott okmany alapjan a Nagyszombati Papnovelde, s Pesti Egyetem birtokaba atszallvan, most is annak birtokaban
talaltatik, s Melt. Esztergomi fo kaptalan altal kezeltetik.^
Maga Varos — kicsiny s csak is 53 haz szambol alio, s tot ajku katholika
vallasii szegeny n^pnek lakhelye.
Bozak** 1865 Martius 4en
Priczell Vilmos hit: Jegyzo.

[50r]
333/k. i . Bozok MVarosaban talaltato helynevek — valamint azon MVaros
tortenetenek Jegyzete.

* *•
1. Bozok elso okleveles emlitese 1135. (Bakacs 54.) Lambert comesre Id. Also
Mladonya 1. jegyzetet.
2. Bozok helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev szlav eredetu. (Kiss 124.)
3. Balassa Zsigmond 1530-ban elfoglalta a bozoki kolostort, a szerzetesek egy reszet
megolette, ezutan erodde alakitotta at a rendhazat es abba hajdukat telepitett vedelemiil.
(Borovszky 32-33.) A bozoki var igy keletkezett. A Fancsy csalad birtoklasara, Bozok
birtoklas-tortenetere es birtokpereire Id. Borovszky i. m. 32-33.
4. Bozok lakossaga 417, terulete 2238 hold 1856-ban.

20.

BORZSONY

Helynevek
Borzsony kozs^gebol

Honth varmegyebol.

1. ) Borzsony MVaras fekszik Honthmegyenek Ipolyi Jaras also Keriileteben Ipolysagrol Szobb fele vezeto Orszag utnak baikez fele lathato hegyek
alatt.
2. ) A ' Kcizsdgnek hanyfele neve el most? Mellyik neve bir csak helybeU
elterjedessel? mellyik ismeretes orszagszerte?
Borzsonynek ketfele neve van, es volt ezelott is. fis pedig: a koriilbtte
kozelebb 's tavolabb fekvo magyar ajku helysegek's Varosok "Borzsonynek" a'
nemet falvak es Varosok pedig "Deutsch Pilzennek" szoktak nevezni, sot magok
a Borzsonyiekis, magyaroknal "Borzsonyieknek" nemeteknel "Deutsch Pilznezeknek" nevezik magokat, 's illy forman orszag szerte is ismeretes. A ' kozsegben
magyar es (: szasz kiejtessel :) nemet nyelv divatozik, de nagyobbreszt a' nemet
van hasznalatban.
3. ) Volte hajdan a' kozsegnek mas elnevezese? vagy talan csak kiilonfele
keppen iratott a' mostani helynev?
A ' Rkath. Plebania iratai kozt lathato, hogy Borzsonynek 1293. ev koriil
"Berzen" neve volt, iigy szinten H n i J ^ 6vhen Zsigmond kiraly - az akkori
Esztergomi Primasnak bizonyos "Strengenthal" nevii Banyaszatot (: a' hoi "Platina" is talaltatott, 's hoi hagyomany szerint 100 banyasz dolgozott :) okmanyilag ajandekba adta — az okmanyban "Berzen" neve emlitetik. Honnet vette a*
mostani nev^t nem tudatik.* A ' helysdg pecsetjen, mellynek kozepen Szent
Adalbert piispok pasztori palczaval all, ezen kbrirat van: "Sigillum Oppidi
Borzsony" de evszam rajta nintsen.
4. A ' kozseg mikor emlittetik legkorabban? 1293^211.
5. Honnet nepesittetett?
Errol bizonyos adatok nintsenek, hanem hagyomany szerint a' Banyaszat
elenyeszte utan a' banyaszok foldmivelesre szantak magokat. Ennek bizonylt^ka
lehet az, hogy az oreg katol. templom homlokzatan banyaszati czimer lathato.
Evszam azonban ninsten, hanem az ajtok es oltar folotti oldalbordas
(: Stein=Ripp0 :) boltozata Goth stylii.
6. ) Mit lehet tudni koztudomasbol, hagyomanybol, irott v nyomatott
emiekekbol a' nev eredeterol, ertelmerol? mindegyik nyelvil helynevre nezve?
Irasbeli adatok errol nintsenek. Az oregebb lakosok mondata az, hogy itt
lett volna eredetileg harom Banyasz, kinek neveik voltak: Kaverberg, Szand, es
Pilzner, 's hatarban vanis ugyancsak erdoszdlen egy "Kaverberg (: bogarkert:) es
Szand (: homok :) diillo (:mellyekr61 alabb szolunk :) 's ezekrol az a' hagyo-
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many - hogy a Kaverberg neven - a Kaverberg erdo szelen - Szand a' homoki
diilloben, iitottek volna satoraikat. Pilzner nevet pedig e volgyben, a' hoi
jelenleg Borzsony all - maradt voba satoraval, 's onnet van a' falunak neve is
"Pilzen.
7.) A ' kozs6g hataraban elofordulo tobbi topographiai nevek, mezo, dullo,
szanto s. a. t.
Az egesz hatart magaban foglalo adotelek konyv szerint Borzsonyben
kovetkezo diilok talaltattnak:
1. Belso telek. Ebben vannak a' hazak, gazdasagi epiiletek, pinczek, kertek, kiitak, harom Rkatolikus, egy evang. Templom. Keresztul a' kozsegen
folyik egy patak, melly a' hegyekbol eredven hat malomnak szolgalatara van.
Neve nintsen. Utza van: felso — also - tulso - kozepso - es templom utcza.
Lelekszam: katol. 858. evang 787. kalvin 12. Zsido 36. Oszvesen 1693.'
2. Espach diilo. Krumpli es kenderfoldek. Nevenek eredete nem tudatik.
3.) Baumholcz. Kozos legeloje a' kozsegnek. Neveredete nem tudatik. A '
falu szelen fekvo domb.
4. ) Felso kenderes. Nevet onnet viseli, mivel ezen kender foldek a' kozseg
felso vegen fekiisznek.
5. ) Hoszii reti foldek es retek. Neveredete nem tudatik. Vannak kender es
buza foldek es retek.
6. ) Ruvtok. Nevenek eredete nem tudatik. Az erdobe nyiilo hegy oldalban fekvo szanto foldek.
7. ) Bogarkert (Kaverberg :) ennek eredeti neve a' 6^^ kezdesben volt
emlitve. Az erdobe nyiilo zug keves szanto folddel.
8) Magyarhegy allja. szanto foldek es szollok. Eredeti nevet veszi azon
hegyrol, mellynek neve "magyarhegy". A ' hegyrol alabb lesz szo.
9. ) Vontato hoszii foldek. Neveredete nem tudatik. Itt csupan szanto
foldek vannak.
10. ) Felso foldek. Ezen szanto foldek azert neveztettnek illy neven, mivel
a' kender foldek tetejen fekszenek.
11. ) Kozepso Kenderes. Kenderfoldek. "Kozepsoknek" azert hivatnak
mivel a' felso es also kenderesek kozt kozepso helyet foglaljak.
12. ) Hatulso szollok. Nevok onnet szarmazik, mivel a fal hatulso reszen
fekiisznek.
13. ) Rozsafoldek. Csupan szantofoldek. Neveredetok n tudatik.
14. ) Kutyahata
do
do
15. ) Novakkiit.
do
do
Bizonyos Novak nevezetii VMikolai lakosnak volt ott szanto foldje, a' mellyen
egy kiit van, 's ezen kiittiil veszi neveredetet az egesz diillo.
16. ) Szalasvblgy. Nevenek eredete nem tudatik. Itt vannak, szollok, retek
es szanto foldek. A ' diilon keresztii folyik egy kis patak, melly a' fentebb
emlitett Novak kiitbol ered, es diilo neven szalasvolgyi pataknak neveztetik.
17. ) Magospart. Neve onnet ered, mivel egy magoslatra nyiilik. Itt vannak
szollok es szanto foldek. A ' szollok teren hajdan egy var lehetett, mellynek
mostis " T r a u h o f a neve. A ' szoUomiveles alkalmaval talaltattnak itt hohni
cserepek, tegla darabok, romokbol valo kovek.
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18. ) Paukeszgrund. Elnevezesenek oka nem tudhato. Itt vannak szollok es
szanto foldek.
19. ) Homokretek. Az itt fekvo retek es foldek azert nevezettnek illy
neven, mivel a' fold alapja homok.
20. ) Csades: Az ezen diiloben fekvo retek azert neveztettnek csadesoknak,
mivel a' fiivok csade forma.
21. ) Hidegkiit. Szanto foldek es retek. Ezen nevezetoket onnet szarmaztatjak, mivel ott egy hideg viz forras van.
22. ) Kaposztas. Itt vannak retek, foldek es ket malom. Nevet ezen diilo
onnet veszi, mivel valaha itt kaposzta termesztetett.
23. ) Also Gevend. Szanto foldek. Nevok eredete n tudatik.
24. ) Homok. Szanto foldek. A ' homokos talajarol veszik nevoket.
25. ) Gorhegy. Szanto foldek. Nevok eredete ii tudatik.
26. ) Mely arok. Szanto foldek. Ezen foldek arkok kozott fekiidven, arok
nevet viselik.
27. ) Keresztfoldek. Ezen szanto foldek valodi keresztfbldeknek neveztetthetnek, mivel nem sorba egymas mellett, hanem keresztiil kasul fekszenek.
28. ) Felso Gevend. Szanto foldek. Nevok eredete h tudatik.
29. ) Felso es kozepso hegy. Csupan szollok. Ezen diilo onnet szarmaztatja
a' nevet, mivel a benne fekvo szollok ket osztalyra osztvak. Az also osztalyuak
"kozepsoknek", a' felso osztalyuak pedig "felsoknek" neveztettnek.
30. ) Farkasvolgy. Ezen diilon keresztiil folyik egy kis patak, melly a'
volgytol farkasvolgyi pataknak neveztetik. E ' diiloben vannak foldek, retek,
szollok es gyiimblcs kertek. Ezen diiloben fekszik egy darab ter szanto foldek,
mellyek templom foldeknek neveztettnek azert mivel a' dezsma a R . Catol.
Templomnak adatik. A ' Katol. Plebaniahoz tartozo ret oldalaban van egy kis
kut, mellyben apro piros szinii granat is talaltatik. Franko Andras retje kozepen
szinte van egy kiapadhatlan kiitforras. A ' diilonek nev eredete ii tudatik.
31. ) Veiszakker. SzoUohegy. Nevezete onnet szarmazik, mert az egesz [54']
teriileten keresztiil egy feher fold vonal lathato.
32. ) Kriger. SzoUohegy. Neveredete nem tudhato.
33. ) fijjeszto retek. Az erdobe nyiilo retek. Kempf Gyorgy retjen van egy
kaposztas. Nevok eredete ii tudatik. Itt kezdodUc mar a' Primatialis Uradalmi
Erdo.
34. ) Roth. Az erdoben fekvo tisztas, meUy legelonek hasznaltatik. Ez
azon oknal fogva Rothnak neveztetik, mivel ez hajdan erdobol szoUoknek
irtatott ki (: ausgerottet:).
35. ) Bizmet. Itt fekiisznek erdokozti meredek oldalon retek es foldek. A '
retek aUjan van sziklabol kivagva egy kiitatska, melly embereknek iigy mind
marhaknak elegendo es tiszta vizet ad. Neveredete ii tudatik.
36. ) Sleifenret. Az erdoben fekvo foldek es r^tek. Ezen diiloben van
bizonyos Granar nevii kiit, a' mellyben, es mellette folyo patakban valosagos —
kissebb nagyobb termetii, piros szinii, es raffinirozott (:gephUffen :) gombblyii
alakii Granat szemek talaltattnak. Eme Granatokrol a' meg mostis elo helybeU
Jegyzo es iskolatanito Boszner Andras azt beszeli, hogy 6 1832 evben, OkoUcsanyi Karoly akkor volt Foszolga biro altal hivatalosan kikiildetven, azon kiitat
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taj^kdt megvisgalta, 's magavan veven egy nehany iskolas gyermeket, mintegy
1 fontra valo Granatot hozott, valamint a Farkasvolgy 30^^ szamii diiloben l^vo
Plebania ret kiitjabol is. A ' Talalmanyt a' Fobiro csak ugyan altal veven,
probatetel v^get Becsbe kiilde. Onn^t - amint emlitett jegyzo mondja — a*
fobironak azt irtak, hogy a' Granat valosagos, csak az az egyetlen hibaja, hogy
fiiras kozben elpattan. Ebbol azt lehet kovetkeztetni, hogy a' Granat tulsagos
kemeny.
^ Homlokko. Az erdoben fekvo retek es foldek. Gror Josef rdtjen van
egy jeles tisztasagii es hideg bo vizforras, a' diilonek neveredete'nem tudatik.
38. ) Kozepso bercz. Erdo. Kbzepsonek neveztetik, mivel ket hegy kozott
fekszik. E ' bercz alatt, a' ket hegy kozti volgyecsken keresztiil futo patak
mellett, volt a' legkozelebb miilt evekben bizonyos Bauer Ignatz Esztergomi
IzraeUta kereskedonek festek fabrikaja, melly azonban ketszer leegven, jelenleg
csak a helye lathato.
39. ) Esztergalos bercz. Erdo. Valaha itt esztergalosok dolgoztak, 's ezektol vette a' nevezetet. Alatta vannak banyak, mellyekbol festeknek valo fold
asatott. A ' fold magaban sarga vernyeges, de "spiritus" es mas (: nekiink
ismeretlen :) szesz vegyitekevel akar milly szinii festeknek at alakithato.
40) Vassverem. Erdo, es legelo. 30 evek elott itt dezsma ala tartozo
krumplifoldek is voltak. Ittis van egy kiitforras. A ' diilo neveredete nem tudatik.
4 1 . ) Hoszii bercz. Erdo. Neve a' hosszasagatol veszi eredetet.
42. ) Tolmacs hegy. Erdo. Neveredete n tudatik.
43. ) Szennveg oldal. Erdo. Itt van egy uradalmi szanto foldi tabla. Neveredete n tudatik.
44. ) Irtasok. Erdokozt fekvo Primasi Urasagi major, es ket erdosz lakasa.
Koriilotte van 4 urad. Tabla. Ezen ter 1840 koriil meg erdo leven — szanto
foldeknek atalakitatott, 's azert "Irtasnak" neveztetik.
45. ) Szarvasko. Erdo. Neveredete nem tudatik.
46. ) Bezina. Erdo. Ezen diiloben van a' 3^^ kerdesben emlitett "Strengenthal" banya, mely jelenleg "Allmosenstolle" nev alatt ismeretes. A ' diilonek
neveredete nem tudatik.
47. ) Sohegy. Erdo. Itt fekszik Borzsonynek ket db rdtje, mellyen egy
kiitforras lathato. Neveredete nem tudatik.
48. ) Sashegy. Erdo. Neveredete nem tudatik.
49. ) Cseresnyebercz. Erdo. Itt van a' Rkatol. Templomnak ket retje.
Nevet onnet vette, mivel benne sok cseresznye fak talaltattnak.
50.) Lohegy. Erdo. Ezen teren fekszik Borzsonyi kozsegnek egy db retje.
Ezen diilo szelen kospallag helysegbe vezeto gyalog lit mellett van egy to.
Neveredete n tudatik.
51. ) Inholcz. Erdo. Neveredete ii tudatik.
52. ) Glazermad. Erdo.
do
53. ) Nagy Janos laposa. Erdo. Neveredete kovetkezo: hajdan tartozkodott
ezen erdosegben bizonyos Nagy Janos nevii Zsivany, kiis itt agyon iitettven, itt
elis temettetett. A ' sirja mostis lathato. A ' tortenet idoszaka nem tudatik.
54. ) Szenahegy. Erdo. Neveredete nem tudatik.
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55. ) Palcz
do
do
56. ) Hegyeshegy. do Nevet a' hegyes tetejerol viseli.
57. ) Hoszii volgy. Erdo. Az alljan patak szelen retek fekszenek. Talaltatik
itt bizonyos "sos" nevezetii kiitforras. A ' diilo a' hoszasagatol veszi nevet.
58. ) Kolczergespir. Erdo. Neveredeterol misem tudatik.
59. ) Kainerhof. Erdo. Imittamott tisztasokis vannak es 3 kiitforras. Neveredete ismeretlen.
60. ) Rozsabanya. Erdo. Ezen hegy alatt van 4 banya, es egy kiitforras.
Nevenek eredete il tudatik.
61. ) Gbrbeko. Erdo. Ezen hegy alatt is van egy banya, es egy ret. Nevet
a' csavarodo litjarol veszi.
62. ) Poganyhegy. Erdo. Tetejen van egy tisztas, 6s alatta ket banya. A '
nagyon meredek sziklatol veszi neveredetet, mert pogany jaras van rajta.
63. ) Magyarhegy. Erdo. Tetejen van ket to, egy kiit, es alatta egy banya.
Neveredete fl tudatik.
64. ) Szent Istvany tere. A ' helysegtol vagyis a' borhazaktol nyugotfele
mintegy puska lovesnyire all Szent Istvan kiraly kapolnaja, epeteszeti modora
bizantikus romai. Hagyomany szerint ezen ter valamint 23'k szamii diilotol
kezdve 33^^ szamii diiloig csupa erdo volt, mellybe Szt Istvany ligyis Esztergomban lakvan gyakran vadaszni jart. Kupa, Somogy megyei pogany varnagy
altal iildbztettven Sz. Istvany ugyan ezen erdosegbe nehany szaz embereivel
menekiilt addig mig Isten segitsegevel kupat legyozte. 'S ennek emlekeiil ezen
kapohiat, melly kistemplomnak is beillik felepitette. Az egesz epulet valamint a
tornyais csupan negy szegii kovekbol van oszve allitva. A ' tizenhetedik szazadban, midon e' kapolnat a' komiivesek javltottak, egy teglat dobtak le
mellyen 1005 szam volt kiteve. A kapolnan ugyan az evszam sehol sem lathato.
Ezen epiilet koriil van veve egy kofallal, mellynek delnyugotti oldalan van egy
nagy ko, a' mellyen 1636 szam van vesve. A ' bejarasi kofal kapuja folott van
egy ko ezen felirattal: "Zacharias Popp fieri fecit 1632". Ezen Zacharias Popp
Borzsonyi lakos volt, mert a' haza vegen, es az katol. iskola mester kertje vegen
van egy kiapadhatlan kiit, melly mais Popp kiitjanak neveztetik, es legtobb
latogatoja van az egesz kozseg valamenyi kiitjai kozott.
Itt talan abban hagyhatnank mar a Szent Istvany teret, es pinczek nem
mesze leven leterhetnenk egy korty fris italra, de amint a kapun kifele joviink,
egy faragot, 's mintegy siichnyi (:labnyi:) foldbol kiallo kobe botlik egy
oregiink, s azt kerdi valljon mi a' patvamak valo itt ez a' ko? feleletiil kapott,
hogy biz az alatt a ko alatt kuruczok csontjai hevernek (: csak kar hogy
evszama nincsen :) mellyeket kurucz habonikor itt erte az utolso ora, de a'
kapohia ejszaki oldalan keritesen belul egy lijnyira sem kell asni, oily csontvazakra akadunk, hogy inkabb a' marhacsontnak - mintsem emberenek mondhatunk. Regi idoben temeto volt itt, es kisse tovabb lepve van jelenlegis temeto
hely. Egy fiatalabb regiseg buvar tarsunk, k i a' leirtt keretesre koltott penzt
talan inkabb zsebbebe szrette volna be csusztattni mintsem Isten dicsbsegere
kiadni, nem el^gedett meg azzal, hogy a' keretes meg van, hanem kerdeze —
valljon ki lehetett az a' Zacharias, hogy Uly temerdek p^nzt adott ki? Annak
azt feleljiik, hogy a' Zacharias Popp Borsonyi jo modii gazda ember volt, 's ott
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lakott, a' hoi jelenleg Kempf Dani iQii es Hirth Istvany lakik, ez az egesz porta
az ove volt, 's a' meflyire jot^vij, akadozo, 6s szelid f^rfju volt, afiyira a hittvese
gonosz, marakodo 's fukar volt, ugy hogy semmi fele szegenynek legkissebb
alamisnat sem adott, ellenben a' sertveseit mindenkor a' legszebb gabonaval
maga etette. A ' mit tovabb mondunk, nem ugyan valamelly vallasczik, hogy azt
mindenkinek elhirmie keUendk, de a' legoregebb lakosok ezt apaiktol hagyoininy keppen megtartottak. Tudni illik a' fent nevezett fosveny aszony meghalalozvan, hazajart a' sertveseit etettni, 's ugy hogy szomsz^djai is lattak. A ' jo
lelkii Zacharias ezen Idtvanytol es gyalazattol megmenekulni ohajtvan, - a'
Plebanos Urhoz tanacsadasert folyamodott, kiis azt javasolta nekie, hogy az
Isten tiszteletere tenne valami aldozatot, ezt a' Popp Uram elfogadvan — ezen
keret^st csinaltotta's azon ido ota felesege haza jarni megsziint.
65.) Fagyos aszony. Erdo. Nevet ormet viseH, hogy bizonyos aSzony
leveUel Szokolyara tartvan, az utatt elteveszte, 's az erdoben ide 's tova tebolyogvan ejszak idejen ezen teren megfagyott es elis temettetett.**

Ganadi puszta

[56^]
"

Borzsonyi kozseg hatarahoz van kapcsolva a Ganadi puszta, az elott Grof
Eszterhazy, jelenleg Grof Breunen tulajdona. Ezen puszta, melly egy majorbol
6s egy csardabol all, fekszik az Ipolysagrol Szobb fele vezeto liton Tolgyesi
helyseg szomszedsagaban.^
Ezen pusztanak kovetkezo diiloi vannak:
1. ) Felso 6 Ganad. Szollok. Itt terem a' hires Ganadi bor; az eg6sz
pusztan fekvo szolloket Borzsonyiek mivelik, hasznaljak es desmat az Urasagnak
kiszolgaltatjak. Felsonek neveztettnek, mivel partos helyen fekszenek.
2. ) Junklnaghieu. Szollok. Illy neven azert neveztettnek, mivel legutobbi
eletesiiek.
3. ) Albert. Szollok. A ' diilo bizonyos Eszterhazy Grof Albert fiatol vette
ezen nevezetet.
4. ) Uj Ganad. Szollok. Ezen szollok teren fekszik az Urasagi bordezsma
haz. Nevet onnet szarmaztatja a' diilo, mivel kesobben iiltettetett k i , mint az
ISO pont alatti.
5.) Sziget. Urasag retje Ipoly folyon tiil szalkai r^tek retek szomszedsagaban egy Szigetben fekvo.
6. ) Kortvelyes. Majorsag korul fekvo ter, es legelo.
7. ) Ipoly parti es litfolotti. Urasag tablai. Ezen tablak Ipoly partjan es
orszag lit folott fekiidven, nevoket innet szarmaztatjak.
8. ) Urasagi tabla es legelo. Oj tabla. Legujabbi felszantatasatol veszi nevet.
9. ) Kozepso lij ganad. Szollok. Tobbi szolok kozt fekiidven, kozepsonek
neveztetik.
10. ) Patakganad. Szollok. Az alattok folyo pataktol, melly Borzsonyi
hatarban fekvo 3(fi^ diilobol ered - nevoket veszik.
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11. ) Oarazs. Egy dombon Uvo urasagi legelo es ret. Nev eredete nem
tudatik,
12. ) Also 6 Ganad. Szollok es szanto foldek. Alsonak neveztetik mivel a'
felso 6 ganadnak alljan fekszik.
13. ) Vinterlait. Szollok, "Winterleitnak" neveztetnek, mivel ejszak fele
fordltvak.
14. ) Grofis. Szollok. Ezen nevoket onnet veszik, mivel ezen ter valaha
Grof majorsagi szolloje volt, kesobben azonban Borzsony ieknek szetosztatott.

A l t a i c OS 6szrevetel.
A ' borzsonyi hegyekben talaltato banyak 1846— es 1847, evekben viragz^sban voltak ugyan, 's mintegy 35—40 ember, kik koziil nagyobbreszt
Borzsonyiek voltak, talaltak eletmodjat. De 1848*^ evben a' forradalom bekovetkezven, 's 1849ik evben a' "Kossuthi" bankopenz folyamabol kimaradvan,
a' ket Franczia Ur altal letett alappenz is elenyeszett, 's igy a banyaszatis
megsziint, Kesobben 1858 ev koriil bizonyos Bauer Ignacz esztergomi zsidoboltos egy reszet az elhagyott banyaknak altalveven, a' banyaszatot ismet
feleleszte (:lasd 38 39*'^ diildt:). Ez utan ismet 60^^ szamu Rozsabanya
duloben levo ken kovet "Schwewelstelle" banyat nyitott es sarga foldet Borzsonyi 12''' diiloben mostis meglevo egeto kemenczeben egettetett, mellyet
kiilonfele festeknek hasznalta.
Idokozben emlitett gyarok szokolyai erdoben levo banyakat visgalni akarvan, egy iiregbe esett es agyon ute magat, 's ezzel a banyaszatnak is vege
szakadt. Borzsonyi hatar kovetkezo szomszed helysegek hataraitol komyekeztetik: Letkesi, Tolgyesi, VMikolai, Perocsenyi, Szokolai, Kospallagi es Mnosztrai
hataroktol.
Kelt Borzsonyben NovBr lO^n 1865.
Boszner Andras jegyzo altal.

Glazer Marton Biro
Durjan Gyorgy T . Biro
Somogyi Marton Eskiit
Farkas Janos
Georg Staug
Dienesz Andras
Lasztovitz Janos
Pahs Istvany

* * *
1. Borzsony elso okleveles emlitese 1138. A nev bizonytalan eredetii, talan egy
"parton, dombon lakok" ertelmu szlav helynev atvetele. (Kiss 441.) Sokkal valoszinubb az
olasz verzina (kanyafa) szobol valo eredeztetese, melyet mar a honfoglalas elott izmaeli-
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taktol vettiJnk at (kereskedelmi cikk volt). Ez esetben a helynev nagyobb valoszinuseggel
volna osszekapcsolhato a hegyseg nevevel. (MNYTESZ). A magyar berzseny szinnewel valo
kapcsolata talan figyelmet erdemel. Nagyborzsony banyaszatahoz Id. H O R V A T H L A J O S :
Adatok a Dunakanyar banyaszatahoz. Dunakanyar 1980/1. 66-68.
2. Borzsonynek mar a X V I . szazadban is volt pecsetje, amelyen Zsigmond kiraly
alakja lathato, allitolag 6, kesobb Albert kiraly telepitett szasz banyaszokat Borzsonybe.
(Dercsenyi I . 500.)
3. Borzsony lakossaga 1533, teriilete Ganad es Banya pusztakkal egyutt 8670 hold
1856-ban.
4. A Fagy erdot 1394-ben emliti oklevel. (Bakacs 56.) A megfagyott asszony meseje
szentimentalis nepi etimologia. Valojaban inkabb fagyal erdorol van szo.
5. Ganad egykori telepiiles, elso okleveles emlitese 1270. (Bakacs 117.)

21. C S A B R A G

VARBOK

Helynevek
Csabrag Varbok kezsiggebol Hontvarmegyeben
1. Stolici ochodzi menovanja i kterej sa
Obec vynachadza
Stolica Hontjanska Ochodza bzovska
od mestecka Bzovik tak jmenovana
2. Ci Obec aj vjactorakje pojmenovanja
ma, a ci len na obicajnvo meno sa
vzdi menovala a dla tochto menovanja vseobecne znamo jest*
I

Obec Vrbovok sa vzdi na obicajnvo
meno menovala, bez pochibi od
dolini V kterej tri dedini tim ze
menam menovane lezia.

3. Ci mala Obec za starodavnich casov
aj druhvo pomenovafija?
0 druhom pomenovani nikdo nezna
4. S teijeho najstarodavnejsjeho roku sa
obec spomina
Matriky na drjenove len roku 1737
Obec Csabracko vrbovska sa spomina
starsje data tejto obec sa nenachadzaju
Odkjal j a a skrz akich obivatelov
sprvu pocjatku Obec obidlena
Co sa z kroja a reel ludu pomerkovat'
da obydlena bola bez pochiby od
husitov
6. Cvo sa mvoze s pismov pisanich lebo
tla&nich z Matriky alebo skrz starich
ludi reci o pocjato^nom menovani
obci vedjet
Zo starich pismov a reci tiez sa nic
nezna
7.

Chotamim jednotlivim honem z
vlastno a historidnvo pojmenovanja ci
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sa nevinachadza dolini vr§ke Studne
jednotliyje haje h. nemaju svoju
zvlastnu pameti hodnost^ jestli maju
odkjal svon puvod beru, Ci sa nepameta alebo s pismov viskumat nemvoze
iebi sa v chotare a v obci kedi boU
Turci obratili a h po tichto dake
pameti hodnosti neostali?
Zvlastno pomenovanja njet zjedno
krem
Konskyho, bezpochybi od
Kunov tak nazvaniho. A isti kus hori
nedaleko zamku lezjaci Taborisko od
tam V tabore lezicich Turkov Tabor^
iskom nazvani
Co sa zamku tice Csabnadskyho, strmja este njektere zrucanini
murov na kterich este aj malbu v njekterich izbach ktere na velku
starobytnost ukazuje strmi tam aj jedna brana na kterej do nedavna
napis Habet cui Deus dat Franciskus Kohari a pod nim Non habet
cui adimit Georgius Balasa videt bolo
psano V Csabnackom Vrbovku^ dna 11-ho Marca 1865-ho
Mikula Ondris richtar
Knyazsovitz Samuel obivatel
Palo
Vozar Martin
Farkas Martin

Jozef Lilye
(obci notar)

* * *
1. Lasd Kecske-Varbok 1. sz. jegyzetet.
2. Csabrag-Varbok lakossaga Konszka es Csabrag-Varalja pusztakkal egyutt 387, teriilete 2674 hold 1856-ban.

22. C S E R I

Helynevek

[66']

Cseri kozsegbol, Hont megyebol.
Cseri Helyseg

[66^]

Cseri Helyseg Nagy-Hont Varmegyeben Bozoki Jarasban be kebelezve van,
A videk kuldn taji elnevezessel nem bir,
Nem csak az emberi emlekezet ota, hanem a' kozseget illeto iratokban is
ezen Helyseg mindeg Cserinek: Czerovo neveztetett. A ' leg regiebben Chery-nek
iratott. Mas neve ismertetik 's iratokban sem talalhato. A ' kozseg a nyilvanyos
egyhazi es kozsegi irat tarakban kesobben emletetlk mint maganyos iratokban.*
Leg regibb okmany mely kozsegiinkben ismeretes az 1368''^ evben szerkeztetett, 's ez nem egyebb mint Csery Miklos es Domotor egy reszt, es Csery
Janos es Gergely kozt letesitett Oszto level. Ebben a kozseg Chery-nek neveztetik. Az Egyhazi irat tarban leg eloszor 1540 korul emletetik.
A ' font erintett 1368'1^ evben kelt Csery fele okmanybol vilagos hogy mar
akkor 30 jobbagyi telek letezett, mellyeknek birtokossa Csak ugyan ezen Csery
csalad volt. - Mar honnan szarmazott volt ezen nepesseg az ki kutatni lehetetlen. Hogy azonban a kozseg a Huszita haboriikban is nepesetetett nem csak
valo szinii, de bizonyos. Ezt bizonyitja a' nep hagyomany, tovabba azon
koriilmeny, hogy a' kozseg 1540*3^" mar tisztan Protestans volt 's Pappal birt,
erre mutatott a regi 1855^^" le dontott Huszita alakban epitett 's le keritett
Templom, vegre a' mostani nep besz^dje es ruhazata csalhatatlaniil ezen eredetre
mutat.
A ' nev eredetere nezve eldontendo volna vallyon a' Helyseg nevet Cseri, a
nevezett hason nevii csaladtol mint foldi Urasagtol, vagy meg forditva ezen
Csalad a Helysegtol, s ez ismet Cser-fa erdoktol, mellyek hataraban szamossak
nyerte e'? Igen valo szinii hogy ez litobbi all.
Azt bizonyitja kozsegiinkhez kozel fekvo 's szinten egyes fa nemektol [ 6 ^ ' ]
koltsonozott nevekkel. Pelda erre: Varbok; Vrbovok, fiiszfa = vrba; Alsok:
Jalsovik, Jalsa = Egerfa; Drenyo, Drjeiiovo Drjeii = Somfa. Igy igen kovetkezesen Cseri Czerove Czer = Cserfa.
A ' kozseg hataraban fekvo Erdok, retek, mezok pusztak s. a. t. kiilonossebb elnevezesek ezek:
a.) Erdok Haj, igy neveztettnek a' kozseghez leg kozelebb fekvo erdok,
valo sziniileg Hajiti, az az szorosabban vedeni igetol. Bukovina vagy bucsina,
Bikfaerdo: Brezina = nyirfa erdd.
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b. ) Retek: Polyan az az rosz r^tek, plan; = rosz; Sirokje liiki = szeles
retek. Visztavenvo, hataron fekvo minden veszedelemnek ki tett (: visztaveni :)
retek.
c. ) Mezok: Maczocha, az az rosz helyen fekvo szanto foldek; Visok,
emelkedett helyen fekvo foldek; Mocsere = vizes, mocsaros foldek; Blata = saros mezo; D^hje honi = hosszu vonalii foldek;^ Zahumnja = Pajtak megett
fekvo foldek.
d. ) Pusztak; Duchenyecz = egykori birtokossatol Duchonytol igy nevezett
puszta, egyetlen a hatarban.
A ' kozseg fekvese eszaktol deifeie es Kelettol nyugot feie le hajlo fei fold
(: Hochebeer.) Deire vegzodik terjedelmes Csabraghy Erdokben illetoleg voldjeiben. Nyugatra Trpin, eszaknak Littava, keletnek Csabb es Keszihocz hatdrai.
Jegyezte Cseriben' 1865 Febr ho 27en
Brozik Andras sk.
kozsegi jegyzo.
•

*

•

1. Cseri elso okleveles emlitese 1273. (Bakacs 101.)
2. A Blatizka helyet 1349-ben, a Mocsarfo volgyet 1363-ban emliti oklevel. (Bakacs
103.)
3. Cseri lakossaga 844, ebbol Drenohegy pusztan 54, teriilete osszesen 4587 hold
1856-ban.

23. CZEKOCZ

Helynevek

[641]

Czekdcz kozsegbol, Hont-megyebol.
1. Hont megye - Bazoki Jaras Czekocz kozseg.
[64V]
2. Csak egy neve Czekocz vagy tot nyelven Cekovce, s ezen neven
ismeretes.
3. Nem ez eredetisege bizonyitja.
4. Nem tudhato s valosziniileg Bozokkal egy idoben allapitatott.*
5. Allitolag Szaszhonbol jott lakokal ide Gyarmatositotta Grof Lambert.
6. Tulajdonkepen a nev eredete nem tudatik, de annak ertelme szerint, e
kovetkezo eredetet vagy magyarazatot lehetne nekie adni ugy mint:
Miutan Czekocz kozseg oshegyek s erdok koreben fekszik, — mellyekbol
tobb patakocska folyvan a kozseg folott osszpontosul - ezen kozseg nevezete
lehetet Tekovce — azon szobol eredve teqe tojest — az az folyik — Tekovce
tehat osszefolyas honnet szarmazhatott Czekovce s ebbol magyar neven
Czekocz.
7. 1. Biacs - Podjame - Zsebiki - Gerlach - Lipovecz — Benyove
2^me - Korpjonaval hataros erdos helyek korbe szoU retek s foldekkel.
2. Sipkovec - pod Vrchy - Vrchy - Strarny Vrch - pod Cietim nad Hrabim - Kucselah - szinten erdos helyek Kucselach nevu hegyi lakkal
Bozok Lehota s Pelsocz - Zolyom Megye hataran.
3. Gerlach irtvany gazdasag.
4. Plieskov Mocsari Dievnicze felso Also Mladonya hataran talaltato
szantofoldek.
5. Opochlia - Czelini - szantofoldek Bozok hataran.
8. A kozseg maga ket hazsorbol s 50 haz szambol allvan ejszakrol
Szenograd Honth — Pelsocz Bozok Lehota Korpona - Zolyom Megyevel —
Nyugatrol Korpona — delrol Bozok, Keletrol Also s felso Mladonya kozsegekkel
hataros, s totajku nepnek lakhelye.
Czekocz^ 1865 Martius 6an
Priczell
* *

•

1. Csekoc elso okleveles emlitese 1463. (Bakacs 101.)
2. Csekoc lakossaga 380, terulete 2487 hold 1856-ban.

[65']

24. DALMAD

[68r]

Helynevek
Dalmad kozsegbol Honth megyebol.
lor Dalmad falu nevet allitolag a' hajdan itt lako foldes uratol Dalmadytol
vette;* e' falu tartozik a' selmeczi also jarasi szolgabirosag Keriiletebe, a' levai
orszag uttul fel oranyira fekszik, hason tavolsagra a' szantotol melly erczes
fiirdovel es hires savanyu vitel dicsekszik, es fiok posta allomas. — Lakosai a'
kerdeses falunak torzsokos tothok 's egy resze magyarok kik foldmivelessel
foglalkoznak, mas elnevezessel nem bir, mint Dalmad nevezettel, tothul is igy
hiyjak, az eg6sz hatarban semmifele patak nem talaltatik, hogy honnan nepesitetett arrol semmi bizonyossat nem mondhatunk.^ A ' Kozseg hataraban elofordulo diilok nevei e' kovetkezok: Belso telek,
kozel a faluhoz; ezt nem szoktuk szdntani, hanem gyiimolcsnek, es hazi kerteknek hasznaljuk; — Pap megy nevezetii erdo cser es tolgy fat terem. — Pap hegy
szanto foldek biizat roszot es zabot terem. — Oreg hegy szollok; — delnek
fekiisznek; keves bort terem, mert az ejszaki szelektol erintettnek, es gyakran
fagyok szoktak latogatni; alattuk es utannok egy sz6p volgy nyilik, melly
kaszallo retnek hasznaltatik. — Nad Konopruszka szanto fold, toth ebievez^s,
tulajdonkeppen kenderes diilo, buza — rozs — arpat terem. Szarkasi diilo, szanto
fold, melly az elobbit termi. Zakruti diilo szanto fold.

[68V]

Retek Sanina es Predne hike nevezettel, melly is keves szenat termd es
ritkan saijiit, fekvese hosszukas delnek fekszik; a' Magyaradi es Szantoi hatarnal
vegzodik. - Pazsit — legelo — Felsd diilo — szantd fold. — Gostumkut siker
hegy oldalas, hegyeken fekszik, szantd fold. - Pedy ratke retek, valamivel
jobban az eldbbieknel. — Kdbanya es Dobogd szantd fold a' fold alatti kdvekrdl
vette nevet; hason nevii erdd talaltatik, melly koves talaja miatt nem igen
alkalmas a' fak tenyesztesere, a' szantd fold nyugotnak fekszenek egy meredek
dombon. - Szen^iihegy szantd fold egy hegyen, melly a' tetejen sik termeketlen fold; csak ritkan termi meg a tenkelyt is. Nagy erdd cser es tobb fakkal,
fekszik nyugotra egy dombon. — Svajga ret nevezetu szantd fold es erdd, az
erdd fekszik ejszaknak a szantofdldekkel egyiitt. Irtas es mocsar szantd fold; —
mintegy 100 • olnyi mocsar fekszik e diilo kdzepeben, mellytdl kapta nevet,
folytonossan nines benne viz, csak essds iddkben telik meg es csak egy keves
ideig. — Keskenyek es Kis mocsar szantd foldek. —
Van a Kozsegben ket puszta is, es pedig az elsd Litas nevezetii, allitolag az
Alfdldrdl valami Litassy nevezetii foldes ure volt hajdan ezen puszta, melly
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szanto foldekbol, retekbol es erdokbol all, jelenleg Grof Szapary tulajdona. —
gdmb alakii fekvessel. Hrongyin nevezetii, hogy honnan vette nevet, azt nem tudjuk: ezen puszta
[^9']
fekvese tekno alakii; — tobbnyire retsegbdl all; es haszonvehetetlen arkokbol
(all).
Ezen kozseg oszves hatara szanto foldekben 2880 hold — 380 • 61, —
retekben 218 - 1198 • ol. - szollokben 119. hold 143 • 61, legel6kben 739
hold 1158 • 61 - erd6kben 705 hold 223 • . Vegre ezen K6zsegben jelenleg talaltatik 400 lelek a' kik romai katholikusok,' egy templommal, az Nadasi plebaniahoz tartozo fiok egyhaz; ezen k6zseg
egy regenyes v61gyben fekszik. - Hataros, ejszakrol Nadas K6zseggel, Keletrol
Apath Maroth — es Egeghel; Delr6l Magyarad es Szanteval, - nyugotnil, - Bori
K6zseggel.
Ennyibol all Dalmad K6zseg leirasa.
Kelt Dalmadon 1865'k evi Majus 15en.
Brya Janos biron

Buvna Mihaly

* * *
1. Dalmad helyneve szemelynevbol keletkezett -d helynevkepzovel. (Kiss 172.)
A helyi birtokos csalad neve a telepiiles nevebo'l alakult melleknevi -i kepzovel.
2. Dalmad elso okleveles emlitese 1138. Egyhazasdahnad 1402-ben. (Bakacs 104.)
3. Dalmad lakossaga 330, teriilete Litas es Hradin pusztakkal egyiitt 2385 liold
1856-ban.

25.

[70r]

DARAZS

Helynevek
Darazs kozs^bol, Hont megyebol,
mely kozseg Szud Darazs kozseg nev alatt ismeretes leven. - A ' mint az alabb
po pont tartalmaban folvilagositva lesz, 's alabb irt pontokra folvilagositva es
sziikseges's kivant jegyzetek meg tetettek.

[70V]

[71']

ad imum Darazsi tartozik Hont Megye Selmeczi Jarasba, anya egyhaz E
Helyseg fekszig egy melyvolgyben, ama Klaszita Helysegtol lefele huzodik Sipek
alatt Selmeczi volgyek egyesiil kelett felol meredek helyseg teriil nyugad felol
szinten helysegel oszve van, - a volgy mint egy 80 61 szeles mellyet kete vagja
Klaszitai t6veben eredo patak, a' patak ket oldalarul retseg teriil el, melly a'
patak jobb oldalan k6zep szervi josagu, a' patak medre mint egy negyt 61 szeles
's a' hegyegb61 zapor eso k6vetkezteben rohano viz altal mindeg szilesebre
mosatik a' K6zseg nem kis karara, mivel ez altal a' ndlkiil keves retsegeket
csonkitja.
Hatara nagyon silany k6ny6 agyagos f61d, retsege keves, 's k6zepszeru
takarmany ad, ez el6tt a' foly am medre oily melly nem vala gyakoribb viz
aradas kovetkezteben termekenyebb volt, ambar most is nemelykor el6nti a' viz
retseget, de a' termekeny iszap jelenleg nem 61epszigbe.
ad 2^^^ A ' k6zseg neve Darazsi (: Drasovczi :) mert ezen nev alatt, a'
mult szazad masodik feleb61 ered6 okmanyokon fordul el6,* seihi mas megkii16mb6ztet6 vagy sajacsagos melegneve nem leven, am bator Darazsi Nitra Megyeben is letezig.
ad 3""^ Hajdan a' regi okmanyog tamisaga szerint Szud Darazsinak iratott,
anibar kozeletten csak Darazsinak neveztetett. Regi id6kben nagyon leven a'
kozseg felso, k6zep, es also Darazsinak osztatott, de kiilombfele csapasok
k6vetkezteben, mint lakossaganak, mint a' hazak szama nagyon le apatt.^
ad 4tum Mikor emlitetik Iegel6sz6r a' k6zseg? nem tudatik.
ad 5tuni Honan nepesitett? az nem tudatik, azonban lakosaga mindeg
szlav ajku volt.'
ad 6t"ni A ' Helyseg nevenek eredetitt kipuhatolni nem lehetett az melly
homaly fedi.
ad ymum A ' kozseg hataraban el6 fordulo Topografiai elnevezeseg a'
k6vetkez6k.
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1. Zahumno dolo elnevezese veszi, hogy belso telkek utan kovetkezik.
2. Vini hrb, veszi eredetitt az ot letezo szoloktol, mert vini hrb szolo
domb.
3. Prelosok, djolo eredete nem tudatik.
4. Konopicka, ehievezese az ott letezo kender foldektol ered.
5. Za Cinterinom neveztett vette, hogy temeton tiil fekszik.
6. Kopanicki vallosziniileg elnevezese kapta, hogy ezen (nevenek)
dyoloben irtvan foldek vaSak.
7. Sovcoj haj nevenek eredetti nem tudatik.
8. Nad Bukovinkov valoszinlleg nevett vette a' foldeg alatt teriilo, hegy
oldalban Napdacz letezo biig erdotol.
9. Dolina. Elnevezese ered, hogy kis voldyet kepez.
10 Nad Dolinov, hogy voldy fele fekszig, iigy nevezik.
11. Nad stramicov, elnevezese valoszinleg onan jon hogy hoszii hegy oldal
felett fekszik.
12. Sirakovec nevenek eredeti nem tudatik.
13. Dlhje honi eredetit veszi hogy hoszii foldek leteztek e dyoloben.
14. Kut. E dyolo nevet oiian veszi, hogy Lissoi es Bacsi hatarba egy
csiicskot kepesz.
15. Piroska honet vette elnevezese nem tudatik.
16. Za Slivnom vallosziniileg neveztetik iigy hogy szaraz arkontiil melly
Slivnonak neveztetik fekszik.'*
17. Lopati, neve ered onet mivel egy dydlonek Lapat formaja van.
18. Csertare^ nad Nivi, pred Nivi, nad nivi elnevezese nem tudatik.
19. Mocjar elnevezeset vett hogy mocsaros foldek.
20. Nad orechi, tobb letezett dio fatiil veszi elnevezeset.
20. Hapiste vallo sziniileg, az ott letezo erdo legedlotdl elnevezesitt vette.
21. Nad rovni haj, elnevezeset veszi, hogy fekszik kis erdocske felet.
22. Treti vrch, nevezese, hogy harmadik,'s utolso hegy a' falutul hatarban. [71^]
23. Kotjenjce, elnevezeso eredette ismeretlen.
24. Nad huorkov, elnevezese oned ered, hogy e dyolo fittos erdocske
felett fekszik.
25. Nad pizstje viniike, elnevezesit veszi, hogy hajdanaban movelt del
elhagyot szolok felet letezik.
26. Liizno Piskanice, Patocini, za Patocino dyoldg elnevezese ismeretlen.
27. Hrb, hegyedyolo dombot kepesz onet elnevezese teszi.
28. Nad Kamen elnevezeset vette, hogy sziklas foldek.
29. Kratinke, elnevezese hogy rovid foldek.
30. Kobolov pijebech, eredete ismeretlen.
3 1 . Nad haj, hogy erdo ligett a' jelenleg foldek vaiiak.
32. Na Haji, szolok elnevezese ered, hogy itt erdo irtvanyokon szolok
oltettek.
33. Vicelice, Vachni potok. dyolog elnevezese ismeretlen.
34. Dozahrad Helyseg az elleniben letezo retseg, melly mind kertek hasznaltatik, keretettek egy koron, s most is mind kert keritetik inet elnevezese.
35. Nize Krcmi elnevezese ered recsegnek, hogy Korcsma alatt fekszik.
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36. Hornje Krcovniska elnevezeset veszi hogy erdo irtatott k i recsegnek,
melly azonban jelenleg szdntatik.
38. Kut valloszinleg elnevezese veszi, hogy mallom arok 6s a' patak medre
kozt egy zugott k^pezet.
39. Blatiste, r^ts^g val6szinleg neveztetnek, hogy posvanyos r^tek voltak.
40. U kavcej vodi, recs^g gyiilonek nevez&^nek eredetet homaly fedi.
4 1 . Kapasnice, e darabb az6rt ugy neveztetik, hogy itt kaposztas foldek
voltak.
Darazsiba' Majus 16an 1865.
Foljegyzd Fuchs Daniel
falu jegyzoje az oregebb lakossag
's ertelmiseg milkodesevel.
* * *
1. Darazsi elso okleveles emlitese 1135-ben villa Dras alakban. (Bakacs 105.)
2. Udvarnokdarazs 1341-ben, K5zepdarazs 1380-ban, Kisdarazs 1386-ban. Felsodarazs 1386-ban stb. (Bakacs 105-106.)
3. A kozepkorban magyar lakossagii helynevei tamisaga szerint. (Bakacs 106.)
4. A Szliuon patak 1338-ban elofordul oklevelben. (Bakacs uo.)
5. Az arbor Cheer helynevet is 1338-ban emlitik. (Bakacs uo.)
6. Darazsi lakossaga 188, terulete 1371 hold 1856-ban.

26. DEMfiND

Demend Hont megyeben a selmeci jarasba kebelezett curialis helyseg. Szek [72'
helye Ipolysag. Ezen helyseg s hatara a hagyomany szerint Hebecz es Godrok
nevezetii s elpusztult falvak hataraibol 5025 — 1200 • ollel szamitott holdra
novekedett. Hebecz mely hajdan falu volt jelenleg a hatarnak egy diilojet
kepezi,* ezen dulonek nyugoti oldalan 1022'^ evben Szent Ilona tiszteletere egy
nagyobb szerii domb oldalan kapolna epiilt s e kapolnatol kevessel alabb egy
remete lak letezik, melyben jelenleg is egy volt Palatinalis ezredbeli tizedesbol
lett Bada Jozsef nevii ajtatossaga s jamborsagaert kdztiszteletben alio remete
lakik. A templom s remetelak mai napig jokarban tartatik, a videknek igen
latogatott bucsujarasi helye, hova az ajtatos hivek evenkint ketszer, u m:
Sz. Bona utan valo vasarnapon es Kisasszony napjan 8ik Szeptemberben neha
3000et meghaladd szamban szoktak megjelenni mely alkalommal kisebb szerii
vasarok is tartatnak, az arusok kozott leginkabb a mezesbab siitdk emelhetdk
ki, ezek 7—8 satorban szoktak arulni, ezeken kiviil vannak rofos s mindenfele
mas aprdlekossaggal kereskedok, gyiimolcsarusok st ef.
A domb tiilati laposabb oldalan most is gyakran epiilet alapok nyomara
akad a szantovetd ember, a kapolna a kdzelmiilt 1861ik evben befejezett
tagositas utan Heringh Papay Zsuzsarma birtoka koze esett. Godrok, mostan
szinte csak egy diilojet kepezi a hatarnak, mikor pusztultak el e felvak annak
nyomaira nemakadunk!? Maga Demend, mar 1200'^^ evben bevolt nepesitve es
a Demendi csalad birtoka volt, a mennyire az osztalyos jogiperek irataibol
kipuhatolhato. Mar 1317ben Ibur Herbardus de Demjen, es Janos de Demend
gyermekeik, Istvan, Ibare, Andras Heribarduse, es Istvan Janose osztozkodtak.
Azt azonban hogy honnet nepesitetett be k i tudni nem lehet. Helyben van
plebania es Sz. Mihaly arkangyal tiszteletere szentelt templom.
A plebania alapittatott 1387ben, a nepmonda szerint hajdanaban 16 helyi [72^
kaplansagot foglalt magaban, a mostani templom Maria Terezia dicso uralkodasa
alatt 1751ben epiilt, a helyseg 558 romai Katolikus, 33 reformatus es 66
izraelita Magyar ajaku lakost szamlal. Elnevezese a kozsegnek aligha mas volt,
mint a mostani, mert a legregibb iratokban is hoi Demend, hoi pedig Demjennek, legeloszor azonban Demendnek iratott. Honnan vette eredetet vajjon a
Demendi csalad a falutol, vagy a falu a csaladtol kipuhatolni nemsikeriilt.^
A fentebb emlitetteken u. m. Hebecz, Godrok szamos diilo elnevezesek fordulnak elo es pedig, Hebecz mellett nyugotrol fekszenek Kisirtas, Aszalas, Razsony
es'Saroskiit, ezeken tiil nyugotejszaknak Szent Kereszt kiitja, ezzel szemkdzt
Siklos es Kalman oldal, e felet ejszaknak Doboskiit, Malvavdlgy, mely felett
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Keletnek szollok iiltetvek, a szollok legnagyobb resze kelet del, 6s nyugatnak
fekszik, a szollokon tul elofordul Harsas eszakkeletnek egy oldalrol, mas oldalrol pedig delnyugat koznek ezutan jon a Csebi diilo, az elebb nevezett dombos
diilo eszaki oldala alatt sziikebb szena termo ugynevezett Hideg volgy, messze
vid^ken j6sagar61 ismeretes edesviz forrasaval, melynek elcsurgo vize a Biir
patakba folyik, ezen kisszerii patakcsa Borfon ered es a bori szantoi, magyaradi,
demendi, szardi es szetei hatarokon keresztiil csergedezve; az utobb nevezett
falu felett az ipolyba szakad, aradasa altal gyakran karokat okoz. Bur puszta
nevezetet vette Bur nevii kozsegtol a hoi szamos forrasokbol novekszik jelennel
a kozs6g neve Bori. De hogy Borfiinel ered, mint neve mutatja Burr, Bor-fii,
Bori alabb van. Godrok, elegg6 magas domb, melynek mind keleti, mind pedig
nyugati oldala szantofoldek iii hasznaltatik. Ezen dombon a vele tiilati hegyeshegy nevezetii m^g magosabb dombtol, az un. Kisegres volgy valasztja el, mely
ha eliszapodasnak nemvolna kiteve a legtaplalobb takarmanyt teremne, ezen
domb deli hataraival kapcsolatban all a Zador diilo,' ezzel pedig a Bakteto, ezt
koveti a Szollomaj nevii erdo, melyet a nep, nem tudni miokbol Szulimannak
nevez. Ezutan jon a Kovecses nevenek megfelelo diilo, ezen alul jobbrol Kopacs
balrol Szelemen litja nevezetii diilok, a Kovecses diiloben van meg egy igensziik
volgy, mely B6dis Pal volgyenek neveztetik, horman vette ezen elnevezeset a
legoregebb emberek sem tudjak, a nevezett volgy vegenek bal oldalan emelkedik
a Cinvar diilo, varepuletnek azonban semmi nyoma valamint elnevezesenek sem,
ez alatt fekszik a ZavoH diilo, mely felett hasonnevii emelkedetebb dombon
erdo terjed el. Ezen erdon kiviil van meg a hatarban hebeczi, galagonyasi es
Palkovacs nevezetii erdo. A r6tek also es felsokre osztatnak, a szollok altalaban
lijjak 6s oreg szolloknek neveztetnek, az lijjaknak nines kiilonos elnevezesiik, az
oreg szolok azonban tobb elnevezessel birnak, u. m. Urban melletti, de Urban
sehol sines, ez alatt Foris, e felett delkeletnek Templom szollok, ugyan van
vonalban kisebb tavolsagra Benyiczki szollok, ezek felett kelettol nyugatfele
Partszollo, ezt koveti ugyanegy vonalban ugyan jobban nyugat fele Rikkantyii, a
szolo talaja n^hol homokko, legtobbnyire sarga es veres agyag, igen kis helyen
fekete csipalagos is talaltatik, a szollo hegy homloka napkeltetol lenyugtaig
elvezi a nap jotekony hatasat, fekvese tehdt igen jo, csakhogy mivel a lakosok
Szent Mihalykor tartani szokott Egyhaz napjan ujborral szeretik vend^geiket
felkoszonteni, ennel fogva koran sziiretelnek, es tokeletes bort nem kapnak,
mint a tagosztas igazolja, ugyanis, hogyha a 15^^ oktoberen tiil elhuzodik
sokkal erosebb es a hegyaljai borok zamatjahoz hasonlo bort sziirnek a
szollomivelok, de fajdalom ezen eset 20 6v alatt csak egyszer fordul elo.
Demend helysege hataros kelettol Felso Szemeredhez tartozo Patak nevii pusztaval es also Szemereddel, deltol Visk es Sziirddal nyugattol Also Felso Fegyvemek es Fiizes Gyarmattal, ejszakrol Szanto es Magyaraddal, es Igy kozeleben
van a magyaradi gyogyforrasoknak is, melyek a koszvenyfele bajokban csodahoz
hasonlo gyogyulasokat eszkozolnek. Kelettol a falu egyik utcajanak sarkaig
innen ejszaknak Balassa Gyarmattol Levara, Vaczrol Levara vezeto orszagos Tit
szeli keresztiil a hatart, de ezen kedvezo korulmenyt a kozbirtokos urak iigy
mint lehetne felhasznalni, most sem tudjak, hogy elobbrol nem tudtak, annak
oka abban rejlik, hogy az utasokat magok fogadtak a legszivesebben 1848 tol
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vendegek azonban gyeren mutatkozvan az utasok szamara egy alkalmas vendegfogadonak felepiteserol csak amiigy immel ammal gondolkoznak.
Az egesz hatar 8 curiabol al u. m. Zsambokuti, Liilei, Ganyi, Teszeri,
Kelecsenyi, Disznosi-Horvath, Ctczabeli Santha es Szekely.
Kelt Demenden** 1865 Majus lOken.
Szerkeztette Paczolay Elek mp
kozsegi biro
Demend
* * *
1. Demend elso okleveles emb'tese Damjan neven 1291, Demjen alakban 1317.
Godor egykori telepiiles 1419-ben, Hebec egykori lakott hely 1276-ban szerepel eloszor
oklevelben. (Bakacs 107, 118, 123.)
2. Demend helyneve szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, helynevkepzo -d
kepzovel. Az alapjaul szolgalo Damjan, Demjen szemelynevnek a latin Damianus szemelynev
a forrasa. (Kiss 177.) A helybeli birtokos Demendy csalad a telepiilesrol kapta a nevet.
3. Zadorvolgye 1423-ban, Kisegres es Nagyegres pedig 1499-ben szerepel oklevelben.
(Bakacs 108.)
4. Demend lakossaga 685, terulete 3832 hold 1856-ban.

27. D E V I C S E

[74']

Helynevek
Devicse kozsegbol, Honth megyebdl.

[74V]

[75']

Devicse kozseg, mely Zolyom Megyevel hataros, Szabad Kir. Korponai
Varostol egy oranyi tavolsagban fekszik, honnit mint legkozelebbi postarol veszi
a leveleket. - Tartozik Honth Megyehez, Selmeczi Jarashoz; - A kozseg mellett vonul el az Orszag l)t, - lakosai totok.
^ jvj^Y gyiijto kerdeseire kovetkeziileg lehet felelni.
1. ) Devicse csak ezen nev alatt Orszag szerte esmeretes, 's volt e hajdan
mas elnevezese nem tudatik.
2. ) Ezen Kozseg a Reformatio elobbi idokben fen allott.*
3. ) Honnan nepesitetett nemtudatik; - A ' Devicse nev eredetirol szintdn
mi sem tudatik; E kozseg mas nyelvekben is mint tot es n^metben, csak Devicse
nev alatt ismeretes.
4. ) A ' Devicse Kozseg hataraban elofordulo Topographiai nevek kovetkezok
A. ) Mezoknek.
Osrek, Terecska, Ponjecz Vrch, Trnovecz Drahe, Pri Sibeniczjach, Dvoriste
Szlnipotok, Zavada, Dolni mocsar; Nad Lazom, na Djele, w Trawniku, v Szeljech, vo Trcskovon Sade, v steflikovy dolinky, v Taborjech, itt a regj haborus
idokben Torokoknek tabora volt.
B. ) Reteknek
Dolina Dolni Mocsar, Urate, Lucske, Laske Ohlm, Oszek, Od Teplicz, v
Etoline; Dolnje a hornje luke.
C. ) Sziiloknek
Praszticza, Zahorja Laszke Lukovecz, Kamiena strana, Novini.
D. ) Erdoknek
Velky a Maly Szalyad Vrch, Luzsok, Szlnastrana, Ponec, Vrch, Dwor, Hali
vrch, Hornja a dolnja jama, Tmovec, —
E . ) Devicse kozseg hataranal levo Majorok kovetkezok,
1. Zsernioszek, Koburg Herczeg Majorja.
2. Roven Bozoki Kaptalan Majorja.
Kelt Devics^n^ 1865 evi April ho 3an
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Samuel
Kozseg
Toman
Luptak

Brodnyaszky
jegyzoje
Gire richtar
Palo prisazny(k)

[P. H.]

1. Devicse elso okleveles emlitese Dyuche alakban 1256. (Bakacs UO.) Ekkor I V .
Bela kiraly innen vendeg nepeket telepit at Nemetibe. (Borovszky 37.)
2. Devicse lakossaga 426, terulete 1332 hold 1856-ban.

28. DISZNOS

[76r]

Helynevek
Diszn6s kozs^gbdl, Honth megyebdl.

[76v]

1. Diszn6s - Honth megye bathi szolgabirosagi jarasban, fekszik a Beszterczebanyai foutvonalon, L^va mvarostU 1 2/8 - s Bath mvarostol 6/8
merfoldnyi tavolsagra; e videk mask^ppcn Szikincze videk^nek is neveztetik a
Szitna hegys^gbol eredo s hatarunkat szinte ^rinto Szikincze nevu hegyifolyamt61, mely regebben Szitniczanak hivatott.
2. Kozsegiink minden nyelven s iromanyokban egyediil Disznosnak mondatik.
3. Habar kozsegiink eredeterol biztos tudomasunk nines is, feltehetni,
hogy kozsegiink alegregibb idoktol — vagy is eredetetol fogva Disznds-nzk
hivatik.
4. Mikor emlittetik kozsegiink legkorabban, nem tudjuk, minthogy annak
egykori s legelso foldes ura — a disznosi — Horvathy csalad sem okiratilag, sem
pedig hagyomanykeppen nem tudja e kozseg multjat felderiteni. Gara nador egy
irataban Disznos mint puszta emlittetik, melynek birtokosai mar akkor a Disznosy—Horvathynak voltak.*
5. A diszn6si-Horvathy csalad elszaporodasa kovetkezteben a kozseg hatar a csalad mindket nembeli tagjai kozott felosztatvan,^ emelkedett a nepesseg
a mostani szamra — mely a cseledseggel egyiitt 120—140 lelket teszen.'
6. Kozsegiink elnevezeserol semmi bizonyos adataink nem leven, csakis
azon valdsziniisegnel maradhatunk, mely szerint kozsegiink egykori nagy erdoben — melynek most nyoma sines — boven talaltato vaddisznoktol nyerhette
nevezetet.** Hogy azomban ezen helyen mar a romaiak idejeben allando telepek
s lakhelyek voltak, tanuskodnak a hatarunkban felszantott romai eziist penzek s
hamweder cserepek.
7. A kozsegben elofordulo diilok ezek:
I . Faluter: a kozseg beltelkeit s kerteit foglalja magaban, — ezeket egy
jelentektelen hegyi patakcsa — mely leginkabb forrasokbol ered es soha ki nem
szarad, s csak nagyobb telben fagy meg — gazdagit, — ezen kis, nMelen,
tekervenyes, fiizfa vesszovel szegelyezett patak meg a falu hataraban a Szikinczeben vesz el, es sok apro de izletes halat es rakot ad, — rendezetlen 6s
allapotban l^ven gyakran 6nti el v61gyiinket, s viszi el szenainkat. Falunknak
hazai rendetleniil szetsz6rva epitv(^k, de fekvese jo, egy ejszaknyugattol d^lkeletre elnyulo v61gyecskeben, lakhazainak szama 20, viziink igen jo es elegseges.
A kizarolagosan curialis k6zbirtokossagnak fofoglalkozasa a mezei gazdaszat.
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Marhaink egeszsegesek. A fold, mely atlagosan agyagos, tobb helyiitt kovecses
silany - szorgalmas miveles mellett az oszi vetemenyekre nezve nem mostoha,
de tavaszi vetemenyeink csak igen ritkan sikeriilnek. Gyiimolcsiink keves. Borunk szinte keves - feher - de jo minosegu.
n. Felso retek a derzsenyei hatartol: a szomszed Bars megye Ujfalu
kozsege hataraig nyulik, jo fekvesii, de elodeink altal elhanyagolt elarkosodott
szantofoldek, ujabb idokben azomban latni a szorgalom eredmenyet; — az ezen
dulobe eso keves retek szarazak, csak igen nedves evekben adnak kozepszerii
szena termest, az emelkedettebb helyek, vagyis a szantofoldek tobbnyire sargas
agyag, itt ott kovecses sovany, a retfold jo.
ni. Felso retek a patak mellett: A szomszed Derzsenye kozsegtol hozzank
lekigyodzo patakcsa balpartjan fekvo retek, melyek nedvesebb evekben jo szenat
adnak, — a faluhoz kozelebb eso reszek azonban magasabb fekvesiik miattjo
sikerrel loheresek - s mas iiltetmenyeseknek hasznaltatnak.
IV. Kasa volgy, s oreg hazak az orszagutig: Nagyobb reszt jo szanto
foldek, kisebb resze termeketlen s haszonvehetlen kovecses fold, csupan silany
juhlegelot ad. Mikent ezen diilo nevezete mutatja, s a hagyomany mondja, a
falu regente itt allhatott, s hihetoleg a torok harczokban pusztult el, s Epiilt
kesobb az atellenes oldalban a mostan is fenallo kis kozseg, de hogy ezen "oreg
hazak"nak hivott hegyoldalban a mostaninal nagyobb kozseg letezett, melynek
temploma is volt, azt onnan kovetkeztetjiik, mert a toszomszedos Derzsenye
kozseg a "Kosztolecz" nevii hatardulqjeben a templom rommaradvanyai most is
lathatok, ezen diilo pedig a mi allitolagos volt falunkkal egy es ugyanazon
hegyoldalban leven, - habar most kiilon hatarban vagynak is, itt egy nagyobb
nepessegii kozsegnek kellett lennie. Ezen diiloben egy helybeli kozbirtokos
lirnak cselede 1847 evben circa 30 darab regi eziist penzt szantott k i , — ezen
vagy is hasonlo penzek kozelebbi lelrasat t. Belhazy Odon - Horhi kozsegben
lako kozbirtokos lir adhatna, ertekuk darabonkent allitolag egy eziist forintot
tett, de a talalt penz hollete vagy hovatetele nem tudatik.
Kasa volgynek ezen diilo azert is neveztethetik, mert talan kasat is
termesztettek egykoron jo sikerrel a regi falu birtokosai.
V. Luzsanszka: Elnevezese bizonytalan, - jo fekvesii, es jo kezeles mellett
jo termo szantofoldek.
V I . Na kllne pri kri2i: Elnevezeset a diilo szogletessege, s a dulon keresztiil Zsember helysegbe vezeto kozlekedesi lit melletti kokereszttdl veszi; - jo
fekvdsii — 6s szorgahnas miveles mellett j6 termo- szantofoldek, melyeknek a
patak melletti kis resze szaraz retseg, a patak araddsai miatt azomban nem
szantftatdk. Ezen diilonek szomszedsagaban fekszik az also zsemberi hatarhoz
tartozo "Bombik" nevii dulo, melyrol annyit tudunk hagyomanykeppen, hogy
egy a videken parancsnoklo torok pasa a disznosi—Horvathy csaladra sarczot
vetven, annak lefizetesere halalbiintetes terhe alatt igen rovid hataridot szabott,
— Horvathynak elegseges penze nem leven, kenytelen volt kolcsont keresni,
mint a szomszed Zsember kozseg foldes uranal Zsemberynel meg is nyert,
zalogkeppen atadvan neki az akkor meg Disznos hatarahoz tartozo "Bombik"
nevii koriilbeliil 40—50__ holdnyi foldteriiletet, s ezt a Horvathy csalad tobbe
kisem valtvan, vagy vall)atvan, az orokossen a Zsembereke maradt, s a hatarok
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rendezesenel ezen darab fold a disznosi hatartol elesven az alsozsemberihez
m^retett. Nevezetes, hogy ezem Bombik nevii diiloben, de a fentemlitettben is,
meg most is talalhatni egy kisebb arokban ujnyi vastagsagu cserepdarabokat,
melyek valosziniileg regi hamwedrek cserepei, illy eke t — megtekintes vegett
keszek lennenk barmikor atkiildeni. Ugy szinte gyanittatik szakertok altal, hogy
ezen Vlil^ duloben koszenre is lehetne akadni, melynek kutatasaval azonban
eddig bizonytalanra senki sem akart faradozni es koltekezni.
V I I . Volgy felett az orszag utig: Mikent a diilo elnevezese mutatja, az a
Szikincze folyam mely medretol, vagy is a sziklas volgytol, melyben folyik, a
Levatol Bath fele vezeto orszagutig terjed, — fekvese jo, altalaban szantofoldek,
jo minosegilek.
V I I I . Volgyben: A Szikincze folyam jobb partjan fekszik azon 3—4 holdnyi kis terseg, melyen a disznosi kozbirtokossagnak egy ket kovii malma
vagyon, mely daczolva a legnagyobb hidegekkel es szarazsagokkal — telen-nyaron folyamatosan orol, — egyebkent a Szikinczen fekvo vizimalmok majd mind
ezen elonynyel birnak. A malom atellen^ben az alsozsemberi hatarhoz tartozo
kissebbszerii — azomban mar nagyobb reszint kodarabokkal megtolt s behanyt
— barlangocska, mely a "Gregorova biida" nevezet alatt ismeretes videkiinkon, s
melyhez azon hagyomany van kotve, hogy ezen hajlek egykoron rabl6k biivhelye volt; kiknek fonoke Gergely lehetett, — meg az elmult evtizedben is
bujdosott itt egy iildozott csavargo egy ideig.
I X . Malom felett: A malom feletti sziklas oldal, nagyobb reszint elhagyott
parlag szollok, csupan egy 16 kapas szollo van rendes miveles alatt, mely kevds
— de jo feher bort terem.
X . Orszagut megett a Horhi hatartol: A nevezet muta^a ezen diilo fekveset, jo fekvesii s minosegii szantfoldek.
Kelt Disznoson 1864 evi December ho 27en.
Foljegyze s a fentebbi
adatokat osszegyiijte
Schaller Janos
Disznos kozseg biraja
s kozbirtokosa.

* **
1. Disznos elso olcleveles emlitese 1312. (Bakacs 111.)
2. Birtokosai a Disznosy, Zsemberi (1312), a Kereskenyi (1345), a Dersenyey
(1358) es az Uza (1519) csaladok. (Bakacs 111.)
3. Disznos lakossaga 80, terulete 644 hold 1856-ban.
4. Disznos helyneve a 'vaddiszno' ertelemben hasznalt magyar disznd fonevbol keletkezett. (V. 6. Borsodszentgyorgy, Kiss 121.)

29. DOMANYIK

Helynevek

[78']

Ad 1. Domanyik kozsegbol, melly Hontmegye Selmeczi jarasaban bekebelezve van.
A helyseg egy igen melly volgyben fekszik, mellette folyik egy kis patak,
mellynek neve Selmecz vize, ezen viz aranyat es eziistot tart, melly kerestetik is
(: schiirfen :). A kozsegen keresztiil men egy igen regi es jartas orszagut.
E kozsegnek egyediili birtokosa — valahai Gyiirky csaladja volt,* —
kastelyjanak keves romladekja meg lathato, es ebben meg a mostani szazadban
is gyakran mindennemii regisegek kiastattak. Ezen helyen Gyiirky csaladjabol
Margit nevezetii igen istenfelii asszony sag egy Ids templomot epitetett, a templom megett pedig a temeto letezik.
Ad 2. A kozsegnek minden nyelven csak Domanyik a neve. A lakossag
csak tot ajkii.
Ad 3. A helyseg mindeg csak ezen nev alatt ismeretes volt.^
Ad 4. A kozseg ladajaban letezo regi iromanyok Domanyikot 15ik szazadban, es nem elobb emlegetik.'
Ad 5. Honnan nepesitett, az most nem tudatik.
Ad 6. A monda azt szol, hogy torok haboruban Csabragh varban szekelo . [78^]
Pasa Gyiirki csaladjat Domanyikon gyakran meglatogatta, es itten mulatni szeretett, mely mulatsagok igen koltsegesek voltak, ezen okbol a haziur a Pasa
elott egyszer cseledseg^nek azt jelenteni rendelte, hogy az ur hon nincsen, —
egy szolga valoban azt tot nyelven Pasanak jelentette, hogy "doma nik", de a
torok Pasanak igen jo tudomasa volt arrol, hogy Gyiirky othon van — erovel
betort a kastelyba, elfogadta Gyiirkyt es a kapujara felakasztatta, szolvan "no
mar mostan doma nik" az ota e Kozsegnek Domanyik a neve.'*
Mas adatok a neveredetisegre nezve nem talaltattak.
[LapszeU jegyzetben:] Csabragon torok sohasem lakott, mar elobb a 16ik
szazad elejen Dormanik = Domanik a neve. Gyiirki csalad volt, 1802ig Z6lyomba tartozott.
Ad 7. Domanyik hataraban 561 katastr. hold szantofold letezik, es pedig
a kovetkezendo diilokben, mint "Nad Paskon" koves agyagos arkos es legrosszabb fold a hatarban. — "Velki Djel" agyagos, kozepminosegii fold. —
"Tale" feher sovany fold, ezen foldek valamikor a kozseg legelohoz az egyes
lakosok kozt szetosztattak es felszantattak, innen a megnevezesok, — a felosztas
azon feltetellel tortent, hogy minden egyes gazda koteles leend a termesek lO^d
reszet a Domanyiki templom segitsegere evenkint kiadni, melly adomany meg
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inostanaig is fenall. - "Mocsarki" jo termekeny fold, a neve az ottani mocsaroktol eredt. - "Draske" koves es arkos rosz fold. - "Za Piv?iicami" agyagos
rosz fold, melyekre m6g a falu oregebb emberei emlekeznek, innen a neve. —
"Ces Vrch" feher sovany fold, legmagasabban fekszik az egesz hatarban, innen a
neve. — "Za Luke" jo feke fold, neve az ottan kozel levo retektol.
Retek az eg^sz hatarban 127 katastr. hold leteznek es pedig "Home L u k i "
mert a kozsegen feliil van, szarasz r^tek. — "Sedla" mind szarasz retek, e nev a
nyeregtol eredt, totol sedlo. — "Pod ^itnim Jarkom" valamivel jobb ret, erre
hozatik a' buza a hatarb61 haza, innen a nev.
Szollo 17 katastr hold, mind rosz tobbnyire elhagyott.
Legelo: 26 katastr. hold tobbnyire a Selmeczi pataknal.
Erdo 485 katastr hold "Hruba Hora" meglehetos erdo, e hatarban a
legjobb a tobbi erdo mint ritka, rosz, koves, tobbnyire legelonek hasznaltatik.
Szerkeszte Domanyikon^ 186511^ evben
Pinter Karoly
•

* *

1. Domanyik eredetileg kiralyi birtok volt, egy resze 1262-ben a bozoki prepostsage
lett, a Domaniki csaladon kiviil Collicapo esztergomi polgar (1258), Laczkffi (1378 elott),
Varboky (1402), Rathonyi (1405), Csehy (1405), Hosszurethy (1409), Beli (1424), Darasy
(1469) stb. csaladok birtokaban volt. (Bakacs 112-113.)
2. Domanyik 1285-ben Totdomanyik, 1331-ben Nemetdomanyik, 1378-ban Domanyiktelek, 1247-t6l Also es Felso Domanyik neven is elofordul stb. (Bakacs 112.)
A mult szazad masodik feletol Domehaza a neve.
3. Domanyik elso okleveles emlitese 1247. (Bakacs 112.)
4. Az igen szellemes monda a nepi etimologizalo kedv eredmenye. A valosag inkabb
az, hogy a regi magyar Dama, Doma, Dome szemelynev szlav toldalekkal ellatott alakjaval
van dolgunk. A szemelynev a Damjannak a kicsinyito-becezo kepzos alakja. (Kiss 183.)
5. Domanyik lakossaga 206, teriilete 1143 hold 1856-ban.

30. D R f i G E L Y

Helynevek

[SQr]

1. Dregely falu, hajdan Derekhelynek neveztetett, melly a vamak mintegy
derekan fekiidven vedte a varat.^ — Palank pedig palankanak neveztetett torok
szobul lehet kovetkeztetni hogy a torokiiknek sancul szolgalt, kesobb a torokok
kiiizetven vagy is az toliik elfoglaltatvan ezen helyre nemetek letelepitettek
leginkabb pedig primasok hajduibol. - Ezen ket kozseg Dregelypalanka nev
alatt orszag szerte osmeretes, e ket kozsegnek 848i'^ evig kiilon Eloljaroi leven,
dregelyieknek falu biraja palankaiknak pedig hadnagya volt, ez utobbiakat a
primasi uradalom levelek hordasra, executiora es dezsmalasnal oroknek hasznalta, — urberi viszony megsziinese ezen ket kozseg oszve egyesittetett.
2. A Kozseg hataraban elofordulo topographiai nevek.
a. Varga to. var alatt^ eredetet vette az ott lako vargatol, ki a varbelieknek boroket keszitett, — a nep monda azt mondja rola, hogy 6 arulta el a varat
a torokoknek osmertette a varnak leggyengebb es a beveheto reszet oily zsak [80^]
aranyert a mino 6 maga volt, s a torokbasa ugy valtotta volna be szavat s
jutalmazta meg a vargat, hogy lenyuzatta ot s sajat boret tomte meg araimyal. —
Azon nagy valyot mellyen a vizet talaiba, — hoi boroket aztatta s cserezte —
vezette s toltotte, a dregelyiek alig 4 eve annak csak hogy szetszedtek s
felegettek s akkor is ezen tolgyfa ep es eros volt. - A negy szogii toloknak,
mellyekbol a viz egymasba folyt — helyei most is lathatok.
b. Varga toi patakon es Var kornyeken esos idok utan szep kisebb
nagyobb haragos voros szinii granat gyongyoket lehet talalni. — Koszoriilhetok
ugyan, de atfiirni nem lehet — elpattan. a monda azt alh'tja, hogy a var ilyekkel
lett vohia kivakolva.
c. Leany arok, diillo, mellyet egy mely arok hasitja, a nep kronika azt
mondja rola, hogy midon Szondi nagy hos latta vdlna miszerint degely varat
torokok elleneben tovabb nem vedebnezheti, s a bent levo vitezek egytol egyik
magat elszanta az utolso elete perceig vedelmezni, s meghalni, — a Varban levo
erdket onnet kivezetven kikis ezen aroknak tartva magokat lebocsajtottak, ezen
az arkon menekiiltek a torokok iildozesetol.
d. Arany gomb, jelenleg elhagyott szollo hegy, - hajdan Szondi Gyorgy
szolleje volt, s allitolag ide temette volna el torok basa Szondi Gyorgydt nagy
pompaval.
e. Orias nyom, — vartol honthi erdo fele az egy rettenetes nagy lab [81^]
nyom, melly kosziklaban lathato.
f. Hajdii hegy es strazsa past, egy vonalban oroszi hatar fele, ezek neveiket vettek, a var ostromlasa idejetol a harczolo elo drsoktol.
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g, Halalos to, — ez hajdan rengeteg nagy nadas volt, ott torok vilagban
sok ember, veszett el reszint iildozes kozben, reszint menekvo biivo helyet
keresv^n ott, de kesobb is veszedelmes hely volt ez, — egy rege van, - hogy
egy huszar keresztiil akara gazolni ezen ingovanyt, de fultt be, — 6s sokaig
hallottak es latak ejjelenkent egy alakot lohaton az ingovany kozott csattangolni, s kis6rteni, most legjobb kaszalo ret.'
Foljegyze
Batenyi
jegyzo
* * *
1. A Dregely helynev a Dragul, Draguly szlav eredetu szemelynevbol keletkezett
magyar nevadassal. A torokok 1575-ben Dregely falu temploma koriil fapalankot epitettek.
Az erod neve kezdetben tljdregely volt, majd kesobb Palank lett. (Kiss 188.) Elso okleveles
emh'tese a telepiilesnek 1274. (Bakacs 56.)
2. Dregelyvar elso okleveles emlitese 1285. Ekkor a Hont-Pazman nemzetsege,
1311-1321 kozott Csak Mate birtokaban volt, azutan Hont megye szekhelye, 1390-ig
kiralyi var, majd a Tary csalade stb. A torok 1552-ben elfoglalja es azota romokban all.
(Mindket varra Id. Borzsony 27-29.)
3. Dregely lakossaga 830, Palanke 476, osszesen 1306, teruletuk 3745 hold 1856baa

31. EGEGH

Magyar Orszag
Honth Varmegye

Selmeczi alsojarasi szolgabirosag
Bathi ado hivatal.

[82^

Egegh K6zs6g, (: falu :)
Egegh Kozseg (: iothul Hokovce :) hogy honnan szarmazik ezen elnevezes,
arrol legkisebb tudomasunk sincsen,^ — sem mas neven elo nem fordul; hogy
honnan nepesitetett azt sem tudni; tisztan magyarok lakjak, kik foldmivelessel
foglalkoznak; a Kozseg fekszik egy kies rona volgyon, mellyet az ugynevezett
selmeczi Orszag lit keresztiil hasit, orszag uttol jobbra keletnek a selmeczi
folyoig egyenesen terjed ket sorban, es egy kanyarodos kis utzaval, es igy az
egesz kozseg egy y betii formaval vegzodik, tagas terseggel melly terseg kozepen
van az egyhaz, es egy kobol kifaragott N. Sz. Janos statua. — Hajdan ezen
kozsegnek vala ket vasarja ugymint Februar 2^" es Junius 29^" de ezek
jelenben nem tartatnak meg, hogy mikor maradt el? es miert? azt nem tudjuk.
— A ' megye szekhelyetol, Ipolysagh mezo varostol 1 mertfold 6/8 rai tavolsagra
van; — hajdan e' kozseg eloszor az ugynevezett (Paulinus) premontrei szerzeteseke volt; kesobb azutan Jezsuitakra szallott at; es jelenben a' Beszterczebanyai
Kaptalane, melly Maria Therezia idejeben koriilbeliil 1780t>an adatott at az
(illeto) utobbiaknak, — kikis azt e'jelenig birjak.^ —
A ' Kozseg hatara kiilonfele diiloi nevezetekkel bir, — nevezetesen a'
szanto foldi diilok: e' kovetkezok: Telki foldek — Keskeny — melly foldek jo
buzat teremnek; Szilos — Nagy Kortvely - Kis Kortvely — 0 akol — Ereszleny
— Szemjii maj — Oldalok; Hideg volgy — Kozep osztas — Jukas volgy, Osztas
alja, Hosszu foldek — Szoros — rovid foldek nevezettel; — melly dulok kozott a
legsilanyabb az iigy nevezett Oldali foldek, meUy meredek dombon fekszik,
nehez miveletii es a' Zapor esok altal gyakran lesodirtatik a' termo fold; es Igy
ez altal termeketlenne valik. —
Erdok diiloi nevezettel: — pap haraszt — apacs — homokos — Nagypallag [82^]
— magyaradi oldal — bodir — pilat — 6 akol — szakalvolgy - ereszleny — hideg
volgy - osztas allja — Farkas-volgy, — nevezettel — mely erdok dombos
helyeken fekszenek es nagyobb reszt cser- es tolgyfat adnak.
Retek diiloi nevezettel. — Opativa - bika laz — Zadorok — Csadalok —
felso retek — uj ret, — es also retek, melly retek koziil az iigy nevezett Csadali
6s Zadori retek teremnek csak esos esztendoben jo minosegu szenat es saijiit, de
a tobbi retseg ugyszolvan mitsem er; mert a' Selmecz folyo termeketlen iszapja
altal fedve van; melly ercz homok inkabb elemeszti a' fiivet, mintsem termekenylto erot adna; — addig mig a nevezett folyo szabalyozva nem volt, addig
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igen jo retseggel birt e' kozseg; 6s a kozmondas most is fenn all az emberek
kozott, hogy ha e megyeben sehol sem volt kapni elado szenat, Egeghen volt
eladni valo; de miolta e' termeketlen ercz iszap fedi a foldek szinet, azt lehet
biztossan es hitelessen mondani, hogy ha az egesz megyeben mindeniitt elegendo bosegben is terem szena, "Egeghen nines".
Legelo diiloi nevezettel: Nagy irtds - Ket arok koze - past - bikero.. Hideg volgy — Szoros — Uj ret — magyaradi oldal — pillat pallag — delelo —
Szakal volgy — Nagy pallag ereszleny - puszta szollok nevezettel; melly legelonek nagyobb resze e' termeketlen ercz homok iszappal van fedve; azert sem
legelot nem szolgaltat, sem pedig jo szanto foldnek nem valo; mert kukoriczan
6s krumplin kiviil mast nem terem, de ezt is csak kedvezo idokben termi
meg. [83"^]
A ' Kozseg hataraban talaltatik meg egy major Nagy Pallagh nevezettel,
melly nevet, ugyan attol vette, — az erdo kozt fekszik — van egy puszta;
Korbaszi puszta nevezettel, hogy honnan vette eredetett nem tudni. Mindketto
a Beszterczei kaptalan birtoka. —
Szollok diiloi nevezettel: Oreg hegy - es Gesztenczei szollo ezek egy kis
dombon fekiisznek delnek, mesz ko tartalmu foldek, jo bort, de keveset teremnek. Vannak e' hatarban ercz forrasok, melly reszint sovanyok, reszint ken
izQek; — vannak meg az erdok alatt forrasok mellyek edes vizet foglalnak
magukban, es ezekbol a forrasokbol ered egy kis patak, ugynevezett szenes
patak — melly folytonos vizzel van ellatva, - tovabba az egeghi reteket keresztiil hasitja az iigy nevezett Marothi patak, meUy a szomszed hatarbol, annak
oldalabol fakad; — es Egegh kozseg mellett folyva vize az urasagi malmot tartja
fen; a' Sehnecz folyoba omlik. —
Vegre az egesz osszes egeghi hatar kiteijedese, szantofoldekben a' majorral
es a pusztaival egyutt 89 hold 218 • ol, retekben 332 hold, 403 • 51 legeloben 200 hold 834 • 61 - sz6116kben 40 hold es 233 • 61 - erdokben
585 hold 690 • 61. Haszonvehetetlen utak es folyok - 76 hold, 678 • 61,
6ssze egeghi hatar 2129 hold - 1558 • 61 - talaltatik a hatarban meszk6 is,
melly mesz egetesre hasznaltatik, es puha ko, melly epitesre alkalmas.' Ennyib61 all Egegh K6zsegnek, es hataranak leirasa. —
Kelt Egeghen 1865ik evi Majus IQen.
Ivik Janos
Nadasi Janos Biro
k6zs6gi jegyzo
Szinger Andras T . biro
[83V]

Helynevek Honth megye Egegh K6zsegeb61.
*

•

•

1. Egeg helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev az Vgek. Figyelembe veendo a X I I . sz. ota adatolhato Egyed szemelynev is, melynek elozmenye a latin Egidius. (Kiss 199.)
2. Egeg elso okleveles emb'tese 1245. (Bakacs 57.)
3. Egeg lakossaga Nagypallag es Korbasz pusztakkal egyutt 413, teriilete 2006 hold
1856-ban.

32. E G Y H A Z M A R O T

Honth Megye
Dunan inneni Keriilet
Kozep Selmeczy Jaras

[84^]

Egyhaz Mardth Kdzs6g
A regi historikusok oda utasitanak, hogy emlitett Kozseg, mas elnevezessel
nem birvan.^ - Hogy mikor emh'tetett vdlna legkorabban ezen kozsegnek lete,
az nem tudatik,^ annyit meg is tudunk, hogy 1548 evben iso Ferdinand kir.
uralkodasa alatt, mar egyhaza keletkezett, volt rendes papja s tam'tdja, viszont a
regi okmanyok oda utasitanak hogy ezen kozseg morvai atyafiaktdl nepesitettett, oily forman hogy dk Vagh es Garam folyamoktdl egesz Filek Kozsegig
magokat letelepitven, 's ezen kozseget megalapitva, a honnet eddigi tdth Moravce nevet is viseli. Kesd'bb azonban Mardthi N. nevii fdldbirtokostdl magyarositva Marothi Kozsegnek neveztetett 's neveztetik; — hogy pg Egyhaz Mardth
nevet viseU, az attdl szarmazott, hogy tobb mellek Egyhazak nevszerint Apathmardth, Ossod, Sand tartoztak 's tartoznak hozaja, az Isteni szertartasok itt
vegeztetnek, s igy mivel fent irt kozsegek altal Egyhaza allakitatvan Egyhazas
Mardthi nevezessel bir; — nemelyek szerint hogy templom letezik benne hivatvan Templom Marothnak is.' —
A fent irt Kozsegnek kovetkezo' diilloi vannak:
a. Nadcerkoncone melletti diillo, mely eddigi nevet cserfatdl szerze, mi
azonban ketseget szenved.
b. Nad Paucine ennek mitoli nevezese nem tudatik.
c. Djehiicske dsmeretlen.
d. Dolnje drahe, az az alsd hegyi diillo.
e. Konopiszki kender tenyesztestdl mostani nevezetet nyeri.
[84^]
f. Vise dedini nevezetet falubdl nyeri.
g. Thovi retek azert hivatnak, hogy regenten ezen r^tek kdzepetten td
eset.
h. Hroblai diillo azert hivatik hogy Sandi hatartdl Hrobla nevu berek
valasztja el.
i . Hopkon ismeretlen.
k. Vrbina vagy is fiizes ret, itt regenten csupa fiizes leven, mi azonban
jelenlegi szazadban elld nep szorgalma altal kiirtatvan, szep retekk6 alakitatvan.
1. Liba paszti,gyep libak legeleserdl osmeretes.
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m. Krumploviszka krumpli termesztestol hivattik.
n. Hrabovinai puszta juhakkolal s egyebb hoza tartozando epiiletekkel
diszlik.
Jeruzsalemi szollok, mitoli nevezese nem tudatik. Dolnje sztrenye az az
hegy alatti szollok azert hivatnak, hogy hegy alatt fekiisznek. — Szazjenki v is
iiltetm^nyek azert hivatnak, hogy lijja kiiiltettettven, mirol nevezetet birja.
Dusztje vinice, elparlagolt szollok, jelenleg fold hianyok kipotlasaul szolgal.
Kelt Egyhaz Mardthon** 865 febr ho 28an
Szilniczky Mihaly
jegyzo

Pagai Jano rychtar
Kobich Jan Vibercik
*

1.
2.
3.
4.

• *

Lasd Apatmarot 1. jegyzetet.
Elso okleveles emlitese 1135. (Bakacs 154.)
A Marot helynevre Id. Apatmarot 2. jegyzetet.
Egyhazmarot lakossaga 292, teriilete 1273 hold 1856-ban.

33. F E L S O - A L S O

TER£NY

Helynevek

[102^]

Felsd — Als6 terany kozsegbol, Hont megyebdl,
— mely kozsegek Harsas Tereny kozos nev alatt ismeretessek leven — 's fekvesiiknel is inkabb egy — mint ket kozseget kepeznek — Amint az alabb
ISO pont tartalmabol folvilagositva lesz — mindamellett a Kozsegek valamint egybe iigy kiilon is figyelembe vetettek; 's alabb Irt pontokra egyiitt veve
— de minden helyseget kiilonossen erdekelve is sziikseges 's kivant jegyzetek
meg tetettek. —
•

Felsd's Alsd Terany Harsas Tereny (: kdzds n6y :)
Ad imum E ket helysegek mar fekvesnel fogva is inkabb egy mint ket
kozsegnek tekinthetnek 's kozos nevok Harsas-Tereny, — es tsak aleg ket olnyi
szelessegii hatar lit altal egyik a masikatdl van el kiildndzve — s tartoznak Hont
Megye Selymeczi jarasaba - 's kdzdssen egy Egyhazat kepeznek-'s egy templomuk es egy iskolajok van. A volgy mellyen fekiisznek Selymeczi volgynek
neveztetik - 's allomasi pontot kepeznek az Ipoly-Sagh Hont Megye szekvarosa
's Brencsfalu kozseg kozott a selymeczi alladalmi lit vonalon. —
E ' volgy Selymeczi Volgynek neveztetik azert — hogy e volgyon lefele
illetoleg a helysegen keresztul is vonul az Allami Orszag lit :) es hdgy Selymecz
banya hegyes videken eredo patak erre le folyik. - A ket kozsegek lapalyos
reszet is - mely reteket kepez 4—5. lab nyi asvany os iszappal elborita — 's az
egykoron feliileten letezo fekete termd alap — most melyen iszap alatt eltemetve nyugszik — A retsegek, mellyek egykoron bd termessel drvendeztettek a
lakossagot, szarazak — s termeketlenek — 's kdnyil s keveset szolgaltatd takarmanyu retekke valtoztak. —
E patak medre mintegy 70 ev eldtt szabalyoztatvan — a nekie k i jelelt egy
olnyi szelessegii asott sanczbol maganak ekkoraig oily medret mosott — melly
30—40 oil szelessegre is terjed — 's harom negy olnyi melysegre is ala hatott —
's hasznalattdl a Ket - illetdleg Harsas Tereny hataraiba legaiabb 40 holdnyi
foldet maganak eltulajdonitott a lakossag nem kis karara, — de remuletere is —
miutan evenkent jelentekeny foglalasokat tesz —
Ad 2dum A ket kozsegnek kdzds nevok Harsas Tereny mely nevezett a
kozseg - 1726evbe metczet pecsetjen is olvashatd - 's e' nevezet alatt orszag-

[102v]

[lO^r]
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szerte ismeretessek (: mert Neograd Megyebe is letezik egy - Szanda Tereny n6v
alatt ismeretes kozseg. :)
Ad 3 " I " A kozsegeknek akar hagyomany - akar iratokbol kovetkeztetve
— soha sem volt mas elnevezese; — hanem Harsas: Terenynek neveztettek, a leg
rdgibb idok — hihetoleg eredetdk olta.' —
Ad 4tuni A kozsegek mikor emlitettek legkorabban arrol sem az iratokbol
— de hagyomanybol is kinem tudhato semi^ — Az Egyhazi jegyzetekbiil azonba
kitiinik — hogy a regj templom ujjitasakor egy ajto oszlop talaltatott 1448
evszammal jegyezve — 's az Egyhaznak, illetoleg Harsas Terenynek v61t egy
harangja 1610 6wel jegyezve. — Az oszlop eviratbol ki tiinik tehat hogy e ket
kozs6g mar 400 ev elott fon alt, s temploma ^'olt.
Ad 5tum Honnan nepesitetett?
Azt mely homaly fedi! - Legfeljebb meg emlitheto — hogy jelenleg szlav
ajkii lakossai egykoron magyarok v61tak - mit nem tsak a lakossok v^nebjei
mint bizonyossat alitanak - de tobben ezek kozziil meg mostis magyanil
tudnak — tovabba — eme velemenyt istapolja az is — hogy a jelenleg is fon alio
tobb tsaladok vezetek nevei magyar hangzatuak - p^ldaiil Mecs, Hajnal, Hegediis 'sat — de az alabb Tereny hataraban elofordulo topographiai diillok
nevezetei is a fontebbi velemenyt majdan igazsagnak elotiintetik.'
Ad 6tum A Nev eredeterol a hagyomany szerent meg emlitheto - hogy e
helysegek kozos nevenek eredete onnan szarmazik — hogy hatarakba egykoron
nagy 's hatalmas Os Harsas erdok leteztek - valamint a Tereny kozseg pecset
czimet egy harsfa disziti — de a jelenleg is fon alio egy erdocske is lipja (: hars :)
nevet visel — de a kozseg venebjei is olykor meg emlekeznek a regi miilt boldog
idokrol — a mikoron ok gyermek korukban — a jelenleg sivatag puszta mezon
— harsfa arnyai alatt legeltek marhaikat.**

a) Felso' Terany
(: kiilon veve :)
Ad ymum Felso Tereny hataraba elofordulo topographiai elnevezesek
kovetkezendok: Agg-hegy, Porosin, Kis kortvelyes, Almadjel, Hoszake — Fekete
terke, Szemer patak, Sikeres, Osztas, Fel holdi - Domba - ezek mind mind a
regibb idokbol hatra maradt elnevezesek — 's jelenleg is eme szavakkal 's
betiikkel kimondva hasznaltatnak — Az elnevezes eredetet tekintve folvilagositasok adhatok kovetkezendok —
1. Agghegy — e dombon, mely a kozseg nyugati oldalan fekszik — s
jelenleg reszint szantofoldeket 's szolloket kepez - egy koron egy os erdo
letezett.
2. Porosin elnevezesenek eredete nem tudatik.
3. Kis Kortvelyes. E diilo elnevezese hagyomany szerent onnan ered —
hogy ott egykoron sok vadkortefa letezett.
4. Almadjel - Gyanithato - e diillo az elobbinek szomszedsagaba fekudven — hogy itt almafak nottek. —
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5. Hosszake e diillo elnevezese hihetoleg ered - hogy ott hosszu foldek
merettek k i - valamint most is leghosszabbak a hatarba. —
6. Fekete terke, elnevezesenek eredete nem tudatik.
7. Szemer patak, egykoron erdoseg — most szanto fold — talan bo
szemertermestol eredet az elnevezese 8. Osztas nevenek eredete nem tudatik.
9. Felholdi nem tudatik.
10. Domba nevenek eredete ered - hogy e diillo a kozseg szomszedsagaban
levo dombon terul el E diillok jelenleg mint szanto foldek a Selymeczi orszag lit altal keritvek;
ettol mintegy 50 olnyire folyik le a' Selymeczi patak — 's ennek bal oldalan
teriil a Kozlegello - s tovabb Kellet fele a retseg — mellyeknek a patakhoz
kozelebb fekve fele Bikorka a masik Tovi nevet visel. —
A retekbol kelet fele egyenes iranyba emelkedik egy hegyvonal — delfele
eso harmada Hrabina kozeptaja Sztranya ejszak fele eso oldal Pod lipja (: Hars
alja :) nevek alat ismeretes. E kozepszerii nagysagii hegygerinczen egy merzsekletes fensik teriil — 's ennek tiil egy domb mely Baba-nak neveztetik's legelloiil
hasznaltatik —

[104^]

b) Alsd Tereny (: kiilon v6ve :)
Miutan mint Harsas Terenynek leirasa mar fdntebb meg tortent — egyenessen
7^'^^ szamra vonatkozdlag meg emlitetik meg — hogy hataraba topographiai nevek:
'
1. Rigd Maj, egy domb a kozsegtol Kelet fele fekvd - egykoron bd
termesii szdlldkkel fedve, jelenleg lemosott puszta parlag — legeUdnek hasznaltatik — Nevenek eredete nem tudatik.
2. Priboj, egykoron hatalmas erddseg jelenleg nagyobb reszt szantdfdldnek
— de kis resze szdUdnek hasznaltatik. — Nevenek eredete nem tudatik. —
3. Priboj alatti retseg iigy Felsd Terenybe szinte Tdvi nevezetet visel.
A hagyomany szerent ez is egykoron mocsaros lapaly vdlt — jelenleg
szaraz kopar ter 4. Bodchiznje-retek — az elobbiektol nyugot fele fekvd teren — e nevezetet hihetdleg onnan nyertek, hogy egykoron Urbarialis telkeket rendezven - e
teren minden hazhoz retet mertek —
5. Pazit nev alatt a legelld kovetkezik iigy ennek jobb dldallan a Selymecz
vize folyik el —
6. Ziigd vagy Zurgd nevet visel a lapaly, mely a Selymeczi patak ' Orszag
lit kozott teriil el - Nevenek eredete ketseges - legfeljebb fdltehetd, hogy a'
Nyugoti hatar oldalan elteriilo szantd foldekrol Zapor esdk alkalmaval erre
zugot le a viz.
7. Az Orszag lit jobb dldalan teriilnek a szantd foldek — Nad ceston es
Dlhje nevet viselnek, mely nevek eredete vilagos. —
8. Nyugot fele tovabb menve — kdvetkezik Porosin diilo mely elnevezesnek eredete iigy mint F Terenyben is ismeretlen.

'

[105^]
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Puka Egy darab szant6 fold. 9. Szollok e hatarba — egyik fele Miircik nevezet alatt letezik — hihetoleg
hogy e tdren egykoron erdoseg mint egy fal (: Miir:) allott — es Sikerek - hogy
aljit veres siker fold kepezi.
Felso-Also Ter^nybe^ July ho 8an 864.
Foljegyze Tubanyi Janos falu jegyzo az oregebb lakossag kozre milkodesevel.
*

's Ertelmiseg

• *

1. Eredetileg Terjen, Gereden Terjan 1358-ban, Kisteijen 1387-ben, Alsoterjen
1470-ben, Felsoteijen 1506-ban stb. (Bakacs 203.)
2. Elso okleveles emb'tese Terjen neven 1322. (Bakacs 203.)
3. A Mecs csalad mar 1520-ban is szerepel Felsoterenyben. (Bakacs 204.) Alsoterenyben 1820-ig meg minden negyedik vasarnap magyar nyelvii predikacio folyt. (Borovszky 27.)
4. Terjen, Tereny helyneve a magyar Tarjan torzsnevbol keletkezett, annak magas
hangrendii valtozatabol. Az alapszo torok eredetu, jelentese 'magas mehosag viseloje,
alkuraly'. (Kiss 631, 639.)
5. Felsotereny lakossaga 302, teriilete 1069 hold, Alsotereny lakossaga 176, teriilete
744 hold 1856-ban.

34.

FELSO £S ALSO DACSOLAM

Helynevek

[88

Felsd es Als<5-Dacs6-Lam kozsegekbol, Hont megyebol.
Felsd es Als6-Dacs6-Lam Helyseg.

[88

Felsd es Also-Dacso Lam Helysegek Nagy Hont-megyeben, Bozoki Jarasban bekebelezve vannak. A videk kiilon taj elnevezessel nem bir.
Az emberi emlekezet ota mindeg csak Lamnak neveztettek ezen kozsegek,
es pedig Felsd-Dacso-Lam, es Als6-Dacs6-Lam. Mikor keletkezett' es neveztetett
ez a ket kozseg Lamnak, errol az irattarunkba sehol, semmi — legkisebb szo
sines emlitve; de minthogy ezt totajku nep lakta es mindeddig lakja, ezek
nevezhettek Luomnak.^ Valoszinii tehat, hogy ezen magas Azsiai Tibetnek
hasonlo tajekon nagy erddk leteztek, melyek nagy Szeleknek voltak kiteve,
mely tobb fakat kiddntott es osszetdrt, mely kifejezes totiil (: lomit, lamat :)
jelenti ezen falu Luomnak nevezeset. Ezen kozsegnek foldes ura volt Dacso-csalad - mely azon iddtdl vonja le
nevezetet; — Mikor Dacso csalad IVik Bela Magyar kiraly alatt 1245i^' evben
Nyitra Megyebdl jdve cambialiter nyert, Honti joszagaiban letelepedett; leany
agon utobb a Palasthy, majd Benyiczky, Gerhardt, joval kesdbb Horvath, Vladar,
Tihanyi, Buocz, Nedeczky s a tobbi csaladok is, megosztottak annak birtoklasat.'
Also-Lamra nezve az hihetd, hogy az valamikor Felsd-Lammal egy Kozseg
lehetett, es alkalmasint csak per analogiam neveztetik Dacso-Lamnak, s ezt
Balassa Barok a kozep korban, egy foglalas vagy impetratio utjan birtokoltak.
Az egyhazi irattarban talaltatik meg Vllil^ Laszld"* kiraly idejebdl 1503ik
evbeh Testamentom, melyben Dionisius Lestach, egyhaz reszere, malombeh
illetdsegenek fele reszet hagyomanyozta, a masik felet jelenleg is Baro Balassak
es Grof Zichy birjak.
Hogy ezen helyseg telepit^se mar igen regi lehet, azt mutatja az evang [89'
Szent egyhaznak Gothikus modii epitese is.
A kozsegek hatarokban fekvd erddk, retek, mezdTc, vizek kiilon nevezEsei ezek:
a.) Erddk: Babin vrch, (: Baba hegy :) iddsebb emberek beszEdje utan,
aratas idejeben egy erdekes allapotba levd nd gyermekelt meg ott, tehat inn^t
hivatik Baba-hegynek; Pohonsky Vrch (: Pogany hegy :) Torok haboriikban
torokok tartozkodasi helye volt. Mozky (: Muszka hegy :) megnevezese honnan
szarmazik nem tudatik; Vrsok emelkedett helyen fekvd erddk. Haj, Hajik, igy
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neveztetnek a kozseghez legkozelebb fekvo erdok, valoszinuleg hajiti, az az
szorosabban vedeni igetol. Zahat, mintegy szogletben fekvo erdo. Flaky imitt
amott egy darabka erdo.
b. ) Retek: Hornja, dolnja MoSar, vad vizes retek; Na Kamenja, rosz
kovecses retek; Lachova, Gerhartova dolinka, volt foldes uraktol vonja nevezetet. Uhlibe c. ) Mezok: Malac a Velkuo Blate, saros mezo; Sirokje zeme Sirociny
szeles vonalu foldek; Vychednuo a Zapadnuo Zahumnja, deire es nyugotra
pajtak mellett fekvo foldek. d. ) Vizek: Nagyobb patak Keletrol mely Krtisnak neveztetik, mely patakon 3 malom letezik; kissebb patak Lahos nevezetii nyugodt fele, Lami es
Szuchany volgyokon s onnet Palojtai volgyon lefele Ebeczknek Nograd Megyebe
folynak.
A kozseg fekvese, a mint mar eloadva van egy delfele hajlott magoslaton;
Keletrol Lest falu, Nograd Megyeben; delrol Palojta; Nyugodtrol Szuchany, es
ejszakrol Szenograd helysegek hatarai.
Jegyezte Felso-Dacso-Lamon^ Mart 7*^^" 1865>'^ evben
Petrovies Gyorgy mp
Kozseg Jegyzoje

* * *
1. Elso okleveles emb'tese 1243. (Borovszky 41.)
2. Lam 1336-t61, Dacsolama 1483-t6l, Kislam maskent Alsolam 1500-t61, Felsolam
maskent Dacsolam 1525-t6l stb. (Bakacs 147.)
3. I V . Bela 1243-ban a Nyitra megyei Chinoranert cserebe adta Lam birtokat,
melynek birtokosa tulajdonkeppen a Nenyei csalad es az abbol leszarmazott Dacso, Luka,
Keszihoczi csaladok 1337-t6l, amikor a csalad birtokosztast hajtott vegre. Birtokosai meg
ezeken ta'viil a Szecsenyi (1410 elott), a Sugody (1410), a Labatlani (1464), a Litvai
Horvath (1467 elott), a Balassa (1476) stb. csaladok. (Bakacs 147.)
4. I I . Ulaszlo (1490-1516), nem szokas a V l l . szammal jelolni, ami iigy jonne letre
hogy az ot Laszlot es a ket Ulaszlot azonos nevnek veve egybe szamoljuk.
5. Felsolam lakossaga 617, teriilete 2233 hold, Alsolam lakossaga 413, teriilete 2458
hold 1856-ban.

35. F E L S O £ S ALSO PRANDORFI

Helynevek

[96r]

Fels6-Prandorfi kdzs^jghol, Nagy Honth megyebol.
A felso-Prandorfi helyseg, tartozik Nagy-Honth megyehez, Bathi szolga- [96^]
biroi jarashoz. Ezen kozsegnek ketfele neve el, ugymint: felso-Prandorf es f.
T6t-Baka, mindaket neven egyforman osmeretes. A kozsegnek hajdan mas elnevezese nem volt.' A kozseg emlitetik legkorabban 1425'1^ evben es Szaszorszagi nemet banyaszokkal akkoron benepesittetett.^ Koztudomasbol es hagyomanyokbol, a nev eredeterol az tudatik: hogy tot-Bakanak azert hijjak, mert. itt
totok laknak, es nemet Bakan az az Baka-Banya szomszed sz. k. varosaban tobb
ideig nemetek laktak; felsd-Prandorfnak azert neveztetik, mert van toszomszedsagaban also-Prandorf is; Prandorfnak pedig reszint azert: mert ezen kozseget is
valaha, egy torok basa, Prandorfi nevii egyennek, hil szolgalatjaert, ajandekozta
reszint ezErt: mert ndmetiH "Frauendorf'-nak hijjak es szomszed Bath mezo
varost "Frauen-Markt"-nak, mert itt torok idokben szep asszonyokat, mint
rabszolgakat arultak, es Prandorfbol is vagy is Frauendorf-bol, a hoi most is
sz6p menyecskek talaltatnak, vasarba hozattak. A kozseg hataraban elofordulo
tobbi topographiai nevek jelentektelenk.
A kozsegnek szomszed hatarai ezek: Bath, Almas, Bagonya, Baka-Banya,
Breznicza, Also-Prandorf, Derzsenye. —
A kozseg hataraban 6 osszedult banyak lattatnak, hoi valaha banyaszok
astak. —
Alsd-Prandorf.
Mint helyseg, szinte Nagy-Honth Megyeben fekszik, es Bathi szolgabiroi
jarashoz tartozik. Ezen kozsegnek szinten ketfele neve van, ugymint also•Prandorf es A. Tdt-Baka. Mas elnevezese sohasem volt; es szinten 14251*^ evben
legkorabban emlitetik, a mikoron szinte szaszorszagi nemet banyaszokkal nepesitetett be. A nev eredeterol koztudomasbol es hagyomanybol ugyan az tudatik,
a mi felso szomszed Prandorfrdl. A kozseg hataraban elofordulo tobbi topographiai nevek jelent^ktelenek, kiveve "Hauptgrund" nevii diilo, hoi valoban
legjobb foldek talaltatnak, es ezen nev arra mutat, hogy itt valaha valoban
nemetek laktak. Osszedult banyak e hatarban is talaltatnak.'

* **
1. Nemetbaka 1324-ben, Szlavbaka 1332-ben, Vesszosbaka es Totbaka 1345-ben stb.
(Bakacs 86.)
2. Elso okleveles emh'tese Baka neven 1270. (Bakacs 86.)
3. Felsobaka lakossaga 433, terulete 1656 hold, Alsobaka lakossaga 590, terulete
3310 hold 1856-ban.

[97^]

36. F E L S O I P O L Y N Y f i K

[90r]
Helynevek:
Felsd Ipoly Nyek kozseg (: Falu :)

[90v]

1. ) Mi a' Megyenek a' neve? — Hont megye vagy Nagy Hont varmegye. —
Pozsonyi keriilet, Bozoki jaras, Szekely [Szekhely] Ipolysagh hova-is Felso Ipoly
Nyek kozseg tartozik.
2. ) Ezen kozseg hanyfele newel el most?
Felsd Nyek elnevezessel, de 1852^61 ota Felsd Ipoly Nyeknek neveztek, —
minthogy e honban tobb Nyek nevii kozsegek is lennenek, es ez legkozelebb
fekszik az Ipoly folyohoz, — hogy megkiilomboztessek a' tobbitol felsd Ipoly
Nyeknek akarjak nevezni.
3. ) Vdlt e hajdan a' kozsegnek mas elnevezese?
Felsd-Nyek.
4. ) A ' kozseg mikor emlekezik leg-korabban?
1208. midon Janos Esztergomi £rsek a' tizedet atiratja a' kaptalannak.'
5. ) Honnan nepesittetett?
Regi dsmagyarok, — 1824ben Pohorellardl hat csalad.
6. ) Mit lehet tudni, ezen kozseg nevenek eredeterdl?
Vadas kert vdlt valaha, — innen neveztek Nyeknek (: az az vadas kert :)^
7. ) A ' kozseg hataraban mily topographiai elnevezesek vannak?
a.) A ' kozseg ket sorbdl all, — ejszaki es deli sorokbdl, melyek kozepen
Csab, es Hrussd kozsegek vdlgyeibdl patak folydogal Nyeki patak, 's mely
zaporok, 's tavaszi hd olvadasok alkalmaval felelmes, es sokszor pusztito arvizzel
rohan keresztiil a' kozsegen; a' kozseg kozepen a patak partjain mintegy 150.
dies szelessegii terhely, eiebb retek, jelneleg pedig felszantott iUtetmenyes kertek
vannak, ezeket hiyjak Alsd kerteknek, hoi egy Sas nevii jd forras kiit talaltattik,
— ugyan ezen kertekben a' fentebb megnevezett patakrdl kivezetett viz altal egy
malom hajtattik, mely most az Eszterg. kaptalane, eldbb a' vdlt Urberes Coloniae vdlt, melyet Bernat malmanak-is neveznek.
b.) Szantd fold az elsd diilo — Felsd kapolnai diildnek-is neveztetik.
c. ) Alsd kapolnai diilo, — ezen ket dulo iigy latzik, az ebevezeseket
onnet nyertek, mikent a' Felsd Kapolna diilo kezdeten egy a' Boldogsagos Sziiz
Marianak szentelt kapolna letezik.
d. ) ezt koveti az "Alsd Galamiai nevii retek, mellyek hatarosak Ipoly
Szecsenke kozseg hataraval, — ez utan kdvetkezik a' retek feletti Galamiai
legeld, kopar, arkos, koves es termeketlen termeszetii, — a' retekben talalkozik
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egy egesseges forrasii kiitatska, melly kivalt forro napokban, a' mezei munkasoknak, - Ryakran szomjat enyhiti.
e. ) Felso Galamiai retek, mellyek I . Szecsenke reszint Kelenye kozsegek
hataraival hatarosak, - itt is egy Galamiai nevii patak folyik, e' retekben szinte
egy kutatska letezik, - melly igen egesseges, - es hasznos vizet ad. f. ) Kozep diilo felso szanto foldek. Itt serhi nevezetes elo nem fordul,
csupan egy beka nevii arok, mellyben viz csak akkor latliato, ha zapor esso elo
jon, vagy ho olvadaskor, — meg itt egy melly arok-is, Jakab Matyo aroknak
nevezetii van.
g. ) Kozep dulo also, ez van oszsze kapcsolva felsd kdzep diilldvel, termesre nezve siker. —
h. ) Felso' kdrtvelyesek. Szantd foldekbol al, — melly ket vetdre fel osztva
van.
I.) Alsd kortvelyes diilld, ez is hasonldkeppen iigy miveltettik, - mint
felsd kortvelyes.
k.) Kdlesek, ezek kezdetet vesznek a' kdrei szdlldknel, — es ket arok kozt
fekszenek u. m. meze patak, - es Tubdka arkok kozt.
1.) Kaposztasok a' Galamiaba ezek Kelenyin hatar oldalan fekszenek,
melyek tsak ritkan, a' miveldnek faradsagat kielegitik. —
m.) A ' Foldek Fddemesi litnal igen sovany termesre nezve, mellyek az alsd
vegevel Galamiaba be hajtattnak. —
n.) Alsd hoszszak ezeknek is fekvese Galamia fele terjed.
o.) Felsd hoszszak hasonldkeppen — alsd hoszszakkal miveltettnek. —
p.) Felsd kert retek: legjobb helyen a' retek kozt fekszenek, itt talatattik [91']
— ezeknek az dldalaba egy Kdnev alatti malom, melly hajdankor Hertzeg
Kdburg Kdhary malma vdlt, jelenleg azonban, Felsd Ipoly Nyek kozseg birtokaba van.
q.) Zavatka megi retek ezeket gyakran Mezei patakbdl omladozd viz be
boritja, es termest semive teszi. —
r.) Kender Foldek a' Kdmalomnal, — eppen iigy szenvednek mint Zavatka
megi retek, — mezei patakbdl k i ontott viz altal. —
s.) Tubdkak vagy malom part — ezekis ket arok kozt leteznek, — u. m.
Mezei patak, — es Malom parti arok kozt — mivelesre koves, — es dldalos.
t.) Priskak, vagy alsd nagy pallagok, ezek-is eppen ott vannak a' hoi a
Tubdkak, — csak hogy egy nehany lepesnyi tavolsagra, — ezen nev altal
kiildmbdztettnek.
u.) Priskak, vagy Felsd Nagy Pallagok — egy kapcsolatban vannak alsd
nagy pallagokkal.
V.) Kdrei szdlldk, — mellyek a felsd oldalrdl kelenyei hatarnal veszik
kezdetet, — ezk nem regen, tsak valamint 30. esztenddktdl olta, - Felsd Ipoly
Nyekiek altal miveltettnek, — Dezsmat Esztergomi kaptalan 7^^ reszbdl szedi.
X.) Nyesesek, arkos, sovany, — es sarga siker fold. —
y.) LIr retek. ezek egy reszben, — mint szantd foldek — is haszaltattnak,
— gyakran a' kah'trai kopar hegyek kozt letezd arkpkbdl, — omladozd viz altal
karosittatnak.
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z.) Harasztkak. ezek leginkabb, - mint krumplis foldek hasznaltattnak, itt talalkozik egy hires forrasu kutatska, - melly kivalt a' szollokben dolgoz6
n6pnek minenkor j6 vizzel szolgal.
aa.) Also tir gati ret foldek. ezek altaljaban mint foldek miveltettnek, —
ezek-is gyakran kalicsai arkokbul ontott viz altal szenvednek.
bb.) Falu pajtajarriil nevu retek ezek leginkabb siker, es praszlitskds Takarmanyt adnak. —
cc.) Karajok. — felette arkos, — inkabb tsekely legelonek apro marhanak
szolgalnak, — mint masodik hasznot adnak. —
dd.) Kalitrai legelo - hitvany, - koves, - partos, - homokos, - alig
erdemel emlitest. —
ee.) Kalitrai erdo. jelenleg Esztergom kaptalan Uradalmi, - csak mint 20.
esztendeje elott kivagatott, — most az Urassag marhajanak hasznos legelot nyiijt.
ff.) Felso Ur Gati ret foldek. ezek eppen iigy, — mint aa. alatti als6 Ur
Gati ret foldek, - mindenben egy forman szenvedest erzenek.
gg.) Csatorna alatti legelo. koves, arkos, inkabb tsak marha szabad hajtasnak, — mint legelonek tekintheto. —
hh.) Patrimonial retek. — ezek mint krumplisok miveltettnek.
ii.) Sebellahazi, — vagy nagy volgyi retek a' Coburg malmon felliil —
ezek ket hegy oldal kozt fekszenek, - u. m. Hrusso es Nyeki erdok kozt, csak Iga vono marha altal, — mint igen kedvezo legelo hasznaltattnak. - Azok
v^gebe 2. kerekii Coburg malma, — mar ma-is a' helybeli lakosoknak, es
videkieknek jo liszt orlessel szolgallatott nyujt. —
kk.) Hideg kiiti retek a' Csalli hatarnal. ezek egy kaptsolatban a' Sebellai
volgyi retekkel vannak, — mint legelo szarvas marhak altal hasznaltattnak. —
11.) Hideg kiiti Erdo. Ez Hertzeg Koburg Uradalomhoz tartozik.
mm.)Pezga feletti legelo. Esztergom Kaptalan Uradalome. —
nn.) Felso Ortas oldal legelo. Ipolyi Felso Nyek kozseg legelonek osmertetik.
0 0 . ) Orhegy oldal, — ez-is, mint legelo — Ipolyi Felso Nyek kozseg altal
hasznaltattik, — mellynek a' hegy csiicsan, — mintegy 35. ev elott egy nagy
fakereszt, - Koburg Tisztsege altal orok emlekiil felallittatott. pp.) Also Ortas — szinte mint jo legelo — Ipolyi Felso Nyeki marhak altal
hasznaltattik.
qq.) Malom megi szollok, — ezen nev alatt azon szolok ertetnek, mellyek
a' volgyi legelotol kezdetnek, — ezek alatt egy Ojmalmi nevii egy kerekii kozseg
mahna van, — hajdan Mocsar malmanak-is neveztetett. — A ' szollokben evenkent ugyan jo bor, — tsak hogykis mennyissegben terem. —
rr.) Malom mege szollok kozotti hajlekok. ezek tsekely kaszall6val a'
tulajdonost orvendenek. ss.) tij szollok. hegyes es partos — apokasok, — tobbnyire, — mint
iiltettvenyes kaszallok, — a' tulajdonosok altal miveltettnek. —
tt.) Vaganyok - ezek termeketlenseg miatt elhagyott szollok, - leginkabb, - mint szanto es kapa foldek hasznaltattnak, - ezek alatt a' megvaltonk,
JEzus Krisztus, kepe egy kokeresztbe keresztenyi buzgosagbiil - bizonyos Deak
Matyas Felso Ipoly Nyeki lakos altal felepitettven.
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uu.) Ui szollok kozotti hajlekok. itt leginkabb hiskok, - es pintzek - a'
lakosok alt: felpitve, — hasznaltattnak.
w . ) Orhegy allya szollok kozti hajlekok. reszint mint kaszallok, - reszint
mint foldek miveltettnek. XX.) Pusztakban levo hajlekok. ezek-is, hasonlokeppen mint retek es
foldek hasznaltattnak. yy.) Orhegy allya szollok. — ezek altaljaban, mint szdllok miveltettnek,
neha hires bort teremnek, — de felette keves — a' dezmat Hertzeg Kdburg, - es
Esztergomi Kaptalan 9^^ reszben szedik. zz.) Liba hegy - ezen tajek altaljaban - mint szantd - es veto foldek a'
tulajdonosok altal miveltettnek, — neha szep termessel a' gazdat ketsegtettnek. aaa.) Hosszu diilo vagy Liba hegy alatti foldek — ezek mindenben Liba
hegy alatti foldekkel versenyeznek, — itt a' felsd vegen uj temeto mellett, egy
kdbdl epitett Szent Kapolna "Szentharomsag" nev alatt, — Tdth Janos felsd
Ipolyi lakos altal — csupan buzgdsagbdl felepittetett. bbb.) Petintsa allya szantd foldek ezen foldek egy kaptsolatban Liba
hegyel, es Hoszszu diilo foldekkel fekszenek, egy dicseretett erdemelnek.
ccc.) Kender foldek kert megetti - szinte eppen a' fentebb emh'tett
foldeknek, — alsd reszeben falii fele fekszenek. Hoszszu diillok mellett a' felsd
vegen — mely 1863il^ evben tagositas alkalmaval - Braxatorisz merndk altal —
temetdnek alkalmatos hely kimeretett, - es az 1864Jk evben - fel-is szenteltettven, - abban, — azon iddtdl olta a' Felsd Ipoly Nyekiek temetkeznek —
ebben-is Jezus Krisztus Szent kepe — egy kdkereszten — Toth Miklos felsd
Ipolyi lakos altal buzgd peldajabdl felepltetett.
Kelt Felsd Ipoly Nyeken^ Majus 6an 1863.
a' kozseg neveben
Tomka Samu mp.
Id. Jegyzd.
* * •
1. Lasd Alsoipolynyek 1. jegyzetet.
2. Lasd Alsoipolynyek 2. jegyzetet.
3. Lasd Alsoipolynyek 3. jegyzetet.

37. F E L S O MLADONYA

[941

Helynevek
Felso Mladonya kfizs^g^bSl.

[94V]

1. Honth, Bozoki jaras.
2. Felso Mladonya, ezen kozseg fekszik Honthmegye, Bozoki jarasban,
egy sziik volgyben, hataros Also Mladonya, Varbok (nemes), Laczko, Szenograd
es Czekocz kozsegekkel.
3. Ezen kozsegnek regi idoktol fogva mindig Mladonya elnevezese volt's
most is ily nevezettel bir.
4. Ezen kozseg ladajaban orozott tobb regi okmany szerint 1500 evtol
emlitetik, 's valo szinu hogy mar az elott is letezett, ezen okmanyok tobbnyire
Bossanyi Judith ala irasuak, van azon foliil egy fiiggo pecsetes borre irt level is,
mely is gondatlansag vegett romlasnak indult.'
5 £2^. kipuhatolni nem lehet, a kozonseges nevekbol sem, mert tobbnyire
Uram, Zatyko, Paulov, Kamasz neven elnek a lakosok, de a szomszed kozsegekben is fordulnak elo ily nevek.^
6. Mit sem lehet kipuhatolni.^
7. Ezen Felso Mladonya kozseg koves hegyes volgyes hatarral bir, —
Diilloi e kovetkezok. Rakotovcze retek, az ott hajdan boven termett rakottya tol
vette eredetet. Nadjerach, koves, sziklas, erdos szanto fold, nevet a kozel eso
erdoben talaltato szamos sziklak kozt lathato lyukaktol vette, ezen a helyrol
igen szep kilatas van. — Mi^e lerini, szanto foldek, a kozel eso cser erdotol
neveztetett el. Forrasai szamossak, es egeseges itallal ellatvak.
A Hatarban seriii nevezetesseg sem talaltatik.
Felso Mladonyan'* Majus 14" 1865.
Kaiser Lipot mp
jegyzo

* * *
1. Lasd Alsomladonya 2. jegyzetet.
2. Jobbagyneveire nezve lasd Bakacs i. m. 15 7.
3. Mladonya helyneve valoszinuleg a szlav Mladen szemelynevbol keletkezett magyar
nevadassal, jelentese 'Mladene'.
^
4. Felsomladonya lakossaga 298, terulete 1251 hold 185'6-ban.

38. F E L S O T U R

Helynevek.

[106^]

Felso Thur kosseg, Honth Varmegyebol.
1. Honth Varmegye, posonyi keriilet, ipolyi jaras melynek szekhelye
Ipolysag, s ezen jarashoz tartozik. fentirt Felso Thur kozseg.
2. A kosseg emlekezet ota Felso Thurnak nemelyek szerint Felso Tiirnak
keves kiilonseggel irattatik.
3. Ezen kosseg emlekezet ota a fenirt neven neveztetett a melynek
egyebb neve sem hagyomany sem pedig kez iratokbol ki nem nyomozhato.'
4.
2
5. E kosseg hajdan Nemes Urak cseledjeibol nepesittetett (alitas szerint).
6. A koz alitasok utan emhttetik Tury nevii harom testver, melyek kozol
a legidosbb' Felso, kozepso Kozep, es legifjabbik pedig Kis Thurt foglalt volna:
kesobb Ivanics birta ezen birtokot, kinek ket veje volt; az egyik "Keli", a masik
pedig "Tihany"-nak neveztetett - nemelyek szerint ezen birtokot 's kuriat
Nemes Ivanics akkori uralkodotol ajandekba kapta, es "Korpona folyo viznek
tiil partjan 90 ev elott kastelya alott - Ivanics epitkezesebol - melynek jelenleg meg a romjai is alig lathatok.^
7dik Felso Thur kosseg hataraban elofordulo tobbi topographiai nevek
kovetkezok: u. m.
1) . "Kertmegi", szantofold, mivel kertek megett all; onnet veszi eredeti
nevet
2) . "Paphegy" — ennek azert nevezetetett el mivel tagositas elott Templom foldek alaja vonultak - alitas szerint ezen templom foldjet hajdan Tihany
ajandekozta volna.
3) . "Mezo kapu" szantofoldnek azert neveztetik, mivel kiilso mezore
nyit tert.
4) . "Harsas diilo" szanto fold - harsfaktol vette nevet, a melyek ezelott
szamos ewel kivagattak, es jelenleg omladozo felben levo Templomban e kivagott fabol szekek hajdan ossze alltattak.
5) . "Tekeriilet" - szanto fold 6) . "Zalogos oldal" — valaha zalogba volt adva, s onnet veszi nevet.
7) . "Csdrndcz" — szantofold.
8) . "Sirak oldal" erdo.
9) . "Also ret" - feltort retekbol all.

[106^]
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10) . "Halik alja" 6s f6le"szant6f6ld, kozben ^16 dombosabb r6sze pedig
erdo.

[107r]

11) . "Ereszveny" szantofold.
12) . "Bar.. volgy" erdo.
13) . "Hollos" szantofold.
14) . "Hosszak" szantofold — rendkiviili hosszusagtol veszi eredetet.
15) . 'Tihany" - szantofold, erdo es ret, Ivanics hajdani foldes ur ' T i hany" nevu vejetol vette nevet.
16) . "Szelcz" erdo.
17) . "Koves" erdo es szantofold.
18) . "Borovicskas" - azert neveztetik miutan csupa borovicska bokorbol
allott a mely jelenleg irtatik.
19) . Renneki szantofold.
20) . "Gyula" erdd es egy resze szantofold.
21) . "Kosik" szantofold.
22) . "Czigany hegy" szdlld melyben nevezetes edes bor terem: ezen hegy
alatt hajdan cziganyok laktak.
23) . "Lazak es Kemenczalj" ret utobbi nev alatt egy erdd. 24) . "Mely patak" szantofold igen hegyes, melynek csiicsat erdd boritja
— ezen fold — benne fakado bd forrastol nyert nevet, mely igen nagy es
emeletes hegyrdl szakad melysegbe — ezen hely ha felkaroltatnek leg czelszeriibb zuhan fiirdok koze szamitatnek a mely hely egy iddben annak is hasznaltatott, — igen regenyes helyen fekszik.
25) .- "Combos" szantofold.
26) . "Bodor oldal" erdd.
27) . "Felsd nagy erdd" hatar felsd reszet boritja be.
28) . "Rovid fold" rovid dul61)dl nyert nevet. 29) . "Ohegy alja" szantofold.
30) . "Ohegy" szdlld ebben igen nevezetes bor terem - a hegynek igen
nevezetes es sajatsagos szdlld fajai vannak — azert onet tamadt a kozmondas
"( Turi bor - tJri bor).
31) . "Pergyes" szantofold.
32) . "Nagy es kis szarvas" szantofold.
33) . "Ujhegy" szdlld ezis igen jo borral kedveskedik.
34) . "Also nagy erdd" erddseg.
35) . "Pleskai fold" szanto fold.
36) . "Bende" ret.
37). "Berek alj" ret, erdd szelben levd berkektdl veszi nevet.
38) . "Also es Felsd past" - legeld volt tagositas eldtt; jelenleg feltoretett.
39) . "Kaposztas kertek" szantofold.
40) . "Ortasi ret" kiosztott erddbdl all.
41) . "Ivanics pincze" ez egy domb, korpona folyo viz mellett all, ez alatt
hajdan Ivanics foldes lirnak pinczeje emelkedett, - megjegyzendd, hogy a
fentirt folyo mellett mar nemreg ujonnan egy savanyu viz forras talaltatott; de
vizaradasok kovetkeztem ismet betoltetett, es hogy Felsd Thuri hatar csinos
erddk, szdlldk, dombok volgyek regenyes berczekbol all.
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Kelt Felso Thuron April 12en 1864.
Szuhanyi Mihaly
h.jegyzd
Faba Janos sk (+) biro
Demeter Istvan (+) third.

Helynevek.

[108^]

Fdlsd-Thur kozsegbol Honth Vdrmegy^bdT
lor Fdlsdthuri kdzseg Honth Megyeben, Pozsonyi keriiletben Ipolyi
jarashoz tartozik.
2' Fdntirt kozsegnek emlekezet dta neve Fdlsd-Thiir, mert sem hagyomanybdl, sem kezbeli iratokbdl kinem tiint, hogy egyebb neve lett volna.
3. A kdzseg nemelyek altal Fdlsd-Thiir, nemelyek szerint pedig Tiir neven
iratott.
4. A kdzseg eredetetdl semmi tudomasa nines, a keziratokbdl kitunt,
hogy Plebania 1736ik evben alapitatott.
5. Horvath Martonfi, es Palasti jobbagyaibdl.
6. Hagyomany szerint harom testver Tiiri nevii foldes lir koziil a legdregebbnek szekhelye lett volna Fdlsd-Thiir.
7. A kdzseg hataraban eld forduld tobbi topographiai nevek kdvetkezdk,
u. m.
1. ) Szomszedos hatarok, keletrol Fddemesi, delrdl Kdzepthiiri, nyugatrdl
Horvathi, ejszakrdl, Palast.
2. ) 'Taphegyi." Erdd. Ezen erdd onnet vette eredeti nevEt, miutan
annak szelehez hiizddik mint a templom, mint pedig a pap szantd fdldjeik.
3. ) 'Tekeriilet" szantd fold, ezen foldek miutan igen rovidek a szantdnak gyakran kellett keriilnie es gdmbdliiseget formal es az innet vette nevet.
4. ) "Harsas" szantdfdld. Itt regente nagyon sok harsfa tenyeszett, mitdl
vette nevet.
5. ) "Cziganyhegy", szdlloTc, ez nevenek eredetet vette onnet, mivel igen
kozel hozza cziganyok tartdzkodtak.
6. ) "Gyulak" Erdd.
7. ) "Szelez" szantdfdld, ez onnet vette nevenek eredetet mivel mellette
folyik egy kis csermely melynek neve Szelez, ezen patakocska a kozEp thiiri
hatarba folydogal es ott eleny^szik csodalatossan.
8. ) "Kenderes", szantdfdld. Kender termelestdl vette nevet.
9. ) "Ohegy" szdlld, ez legkorabban tetetett azza, es arrdl veszi nev6t.
10. ) "Ujhegy" szdlldk, minthogy ez legkesdbb es nem regente iiltettetett
szdlld, tehat innet veszi nevet.
11. ) "Kemencze" Erdd, hajdan mellette tegla egeto kemencze Idtezett s
inn^t vette nev6t.
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12. ) "Kemencze aljai" r^tek, Ezen retek a kemencze erdo hegy alol
hiizodnak s inn^t vette nevEt.
13. ) "Kaposztasok" szantofold ezelott a kaposzta termelEstol vette nevEt.
14. ) "Ereszveny" szant6fold. Ez meredek helyen fekszik fekvesetol veszi
nev6i.
15. ) "Kertmegi" szantofold, a kertekhez kozel valo fekvesetol veszi nevdt.
16. ) "Zalogos oldal", szantofold, hajdan erdoseg volt, tilalmas hely, a hoi
a n^p tobbszori meg zalogositasat61 nyerte nevet.
17. ) "Kovecsek" szantofold mivel ezen hely igen kovecses, s ettol vette
nevet.
18. ) "Hosszak", szantofold, a hosszu fekvesetol kapta nevet.
19 ) "Berek alja." Erdo, mivel kozeleben egy mely berek letezik, melytol
veszi nevenek eredetet.
A Folso-Thiiri hatart Palastol vonulo, az ugy nevezett Korpona vize hasitja
keresztiil.
Felso- Kozep- Kis Tur, egesz Turok ndven fordul elo kozeletben.'*

• •*
1. Neve az Arpad-korban es kesobb is felvaltva Tur es Sag, Kistur 1343-ban, Kissag
1351-ben, Nagytur 1417-ben, Kozeptur 1421-ben stb.KBakacs 210-214.)
2. Tur neven elso okleveles emlitese 1156. (Bakacs 210.)
3. Tur helyneve talan szlav eredetii, toveben ^ y 'ostulok' jelentesii fonev rejlik.
(Kiss 661.) Az orszagszerte es nagy szamban elofordulo Sag helynevben esetleg kabar
torzsnev keresendo. Nemelyek egy vitatott etimologiaju sag, azaz 'domb, erdos magaslat'
jelentesiJ koznevet velnek benne. (Kiss 552.) Iwanczteleke vagy Iwanczturja neven 1517-t6l
fordul elo. Erre a biitokosaira nezve Id. Bakacs i , m. 213-214.
4. Felsotur lakossaga 448, teriilete 2051 hold 1856-ban.

39. F E L S O A L M A S

Helynevek

[86^]

Felso Almds kozsegbol, Nagy Honth megyebol.
1. Felso Almas kozseg fekszik Nagy Honth Vgyenek Bathi jarasaban,
Bagonya, Gyekis Pocsuvadlo, Bagyan, Also Almas szomszed kozsegek kozt, volt
foldes Ura: Galanthai Eszterhazy Herczeg.
2. Felso Almasi kozsegnek csak ezen neve el, es az orszagszerte osmeretes.
3. Felso Almas kozsegnek mas elnevezese soha nem volt, legaiabb mas
elnevezeset, sem hagyomanyok sem pedig jegyzo konyvek nem emlitik.
4. Minthogy 1777*'^ evben, kozsegi jegyzo konyv szerint az egesz felso
Almas kozseg leegett, ugyan akkor a kdzseg jegyzd kdnyvei es irasai langok altal
megsemmisiiltek, azert a kdzseg korabbi megemliteserdl, mit sem tudatik.'
5. Azon kerdesre, honnan felsd Almasi kdzseg nepesitetett? lehetne felelni hogy e kozsegnek lakosai 1429*'* evben Magyar orszagba Giskra cseh
vezerrel be jott Huszitak utodjai, mivelhogy nem csak vallasuk arra mutat, mert
Luther reformalasa idejeben magyarhonban letezd Huszitak a Lutheranusokkal
egybe olvadtak, arra mutatnak cseh nyelvben irot eddig hasznalasba levd
kdnyvei is, de foTcepen regi templomuk, mellyrdl mikor epitetett nem tudatik,
de a szdnok szek fdldtt festett kehelyt tartd kez, bizonyos jele annak, hogy
ezen templom calbctinusok altal, kik csehek vdltak, epitetett.^
6. Felsd Almas kdzseg nev eredeterdl mit sem lehet tudni, sem kdztudomasbdl, sem hagyomanybdl, sem irott vagy nyomtatott emlekekbdl, hanem ezen
nev "Almas" hihetdleg az almafa sikeres tenyesztesetdl szarmazott.
7. Mindenekeldtte ci csehek be iitottek vdlna 1429*1^ evben magyar ors^-ig
felsdbb videkeibe, hogy felsd Almason magyarok laktak, de vagy onkent a
helyseget elhagj^ak, vagy csehek altal lakhelydkbdl kinyomattak, onnan kdvetkeztethetd, hogy a kdzseg hataraban eldforduld tobb topographiai helyek megnevezese, itt divatozd tdt nyelv daczara, meg is magyar,^ peldaul: Bagonya
kdzseg hataraval szomszed szdlld hegy neveztetik "Nydgesnek" mas szdlld hegy
"Csiirhajnak" megint mas szdlldk diildje "Hirndcskenek. Azon legeld hoi mostanig liba legeltetik "Libavanak" Gyekisi hatarnal fekvd csarda es szomszed
erdeje "Szegenydnak". Azon hely hoi most is pasztorok pihenni szoktak "Henyeld" tdtosan "Hanjalovanak".
Meg az megjegyzesre vald, hogy noha a felsd Almas alsd Almassal iigy [87^]
szdlvan egyiitt fekszik, meg is e ket szomszed falu lakossaga, iigy mondva
mindenben kiildmbdzd. Felsd Almasiak protestansok, alsd Almasiak R . Catholikusok, minda ket ikerfalubeUek nemzetsegdkre nezve tdtok, de az alsd Almasi
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dialectus sokkal nyersebb 6s Eretlenebb a felso Almasinal; ugy kiilomboznek
ruhdzatra n^zve 6s elet modra is. Als6 Almasiak oltozete valodi t6t, felso Almdsi
pedig magyarosod6 stylusra mutat; als6 Almdsi nep b^keszereto 6s itthon iilo;
felso Almasi indulatos, keresked^st iizo 6s felette munkaszereto.

• • •
1. Almis elso okleveles emb'teseihez Id. Alsoalmas 1. jegyzetet.
2. A huszitak 1428-ban tortek be Magyarorszagra, ekkor elfoglaltak Szakolcat
(Nyitra m.) es Pozsonyig hatohak. A huszitak 1431-ben behatoltak a Vag volgyebe es
elfoglaltik Likava vardt (Lipt6 m.), de Galgoc es Illava kozott vereseget szenvedtek a
magyar seregtol stb. (MTK I . 252 - 253.) Cseh huszitak letelepedese Felsoalmason nem
valoszinu. A templom alh'tolag X V . szazadi es falaban az 1459-es evszam lathato. (Borovszky 41.)
3. A X V . szazadi lakossagara nezve Id. jobbagyneveit. (Bakacs 83.)
4. Felsoalmas lakossaga 488, terulete 3022 hold 1856-ban.

40. F E L S O S Z E L f i N Y

Felsd-Szeleny.

[98^]

Magyar Orszag Honth megye ugy nevezett Bozoki jaras deH reszen nyulik
el, - ennek szomszed hatarai ejszakrol: apova to, s Keszihocz, Keletrol HazasNenye, delrol Also Szeleny, nyugatrol Sirak mind magyar ajkii kozsegek:' ezen
kozseg eredeti egyediili neve Szeleny, miutan szomszedsagaban illetve egy kis
csdrgo patak valasztotta kdzseg fekszik toszomszedsagaban mely szinten Szeleny, a kerdes alatti kdzseg magasabban alvan, az6rt nyerte a Felsd Szeleny
nevezetet, — a kdzseg hegy aljanak is neveztetik, mert itt megsziinnek a magyar
kdzsegek lenni, — miutan az ejszakfele terjedd falvak mar mind tdt ajkiiak. —
Mondott kozsegnek nevezetessegei nincsenek ugyan; maga a kdzsdg kisse emeltebb helyen fekszik egy reszben, ellenben mar resze forrasos helyen, hoi magatdl a legszarazabb iddTcben is viz forrasok mutatkoznak. Hegyei kdvetkezdk:
Bende, egy magas fel kerekii hegy, ennek tetein ritkas erddseg, 's oldalaba n^zve
kdaknak lathatdk, melyek adnak j d epiileti faraghatd koveket, terem itt kessel
vaghatd puha es szilard kemeny kovek, deh reszen pedig igen sok szdlldk
leteznek melyek a kiildmbenis munkas nepnek olykor ki elegltd termest nyujtanak, - bora feher, rendessen j d , es hegyi bornak neveztetik, azonban a
kdzlekedesi utak miatt, nem nagy aron kelnek el, — ezen hegy tetdn meg a
vizdzdn maradekainak mondott iigy nevezett tengeri aprdbb kde valtozott iigy . [98^]
nevezett nagyobb mennyisegii csigak talalhatdk fel, — Kissebb erdqe Ereszleny
nevezetu ritkas elveniilt fakkal, ennek ejszaki reszen mint fd birtokos T . GyiirkJ^
Medard Cs. Kir: nyugalmazott Tdrv: Tanacsos Urnak kemeny anyagbdl epitett
nagyobb szerii juh aklya letezik harom szdgre epitve juhasz lakkal ellatva. — Ez
alatt nyiilnak el retjei, — melyek vegyes takarmanyt adnak inkabb Id mint
szarvas marhaknak, ennek diSlei pedig: Zalogos, nagy ret, hosszas, lagyasok, 's
lepenye. — Fdldjei, laponyagok, kerek haraszt, bodor patak, vdlgy, szegeny
mezdic, dombok, es Szdcskes.
Kelt Felsd Szeleny^ 865 evi Majus 2an.
Gemer Imre kdzsegi bird.
•

•

•

1. Lasd Alsoszeleny 1. jegyzetet.
2. Felsoszeleny lakossaga 231, terulete 876 hold 1856-ban.

41.

[lOOr]

FELSOSZEMERfiD

Selmeczi also jardsi
Szolgabirosag.
Ipolysaghi adohivatal.

Magyar Orszag
Honth varmegye.

Felso Szemered Kozseg; (: falu :)

[lOQv]

Felso Szemered Kozseg; hogy honnan szarmazik az elnevezett kozseg arrol
legkissebb tudomas sincsen,' — sem pedig mas neven elo nem fordul; hogy
honnan nepesitetett azt sem tudni,^ a kozseget csupan magyarok lakjak, a kik
foldmivelessel foglalkoznak; a kozseg fekszik egy egy kies rona volgyben, melylyet az ugy nevezett selmeczi orszag ut keresztiil hasit, az orszaguttol jobbra
keletnek a selmeczi folyoagy terjed, Ket major es egy hosszu utzaval; es Igy a
kozseg egy U betii formaval vegzodik, tagas t^rs^ggel, melly tersegen fennall a
fogado, az orszagut melletti egyhazzal, — a megye szekhelyitol, Ipolysagh mezo
varosatol 1 mertfold 8/4ni tavolsagra esik, - hajdan a kozseget Baro Hellenbach,
Palast N. es Foldvari N . urak birtak, - 6s jelenben pedig Grof Steinlein Otto, es
T. Ivanka Zsigmond lir a tobbi jobbagyokkal biijak. —
A Kozseg hatara kiilonfele diiloi nevezetekkel bir, — nevezetessen a
szdntofold diiloi, e kovetkezok; — telkifoldek — szeles, melly foldek jo buzat
teremnek, Opacs, Gereblyes, Kortvelyes, Somoczer, Kozosek, Mogyoros, Arok
koze, Keresztonal, felso kut. Hid folott, Magyaradi erdonel, Demendi lit folott,
DEcsicskafoldek nevezettel, melly diilok kozott a legsilanyabb az iigy nevezett
Pocsicska melly egy nagy dombon fekszik, igen rosz mivelesu, es kedvetlen
esozesek altal termeketleiiE valik. —
Erdok diiloi nevezettel, — Kis Bagonya, es Nagy Bagonya, — nevezettel
melly erdok dombos helyen fekszenek, — es nagyobb reszt cserfat adnak. —
Reti diiloi nevezettel, — Nagy retek, Szog retek, Kis r^t, es Patak ret
nevezettel, — melly retek kozott az iigy nevezett pataki ret esos idoben, szenat
es sarjiit boven megterem, — de a tobbi retseg mit sem er, mert a Selmecz patak
termeketlen iszapja altal fedve van, meUy ercz-homok inkabb elemeszti a fiivet
mintsem azt termekennye tenne, — igy tehat esztendorol esztendore kissebb
sz6na termest a kozseg varhatja. —
Legelo diiloi nevezettel, — Kastely kert melletti legelo. To legelo, Kis
Bagonya, Arkos legelo, Kerektonal, Akaszto pallag nevezettel, — melly legelonek
nagyobb r^sze a termeketlen ercz iszappal van fedve, — es azt sem legelonek,
sem pedig mas szant6f61dnek hasznalni nem lehet.
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A k6zs,eg hataraban talaltatik meg ket major, Tarcsanyi puszta nevezettel,
- hogy honnan vette eredetet nem tudni, - mindketot a Felso Szemeredi
Urasag birja. Szollok diiloi nevezettel Oreg hegy, Uj hegy nevezettel, ezek egy kis
dombon keletnek fekszenek, sarga agyag tartalmu foldek, keves bort teremnek. —
Vegre az eg^sz osszes szemeredi hatar kiteijedese; —
Szantofoldekben a Tarcsanyi pusztaval egyutt 1204 hold 437 • ol retekben 147 hold es 490 • ol legeloben 132 hold 859 • ol szollokben 43 hold 200
• 61 erdokben 311 hold 129 • 61, hasznalatlanok 76 hold 695 • 61, 6sszes
fels6 szemeredi hatar 1915 hold es 910 • 61et tesz.
Ennyibol all Felso Szemered k6zsegnek leirasa.
Keh Felso Szemereden^ Majus l i e n 1865.
Vinczur Istvany biro +
Kolar Janos tbiro +

Koharih Ignatz
k6zseg jegyzoje

* * *
1. Lasd Alsoszemered 1. jegyzetet.
2. Lasd Alsoszemered 2. jegyzetet.
3. Felsoszemered lakossaga Tarcsany es Kiralyfia pusztakkal 433,^ terulete 1755 hold
1856-ban.

[lOl'l

42. FUZESGYARMAT

[110']

Helynevek
Ffizes Gyarmath kozsegbol, Honth megyebol.

[Ill']

[111^1

Fazes Gyarmath falu.
Fekszik Honth megyeben, - Bathi Jaras felso keriiletben, — a' Szikincze
volgyen, melly taj elnevezest, tobb e' kornyekbeli falvakkal birja a' Szikincze
folyonak, ezenn volgyon fekvo kozsegek hatarain keresztiil valo folyasatol. A ' Kozseg jelenleg csupan ezen egyediili Fuzes Gyarmath newel el, — igy
emlittetik, es ismertetik orszagszerte. Azomban meglehet^ (: de ez csak sejtelem :) hogy valaha csak Gyarmath azaz telepitveny — Colonia — nevet viselt,
— a' fuzes ragaszt^kot nemellyek szerent, a' hajdani korban lehetett, nagy
bovsegu fuzfaktol nyerhette; - mellynek most nyoma sines. - vagy a'mi hihetobb, — Minthogy Fiizes Gyarmath hazank majdnem minden reszeiben, — is
kiilfoldon is, nemely r^szekben ismeretes; azonn jo minosegii — dohanytermesztmenyrol, mellyet, kiilonossen, az utobbikor, kozonseges pipaba, — torokre
vagva, mint szivamak is - de meg leginkabb, ebbol kesziilt sarga fmom burnotnak hasznalt, — Mellynek keszitese modjat, helybeli foldmives csalad Bakai
csalad talalta fel, is az utobbi idokbenn; — meg most is eletben levo oreg Bakai
Andras altal, a' legjobb, es utanozhatatlan sikerrel folytattatott, - nagyszeru
szallitmanyokat szolgaltatvan belole, mind a' bel, — mind a' kiilfoldre. De ezenn
gyartmanynak, a'dohany egyedarusagi torveny behozatala ota egeszen vege szakadt; — valamint a termesztesnek is. — Mely regi gyakorlatban volt dohany
termesztmenynek, fonalakra szokott fel fiizesetol nyerhette a' Gyarmath nev
melle a' fiizes ragasztekot.' —
A Kozseg legkorabbi emlitese felol semmi alapos adat nem tudatik; — Meg
a' Reformata Egyhaz Anyakonyve is csak 1784ik ev ota vezettetik; — Hogy mar
ez elott kellett lenni regi idovel kozsegnek, annyi bizonysaga van: hogy a' Ref.
Egyhaz birtokaban van egy arany Kehely — mellynek aljan 1600*1^ evszam
szemleheto. Ekkor mar kellett lenni Eklesianak, annal inkabb - sot meg elobb
Kozsegnek. — De hogy 1600^61 fogva micsoda valtozasok, es viszontagsagokon
mehetett keresztiil ezenn kozseg es Egyhaz, arrol szollo iras nem talaltatik; —
csupan azonn sejtelem van fenn, hogy a' Torokoknek huzamos ideig e' helyen
valo tanyazasa alatt szakadt meg az irasbeli hivatalos vezetesek fonala.^ —
Hogy honnan nepesittetett: nem tudatik, hanem a' csaladi mellek nevek
magyarazatabol az tiinik k i , hogy kiilombozo helyekrol, es nepfajokbol jott
ossze a'most elo nemzedek;—jelesii: Bakai, Bakabanya varosatol, Pecsi, Pecs
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varosatol, Herman, ez nemet elodfi csalad lehetett, — meg pedig igen regi, mivel
szollo hegyei egy resze is ezenn nev utan, — mint akik a' szollo mivelest ide
behoztak Hermanhegynek neveztetik meg ma is. — Lideczi, Udecz kozsegtol,
Bori, Bori kozsegtdl, melly Eppen hataros, Korpadi, Korpad helysegtol Somogy
Megyeben, Zolyomi, Zolyom varosatdl; Buchala, ez tdt nemzedek lehetett, a'
nev magyarazat szerent. — Vagynak ugyan meg tobb es nepes csaladi nevek is a'
Kdzsegben, de ezek elnevezese utan nem indulhatunk; — peldaul, Balla, Duka,
Hegedils, Deak, Sziics sat.^ —
Igy tehat, az itteni nepseg, az eld adott nevmagyarazat, es szarmazisi
tajek, vagy videk, nemzetisege tekintetbe vetelevel kiildmbdzd tajek, es nemzetisegbdl allott eld. —
A' kdzseg nepessege egeszen magyarajkii es altalaban ref: vallasii. Van [1
ugyan a' reformatusok, szep temploman es Parochiajan kiviil, CathoUcus templom es Parochia is; — melly templom azonn fogva erdekes, — mivel azonn falun
kiviili domb, es gydpseg, - mellyen a' templom egyediil all, meg ma is, harom
soros fdldtdltveny sanczal van koriilveve, — melly tdkelletes bizonyiteka annak,
hogy itt hajdan allandd tabor fekves volt, — es a templom mostani alakja is azt
tiintetik k i , hogy regj Tdrdk epitmeny.'*
Fiizes Gyarmath, - Kelet, es nyugot feldl ket hegy kdze epiilt kdzseg, melly ket hegy kdzti vegig nyulasa kdzbenn, a' falunn feliil nehany 100 lepessel,
tdbb aprd forrasokbdl dszve gyiilt viz reszek, egy csergedzd patakot kepeznek,
— melly a' kdzseget ket sor lombos iii tetett fiizfak kdrnyezetebenn az litsza
kdzepen, egesszen vegig folyja; — mig vegre ugyan azon kdzseg hataraban, a'
Szikincze folyoba dmlik. Fiizes Gyarmath hatara mintegy 5000 hold kiterjedesii leven, mellyben
700 holdnyi erddsEg, — a' tdbbi reszt a' szorgalmas nep kezileg miveli; —
Altalaban ,^z egesz hatar nem nagyon termekeny — es haknos, arkos mindsegenel fogva, a' szorgalmat ugyan megkivanja. De a' kifejtett szorgalom haladatosan jutalmaztatik, mert, termesztmenyei a' gabona minden nemeben, e' videkenn legnagyobb becsii, Es legjobb mindsegiik, terem alkalmas iddjaras mellett,
elegendd es j d szenaja, - valamint tiszta kezeles mellett jd borai is. Talaltatnak Fiizes Gyarmath hataraban kovetkezo diildk:
Malom mezd, a' Kdzseg malma kdzelebenn, mellytdl az itteni foldek
neveztetnek, Ebes, Gabris, Mogyordska, Ladanyi hid, Kis vdlgy, Bddis,
Gydngyds, Nagy vdlgy, Gyiirke, Meredekalja, Cserestd szantdfdld diildk; —
Cserestd nevii erdd resz is van, mellyben hajdan tdallas volt. — A ' regi monda
szerint sok kigyd, es vizi allatok tanyaja; - mellynek szelein oly veszedelmes
fiiv termett, hogy ha a' szarvas marha legelt belole, megkellett ddglenie, — mi
okbdl a' pasztorok nagy gondal oltalmaztak tole legeld nyajjaikat. — Meg ma is
van a tdnak annyi jelensege, hogy a' vizbe hullott — es szEl dltal a' td szElere [1^
vergdddtt cser, es tolgy makkok, a' td szElenni fdldbe kikelve, szdzados eld
fakka nevelkedtek, - mellyek most kivEniilesiik utan kivagattak, Es ezen tEr az
Uradalom altal rendes vagassa alakittatott. — De a' td valodi dllasdn, Es helyEn
egy kerekded rEt forma nElkiili gyepmezd mutatkozik. —
Van tovabbd Hosszu diilo, szantdfdld, Kiskut oldal, szantdfdld; azonn
tobb rendbeli forrasok sziild Annya, melyekbdl a' falun vEgig csergedezo patak
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szarmazik. — Balazska, szantdfdld, arrdl nevezetes, hogy valamikor gyermekek
ezenn a' helyen Balazs nevu kis jatszd tarsokat, jatek kdzben felakasztottdk. Villamiit, Szurdok szantdfdldek, itt a' Tdrdk hadjarat alkalmdval — monda
szerEnt - a' Tdrdk baronak huzamosabb ideig vald tartdzkodasi ideje alatt
tabori mEszarszEk volt. Laczko, Bokros, DerEk — rEtek, Tdrdkdles kdzlegeld, —
a' Tdrdk hadjarat idejEn, a' Tdrdk ezen a' tEren nagy vesztesEggel veres csatat
kiizdvEn, ettol veszi mostani nevezetEt is. — KEtvizkdze legeld, a' Szikincze
folyd, es Perecz vize kdzti ter, — Alsd, felsd, rEtek, Szamla, kdzlegeld, —
A Tdrdkdlesi vEszes csataban megmaradt Tdrdkdk ezenn tErenn szdmlaltattak
meg, es ettdl neveztetik. — Szdlldk alja, Lapos szantd fdldek, ezenn utdbbi
azert nevezetes, hogy az egesz hatarban leg nagyobb part 16ven, m6g is lapos
nevet visel. DemEndi lit diilo Bogdan, Csurgd, szantdfdld, itt a' hely szinEn
eredd kis csurgd patakrdl neveztetik. Miske diild, szantdfdld mellynek dombos
tetejen van egy megkiildmbdztetett hely, mellyet Holannak neveznek, — arrdl
hogy a' regibb idokben Fiizes Gyarmath Katona allomasi, es atkelesi hely levEn,
ide, egy levelet szallitd Ulanus katonat, lova levetven agyon rugdalt, es ezenn
szerencsetlen itt temettetett el. Tdth hidja, Besfdld, Kerekdomb, Kecskes,
Tized, szantdfdldek, — Eldveres, Kdzepiit, Tyukszeg, Szdlldk, Saska diild,
szantdfdld. — E z a' Fiizes Gyarmathi hatarban eld forduld dilldknek, a' leg
nevezetessebbike, — arrdl: — hogy a' regi iddben ezenn kdzseg hataran saska
sereg vonult keresztiil, — es itt telepedett le eppen delta]ban minddn a' lakossag
szdlld munkaval foglalkozott. - A ' szdlld munka felbehagyasaval seregestdl
mentek larmaval, es mindenfele zdrgd eszkdzdkkel az artalmas fergek ellen; es
sikeriilt a' saska sereget az egesz hatarbdl kiiizni, minden kartEtel neikiil; —
innen ezenn ter maig is Saska diildnek neveztetik.
A ' nep pedig ezenn nap delutanjat megiinneple, — es tdrvenyt alkotott
rdla, hogy ezenn Isten csapasa elharithatasa emlekEre a' szombath dElutant,
mezd es szdlld munka sziinettel megiinnepelje. — Melly akkor meghozott
torveny a' szdlld munkara nezve, mai napig is fenn all es gyakoroltatik. —
Minden evben Gergely napjan szokott tartatni Nagy Gyiiles — hoi a'
torveny felolvastatik, a' szombath delutani szdlldmunka betiltatik, — es az egesz
nyaron altal, kiilonosen szdlld munka idejen a' del jelenlete a' munkas nepnek
harangszd altal tudtul adatik; — 's a' szombath delutan munkaban talaltattak
meghatarozott birsaggal buntetetnek. —
Fuzes Gyarmath; — Keletrdl, Szanthd, Demend, - delrdl Szard, Felsd
Fegyvemek, Nyugotrdl Szent Gyorgy, Ovar, eszakrdl Vamos Ladany kdzsegek
hataraival hatdros.
Ezenn hatar leiras jegyzekbe foglaltatott.
Fuzes Gyarmathon^ 1864il^ ^vi December 5 en
Czimmer Zsigmond mp
kdzsegi Jegyzd altal.

[113V]
Fiizes Gyarmath Kdzseg hatarleirasa 864.
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1. Az Arpad-korban Gyarmat, 1349-ben Atagyarmat, Fiizesgyarmat neven 1526
elott nem fordul elo. (Bakacs 116-117.) A Gyarmat magyar torzsnevbol keletkezett
helynev, a torzs szallashelyere utal, a szo otorok eredetii, jelentese 'nem vandorlo, letelepiilt'. A magyar nyeh'ujitas koraban a Gyarmat helyneveknek tevesen kolonia, telepiiles
jelentest tulajdom'tottak, ebben az ertelemben csak 1795 ota hasznalatos. (Kiss 251.)
2. Gyarmat neven elso okleveles emlitese 1135. (Bakacs 116.)
3. A X V - X V I . sz. fordulojarol ismert jobbagynevek nagyobb resze magyar, a Herman csalad mar 1507-ben szerepel. (Bakacs 117.)
4. A kozsegnek rom. kat. temploma 1423-b6l valo, a plebanian egy 1519-bdl
szarmazo ostyasiitot oriznek. (Borovszky 44.)
5. Fiizesgyarmat lakossaga 862, teriilete 4075 hold 1856-ban.
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HelynEv
Gyekes
iszorhoz Hontmegye felso Selmeczi jaras.
2orhoz Csak e neven ismeretes.
3szorhoz Hogy mas neven lett volna valaha ismeretes, sem az itt talalkozo
okiratok, sem hagyomanybol k i nem vilaglik.
4erhez Csakis az itt lEvo 1720 evtol kezdodo legregibb okirati konyvben
mar emlittetik.'
5orh6z A kornyek legkozelebbi falvaibol e helyre fat jottek az erdobe
vagni hoi miutan tobb ideig is tartozkodtak es lassankent gunyhokat lakhelyeket
kezdtek magoknak kesziteni's igy kesobb falura valtoztatak (Hagyomany).
6orhoz Az 5ik pontban emlitett alkalmasint jobbagyi favagok utan maradt
tuskok es gyokokrol a velok Uvo magyar felvigyazok neveztEk el a kipusztitott
helyet Gyokesnek, melly nev kiilonosen az itt levo anyakonyvekben Gyokesnek
is iratik, mert is valoszinii hogy Gyekes eredetileg magyar elnevezesbol eredetett, 's GyekEsbol a totok altal a nekik konyebben kimondhato Gyekesnek
valtoztatott helynev. (szarmazott)
7erhez Gyekes Szitnahegy alatti volgyben fekszik, Szomszed legkozelebbi
falvak: Pocsuvadlo, Almas, Visoka, Pierg. Foldje kovecses, termeketlen lakosai
totok's nagyobbreszt fa hordasbol elnek.
Nevezetessegei: "Veszela hegy" alkalmasint a sok ho miatt, mely rajta
lenni szokott, 's mellyre a vero feny nap sugarai esve meszirol e topographiai
helynek kiilonos vidor szint kolcsonoznek. "Csertova Zahrada" e nevet a Szitna
hegy alatti retseg, mint ezt a nep beszeli hihetoleg az egykori boszorkanyokat
hitt idobol kapta a hoi a nep monda szerint a boszorkanyok az 6 principalisuk
az Ordog elnoklete alatt idonkent iileseztek.
Kelt Gyekenyesen^ April ho 16an 1865 evben
Hallaj Janos biro
Suska Janos
Petrzel Matyas
eskiidtek
Zachar Jozsef jegyzo

» » *
1. Gyekes (Gyokos) elso okleveles emlitese 1270. (Bakacs 118.)
2. Gyekes lakossaga Steinbach pusztaval egyiitt 416, terulete 3141 hold 1856-ban.

44. G Y E R K

Helynevek
Gyerk kossEgbol

[116^]

Honth megyebol

Gyerk kozseg fekszik Honth Megye Selmeczi jaras also keriileteben az
ipoly folyam mellett, Selmecz Besztercze banya. Leva, es Vaczra vezeto Orszagutban. Slavul nevezik Horhova. Az oregebbek azt mondjak, mikep oseiktol
ugy nyertek hagyomany kepen, hogy e kozseg teriiletett berkek foglaltak, e
berkek kozepette volt egy haz es e hazat berekegyhaznak hivtak, e haznak
lakoja a maganyossagot megunvan a nepet ekkep szolitvan fel gyertek ide lakni,
es a felhivasrol vette e kozsEg Gyerk nevet es nepesseget.' Szollejet mogyoronak
hiyjak, a masik szollejet seregelynek, miutan a foglyok es seregely madarak evenkent meglatogatjak e hegyet, e madar nemrol vette nevet. Irtas retjei a kiirtott
bokrok es fakrol. Szilva retjei a szilva fakrol, az ipoly folyam mellett fekiisznek.
Szantho foldjei. A Tompai veto, hataros tompa kozsegtol vette nevet. Sagi veto,
hataros Ipolysag mezo varostol vette nevet. Ket erdo koze veto. Ket erdo
kozott vagyon, ettol vette nevet. A tobbi helyneveit nem tudni honnan kapta.
Szunyog Istvany biro
Helynevek
Gyerk kdssEgebol

[117']
Honth Megyebol.

Gyerk kossege fekszik Honth megye Selmeczi also jaras Pest Beszterczebdnya, Selmecz, es Levara vezeto orszagutba, Ipoly folyam menteben, az ipoly
kijatszo folyolja hasitja hatarat. - Honth megye szekhelyenek Ipolysag mezo
varos hatara 's ezen szomszedsagban. A lakosok gyakran gyereknek is ejtik k i e
kozseget. Hogy hajdanaba mikent iratott, vagy mily elnevezessel birt, vagy mikor
emlitetik legkorabban azt nem tudni, mindig ezen nev alatt ismertetett.^ —
Hogy mikent nepesitetett be azt sem tudni, a hagyomany ekkent adja elo
nepesiteset es neve nyereset: Regi idoben, hiheto a midon a tatar fegyverek
kipusztitak egesz hazai hatart nepevel, a tatar elvonulasa utan a rejtek helyekbol
es erdokbol a megmaradt csaladok lassankent kihuzodtak, es egy csalad akkor
maganak valaszta e helyet, es maganak e hatarban egy hazat epitett, 6s elneveztetett berehegy hazanak. Minthogy pedig Gyerknek boven termo foldje 6s retjei
vannak, az itt megtelepiilt csalad ezen szavakkal hita a lakossagot: gyertek ide
lakni ettol vette volna nevet, es igy telepiilt volna meg e kozseg. A hatarbeli
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helynevek: Kolcsari foldek es szollo Ipolysag es Kisturi hatarnal. - reketye
hegy — nagy erdo - ket erdo koze szanto foldek ket erdo kozott. — gyermeki
gj.jjg^ kisded erdocske - tompai szoUokre jarok - szovad volgye - folso paiti
legelo — Selmecz patakja, a hatar nyugati reszen fekszik es a szomszed Miske
liatarba az ipolyfolyoma omlik, — voros rEtek, voros szallongas fiivet terem —
Lazak ezen rEtekre evenkent az ipolyfoly6 kiarad maga utan tavat hagy es csak
Julius vEge fele szarad k i . Silva nevii retek. Irtasi retek. — Berek legelo, mind a
ketto a hatar deli oldalan fekszik pereszleny falu hataranal. — Homok foldek a
fold talaja homok termo foldek. - Mocsar diilo, e diilonek kozepeben esos ido
alkalmaval vize verodik osszc, es tavat kepez. Mogyoros szollo, e szollok aljaban
az arok partjan mogyoro fa terem. Seregely hegy e hegyet a seregEly madarak is
foglyok Edes termo szolloje miatt szeretik latogatni.
Kelt Gyorkon^ Feb. 3a 1866.
Kosseg eloljaroi
* • itc
1. A helynevmagyarazat szellemes nepi etimologia. Valojaban a Gyork szemelynevnek magas hangrendu valtozataval van dolgunk, amelyik a Gyorgy-Gyor megrovidiilt szemelynev -k kepzos szarmazeka. Gyerk helyneve tehat puszta szemelynevbol keletkezett
magyar nevadassal. (Kiss 231.)
2. Gyurki neven elso okleveles emh'tese 1156. (Bakacs 118.) Ennek az alaknak a
jelentese 'Gyorke'.
3. Gyerk lakossaga 417, terulete 1425 hold 1856-ban.

45.

GYOGY

[119r]

1. Gyiigy Kozseg tartozik Hontmegye Selmeczi jarashoz. - Szekhelye [119V]
Ipoly Sagh. 2. E kozsegnek csak egyfele nevezete van, t. i . Gyiigy nemetiil Gyiigy
vagy Dudintz, totiil Duvencse. 3. A Kozsegnek ezen elnevezese kiilonfelekep iratott — mint egy 65 ev
elott az okmanyokon, es Terkepeken "Gyogy" nev alatt elofordul — Kesobben
"Gyogy" - most pedig "Gyugy" nev alatt az orszagba ismeretes.^
4. A Kozsegnek elnevezese regi, — mivelhogy igen kisszerii a helyseg,
biztos torteneti adatai nintsenek. - A regiseget biztosit azon teny: hogy
Gyogyforasoknal letezett szentkephez a kornyikbol, s5t szomszed megyekbol a
beteg, es imadkozo nep zarandokolt — az utobb^ szazadokban ezen vallasos
szokas vegkeppen megsziint. Jelenleg csak a szem, es reumaticus betegek napkelte elott, latogatjak — jo sikerrel — a Gesztenczei halmon nyugoti oldalnal
letezo hathatos gyogyforast.
Eleinte alig egy par hazbol alhatott e kozseg - de miota (: koriilbeliil 80
ev elott :) Selmecz vize szabalyoztatott - mialtal e helyi vegen letezo tavak, [120r]
nadasok es posvany helyek lecsapoltattak, — es miota a Selmecz fele orszag ut,
a kozseg keleti oldalan vezettetett - azota e utnal egesz sor haz felepiilt Szalattnya, Egegh, Udvarnok es Sipek kozsegekbol nepesitetett be. Nyelve
magyar Toth — vallasra nezve Catholicus es Evangelicus.)
6. Az elnevezese szarmazott gyogyitasokbol mellyeket a viz tette —
(:Gy6gyviz :) onnan a szlav elnevezes Dudince (leleinten Gyogyincze, kesobben
a hogy a magyarban. Core es 0 ii^^ valtozott, ugy Dudince, Dudinczere
valtozhatott :)^
7. A hatarben kovetkezo topographicus nevek leteznek, —
Maroth, es Gyiigy kozti volgy "Porosin"nak hiyjak, ezen elnevezes Porosvblgy lehet — de szlav "Porusit" anyit tesz, mint rothadasnak indulni —
valoszinii hogy szlav szarmazasii, — mert e volgyben tobb ingovanyos hely
talaltatik.
Zadori szolok — Zadori retek — Zadori foldek - mellyek szinte Marothi
(: egyhazas :) hatamal vannak - elnevezesok Zador = garazda - Stauker szotol [120 V ]
eredhetett.^ Boke=61dal, Terjanszke = terenyi fdldek, Zahumni = belsoknel, szlav
eredetiek.
,
•
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"Gesztencze" azon halomnak elnevezese — a mely szomszEd Egegh —
Mere — es Szalattnyai hatarokkal hataros, 6s ugyan ott is e nevezettel neveztetik
— & a melly Nyugati Gyiigyi oldalan emh'tett Gyogyforrasok talaltattnak,
hajdan Gesztenye fakt61 szdrmazhatott Az egesz hatarban talaltatik csak k6t kut, melybol az Edes ihato vizet
meriteni lehet — a tobbi kutak, vagy sos vizet, vagy savanyii vizet, vagy pedig
biidos Paradihez hasonlot foglaljak magokban - szinokre nezve: fehEr, sargas,
kEkes. — Minden forras koriil, szarmazik egy kis halom — Gyiigyi halomban van
het Ulyforma nagyobbszerii forras. — Az orszag ut mellett ket kiit, — a melyben
savanyu jo ihato viz talaltattik — letezik.
Kelt Gyiigyon* Majus ho 1 ll^en 865.
Brazutoczy Denes
# * *
1. Az Arpad-korban Gyiigy, Alsogyugy 1509-ben, Felsogyiigy 1510-ben. (Bakacs
121.)
2. Gyiigy helyneve szemelynevbol keletkezett, az alapjaul szolgalo szemelynev talan
otorok eredetu regi magyar gy6, gyii meltosagjelolo fonevbol alakult. (Kiss 257.)
3. Zador helyneve puszta szemelynevbol keletkezett, az alapjaul szamitasba veheto
szemelynev talan szUv eredetii. (Kiss 711.)
4. Gyugy lakossaga 117, teriilete 386 hold 1856-ban.

46. G Y U R K I

Gyurki.

[124r]

Magyar-Orszag Honth megye iigy nevezett bozoki jaras deli reszen fekszik,
ennek szomszed hatarai ejszakrol Sirak magyar, Csal tot ajkii, keletrol Kokeszi
delrol Leklincz puszta, - ejszakrol Nyek mind magyar-ajkii kozsegek, — ezen
kozsegnek eredeti nevezete Gyiirki, mondott kozsegnek mi nevezetessegei sincsenek,' fekszik e' kozseg egy szorosabb volgybe ket oldalrol menetelesb hegyoldalak kozt, melyeken szanto foldek nyiilnak el; - a kozseg ejszaki reszen a
nyari idoszakban is forrasos ingovanyossag letezik s ritkan szarad ki. — hegyei
kovetkezok: Lyukas ko, ereszleny, gyiimolcsos, s Peto ezen hegyeken tolgy es
cseres vegyes fak allanak, rendes vagatas mellett kezeltetik, a fanak (vagatas ala
keriil) nevekedese van ugyan, azonban a miutan gyakori vagatas ala keriil, ritkan
jut oly korba, hogy szarufan feliiU vastagabb fa nyeressek beliill5k, — szollo
hegyei Kuppan hatar mesgye, 's bolobas, — alacsony abb hegyekben nyiilnak el,
— bora siller terem, azonban eladasra igen keves; Retjei: also ret, bika to, tovises
ret, ereszleny alya, ezek vegyes takarmanyt adnak kozep termesben, s inkabb 16
mint szarvasmarhanak valo. Foldjei: Peto, hazsartos, nagymezo, posztocsak,
kovecsesek, hosszak, szelefold, agyigas, pasztor-fold, palantas hegyallya, karkusak, vonna eleje, ket leszak, malomi diillo, 's kaposztasok.
Kelt Gyiirkiben^ 865 evi Majus 2an.
Bencze Janos kozsegi biro.

* **
1. Elso okleveles emb'tese Gyiirk neven 1337. (Bakacs 121.) A nev eredetere Id.
Gyerk. 1. jegyzetet.
2. Gyurki lakossaga 259, teriilete 847 hold 1856-ban.

47. H A R A S Z T I

[220V]

Haraszti KozsEgbol Hont megyebol.*
Az I'e Haraszti kozseg fekszik Hont megyeben, Ipolysagtol 4 — Balassa
Gyarmattol 1 mertfoldnyire, a Bozoki jarasban; a kornyek semmi elnevezessel
nem bir.
2ik 3ik

4Jkre

Ezen kozsEg mas elnevezessel is bir t: i l : "puszta" hozza advan szaz evek
elott kozseg helyen erdok leteztek onnet veszi nevet Haraszti; — birta 's birja
tobb kissebb Nemes foldbirtokos, Zsicsi Grf: Baro Majthenyi Csalad, es annak
elotte Tihanyi, a mellyet most Balczar Ur birja.' —
5ikre

Ezen kozseg is kiilonfele tajakbol nepesitetett, kiilonbozo idoszakokban,
leginkabb az Orszag felso tot ajkuak altal lakot videkeirol, RCatholica hitet
koveto lakossai mintegy fele — de valamivel tobb kepezik a lakoknak, 's
magyarok, a masik fele resz Agostai vallasu 's azok totok, ezek mind a ket
vallasbeli szaz ev elott Hazas Nenyei RCatholica Anyaszentegyhazhoz tartoztak,
a RCatholicus nep most is oda tartozik; az ujabb ido szak ota pedig az Agostai
VallasbeUek minthogy nem reg idoben szomszed falu Kis Csalomian Anyasztegyhaz alakult ahoz tartoznak.^
6ikra Honnan vette legyen e Kozseg elnevezeset nem tudatik, mivel
valamikor erdo volt a kozseg es hatar helyen. —
7ikre A kozseg hataraban csupan a szokasos miivelesi agu teriiletek fordulnak elo u. m. beltelkek a rajtuk talaltato epiiletekkel, szanto foldek, retek, erdo
nines, erdobiil kimiivelt szollok, a diilok reszint szokasos, reszint localis terfektet kifejezo ehievezessel birnak; u. m. Hatarkoz hatar ret Kis Csalomiai,
Terbegeczi, Illesi pusztai, BGyarmathi, Kovari; talaltatik egy odomszerii urasagi
lak, ujabb idoben epiilt szamos gazdasagi epuletekkel, s. a. t. —
Megemh'tesiil szolgal hogy Terbegecztiil hatarunkon keresztiil patak viz
foly, nem kiilonben, Nenyebiil szinte hatarunkon keresztiil patak viz folyik,
mely folyok hatarunk vegen vagyis szelen az Ipolyba ered.
7ikre Szomszed hatarok Terbegecz, IllEsi puszta, Leszenye, BGyarmath,
Kovar, Kis Csalomia.

*A kozseg adatait ugyanaz a jegyzo kozli, mint Leszenye adatait. Haraszti Leszenye
kozvetlen szomszedosa, r^ebben hozza tartozo puszta volt.
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Kelt Harasztiban* 1 8 6 5 M a j u s l e n
+ Balla Matyas biro
Chalupka Pal Eskut
Viczian Istvany Torny. biro

Gyiirky Bertalan mp
Helybeli jegyzo
« * *

1. Haraszti elso okleveles emlitese Harasztigyarmat neven 1290, Harasztikent
1395-t6l fordul elo. (Bakacs 122.)
2. Haraszti 1546-1559-ben nepes telepUles. (Kaldy 465. sz.)
3. Haraszti helyneve a haraszt, azaz 'tolgyerdo, tolgyes, bozot' fonevbol keletkezett.
(Kiss 190.)
4. Haraszti lakossaga 176, teriilete 692 hold 1856-ban.

48. HELEMBA

[127r]

Helynevek
Helemba kozsegbol, Honth megyebdl.

[127V]

1. Helemba kozseg Honth megye bathi jaras also keriileti Szalka Szolgabirosaghoz tartozik.
2. E kozsegnek mas neve nincsen, nehol a tobbi kozott
3. a magyar leveltarban is "Hellenba"nak iratik.
4. A kozseg ugyan nem, de a hatarahoz tartozo Duna sziget Helemba n6v
alatt a 13*^ szazadban Ipk Endre kiraly altal kiadott kis borhartyan, mint az
Esztergomi ersek vadasz szigete emlittetik.'
5. A nepesitesrol valamint a nev eredeterol sem irasbol
6. sem hagyomanybol semmi sem tudhato.^
Helemba kozseg hatarat Kelettol Nyugatnak az alladalmi delkeleti vaspalya
metszi at.
A Kozseg hataros Keletrol az Ipoly f. delrol a Duna f., Nyugatrol Kovesd,
bojtha - ejszakrol Leled kozsegekkel es az Ipoly folyoval.
A Kozseg nagyobbreszt hegyes erdo reszbol all - a kozseg lakhazaival
valamint telek minosegii foldek a hegy alatt az Ipoly es Duna folyok kozott
teriilnek el.
Topographiai helynevek:
Kovacs patak s erdo a Kovesdi hatarnal, nevet alkalmasint a szenet egeto
kovacsoktol vette.
Csonkako, erdo kosziklas orom; ez alatt Nadas to jelenleg szaraz to hely
regen talan nadat termo to.
Baratszollo erdo.
Csurgo jo vizu forras.
Kapu eleje, erdo.
Keserus a legmagasabb hegy e hatarban erdovel benove — tetejerol tiszta
idoben az innet 5 mertfoldre eso Komarom vara lathato.
Bodahegy erdo.
Kortvelyes tohely kortefaktol kornyezve. Az'itt eloszamlalt erdo reszekben ozek orommel tartozkodnak.
Hosszu hago erdo.
Meke patak jelenleg viznelkiili patakmeder es erdo.
Pallagok teteje kosziklas erdo mely legelonek hasznaltatik.
Volgyoldal; Lukacs; Verebes ako; Ereszveny, es Tokes Dona siirii fiatal
erdo;
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Dona mocsaros forras a volgyben.
Lajtosok alja, Koudvar erdo.
Nyerges oldal, koves talaju erdo.
Volgy kiit forras a volgyben.
Kobanya meszes epulet kovet tartalmazo kofejto hely;
Posto jelenleg tohely, regebben to;
Harmas utak igen jo talaju fiatal tolgy es cserfaval benottek;
Kabarcz pallag ritkan cseres erdo.
Pogany arok viz mosas es szep erdo.
Gatoldal cseres erdo.
Kiralyszeke a meredek erdo kozott tekno alaku volgy hajtas erdovel
benove nevet a hagyomany szerint Nagy Lajos kiraly idejebdl szarmaztatjak —
ugyanez a kiraly Marianosztra innet egy ora jarasnyira levd Palosok zardajat
tobbszor meglatogatvan, a kornyeken gyakran vadaszott, s ily alkalommal a
meredek hegyen elfaradvan itt leiilt volna. —
Somogy hirtelen meredek som s egyebb faval bendtt hegyoldal.
Gat nagyszemii homokkal vegyitett agyagos talaju foldek, hasonneveztu
erdd alatt.
Totyi lapos a Kiralyszeki erdd felsd resze kozotti irtas foldek.
Sancz irtas fdldek nevet egy sancztdl kapta mely a Helemba es Leled
hatara kdzdtt az Ipoly folydtdl kezdve vagy talan meg tiil is, meg most is
megismerhetd a Somogy oldalon a fensikon fekvd irtvanyokon
Lojtos Tokes dona erdd reszeken szdval az egesz hataron keresztiil
hiizddott melynek teteje asatas alkalmaval egett fa s veres agyagnak latszik.
A hagyomany szerint e sane a Magyaroknak e korbani megtelepedesuk elotti
korszakban az akkori nepek kozt hatarul huzatott volna.
Nyerges, Kopasz part, Lojtos reszint fensik, reszint lejtds irtas fdldek
veress agyaggal, nEhol kdves talajjal. A Nyerges, Lojtos, Somogyoldal, Gatoldal
es Pogany arok nevezetu erdd reszek kdzdtt jelenis az esztergomi fokaptalarmak
ezen foldeken beres haza s juhakla van epitve.
Koldus asszony, a Kubani pallag erdd alatt az Ipoly kidntesenek kitett
darabka legeld;
Retkertek fekete cipdk fdld talaju, szantd fdldek a Harmas utak erdd
alatt.
Viskdk gddre vizmosas, nevEt alkalmasint a haborus iddkben az erdosegben Epitve volt gyer szepsegii falu viskdtdl vagy gunyhdtdl kaphatta a fenebbi
retkertek e viskdkhoz kertekiil szolgalvan.
Kapitany rEt volt sziget az Ipoly folydn rEt-nevEt az Ipoly tulsd partjan
valamivel fellebb Epitve volt jelenleg mar csak kevEs fal EpitmEnybdl s pincEbdl
lathatd elpusztult Domasd vagy Domask var kapitanyatdl vehette a kiE e rEt
volt. Belsd telkek, hoi a kdzsEg van Epitve;
Oreg hazhelyek, jelenleg szantdfdldek s szilvasok, az 1838^'^ evi viz aradas
eldtt a kdzseg hazainak a fele rEsze itt volt Epitve.
Lontai sziget, az Ipoly mellett liba legeld.
IpolyszEl, homokos agyagos szantd fdldek.
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Dombok koze, homokos dombok, szanto foldek.
KortvElyes, foldek es retek.
Muharos, rEtek az Ipoly folyo mellett a kionteseknek kitEve.
To alias, jelenleg ret, mintegy 20 ev elott meg viz allasos hely az Ipoly
mellett;
Ipolytorok, az Ipoly folyonak a Dunaba folyasa, es hason nevu rEtek.
Keskeny, also es felso Dunaszel, homokos szanto foldek a Duna mellett
vesszo volgy; Kenderesek; Hegyaljak, Nagy 6s Kis Kertaljak; ez utobbiak a Pallag
szollok alatt elteriilo jo minosegu szantofoldek, valamint az elobbeninek is jo
minosegii szanto foldek;
Karajto, elobb ret — most nagy reszt szantofoldek.
Mehtanya, Bogdanyi ret, csekely kiterjedesii retek a Duna mellett.
Szunyogoseleje irtas foldek s retek.
Baratszollo, Csurgo; irtas foldek hason nevezetu erdo s forras meUett.
Sziinyogos godre viz mosas.
Mekepatak irtas foldek s retek.
Kapus elotti irtas foldek; — Nagypallag, Sancz irtvany irtvany foldek.
Hosszu pallag; fordulo; Oreg pallag, Csiicsok sarga, 6s fekete talaju a
hatarban a legjobb minosegii bort termo szolok,
Volgy oldali, also es felso Nyerges, Mely arok szinte agyagos talaju, j6
bort termo szollok.
Nagy dios volgy pincek — nevet a dio faktol vehette.
szdllok; Kis dids vdlgy; pincek a falu fdldtt;
Cseresek, Kerekhegy jd minosegii bort termd szdlldk;
Fenyvesek, szdlldk, Kusztusok szdlldk 6s szilvasok;
UjszdlldTc ejszaknak fekvd cipdk agyag talaju savanyu bort termd szdlldk
Temeto pazsit legeld es temetd falu fdldtti dombon.
Kelt Helemban^ 1865 majus hd 14en
Zibrinyi Lenard mk
jegyzd

+ Oregebb Bogdany Martony
bird.

* **
1. Helemba elso okleveles emlitese 1138. (Bakacs 123.)
2. Helemba helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal. Ez a
szemelynev vegso soron a nemet Hellembrecht szemelynevben veszi forrasat. Nem meggyozo az a felteves, hogy a szlav chleba, azaz 'vizeses'jelentesu szo rejlik benne. (Kiss 261.)
3. Helemba lakossaga 567; terulete 2164 hold 1856-ban.

49. HONT

Honth Mgye

Ipolyi jaras.

[129']

Honth kdzsEg.
Honth kozseg 800 evek elott Honth nevii vezerrol vette nevEt — kinek
Honth kozseg helysegEn Vara es lak helye volt. — Magyar ajku nEp lakta,
jelenleg is Magyar ajkuak - nepesitetett 700 esztendok elott: - Honth
kozseghez kozelebe Isagh m: varos — Icsmag — Hid veg — Dregely Palank
kozsegekkel kornyezve van - mondatik hogy Torok birtokaba eset a kdrdeses
Var — 's akkorba leromboltatott — 60 gazdabol alio egyeneket pedig lenyakasztatott — maig azon ko fen all a mester lak mellett — a melyen le nyakasztattak.'

Duldlc megnevezEse.
1. Also nevii reti dulo maskep nevezve Golubis jadzo - Ezen rEt diilo mocsaros posvanyos volt valaha — es sokszor ejelenkent tiiz langokat elo sorolt
Golyohoz hasonlot.
2. Posa diilo Ret.
[129^]
Vette nevet, vizes es mocsarsagtol — az Ipoly torkolat mellett fekszik.
3. Kapasi ret v kutyri —
Ez vekszik ; a Var ally an 's nevet vette kapasoktol — ez egyediil Irtasokbol all.
4. Pallag retek Itt PaUag nEv alatti tulajdonosokrol veszi eredetEt - mind irtas rEtek.
5. Totth irtasi Retek —
Totth nEv hozza nevet — kulomban szEp klterjedEsil rEtek az ipoly mellett
fekvok — jelenleg Totth csalad tobnyire birja.
6. Bereg Ortasi rEtek, maskep Adam Esti szoge. Ezen dulo Erdo rEszetbdl let kiirtva — Adam Esti csaladtol — az Ipoly
folyonak egEszben beszogel - szEp rona helyen fekszik.
7. Botka szoge vagyis Sinka Domb.
Ez veszi nevEt Botka csalad tulajdonosokrol — meg emlltendo miszerint [130']
eme rEtek kozepEn egy Sinka nEv alatt nagy domb emelkedik - melly tabor
helynek mondatik — alatta rbnasag Es mocsarossag lEtezik.
8. Zaba diilo Telek utani foldek — mind homok nevEt hogy honnan
vehette nem tudatik.
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10. Tolgyfai dulo Homokfold ortasok; Tolgyes erdo reszen igen rona
helyen van.
11. Nyarasi zold dulo es Homok — valaha Nyar fakkal volt benove — a
nevet innen vette.
12. Gyorkerti diilo fel homokos Ortasok igen lapanyos helyen letezik —
nevEt vette GyokEs csaladrol - mint kertt, tulajdonosokrol.
13. Hosszu homok Telek utani Foldek — az orszag lit hasitja — r6na
nevEt veszi Homoktol.
14. Szilfai diilo Telek utani Foldek - Szilfakkal voh valaha mind erdo
rEszet benove — r6na es iszapos Foldje van — es Csitari patak hasitja — lapanyos
helyen van — minden nemii vetemeny diszlik benne.
15. Kis szog - mas nevre Kis kiit allya diilonek nevezik. Telek utani
Foldek 's jo minemiisEgii vegyes homoku Foldje van. Minden nemil vetemEny
boven terem — Csitari patak mentEbe^ — veszi nevEt kozelbe fekvo kis kutrol
melly kis szogi kutnak is mondatik.
16. Kis osztasi diilo - Telek utan: sarga 6s sikeres foldel diszlik, a csitari
patak mellett vizaradassal beiszapolva - sik - rona minden nemii Gha termenyt
boven bEhozza.
17. K i s ' s nagy var hegyeki diilok egyvonalba fekvok, Ortasok valaha erdo
rEszEt volt — 's Honth vezer mint Var ori helynek haszndlta's onnEt veszi nevEt
is. — Jelenleg kozepszeru hegy - 's homokos - Gombolu - 's kis volgyel
lathato.
18. Kortelyesi diilo ortasok — vegyes homokos — valaha vad korte fakkal
bevolt toltve, 's ettol is vette nevet - rona, a Vdrhegyi diilo alat.
19. KEtiitkozei es Voros k6p dulo. vegyes homok - rona hely Eppen az
orszag lit mellett van - Ket kozlekedEsi lit vonal hasitja - nevEt vette egy kis
voros kEprol — Telek utani foldek.
20. Kovecsesi dulo, Telek utan — veszi nevEt kovecses foldjErol — kicsint
partos helyen epen a Varhegyi dulo alatt all - Homokos.
21. Roka Lyukaki diilo Ortas — maskEp vizfEszeki diilonek nevezik —
csak azErt mert viz altal sokszor el ontetik - ' s az egEsz foldje elsoroztatik.
22. Csitari past diilo Ortasok - valaha - Legelo volt, Es a Csitari foly6
altal elontetett - vette nevEt Csitari csaladtol - kik maig a kosEgbe laknak.
23. Parti foldi diilok - Telkekbol Es Ortasokbol all - kisebb szeru hegy
— foldje siker Es jo — NevEt vette egy szakadasi aroktol — mellybe Parti
FecskEk tanyajakovettEk - Itt tobbfEle vIzontEs altal elsodort alatok csotjaik
feltalaltatnak.
24. Babati diilo — Telek es Ortasokbol all — valaha Babai csaldd tulajdona
volt - itt a szakadasokba talaltatik alat csontok, - nagyszerii hegy vonalon all.
25. Malom hegyi diilo - Es Orvfy arok, ortas - Hegyor - Itt lathatni
volgynek tobbnyire szakadasi arkokat - Es Orosziba jaro lit vonalba - nagyszerii arkos — mellybe rEgl dlat csontra lelhetok — 's ezen arok oroszi nEv alatt
vette eredetEt.
26. Csitar v kontrahely - diilo ortasok, jelenleg Puszta - valaha Csitar
nEv alatt Hont falu EpItmEnyei helyt vettek - itt mEg tEglak-cserepek leltetnek
fell - mondjak - hogy 840 esztendok elott - a falii ott lehetet, a' Tataroktol
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tuz altal oeszben leromboltatott - Fekvese ket Hegy kozt rona helyen Csitari nevii folyo - melly a Dregelyi vartol lefelE folyik vagja keresztul - jelenleg egy malommal van ellatva az egesz puszta.^
27. Bik allya vagy is Balintok ortvanya diilo ortasok ez fekszik a Dregelyi
var allya fele, epen Ortasi kotoli csekely tavolsagtol - agyagos 's voros fold vette eredetet Balint fele csaladtol. —
28. Bene foldnek, Vad almasnak es Rovid foldeknek jelenleg neveztetnek
— itt megjegyzendo — hogy vad almafakkal volt elrendezve — s Bene csalad
tulajdona volt — egy kissebb hegy csiiszon von — szep kHatassal, — arkos es
volgyekkel.
29. Szello V varpataki diilo Telkek es Ortasok - kisebb hegyen - de rona [132^]
helyen fekszik - siker foldje 's voros — rossz termest varhato — igen szep
kilatasii — nevet veszi Szeredi csaladtol.
30. Koniiri diilo Telek 's Ortvanyokbol all — kissebb hegy orom van,
epen a koseg felett — szep kilatasii heUy. — Foldje siker — az allyba szakadasi
arok 's abba mocsar hely talaltatik kaka termessel — nevet mitol vehette nem
tudatik — mondatik — hogy mesz kemencze helyeknek hasznaltattak.
3 1 . Szurdoki diilo Telek — siker foldje, epen a kozseg mellett 's hataros
Szurdoki Pusztaval — azert Is Szurdoki mezdnek neveztetik.
32. Mogyorosi diilo Ortasok — Itt Mogyoros Bukrok valanak, azt kiirtva,
— lapos hellyen leendo - a nevet mogyorokrol vette. —
33. Lapos — 's Kukucska erdo reszleti dulo — itt magas csiics letezik - . [133']
Kukucskanak neveztetik innet szep kilatas van; Szitna hegye nagyba lathato
tdbb varosok kdzsegek — es a szep vdlgyek — lapos helyek — az Ipoly folyd
tdleg igen csekely tavolsagra folylg 's pedig az aljan — ezen csiics mellett
egynehany lepesnyire tdl^b tavak mutatkoznak es egy nagyszerii szakadas —
mellynek melysege circiter 70. diet tesz. — Nevet honnan veszi nem tudatik.
34. Kdmajl szdlld diild. Fdldje kovecses — es a kukucskal hegy ornak Deh
reszben fekszik — nevet vesszl kdvecstdl — itt leg finnab borok teremnek. —
35. Ispany oldal vagy Parasa diild Erddreszlett — szep magas hegy —
volgyebe Parasai folyd letezik 's ez hatarvonalt hasitja — veszi nevet valaha ot
elhalt kpanyrol.
36. Jelena — v Brezka v Szarhagynits oldalak 's erdd reszletek - ezen
erddk valaha szantd fdldek vdltak — jelenleg szep erddk 's kelemes helyen
fekszenek — honnet vehetik neveket — arrol mit se tiid szoUani a kronika.
37. Felsd kiitbik v Dreno erdd reszet kep newel van nevezve; szep
Bikkes erdd — azert is neveztetik kiitblknak mert a lapossan kiit is talakozik.
38. Zatori kiit — mas kep Hangyas bikki erdd reszet — itt valaha Hangyas [133^]
csaladbol eggyiket holtan talaltak — azolta vette fent Irt nevet.
39. Kopasz Hegy — Remete kiit, 's Farkas td oldal — ezen duldk egy
erdd reszt foglalnak magaba — a Kopasz hegy a Teteje az erddnek — Remete
kiit pedig az allya — a Hoi Remete Haz epitve volt 300 evek eldtt — kiitja
jelenleg is meg van — a hoi Farkas Lyukak jelenleg Is mutatkoznak — az allyan
pedig td alias lathatd.
40. Dobogo. erdd reszlet, az kdszlklakbol al es szeker mentevel nagyba
hallatszik a menet - ' s mintha belsdleg iireg volna.
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4 1 . Kokapu - TanyEros godor - Sdrkany torEs, es Siilledek - ez egy
nagyszeru erdo rEszet — TetEn van koszikldkbol ki vagott szeker ut — azErt
mondatik Kokapunak. - a volgydbe egy Tanyer fele godor mutatkozik - vizzel
van megtelve - tole csekEly lEpEs szamol talalkoznak kivagot Pinczek es iiregek
ahol valaha Tataroktol menekezhettek a Magyarok. — Tovabba Sarkany torEs
Eszaknak fordulva nagy meredek es suruseg - itt kepzelni nem lehet hogy mino
szEp fit elo mutat 10 12 oles magassaguakat — Tolgy - Bik Es Cserfdbol all,
bene a laposon egy nagy siilledEk mutatkozik a hoi a marha is besijjed.
42. Kutberki 's Tejes pallag - ez egyvonalu Lapos helyen fekszik kiitber,
a hoi egy torgyfa tovEbol jo viz forras iitodik - 's mellette pusztasag van CsItarfEle patak keresztiil hasitja - Tejes pallag pedig Eszaknak fekszik itt vala
DrEgelyi Var vezEre Szundi TehenEt oriztette Es legeltette — kiilonben igen jo es
hasznos fiivet terem - igen Ritkas erdo rEszlet.
43. Ak6 hegy erdo rEszet - itt SertEs akol lEtezett - attol vette eredete
nevEt.
44. Vero oldal — kEt arok koze, 's magos bErcz ezek nagy szeru erdo
f^szjetek — Vero oldalnak mondatik — hogy vadaszat alkalmaval megveretetett
egy erdo keriilo — ezen dulonek az allyan kEt arok rEsz mutatkozik — Es tuls6
oldalt pedig Magas hegy - meUy bErcznek neveztetik. Siiro fa novEnyekkel van
elterjedve Szarvasok s Ozek Igen nagyba szeretik e helyet - a hoi Sozqjok is
van, Es a kEt arokba viz forrdsok mutatkoznak.
45. Baba hegyi szollo Irtvanyok — valami Baba csaladtol vette eredeti
nevEt.
55. Irtvanykai szollok - kozEp szerii hegy allyan van - a Baba hegy
Eszaki rEszben — igen savanyu borral diszlik — veszi nevEt Ortasrol. —
56. Kis hegy szollo Eszaknak esik — Kis csaladnak tulajdona lEvEn.
57. Bertoki domb - Legelo - valaha BertokE volt 's jelenleg mint legelo
hasznaltatik.
Kelt Honthon* 20" Jan 866.
a legEltessebb Honthi lakosok vallamint iromanyok 's mondasaik elo
soroltaval feljegyzette.
Raiz Pal Jegyzo

* * *
1. A var es telepules valamint a megye nevadoja Hont(Hunt), akinek testvere
PazmaiL A nemet eredetu lovag testverpar a Kepes Kronika szerint Geza fejedelem (972
elott - 997.) idejeben mar Magyarorszagon el es ispani rangot visel, a honti var valosziniileg
ekkor mar fennel. A honti foesperesseget 1156-ban es 1232-ben emh'tik. A var legkorabbi
emlitesd 1218 es 1231. (Borzsony 29-41.) Hont falu elso okleveles emh'tese 1270. (Bakacs
124.) A hatvan jobbagy csaladfot adomegtagadas miatt nyakaztatta le a nogradi beg 1630
korul. (Borovszky 46.)
1 Csitar patakra lasd Bernece 6. jegyzetet.
3. Csitar ^ y k o r i telepiilesre Id. Bakacs i . m. 103-104.
4. Hont lakossaga Csitar pusztaval egyutt 637, terulete 2806 hold 1856-ban.
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Horhi kdzsEgbdl, Honth megyebdl.
Horhi im Honther Comitat, Bather Bezirk, dem Stuhlrichteramt zu Bath
angehorig, im Curialsitz unserer adiichen Famihen, hauptfiihrlich aber der
Stammort der Horhyschen Famihe, ist seit uralten Zeiten nur unter dem Name
Horhi' bekannt, weiter iiber das Jahr 1351. sind keine schriftliche documente
vor handen, in diesem aber heij3t es, da/J Petrus de Horh und Seine Sohne dann
des Michael de Koruskeny Sohne Grenzscheidung unter einander gerichtlich
entscheiden und bezeichnen lie|3en. Dessen Originale im Kapitl zu St. Benedek
de juxta Gron befindlich; eine authentische Abschrift aber bei Herrn v Pily in
Kis Kalna, Barscher Comitat. Zu diesem document wird auch Lenkus de Horh
erwahnt, so wie auch Lenkus de Koruskeny, als Vatter der erstgenannten Petrus
und Michael. Ausgefolgt zu Ofen durch Thomam Judicem Curiae und Grafen de
Thuruck unter Konig Ludwig 1351. Weiter in demselben documente wird statt
Peter Peter de Horh und Peter de Koruskeny geschrieben, voriiber im document
vom Jahr 1681 nachweiset dai3 der Theil von Horh den Peter de Koruskeny
besessen unterweilen auch Petyen genant wurde, hieraus ist nun erklarlich,
warum die Ortschaft selbst saiht dem dazu gehorigen Terain in Ober= und
Unter Horhi unterscheiden wurde. Ober Horhi behielt sein Original Name, Unter
Horhi wurde auch mit dem Namen Petyen bezeichnet. Obwohl beide Theile
jetzt nur eine Grenzscheidung haben: so ist die Unterscheidungslinie zwischen
Ober und Unter Horhi bis heutigen Tages so ziemlich bekaht umsomehr,
nachdem dieselbe im Jahr 1767. gerichtlich untersucht und bestattiget wurde,
infolge entstanderer Rechtstreitigkeiten im Besitztum; nachdem besondere
Rechte und Theilugsbriefe fiir Ober Horhi und andere fiir Unter Horhi in
einigen documenten vorkommen. In lateinischer, ungarischer und deutscher
Sprache besteht bis jetzt der Name Horhi, in slavischer aber nennt man es
Hurscha (: Hurssa :). Aus dem ober erwahnten documente von 1351. ist leicht
begreiflich da/3 Horch schon langst friiher bestanden haben mag. Daj3 aber vor dem,
Oder nach friiher romische Bevolkerung sie haufete, beweisen mehrere: Statten wo
man geschlagene Urnen in verschiedener Form findet; und in benachtbarten
Terain Disznos romische silberere Miinzen ausgrabet wurden 1847. (:Jeder
stiick 1 fl. sein Silber geschatzt. Ohne Umschrift, auf einer Seite ganz Kopf, auf
der avers ein Pferd. :)
Das Horhier Terain ist in folgende Riede eingetheilt:
I . dem Ortsried, in welchem die altesten Gebaude ganz von Holz, noch
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jetzt bestehen. Besondere Nebenbenennungen sind blo^ Obere und Untere Theil;
"v Kutje" wegen der winklichten Lage; "na gamach" oder Getreidegruben,
"mocsiar" in unter Horhi und "dolnie zahradi".
I I . dem unteren Fluhr, ein iiber 40. Klafter tiefes, enges Thai, in dem
auch der unter Theil der Ortschaft sich befindet, und einst ganz gewesen ist.
Rechts Oder der Ortschaft ist ein Berg die "Ivonicza" genent, indem hier der
Glockerthurm befindlich; weiter abwarts ist der "Ciganski vhrch" so gennant
von einstigen Aufenthalt mehrere Zgeuner aldort, nach dem folgt im Abfang
des Berges "pod Kecskom" vor Zeiten aber "Drienisko" mit Nahmen, der
Kornelkirschen Straucher wegen; weiter nent man die eine Seite des Thales"pod
Vinicske" well oberhalb diesem vormahls die Horchier ihre Weingarten haben,
nun aber in Ackerfelder umgestaltet sind. Auf der anderer Seite dieses Thales
sind mehrere sehr hohe Felsen "dolnie Sticali" betitelt. Oberhalb diesen ist die
"Strana nad Studni" was sich von selbst zeigt durch die slav^schen Worte, ist
hier ein Brunnen, der bedeutend tief im natiirUchen Felsen gehauen ist, den
einstens die Tiirken gemacht haben sollen. Von da komt man "na palacsku" im
Bergeiiber so gennant, was nun ist unbekannt. Hier beginnt ein Stiick Eichenwaldes "Hrabina" mit Nahmen, well friiher unsere Haarbirchenb'aume untermengt waren. Unterhalb des Waldes ist ein Gruben oder Thalchen "Kutjera"
gennant, ungewijS warum?
I I I . der andern Seite oder "druha Strana" dieser Ried besteht aus Acker
Feldern dessen Abtheilungen durch die slavische Benennung selbst verstandlich
gemacht werden, und zwar "Krsskanski chotar", "kopecom pri Brhlovstom
chotare"; "pri Zsemkrovskom chotare" "pri klene"; "prostrednich honajach"
und "pri Kapluk" hier ist ein Steinhaufen, von dem die Sage ist da/3 vorhul-ls
eine Kapelle der Statur hier Gewesen ist.
n i l . der "Home dolina" hier ist wieder in dem tiefen engen Table der
Ober Theil der Ortschaft begriffen, hier sind die "hornie skali" unter welchen hohen majestatischen Felsen emer den Hohere Csakan fiihrt, wegen
der Ahnhchkeit eines Spitzhammers, er steht ganz frey beilaufig
6.
Klafter hoch, von kaum 3—4. Schrittes • greifen, iibereinander befindlichen
Felssteinen, deren vorbreite kaum 1' in • ist, auf auf dem aber der 1° lange 3'
hoher und so viel breite Stein ruhet. Nebst dem sind mehrere natiirliche
Pyramiden und anderer Formen, auch mit Durchgangen, zu sehen. Von hier
koirit man auf eine Stelle, die zwar im gro/3en, aber doch leicht durch die
Bnbildungskraft die Figur eines uneren weiblichen Korpers darstellt, und derewegen "picsaci cvik" hei/3t. Im Thale selbst sind kleine Wiesenstiicke, welche die
Nahmen "Irtas" gro^ und kleine Sarina, mrazikovske und kladisko fiihren. Das
ganze Thai entlang und knapp an der Ortschaft Horhi durchflie/St der Bach
"Szikincze" jetzt genannt, vormahls aber, wie es altere Schriften darweisen
"Szitnicza" derwegen, well er von dem hohen beriihmten Berge Szitna bei
Schemnitz herabflie/3t und sein Ursprung hat. Auf diesem Wasser sind zwey
Miihlen, die Obere, am obern Ende der Ortschaft mit 2. Steinen, vor Zeiten
denen Horh, jetzt ganz der Belhazyschen Familie ist gehorig, die untere Miihle
unterhalb der Ortschaft ist auf ein Stein un Compossessoralisch. Nicht weit von
dem ober Felsen ist wieder im Felsen promontorium in das Thai, der "Kozi
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hreben" genannt wird, ungewii3 Kecske fero. Der Ursprung dieses Nahmens ist
dieser: daj3 einst die Unter Zsemberi Insassen diesen Theil des Hotters fiir sich
in Benutz nehmen woUten und denselben aufakerten, die Horhier aber vernichteten ihre Plage, und jagten sie fort. Nach paar Jahren kamen die Zsemberer
wieder, bebauten den Acker, die Horher aber kamen zur zeit der Fruchtreife
mit Sensen machten die Frucht ab, und werfen dieselbe von den Felsen in das
Thai denen damahls in gro/3er Quantitat gehaltene Ziegen zum Fre^e, wonach
auch das Stoppelfeld von den Ziegen haufig besucht und so das Eigenthumsrecht bis heute erhalten wurde. Auch ist die Sage von diesem Felsen: da/J zur
Zeit des Ein falls der Tartaren dieselben mit ihren Rossen angesprengt haben,
und nicht vermuthend da/3 hier ein so tiefes enges Thai sich befmde, sondern
geradaus in die Ortschaft dringend, von dem Felsen hinuntergestiirzt seyen zu
ihmrem ganzhchen Untergange. — Wann auch die Sage etwas zweifelhaft erschinen sollte: so ist das ganze gevi/3, da/3 man vor beilaufig 50 Jahren noch unter
dem Steinfelsen und dessen Abdriicke und Gerdll miUtarische Riistungen von
au/3erordentlicher Gr6/3e und Schwere gefunden hat, an welcher die finder kein
anderes Interesse daran gefunden, als da/3 sie diese eisernen reliquien denen
Zigeunere in Leva fiir Nagel eintauschten. —
Auch werden jetzt noch eiserne Pfeile von verschiedenen Formen im
Hotter gefunden. Hier ist noch zu bemerken gerade in der Linie des Hotters
zwischen Horhi und Unter Zsember eine Hohle "Gregorova djira" genannt, wer
dieser Gregor gewesen ist unbekannt, nur ist die Sage, da/3 in den gro/3en
einstigen Kriegsumuhen mit den Tiirken und anderen Feinden, dieser Gregor
sich in diese Hohle fluchtete mit Familie Hab und Gut, wo selbst er die
gefahrliche Zeit gliickhch vollbracht hat, ohne von den Feinden entdeckt zu
werden. Der Eingang ist an einem schroffen Felsen beinahe unzugangUch und
hochst lebensgefarhhch, innwendig ist ein steinerner Tisch, ind die Wand eingehauene Banke, und ein kleines Fenster. Ober dem friiher erwahnten Orte
"Ukladisko", wo das Wieh von unendlichen Zeiten zu Mittag gelagert wird, ist
Vtens der Ried "Kardos" bestehend aus Ackerfeldern ohne andern Nebennahmen, auch ist ungewi/3 warum er Kardos heipt. Zunachst diesem Riede ist
Vltens ein gro/3er Theil Felder "Dolinke" oder "Volgyecske" mit Nahmen. Hier
befindet sich ein tiefer Graben, der durch Regengii/Je immer vergr6|3ert wird. In
diesem Graben sind Uiberreste oder besser gesagt Zeugni/3e der einstmaligen
generalen Oberschwammung oder Siindflut, man findet da verschiedene Baum- . [139']
blatter Abdriicke in den schon versteinerten Schlamm, da sind in grower quantitat Meermuscheln und Schnecken, aber alle versteinert, die Muscheln inwendig
krystallisirt. Nachdem schon das Wasser abgelaufen war, so ist das auf dem
Wasser schwimmende Holz auf dem Humusboden zuletzt hegen geblieben, und
man findet von dem verschiedene Arten: z. B. Tannen, Ahorn, Haarbichen,
Eichen etc. versteinert, ist aber dennoch 1—2° unter der Oberflache der Erde
jetzt erfindhch. Nicht weit von diesem Orte laufen unsere Felder in ein Spitz
zusammen und werden "iZaikove" genarmt. Weiter ist die "Bujaisa luka" oder
Stierwiese der Gemeinde Horhi. Von da aufwarts werden einige "pod Visjnu"
gennant, nach einen dort vormals existierende Weichselbaum, andere werden mit
der Benennung "na Janski koncom" bezeichnet, well sie an das einstmalige
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Gebieth des Janoky, Besitzer von Szt. Kereszt grenzen, laut Urkunden von Jahr
1381 Keresztur betitelt, dessen Originale in Neutraer Legitl zu sehen, ausgefolgt
durch Nicolaus Gara Palatin im Lager bey Ujfalu und der Zeit koniglichen
Freystadt Borsch, fiir jetzt nur ein kleiner Marktflecken. —
Den Ried "Dolinke" verlassend erscheint der Vll^e Rjed "Mocsiar" benamet. Hier wird ein Theil der Felder mit dem Ausdrucke "pri velkom" oder
"malom kamenci" erkentlich gemacht, in Folge zweyer Steinmassen von denen
einer gr6|3er, der anderer kaum des Namens werth ist. Andere Felder sind "pri
Varmegyi", andere "pri velkom dreve." - Der eigentHche Nahme Mocsiar im
Ganzen stammt von dem dort gewesenen Sumpf, welcher aber durch vielen
Regen entstandenen Graben abgezapft und nun zu Ackerfelder gestaltet wurde.
In Nachbarschaft dieses Riedes ist der Vlllte Ried "Igetes" in welchem nicht
ErhebUches vorkomt. Neben diesem ist in einem kleinen Thai von der
•Hauptstra/3e der Fahrtweg nach Horhi und wird dieser Weg saihst Umgebung
"Balwanska" gennant, und der Ursache, well einst das is vor 500. Jahren dieser
Weg von Horhi in die Ortschaft Balvan fiihrte, ein Stunde von Horhi entfernet;
Balvan gehorte einst in das Honther Comitat, wie es aus einem Rundschreiben
ersichthch das im Comitats Archiv zu Ipoly Sagh existiert, und durch die
Ortschaften Kereskeny, Horhi, Balvan, Disznos un. s. w. zu gehen angewiesen
war. Fur jetzt ist Stadte Balvan in Barscher Comitat mit demselben Nahmen,
und meine Wenigkeit ist Augenzeuge des gro/3artigen da gestandenen Gebaudes
der Familie Balvandy, von dem ich die ruinen besichtiget habe, und 1593. hatte
Stefan Balvandy des Laurenc Horhy Tochter zu Gemahlin. Sonst aber ist keine
Spur vom gevasten Hotter. Laut document aber vom Jahr 1381. ist ersichtlich
da/3 die Hauptstra/3e von Bath nach Leva, den Weg von Horhi nach Balvan
durchschnitt und Balvan der Zeit noch ganz, so wir auch 1698. laut Statution
fiir Freyherr v. Hellenbach, bestanden hat. Nun aber was den Namen Balvan
abgelangt, von dem sind einige Uberreste Zeuge, da/3 es ein Ort der heidnischen
Gotter gewesen sey, und so den Namen beybehielt; denn es waren hier ungefeure Waldungen, wo gewohnlich die Heiden ihre Opferaltaer aufriisteten. Und
da/3 die/3 warklich hier gewesen, bezeigen die, durch meines Vaters Diener vor
60. Jahren ausgeakerten verschiedenen metallenen Girathen, an solchen Gottern.
Von welchem ich im Jahr 1846. einige Stiicke nebst anderen Alterthiimern dem
National Museo zu Pest offerierte. —
Nach diesen folgt der IX^e Ried, "Dolne pole" gennant und besitzt keine
Nebenbenennungen, die Felder liegen grQ|3ten Theils eben; das slavische Wort
"dobie pole" zeigt hin langlich an, da/3 hier der Tehil von unter Horhi verstanden wird, wozu auch der Xto Ried "za Vargu" gehort mit dergleichen ebenen
Feldern und einem Stiick Hutweide, welcher den eigentUchen Namen "Varga"
seit unendhchen Zeiten fiihrt, unbekarit woher? - Jetziger Zeit geht hier die
Landstra/3e beinahe mitten durch das Horhier Teran und ist hier von Leva und
Bath Mittelpunkt, namhch Beyde 7/8 von hier enfernt. Ubrigens, nachdem von
der LandstrajSe bis in das Thai zur Ortschaft 1/8 gerechnet wird, so liegt Horhi
von jedem Obbenaiiten Marktfleken 1. Stunde. Die Weingarten der Ortschaft
sind in dem eigenen Riede "Nova hora" angelegt, welcher Name denselben erst
im Jahre 1850. beigelegt wurde, und friiher nur in genere Horhier Weigarten
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hie/3en. Unter diesen Weingarten ist XlJe die "Strana Pod vinicna" (: und von
dieser wird ein Theil "zvonica" gennant, von dem dort befindlichen Glockenthurme :) - Welche Sprache hier die erste gewesen sey, ist schwer zu ergriinden,
nachdem die alteste documente lateinisch, die spatere theils ungarisch theils
slavisch verfa^t sind. So sind auch die Benennungen der verschiedenen Riede in
beiden Sprachen vorkommend von emerley Bedeutung. —
Zur Ortschaft Horhi umgranzend folgende Gemeinde: Von Osten Unter
Zsember und Tegzes Borfo (: diese Ortschaft so genant von dem einstmaligen
Besitzer Tetxus de Borfo laut document de anno 1351. :) Borfo aber Kalna=
und Tetxus scheinen ihre Nahmen zugleich mit Bori erhalten zu haben; nachdem der Lage nach Bori friiher Bor, ohne Beysatz: Unter= Borfo aber quasi:
felso Bor oder ober=Bor genant werden seyn mag. ,Borfo im slavischen wird
Brhloce, oder wie vor Zeiten Padloce betitelt von einer dort befindUchen Qualle
mit guten, reinen, schmakhaften Wasser, von welchem der Trinker sofort
aufgeblast wird und Wind lassen mu/3. — Gegen Siiden ist angrazend Gro0 und
Klein Kereskeny, vormahls Koruskeny und in einem Document 1351. auch
Kyosky geschrieben. — Von der Westseite ist Neudorf: ungarisch Ujfalu auch
Tot-Ujfalu, slavisch Noveisa, — dann das eistige Balvan und Szent Kereszt,
vormahls wie document 1381. zeigt Keresztur gennant, angranzend. Beyde
Praedien Balvan und Kereszur gehorte auch einst der Famihe Bertakovics,
wurde aber laut document Dat^ 19te Sept. 1698. wegen gewissen Verbrechen
von Bertakovics abgenoihen, dem k. fiskus zugetheilt, und von dem erhielt es
Godefried Freyherr v Hellenbach worim er auch Statuist wurde. Die/J originale
befinde zu Capitl Sanct Benedek de juxta Gron. Vor uralten Zeiten mogen
Keresztur die Bergritter bossen haben — es befand sich daselbst nebst Kastel
auch eine schone katolische Kirche, von welcher jetzt kaum die Ruinen
sichtbar. Die Grenzscheidung mit diesen erwahnten Ortschaften und Horhi, ist
zugleich die Granze zwischen dem Barscher und Honther Comitat. Von nordlicher Seite ist zu Horhi Disznos umgrenzend bis zu einer Halfte, von der
anderen Halfte an in der namUchen Linie ist wieder ein Theil von Unter
Zsember, in dem Ortssiegel von 1761. Zimber bezeichnet. — Das Gemeinde
Siegl von Horhi scheint erst in spaterer Zeit gebrauchlich geworden zu seyn;
nachdem die alteren documente blo|3 durch die intervenicrende gerichthche Obrigkeit und der verhandelnden Partheyen unterschrieben und gesiegelt wurde. Erst
in den Jahren von 1750.—1777. erscheint das Siegl der Familie Horhi auch als
Compossessorats Siegl, wo der Orts Vorstand aus einem Capitan (: Hadnagy :)
Rechtsfiihrer, Kleinrichter und Geschworenen bestand. Die/3 Siegel, welches ein
gewohnhches Familienschild mit dem Buchstaben H . in der Mitte und oberhalb
eine Krone enthielt, ist im Jahr 1777. in Verluhr gerathen; somit wurde ein
anderes verfertigt, das blo/3 den Buchstaben H . in der Mitte hat mit einem
darauf mhenden Arm, der ein blo^en Sabel aufrecht halt, mit der Umschrift:
BIRO POMORI MIHAL, Anno 1790. Das Klima von Horhi mag ebennfalls in
Erwahnung gebracht werden, aus dem Grunde, well es im Verhaltni/3 mit den
umgranzenden und weiter gelagenen Ortschaften quasi im Mittelpunkte Uegend,
das trockenste und somit unfruchtbarste Hotter ist. Die/3 hat seine Ursache
darin, well die umliegenden Gebirge von Norden und Westen, die Gewasser
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gegen Osten und Siiden, bei triiben Wetter und anscheinenden Regen, die
Wolken an sich Ziehen, dort feuctbaren Regen ergie^en, dem wir schmachtend
und lechend nachsehen, wie er Alle Umgebungen begliickt, wir aber nur au^erst
selten einen Strich bekommen.
Anmerkung. Windersam diirfte es erscheinen, da/3 ins gegenwartigen
Aufsatz in deutscher Sprache vorbringe. Ursache ist aber da/3 ich in meinem
Jugendjahren keine Gelegenheit hatte mich in der ungarischen Sprache zu iiben
yj^j Copiam verborum zu sammeln. Ohnedem aber ist hier Manches und Vieles
beygemischt, das zur eigentlichen nomenclatur der Ortschaft nicht gehort, und
deswegen gepriift werden muj3, was zur Sache tauglich oder untauglich vorkoint,
und im Dolmatschen geschehen kann. Zur Bekraftigung der traditionalischen
Vortrage nehme mir die Sorgheit zu erw'ahnen, da/3 mein Alter bereits das 62^^
Jahr erreicht hat, und mir wohl bewu/3t ist, was mir als siebenjahrigen Knaben
zwei honette Manner von 70. Jahren der dritte mit 80. von dem Horhier Hotter
und anderen Angelegenheiten erzahlt und gewiesen haben. —
Noch erlaube ich mir hoflichst anzudeuten: im Fall der etwaige Einsender
von der Ortschaft Boltshaza oder Zadiel, nachst Rosenberg in Liptauer Comitat,
keine geniigende data von dem Ursprung dieser Ortschaften gegeben hatte, quasi
als Nachtrag oder Aufklarung ich Etwas beytrages konnte; nachdem als dem
Stammort meiner Voraltern von demselben unserer Originalien in meinen Handen sich befinden.
Horhi* den 28ten Janner 1865.
Eugen Belhazy rectius Boltshazy
alias Bakaljar de Boltshaza
Grundbesitzer zu Horhi.
*

4> *

1. Horhi elso okleveles emh'tese 1344. (Bakacs 124.)
2. Horhi lakossaga 276, terulete 1023 hold 1856-ban.
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Horvathi kozsegbol Honth megyebol.
Fekszik Honth megye Selmeczi szolgabiroi jaras also keriileteben. Nevet
vette Horvathy nemes oscsaladtol, ezen csalad volt Horvathi kozsegnek hajdanaban foldes ura. Ez elott 50 ewel az egesz kozseg tobnyire slav nyelvii volt, de
mar most annyira meg magyarosodott, hogy a slav nyelvet igen ritkan hallani, es
azt mar most az eloregiilt ferfiak es asszonyoknal, a fiatalabbak eppen nem
tudnak slavul beszelni; hogy honnan nepesitetett, az sehonnan sem tudhato,
vagy mikor kapta a kozseg nevet, az sem talalhato fel.' Van e kozsegnek egy
hegye golya hegy nev alatt, a mely hegy csucsara a midon a golyak vandor
utjokat megkezdtek es a hataron keresztiil vonulnak, tobbnyire e hegy csiicsan
meg mostanaban is megalapodnak pihenni innen vette e hegy nevet gola hegy;
jo bort termo hegy, semmi mas nevezetesseggel nem bir.
Kelt Horvathiban^ Majus 12en 1865.
Sarik Matyas biro

Helynevek.

Horvathi kossEg

Honth Megyebol.

Horvathi kozseg fekszik Honth Megye Selmeczi Also jaras a megye szekhelyehez Ipolysaghoz egy ora jarasra, Selmecz patakja mellett. — Hogy mikent
kaphatta nevet bizonyosan nem tudhatni; a mint az oregebbek mondjak a kihalt
Horvathi foldes uraktol. A benepesltese mikent tortent azt sem tudni bizonyosan. A mint mondjak az eloregiiltek, Lengyel es Morva orszagbol, es ezt
Hornak es Moravicsik jelenleg is meg e nevet viselo csaladoknak neveibol
kovetkeztetik. - hotr fol az az fdliilrol morave, morva; annyi bizonyos hogy e
kozseg ez elott 60 ewel slav ajkii volt, es az oregebbek most is szeretnek slavul
beszelni.
A hatarbani elnevezesek: Szalatnyai hatartol — mocsar ret mocsaros hely
meg nyar kdzepeben is - Szarvasi erdd hajdanaban a szarvasok kedves tanyaja
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volt most mir az egEsz kiirtatvan foldeknek. Itat6 a folso turi hatdrnil erre
hajtattak a korpona fol6jdba itatdtul a marhdk. Szakaszt6 bokros erdosEg volt,
most mar fold. Szilvdsok valaha boven termo szilva fik, most fold. Folso Es alsd
pisti legeld ezt a sehnecz patakja keresztiil szeli Szalatnyai hatirtol a tompai
hating.

• **
1. Horvati elso okleveles emlitese 1270, a Horvathy csalad birtoklasanak a kezdete
visszanyulik az Arpad-korba. (Bakacs 125.) Horvati helyneve minden bizonnyal horvat
szirmazasu birtokosa tol, telepittetojetol vette eredetet.
2. Horvati lakossaga 310, teriilete 1341 hold 1856-baa

52. HRUSSO
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865
Hrussd KdzsEgbdl, Honth MegyEbol.
Hrussd kdzseg eredetirol es mikori letesitEserdl bizonyossat nem tudhatni.'
Hrussd Kdzseg magas hegyes erddk kdzt fekszik s tdt nyelven beszel. —
Hrad, hajdan itt var vdlt, melynek jelen korig a kapu sanczai szemlelhetdk, es
nagy mertekben cserep s tEgla darabok talalhatok, s kinezese a hirben alld
Dregelyi varrol szemben all.
Sztara hora szdlld hegy - Urban, Zavoz Bodza hegy PUeski szdlld hegyek.
Szokoly kd sziklas erdd hegy, Pivarna Sztranya erdd hegy melyrdl az dkor
az ere vezeto orszag utrol, vagy is a Csabragh Varaig vezetd utat, es Sdrhazat
regEl. Za sedlom arkos borokas legeld. Sedlon bok arkos erdds legeld, alatta viz
forrasok melyekbiil csdrgedezd patak kepzddik es ket malmot elhajt. — Laz
szantd fdldek hegyes ugyan, de meg jelen korig a Tatar, 6s Tdrdk hadjaratoktul
lakd de rom pinczEk talalhatok. - Kosztolni hegy szantdfdld - 6s arkos hegyes
legeld - Nagy Biik ds erdd neha szarvasok is tenyeszlenek — Jalsd ds erdd
jelenleg vagasnak hasznaltatik — melyekben szarvas, 6s dz legelezni szokott — es
sok mahia, eper 6s szedering eper bdven terem.
HoUzen kdves szantd fdldek melyeket a nagyhd feddi, ugy hogy a vetEs [144^]
alatta kivesz. Holiznyova Sztranya kopar erdd rosz talaja miatt harom dtddresze
termeketlen szikar, Matyashegy szantdfdld nyugoti resze kapaszkodd meredek
hegy — ugy hogy a' termest csak emberek vallon hordjak le a vdlgyre — Poros
hegy szanto fdld 6s legeld, hoi szinte a hadjarati el bujjd pincze lukak talaltatnak, Sztranya at nem gazolhatd arkos legeld, eszaki reszen Szalas erdd kdrnyezi
melynek hegy csucsan egy emberi kez erdvel epiilt kapolna szentdly lettezik,
melynel minden evi Majus 3an bucsu szokott tartatni. — Spanjel hegy ds erdd
melyben szinte hadjarati pincze lyukak bdven talalhatdk — Hraszton kaszdlld
reti vad vizes — Szeles hegy magas fekvesii hegy 6s szep erddseggel kornyezve a
hoi legtdbb hadjarati bujjd helyek talaltatnak — Sztranicska legeld es majd az
egesz kdzs6g lakomak pinczek helye — 6s igy egesz Hrussd kdzseg hatdranak
kdrnyezd szomszedai Keletriil Csal 6s Felsd Nyek Kdzsegek Delriil Kelenye
Fdddmes Nyugatrul Palasta es Bellei puszta, eszakriil Csabraghi puszta 6s nagy
erdoseggel kapcsolatban leven.
Kelt Hrussdn* 1865 ^vi Majus len
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altalam
Lukacsovits Jdnos
koz Jegyzo

• Mihalik Josef
kozsegi bird

108 .__
Hrusso Kozseg hely elnevez^sei s tortenelmi jegyzeke.
•

•

•

1. Hrusso elso okleveles emb'tese 1285. (Bakacs 128.)
2. Hrusso lakossaga Szentkiraly, Balogh es Major pusztakkal 595, teriilete osszesen
3294 hold 1856-ban.

53. I L L I A

nUa Kdzseg alldsdroU
fohiMgositds.
Hogy a' Tekintetes Selmeczi felso Keriilet Szolgabiro Hivatala altal 241
sz. alatti hivatalos felszoUitasa kovetkezteben Tettes Honth Megyeben kebelezett
niia Kdzseg reszeriih kerdeseire nemileg fdlvilagositas es felelet valaszoltathassek,
minekutanna azon nevezett Kdzsegnel semmi emlekezetes iromanyok nem talaltatnanak, a' leg korosabb Lakosok Bacsik Jdsef Bird hazahoz dszve hivatva
leven, a' regisegek feldl a' mit hallottak, kdvetkezd fdlvilagositast is adtak
szdval, u. m:
Hogy niia falu a' legregebbek kdze szamithatd, mar abbol is kitetszik,
hogy a' roskadasban volt Temploma meg a Gothak' altal epittetett. Ezen
Faluban hajdan csak mint dtt Haz volt, 's harom tagas Juh akoly, 's ebben egy
Juhasz volt feliigyeld', melly tdtul Bacsanak neveztetik. Ez kesd'bb lett itt fdld
miveld, kit Bacsiknak elneveztek, melly utan itt Bacsikiak meg most is nagyobb
szamban mint fdld mlveldk leteznek.
Azon iddben voltak seged Bojtaros is, tdtul: Malach: kikbdl egy szinte
fdldmiveld maradt, mellynek maradekai: Valach newel meg most is leteznek.
Ezen Kdzsegnek pedig Tulajdonossai voltak: Kovessy, es Puriss, kik utan m^g
most is a' tagoknak nemelly reszei neveztetnek, mint alabb kdvetkezik.*
Ezen hatarban talaltatd Hegyek es Erddk Nevei:
Wrch paholok Berek. Szitnya hegye puszta. Pod Szittnyencom Erdd. —
BieU Kameri vagy is Feher kd. Haraszt. — Dehna Erdd. — Kacsnd Erdd. — Pod
Hali Erdd. — Bacsikorve Hora Erdd. — Purissorve Hora Erdd. Stari Haj Erdd. —
Kdvessyho Hora Erdd. — Medwedsa prokredna Erdd. — Nad Dedinot Wrch
Erdd. — 6s Brezina Nyires Erdd. —
A Mezei Diildk reszeinek Nevei pedig:
Kriazon Garok Fdldek es Retek. — Paholok Szantd fdldek, es Legeld. —
Dubrawa Fdldek es Retek. — Majerka Fdldek, es Retek. - Ribnyik Fdldek. —
Zapowedaric Legeld. — Za Bielu ceku Fdldek es Retek, ugyan itt Kaposztas
kertek is. — Haj Legeld. — Trnakon Wrch Fdldek es Legeld. — Kopanica
Fdldek. — Jankina Fdldek Retek. Mali Pakhaucz Fdldek. — Na Cizkre wodu
Fdldek Retek. — Pokhancz Fdldek Retek. - Schigrozo, Fdldek R6tek. —
Pakhuy Fdldek Retek. — Schigrum Fdldek Retek. — Dolini R^tek. — Pod Upini
Fdldek R6tek. - Dlhe Zeme Fdldek. - Banyiszte Fdldek R^tek. - Na Brezini
Fdldek R^tek. - Laz Fdldek Retek. - Gyurikow^ Wrch Fdldek R6tek. Zahumnja Fdldek. — Mocsarinka Fdld Ret. — Na Pleszini Fdldek R^tek. —
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Fintyind Foldek Retek. - Za Yilo Foldek R^tek. - Putisztye Foldek, Retek. Hornie Zeme Liike Foldek R^tek. — Szecskarown^ Foldek, R^tek. — Wrbowd
Foldek
R^tek. - Kamenisztye F o l d e k . - Na Wrszke Foldek's parlagok.
Na Ihrac Foldek R ^ e k . - Schingljarovd Foldek R^tek. - Galowa Foldek
R ^ e k . - Nad Mlinom Foldek R^tek. - Nad Kozdom Foldek R6tek. Remetyina Kiit forras ^s R6t. — Pod Szity^ncom volt 21seller T^rek.
Patakok, Vizek es Forrasok Nevei.
Od Medvedzei Forras. - Od Pakerkino Fonas. - Pod Szittnom Forrds,
mellyek oszve folyva patakot formalnak. Od Kovacs Dolini Forrds melly Dlidn
keresztul folyvan rajta egy kore oroltetik, 's ezen Vizek a' Sz. Arirali hatdrban az
ugynevezett Tiszta-viz Volgyon egyutt lefolynak a' Kamardlis toro malomba.
Melly e' beli oszve irdst es Neveket megtette, 's hivatalossan is kozli.
niidn^ Aprilis h6 2len 1865.
Medgyessy Elek s. k.
hites Jegyzo

* * *
1. Temploma 1225-ben mar allt. (Borovszky 47.)
2. Elso okleveles emlitese Ecclesia sancti Egidy alakban 1266. A telepules Szent^ y e d nevet 1496-ban Zenthilyen formaban eloszor irjak le, ebbol fejlodott a magyar Illes
es a szlovak Ulis, lUja helynev. (Bakacs 128.) Teriiletehez tartozik az ^ y k o r i Szitnyavar.
3. Illia lakossaga Szitnya pusztaval egyutt 415, teriilete osszesen 1783 hold 1856ban.

54.

INAM

Helynevek

[ l^S']

Indm kozsegbol, Honth megyebdl.
Inam Honth megyebdl kozseg, Bozoki jaras mely az Ipoly folotul 1/2 [149']
Hont megyebeli Ipolysaghtul 2 1/2 Nograd megye Balasa Gyarmattul pedig
1 ora jarasnyira fekszik mely ket hely neki rendes ado es vevo piacza.
Inam helyseg hataraban van 31 urberi 6s harom Curialis hazhely mellyek
meg most tagositatlan allapotba vannak, — azomba ezen hatar is ez ev oszen
meg tagosittatik miutan a Meltosagos Esztergomi Fo Kaptalannal baratsdgos
uton be egyezett 's igy mint masodik osztalyu helyen egy haz hely utan 20
hold szanto fold 6 kaszas ret, 4 hold legeld es 1 hold erddt kapand, kiilomben
mikori eredete k i nem tudhatd' miutan 1778ban a kdzseg harom hazon kiviil
leeget 's igy a volt iromanyok mind langok martalekava lettek, — maga a
templom a Csehek idejeben epiilt* mi onnan gyanithatd hogy kd fallal volt
keritve minek nyomai mainap mar alig vehetd ki e templom a falutul tavolabb
egy dombon van's ennek szomszedsagaban a temetd, — a templom kicsiny's az
idd vas foga igen meg latszik rajta, hatar fdntartasara igen sok kdltseg fordittatik, e mellett all egy kereszt melyet Bolgar Mihaly allittatott's ennek fdntartasara a meg mindig eld alitd nyolcz lij forintot tett le.
A falii a hatarnak iigy szdlvan kelld kdzepen van, 's hozza veve az
izraeUtakat 670 lelekre tehetd haz szama csak 118, melybdl a volt nemesek
46tot birnak a tdbbi a jobbagyoke mely 46 szam iigy szdlvan a falutol mint egy
kijldn all.^
E falu alatt egy patak folyik mely a hatdrt j d mddon ket fele metszi ki, a
falu fdldtt ket agra agazik 's hogy a falun iigy szdlva a hataron levd mahnot
vizzel eUathassa egy igen kdltsegessen epiilt gat zsilippel szolgal a viz lefolyasanak gatiil 's egy littal oltahnul a kdzseg felsd reszenek, - e patak eredetet [149^]
veszi a Csah, Apovai es Hrusdi hegyekben 's j d iddbe hajt egy inami malmon
kiviH meg nyolczat; e malom epiilt 1844. mivel az iigy nevezett Kacsa part alatt
levdt a Kaptalan elpusztitani parancsolta mivel a gatak veget a retjet tdbszdr el
dntdtte, mely. malomtiil a Kdzseg rendes evi taksat az uradalomnak fiizet, azon
resze a pataknak mely a malmot hajtja egeszen a falu alatt foly's a belfundusnak vegen mint egy 12 kertet is keresztiil metsz innen lefolyva a Kaposztast es
Kenderest egymastul elvalasztja.
E falut ez eldtt Verbdczi bula 's a nep allitasa szerint e falut's hatarat a
Kaptalan szaz mis^nek ehnondasaert kapta; - kinek lakasa az orszag littdl nem
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mesze volt de mar veg kep elpusztult 's helyen r^t teriil el honnet ezen darab
kasteiy ret nev alatt fordul elo/
Kozsegiink hataros Nyugotriil Als6 ^s Felso (es) Ny^khez tartozo Leklinczi pusztaval, Ejszakrdl Gyiirki 's Keszi 's Terbegeczel, — d^lkeletrul Ipoly
Keszihez tartozo Korpaszi pusztaval delrul Dejtar's Inamcsi pusztaval.
E hatdrnak egy resze jo mig a masik felso resze arkos 's nehez munkajii,
mivel a tragyazas is igen neh^z.
A diillok kovetkezoleg jonnek elo nyugati oldalon Leklinczi pusztatul
kezdodik a K^t diillo igen jo helyen l^vo a rovid foldekkel egyutt mely ket
diillok veg^ben van 's ez utobbi az Inancsi pusztaval hataros e fdldek vegevel
jdn egy lit mely a Balogriil a faluba egy fahidon at mely even at a kdzsegnek
tdbb koltsegebe keriil, melynek Keleti feldn sz: Janos szobra all hoi evenkent az
ajtatos hivek eldtte vald naptul egesz octavajan minden napon ajtatossagat vegzi,
ettiil mint egy szaz dtven lepesre folyik az iigy nevezett malom arok mellyen
ism^t hid van csinalva's ennek szomszedsagaba van a Kdzseg Kovats miihelye's
a falun fdlfele menve az uradalmi Kortsma mellyre megy k i a Terbegecz es
Kdkeszibe vezetd lit mely hegynek megy 's ez litban esik egy szobor statua
mely a boldogsagos sziiz tiszteletere van szentelve. —
A mar emlitett ket diilld 's rdvid fdldektiil a valasztd iiton del keletnek
esik Pal berke es szel fdld hogy honnet vette nevet nem tudjuk mely fdld darab
vegyes a curialistakkal, — ennek aljaban fekszik a mar egyszer iigy is eld hozott
Kastelyret mellyet most a Kdzseg es az uradalom birnak, ezen alul esik az Ip:
Saghtiil B.Gyarmatra vezetd orszag lit, — ezentiil van a hosszii ret Inamcsi
pusztatul egesz Kapaszi pusztaig mely dQlldbe birnak az iigy nevezett Curialistak
is, — inamcsi puszta mellett van a curialistaknak mely tart egesz az ipolyig ebbe
ben van Templom Mester 6s Pap retje is, — ezekre ddll a Nemesekere jard ret
mely a jobbagyoke egesz a Kapaszi berekig, hoi ismet kezdddik a Kapaszi berek
egesz a Nemesekre jardkig, mi mellett van a Kapaszi puszta, vegiil az ipolyra
diilld ret neveztetik ikmeginek a pap retjetul egesz a hatarig.
Ott hagyva a reteket a falu alatt levd Nagy hidtiil egyenes vonal megy
melynek egyik aga hatartiil Ipoly Keszinek visz az orszagiitra mig a masik aga
retek litja nev alatt ismeretes, mely csakugyan oda is vezet mindeniitt a hataron.
A falut leg kdzelebb kdrnyezi a Kertmegi es Urfdldi ddlldk mely utdbbi
hihetdleg hajdanta Verbdczi birtoka volt az elnevezesriH itelve, mit a Volgyon
tiil es Kiraly kiitjatiil szaraz iddben igenytelen patak, mig nedves iddben sokat
okozhatd 's kart tevd patak valaszt mellyen ismet egy hid vezet keresztiil mely
egyiittal Terbegecz kdzseggel kdzelekedesi lit is.
Az liton fdlliil van a jobbagyok vdlgydntiil fekvd diilldje egesz az erddig
mely iitkdzik az Ipoly Keszi hatarral, mely hatar mellett esik a Curialis erdd az
uradalomeval egyetemben 's a kettd kdzdtt vannak a Curialistak fenyves fdldei,
innen az arkon atjdve van kis erdd iiltetmeny ennek alsd vegebe rdvid fdldek
j^gjy valamikor erd szakkal munkaltatott az uradalom altal, ennek szomszedsagaba van a jobbagyok fenyvesei melyek szantd fdldek emellett esik a Kis erdd,
minek ismet szomszedja a Kis nagy mezd mely mellett esik a Terbegeczi erdd
ennek vegebe esik a Nagy mezdk ez forog a Gyiirki Kokeszi hatarra es a
Leklinczi pusztara, ennek td szomszedja a Buda haraszt, melynek egy reszet lit
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hasitja, az lit Kokeszibe vezet ennek szomszedja a Leklinczi puszta es egy
reszben szollok, Buda haraszt vegebe esik arkok koze es vogy rejbe egesz a
volgyon tiihg melybe foglaltatik a disznos maj is.
A falut delriil es ejszakrul past keriti mely elseje also es felsd past mig az
utobbi malomszdg nevet visel de mivel az ott volt malom el pusztult nevet mai
napig is birja 's ezen ket darab legeldn kiviil mely mint egy 80 holdat tesz
tobbet nem bir a mely azomban jo minemusegu, a malom szog mellett vannak a
Curialistak pajtai es kdzseg pinczei ezek felett van a Gercsu es Partok diilld, van Inamnak mi a hatarba van ket diilld szdlleje Oreghegy es szabadosok nev
alatt; — de azomban bir a Lekhnczi pusztaba kdzds dezsmas nev alatt Varga
vdlgy Keresztes hegy, - Szarka part a Kaptalan dezsmasa es Cseh vajda mely
Lakner Samuel urnak ad mindegyikebiil T^d dezsmat kiveve az dreghegybiil
mely Kaptalani birtok 9^^ dezsma adatik.
Kelt Inamba Majus 3an 865.
Marterstok Antal
jegyzd
* * *
1. Inam elso okleveles emlitese 1260. (Bakacs 128.)
2. Temploma 1291-ben mar allt. (Bakacs 128.)
3. Inam lakossaga 635, terulete 1144 hold 1856-ban.
4. Birtokosai a Keszy (1348), a Terjenyi (1470 korul), a Kovary (1514 elott) csalad.
Werboczy Istvan (1514), a Bay (1525) es a Szoby (1525) csalad. (Bakacs 128.) Werboczy
birtokat fiusitott leanya orokolte, aki ezt a reszt az esztergomi kaptalannak adomanyozta.
Janos (1526-1540) kiraly a Bolgar csaladnak adott itt birtokot 1539-ben, amelyik ekkor
felvette az Inami elonevet. (Borovszky 48.)

55. IPOLY FODfiMES

[IS&]

Helyneve.
Ipoly Fodemes Kdzseg.
Tekintetes Honth Megyeben, tartozik ISdghi kerulethez.
Ezen Kozsdg hajdan Fedemesnek neveztetett, jelenleg pedig Orszag szerte
Ipoly Foddmes n^v alatt ismeretes. A mostani fekvese a tekno forma nagy
hegyek kozt Uvo Volgyben taldltatik, a hoi 82. szimu hazakban lakjak tiszta
magyar ajku foldmivesek.'
Ezen lakosokk r6gi Atydik mintegy 200 6vek elott Kotyinka nevu
volgyben lakdnak - ahol mdig is puszta Templom (: Rom :) oltatlan meszszel
6pult, de csak patak kovekbol erosen allanak maradvanyai — ennek r6giseg6r61
hagyomany Konyvekben mit sem tudhatni.*
Ezen hatarnak szomsz6d hatdri e kovetkezendok: nap keletrol: Kelenye —
Delrol: Sz6cs6nke - Nap nyugatrdl: Pallsth - £jszakr61 Hrussd Kdzsegek hatarai
kdmyezik.
Koz Butokosok: H . Coburg, Janko vies Antal. Jersztanszky Bertalan
drdkdsei, ^s Han Titusz Urak.
E hatarban nevezetesb erdd hegyei. Lomocz, Sztunyicskas, 6s Pdlyahegy.
Vdlgyei: Puszta Templom. Lomocz. Malom patak. Bikkes patak. Ezen vdlgyekbdl, s azokban levd forrasokbdl szarmazd viz Ipol vizebe folyik.
Kelt Ipol Fdd^mesen' Novembr 5en 865.
feljegyzette
Gnibik Jdsef mp
Jegyzd.
*

4> *

1. Fodemes elso okleveles emlitese 1259. (Bakacs 116.) Fodemes helynev jelentese
'mehes, kaptaros' szolgalonep telepe, alapszava a fed osi finnugor oroks^. (Heckenast 101.)
2. A torok zaklatasai elol a lakossag 1552 korul elkoltozott eredeti lakohelyerol.
Ekkor hagytak el kdzepkori templomukat Ennek Pusztatemplom a neve a hatarban.
(Borovszky 49.)
3. Ipolyfodemes lakossaga 445, teriilete 2692 hold 1856-ban.

56. IPOLY SZAKALLOS

Helynevek

[169']

Ipoly SzakiUos kdzs6gbdl, Hont megyebdl.
1. Ipoly Szakallos kozseg fekszik Hont megyeben, Bathi jarasban, Ipoly [169^]
menteben az Ipoly foly6 partjan.
2. E kozsegnek csuppan az erintett Ipoly-SzakaUos nevezete ismeretes
mint helyben, mint orszagszerte.
3. A kozseg fenallasa ota ezen nevezettel bir, mast neven soha nem
iratott.
4. A kozseg fenalldsanak kezdetidejerol, s illetoleg arrol, hogy mikor
emlittetik legkorabban sem a kozseg oreg lakosai, sem mas adatok nem nyujtanak bizonyos felvilagositast.'
5. A kozseg lakosai mind magyar ajku tosgyokeres magyarok, — Fdldesura Herczeg Eszterhazy csalad altal, mint jobbagyok ide telepittettek.
6. A nev eredete es ertelmi magyarazata sem koztudomasbol sem hagyomanyokbol, sem irott vagy nyomatott emiekekbol nem igazolhato.*
7. A kozseg lapalyos helyen fekszik, hatarat kiilonosen pedig szantofoldjeit reszint rona, reszint emelkedettebb dombok kepezik, jelent^keny ter59
jedelmii r^tje teriil el az Ipoly folyo partjan, mely az 18gQ. 6vbenl6tre jott
tagositas elott a regibb 6s termekenyebb evekben sok szenat es bo legelot
szolgal tatott, ugyan ezert marha nevelese e kozsegnek eme kornyeken altalanosan viragzonak ismertetett, — azonban a tagositassal elkiilonitett, s a lakossagtol elesett, sok es legjobb retek elvesztdse; nem kiilonben a lefolyt mostoha
6vek kovetkezteben jelenleg a marhaneveles mar rosz labon dll. — Ezen erintett
r^t teriilet csak 20—30 6v elott is nagy reszeben erdovel boritott volt, azonban
most mar az erdonek letezesere azt itt ott nagyobb tersegeken lathatd cserjek 6s
bokrok emlekeztetnek, — a mocsarok 6s tavacskaknak csak kiszaradt helyei
szemlelhetdk.

E Kdzseg hatdrdnak diilld nevei kdvetkezdk
/.

Szantdfdldek

Kertalja: A falu haz kertjei alatt rdna, termekeny szantdfdld.
Kishidak: Ezzel szomszedos szinte rdna, a mellette folyd Lonthoi patakon
levd hidtdl vette nevezetet.
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Mogyoros. dombos fekvesu sovanyabb fold.
Zsdmbek
d.
d.
Vakokutja.
d.
d.
Vadalmas.
d.
d.
Zakhegy
d.
d.
B6ti hatar mellek
d.
d.
Tilahnas
d.
d.
Pinczek folott
d.
Kerek sz^k. Lapos vizenyos szanto fold.
Rokas domb. termeketlen domb.
Patakra dullo lapalyos termekeny ereju
Ketvitkoze
d.
d.
kpanfoldek
d.
d.
[170']

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

d.
d.

IL Retek dullonevei.
Also Retek. Iszapos kevesbe termekeny bokrokkal benott retek a
kozsegtol deire.
Felso Retek. Szaraz talaju retek a kozsegtol ejszaknak fekszenek.
Hosszu szek. A Lonthoi patak menteben hosszu s keskeny alakban nyulik
a kozsegtdl nyugatnak.
ni. Legelok dullonevei.
Nagy Berek. Leginkabb bokrokkal bendve az Ipoly partjan.
Felsd Berek. Felsd retekkel hataros az Ipoly partjan.
Gdling. Az Ipoly folydn tiil, dombon fekszik a mellette nyuld vizmosas
okozta mely aroktdl vette nevet.
LV.

Szollok.
Tiilat Szdlld. Az Ipolyon tiil delnek fekvd hegyen, jd de keves bort terem.
Kiils(^egy Szdlld. A Kdzsegtdl 1/4 oranyira nyugatnak fekszik, bdvebb
termest ad.
V. Erddk
A kdzsegtdl nyugotnak kiilsdhegyi szdloTckel hataros kisebbszerii hegyen
teriil el a Csarad es Harsas nevezettel bird 600 holdnyi erdd, melybdl 200 hold
a kdzsege, 400 hold az uradalome.

Folyok.
A kdzseg keleti oldalan a reteket az Ipoly folyd szegi, mely nagyobbszeriikidnteseket teven, igen sokszor a falu utczait is vizzel tdlti be, a m'ddn e
faluban a rendes kozlekedes is akadalyozva van. A folydn komp vezet keresztiil,
mely az Ipoly Sahgra vagy Szobi orszagutra tdrekvd utasnak tesz legtdbbszdr
szolgalatot.
A Lonthdi Patak. — mely a kdzsegtdl 2 dranyira fekvd Szazdi- Egeresi
erddbdl fakad es Ipolyszakallosnal az Ipolyba siet.
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A kozseg egy fo utczabol all, melynek also resze Alveg, felsd (ejszaki:)
Felv^g neven emlittetik, - az Alveget a Felveggel egy 1 dl magas tdltes kdt
ossze, mely az Ipoly folyd kidnt^sekor a kdzelekedesi utat kepez.
A kdzseg mellett Demend es Szalka kdzt levd kdzlekedesi utvonal huzddik, mely egyszersmind Esztergomba vezet. - Ezen ut fdldtt a kdzsegtdl 1/2
dranyira egy dombon fekszik az Uradalmi ujmajor juhakollal mely 2 ev alatt
epiilt.
Hogy ezen dszeirasban Helyneveink hiven irattak dssze, bizonyittatik.
IpolyszakdUoson^ Majus 14. 865
Traineck Antal
kdzsegi jegyzd

Ldcsi Istvan bird
Kovacs Laszld s. k. +
[P. H.]

* * *
1. Szakaflos elso okleveles emb'tese 1332/38. (Bakacs 186.)
2. Szakallos helyneve szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal. Az alapjdul szolgalo szemelynev a torok eredetu magyar szakall fonevbol valo. (Kiss 359,591.)
3. Ipolyszakallos lakossaga 845, teriilete 3297 hold 1856-ban.

57. I P O L Y S Z £ C S £ N K E

']

Helynevek
Ipoly Sz^s^nke - kozsegbol

Hont-megyebdl.

1. Hont Megye Ipolyi Keriilet vagy jaras mert Ipoly folyo menteben
fekszik.
2. A kozsegnek neve a n^p szajdban Szecsenyke de hivatalosan orszagszerte Ipolyszecsenyk^nek neveztetik.
3. 1714 ota mely evtol legregibb okmanyok t: i : az anya konyv van
Szecs6nkenek vagy Szecsenykenek iratott.
4. Hogy 1714 elott emhtettetik okmanyilag bebizonyitani nem lehet,
dmbar azon evtol kezdve, mint plebania anya konyvet birvan, mar az elott leteznie
kelletett; - sot egyik Szecsenkei lakos azt allitja, miszerint atya oly konyvnek
volt birtokaban melyben Szecsenykeriil mar a 16^^ szazadban is szovolt - a
mostani templomnak epitesi alakja csak ugyan a 16^^ szazadra emlekeztett
visza.'
5. Honnan nepesitetett legyen nem tudni, egyebkint nem anyira ruhazatya mint a nem beszed modora palocz fele.
6. Koztudomasbol, hagyomanyokbol, s emiekekbol a falu nevenek eredeterol mit sem tudni; de nevet valoszinoleg Nograd Megyeben fekvo Szecs^ny
mezo varostol vette, es csak falu leven nagy Szecsenykenek neveztetett, hogy
pedig a Nograd Megyehez tartozo Puszta Szecsenyketol meg kiilonboztessek,
Ipoly Szecsenykenek neveztetett el, mert csak 1/2 oranyira fekszik az Ipoly
folyohoz.*
7. A kozseg hataraban elofordulo tdbbi topographiai helynevek kdvetkezdk.
Szanto fdldek.
Farkas vermek — mert az eldtt nagy erdosegek voltak a Kdrny^ken es sok
farkasokkal bdvelkedet ennel fogva azok elfogadtatasara vermeket astak, sdt
meg maig eld ember emlekezik, hogy a vermekbe lovakat kdtdztek csaietkiil.
Megyek — ezek nevek eredeterdl mit sem tudni,
Hegyes tetdk - mind dombos s azontul lejt kezdddik, mely alatt
— Nagyfaluval hataros Hegyesek alatti — vagy alja van. —
- Nagyfaluval hataros Alsd mezd - mert a kdzsegnek alsd resz6n fekszik s —
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do
do Galamia - a Galamiai pataktol nyerte nevezetet - Kelenyevel hataros Hoszak - mert azon diiloben fekvo foldek a leg
hoszabbak az eg^sz hatdrban. —
Baba kut, — mert a diilo azon az urasag kertje felso csiicsken fekvo dus
foraskut foUott terjedel, a kutrol alabb lesz
Mocsar oldal — mert e diilo egy nagyobb kiterjedesii parton fekszik,
melynek tetejen 100 • oles to allott, melybol nehany ev elott a lakosok a part
alatt levo reteket ontoztek, 1848 ota azonban kiszaratvan, most szanto foldnek
hasznaltatik.
Hajdu fold — elnevezeserol semit sem tudni.
Totok fdldje — mert ezen nagy darab irtvany foldet az akori foldes urasag
valami 120 evek elott Hont megye Rakonczai totok altal irtatta kik is az sok
eveken at feiebdl birtak, es hasznaltak, a honna elnevezeset nyerte.
Samson — elnevezeset nem tudni.
Felsd s Also Nyilok — ezek eldtt berek aljanak, mert erdo aljan feks2ik s
neveztetett.
Vadas kert - mert ez elott — mirdl meg eid emberek emlekeznek
bekerltve volt; es vadakat tartalmazott.
Dinyes — mert ez eldtt miutan konyii es fekete talaja van Dinyeket
termesztettek.
Kelenyevel hataros Szesko Berek — Hajdan kis erdd volt, melyet mint egy
25 ev eldtt irtatott ki.
Kelenyevel hataros Miko - dombjarol lejdvd s fdTcep zivataros idd alkalmdval sok vizet hozo aroknak neve, mely korul jobbrol balrol a Miko fdldek
teriilnek el; tulajdonkepen pedig papszdgnek is, az az Szdgletnek hivjak, mert a
Mikonak nevezett diildnek fdldjei Szecsenyke! lelkesznek fdldjeire szdgehiek.
Templom alatt mert a templom mellett fekszenek. Nagyfaluval hataros.
Kalvaria alja — mert egesz 1863*^ evig a Kalvaria keresztek ott allottak, de most
a templom kdzeiebe vitettek, a honnan az eredeti nevet vette.
Nagyfaluval hataros Egyhaz patak — Zaporok ideje alatt nagy viz folyas
lenne, de kiildnben szaraz meder bal oldalan fekszenek fdldek.
b.

Retek.
Kelenyevel hataros. Felsd retek — mert a hatarnak felsd reszen fekszenek
es az eldtt a fentebb emlitett mocsarbdl dntdztettek.
Alsd retek — mert a hatarnak also reszen fekszenek. Nagyfaluval hataros.
Nagyfaluval hataros. Galamiai retek — mert a Galamiai patak mellett
fekszenek.
c. Legeld.
Kelenyevel hataros. Mocsar oldal — a fentebb nevezett mocsar alatti domb
oldalan es rdnajan teriil el.
Kelenyevel hataros. Zdlez — elnevezeset nem tudni hogy honnet vette.
L5 hegy - vizszakadasos hegy oldal melye az az ut Fddemesen keresztiil
vezett hajdan azonban a Szecsenkei lakosok altal szdUdnek iihetetett be;
kesdbben mmt az a kdzseg kdzeieben levd dreg hegy neveztetik, mint kesdbbi
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beiiltetett uj hegynek neveztetett, de a zaporok altal nagy karokat szenvedven, a
munkat nem gyozven elhagytak azokat; s tagositas ideig a folotte levo cseplevel
egiidt legelonek hasznaltak. Ipoly Fodemessel s Kelenyevel hataros.
d. Erdd
Remete haz - mert mint egy 50 ev elott remete lakot ott, ki is a
Szecsenkei sirboltban fekszik; koporsoja meglehetos ep, de nevet k i nem veheto.
Kalakocs alja - mert a Kalakocs hegy ajjan teriil el. Fodemes es Nagyfaluval hataros.
Kataj alja - hason nevu szollo alatt fekszik. Fodemessel hataros.
e. Szollok
Oreg hegy — mely a Szecsenykei lakosok altal mai napig mint szollo
miveltetik.
Kozma — nevet az ott levo kutul veszi. Fodemessel s Kelenyevel hataros,
de az elobbi Kozseg lakosai altal miveltetik s tulajdonosok hanem a Szecsenkei
hatarhoz tartozik.
Ratal — mint Kozma leht nevevetel.
f. Forrasok s Kutak
Baba kut — nevet honnan vette nem tudni a nep sok mondottak hozfel de
nem allapos miert azt itt felhozni folosleges lenne.
Kozma kut — hogy e nevezett alatt valami rejlik az onnan is bebizonyul
miutdn az egyhaz napja is Kozma s Demen napjan tartatik; hiheto hogy valamikor Remete lehetett a honnan elnevezeset nyerte.
Ferges kut - a lelkesz retjen egy forras mely sok feregel telve van.
Kis Kut az also reten egy kisebb szerii forras.
Szecsenken Majus ho 28an 864
a Kdzseg jegyzoje altal.

[173'] _

Helynevek
Ipoly Szecsenke: Kdzsegbul Hont Megyeben.

[173^]

1. Hont Megye ipolyi jaras — ipolysaghi keriiletnek is neveztetik mert
Ipolysagh mezd varosban van a megyenek szekhelye.
2. A Kdzsegnek neve Szecsenke ipoly Szecsenkenek is neveztetik meg
kuldnboztetes vegett a Nograd megyeben kebelezett Kis Szecsenke nevu
kdzsegtul.
3. A Plebanian talaltatott egy kereszteltek anya kdnyv 1714 evtdl melyben Szecsenke — Szecsenykenek iratott
4. Miutan a Kdzseg mar
evben mar kereszteltek anya kdnyvei bir,
termeszetes az hogy mar eldbb letezni kelletett - mely koriilmeny egyik lakos
altal azon mondasa altal is meg erdsitetik hogy atya oly kdnyvnek volt birto-
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kaba melly' *n 16 szazadban is mar szo volt a kozsegrol, de a jelen meg jo
karban levo c.mplom epitesi modorja is visza emlekeztett.
5. A Kozsegnek nepesiteseriil mit sem lehet tudni, nem anyira ruhazatja
mint beszedje (dialektusa) palocz.
6. Nograd megyeben kebelezett Szecseny nevii mezo varos, vagy 4
mertfoldre fekszik Szecsenketiil, hiheto hogy (diminutive) Szecsenykenek neveztetett, most pedig csak Ipoly Szecsenkenek neveztetik illetoleg iratik.
7. Farkas vermek. szanto fold. Hajdan sok erdok voltak farkasok fogasa [174r]
vermeket astak.
Megyek szanto fdld.
Hegyes tetd es
szanto fdld; a szantd fdldek kdzt leg magasabb helyen
Hegyes alja
fekszik, az utobbi hataros Nagyfaluval.
Also Mezd szantd fold, a helysdgnek hataran kelett feliil fekszik Nagyfaluval hataros.
Galamia Ret es szanto fdld — a retek volgyben fekszenek a Galamia patak
hosszaban, elnevezeserdl a nep szajan az meseltetik, hogy hajdan ezen retek egy
Gala nevii fdldbirtokos tulajdona volt - tdrtent hogy a bd szena termes egy
keletkezett nagy Zapor essd altal egeszen el iszapoltatott - es a mint d busan a
tdrtentek felett gondolkozott egyik szomszedja altal ki mar regen sajnalta a sok
szena termest de Galamia! elnevezese onnet venn^ eredetet. — Kiildnben
Szecsenke — Nyek, Kelenye es Nagyfalu hatarat kepezi.
Hoszak szanto fdld — a leg hoszabb diild.
Baba kut szanto fdld, a fdldes urasag kertjeben levd hason nevii kutrdl
veszi elnevezeset.
Hajdu fdld: szantd fdld: elnevezeserdl mit sem tudni.
[174^]
Mocsar oldal: szanto fdld: ezen szanto fdldek meredek hegy oldalan
fekszenek es ezek tetejen fekszett egy 1 dies viszel tele to melyben a
Szecsenkei lakosok lovait usztattak, es szarasz iddl)e az alatta fekvd felsd
reteket dntdztek, most mar k i szaradva vetd fdldnek hasznaltatik.
Totok fdldje. szanto fdld: az erdd kdzt fekszik es vagy 150 ev eldtt Totok
altal kiirtatott - honet is elnevezeset veszi.
Samson, szdnto fdld siker agyaggal bir, mivelese terhes, a vegett Samsonnak elneveztetett.
Aiscf ^ y ' ^ ° ^ szantd fdld. a falu felett fekszenek es mint hogy ket feliil
Erddk vannak nyilasnak neveztetnek.
Vadas kert szanto fdld: hajdan bekerltve vadakat tartalmazott.
Dinyesek szantd fdld: igen j d talajnal fogva hajdanaba dinyeket termesztettek rajta.
Siczko Berek. Erdd.
Miko Legeld.
Templom alatt. szanto fdld a Templom alatt teriil el.
Kalvaria alatt. szanto fdld: a Kalvaria aljan fekszenek.
Egyhaz patak. szanto fdld.
Felsd ret Kaszalo a Kdzsegnek felsd hataran fekszenek,
Alsd ret Kaszalo a kdzsegnek also hataran fekszik.

[175']
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Zoltz Erdo.
U5 hegy Kopar hegy - hajdanaba szollo.
Remete haz Erdo vagy 50 ^v elott egy Remete tartozkodott, k i is a
Szecsenkei sir poltban eltemetve van.
Kalakocs hegy Erdo
Kalakos alja d^
Ratal szollo
eredeterol mit sem tudni.
Kozma szollo
Baba kut az urasag foldjebe egy bo forasal es vizel eldtott kut.
Kozma kut a fent emUtett szollok aljan kut.
Ferges kut Nydron sok feregel van tele
Kis kut a kdzseg also reszen fekszik.
Szecsenken' 1865 evi November ho 8*"
Szedi lipdt
jegyzd altal

Szecsenke Kdzseg eloljarosdga
altal
« * *

1. Szecsenke elso okleveles emlitese 1260. (Bakacs 191.)
2. Szecsenke helyneve szlav eredetu, toveben a sSkti, azaz 'vag' ige rejlik. A helynev
tuiajdonkeppeni jelentese 'irtas, irtvany, irtasfahi'. (Kiss 599.)
3. Szecsenke lakossaga 367, terulete 1332 hold 1856-ban.

58. IPOLYBALOG

Helynevek
Ipoly Balogh kozsegbol, Honth megyebol.
Ipoly Balog helyseg, a haza hely neveinek ossze irasa.

[152']

. [1^3']

iszor Ezen kozseg tartozik Honth megye es Bozoki jarashoz, fekszik pedig
az Ipolysagi es Balazs Gyarmati Orszag lit vonalon, ezen kozseghez van csatolva
az Ogy nevezett Inany puszta, Ipol vize mellett fekszik, ^s mar regtiil fogva
vette ezen eredeti nevet, bir egy malommal, koriilotte berekkel, 6s berek
rdtekkel 's hozza tartozo foldekkel, rona fekvosegii, mellyet tulajdon birtokosok
hasznaljak, van az orszag lit mellett harom Csarda, melly csardak az inanyi
pusztahoz tartoznak.
2 ° ' Ezen kozseg csak egyfele nevezettel bir, melly kozseg orszag szerte
nevezetes, bir tiszta romai katolika magyarsagii nyelvel, ^s mas vallasii a
kozsegbe nem letezik, kiv6ve nehany izraelita. — a Balogh kozseg nagyobb
reszint ronasagu, sem mellette sem hataraban semmi nemG hegyek volgyek
erdok nem leteznek, kiveve a Nyek hatara mellett van egy m^l arok, a mely
arkon hirteleni essoz^stol a B a l o ^ kozseg hataraban karokat is okoz. — A kozseg kozepette tajan litcza hosszant egy kis patakocska folydogal mely csupan
Huszar Ut fekvo az ugy nevezett mocsar forrasokbul ered; — ezen folyon
Kozseg kozeppette tajdn van egy kohid, es ezen patakocska beszivarog a
kdzseg alatt fekvo Ipoly folyoba. - van a kozseg folso reszdn k6t temeto,
fekszik az orszag lit mellett, a felso temetoben egy kis kapolna, a dicso Sz:
haromsag tiszteletere van epitve, — tovabba a kdzsegtiH kevesnyi tavolsagra egy
kis volgyben van kozsegnek malma, mely malomnak vize Kelenye kdzsegtiil
ered, ^s malmon alabb nagyobb reszint forrasos ezen kis patakocska reteken
keresztiil folyik az Ipoly vizebe.
3 ° ' Ipoly Balogh kdzsegnek a mellette levd Inancsi pusztaval egyetemben
[153V]
soha mas nevezete nem volt, mint jelenleg van.' 4er Ipoly Balogh kdzseg, mellette l^vd Inancsi pusztaval egyetemben tdbb
szazadok alatt emlitve van.*
5. Ipoly Balogh kdzsege nepesitetett a Kdzseg altal.
6 ° ' A kdztudomasbul vagy mas hagyomanyokbul mit sem lehet tudni,
egyediil azt hogy eredetinel fogva magyar ajkii, es R : k: vallasii templommal
bir.'
Ipoly Balogh kdzsegben eld forduld es hitel telek kdnyvileg kimutatott fdldek, retek es szdlldk nevezet szerint: Hatar — Part — Templomi, —
Kenderes, - Gerib alja, Galris duld. Retekben Eldrdt, - Kiilsdk - nagy szdge —
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Berekalja, - es egy kevesnyi szollo hegy mely oldalas hegyu, ^s eg&zen
ejszaknak fekvo, s igy itt elo sorolt foldek, retek, szollok kozepszeru fekvesiiek,
es kemeny termeszetu foldel birnak.
Ezennel befejezve, es lelki esmeretes bevallasunk utann neveink ala irasaval
hitelessnek tanusitjuk.
Kelt Balogon Maj 3a" 865.
Toth Janos Jegyzo
es nev ala iro

Pasztori Istvany biro
Holczer Istvany t: bird
Holczer Janos
Molnar Josef
eskiittek
Holczer Mihaly
jelenieteben.
* * *

1. Az Arpad-korban Balog, 1502-ben Balogdi, 1516-ban Balogi. (Bakacs 87-88.)
2. Balog elso okleveles emlitese 1232, Inancse 1328. (Bakacs 87, 128.)
3. Balog helyneve valosziniileg puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal,
a ragadvanynev jelentese 'balkezes ember', alapjaul a magyar balog, bal meUeknev szolgal.
(Kiss 86.)

59. I P O L Y K E S Z I

Nyomtatot iv hianyba

HSS']

Helynevek
Ipol Keszi Kozsegbol Honth megyebdl.
1° pontra: Honth varmegye Bozoki jaras tartozik az ugynevezett Ipoly
volgybe, csekely tavolsagra Dejtar szomszed falu fele delnek nezve folik az Ipoly
vize.
2^^ pontra. A Kdzsegnek jelenleg csak Ipoly Keszi neve all, de a
Kozsegbeni lakossag altal — minthogy elobb a Kozseg csak Balog szomszed falu
hatar fele volt, Kesiibb a nep szaporodvan — nagyobb ki terjedesre leven
sziikseges, Nagy Csalomia ugyan szomszed falu feliili del keleti fekvesen —
elkiilonitve majd csak arinyi epiiletek es lakossagok vannak mint Balog falu fele
- hivatik kopottfalu ^s Uj falunak.
3ik pontra. Hogy Ipol Keszi Kozseg valaha mas neven neveztetett volna?
nem tudatik.'
4^^ pontra. Hogy a Kdzseg mikor emhtetik leg korabban k i nem puhatolhatd.*
5ik pontra. Hogy honnan nepesitetet legyen nem tudhatd, de hogy mindig
— egypar haz csaldd kivetelevel, — Romai Katholikusok Magyar nyelviiek laktak
es lakjak a leg korosabbaktdl ertelmeztetett.
6^^ pontra. A Nev eredetet illetdleg: semmi irat vagy szd hagyomany nem
taldltatvdn - eld nem terjeszthetd.'
7ik pontra. A Kdzseg hatardban csupan csak diilld neveztetik mmd a [158^]
Foldekre mind a Retekre nezve. Az 1^^ Nagy Csalomiai hatdrra — a 2^^ Inami
hatdrra diilld foldeknek es Reteknek neveztettek es neveztetnek, az egesz hatdr
lapalyos miivelhetd - az az - Csekeiyebb tersdgek kivetelevel haszndlhatd, s
dltaldn e videki eghajlatba mindent jd termd. Csekely kiterjedesO szdlleje egyszerilen Szdlld hegynek hivatik. Az egesz hatdrba semmi nevezetes ter- helyvagy esemeny nem emlithetd.
Kelt Ipol Kesziben* Majus 4n 1865»k evben
Szomor Imre bird.
Rados Jdzsef Tdrvbird.
Gydrgy Jdnos mk.
jegyzd
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865 Honth megyei Ip: Keszi Kozseg.
Bozoki sz. bir6i jaras.
Helynevek kimutatdsa.

• • *
1.
2.
3.
4.

Kezdetben Keszi, 1399-t6l Ipolykeszi neven fordul elo. (Bakacs 130.)
Keszi elso okleveles emb'tese 1326. (Bakacs 130.)
A Keszi helynev etimologiajara Id. Kokeszi 1. jegyzetet.
Ipolykeszi lakossaga 357, terulete 1157 hold 1856-ban.

8r, •

^

60. IPOLYPASZTO

Helynevek

[160^]

Ipoly Pdszth6 kozsegbol, Hont megyebdl.
ISO kerdd pontra. E ' helyseg tartozik: Hont megyebe, Bathi keriiletbe,
Szalkai jarasba, Ipoly Sagi Sz^khelyhez.
2^^ k. pontra. E ' helysegnek most csak egy fele neve el, de kiilonfele
leirassal. Nemelyek a' kdzsegnek egy az 1690il^ evbeU pecsetnyomdjan olvashatd
"Ipoh Pasztoh" - masok ettdl elterve "Ipoly Pasztho" szerint irjak azt le, mind
e' mellett a' kiejtes egy ertelemben hangzik: mertazeldbbi szerint az d betii
utan h betilt, az utdbbi szerint a' t betu utan a' h betiit elhagyjak minden
nevezdk es marad csak: Pasztd.
3il« k. pontra. Hogy volt-e a' kdzsegnek azonkivul mint most van mas
elnevezese? ! ezt a' tractualis 180211^ evi jegyzdkdnyv, 250>k lapjanak sorai kdzt
igy fejti meg: E ' helysegnek neve nem Ipoly Pasztoha mint azt e' helysegben
sok evektdl fogva lakd, eld praedicatorok irjak; hanem Ipoly Pasztoh; mert igy
tiinteti eld a' melt, urasagrfak es a' tek. varmegyenek archivuma; valamint a
kdzsegnek fent idezett pecsetnyomdja, hoi is mellyen ez olvashatd: "Ipoly
Pasztoh" es nem Pasztoha. Igy hajdan es ma a' kdzsegnek ezen egy elnevezese
volt.'
4^^ k. pontra. A ' helyseg mikor emhtetik legkorabban? bizonyosan nem
tudhatni, de armyi bizonyos, — az idezett tractus jegyzdkdnyve szerint — hogy
mar Arpad idejeben emhttetik neve; mert itt az olvashatd, hogy: Arnulf csaszar
meghivasara Svatoplug v Zventibald ellen Pasztdn aldl voniilt alt vezereivel
Arpad!*
5ik k. pontra. A ' helyseg nepesitese, hogy honnan tdrtent? Nem tudhatni.
6ik k. pontra. A ' helyseg nevenek eredeterdl; - valamint ennek ertelmerdl
semmit sem tudhatni, mert oly egyenek kik erre vonatkozdlag felvilagositast
vagy ertesitest nyiijthatnanak kdztiink nem elnek 's kdziilliink nem talaltatnak;
sem oly iratok, mellyek erre vezerelhetnenek nem leteznek sem az egyhazi sem
a' kdzsegi leveliarban; mivel az 1774il' evben apr. 4^" tdrtent tiizvesz porra
^ette kdzsegiinket es az altal minden annak predajava lett. Ezek mellett
azonban jdnak talaltuk felemliteni azt, hogy az erdekelt es megegett iratok
masod peldanyait — a' tract, jegy. kdnyv utasitasa nyoman a' n. szombati
kaptalan leveltarban feltalalhatd.'
7i'f k. pontra. A ' kdzseg 6s hataraban levd topographiai hely nevek ezek:
Belsdtelek magaban foglal 116 epiiletet 800 lelket kik mind magyarok ^s
helv. hitvallasuak; 's fdldmuvelessel foglalkozdk - hogy mifele eredetuek? nem
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tudhatni. E ' belsotelki helynek keleti reszen fekvo templomtol mintegy 50 olre
eszak fele eso es emelkedett helyen epitett hazak kozt es udvaraikban 248 •
olnyi terben koriil oly szilard ko alapzat szemlelheto, melly valamelly nagyszerii
epiietet tiintet elo a' multb61,*ennek keleti kornyezeteben mintegy 250 • 61
teru t6 letezett meg 1S59^^ evben is, de ez idoben, a' mikor oily szarazsag
uralkodott nemcsak kozsegiinkben, hanem hatarban is altalaban, hogy novenyek, fak, forrasok, tavak kiszaradtak, ez is mint tobb kozsegiinkbeli to, mint
rokas, kopedek sat. toval egyiitt vegkeppen kiszaradt, helye betoltodott 's
toltetett, felszdntatott es most diisan novenyzik.
E ' belsotelekbol eszak vegere menven talalunk Regi temetot, ezt eszakrol
kdrnyezi valamelly eUenseg ellen emelt vedsanc! — milly idobol es celra vald
leven, vagy hogy ki elleneben es ki altal epitetett? nem tudhatni, - tan Arpad
epitete Zventibald elleneben. E z alatt 10 dlnyi melysegii part alatt dmleszti
magat halkan — az Ipoly folyd. Innen ugyancsak eszak fele tekintve teriil el az
Irtasret, melly 40 ewel fak bokroktol tele hely leven, ebbdl azok kiirtatvan lett
diis termd ret, most szantdfdld. Malompast a' mellette folyd Ipolyban vert
kardkon ez eldtt mint egy 30—40 ewel allt eldbb kdzseg — utdbb uradalom
tulajdonat kepzd malom, az iddben fas bokros hely, kesdbb viranyos, most
szantd fdld.
Keleti oldalon fekiisznek: Szekoldal, a' szomszedos szekfdd oldalon;
Gdrhegy, mint magos hegyen gdre epitveny alt 20—30 ewel ez eldtt tdbb even
keresztiil, mellyrdl az Ipoly folyd kdrnyekere tekintett es visgalddott a' latni
vagyakodd es drkddd szem. Pusztafalu tatarjaraskor ide — mint fak es bokrokkal suriin bendtt helyre menekedett I . Paszthorol a' lakossag, hoi aztan iddzven
epitett maganak — mindenike kiildn lakot, de miutan az ulddzes miatti feielmiik
eltiint es batorsaguk megjdtt: ennekutanna e' vadon helydket elhagyvan es a'
falu puszta lakatlan lett. Gdrhegy alja, az eldbbi Gdrhegy alatt. Past szep
egyenes fekvesii legeloje a fiirgenc allatocskaknak,
Deioldalon leteznek: Papberk, az ipoly pasztohi egyhazbeh papoknak
regenyes, elvezetes tulajdon berkuk volt, 's a' jelen iddbeH helv. hitv. lelkesznek
is itt volt mind eddig egy darab - 8 pos. merds fdldje, de a' melly a 863ik evi
birtokreszek tagositasakor kicsereitetett. Molnarszeg, Nemetszeg Ipoly folydnak
szegelld retek voltak 's most szantdfdldek, elnevezesdk targya ismeretlen. Nem tudni Molnar v Nemet nemzete volt-e? ! - Rdkastd 6 ewel ez eldtt
jelentekeny meiysegu td leven, 2 0 - 3 0 ewel ez eldtt pedig fak bokrok
siirusegevel vetetett kdriil es szamtalan rdkak tanyaja volt. Farkasszog az
Ipolyba szegelld hely, bokrok fik siiriisegevel hoi a' farkasok ez eldtt 20 30
ewel sok - a' nyajtdl elmaradt vagy abbdl dnkent feirement egyes allatokat
ejtettek predaul. Homok, homokos domb. Bikaret, egyediil a' kdzsegi bikdk
szamara fenntartott hely; kertek alatti past belsd telki kertek alatt.
Nyugoti oldalon vannak Ur- vagy jobban Orhat, felemelkedett hegy leven,
ennek hatdn tekingetett szejjel ez eldtt 3—4 ev tizeddel a' pasztor, az alatta
elteriilt fak bokrokkal siiriin bendtt legeldn legeieszd nyajra es drkdddtt a'
fenyegetd veszeiy elleneben felettek. Priicskds Szdlld hegy 5 0 - 6 0 ewel fas,
bokros hegy oldal mellyen es lakaiban szdmtalan priicskdk leteztek es mais
leteznek 's hangaikkal az eset csendjeben hangiaikkal mulattatjak a' mezei
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munkasokat. Magyalos 3 0 - 4 0 ewel sok magyal, - Egyerdo szint az idoben sok
eger faval kerkedd hegyes szantofold. Zalabaiiit fdld a' Zalaba faluba vezetd lit
mellett. Csarad illy nevu patakocskanal, melly kis forrasbdl eredven szeliden
folydogal; de az esds iddben a' kdzeU felemelkedett hegy oldalain lefutd es
forrasanal dszpontosodd esdviztdl oly veletleniil megdrad hogy az ember megcsalattatik aradasaban innen neve Csalfan arad, melly kdznepiesen dszevonva,
kiejtve Cs . . . . arad; Kis dlvedi lit kis Olvedre vezetd iit mellett. Teknds teknd
alakii szantdfdld. Bajcsik, hegyes szantdfdld honnan fel es honnan le a' jaras
bajosan esik; Farkasvdlgy 4 - 5 ev tizdel farkasok tanyaja. Maj Szdlld hegy
idezett iddben sok Maj fat nevelt. Talpas, emelkedett hegyenek oldalain a'
szekerek kereke megtalpallik's nehezen jar megis akad.
Mind az emlitett helyek, aUalaban veve, a' fenirtt iddkben dserdds es
bokros helyek voltak, bamiilva es felelemmel jart az ember annak suriisegeben.
Most azonban kivancsisagbdl sem talal az ember egy bokrot, melly alatt a'
felenk nyiil iilddzeseben menhelyet, - vagy egy fat, mellynek oldalanal vagy
lombozata alatt d maga faradalma heveben nyugodalmat talalhatna — puszta's
egyszerii mindeniitt! Egy ev tizeddel ez eldtt, m^g megvolt az ember
gydnydrkddtetd azon valtozatossag, a' mezdben, hogy itt viragos mezdt, amott
a' termeszet minden javaival bdvdlkddd szantdfdldet latott a' visgalddd szem,
most azonban a' ret a' szaraz evekben nem teremven felszantatott, es most
mindenutt csak szantdfdld van 's bar az egesz hatar csupa szantdfdldbdl all:
megis a' szantdvetd eletsziiksegletet abbdl kivantatdkeppen ki nem pdtolhatja nem terem elegendd kenyeret! . . . .
Kelt az eldadottak hiteleiil neviink alairasaval es pecsetiinkkel ellatva Ipoly
Pasztohn.^ 1865. Maj. 15.
Jegyzette Dely Janos koz jegyzd
[P. H.]

Petd Adam bird
Tdth Samuel tdr biro
Sipos Andras eskiitt
Pereszlenyi Janos eskiitt
Petd Janos eskiitt
Hajdu Janos eskiitt

* **
1. Az Arpad-korban Paszto, Szakalospaszto 1458-ban es 1507-ben. (Bakacs 70.)
2. Elso okleveles emb'tese 1135. (Bakacs 69.)
3. Piszto helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, a szemelynev alapjaul az a latinbol eredt osszlav pastuch, azaz 'pasztor' fonev szolgal. (Kiss 502.)
4. Az 1546. evi X L I V . torvenycikk elrendelte a pasztoi kolostor varra valo megerositeset a torok elleni harchoz. Apatsag mar 1138-ban volt Paszton. A megero'sites ellenere
az eroditmeny nem tudott ellenaUni a torok hadseregnek. (Borovszky 50.)
5. Ipolypaszto lakossaga 715, teriilete 3118 hold 1856-ban.
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Helynevek Ipolysdg kozs^gbdl, Hont megyebdl.
A' Vdnnegyenek Si£k helye Ipolysdg.
Ipolysag mezovaros fekszik Hont (: az elott Nagyhont:) varmegyebe, ipolyi szolgabir6i jarasba (: Bachrendszer alatt ipolysagi keriiletbe :) orszagszerte
Ipolysdg nevezet alatt osmertetik (: t6t nyelven Sahi:) r^gi irasokba Saagh
betiickel iratott ezen vdrosnak neve, 's igy fejeztetett ki 1105'^^ 6vben Rak6czy
Ferencznek September 12 kelt, 's a' varos leveltdraba eredetben megorzott
okmanya szerint, az idoben Nograd Varmegyehez tartozott. - Ezen varosra
vonatkozo okmanyok rozsnyon a' fotisztelendd kaptalan leveltaraba oriztetnek.
Hagyomany szerint erod vala, 's horvatorszagi Ban altal 1250 koriil a' praemonstrateri rendnek ajandekoztatott,' neve eredeterdl tudomasunk nincsen.*
E ' vdros hataraban a' kovetkezendo taj es diillo nevezetek osmeretesek.
lor _ Beltelkekbe semmi nevezetes. Diillok es azokban elofordulo tajak, erdok,
utak, patakok s. a. t. nevei, — Oldal igen jo fekvesii kavicsos foldel bird, s j 6
bort termd szollo. - Varhegy. - jelenleg edes bort termo szollo, innen Ipolysag
mezo varos ^s az egesz kornyekre legszebb kilatas, haborus idoben itt vartak az
ellens^get 's innen szarmazik a' nevezet varhegy (: mert varnak, vagy eross^gnek
itt semmi nyoma if — Kutyahegy (: ez elott Istenhegy :) napnyugotra, 's a'
vdros toszomszedsagaban fekvd szdlld, mostani nevezetet igen gyakran tdrtent
kutyak latogatasardl (: az eldtt bd termes^tdl nyerte, - agyagos fdldje leginkabb
luczernasokra alkalmas, 's ezek ott igen szepen diszlenek. - Szdlldk fdle
szantdfdld, emelt dombon az ipart igenybe veszi, - Ojhegy kesdbbi iddkben
alkotott szdlld, — inkabb szilvasoknak vagy luczemasoknak alkalmas, sikeres
folddel bird hegy oldal. — Ereszldny, sovany vadvizes szantdfdld. — Harasztimaj
szinte ollyan. - Tdbiasok, meredek kavicsos szantdfdld. - Repafdld hajdan bd
r^pa termdfdld termeszteserdl nevezetes. — Harasztallya, valaha erddk alatt
fekvd szantofold. - Vadalmas, sovany agyagos szantdfdld. - Kdlesfdld, r6gen
kdles termesztesre szanva. — Nagy es felsd diilld, jd lapalyos buza termd fdld. —
Telek szinte ollyan minosegii szantdfdld. - Kiirtds, nagy, - kis es felsd, ezen
dulldk kdzdtt zapor essdk altal mosott kiirtds aroktdl vettek nevezetiiket.
Szilaska varos kdzeieben fekvd szellds j d szantdfdld. — Parton vald vagy Malom
oldal, Ipolyvize felett fekvd jd termesii szantd fdldek. — Orhegy Ipoly es a'
Korpona vize dszvefolyasanal felemelkedd kdszirtes part, hajdanta itt alitattak
ki az eld drsdk az ellenseg kikemleles6re, jelenleg ennek delkeleti oldalan sz6p
szdlld alakitatott, — talaja fekete siker j d biizat terem. — Alsdret, — Csiszarok,
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— szilvasok e' varos hataraba legjobb termo retek, 2^voz alja korpona vize
partjan igen meredek domb alatt fekvd kukoriczasok, ezen viz kidml^se dltal
termekenyitetik. - Halyagos az itt meg emh'tett dombnak neve, eldtt itt vala a'
megydnek a' v^rbirdsagi iteleteknek vegrehajtasi helye, fekszik Selmeczbanyara
vezetd orszag lit mellett, — meredek oldala kdver legeldt, a' lejtds oldala j d
gabnat szolgaltat. - Kis - Nagy Gyerkre jard; - szomszed kdzseg Gyerk leven
ez iranyba fekvd fdldek innen vettek elnevezdsdket, — j d , lapalyos termdfdld. —
Nagy berek most emlitett szantdfdldek lab tdveben fekvd szaraz retek, tdbbnyire szantdfdldekke alakitatnak, nevezete szarmazik hajdanta az itt alott labas
erddtdl. - Kis es Nagy Diriyes homokos szantdfdld, hajdanta jd dinnye termd,
jelenleg futd homok. — Felemas szantdfdld melynek egy resze agyagos mas
r^sze homokos valdszinii hogy elnevezeset innen vette. — Verbdk lapalyos jd
talajii biiza termd fdld, a' varostdl tavol fekven, silany termest ad. — Sdspast, Esztergomi orszdg lit melleke, lapdlyos, 's kdver biizatermd szdntd fdld. —
Berekmege, — ugyan ez orszag lit melleke lapdlyos buza termd fdld, — nevezete
onnan szdrmazik hogy a' varos es ezen diilld kdzt lapdlyos es mocsdros teriileten
nagy szilfds erdd letezett. — Szenegetd a' most megemhtett Nagyszilfds erddnek
[165V]

kiirtott pusztahelye, a' kiirtott fa itt szenne egetettven, e' fekvdsdgnek megnevezese iimen szarmazik. — Jelenleg kdver legeld azonban az Ipoly folyd
kidntese dltal igen be iszapoltatik. — Kalandos kdzlegeld partos helyen, melynek
az Ipoly folyd, rendezese eldtt igen gyakran hatdrait mosvdn teriiletet vdltoztatta. — Kis Szuha, — Nagy Szuha, — Felsd Szuha erddk kdzdtt fekvd sikeres, 's
miveletlen szantdfdldek, hajdan hires szdlld hegy, Bardti hatdr tdszomszedsdgdban, e' vdrosban bekdveticezett hatdrtagositds folytdn ezen diilldk tdbbnyire
lirb^ri illetmenybe legeldiil kiosztatott. — Borsds hegy, — jelenleg puszta legeld
hajdanta borsdt termesztesre haszndltatott. — Nagyerdd, e' vdros hatdraban
d^lkeletre fekvd resze dtaldnyos nevezete, — tdbbnyire cser, tdlgy biikk es
gyertydnfdval bdvdlkddik, - ennek reszletes neveik kdvetkezdk, - Nagyszuha
patak hataros Bernecze es Bardti kdzsegek hatdraival. — Kis Szuhapatak az
erddbdl eredt, 's essdviz dltal mosott drok ket oldaU erdd kdrnyezete, ennek
keleti r^sze feherfdld oldalnak is neveztetik, melynek hdtgerinczen minden
fdldtdl megfosztott homokos reszeiben essdk utdn grdndtok is taldltatnak. —
Rdvid patak az erddsegben rdvid leven innen vette eredete nevezetet, Szilvdsok
gyumdlcsds kertek a' honti hatdrndl keskeny es erddkkel kdrnyezett volgyben,
innen szdrmazik Parassa pataka melynek folydsdndl a' vaczi orszag liton epiilt's [166^]
oszvesen 11 hdzbdl dlld Ipolysdg vdrosdhoz tartozd litcza epitetett n6met ajkii
lakosokkal benepesitetven, ezek jelenleg mind ehnagyarosodtak. — E ' hely
kirdndiilasiil szolgal Ipolysdg mezdvaros lakossainak, hoi gyakorta kivalt Mdjus
havaban kedelyes mulatsagok tartatnak. Itten letezik a' fdtisztelendd rozsnyoi
kaptalan jd hirben dlld tegla hdza, arrdl nevezetes hogy az itteni e' czelra dsott
fdld alkalmdval az dsvilagbdl leszarmazott 's jelenleg dsmeretlen dllatok megkdvesiilt csontjai igen gySkran kidsatnak, 's ezekbdl az erdekesebbek a' nemzeti
Magj^ar Muzeum szdmdra beszalitattak (: u. m. Mamut dlkapcza, labszdrcsont,
fogak s. a. t. :) ezen parassa vdlgyben delnyugatnak fekvd hegyoldalon letezik
igen izletes 's edes bortermd szdlld Kdmaj, 's e' varos hatardban legsiiriibb 's
legjobb indiilt biikk tdlgyel vegyest erdd, a' melynek neve "Ispdn" ez erddben
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mindenkor ozek
Szarvasok ( mas vadak nevet elmellozve :) szamosan tanyaznak. — Kaszal6, az Ispan nevii erdonek teteje hajdan kaszallo, most makkal beiiltetett siirii fiatal erdo. — Harom hanyas, Ipolysdg, Hont 6s Bernecze kozsegek
hatdrait oszto hdnydsok, a' mellyekrol mind a' harom hatdrban fekvo erdo
r&zek nyertek elneveztetesiiket. Megyzdsre meito hogy e' hdrom hatdr hdnyds
nagy hegyen leven azok szomszedsagdban mindenkor dllotoviz talaltatik, 's hoi az
erdekelt kozsegek marha pdsztorai barmaikat itatni szoktdk. "Imre panna" Bernecze hatdrdhoz nyiilo erdoresz, e' nevet onnan vette,
hogy itt, Imre Panna nevii asszony felakasztvdn magat Ipolysagon itt nyerte el
temetkezesi helyet. - Nemet Patak a' vdroshoz kozel eso kellemetlen jdrdsii
volgye, monda szerint itt lotte meg magdt hajdantan egy vertes ezeredbeli
kozvitez mely szdrmazdsdra Nemet leven a' volgy is "Nemet volgynek" neveztetett. — Bdba dombja, — ezen nev eredeterol mit sem lehet tudni homokkal
kevert szanto fold a' vdros toszomszedsdgdban, a' vdczi lit folott. — Toboka
homokkal kevert fekete, lapos szdnt6f61d a' melybe mindenfele vetes es iiltetmeny sikeriil. — Szilberke hajdan szilva erdo az Ipoly folydnak ejszaki reszen,
jelenleg az erdd vegkeppen k i iratvdn, talaja a' legjobb szena es saijii termeiest
hoz. — Nagyhegy, — nevenek megfelelo, hajdan szdlldhegy, most puszta minthogy csak az alsd reszei szdlld kent miveltetnek, sem erdd, sem legelld.
Az Ipoly e' hatdrt hasitd folyd esese hidnyaban gyakorta szenakaszalldskor
is partjain fekvd, igen bd termessel biztatd reteket es legelldket eldntven, beiszapolja, 's tdbb evekre haszonvehetetlenne vdltoztatja, fdkep akkor midon a'
fii mdr a' kasza aid felnydtt, kiildnben kordbbani draddsa mindenkor szena termeiesre hasznot hajt, — medreben sok helyiitt veszedelmes drvenyek taldltatnak,
's itt szdmosan mdr eltemetkeztek, igy peidaiil "Asztalos Gddre, Huszdr Gddre
s. a. t. a* mds helyeken hason nevii mester es szolga legeny fiirdes kdzben befiiltak, 's ez drvenyek ezen szerencsetlen iparos es szolgalegenyektdl vettek elnevezesiiket.
Ipoly folydban igen bd haldszat gyakoroltatik, fd keppen zdpor essd es
tavaszi hd olvadas utdn, szdmtalanszor meg tdrtent hogy a' viz dradds utdn a'
reteken egy mdzsds hartsdt is fogtak, (: kaszdllds idejeben :) - Erdeiben, Farkas,
roka, Szarvas, dz, Ddmvad es nyiil hasznot hajtd vaddszat tartatik. - A ' szdrnyas dllatok e' tajon szinten tdbbfeiek bdven taldltatnak.
E ' vdros lakossaga dtaljdban tiszta magyar.*
Kelt Ipolysdgon 1864ik Szentgydrgy havdnak 23^^ napjdn.
Gyaba Miksa
Vdros h. Jegyzoje
Valkovits Mihaly
vdros Biraja.
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864. Hontmegye Ipolyi jaras Fobirajatol.

Tekintetes Ur!
Jarasom kozsegei altal kitoltott helynevgyiijto iveket melyeket hasznalhatoknak veltem kivalasztvan honfiui iidvozletem mellett ./. alatti csomagban
tisztelettel at szarmaztatni szerencseltetem.
Ipolysagh 864 evi Majus 20"
kesz koteles szolgaja
Balatronits Ferencz.

1. A sagi monostort 1244-ben emliti eloszor oklevel, magat a telepiilest 1245-ben.
(Bakacs 71.)
2. A Sag helynev magyarazatara Id. Felsotur 3. jegyzetet.
3. Az Arpad-kori kolostorbol 1444-ben Gyarmati Balazs negy fia a szerzeteseket kitizte es az epiiletet varra alakitotta at. A torok veszely miatt az 1546. evi X L I V . torvenycikk elrendelte Sagnak m^erositeset orszagos koltsegen, a var elso kapitanya Thuri Gyorgy
volt, aki 1566-ban Varpalotat sikeresen megvedte a torok ellen. (Borovszky 73.)
4. Ipolysig lakossaga 1463, teriilete 3630 hold 1856-ban.
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62. K A L N A

[176r]

BORFO

Helynevek
Kilna Borfo kozsegbol, Honth megyebdl.

[176v]

Kalna Borfo letezik a' Pozsonyi keriilet; Honth vmegye, Bathi Jarasban.
Kalna Borfo ezen el nevez^s^t nyerte bizonyos Kalnay Csaladtol a' k i itt
lakott, Borfo nevet pedig az itt keletkezo Biir pataktol ezen neven Biirfo vagy
mint jelenleg ismertetik Borfo.
Hogy Kalna Borfo mikor emhtetik leg korabban, arrol bizonyos adatunk
nincsen; valamint nepessege honnet eredeterol sem.'
Kalna Borfo hatarat mint szomszed hataron Erintik, a' Tegzes Borfoi, Also
Zsemberi, Nadasi es Bori hatarok valamint a' Dalmadi hatar is kis reszben.
E ' Kozseg hataraban kovetkezo helyrajzi nevek talaltatnak ugy mint:
Kaposztas kertek a' kozseg mellett; - Rovni vrch, az az egyenes hegy, mert
egyenesseget kepez a' hegy feliilete krumpU foldekkel; — Vinicze Ciszarske;
szollo hegy a' Csiszarka nevet Csaszar korte termesrol nyerte; - Pri Vinicah
szanto fold diilo; Na Kamenice szanto fold a' ko sokasagatol igy nevezve; —
Stara hora, 6s erdoseg; — Konopniska; — Pod Konopniska; — Irtasi — irtott
foldek; - Pri Panenki, a' Szuz Marianak emlekkove aU itt inn^t neveztetven el;
- Mogyorik, es Kozacske mind ket neven ismeretes szanto f6ldek; — Pri Cservenom Kriszt, itt a' Jezus Krisztus emlekere fel aUitott veres kereszt all, ettol
neveztetve el a' diil6; — Pri Liicskah Krizsma szanto f61d; — Belata diilo; —
Holubi kiit, az az Galamb sz6g; - Gugla; - Ukladiszka szanto fold; - Pri
Ladzanszky teste; - Na Mocsari, itt viz allasos hely volt most szanto f61dek; Kemeni hatar diilo - Pri Breszte; - Hajlas f6ldek; ez egy f6\n hajl6 erd6s6g; — Kratina Jesovisko, szanto f61dek a' Jezsuitak birtoka volt, inn6t van
neve; — Pri novej ceste diilo; - Za Hajlos szanto f61dek. — Knazova studna,
foras kiit a' Pap ret mellett; - Visoka hora ez magas helyen fekszik innet van
magas erd6 neve. —
Mi utan a' helyek elnevezeserol a' hajdan korbol kimutatvanyok nem letezvdn, a' hely rajzi diilloknek egyszerii meg nevezesdnel t6bbet elo nem terjeszthetiink. —
Kelt Kalna Borf6n* 1865ik

Junius 16*"
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Homolya Mihaly biro
Jeskovszki Janos
biroi seg^d
* • *

1. Borfo elso okleveles emlitese 1245. (Bakacs 93.) Kalnay Ferenc es testvere
1506-ban kaptak I I . Ulaszlo kiralytol adomanykent, ettol kezdve hiyjak Kalnaborfonek.
(Borovszky 51.)
2. Kalnaborfo lakossaga 139, teriilete 1171 hold 1856-ban.

p

63.

[178r]

KECSKE

VARBOK

Helynevek
Kecske Varb6k kozs^g^bdl Honth Megyebdl.

1. Kecske Varbok - Hont Megye - Bozoki jaras.
2. Csupan csak egy - Kecske=Varbok — vagy szlav nyelven Kozo
Vrbovok.'
3. Nem, legaiabb nem talaltatnak ezt gyanitato okok.
4. Nem tudatik azon okbol — mint hogy mindig Bozoki Uradalomhoz tartozvdn, tortenete v benepesltese is Bozok tortenetevel azonos leen — lasd Bozok.* 5. Alhtolag Grof Lambert altal Saxoniabol.
[178V]
6. A kozseg tot ertelmu szobol Vrba - fuzfa - veszi eredetet. Vrbovok
anyit jelentven mint fuzfas — minthogy pedig ugyan azon egy folyocska mellett
s egy azonos volgyon harom Vrbovok folepitetett, hihetoleg az akkori lakosok
sok kecsket tartvan, mellynek neve totul Koza elneveztetett a kozseg Kozi
Vrbovok — vagy magyarul — Kecskek fuzfasja - s inn^t szarmazik magyar elnevezese Kecske Varbok.
7. aj szantofold dulok nevei.
1. Hudiova doUnka (: zenesz foldje :)
2. Za Hrbom - (: parton tiil :)
3. Za Lipovec (: Harsfakon tiil:)
6. U Majike (: Jegenyesnel:)
7. Nad Spanu a Spanolka.
8. Na Dielach (: osztalyosokon :)
b) erdo reszletek nevei.
1. Panska stavka (: uradalmi tilos :)
2. Radoniste
3. Hrb - Part [179']
c) Reti dulok nevei
1. Horna dolina — folso volgy
2. Dolna dohna - also volgy
mellyek mermyisegre igen de minosegre nezve a jo szenat termo rdtek
koze nem sorozhatok.
d) Maga Kecske Varbok kozseg egy folyocska partjan majdnem mocsaros
helyen epiilt hiisz hazbol all, es tot ajku lakossagnak lakhelye.
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Kelt Kecske Varbokon' 1865 Martius 2an
Priczell Vilmos
hites jegyzo
Kecske Varbok kozseg helynevi leirasa. —

* **
1. Az Arpad-korban Alsovarbok, Ujvarbok, Masik Varbok, a XV. szazadban Also- es
Felsovarbok, 1464-ben Varallyavarbok, 1494-ben KisvarlxSk es Farkasvarbok stb. Hivtak
meg Nemesvarboknak es Csabragvarboknak is. (Bakacs 216-217.)
2. Alsovarbok neven elso okleveles emlitese 1262. (Bakacs 216.)
3. Kecskevarbok lakossaga 161, teriilete 918 hold 1856-ban.

[179V]

64. KEMENCE

nSOr]

Helynevek
Kemencze Kozsegbol. Hont megyebdl.

[180^]

Kemencze kozseg fekszik Nagy-Hont vmegye ipolyi kozigazgatasi keriileteben Ipolysdg megyei szekvarostol egy osztrak mertfdldnyi tavolsagra, erdos
hegyek eszaknyugati aljaban, atmetszve az ipolysag-szobi posta kozlekedesi
littal. Hataijai eszakrol Visk, — keletrol: Bernecze es Dios Jeno; - delrol Perocseny; nyugatrol: Tesa es Szette. - Nepessege 1060 lelekbol all, kik vallasukra 3
zsido csalad (: 18 lelek :) kivetelevel romai kathohkusok, nyelviikre magyarok
paloczos kifejezessel; foglalkozasukra nezve foldmivelok, ambar idejoknek nagy
reszet majdnem kivetel neikiil kivalt a pesti vasarokat megelozo 4 - 5 het folyama alatt a hatarbani nagy terjedelmii erdosegben kocsiriidak, evezok, czapaly,
lapat, villa, tekno v egyeb ilynemu fa munkak faragasara forditjak, melyekert
azutan Pesten meglehetosen szoktak penzelni. — A kozsegnek mostanaban csak
egyetlen neve el s az Kemencze, hajdanta azonban Kemenczeknek neveztetett.
- Keletkezeserol semmi bizonyosat nem tudhatni, de hogy a regibb kozsegek
koze tartozik, ormet is kivilaglik, mert mar 1696. evben mint plebaniahs hely
emhtetik.' Honnet Ion nepesitve, efelol szinte hallgat a kronika, de ha a lakosok majdnem kizarolagosan tiszta magyar hangzasii vezetek neveikbol lehet
kovetkeztetni, ugy allithato, miszerint magyar gyarmatokrol nepesitetett. —
A nev eredeterol szobeU hagyomany litjan kovetkezoket tudhatni: valosziniileg
a 15. szazadban az erdos-hegyes videken nehany nomad csalad az iildozes elott
menhelyet keresendo, a rengetegbe vonult, hoi egyideig megvontak magukat;
kesobb jobban kifele huzodvan az oldalakban kemencze alakii iiregeket kezdtek
epiteni, azokat kovel beboltozak s mesznek kiegetek; — tobb leven pedig ilyen
kemencze egymastol csekely tavolsagra epitve, a gyarmatosok altal elfoglalt terulet tolok s a kornyekbeliektol Kemenczeknek elneveztetett, mely elnevezessel
^itek mindaddig, valamig meglehetosen elszaporodvan, felhagytak a meszegetessel s hozza lattak a favagas es erdoirtashoz, mely huzamosbb munkalati ido
alatt a meszegeto iiregek (: kemenczek :) osszeomolva elenyesztek. Ezen enyeszet magaval ragadta a regi elnevezes vegso betiljet is es lett "Kemencekbol
Kemencze, mi is altalanosan minden egyebb elnevezes neikiil hasznaltatik.* E
kozseg a miilt szazadban Hont megyenek nevezetes helyei koze tartozott, mert
a megyei gyiiiesek itt tartattak. A volt varmegyehaz, mint maradvanyaibol kovetkeztethetni, egy emeletes letere is nagyszerii es tagas epiilet volt, mely azonban tiizvesz altal elpusztult, csak a kofalak hagyatvan meg az utokornak; —
lijabb idoben a primasi uradalomnak Ion sajatja s homlokzata fdiepltetven a
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foldszinti resz urad. cseled lakhelyiil az emeletben levo tagas helyisegek magtarul szolgalnak.^ A dulok nevei kovetkezok: delenka, - bekeritett gyiimolcsos, eliil pinczek
es hajlokokkal, — hatso reszben hasonnevu termekeny szantofolddel; - Kertalja
— falu felso reszen levo kertek aljaban termekeny szantofold; - gyakorgyio,
igen termekeny szantofold; - regibb idoben e daraban sok diofa tenyeszett s
josaga miatt gyakrabban vettetett; - nagy-osztds, szantofold; a hatarban legnagyobb dulo vala. - Viski es szettei ut, - szantofoldek, - ezen ket dulot egy egy
lit szegi keresztiil Visk
Szette kozsegek fele vezeto. Ostorosok, - ostor
alaku sovany szantofold; - Szelesek, T- valamikor potlek szantofoldek; berczek, - a leghosszabb szantofold dulo, - felso vegen emelkedett; lejdrok, szinte pot szantofoldek, a szettei litra diilok. Mdteka haraszt, - vegyestelek es
irtvanydiilo szantofold, ez elott bokros, harasztos, bizonyos Mate helybeli lakos
altal irtatott; egyholdu bercz; bercz alaku szantofold, minden egesz telek utan
egy hold jutalek. Lieszkd, - lapalyos szantofold, kozonseges minosegii. Vincze
kut oldal - veres agyagos termeketlen szantofold, irtvany diilo, - Idpaktit fole,
termeketlen szantofold, oldalos fekvesu; - Szakdllosi ut melleke, vegyes telek es
irtvany diilo, szantofold, Szakallos kozseg fele nyuUk. Naduna, - delnyugatnak
igen szep helyen fekvo, termekeny szollo, - nadundk fole es alj'a, - elobbitol [^81^]
nevezett arkos, godros, termeketlen szantofold, irtvany diilo. Hosszak, hosszu,
pantlika alakii termeketlen szantofoldek; - rovidek, hasoniag termeketlen
szantofold diilo. — Akasztofdndl, — lapos vegyes telek es irtvany szantofold,
kozep minosegu, itt allott bitofatol neveztetett el; - Nyuzovolgy, - r szeles es
igen mely vizmosas, - hajdanaban remito kinzasok helye. Csipdkok, — vegyes
telek ^s irtvany, voros tapados termeketlen szantofold. Borso osztds, —
szantofold, — partosabb helye jo minosegii s kiilonosen lencse es borso diszlik
benne; - telek, ^ a legjobb szantofold delkelet fele lejtos fekvessel. Birhofole,
— termeketlen irtvany diilo, szantofold. Aszolopatok, — esos, zaporos idoben
vizzel boritott parlagfold. — Estrdzsa hegy, kinyiild harasztos, borokas hegycsiics, melyen a torokvilagban az rengetegbe vonult magyarsereg es nep orszemei
figyeltek a Visknel taborozo ellensegre; — jelenleg a nyajorok tanyaja. Sikerek,
termeketlen szantofold; - iva, partos, dombos legelo resz; - Gat alja, ingen
szep fekvesii labas erdo; aljaban gazdagon termo r^t; - bosdnyo, arokkal hasitott labas erdo resz; birho, irkos, koves ret; - Kert irtds, ezelott haszonvehetlen
r^t, most szantofold; Csama, giOdros, koves ret, termeketlen, - hasonnevil pataktol atmetszve. Miklosbercz igen magasra nyiilo b^rcz, labas erdovel benove,
(: elnevezeserol :) eredeterol mi sem tudatik. Pleska irtds, Kiirtott retdarab; Nagyoros, hosszan teijedo orr alakii b^rcz, erdovel boritva; rakottyds, erdo
bercz es patak neve; - Mdna, erdoresz, itt hajdan hars es javor fa nedvebol
czukrot keszitettek. Bacsina ret,' hasonnevij patakkal szelve; Kirdlyhdz, erdoseg
^
kozepen pompas fensikon teriilo vaddszlak es juhaszati epiiletek; - elnevezeset a
monda szerint Matyas kiraly idejeben nyerte, kinek itt vadasz kastelya volt
volna; - Kiraly kut, —• a fensikon az epiiletektol mintegy felordnyira fekvo igen
bo vizii hideg forras; — elnevezeset ugya a monda szerint Matyas kiraly idejeben
nyerte, ki a vadaszatban kifaradvan, e forrasbol enyhitette szomjat es itt megpihent. Magasfa legmagasabb hegycsiics az egesz keriiletben, - hoi vaddisznok.
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szarvasok, ozek, farkasok, s egyebb vadak bosegben talaltatnak; a hegytetorol
tiszta idoben messzire lathatni, s az^rt a kivancsiak dltal gyakran latogatott hely.
Fogdnypatak, b. jenei erdobol eredt csekely patak, mely zapor jottevel irtoztato morajjal koveket hengerit s az litat majdnem egeszen jarhatatlanna teszi;
elnevezese homalyban van. — Dobo bikk,
erdosegben igen bent fekvo, nagy
kiterjedesu legelo; - jelespdnpatak, - suru gyertyan es bikkes erdo szaraz pataktol szelve; Ohdj, erdo resz; Feketesdr ingovanyos posvanyos ret; Malomkd
bokros koszikla kiallo nagy kovekkel; bardtko hasoniag bokros koszikla, kidllo
csucscsal, mely baratot abrazol es viszhangzik. dorottyin, labas erdo resz, hasonnevu szaraz pataktol itszelve. Gombhegy, csucsos, gomb alakii szolo dulo, aljaban nagy kiteijedesii, zapormosta arok, melyben osvilagi allatok, nevezetesen
pokok, kagylok, kigyo fogak es egyebb tengeri allatok koviilt maradvanyai, es
kiilonfele novenylenyomatok talaltatnak. Hazank tudosa Handken lir az akademia gyiiiesen leginkabb ezekrol s a szomszed pereszienyi es honti csont maradvanyokrol tett emlitest. Fentebb emlitett koviiletekbol tobb peidany talaltatik T . Bakicsnak regisegtaraban Pesten. Kishidika, hajdan szollo, most parlag.
— Szentszog, arok es godros, borokatol elboritva; Cseresnyes patak, labas bikkes
erdo, ezeelott sok cseresnyefaval, hasonnevij szaraz pataktol atszegve; Kraholya,
negyszogij fensik, legelo. Nagy es Kis Maros, kevesbbe termekeny szollohegy.
Oreg es uj szollo, termekeny szollo; Kutyahegy, akozseghez nagyon kozel fekvo
s kutyaktol siirijn megkeresett szollohegy. — Kenderfoldek,
termekeny
szantofold, mindenkor kenderesnek hasznalva; Also es felso retek regenyes
volgyben fekvo termekeny ret hosszaban kigyodzo patak hasitja; Kdposztdsok,
csekeiy s kizarolag kdposzta ala hasznalt keritetlen kert. Godovdr, tatarjaraskor elpusztiJt var, mesterseges sanczok maradvanyaival, melyeken az emberiseg kezeknek ketsegtelen nyomara ismerhetni.'* —
Kelt Kemenczen^ 1865. evi december 31-iken.
Tisztelettel beterjeszti
Miklosy Imre
h. jegyzo

* **
1. Kemence elso okleveles emlitese 1156. (Bakacs 132.)
2. A helynevnek a szlav kamenica szobol valo szarmaztatasa, hogy a telepiiles a pataktol kapta volna a nevet (Kiss 326.), nem meggyozo. Nyilvanvalo, hogy az 1283-ban leirt
pataknev, Kemencepataka eppen az ellenkezqjere mutat, a patak kapta nevet a telepiilesrol.
Igy az a magyarazat, hogy a pataknak a koves agya volt a helynev keletkezesenek az inditeka, maris magatol elesik. Valoszinii, hogy a helysegnev puszta szemelynevbol keletkezett
magyar nevadassal
3. Kemence foldesurai, Esterhazy Imre esztergomi ersek es Kohary Andras a varmegye foispanja 1751-ben kozos megegyezessel varmegyehazat epittettek Kis- es Nagyhont
varmegyek szamara, amelyben 42 even at, evenkent haromszor tartottak kozgyulest, mindaddig, amig 1802-ben Kishont Gomor varmegyehez csatlakozott. A kemencei varmegyehaz
1806-ban leegett, 1858-ban az epiiletromot az esztergomi ersekseg a kincstartol megvasarolta es uradalmi tisztjeit helyezte el benne a felujitas utan. (Borovszky 52.)
4. Godovar oskori fdldvar, eroditett telep volt. (Borzsony 49-52.)
5. Kemence lakossaga 1035, terUlete 6818 hold 1856-ban.

65. KESZIHOC

Helynevek

[183r]

Keszih6cz kdzs^gbol, Honth megy^bol
Szolga biroi jirds Bozok.
lor Keszihocz, Honth varmegye, Bozok jarasi szolgabirosagbol.
nor A kozsegnek csak ezen neve el most.
I l i o r Kukesu volt hajdani nevezese. ma: Kokeszi: mar Keszihocz ere-

[183^]

dett.
I l l l ^ r 's Igy emlitetik egy meg a Dacso csalad leveltaraban letezo Arpad
kori Cambialis levelben, mellynek szovege szerint I I I I Bela Kiraly uralkodasanak
nyolczadik ev6ben 1245ben fent nevezett csalad oseivel. Dona Vachik, Dubak es
Tijba-val megcsereli, Nyitra Megyei Chinoran faluert Kukesu - Nene - Talahta
— ( quasdam terras castri nonstri Huntensis :) birtokokat. — Ido miiltaval Kukesubol - Keszihocz - Nenebol Luka Nenye, es Hazas Nenye - Palahtabol felso — kozep es also Palojta nevezetek lettek — melly valtozasnak o k a ' s eredete nem tudatik.^
yoi N6pessdge a tiil nyomo szamos os magyar ajku fajon kiviil reszben a
foldes Urasag tot ajkii birtokaibol telepitetett meg.
Vli'f Pontra nines semmi adat.^ —
Viler A kozseg hataraban a kovetkezo topographiai 's dullonevek fordiilnak elo:
lor Hersany es Halasto szanto fold es rdt diillo - mellyben az oregek allitasa szerint hajdan egy halas to volt.
2or Ereszleny — szanto foldek — akalmasint a planum inclinatum eredeti
magyar ertelmez^se — ereszkedo-hegy. —
3or Lipinye, e tajt tobb kozsegben elofordulo diilo nevezet.
4er Nagy szog, Erdo es diilo nevezet.
[ 184^]
5or Bor-patak arok - egykorii bokrokkal siiriin benott arok, tobb mell^k
drkokkal - alakjara a repulo boreg^rhez hasonlo - valosziniileg innen eredt
elnevezese. 60r Rohot nagy kiterjedesii szdnto fold diilo. Nehany 6vek elott e helyt
egy Zsigmond kiraly idejebeli aranypenzt, ^s egy valosziniileg torok arany
gyiiriit vetett fel az eke - melly utobbin eleg durvan f^lhold 6s csillagok vannak
ki v^sve. Regibb idokben hoszu k6t 6\\i kardot agyii golyokat 's a falu kozeleben egy viz mosdsban vas dgyunak torott darabjat talaltak, mi az e vid6ken is
kiizdott torok elleni harczokra utal —
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7er Megy patak. - Osztisok - szurdok alja - Dog fold - Som - semmi
kiilonos jelentoseggel sem biro helyi ret nevek.
8or Szilos - Vadaskert — az elso valosziniileg szilfakkal benott reti lapdly
- az utobbi cserjes bokros hely, hoi a vad szokott tartozkodni. per Bercz - Kovecses - homok fekves 's alkatreszekbol magyarazhato
elnevezesek.
IQer Kohegy — M^szhegy Kapolna oldal — Cseres — Bikk - Klokocs —
Pies erdo rdszek elnevezesei.
l i e r Oreghegy - Kis hegy — Szaladi hegy — Megy patak. szollok.
12er Apacs Hrobla - Meszes arok 's vizmosasok, az utobbiban egy igen
nevezetes viz forras van, mely egy szikla hegy (: kohegy :) gyomrabol szakadatlaniil malmot hajto mennyisegben tel nyar szerent foly - A koznep altal gyogy
erejiinek tartatik, s itt babonaskodni szoktak.
13or Keszihocz hatarat kornyezik e kovetkezo szomszed hatarok a) ejszakrol Litavahoz tartozo Peres puszta es Csabi hatar, b) Keletrol Csabi es
siilyki hatar, c) delrol Hazasnenye ^s Also szel^ny hatarai, d) nyugatrol, Csall &
Apovai 6s kevdsben Cseri hatar.
Kelt Keszihocz* Marti len. ggS.
a kozseg neveben
Dombay
jzo m. p.
*

4>

*

1. Az Arpad-korban Kokeszi, az Anjou-korban es a XV. szazadban Keszi, Keszihoc
alakban 1448-ban emlitik eloszor. A Dacso csalad osi birtoka. (Bakacs 135.)
2. Elso okleveles emlitese 1135. (Bakacs 135.)
3. Keszihoc helyneve a magyar Keszi torzsnevbol eredt. Id. Kokeszi 1. j^yzetet.
4. Keszihoc lakossaga 652, teriilete 2830 hold 1856-ban.

66. KISCSALOMIA

Helynevek

[185']

Kis Csalomia kozsegbol, Hont megy^bol.
Kis-Csalomia

[186r]

1694ik esztendoig puszta volt, Kovari-szog nev alatt,^ a' mely evben Lenkey
Sandor itt letelepedett, h^t ev mulva pedig Luby Gyorgy, - kikhez kesobb Rajcsanyi 6s Zmeskall csatlakoztak mely utobbi az evangyelmi vallasnak sajat telken 9 1/2 61 hosszu templomot fabol epittetett. Kovari Geczy Pal azt egy haranggal meg ajandekozta, mely templom 1752benSept- H ^ e n karhatalommal
leromboltatott, a' masiknak vagy is a mostaninak folepitesere csak 1784 Jun14ken adatott leginkabb Tihanyi Tamas buzgolkodasa folytan engedely.
Kis-Csalomia Tihanyi, jelenleng Boltzar es Lovas jelenleg Pajor csalad birtokaban van. Fekszik Hont vmegye keleti reszen Kovar, Haraszti Terbegecz
Nagy-Csalomia hataroktol kornyezve deli es keleti res2e termekeny szanto fold
es Ipoly menteben 's leginkabb ennek kiaradasai kovetkezteben termekeny retekkel megaldva, - ejszak nyugoti resze erdo's ennek aljan szollokkel beiiltetett
ter voniil. Az erdo szelen van Fityka nevu puszta ez alatt elteriil a terbegeczi
volgy, mely gyakorta a' hegyekrol leomlo vizzel elborittatik. A ' helyseg fekvese
a' most is tapasztalhato ipoly aradasa miatt dombon es annak deU oldalan lathato, hazai egyszeriiek de rendetleniil epitve, valamint a templom is dulo es elhanyagolt allapotban van.
A ' hatar egyes helyeinek elnevezese: Kovar kozeleben szanto foldek Halik
nev alatt osmeretesek. — annak kozeleben vaimak Curia nev alatt elterjedt
szantofoldek, melyek a' helyseg del keleti reszet erintik onnan keletre Kapolna
n^v alatt terjedo szanto foldek vaimak Kovari es Haraszti hatarig terjedve
mellyek mellett vannak ligy nevezett Hosszu foldek; - keletrol ejszak nyugodt
fele terjed a' terbegeczi volgy 's annak patakig mint hatarig teijedo retek,
mellyek folott Teglas nev alatt nyiihiak a' szanto foldek az ligy nevezett leszenyei litig, 's a' ket ut kozotti 's nevezett foldig, melytol nyugadt fele terjed
retseg es szanto fold Labodicska nev alatt 's az erdonel vegzodik, Hrabi arok
nev alatt levo szanto foldeket erintve mely folott van a' Lednemes szinte szanto
foldek s a' Parti foldek egeszen a' szollokig teijedve. —
A ' szollok aljan terjedt el a temeto, mellyet egy lit valaszt el az ugy nevezett Styepnyik es tJj-szollok's azon tiil van a gyep mint legelo's annak szomszed vegeben Topoly foldek mellyek az orszag lit altal k^tfele valasztattnak 's
azontiil ipolyig terjedo retekkel vegzodik a' majdnem kor alakii hatar. —

[186^]
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A ' terbegeczi arkot es az ipolyt kiv^ve mellyek mint hatar jelzok is,
semmi foly6val nem bir; - nagy csalomiitol at a' hataron lit vezet Terbegecz's
egyenesen keletnek Leszenye feie. N^pe tot-magyar leginkabb agostai hitvallasu
evangyelmi - a lakossag osszes szdma
teheto. Kiadatott Kis-Csalomian^ 1865 Mdjus 2an
Hrjeh Janos biro
T o r e d ^ a mdsik adatgy0jt6sb51
[187V]

'

Louis X V I roi de francais - a masikan pedig " L u x mindi accubuit" - ' s a
kozepen egy aldozat kehely, es aliil januar 2 1 . 1793." azon X V I Lajos lefejeztetesdnek napja. Ezen ermet Pajor Istvany az azt talalt suhancztol megszerezven
(: t. Bertha Sandor uj utjan :) a nemzeti muzeumnak szolgaltatta at, koztudomas
szerent az ezen erem melyett szerencs6tlen kiralynak Coblenzbe menekiilt hivei
verettenek volt.
7. A kozs^gbeli diilonevek semi kiilonos ^rdekkel nem birnak, a fobbek
(: tot 6s magyar nyelven egyarant ezek: Kuria, gyaloguton keresztiil, teglahaznal,
Labodyfold, dohanyosok - erdobe veggel, - lednekesek, szollok alatt, gyertyanos arok, - paston tul, homokosok, Ipolyndl, volgyben s. a. t. Szomszed hatarok: Kovar — Haraszti, Nagy Csalomia Terbegecz — a hatar fel^n kis reszben
m^rtekes meneteles, nagyobb r^sz sik.
Kolt Kis Csalomian tavasz uto 2an 1865.
Baltzar Mihaly Kozbirtokos

Hrjeh Janos biro
V

* * *
1. Kovarszeg neven elso okleveles emb'tese 1244. A XV. szazad v^etol puszta. (Bakacs 144.)
2. Kiscsalomia lakossaga 289, terulete 981 hold 1856-ban.

67.

KISK£R

Helynevek

^91']

Kis K^r kozs^gbd'!, Hont megyebol.
1. Kis Ker - Hont Megyeben, Bati jarasban fekvo helyseg - Szikincze [191^]
folyo menteben, mely folyo Kopatak (: Steinbach :) mellett eredvdn, - leg inkabb az essokbol nyeri vizet, 's illyenkor kartekony kionteseket tesz; kiilomben
vizenek csekelysege - meg a' retek ontozesere sem alkalmatos. - Ezen viztol az eg^sz — nem csekely volgy - Szikincze volgyenek neveztetik, - az ugy nevezett Garam Nagy Sikjaval egyesiil - meg Hont Megyei Paid helyseg hataraban
a' Szikincze vize, Garam vizevel egyesiil. 2. Kis k^r — egyetlen Magyar Nevezettel jeldltetik; a' tot ajkuak nevezik'
(: Mala Kjare. 3. Mas elnevezese a helynek tudomasra nem volt, ha csak az osregi oklevelek ezt nem tanusitanak, mellyeknek birtokaba nem vagyunk.
*
4. A kozsegnek regibb adatai nincsenek, mint az Urberi oklevelek; —
ezeknei fejlebb virmi - Kis ker helyseg el nevezeset nem tudjuk.^
5. Ember emlekezet tiil halado idokrol benepesitett kozseg volt Kis Ker;
az Urbarium alatt - el-el pusztult helyekre - a' kozel videkrol kdltozkddtek
egyes vallalkozok.
6. Ha csak a' nyelvbuvarok k i nem siitik Ker nev onomatostikus ertelmet,
— mi azt adni nem tudjuk.^
7. Historiai emleket viselo nev e helyseg diHoiben nem fordul elo. —
Egyetlen diilo — Kovesd, mely emlitest erdemel, mert ezen diilonek folotte eso
legelo atalaban — a legjobb minosegii mesz kovet tartalmazza; 's az Orszag Utak
makadamozasara a legjobb anyagot szolgaltatja.
Suhajda Andras biro
Koteles Andras T . Biro
Varga Jozef Eskiitt.

Kis-k^r kozseg haza helyneveinek gyiijtese es osszeirasa.
Kis-ker kozseg 43 haz-szamot foglal magaban, kebelezve van Tekintetes
Nemes Honth Megyeben, felso Bathi Jarasban, Szekhelye Ipoly-Sagh, szomszed
falvak Csank, Nagy Kereskeny, Varsany es Vamos Ladany, nevezet szomszed
kozsegekben kiilon elnevezes nintsen. - Kis-ker kozsegnek neve orszdg szerte
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ismeretes, ambar Tekintetes Ns Nyitra es Nongrad Megydkben oily nevezetu
falvak vannak. - Kis-k^r kozsegnek mas elnevezese soha sem volt, mindenkor
irattatott Kis-k^r. - Ezen kozseg mikor emlittetett legkorabban, Isten tudja,
mint hogy iromdnyok osseikkrol nem olvashatok. - Vissza emlekezo Oreg
ember tarsaink vallomasok szerint, kozsegiink nepesitve van szomszed Megy^kbol, meg^rkezven mint jovev^nek, es az akkori ido szakban magukra valalvan az
Urberi terheket, magukat telepittettek, de azok utodjaikbol is tsak ket tsalad
fondll, tobbi lakossag mar tudomasunk szerint: jdvev^ny, birtokaikat megvasalvan, es volt sessionalis birtokokban feltartjak eitok napjaikat. — Elodjeink tot
ajkuak voltak, de 1816-ik evtol kezdett Magyarosodni. Magyar nyelv tanitdsnak
inditvdnyozoja volt Zatyko Matyas Seraficus Szent Ferentz rendebol aldozo
Pap, es most lakossag inkabb Magyanil, mint Totol beszei. —
Kozsegiink hataraban elo fordulnak kovetkezo diilok, u: m Mihaly Udvara,
Also ret, Mocsarra veggel, Teszeriek, Nad Jamu, Na Jame, Volgy, Varsanyi lit,
Kovesd, Lova volgye, Vatali, Dobogo es Nyaras ligy To fole, de ezek koziil emlitest erdemelnek: Mihaly udvara melly diilo nevezetet vette egy N : Mihaly nevezetotol, ki azon Diiloben egy lakast birt, armak elhunta utan lakas elpusztult
es most legnevezetessebb szanto fold. To. ezen nevezet alat levo fold 40 evek
elot nevezetes to volt, mellyben sok ponty, karasz es tzompo halak laktak, de
utobb vize leeresztetett es most gazdag szena es sarjut termo ret, melly talajnak
•kozepen egy kis patak tsergedez, ugyan itt nagyon nevezetes epito kek es fejer
ko banyak, es egy meily viz mosas mellyben vagyon jo iro feher kreta, miert is
iskolas gyermekeink iro kretat vasarlani nem kentelenittetnek. Motsar, honnan
veszi nevet nem tudjuk, de elodeink sem tudtak emh'teni, tsak az valo: hogy
talajjdn jo juh legelo van szaraz nyarakban. Nad Jamu itt meUy arok es volgy
vagyon. Najame. multakban legnevezetessebb 16, es szarvas marha legelqje volt,
de most mar boven oszi es tavaszi veteseket termo fold. Kovesd ennek nagy
resze szanto f61deket foglal magaban, mas resze kopar juh legelo, harmadik
reszeben gazdagon talaltatik nevezetes mesz ko banya, mellyben t6bb faradhatatlan munkasok napi bereket keresnek, ko tores altal, masok pedig azt kiegetven es eladott meszert szep penz osszegeket kapnak. Nyaras nevezetet vette
Nyarfaktol, mellyekbo'l meg most is latni lehet, ugy nevezetes nadasrol, hoi
eredt kiil6n6s tulajdonsagii meleg viz forras, melybol Helysegunk fele tsergedezett patak, es tsekeiy vizen nevezetes ket k6re keszittet malom volt, hova zordon telekben nagy tavolb61 seregessen j6ttek az emberek orolni, elfoly6 vize
retjeinket kenyelmiink szerint ontozte nyari szarazsagban, es akkoron diis boglydkat raktak, ligy szamos marhakat nevelhettiink, de azon j6 orokre elpusztult,
mint hogy azon meleg forras bevette magat ligy nevezett Szikincze patak meily
medreben, melly patak Szitnya hegy alatt ered, hatarunkon vegig folydogal, es
viz aradas alkalmaval tetemes karokat hagy maga utdn. Also Retek nem sok
evek elott boven szenat es sarjut termetek es most koparsagok miatta felszantattak, de nemely lakosok mar bo hasznot vesznek loheresseikbol, masok, masok kul6nfeie vetessel ligy iiltetmennyel hasznaljak. — Emlitest erdemel Dutkas
szollo hegy, melly j6 bort terem, 's Helysegiirik tii szomszedsagaban fekszik.
Csankon nagy oserdo van, mellyben boven mak es siska terem, Nagy Kereskeny
fekszik Szikintze patak mellett melly kozsegnek j6 szanto foldjei vaimak Hont
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Megyeben Varsany ugyan Szikintze patak partjan al hatarja fold mivel^sre alkalmas, es ligy nevezet Or Hegy Szollo diiloben jo es sok bor terem. Ugyan Ns
Honth Megyeben — Vamos Ladany kozsegnek hatara ejszak fele hegyes ^s
volgyes, del fele pedig lapalyos, szena termeszt^sre alkalmas retjei vannak Peretz
patak partjan Bars Megyeben. — Magyaradon gyogyito fiirdo van, Hont Megyeben szinten nevezetes savanii viz, hova messze l^vo Varasokbol jonnek vasarlani.'*

* **
1. Az Arpad-korban es az Anjou-korban Ker, 1406-t61 Kisker. (Bakacs 139.)
2. Ker elso okleveles emlitese 1280 korul. (Bakacs 139.)
3. Kisker helynevenek masodik eleme a Magyar Ker torzs nevebol keletkezett, ez a
torzsnev torok eredetu', alapszava a torok kar, azaz 'orias, roppant nagy, hatalmas jelentesu'
koznev. (V. 6. Hajmasker, Kiss 260.)
4. Kisker lakossaga 278, teriilete 1188 hold 1856-ban.

68. K I S T U R I

[IPS']

Helynevek
Kis thiiri kozs^gbdl, Honth VdnnegyeMi.

[195V]

1. Kis Thiir kozseg Honth Vmegye, Pozsonyi keriiletben, Ipolyi jarashoz
tartozik.
2. Fentebb irt k6zs6gnek emlekezet ota neve Kis Thur, miutan sem hagyomanybol sem kezbeli iratokbol k i nem tiint, hogy egyebb neve letezett
volna.*
3. A k6zs6g nemelyek szerint csak Kis thur, nemelyek szerint pedig csupan k. Tiir neven iratott.
4. A kozsegnek eredeterol semmi tud omasa nincs.^
5. Szent Kereszti, Plachy, Haan Ferencz, Haan Antal es Okolicsanyi zsellerjeibol.
6. Minthogy a Felso, Kozep, es Kis thiiri kozsegek egymas mellett kozeleben egy regenyes volgyben fekszenek, Kis thiir nev onnan eredhetett, hogy a
tobbi kozott le^ssebb es legalsobb reszen fekszik.'
7. A kozseg hataraban elofordulo tobbi topographiai nevek kovetkezok,
u. m:
1.) "Csitari". szanto fold. - 2.) "Itato alatt past" a mellette folyo malom
arokban marhak itatastol vette nevet. 3.) "Nagy ret", magatol veszi eredetet. 4.)
"Szekercze". szanto fold, a csiicskos fekvesetol s szekercze formajatol vette eredetet. 5.) "Szolok". a regi hasznalattol vette nevet, mellyekben hellyel jo zamatii hellyel pedig savanyu bor terem. 8.) "Puszta legelo". Kis thiiri kozsegnek
nyugati reszen fekszik igen meredek hegy, szarvas marhakkal nem legeltetheto,
ezert gyalog emberek hordjak haza kosarakkal a takarmanyt rola. 9.) "Sos ret",
a sok soska termesetol veszi nevet. 10.) "Lud feszek". szanto fold, ludak altal
rajta okozott karoktol vette eredetet. 11.) "Mogyoros" szanto fold, mellyben
igen sok foldi mogyoro termett, onnet vette eredeti nevet. 12.) "Ket lit koze".
szanto fold, a foldek mind a ket vegen levo littol vette eredetet. 13.) "Orszag lit
folott". szanto fold, magatol veszi eredetet. 14.) "Kiirtos lapos" szanto fold, a
Kozepthiiri hatarbol folyo Szelcz patak kis thiiri hatarban orszag liti kohid alatt
a zaporok altal okozott nagy larmajatol vette nevet. 15.) "Bojti szerek es Nagy
Atalok" szanto fold a jo buza termestol, a mellybol bojt altal sok mindenfeie
eledeleket keszitenek vette nevet. 16.) "Peres" szanto fold, a veres fold talajtol
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ered a neve. 17.) "Kortvelyes" szanto fold, hajdan ott letezett nagy korte fatol
vette nevet. 18.) "Erdo allya es erdo mege" szanto fold, a koztuk letezo kis
erdocsketol vette eredetet. 19.) "Sagi oldal" szanto fold, Ipolysagi hatar fele
nyulik, s onnan vette eredeti nevet. 20.) "Hosszak" a szanto foldek hoszasagatol
vette nevet. 21.) "Vadalmas" szanto fold, a hoi hajdan a vadalmaknak szekhelye
volt. 22.) "Temeto felett" szanto fold, a kozseg temetoje folott fekszik.
Megjegyzendo hogy a korpona vize keresztiil hasitja a kis thiiri hatart.

[196']

Helynevek

[197']

Kis thiiri kdzs^gbol Honth Varmegyebol.
1. Kisthiiri kozseg Honthvarmegye, Pozsonyi keruletben, Ipolyi jarashoz
tartozik, szomszedos hatarai: Keletrol Ipolysagi, delrol: Ipolysagi, nyugatrol
Gyerki, ejszakrol Kozepthiiri.
2. Fentebb irt kozsegnek emlekezet ota neve Kis Thiir, miutan sem hagyomanybol, sem kezbeli iratokbol ki nem tunt, hogy egyebb neve letezett
volna, a lakossag mind magyar ajkii.
3. A kozseg nemelyek szerint csak Kis Thiir, nemelyek szerint pedig csupan Kis Tiir neven iratott.
4. A kozsegnek eredeterol semmi tudomasa nines.
5. Szent Kereszti, Plachy, Haan Ferencz, Haan Antal, es Okolicsanyi zsellerjeibol.
6. Minthogy a Felso, Kozep, es Kis thiiri kozsegek egymas mellett kozeleben egy regenyes volgyben fekszenek, Kis thiir onnet eredhetett, hogy a tobbi
kozul legkissebb, es legalsobb reszen fekszik.
7. A kozseg hataraban elofordulo tobbi topographiai nevek?
Kovetkezok u. m. 1.) "Csitari", szanto fold, eredetisegerol mit sem lehet
tudni. 2.) 'Itatok alatt past", a mellette folyo malom arokban marhak itatasrol
vette nevet. 3.) "Nagy ret" magatol veszi eredetet. 4.) "Szekercze"tszant6fold, a
csucskos fekvesetol s formajatol vette eredetet. 5.) "Szolok" a regi hasznalattol
vette nevet, mellyekben hellyel jo zamatii, hellyel pedig savanyiis bor terem. 6.)
"Puszta legelo" Kis thiiri kozsegnek nyugati reszen fekszik igen meredek hegy,
szarvas marhakkal nem legeltetheto, azert gyalog emberek hordjak haza kosarakkal, az ott imitt amott termo takarmanyt. 7.) "Sos ret" a sok soska termesetol
veszi nevet. 8.) "Liidfeszek" szantofold korpona vize mellett fekszik, a ludak
pusztitasatol es kijarasatol vette eredetet. 9.) "Mogyoros" szanto fold, melyben
igen sok foldi mogyoro termet, ormet vette eredeti nevet. 10.) "Ket lit koze"
szantofold a foldek mind a ket vegen levo littol vette eredetet. 11.) "Orszag lit
folott" szanto fold magatol veszi eredetet. 12.) "Kiirtos lapos" szantofold, a
Kozepthiiri hatarban orszag liti kohid alat a zaporok altal okozott nagy
larmajatol vette nevet. 13.) "Bojti szerek" es nagy atalok" szanto fold, a jo
buza termestol, es az utobbit bojtbe hasznalasatol vette nevet. 14.) 'Teres"
szantofold, a veres foldetol ered a neve. 15.) "Kortvenyes" szantofold, hajdan a
nagy kortefatol vette nevet. 16.) "Erdo aljai es erdo megett" szantofold, a

[197^]

[198']

192

PESTY FRIGYES HELYN£VTARA

koztuk letezo kis erdocsketol vette eredetet. 17.) "Sagi oldal" szant6 fold,
Ipolysdgi hatdr feie nyulik's onnan vette eredeti nevet. 18.) "Hosszak" a szdnto
foldek hoszasagatol eredt. 19.) "Vadalmds" szdntofold a hoi hajdan a vadalmdknak helye volt. 20.) 'Temeto felett" szdnto fold a kozseg keleti oldalan temeto
folott fekszik.
Korpona vize keresztiil hasitja a Kis thiiri hatirt.*

* **
1.
2.
3.
4.

Newaltozataira Id. Felsotiir 1. j^yzetet
Lasd Felsotur 2. jegyzetet
Lasd Felsotiir 3. jegyzetet.
Kistilri lakossaga 189, terulete 704 hold 1856-baa

69. KOLPACH

Spectabilis Domine!
[199']
Post longam Archivi Parochialis pervestigationem inveni tandem Philyram
ad inscribendas topographicas relationes die 5^ Julii an. 1864 sub N'o 408
Officio Parochiali missam. Ut aliquibus saltem quaestionibus respondere possim
(nam Spectabili Domino aliquid obsequii praestare volupe mihi est) convocavi
seniores pagj, ex quorum relationibus, et meis conjecturis sequentia de
nominibus locorum perscribendi honorem habeo.
Antiquissimum pagi nomen est Goldbach, uti aparet e vetere sigillo Communitatis, quod circa effigiem S^i Martini, loci patroni, in medio expressam,
hanc gerit inscriptionem: "Sigillum Pagi Goldbach 1618." Qui annus videtur
indicare tempus aut exorti, aut saltem coordinati pagj. (Adnecto veterem formam sigilli cerae impressam.) — Quia vero effigies in primaevo sigillo minus
decenter expressa erat: hinc Communitas ante annos duos aliud sigillum aeri
incidi curavit elegantiore effigie, servata tamen vetere inscriptione. - Pagus
nomen suum Goldbach accepit a rivo, qaii ad radices vicini montis Zdvoz, aliter
Kopanicske dicti, e quatuor fintibus oritur.^ — Ipse vero rivus appellationem
Goldbach nactus esse videtur vel ab arenis aureis, quas secum devehebat, vel ab
auri fodinis, quae circa vallem, quam perfluit, sitae erant. — Frequentes fodinas
hac in valle olim fuisse, patuit maxime anno 1 8 3 1 , quo magna aquarumi
exundatio (quemadmodum legere est in quodam fragmento historico Parochiae
Kolpachensis) aggestum ad radices Montium terram eluit, veterumque fodinarum
Ostia seu Aditus detexit. - Unde primos incolas pagj metallifossores fuisse . [ 1 9 9 ^ ]
credibile est. - Exhaustis progressu temporum aut neglectis fodinis, carbones in
circum vicinis silvis exuri coeperunt: quod praebuit caussam mutandi nominis in
KOHLBACH,
unde corrupte dici coepit Kolpach. Certe superior aetas, uti a
senioribus communitatis mihi narratum est, pagum hunc slavico idiomate Uhelni
Potok apellavit. — Germanica pagi appellatio a Germanis fodinarum possessoribus facta est, licet incolae semper labii slavici fuerint.
Montium catena, quae pagum Kolpach ambit, communi nomine Anderlach
dicitur (forte existebat in iis aliquando fodina, vel specus S^i Andreae ? Juga
horum montium his fere nominibus nota sunt: Anderlach jugum speciatim sic
dictum. — Vetemik (forte a ventis frequenter ibi grassantibus?) - Krdszna
Szkalaa pulchris saxorum formatione sic dicta. — Volarszki (forte a pascuis
boum? ) — Szanfarke. — Zavoz aliter Kopanicske ad cuius radices e 4or fontibus
oritur rivus Goldbach nunc Kohlbach corrupte Kolpach, qui totam vallem
perfluit. — Thalike a germanico verbo theilen dividere, quod campus monti sub-
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jectus inter paupeiores inquilinos olim divisus sit. - Jelsova (forte a specie
Arborum ibidem crescentium? ) - Sibenicsne (forte quod eo in iugo patibulum
olim erectum fuerit? ) - Kovdcsova (forte a possessore fabro, vel ab habitantibus ibidem aliquando Zingaris, qui passim fabri ferrarii sunt? )
Campi, aut potius prata, et agri sunt omnes in declivi loco siti, ac praeter
eos, qui a montibus, quibus subjacent, nomen habent, hi insuper memorantur.
Cservem-Zslebke (forte a Ugneis canalibus, per quas desectae arbores e jugis
montium demittebantur.) — Brezim in valle eiusdem nominis, . quae sic dicta est
a vicina silva Brezina betularum ferace. Vallis haec ad territorium Kolpachense
spectans, a Sz. Antalensibus, quibus est contermina, vocatur Sztreborne probabihus a fodinis Argenti, quae aliquando ibidem colebantur; quae conjectura
eo fit verisimilior, quod ante annos circiter 40 Martinus Kindernay incola
Kolpachensis ab eruendis in loco lapidibus (quasi nobilioris metalli venas continerent) prohibitus fuerit. — Kolpachenses vallem Sztreborne nominant Sztdvke
a cinctura pasecurum. - Gdlova (forte ab antiquo possessore Gaal?) - Zvotle.
Valles, aut angusti passus nomina habent a locis, ad quae ducunt, uti:
Babinensis, Brezina seu Sz. Antaliensis, Schemniciensis, Belobanyensis.
Praedium: Kiissihibel, cuius nominis origo mihi ignota est.
Atque haec sunt, quae post institutam investigationem ad notitiam
Spectabilis Dni perferre, honorem habeo, qui mihi valde gratulatus fuissem, si
completius quid, atque absolutius praestare potuissem. - Oro Spectabilem Dominum, ut ex his ea, quae idonea videbuntur, tabellae, quam remitto, hungarico
idiomate inserere dignetur, quod mihi non eadem sit hungarice scribendi, quae
intelligendi facultas. In reliquo aestimatissimis favoribus commendatus singulari cum cultu et
amico osculo sum
Spectabilis Domini
die 2^0 Martii 1865 in Kolpach^
Humillimus servus
Aloysius Hatala mp.
Administrator Parochiae Kolpachensi.

* * *
1. Villa Kulpach neven elso okleveles emlitese 1266. (Bakacs 141.)'
2. Kolpiiili nevenek szarniiiztatasa a Kopanicske pataktol nem nieggyozo. Valosziniihogy ii helynev puszta szemelynevlx'Jl keletkezett magyar nevadassal.
3. Ki)li)ach lakossaga (iiessliiiltel piisztaval egyiitt 499, terulete 3175 hold 1856-ban.
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[A latin szoveg magyar forditasa]
Tekintetes Uram!
A plebaniai leveltar hosszas dtkuvatasaval v^gre megtalaltam azt az ivet,
amelyet 1864. julius 5-6n 408. szam alatt a helyrajzi viszonyok dsszeirasa vegett
a plebaniahivatalnak kiildtek. Hogy legalabb valamelyest megfelelhessek a
kerdesekre, (minthogy szamomra Tekintetes Uramnak barmino szolgalatot tenni
gyonyortjseg), osszehivtam a falu oregjeit: az 6 beszamoloikbol es a magam sejteseibol a helyek neveirol a kovetkezo leirast terjesztem elo tisztelettel.
A falu legregebbi neve Goldbach, ez kitunik a kozseg regi pecsetje alapjan.
A helyseg v^doszentjenek, Szent Martonnak kozepen lenyomott k^pe korott ez
a feb'ras van: „Sigillum Pagi Goldbach 1618." [Goldbach falu pecsetje 1618.] E z
az ev - ugy latszik - a falu keletkezesenek, vagy legalabb megszervezesenek az
idopontja. (Csatolom a pecset r^gi alakjat viaszba nyomva.) — Minthogy a pecseten a kep mar kevesbe megfelelonek tunt, a kozseg k6t dwel ezelott masik
fempecsetet keszittetett elegansabb keppel, de megtartotta a regi feliratot. A kozseg Goldbach nevet attol a pataktol kapta, amely a szomszedos Zdvoz,
maskeppen Kopanicske nevu hegy labanal negy forrasbol fakad. — Maga a patak
a Goldbach elnevezest — ugy latszik — vagy onnan nyerte hogy aranyport hordoz, vagy onnan, hogy azon a volgyon folyik keresztiil, ahol aranybanyak vannak. Hogy szamos banya volt egykor ebben a volgyben, leginkabb abbol nyilvanvalo, hogy az 1831. evben, amikor a nagy vizaradas (errol a kolpachi
plebaniatortenet toredekeben olvashatunk) a hegyek labanal osszegyiilt foldet elmosta, a regi banyak kapuit, ill. bejaratait feltarta. - Ebbol hiheto, hogy a falu
elso lak6i ercbanyaszok voltak. — A z ido mulasaval a banyak kimeriiltek vagy
feledesbe vesztek, s a lakosok a kornyezo erdokben szenet kezdtek egetni. E z az
oka, hogy a n6v KOHLBACHra valtozott, amelyet megrontva Kolpach ndven
kezdtek emlegetni. Bizonyos, hogy a rdgi kor ezt a falut - amint a kozseg oregjei meselik - szlav nyelven Uhelni Potok newel illettek. - A nemet elnevezest
a n^met banyatulajdonosok alkottak; m ^ u k a lakosok mindig szlavajkiiak voltak.
A hegylancot, amely Kolpach falut ovezi, kozos n^ven Anderlach newel
illetik (talan letezett itt valamikor Szent Andrasrol nevezett banya vagy barlang? ) . Ezeknek a hegyeknek a gereinceit-csiicsait nagyjabol ezekkel a nevekkel
illetik: Anderlach gerinc, kiilonlegesen is igy nevezik. — Krdszne Szkala a sziklak
sz6p formairol nevezik igy. — Szanjarke. — Zavoz, maskent Kopanicske. Ennek
a labanal ered negy forrasbol a Goldbach, most Kolbach, rontottan Kolpach
nevij patak, amely az egesz volgyon vegigfolyik. Thalike a theilen [osztani]
n^met szobol szarmazik. Ezt a hegy alatti mezot egykor a szegenyebb telepesek
kozott osztottak k i . — Jelsova (talan az ott tenyeszo fajtakrol? ) — Sibenicsne
(talan egykor akasztofat alb'tottak fel ezen a csiicson) - Kovdcsova (esetleg kovacs volt a birtokosa, vagy ciganyok laktak ott egykor, akik mindig vaskovacsok
voltak? )
A mezdk vagy inkabb retek 6s foldek mind hajlaton helyezkednek el.
Azon kiviil, amelyek azoktol a hegyektol kaptak nevuket, ahol vannak, ezek
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emlithetok; Cservena - Zslebke (taldn azokrol a facsatornakrdl, amelyeken a hegyekben kivagott fdkat lecsiisztattak). - Brezina: ugyanazon nevu volgyben. Igy
nevezik a szomszedos Brezina erdSrol, amely nyirfds. Azt a volgyet, amely
Kolpach vid^k^re n6z, Sztreborne n6wel illetik, val6szinuleg az ezustbdnydkr61,
amelyeket egykor ott muveltek. E z a v^lem^ny anndl is inkdbb val6szinu, mert
kb. 40 6wel ezel6tt Kindermay Marton kolpachi lakost a kobanydszdstol (mivel
azok a kovek nemesf^m ereit tartalmaztak) eltiltottdk. - A Sztreborne kolpachi
volgyet Sztdrke nivvel illetik, mivel mezok ovezik. - Gdlova (taldn egykori Gaal
nevu birtokosdr61? ) - Zvotle.
A volgyeket vagy szuk 6sv6nyeket azokr61 a helys^ekrol nevezik, ahova
vezetnek. !gy babinai, brezinai vagy szentantali, semnid, b^labdnyai.
Puszta: Kiissihibel, amely n^vnek az eredete szdmomra ismeretlen.
Ezek azok, amelyeket az elv6gzett kutatas utdn tisztelettel Tekintetes
Uram tudomisdra hozok. Nagyon oriiln^k, ha gondosabban is pontosabban, kimeritobben adhatndm ii mindezt. - K6rem Tekintetes Uramat, hogy ebbol
mindazt, ami megfelelonek tetszik, a mell^kelt tdblazaton magyarul megfogalmazni meit6ztass6k. Nekem ugyanis nines ugyanazon k^pess^gem a magyarulfrdsra, mint a meg^rt^sre.
Egyebekben kiilonleges joindulataba tisztelettel es barati olel6ssel ajanlvdn
magamat, vagyok a Tekintetes Or
legaldzatosabb szolgdja
Kolpach, 1865. mdrcius 2-dik napjan
Hatala Alajos sk.
a kolpachi pidbdnia adminisztrdtora.

70.

KOSPALLAG

Helynevek
Hont Megye

[ 201']

Kospallag Kozsegbol.

I . A fentebb emlitett Kozseg — Hont Megye — Ipolyi jaras — Visegrad
magyar kir: Koronai Uradalomhoz tartozik,
A kozseg csupan egy Kospallag nevei bir — anya nyelv tot — azomban
a lakossag leginkabb a fiatalsag magyar nyelvben jartas.
I I I . A kozsegnek mas elnevezese nem volt.
I V . A kozseg mindegy 120 eve csak Idtezik,'
V. A kozsegnek nepesiteserol mit sem lehet bizonyosat dllitani - annyi
bizonyos hogy a Kozseg mindegy 70 6vek elott nem tobb mint 15—20 hazbol
dllott, holott most 67 haz szammal bir.
V I . Koztudomasbol, hagyomanybol, irott v nyomtatott emlekekbol a
helyn6vre n^zve mit sem lehet valamit tudni, mind a mellett a falu v6nei
kozsegnek elnevezeset szarmaztatjak onnan, hogy a kozseg keletkezte elott a
hely juh vagyis kos akolnak hasznaltatott - 's igy irmen vette volna Kos-pallag
elnevezeset.
V I I . A Kozseg hataraban, melly Szokolya, Borzsony, Nagy Maros, Kis
Maros 's Maria Nosztrai hatarokkal szomszedos kovetkezo topographikus nevek
leteznek u. m. - Belso telek - a kozseg helyisege - Kaposztas - 1850^^ ev
elott ugynevezett kospallagi dohanyt termelt - Nagyhanta - lijszoUok - felso
foldek — Ohegy — Kertek alatt — szantofoldek es r^tek miivelesi agnak alkalmaztatok. — Peres hegy. Vadallo. Hantai — Mocsar diillok erdo reszlet foglal
magaba. Nagy vadak nem tartozkodnak bennok.
V I I I . A kozsegbe folyo v patak nem letezik, egy kis forrastol eredt egy kis
patakocska de armak semmi jelentosege nincsen.
Az adatok megszerzesere ezeken kiviil mi sem szolgalhato.
kospallag Februar l e n 866.'
Horvat Lajos mp
Mampel Gab or Biro
Jegyzo.
* * *
1. Kospallag 1750-ben telepiilt. (Borovszky 54.) A kozepkori Tornaallya, kesobb
Torony nevii elpusztult telepiiles letesiilt. (Dercsenyi I . 469.)
2. Kospallag helyneve a magyar kos, azaz 'juh himje' es a magyar parlag, pallag, azaz
•bevetetleniil hagyott fold' osszetetele bol szarmazik. (Kiss 354.)
3. Kospallag lakossaga 386, terulete 2407 hold 1856-ban.

[201^]

71.
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KOVAR

Helynevek
K6vir kdzs6g6bdl Bozdk Jdrds Balog ker: szbirdsdg Honth Megy^bSl.

1. a helyseg Nagy=Hont megye, Bozok jdrdsa Balog Sz: biroi Keriilethez
tartozik kozigazgatdsilag v6ve — Ado szedoi - valamint a megye gyiilesi helye
mint dllando sz6khely Isdg Mezo Vdrosdban letez - e megyeben kiilon politikai
videk V kozseg csoportozata alulirt tudomdsara nem letez.
2. Kovar Kozsegnek jelenben ez egynei sem e videken sem mds helyiitt
mas neve nem ei - hanem egyediil Kovdr neve ismeretes - nyelve magyar azomban a helybeli kozbirtokos urak dltal cseiediil v az elott cseled most cseled
hidnydban hatdrozatlan napbol dllo lirbert vegzo ugy nevezett szabadhajtdsii
zsellerek kozt talalkozik tisztes tot ajkii lakos is — a k i nagyobbdra Luther
hitvallasat kovet - a jobbdgysdg - azaz: volt lirbereseg dltaljdban veve Rom.
kath. religiot kovet — s csaknem kizdrolag magyar.
3. a mennyire itt az lir es szegeny csupa szobeli mondabol, de ugy Idtszik
a helyseg s viszonydval s fekvesevel konnyen egyeztethetoen dllitd Kovdr helysege, regenten Koch Vdrnak - a dicso emiekii I V . Beia Kirdlyunk dltal a tatdr
jdrdsban tortent kitiintetese jutalmdul ezen meg akkor csak vdradsa s teriilete
birtokaval megajdndekoztatott Koch Pal neverol neveztethetett Igy — mig ido
jdrtdval — e tulajdonos csalddi neve Koch varbol Kovdriva leve, kovetkezeskep a
[203^] kozseg is Kovdr nevet von fel, a mint most is neveztetik.' - Az elott plebanidlis
hely volt, s mi tobb B. gyarmat ide mint fiok egyhdz tartozott, a Plebdniai
helyiseg T : Plachy urak tulajdona - kovetkeztetni lehet hogy Kovar a hatalmas
Kovdri Pdl alatt hatalomra s a sok Cseri Beld - Jakus — Cserni — s. a. t.
helybeli lakossdg nagy szdma s totbol eredett nevisege mutatja (: pelddul: Cseri e
megyeben kebelezett e nevii falubol szdrmaztak — az elott falubol neveztethettek totul - s kesobb megmagyarositdk azt - Ee=la - totul feheret Idtszik
sejtetni - valamint Jak=us - s czerni tokeietes tot nevek - ( foldo videkrol
leginkdbb az idoben hatalmas Balasa Menyherteli sziiimi nem tudo egymdssali
czivodds folytan e kozseg be nepesedven nagy kozseg lehetett - lakossdga most
is totbsanejti a magyar szot — tot kiilsejij - ruhdja s maga viseletil — de jo on
viseletii munkds s bekes szorgalmas eietre valosagat leginkdbb mezei munka s
marha kereskedes foglalkoztatja
Ido jdrtdval azonban Balassa dltal Kovdri
megbuktatvdn roppant perben elszegenyiilt - s tobbszori hdzasoddsbol tobb
nevii csaldd szdrmazott el ki e kozseget birta s lehet hogy a mindent pusztito
Torok idoben K6vdr is elpusztult^ annyira hogy plebanidlis dlldsdt elvesztven a
_szdmosodott b. gyarmati idovel vdrossd lett kozseghez csatoltatott mint filidlis —
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s oda tartozott nagy ideig - mig kesobb Nagy Csalomialioz csatoltatott s oda
mostis tartozik.
E kozsegi Tettes kozbirtokosok T : Plachy - Ebeczky - Horvathy Kubinyi - Basthy - es Muranyi - valamint Paksy - Rutkai - Sete - az elott
Geczi - Detrik - Urak A kozseg hatara 15. kiilon nevii diilovel bir — t: i : a) Vasas — ez a
Rakoczi fele haborii alatt a diildn tanyazott s talan csatdzott katonak altal
elhullatott s mostig is ott talalt holmi vas darabokboi mondatik igy neveztetni
- b) Halik, a mint a szo bizonyitja Halok paloczul Halik szotol eredhet. - c)
Pinczesek valalia e helyen pinczeket lenni mondanak - d) Ribara veggel - a
nevii kozsegtol vette a nevet - e) Ipolyra veggel Ipolyrol - f) K^rqsztnel
az ot levo Keresztrol - g) Kortvelyes valaha az ott volt sok vadkorte
fatol - Kozep diilo kozbe esosegetol - h) KisOsalomiai pastba veggel a paptol es kis berek nevii volt erdotol es ugy nagy berek is ettol - j . )
Nyiresck, k) Dinnyesek, hosszu rona retek mind neveiktol kovetkeztetoen neveztethettek el - egyebirant mas valami kiilonos el nevezett nevezetessegek itt
nem tudatnak. -

[204'']

Kelt Kovarott' 865". Aprilis 30an.
Toth Frigyes
Jegyzo.
NB. E kozseg az alig 3/4 oranyira eso b. gyarmat piaczan adja s veszi a
keszleteket - s. a. t.

Kovar Kozsegi Jegyzosegtol
Tekintetes Ker: Sz: biro Or!
E f. evi April 23an 108. sz. a. kelt kegyes meghagyasahoz kepest van
szerencsem itt ./. mellekelten Kovar kozsegenek hagyomanyos uton elert helynevezetet, a mennyire azt rovides ido alatt kitudhatam tisztelet teljesen be
teijeszteni - a mult evben a helybeli Kozbirtokos Urakkal kozlem a nyomtatvanyok kivant betoltetesi rendeletet is - de arra a mostani ido sziik szellemi
allapotahoz kepest, (legalabb is falu helyi kozbirtokos uraink anyagi alapotabol
kovetkeztetve - ) minden erdekeltseg nelkul azt felelek hogy most mar a
sziiksegesebb t: i : az ado s cseled fizetese iranti v sajat csaladuk v szemelyiik
fentartasa iranti gondoskodas, - azert errol mitsem akarnak tudni. - Miert
alulirt kentelen valek annal is inkabb abban hagyni mivel magam is alig eves
lakos s jegyzoje vagyok Kovar s Kis Csalomia kdzsegeknek az miirant — «gy
evtol azomban felhasznalni iparkodtam minden urral szegennyel eshetett osszejovetelt tudakozodtam a helyseg dulleinek el nevezesi eredeterol, mibol a beterjesztett kiirast kivenni tudhatam - azon kiilonos megjegyzessel miszerint tobb
ido miilva meg tobbre s talan irott hagyomanyra lehetek szerencses akadhatni.

[205']
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j ^ j g eddigeie valami kev^s sejtelmem van is. - addig azomban esedezem a mosti
vdlaszal beerni kdrem. —
Tekintetes Selymesy^eia ker: szbiro tJrnak
Ipoly Balogon

[206V]

szamhoz.
k.i.
Toth Ferencz Kovari Jegyzo
Kovar kozseg helynev^t szerencses
beterjeszteni. —
4>

*

*

1. Kovar elso okleveles emlitese Koar alakban 1257. (Bakacs 142.) A helynev a
Kovar-Kabar magyar torzs nevebol keletkezett, annak telepere utal, mikent a Nyitra felso
volgyeben levo Kovarc, szlovakul Kovaroe helynev is. ( G Y O R F F Y G Y . : Tanulmanyok a
magyar allam eredeterol. Bp., 1959. 52, 62.)
2. Kovar 1546-1559-ben kisebb telepiiles, a nogradi liva miralajanak ziamet-birtoka.
(Kaldy 459. sz.) A Hont-Pazman nemzetsegbol leszarmazott Kovari csaladnak meg a XVIII.
szazadban is volt itt birtoka. (Borovszky 54.)
3. Kovar lakossaga Szobok pusztaval egyiitt 488; teriilete 1428 hold 1856-ban.

72. KOKESZI

Magyar-orszag Honth Vmegye, ligy nevezett Bozok jaras deli reszen fekszik, szomszed hatarai ejszakrol Also Szebeny, Keletrol Leszenye, delrol Terbegecz, nyugatrol Sirak es Gyurki mind magyar ajkii kozsegek, ezen kozsegnek
egyebb nevezete nincsen,' - ligy e kozsegnek jelentekii nevezetesseges ritkasagai
nincsenek; hegyei s igy erdo sem Idteznek, — ami egy kisse emeltebb helynek
latczato t^rt foglal el, az hajdanta tolgyes erdo volt, - azonban leg kozelebbrol
bekovetkezett tagos osztaly alkalmaval egyik birtokosnak fold illetosegeben hasitatvan k i , - retjei a falu toszomszedsagaban nyulnak el, kovetkezo dillloi
nevezettel: pinczeki diillok, forrasok, nagy retek, hebecz alja, sarfoi, sarmegi, es
Telek duUok, mellyek vegyes takarmanyt adnak ugyan, de inkabb 16 mint
szarvas marhaknak, — fold diilloi: Halik, Akaszt6fa, puszta szollok folotti es
puszta szo'llok, Als6 dinyes, kozep dinyes, also erdo, hatar-mezsgye, jesztreg,
Inami szog, lapossak, bohos, farkasverem, Ortvanyok, fatyii haraszt, felso
dinyes, boh6cz sarmanyka, oreg kaposztasok folotti s oreg kaposztasok, paphaz
alatti, 's ortvanyok. Kelt Kokesziben^ 865 evi Majus 2an
Horvath Gyorgy Kozsegi biro.
* •

•

1. Elso okleveles emlitese Keszi neven 1270. (Bakacs 145.) Az osszetett helynev
masodik tagja a magyar Keszi torzs telepulesere utaL
2. Kokeszi lakossaga 159, teriilete 857 hold 1856-baa

[122']

73. KOZfiPTUR

[207']

Helynevek
Koz^p thur kozsegbol, Honth Vdrmegyebol.

[207^]

1. Kozep Thiir kozseg Honth Vmegyeben, Pozsonyi keriilet, Ipolyi
jarashoz tartozik.
2. Fentebb irt kozsegnek emlekezett ota neve Kozep-Thiir, miutan sem
hagyomanybol sem kezbeli iratokbol kinem tiint, hogy egyebb neve letezett
volna.
3. A kozseg nemelyek szerint csak K.Thiir, nemelyek szerint pedig csupan
K.Tiir neven iratott.
4. A kozsegnek eredetetol semmi tudomasa nines, a Keziratokbol ki tiint
hogy Plebania 1739''^ evben alapittatott.*
5. Palasti, Gieczi, Huszar, Horvath, es Martonfy jobbagyai bol.
6. Hagyomany szerint, harom testver Turi foldes ur kozul; kozepsiinek
szekhelye lett volna Kozep Thur, a kinek lakasa mostani Templomtol nem
messze meg mai nap is romba dolt maradvany kovekben szemleheto.^
7. \g hataraban elofordulo tobbi topograpliiai nevek kovetkezok,
u: m:
1.) "Felso belso diilo". szanto fold, kozseghez felso rcs/irol
veszi eredeti nevet. 2.) "Felso Altalok." - 3.) "Nagy es kis erdo m
fold, mivel erdo megett allot onnet veszi eredeti nevet. 4.) "Vdgds
erdo es legelobol all. 5.) "Ortvanyok". szanto fold, magatol veszi a nevet. 6.)
Kis es nagy Szelcz". szanto fold; ezen fold onnet veszi eredeti nevet, miutan
Felso thiiri hatarbol fakad egy kis csermely, mellynek neve Szelcz, ezen patak
1/4 ora jarasnyira folyik Kozeptliiiri hataron, mellynek siksagan csodalatossan
elenyeszik. 7.) "Also belso". szanto fold, kozsegnek also reszin alio kozelfekvo
foldektol veszi nevet. 8.) "Mogyoros". szanto fold, mellyben igen sok foldi
Mogyoro termet 's onnan veszi eredeti nevet. 9.) "Nyilasok". szanto fold. —
10.) "Lejdrok". retek, lefele vezeto retek allasatol veszi nevet. 11.) "Helyretek".
Valtozatlan helyiiktol nyerte nevet. 12.) "Surany". szanto fold. - 13.) "Saros
lit", rendkivuli saraktol veszi nevet. 14.) "Kaposztasok". szanto fold, hajdan
kaposzta termelestol vette nevet. 15.) "Kenderes". szanto fold, kender termesztestol vette nevet. 16.) "Sos domb". hajdan sos vizforrastol veszi eredetet, melly
az idonek viszontagsagaival elenyeszet.
Megjegyzendo, Kozepthiiri hatart, Felso thiirtol vonulo "Korpona" folyo
viz hasitja keresztiil.'
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Helynevek
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Kdz^pthur kozsegbol Honth Varmegyebol.
1. Kozepthiiri kozseg Honthvarmegyeben, Pozsonyi keruletben Ipolyi
jarashoz tartozik, szomszedos hatarai: keletrol Ipolysagi, delrol: Kis thiiri, nyugatrol: Horvathi, ejszakrol Felso thiiri.
2. Fentebb irt kozsegnek emlekezett ota neve Kozep Thiir, miutan sem
hagyomanybol, sem kezbeli iratokbol ki nem tunt, hogy egyebb neve letezett
volna. A Lakossag mind Magyar ajkii.
3. A kozseg nemelyek szerint csak Kozep Thiir, nemelyek szerint pedig
csupan Kozep Tiir neven iratott.
4. A kozsegnek eredeterol semmi tudomasa nines, a keziratokbol ki tiint
hogy Felsothiiri Plebania - melyhez ezen kozseg tartozik — 1739^^ evben
alapittatott.
5. Palasti, Gieczi, Huszar, Horvath es Martonfi jobbagyaibol.
6. Hagyomany szerint harom testver Tiiry nevu foldes lir koziil
kozepsonek szekhelye lett volna Kozepthiir a kinek lakasa mostani templomhoz
nem mesze meg mai nap is romba dolt maradvany kovekben szemlelheto.
7. A kozseg hataraban elofordulo tobbi topographiai nevek? Kovetkw'zok
u: m:
1.) "Felso belso" szantofoldek kozseghez kozel felso reszetol alio foldbol
veszi eredeti nevet. 2.) "Felso atalok" az elobbihez kozel fekvo szanto fold. 3.)
"Nagy es Kis erdo megi" szantofold, mivel erdo megett allott onnet veszi
eredeti nevet. 4.) "Vagas" szolohegy a mellyen jo zamatii bor terem kiirtott
erdo es legelobol eredett. 5.) "Irtvanyok" szanto fold magatol veszi a nevet,
alatta meiy arokkal, a mellyet a zapor esok okoztak. 6.) "Kis es nagy szelcz"
szanto fold es onnet veszi eredeti nevet, miutan Felso thiiri hatarbol fakad egy
kis csermely melynek neve szelcz, ezen patak 1/4 ora jarasnyira folyik
Kozepthiiri hataron mellynek siksagan csodalatossan magatol elenyeszik. 7.)
"Also belso" szantofold, kozsegnek also reszen alio kozel fekvo foldektol nyeri
nevet. 8.) "Mogyoros" szanto fold melyben igen sok foldi mogyoro termet, 's
oiman veszi eredeti nevet. 9.) "Nyilasok" szantofold, mellyen igen nyilt 6s szep
kalaszu buza terem. 10.) "Lejarok" retek lefele vezeto retek allasatol veszi
nevet. 11.) "Helyretek" valtozatlan helyiiktol nyerte nevet. 12.) "Surany"
szantofold. - 13.) "Saros ret" rendkiviili saraktol veszi nevet. 14.) "Kaposztasok" szantofold hajdan kaposzta termelestol vette nevet. 15.) "Kenderes"
szantofold kender termesztestol vette nevet. 16.) "Sosdomb" hajdan sos vizforrdstol veszi eredetet, az idonek viszontagsagaival elenyeszett.
Megjegyzendo, Kozepthiiri hatart Felso thiirtol vonulo "Korpona" nevii
viz hasitja keresztiil a melyben feher halak igen szeretnek tenyeszni.

* * *
1. Lasd Felsotur 1-2. jegyzetet.
2. Lasd Felsotur 3. jegyzetet.
3. Kozeptur lakossaga 266, teriilete 856 hold 1856-ban.

[209^]

74. LACKO

Helynevek
Laczk6 k6zs6gSbcA Hont Vinnegyeben
l.v

2ho

Stolid ochodzi menovanja v
ktorej sa obec vinachaza?
V
Ci obec aj vjactorakje pomeno vanj a ma, a U len na obicajnvo meno sa v^dy menovaJo-a dala tohto menovanja
vseobecne znamo jest?

Bzoska ochora

Nikdi sa ina6 nemenovala atak je dla
tohoto menovanja vfe obecne znama je.
3.te Ci mala obec za starodavnich
casou aj druhvo pomenovan
ja?
Nemala.
4.te

Z kteijeho najstarodavnejsjeho
roku, sa obec spomi na? Starsi rok sa nezna jako 1713. od ktor^ho sa Matricula farska zapocina,
Kde Laczkov jako filialka je naznacena,
mosna ze aj predtim bola obec Laczkov kde sa vedjet nemoze onej nic
pretim.

5.te
Odkjal je, a skrz akicz obiva
teleouz, prvu pocjatku obec
obidlend? Starsi obivatele hovorja ze tjeto familie
Balas, Bohus, Jabijan Ivanis, Rabota,
Zlevsky, jedno sem prisli ale od kut to
neznaju.
6.te

Cvo sa mvoze, s pismov pisanicz, lebo tlacenich, z Matriki,
alebo skor starsich ludy reel o
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pocjatocnom menovanij obci
vedjet? ani spismou ani zreci sa oprve pocjatocnom menovani tejto obci nist nevje.
7.me Chotarnim jednotlivim honom,
zvlastnvo, a histori5nvo poj menovanja, ci sa nevinachaza? Doiini vrsice, studfie, jednotlivje haje
ti nemaju, svoju ratasnu pameti
hodnost? — jestli maju, odklaj
svoj puvod beru — (!5i sa nepametd
alebo spismou viskumat nemo^^e
zeby V chotare a v obci kedy
boli Turci obratiH a ci po tichto
dake pameti hodnosti neosta
U?Chotare obci tejto sa zadne ani domi,
ani dolini ani haje ani studnice-pameti
hodne nena chazaju krom jedneho
vrsku kteri s Kralov hrbok menuje okterom sa to viprava ze kdiz volakedy
Krai Bela 4.ti pred Tattdrie ut'ekal tu
natomto vrsku prezs jedno poludnja
svoj sator mal. 6 Turkov zebi volakedy
V obci aneb v chotare boli bivali nist sa
neyje, atak ani ponich dakajev pametnosti sa neyje.'
v Laczkove^ Dne 7-ho Martca 1865.—
Michael Szivak
Obci Notar.

BohuS Stefan Rich: +
Fabjan Jano prisazni
Zlvsky Mateo prisazny

* * *
1. Lacko elso okleveles emlitese Lyzkou alakban 1341. (Bakacs 147.)
2. Lacko lakossaga 245, terulete 1148 hold 1856-ban.

75.

[213r]

[213V]

LED£NY

1, Ezen kozseg szlav falu, totiil Ladzani Honth megye selmeczi jarasban,
egy mdly volgyben hat ezer holdii hatiranak deli v^gen fekszik.
n . A ' kozsegnek mas neve nincsen, csupan magyar neve Ledeny, tot:
Ladzani, mely utobbi nev valoszinuleg a' "Lazok"-t61 az az erdos legelo pusztat61 eredet, miutan mostanaig is fele resze a' hatamak illyfeie erdos pusztabol 411.
i n . Volt e' hajdan mas elnevezese? nem tudatik. A ' regi okmanyokban:
Lazani, Ladzani es Ledeny neveztetik.'
I V . A ' kozseg legkordbban a' fentebbi nevek alatt emlitetik egyhazi anyakonyvekben 1626 esztendoben, melly evben mix agos. hitv. evangyelmi papja is
volt, 's azota mindig mint ag. hitv. Anyaegyhaz Ledeny, vagy Ladzani n6w alatt
fordul elo. Van egy regj temploma, melly 1610 evben kijavitatott.^
V. Honnan nepesitetett? bizonytalan. Hogy Huszitak itteni tartozkodasuk
alatt, vagy azok altal epult fel temploma igen valoszinu.
V I . A kozseg neve eredeterol masodik pontban mondatott.'
^ , j^Q^seg hataraban elofordulo topographiai nevek, hegyek, volgyek,
szanto diilok elnevezesei igen sokfelek, a' falutol kezdve, mellyet egy folyo
patak kette hasitja kovetkezok:
Hajiste temeto felett kis hegyes erdocske.
Luzno szanto foldek szebellebi hatart61 onnet tot nyelven elneveztetett
hogy a' zapor eso sok iszapos liigf^e vizet hord lefele.
Puste sadi keves szollo tokevel aimal tobb gyiimolcs fdval ellatott hegy
oldal a' falu felett.
Radvanky szollo hegyek, eredetileg tan Radovanky mert szuretkor ott
vigadoztak.
Vinicske egykor szollo hegy, most kozseg erdejenek egy resze valamint
Porosov vrch is.
Opatov vrch erdo hegy egykor valamelly Apatsagnak birtoka volt.
Kliics erdo hegy, melly ddli reszrol a tulso erdos tajeknak mintegy kulcsat
kepezi.
Sokol kosziklas erdo hegy, solyom madarnak ottani tartozkodasuktol
elneveztetett.
Haj egykoron legszebb erdo lancz, tilalmazva volt.
Bukovina, Nemovina erdo r6szek.
Biivafiec egy kis erdo mellyben a' lakosoknak t^li tanyai 's istaloi 's mas
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gazdasagi epUletei vannak, 's annal fogva sokan itt halnak is, totiil biivalnak 's
innet eredt a nev Biivanec.
Knazov vrch valaha parochialis vagy helbeli pap birtoka volt, - most
urasagi majorsag.
Tlsti vrch a' vagy kover hegy, erdo irtas utan kover foldje boven termett
gabonat.
Gregorov vrch erdos retes. Studenec melly volgy egy forrassal v kiittal
totiil studna onnet Studenec.
Drzsova retseg. Kalna, bratova, dubov djel, Veperecz, Bebelcsen, Mesjacke,
Ldzke hnajhnini erdos hegyek kozt magosan fekvo retseg sziik volgyekben mind
irtvany.
Drahe, Kiii potok, Dlhje hony, Mocjar, Lukoviste, na Hlinc szanto foldek.
Jama, Haj, Beneinke szollo hegyek igen jo fekvessel delnek,
Feljegyeztett Ledenyben* Apri 6an 1865.
Dianovszky Janos
jegyzo altal
• • *
1. A kozepkorban Lengen, Legyen, Legen neven fordul elo. (Bakacs 148.)
2. Elso okleveles emlitese 1233. (Bakacs 148.)
3. A telepiilesnev kozepkori alakja szerint a szemelynevkent is hasznalt legeny
fonevbol keletkezett a helynev, mint puszta szemelynevbol. A szlovak helynev, Ladzani
toveben valoban a laz szliv eredetu koznev fedezheto fel, jelentese 'tisztas, szenatermo
hely, ret, irtvany'. (Kiss 374-375.)
4. Ledeny lakossaga 479, teriilete 3533 hold 1856-ban.

76. LELfiD

[217']

Helynevek
L e l ^ kozsegbol, Honth megyebol.

[217V]

[218']

Lei^d magyar kozseg Dunaninneni kerulet Hont megye Bathi also jarasban
fekszik a megye szdkhelye Ipoly Sagh iratik Lel6d Helyseg
A kozseg legkorabban 1365''^ ^vben emlitetik mar akkor is Esztergomi
firseks^g birtoka volt, ezen k6zsegb61i lakossag mind katolikus vallasuak 450.
Lelekbiil all, a kozsegnek 6s nevenek eredeteriil 6s lakossainak nepesites^riil
emlekhagyomanybul nines tudomas.'
A kozseg hegy alatt fekszik folotte nagy hegy van, a hazak ket sorjaban
rendessen epitve az litzan vegig deli hegy oldalbiil fakat foras viz folyik, a
kozseg folott ugyan delnek szep ki terjeddsii gyiimolcsos kertek.
A hatarban atallyaban rona fekvesii es szep kiterjedesii 6jszaknak kertek
alatti diillo szanto fold ez alatt kis kut ez forras melly kiit diillo szelen vagyon
Ids hegy alatt, ezen diillo ret es szanto fold, emellett az ligy nevezett Dubak
kozseg legelqje tovabba Zselleri foldek, a hatar szelen az ugy nevezett Prosznyiszka diillo fold es mellette Hoszu fold, melly a hatarnak Szalka feliili
vegszelen van, ezek mind szanto foldek, ez alatt folyik az Ipoly vize a Dunaba,
az Ipoly vizin tiil letkds kozseggel hataros ugy nevezett folso szegi retek, es also
szegj retek, emellett, egy kis dombos helyen, az oreg malomnal 16v6 diillo ahol
hajdan a kozseg malma volt az Ipoly vizin ezen oreg malomnal levo szanto
foldek Herczeg Primasi tag a homokos sovany fold, az ipoly folydsa mellett az
ugy nevezett also ret ezis az Urasage, ezen folliil az Urasagi beresek Haza az
ipoly vizin volt egy hid, melly mar 15 evek eloti elrontatott a hidon fulliil
ismet urasagi tag szanto fold, tovabb Misa dolinai diillo szanto fold, ismet egy
arok hasitja ezen arkon folliil szeles foldek diilleje reszint hegy oldalba, rdszint
pedig laposon fekszik sovany homokos fold ezen follyiil kis partosabb teijedesij
helyen Tabanyi diillo foldek napkeletnek emellett a Kenderes foldek tovabba az
ligy nevezett Kereszten irmen 6s tiili szanto foldek oreg malom diillo itt vagyon
a kozsegnek legelojeis melly egy darabban fekszik 6jszaknak.
A kozseg hataraban elo fordulo erok kovetkezendok
A del keleti erdo hegy oldal uhliszkanak hivatik ez iranyban vagyon ligy
nevezett Grauzjama Rikla Misa dolina Somogy magos hegy oldalba a hegy
tetejin ligy nevezett Sanczi diillo Irtvany foldek Urasagi birtok Hellemba
kozseggel hataros Dona nagy kiterjedesii volgyes erdo Borda hegy ez hegyes

HONT

VARMEGYE

209

oldal hatarnak szdlen Kapos erdei litak osze pontositasaval Nagy pallag erdo
kozt ez puszta.
D61nek fekszik a kozsegtiil a lakosok szolleje ligy nevezett Uhliszka nagy
hegy deli reszriil erdo kornyekezi termeszetes sovanyos borokkal.
Nyugotnak fekszenek ugy nevezett Vdrhegyi szollok jo borokkal magossan
emelkedo hegy, hogy mitiil neveztetik Varhegynek arrul tudomasunk nines,
Dolina volgy godros szanto fold, efolott a hataron levo diilo oldalakon fekvo
szant6 6s parlag foldek arkos es viz mosas termeketlen foldek a hatarnak Bajtha
feloli y6g szelen.
Kelt Leleden^ Majus 14en 1865.
Sziinik Lorinz Biro
Forro Mihaly mp Jegyzo.
*

*

41

1. Leied okleveles emb'tese 1262. (Bakacs 149.) A helynev a regi magyar Lei, Lelu
szemelynevbol keletkezett -d helynevkepzovel (V. 6. Lelesz, Kiss 376.)
2. Leled lakossaga 382, terulete 1487 hold 1856-ban.

77. LESZENYE

[219']

Helynevek
Leszenye kozsegbol, Honth megyebol.

[219V]

[220]

Leszenye Kozsegbol Hont megyebol.
Az isore Leszenye Kozseg fekszik Hont megyeben, Ipolysagtol 4 Balassa Gyarmattol 1 mertfoldnyire, a Bozoki Jarasban, a kornyek semmi
elnevezessel nem bir.
2ik 3ik 4^^^^
Ezen kozsegnek mas elnevezese, mint Leszenye sem multban, sem jelenben tudva nints, ily nevezet alatt fordul elo a szomszed Balassa Gyarmath
RCatholicus szentegyhaz irattaraban mar a 13^^ szazadban, a 15>k szazad vege
fele a Litvai var-uradalomhoz tartozott, a n**^ szazadban "Nagy" csalad birta, 's
a 18'^^ szazad elejetol fogva a Baro Majthenyi csalad tulajdona.* —
5ikie A kozseg kiilonfele tajakbol nepesitetett, kiilonbozo idoszakokban,
leginkabb azonban az Orszag felso, tot ajkuak altal lakott videkeirol, RCatholica
hitet koveto lakosai mintegy 3/4 reszet kepezik a lakossagnak, 's magyarok, az
1/4 reszben agostai vallasii lakok totok; a RCatholicus Anyaszentegyhaz Hazasnenyeben van, az Agostai vallasiiake pedig Kis:Csalomian nem regota epiilt Sz:
egyhaz. 6ikra Honnan vette legyen e kozseg elnevezeset tudva nints.
yikre A kozseg hataraban csupan a szokasos miivelesagii teriiletek fordulnak elo, u. m. beltelkek a rajtuk talaltato epiiletekkel, szanto foldek, retek,
legelok, szollo, es erdo, a diilok reszint szokasos reszint localis terfektet kifejezo
elnevezessel vannak; u. m. Hatarkoz, hatar ret Haraszti — Terbegeczi — Illesi
hatamal.
Talaltatik egy odomszerii urasagi lak, ujabb idoben epiilt szamos gazdasagi
epiiletekkel, 's a majorsagi birtokra a tulajdonos altal mindennemii felszerelvirmyel ellatott okszerii ujabb iizletii gazdasag folytattatik.
Megemlit^st erdemel egy regi a foldbol ketagu villa alakban kinott fa,
melynek a vakhit gyogy erot tulajdonit t. ill. a koszvenyeken.
yikre Szomszed hatarok Terbegecz, Ujfalu, BGyarmath kozsegek Illesi es
Haraszti pusztak. —
Kelt Leszenyen^ 865ik April 30an
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• Babka Istvan biro
Maczka Andras Torv: biro
• Benko Andras Eskiit

* * «
1. Leszenye elso okleveles emlitese 1244. (Bakacs 149.)
'
2. Leszenye helynevenek a toveben valoszinuleg szlav kozszo rejlik, amelynek a
jelentese 'mogyordbokor'. (Kiss 378.)

78. LISSO

[223r]

Helynevek
Lissdi kozseget flletoleg

[223V]

Dunan ineni Kerolett Honth Megye Kozep Selmeczi jaras, Lisso kozseg;
mellynek elobbeni idokben mas elnevezese nem leven. Kezdetetol fogva mind
eddig egy anya szlav nyelvel el; hogy mikor vette volna kezdet6t, nem leven erre
viszsza emlekeztetto bovebb adataink, e jelen kor nem igenyelheti valodisagat.
Jelen korszag ertelmesbb tagjai altal erosetettik, hogy ezen kozseg a kikoltozott
cseh atyafiaktol ezzen nevezetet nyerte, annal is inkabb mivel mindeddig Cseh
orszagban is Lisso kozseg osmertettik.'
Ezek kozsegek hatarai kiteijednek fijszakrol Visnovi vrch ronasag, nevenek
nevezete nem tudattik innet Nadlipovin illetoleg hars felletti mitol e nevezete
nem tudando. Nad veperczom nevet a mellette folyo Veperczi hegyi pataktol
nyerte. Keletnek Nad drasonszkim patakom nevezete ismeretes, azert nevezendo, mivel Darazsi patak hatar szelet valasztja, Szlivnyo ismeretlen; Podbresztin melletti dulo mitol nevenek nevezese nem tudando; Posudinszky na
viniczjami, ineileit.e dolo melly nevet a felette fekvo hatar szeleni Osodi
szoloktol nyerte; Podsztarim hajom vagy is orreg berg feletti nevenek elnevezeset a melette fekvo beregtol kapta; Czerhrbok erol mi sem tudando; Nadhrusovinin nevenek mitoli szarmazasa nem tudattik.
Delrol Dolnje luka, ^rtetodik hogy az alatta levo rettol neveztettik;
Nadrauszkon vrchu, nevenek szarmazasa ismeretlen. Nyugatnak, Nadrahach nem
tudattik, Blatna hora ezen dolo a mellette folyo Blatni folyotol, ligy nem
kiilonben nem messze ettol Blatna erdotol kapta; Prilvohu mitoli szarmazott
neve osmeretlen; Kov6r hegy nevenek jelenlegi elnevezese osmeretlen; mind az
dltal megjegyzendo, hogy retenetes erdo ossze kottetesben al a Bathi szabad
mezovaros erdeivel, es nyomiil egesz Bagyani s Pjorgi erdoig. Ezen hegy kozepetten a leg regibb idoktol all egy viharokkal daczolo lakhaz, melly azotatol
mindenkorig erdeszek lakanak neveztettik. Itt ennek belsejeben buzog k i az ugy
nevezett Veperczi hegyi patak, melly tobb falukon keresztol folyik, vegre Gyerk
kozsegnel Ipoly medr^be omlik.
Emlitest erdemelnek foleg hajdankor szorgalmas nepenek hires borairol
szolok is, mellyeknek nevezesok kovetkezo. Kelletrol Gyurovecz, Sztarahora
ertetodik hajdantan erdo leven melly ki irtatvan szolokol szolgal. Nyugatnak
Dravecz, Szikerova hora, Szadrjenke, mindezeknek nevezetok osmeretlen, £jszaknak Ohnelnicze nem tudattik.

HONT

VARMEGYE

213

Ezzen kozseget keresztiil hatja egy folyo mellynek neve nem el, oUykor
nagy karokat okoz, ki ont^skor, hogy nem csak ezen de a szomszed hataroknak
is karaul szolgal; ugy nem kiilonben falu kozepdn talaltattik egy mocsar, melly
szontelenol kifolydogal, ez oily meleg vizzel bir, hogy a mosonek nem csak
nyaron de tel altal is mezetlab mosnak, sohase fagy be.
Ezzen kozseg hatdranak nagysaga 4410 hold 76 n^gyszogolnyire terjed ki.2
Kelettrol hataros ezzen kozseg Darazsi, Bacsfalusi, Tesz^ri, Udvarnoki, es
Osodi kozsegekkel; Delrol, Egyhaz Maroti, Szudi kozsegekkel; Nyugat, Nadasi,
Zsemberi kozsegekkel, Ejszakrol, Bat szabad Mezo varos es Legyenyed. A lakosok ev ag hit vallasu.
Kelt Lisson 1865 ev Martins ho 3 1 .

[P. H.]

Brodnyanszky Karol mp
Jegyzo
Jancat TomaS richtor
Markus Jakab
torvin biro

* **
1. Lisso elso okleveles emb'tese 1268. (Borovszky 55.), illetve 1306. (Bakacs 150.)
A helynev szlav eredetii, toveben egy osszlav 'kopasz es tar'jelentesu melleknev van. (Kiss
383.)
2. Liss6 lakossaga Koverh^y pusztaval egyiitt 379i terulete 2553 hold 1856-ban.

[224^]

79. LITTAVA

Helynevek
Littava kozsegbol, Hont megyebol.
Obec Littava Stolid Hontjanskej.
1. Bzovskom jarasi, zliromazdenja stolicno v saliach nasa Osada sa od
prvnich predkov vidi naziva len Littava druhe meno zaden nepamata, ktera
zalezi ze dvoch vrchov a vjednej hlbokej, Doline su nase domi a staviska, a
prostredkom teqe jeden Potok, menuje sa Littavica, ktora do Csabragu odteka.
Reti C O sa dotika je Slovenska.*
2- he. Zdola Osadi je jedna studnicka nazivasa Bludenka odtud ze Bela
Cekus Krala stadjal utekajuce vojsko bludilo, a nazivasa cela Dolina Bludna,
Luke
3- te. Vise Osadi druha studnicka nazivasa Belakovka odtud vzdi 5e to
vojsko ta hore utekajice, tamok vodu pili, a naziva sa Belakov Liike kterje nje
velmi dobre.
4- te. Nad Osadov na Zapad Zeme sa menuju varta, odkud straz driali ze
skadjal pojde Turek, a tarn sa i Luki dost plane.
5- te. Od Littavi do Cerovskiho Chotdra Zeme hlinastje, kterich malo kedi
Ozimina obdrzi lebo vimoknu nebo vimrznu a liika jednim slovom planje.
6- te. Od Littavi do Laczkovskiho chotara vrchom Zeme, a spodkom
doline Luki horna dolina.
7- me. V Littave volakedi bivaU Raci scjastki, a ostatni boli Evangeli ale
natento cas juz len sami Catholid prebivaju a sice Gazdov 63. a ^eljarov 22. i
spotrebnimi Pastermi.
8- me. Od Littavi do Suchanskeho chotara zeme orace kamen na kameni a
su plane i zlukami jedine Dolina Rjeka a Podhrabja to su Luke stredneho
uzitku.
9- te. Od Littavi do Csebovskeho chotara zeme tjez velmi planje luki
ne^o lepsje a stredne. kde md Sl:Bzovske Panstvi i pril. a na chotdre jeden
hpstinec menuje sa Peres Pusta.
10. Littava do Trpinskeho chotara zeme a Luki tjez planje. Nds chotdr
jednim slovom samima Vrchami obkhceni stoji.
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Danvo v Littave^ 23-ho Juniusa 1864.

J i n Hedervary
Obci Notar.

Priskim MiSo richtar
Mackovo Duro prisaXni
Obci litarvi
« * *

1. Elso okleveles emlitese Lytua alakban 1135. (Bakacs 152.)
2. Litava lakossaga 655, terulete 3208 hold 1856-ban.

215

80. LONTO

[227r]

Helynevek
Lontd kozs^gbSl, Hont megy^bSl.

[227V]

ISO pontra
Lonto kozseg. - Hont megye Bath jaras also Keriileteben fekszik s
kozigazgatasilag az Ipoly Szalkan szekelo szolgabirosag hatosdga ala tartozik. Az Ipoly folyo s volgytol 1/2 ora jaras tavol nyugatra nyulo volgyben.
2ik 3ik
4ik pontra.
A Kozseg neve egyediil Lonto n6v alatt fordul elo mintegy 1660*^ evtol,
mely legregibb, - mely evben alapitatott s epitetett a Rom Cath fiok templom,
— az egyhaz altal oriztetik.'
5ik pontra.
A Kozseg honnan nepesitetett nem tudatik. — Lakoi mindig magyarok
voltak hagyomany szerint.
6ik pontra.
A helynev eredeterol sem irasilag sem hagyomanyilag mit sem tudhatni.^
T^^ pontra.
A Kozseg hataraban levo diilok kovetkezo elnevezessel birnak.
ISO diilo. - Belso Telek: mely magaban foglalja a kozseget, lakhazakat ^s
hazi kerteket.
2or Czigany haraszt: 12 ^v elott erdo, most legelo.
3or Bekas: szantofold.
4er Poka haraszt: 20 ewel ezelott erdo, most legelo.
56r Poka: szanto fold
6or Felso Poka: dtto
7er Poka alljai Kertek: dtto
8or Also 56ka: hegyes fold.
9 " Lazak: R^t.
lOer Keresztnel: szant6 fold Szakallosi hatarnal Ddlrol,
l i e r Lazaki foldek: szantofold.
12er Gorbe fold: szanto fold.
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13or Papfoldek: dtto
14er Sziget eleje: dtto
15or Boszos: hegy oldalaban szanto fold.
16or Szigeti retek: R6i a szetei hatarnal Keletrol Ipoly folyo felet. 17er Sdncz megett: szanto fold.
I8or Csonkds: r^t.
19er Litasnal: szanto fold Litasi csarda az Ipoly folyo felett dombon.
20or Szilas: szanto fold.
21»k Felso hoszak: dtto.
22ik Szetei litra dulo: dtto.
23ik Hustyanka:
dtto.
24ik Szederny^s:
dtto.
25ik Dudas Irtvany: dtto.
26'k Szegeny volgy: dtto.
27^^ Szegeny volgy parlagja: egy resze legelo egyresze parlag.
2S^^ Agyigas, szanto fold.
29ik Kender szerek:
dtto.
301^' Nagy oszlasok:
dtto.
31'k Csiklos:
dtto.
3 2 * Rakottyas:
dtto.
33^^ Ordog oldal: erdo egy dombon szetei hatarnal ejszakra.
34ik Polyak arka: legelo parlag hely.
3 5 * Vadalmas: szantofold.
36ik Lfrerdeje: 30 ev elott erdo, jelenleg szanto fold.
37ik Vadalmas: halmon kis erdovel.
3S^^ Egeres: Ret. hajdan egerfaerdo es kozos legelo.
39*'^ Oregasszonyretje. Ret.
4 0 * Tarkas: szantofold.
4 1 * Tarkas: erdo kis dombon.
4 2 * Tarkasvolgy: erdo.
4 3 * Keresztvdlgy: erdo.
4 4 * Dutkasi irtas: 20 ev elott erdo, jelenleg szantofold.
4 5 * Dutkas: szollo hegy ejszak keleti fekvessel.
4 6 * Kender volgy: 1/2 resze fold, 1/2 resze erdo.
4 7 * Pusztak szollo nyugati fekvessel.
4 8 * Jovlyas: szollo, sik.
4 9 * Mankusok: szollo deli fekvessel.
5 0 * Oreghegy: szollo dto.
5 1 * Nagy harsas: erdo nyugatrol Tergenyevel hataros.
5 2 * Zsibrak: volgy. erdo, tobb heggyel.
5 3 * Csarad: erdo, halomcsoportozattal.
5 4 * Kis harsas: erdo.
5 5 * Bekasi erdo: erdo.
Jegyzet: Lonto kozseg eredete, - keletkezete - benepesitese - vagy
diiloinek eredeti megnevezeseirol semmi okmany nines sem a kozsegi sem az
egyhazi irattarban.

[228^]
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Lonto kozbirtokossdgi (: compossessor :) helyseg.
Fi6k temploma 1660ik evben epitetett A tagositas 852* evben tortent
egyezseg utjdn. Bovebb tudomis csak Tettes Rakkoi Rakovszky Istvdn Urndl
szerezheto Posonban, ki a kozbirtokossdg iratait es igen sok regj okmdnyokat
bir.
,
17
Kelt Lont6n' 865 "5 .
Jegyzettc Maszarovits Gyorgy h. jegyzo

Csonka Jdnos Biro
Szabo Istvdn Tor: biro.

[P- H.]
* * *
1. Lontd elso okleveles emlitese Lumptou alakban 1236. (Bakacs 153.)
2. Valoszinuleg osszetett szo, a masodik tagja a magyar to koznev.
3. Lonto lakossaga 624, terulete 2571 hold 1856-ban.

81. MAGYAR A D

Helynevek

[229']

Magyarad kozsegbol, Honth megyebol.
I . Magyarad Kozseg, Honth Megyeben, Selmecz Alsojarasi Keruletben.
[229^]
I I . Ezen Kozseg az emJitett nevszerint altaljanossan ismeretes, melly
Curialis kozsegnek fel videkrol levandorolt tot ajkii cseleds^ge, - 's 2^eller
lakossaga teszi a tot nyelvet tiilnyomova, - jelenben csak harom kozbirtokos
lakja, a' tobbi birtokreszek haszonberlok altal kezeltetnek.
I I I . Az emlitett kozseg hajdan Puszta, — jelenleg Kozsegnek szokott
neveztetni.
I V . A ' Kdzbirtokossagnak irattara nem leven, nem vonhatok eld iratok,
mellybol a' kdzsegnek legkorabbi megemlltdse kideriilne.'
V. Annak eldtte Grf. Berenyi, Bacskady, kesobb Kaczian, Simonyi,
Brunczvik es Bonak birvan, - innen leszarmazott reszint drdkdsddes, reszint
pedig adas-veves litjan a' jelenlegi kdzbirtokossagra.^
V I . Kdztudomasbdl, hagyomanybol, irott v: nyomtattott emlekekbol a'
nev eredeterol, ertelmerdl tudni mitsemlehet.'
V I I . A ' Kdzseg hataraban elofordulo Du'lldk nevsora. — Dolsony, Csikereg, Ujvilag, Csapasfdle, — Lapalyos, Szollok fdldtt, Hehegy, Nagyvdlgy, Ojtvanyos, Mehes, Hidegvdlgy, - Oldalok, - Rdnya, - ' s vegre Horkak melly Diillok
elnevezesiiket reszint a' tot nyelvtol nyertek illyen Horka, melly az ezen Dillldn
talaltato erdotol vette eredetet, — melly Diilldnek hihetdleg ennekelotte egeszen
erddsegbdl kellett alnia, - a' tdbbi diilldk pedig azon taj minosegetol mellyen
fekszenek neveztettek el. Vizei. — A ' Nagyvolgyet keresztiil hasitd Biirpatak melly a felvidek he- [230^]
gyeibdl fakad, 's melly napnyugatrdl ezen kdzseg hatarat kepezi.
Tdbb numeralis forrasokon kiviil nevezetes ezen hatarban talaltato
kenykdvegyiiletu fiirddje, - melly kdriilbeldl 40 evek elott terjedelmesebbre
vagattatvan, - a' kdzelebb miilt ^vben pedig a' kdzbirtokossag altal (: mint ezek
kdzds birtoka :) valalkozo Tekintetes Somogyi Karoly helybeli foTcdzbirtokos
Urnak haszonberbe kiadatott, kis is ezen forrast kenyelmes epiilettel diszitette,
's alkalmas fiirdo' helye atalakitotta, - melly kenyvegyiiletii fiirddnek hasznos
voltdt a' T : Cz. kdzdnseg naponta jobban beismerte, - s' ez altal a fiirddvendegek altali szam evrdl evre szaporodik, - ezen fdrddviznek jd hatasa leginkdbb
kdszv^ny, — ideggyengeseg, - 's egyeb titkos betegseg orvoslasara hathatdsnak
ismertetik.
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Tovabba nevezetes a' furdotol csekely tdvolsagra az Orszagut mellett fekvo
fehdr kohalom, mely elnevezes szerint Luczakutjlnak is szokott neveztetni, ezen elnevezest azon nepmondatol nyerte, - hogy az emlitett helyen a' regdk
koraban egy lakhaz allott melynek tulajdonosnoje Lucza napjan lugozvan - 's
ezen alkalommal a' lakhaz elsullyedt; — a' kohalom koriilbelol 2 1/2 olnyi
gombalaku magaslatan a' feljebb emlitett furdovizhez hasonlo vegyiiletii vizforras fakad, - melly a' hdom oldalain lecsurogva, - az mint a Somoskoi
bazalt szirt magatol kepzodik. —
vegre nevezetes a' fiirdo kozeleben levo Biirpatak sziklas medreben ki
fakadt keseriiviz forras.
Magyaraddal* hataros kozsegek, - Demend, - Szantho, Dalmad, Egegh's
Als. Szemered.

* **
1. Magyarad elso okleveles emlitese Mogorod alakban 1245, de 1276-ban mar Magarad. (Bakacs 153.)
2. Legregibb birtokosa a Magyarady csalad, azutan a Hebeczi (1317), a Nadasdy
(1335), a Terjenyi (1414), aFiissy (1416), a Pobor (1482), az Apagyi (1465), a Jablonczy
(1493) stb, (Bakacs 154.)
3. Magyarad helyneve a magyar nepnevbol keletkezett -d helynevkepzovel. (V. 6.
Kiss 395.)
4. Magyarad lakossaga 220, teriilete 1529 hold 1856-baa

82. MERE

Helynevek

[231']

Mere kozsegbol, Honth megyebol.
I ' c Mere Kozseg, Honth Megyebe, Selmeci jaras.
[231^]
2'a A ' Kozsegnek ezenn neve "Mere" osmeretes csak orszagszerte, jelenleg.
3ra A ' jelenleg elo oregek semmi egyebb nev valtoztatast nem hallottak,
arrol nem is tudnak.
4^6 A ' Kozseg neveriil legkorabbi emlit^s tdrtenik 1600ba Vajda csalad
kezei kozt levo oreg iromanyok nyoman, - hoi hajdan Hrabovszky, es Semberi
csaladok tulajdonahoz tartozo pusztanak emlittetik.'
5'e E ' Kdzseg nepesittetett a' szomszedba fekvo Tereny, Teszer, es Udvarnok akkor magyar most mar Tdth ajkii kdzsegekbiil.
6ra A ' helynev eredetere nezve semmi figyelmetes ertelmez^st kisiitni nem
lehet.^
7'e Van a' Kdzseg hataraba egy kdsziklas erdos puszta Pankhegy — most a
Lestar Lajos tulajdona — eredeteriil misem tudatik.
Arok, egy cseples, kdsziklas arak, eredete elnevezese adoma, — hogy
hajdan margit nevii asszony epresznyi menven, itt tdrtenetes halallal mult volna
ki; innet maradt a neve.
Szdlld hegy. Begyalak newel — eredeti neve ertelmezese valoba az alak
lehet, mely egy duzzatt pulyka begyet jelkepez, - lathatdk a' rajta fekvo
kosziklaba vajt pinczekben a' mestersegesen valt rejt helyek, a' regj viharos iddk
menyhelyei, hajdan erdo, most delre finom bort termo szolloTc, ejszakra szirtes
kopar legelo. —
Ismet "Dutka" nevu szdlld hegy finom zamatii, 's erds boraval. —
[232']
E ' kdzsegnek asvanyos forrasa is van e' helynev alatt "na kamenyi" e'
forras hideg, legtdbb meszeg, keseru, konyhasd, 's kenykd savannyal — kiduzzogasa altal petrifikalddik's felhalmozott kd szirtekbe dsze alva, hegyet kepez.
Kelt Meren' Julius Sen 1864.

Erdelyi Janos mp
kdzs. Jegyzo

* **
1. Mere elso okleveles emlitese a Merey csalad neveben 1301. (Bakacs 156.)
2. Mere helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev vagy nemet (Miro, Mero) vagy szlav (Mira) eredetu. (Kiss 419.)
3. Mere lakossaga 179, teriilete 661 hold 1856-ban.

83.

[233r]

MCZNEVELO

iffl^szamra
kor
M^zneveldi Kdzs^bdl.
1. M6znevel6 totul Medovarce, Pozsonyi Keruletben, Hontmegyeben
Ipolyi jarasban, Szdkhelye Ipoly Sagh. Hataros deire Felso Rakonczai Kozsegel,
eszakra Magosparti es Sandori pusztakal. Ezen Kozseg igen sziik volgyben
Korponai nevii viz mellett kopar hegyekkel koroskoriil keritve fekszik.
2. Ismeretes csak Mezneveloi nev allatt, tobbfeie nevei nincsenek.'
3. Mast e' Kozsegnek elnevezeserol leg korosabb lakosok mit sem tudnak.
4. A Kozseg leg korabi emlitetesrol, bizonyos tanusdgok nincsenek.
5. Nepesitetett tot Krekacs nevii nemzet iltal.^
6. A ' Kozseg eredeterol az hallani, hogy regi idokben tobbnyire meheszetbol eitek es iizerkedtek, onnet eredet Meznevelo neve.'
7. Hatarban elofordulo nevek nem sokat jelentenek, peldaul: mezo: Briste,
Brcze, nad Zorim, diilo: Nad Bialom, Na Rovjenkach, Nad Zavozom, na Kasisti,
Kiszal6 retek: Velkje tale, za uzkom, za liikom, popalenice.
Kelt Meznevelon* Nov. 4en 1865.
Borbeiy Pdl
Helyseg jegyzoje dltal
* * «
1. Elso okleveles emlitese Nevelen alakban 1156, Meznevelo neven 1302. (Bakacs
156.)
2. Jobbagyneveit a XV. szazadbol Id. Bakacs 156. Ezek k5z6tt nem szerepel a
Krekacs, nyilvan kesobb koltoztek be a faluba.
3. Valoszinuleg egykori sz61gal6nepi telepiiles, amelynek meznevelessel kellett foglalkoznia. (V. o. Heckenast 115.)
4. Meznevelo lakossaga 317, terUlete 1417 hold 1856-ban.

84. N A D A S

Helynevek.
Nadas kozsegbol, Honth megyebol.
1. Hont megye Dunaninneni keriilet, Selmecz Kozep Jaras Ipoly Saghi
sz^k. Nadas kozsege egyenld. (: tot :) —
2. Nadas.
3. Mondatik hogy regenten Trsztyina Nadovnak hivatot volna, eredetet
vette mocsartol, mely Naddal elvolt latva, de most csak Nadasnak, vagy is totiil
(: Nadovani :) neveztetik.
4. Hallatik hogy Arpad Kiraly Orszaglasa alatt vette kezdetett.'
5. Szvatopluk nemzetsegebol Romai Catolikusok.
6. Csak aimyi tudando hogy Szvatopluk nemzetsegebol nepesitetett s
eredetet vette.^
7. Nap Kelettol. Foldek. Hopkov Erdo Nyarty Czerovina. D6l\l
Sztaricsa, pod Tovom. Kopanicske. Retek Kralove ezekbol 0 Folsegenek
D^zsmat adtak. — azutal Pazist. Szolo Hegyek Kralove. Jami. Vrchne Novini,
Mlade hori, Vinicke, Hrovini.
Nyugodtul Foldek: Nad Zabradi, Pri Krizi, Zahumni, Znamenyi, Kovacsove, Privelkom Jarku, Sztare Koponyicze, Czibulonyiszka. Rdtek. Zseljarszke
lucske. Pred Zabradi. Home Liike.
£jfel tajrol. Foldek: Dile. Lazni potok, Kamencseku, Zamedzu. Klisza,
Roveny, Kosztolni Vrch. Erdok: Lagyije Huszta Chraszty. Sztara hora. Hrebencsok innen kis patak foly melly forrasbol ered es Hrongylnnak neveztetik.
Szomszed teriiletek ezek: Apath Maroti, Sziidi, Folso Zsemberi, Borfoi es
Dalmadi.
Kelt Nadason' Julius ho 7en 1864.
Smeringay Janos mp
Jegyzo.
* •» *
l»Nadasd neven elso okleveles emlitese 1267. (Bakacs 158.)
2. Nadasd XV. szazadi birtokosaira es jobbagyaira nezve Id. Bakacs 158.
3. Nadasd lakossaga 432, terulete 2319 hold 1856-ban.

[243']

85. NAGYCSALOMIA

[235']

Helynevek
Nagycsalomia kozsegbol, Honth megyebol.

[235^]

[236']

I S O pontra: Honth varmegye Bozoki jaras tartozik az ligy nevezett Ipolyvolgybe.
2^^ pont: A ' Kozsegnek jelenleg tsak "Nagycsalomia" neve 61.
3 * pont: A ' Kozseg hajdan "Egyhaz Cholom" n6v alatt emlitetik a' regi .
okiratokban Dr. Nagy Ivan hazai tudosunk eml6kiratai szerint'
4 * pont: A ' Kozseg Neve "Egyhaz Cholom" legregibben ugyan azon
tudos emlekirata szerint emlitetik I V * Bela Magyar Kiralynak a' tatar pusztitas
utan kiadott egyik Gyamathot illeto adomanyozasi okleveleben.
5 * pont: Honnan nepessetetett 16gyen nem tudatik.
6 * pont: Neve szarmazasat illetoleg szinte hianyoznak, az adatok. —
"Egyhaz Cholom" nev valo sziniileg az Egyhaztol vagy is Rom: Kath. Templomtol, melly e' videken a' legregiebbek k6zz6 tartozik veszi eredetet.^
7 * pont: A ' Kozseg hatara ipoly foly6 altal ket fele hasitatik az Ipolyon
inneni oldalon ejszakrol erdeje van bika volgy nev alatt, nevenek eredete nem
tudatik. Ugyan ezen oldalon a' szantofold diilloi kovetkezok: Felso hosszak.
Also hosszak, Veresek (: veres agyagtol :) Szollok alatt Templom felett, Nagy es
Kis boi ret Kenderesek, Galandos. - Az erdo alatt kozvetleniil Szollo hegye
van, melly ket fele oszlik az ligy nevezett Oreg, 6s Oj hegy nev alatt. Ezen
oldalon ret diiloi Nap kelettol Nyugat fel6 kovetkezok. Elo r6tek, Csikosok, Kis
Csalomi past, Ipolyi ret, Varga ortas, Suska ortas, Mamutz, Galandos, 6s
Egeres. —
Ipolyon tuli oldalon Szanto foldi diilok: Kovetkezok: Ribai Kutikanal Kis
Ortas Nagy Ortas, Rozsas pallag, Also felso dinnyik, Melly volgyek, Itatto, Also
Felso Kaposztasok, Nyaras, 6s Homok to — Ret-diilok — Kis Ortas, Nagy Ortas
— legelok - Szabad past, 6s tilalmas past. Erdo: voros haraszt vizenyos hely,
melly most tagositas kovetkezt6ben tobbnyire kiirtatik. A ' k6t hatar resz kozt
azon 16nyeges kiil6mbs6g vagyon: hogy az Ipolyon inneni hatar talaja jo siker,
az Ipolyon tuli pedig homok, 6s sok helyen futo homok, allya pedig lokos patak
ment6ben posvanyos, 6s sokszor haszonvehetetlen.
Kelt Nagycsalomian' Majus 2-6n
865
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Haray Janos mp
kozsegi hites Jegyzo
108 - 865

[236V]

k.i.
Nagycsalomia
es Keszi

1. Egyhazascsalomia neven elso okleveles emlitese 1244, Csalomia alakban 1244,
Kiscsalomia 1247, Nagycsalomia 1405. (Bakacs 97.)
2. A Csalomia helynev puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az
alapjaul szolgalo szemelynev a magyar csal igenek az -d kepzos folyamatos melleknevi
igeneve. (V. 6. Csala, Kiss 154.)
3. Nagycsalomia lakossaga 644, terulete 2343 hold 1856-ban.

86. NAGYMAROS

[237']

Helynevek.
Nagy Maros mez5viros kdzs^gb61, Honth megy^bdl.

[237^]

ad 1) Nagy Maros Honth varmegyebeli mezovaros Ipolyi jaras V . Mikolai
szolgabirosaghoz beosztva s a m. magyar kiralyi koronai Visegradi uradalom
joszagokhoz tartozik. Lakossaga 3200 r. k. 286 ref. ^s 50 helv^t hitvalldsii
leiekbol dll. Terulete mint egy 10,000 holdnyi.* - Ezen mezo varos fekszik a
dundnak jobb partjan a karpati hegylanczolat labanal Visegrad varrom altal
elleneben hoi a duna fel kor csavarodassal keskeny's felkort kepezo volgy alaku
nyilason tor a hegyseg koztt at. — A lakossag szollo miveles 's gyiimolcs
termelesbol 61, a bort tobbnyire feh6r(et) jo osztalyli. - Nagy Maros vasuti's
gozhajozasi allomas, kozleked&e minden iranyban el6nk. —
ad 2. Nagy Maross regolta neveztetik most is osmert neven. ad 3.) Nagy Maros a romaik idejeben Marusia nev alatt kesobb Marus *s
most hogy szazadok elott Nograd megyehez terjedo hataran levo Vdmndl egy uj
kozseg Kis Maros nev alatt alakitatott ezen mezovaros Nagy Maros nev alatt
osmertetik. ad 4.) A varos legkorabban a romaiak idejebol emlitetik.^ad 5.) Midon a magyarok a hazat elfoglaltak akkor magyarok laktak ezen
mvarost, — azonban a torok uralom es a hosszas harczok alatt ezek kipusztultak
[238'] 's a torok uralom itteni eldiilese utan Schwabok, Mainziak, Frankok 6s a
primatiaUs joszagokbol elkoltozdtt reformata hitvallasra t6rt magyarok altal
telepitetett be.' ad 6.) Marusia most Nagy Maros hason nevii romai csalad nev6r61 ered. —
Magyarok altal Marusnak kesobb Nagy-Marosnak neveztetett.* —
ad 7.) Nagy Maros rom. kat. egyhazanak tomya m6g a romaiak idej6b61
szarmazik. - A templomhaz Szt Istvan kiraly es Szt Laszlo kiraly koraban
6pittetett. — Hataraban fekvo Szarvasmalyi hegy nevii szolgyhegy Matyas Kiraly
koraban nyerte ezen nevet, — 6s pedig azon alkalommal midon Matyas kiraly
ott egy szarvast ejtet el, annak maja aprol6ka elk6szitetv6n azon helyen vigked61yek koztt el is fogyasztatott, - azolta Szarmasmaly n6ven jegyeztetett ezen
hegy.^ — a hatarban m6g a kovetkezo n6wel jelolt diilok vannak 6s ugyan;
BJatlopataka, egy sz6p volgy, mellyen egy sziklabol szoko foras csek61y vize foly
keresztiil nev6t koztudomas szerint Matyas kiraly adta, mert vadasszaton nagy
vend6gekkel 's k6s6rettel 16v6n alig lehetett hat szomjazo lovakat el6ge itatni. —
[238^] Latorvolgy, most szollo diilo, egy ott talalt paraznano kiv6geztet6s6nek helye.
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Bekas ret, mert sok beka talaltatik ott; — Lima ret, vadallo csurgokutnal,
Hangyds arok, — diilok, miutan nevszerinti termesses sajatsagokkal birnak,
onnan neveztettek el. Domos (: Arpdd vara :) atal elleneben fekvo magas a duna
parjaig lenyulo sziklas hegyen lathato barlang (: remetevolgy nev alatt ismertetik, itt letezett Sz, Istvan es Sz. Laszlo kiraly idejeben egy kolostor, ennek
elpusztulasa utan sok idokig egy remete lakta azon barlangot. — Ez belol tagas,
's 100 ember is belefer, — A kilatas onnan oly szep hogy parjat kell keresni. Alatta a dunantiil a roppan hegyseg toveben fekszik Domos hoi Arpad e hazat
elfoglalvan lakhelyet ott alakitotta, es mostanaig is Arpad varanak osmertetik
azon hely. —
Nagy Maros vissegrad varaval szomszedsagban fekvo, Szt. Laszlo, Robert
Karoly, Nagy Lajos es vegre Matyas Kiraly idejeben fenyben vitez magyar
harczosok altal volt benepesitve. - Matyas kiraly koraban Visegradhoz tartozvan
(kiilvaros) lijvarosnak neveztetett, 's szabad kiralyi varos is volt.
Nagy Maros 864 April 26an
Mellyes Belizar
V. h. jegyzo
Maros
* * *

1. Nagymaros lakossaga 2522, terulete 7358 hold 1856-ban.
2. Maros elso okleveles emlitese 1257. (Bakacs 64.) Karoly Robert 1324-ben Buda
varos kivaltsagaival ruhazta fel.
3. Maros 1546-1559 kozott igen nepes telepiiles. (Kaldy 502. sz.)
4. Maros helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev a Marus (Marianus) szlav kozvetitessel latin eredetu. (Kiss 448.)
5. A maly, mal kozneviink a mell szavunk mely hangii valtozata, hegyek eseteben a
'napfenynek kitett oldalt", illetve mivel ide ultetik a szoloket, valojaban 'szolohegyet'
jelent.

87. NAGYPESZEK

[24lr]

Helynevek
Nagy Peszek kozsegbol, Hont megyebol.

[241V]

[242']

I S O pontra. Nagy Peszek helyseg Honth Varmegyeben, — also Bathi
jarasban.
2 do. Csak egy neve ell most es — csak az osmeretes orszag szerte.
3 do. a leg regibb okmany ok a mellyek ezen kosegben mostan is levo
Muzsik csalad kezoknel leteznek azt mutatyak hogy mar akkor is a mostani
newel iratott.
4. do. 1650* 6vben a fennebbi pontban erintett Muzsik csalad kezeiknel
levo okmanyokban — tudtunkkal.'
5. do. Eredeti Magyar faj. — mellyet mar a reformatio kor itt talalt.
6. do. E kozseg eredeterol sem a koztudomasbol, sem a hagyomanybol tudomasi adatok nem vehetok.^
7. do. Van basa diilo; — monda szerent az firsek ujvari basa lovai szamara
kaszaltatni szokott ret, mely meg mai napig is kitiino szenat terem. - Hogy a
Torok fo Tisztek itt birtokoltak, alapossan feltehettetni arrol hogy a szomszed
hatarban is vannak Basa nevu diUlok, 's retek. — Van masik diHoje Oreg hold,
elnevezeset attol vette, hogy ezen hatarban levo erdobol az irtatott es csinaltatott legelo foldnek. — van Papsor. — elnevezesett vette mert a papok foldjei itt
leteztek. — Meggyes. - mert regen itt igen sok megyfa teszenyett. - Delelo. mert delelo hely volt, — Meszfold. — itt levo mesz ko banyarol vette elnevezesett. — Mogyoros lapos, azt itt boven tenyeszett mogyoro fakrol neveztetett el
— Felso ret, mert a hatar felso reszen fekszik. — a tobbi diilok magyarazatot
nem szenvedo elnevezessel birnak.
Vizei: Szikincze eredeti folyo. ered ugyan Hont Megyei Szilaknai (: Windschactt :) hegyekbol, 's Peszeken alul a perecz vizett mely a Garamnak egy
mestersegessen kivett aga magaban nyeli es igy a kozsegen alul meg vagy kilencz
hatart keresztiH fut es a Garaniba szakad. —
Arvizeket felfogo, nagy szerii meder, Kompa. - meg a Caramon gatas
malmok altak, melyeket az Orszagos torveny torolt el, - hogy talp szallitasra
alkalmassa tetessek e folyam, - mi a miilt szazad evtizedeiben tortent. - a Viz
ki omlasok nagyok voltak. s azon Kompa olyan is lehetett, hogy a szekerck,
kompok segedelmivel kelhettek csak att 's innen nevezhetett el Kompanak.
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Nagy Peszekkel hatarosak, Keletrol Szete, deikeletrol Lonto, dekol Tergenye, — deinyugatroi Garam Mikola, - Nyugatrol Nemes Oroszi kozsegek, m^g
pedig a k^tf utobbi Bars Megyeben a tobbi pedig Hont megyeben leteznek. Keltt Nagy Peszeken' Majj 13" 1865.
Jegyzette
Csiffary Istvan mp
h. Jegyzo.

Bozsenyik Janos biro
Szilvas Andras tor biro.'

* * *
1. Peszek elso okleveles emL'tese 1295. (Bakacs 173.)
2. Peszek helyneve valoszinOleg kiralyi vagy foldesuri szolgalatban alio vadaszkutya
gondozok lakhelyere utal. (V. 5. Kunpeszer, Kiss 365.)
3. Nagypeszek lakossaga 442, terulete 2125 hold 1856-ban.

88.

[245']

NEMES

VARBOK

Helynevek
Nemes VarlxSk kozsegbol, Hont megyebol.

[245v]

[246']

1. Hont megye felso sz61in ejszak fele Bozoki Jarasban, Zolyom megye
kozeleben Nemes-Varbok 56 hazszambol alio falucska egy volgyben, mely
volgyon vegig egy patak Varbok nevezeto folyik. Ezen pataknak kezdete mindjart Felso Mladonyai hatarban, nyilvan azert, hogy sok fiizfa termett hajdan is
— es most is terem, ^s a tot nemzet hajdan is ezen videket mint most is lakja
"Vrbovoknak neveztetett el. Ezen a volgyon van meg ezen kiviil ket falucska Varbok nev alatt,
egyiknek Kecske Varbok, masiknak Csabrdgh Varbok a neve.' —
2. Nemes Varboknak regi neve Korpas Varbok 's most is eletbe van a
kozseg pecsetje is nyivanyitja, mely ISlV^'en csinaltatott, csak nem reg ido ota
Nemes Varboknak neveztetett el azert, hogy tobb felinel Nemesseg lakja ezen
kozseget, Plachy es Czesznak fele familiabol alland.^ — Ezek 1690 koriil
Nemeseke valtak, penz6rt vettek magoknak Nemesseget, azelott Urberesek leven.
3. Ezen Ns Varboknak a hatara hajdan ket fele osztando volt, Farkas
Varbok, es Korpas-Varbok. Farkas Varbok csak egy nehany lakosokkal birt, de
ez meg torok haboriiban semmive lett. - Korpas Varbok pedig 1600 ^v elott
csak egy Majorbol allott, melyet Bory fele familia birta, az mondatik felolle,
hogy Torok Haborukban a Torokot itt korbacsoltak, ez altal lehetett elo-neve
Korbacs-Varbok magyar neven, es hogy totok laktak ezen videket Korpas
Varboknak neveztek el, ugy, mint szinte Kecske Varbokot, mivel hogy K6z6p
Varbok ezen a volgyon tot neven Kozi Vrobovok neveztetett el. —
4. Nemes (: Korpas :) Varbok tan csak 1600 ev ota emlitheto mint falucska. — Nepesedett csak kozel valo tot familiakbol, mert Plachy es Csesznak 5.
fele Nemes, Szuhany kozel levo falubol, Gabaly es Virilis mint volt Urberesek
nem tudni honnan szarmazandok.
6.
7. Ezen kozseg hatara hajdan sok erdovel birt a hely nevekbol kitetszheto
mert a nevek tot nyelvben stari haj; Haj; hajike; zsubanizka, . . . sti haj; Kovakova Brezina; Osijja; ezek most mind szanto foldek. Dombok pedig szinte
szanto foldek, tot neven Szedmakov vrsok; Kori vrsok, Matusovska; Kopanicke;
Zacharovska, vrske; Obertov vrsok, Ba . . ti kovska; Tomelyovska, Tovocovska,
ezeknek a neve allitolag csak azokbol szarmazando, kik hajdan mind Urberesek
miveltek, mert most is szomszed falukban a volt Urbereseknek azon nevei eletbe
vannak. — Nemes-Varbok, Felso Mladonya, ^s Laczko hatar kelet fele egy
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helyen egyiitt leven, annak a neve "Pri spalenef Anci" hajdan egy asszony
Annak nevezeto (: nem tudni miokbul:) felakasztotta magat. Hoher altal ezen
hdrom hatar szelire elkesertetett, ^s a holt teste ott megegettetett.
Ezen kdzseg hataran v^gig harom volgy van, mely csak szomszed faluk
hataraiban kezdodik; nyugati djszak feldl a hatart osztja a Vrbovoki, hatar
kdzepen van Slabina melynek kezdete Szenogradi hatarban; (: nem tudni mi
okbiil neveztetik igy :) kelet ^s del fele Topinec (: ezt sem tudni mi okbul
neveztetik igy :) a mely szinte a hatart valasztja, kiildnds jeles helyek nem
talaltatnak.
Nemes (: Korpas :) Varbok kdzseg szomszed hatarai kelet fele Laczko; del
keleti Littava, del fele Terpincz; del nyugat feie Kecske-Varbok; nyugat feie
Felsd, Also Alsok; nyugati ejtszak feie Also Mladonya; es ejtszak feie Felsd
Mladonya. Kelt Nemes Varbokon' 1 8 6 5 d * ^vi Marczius 14en.
Miskolczy Soma Kdzseg jegyzoje.

Czesznak Jdzsef bird

Korpas (: Nemes :) Varbok helynevei leirdsa.

* * *
L l i s d Kecske Varbok L jegyzetet
2. Varbok helyneve szlav eredetii, jelentese 'fiizes hely', illetve 'fiizes patak'. (V. 6.
Varboc, Kiss 680.)
3. Korpas Varbok lakossaga 230, teriUete 1449 hold 1856-ban.

[246^]

89.

[ 247']
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NCMETI

Helynevek
N^methi mezovarosbol, melly Hontmegye Selmeczi jarasaban kebelezve van.
A helyseg magaban egy volgyben a selmecz-vaczi orszaguton fekszik; —
keresztol 6s majdan az eg^sz hatar hosszusagon folyik egy kis patak, mellynek
neve Selmecz-vize, mert Selmecztol lefele jon, ezen viz mindeg zavarQS, eredt a
Selmecz komy^ki tavakbol, mellyek az ottani banya toroknek (: Zechwerke :)
fentartatnak, - sok illy toroket keresztiil menven igen tisztatlan, de aranyat is
magaval hozza, mellybol sok szazadok ota mar igen sokat is lemoshatott. Az
arany e volgyben mindeg kerestetik (: schiirfen :) de a munka igen koltseges. Id
nem fizetodik, es ez okbol majdan minden even akarki ezen keresest kezdi es
nyar \6g6ve\a haggya. A viz illy (homalyos) zavaros marad, meg csak kis
kiilombseggel Visk kozseg (: Hontmegye Selmeczi jaras :) mellett az Ipolyba
nem folyik.
Nemethi mezovaros, Selmecz sz k. banyavarostol 3 1/4 mertfold, Korpona
sz. k. varostol (: Zolyom :) 11/2 mertf. es 'ISagtol (megye hatosaga szeke :) 4
mertfoldnyire tavol van. Hataros szomszedsagai Szebelled Mezovaros, Belnja,
Szitna-Lehota, Kormosso, Rakocz, Devicse, Unyatin es Domanyik kozsegek.
Ndmethi mezovarosaban V I Karoly csaszartol 1729* evi Augustus 2^"
nyert kivaltsag alapjan evenkent 6 jo baromvasar es utanna kovetkezo napokon
kirakodo vasar tartatik.
Nemethi katona atmeneti allomas.
Megemlitendo hogy 1852* evben Zolyom megyebol egy jo orszagut lefele
Nemethiig elkeszitetett, mely a felso megyekbeU utasokra es fuvarosokra igen
nagy kulonos konnyebbseget kepez es pedig hogy ez altal nem Selmecz varosanak, hanem igenesen Korponara lefele jaratik, hanem csak egy isszonyu partos
videk kikeriilhetd, hanem legalabb negy mertfoldnyi ut is nyerodik.
A lakossag valaha szamosabb volt, mint mostan, a hoi csak 500 lelek rom.
katholikus vallasu letezik; — Nemethiben egy anyaegyhaz letezik, mellyhez
Rakocz es Domanyik mint fiokkozsegek tartoznak.
A lakossag egyediil csak mezei gazdasagbol el.
Ezen helyseg a 17* szazadban torok haborukban egynehany evek alatt
majdan dresen es elhagyva alt, a lakossag az ellens^g ellen mind kihurczolkodott
egy kozel levo erddben „Nad Clicziski" a hoi ideiglenes hazakban es gunyhokban lakott; — a helyet tobbnyire "Mitravecz" es " 0 varos"nak hijak.
1727* evben Nemethinek Priszter Andras helybeli plebanos, egy igen
nevezetes egyen a mezdvarosagot kieszkdzdlte.
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Ad 2. Ezen mezovaros ketfelen iratik, Nemethi es Nemeti, es ezen nev
alatt orszagszerte ismeretes. (: Tot nyelvben "Nemce", nemetben szinten csak
Nemethi. :) A lakossag csupan tot ajkii.
Ad 3. A mint a helyben levo regi urberi iromanyokbol kilatszik a kerdeses
mezovaros hajdan Nempthi iratott.
Ad 4. A helyseg 1 3 * szazadban emlitetik legkorabban.'
Ad 5. es pedig a tatarsag pusztitasa utan 1235* evben bevandorolt ide
egy szasz nep, melly itt is maradt, de mivel az egesz kornyek tot nepbol allott,
tobb szazadok ota ezen nemet nep is totra valt.^
Ad 6. Nagyon is hiheto, hogy a helyseg neve csak a nemetektol, a kik
csupa totok kozt laktak, eredt.
Ad 7. Nemethi hatarban 1252 katast hold szantofold szamitodik es pedig
a kovetkezo diilo elnevezesek alatt mint: — "Brezini" altalanos rosz koves fold,
neve az ottani elofordulo nyirfabol (: totol breza :) eredt. - "Konce LiiSke"
valamivel jobb termekenyebb fold, neve onnan szarmazik, hogy a foldek vegen
retek leteznek. - Nad Hlbakov Ceskov" rosz agyagos fold, egy mellette levo
uttol szarmazik. - "Oplakani Vrsok" egy kis dombocska, kozep minosegii
foldnemmel; — regj monda szerint e helyen sok sok szazadok elott egy bevandorlott nep letelepedni akarvan, - a Nemethi lakossag ezt megengedni nem
akarta, a mi egy nagy verekedest okozott, az idegen nep, mint vesztes fel nagy
rivassal eltavozvan azt mondta "no vet si mi najdeme sebe ohleba" nem
messzire innen menven ujonnan letelepedett, es az uj helyseg Szebellednek
elneveztetett, totol Szebechlebe. - Az erintett verekedes es rivas adott tehat az
emlitett diillonek ugy mint az uj kozsegnek nevet. - "Suchi potok" igen rosz
agyagos foldek, melyeken keresztiil eso alkalmaval a hegyekbol lefele viz is
folyik, az eso utan pedig egeszen kiszarad, irmen a neve. — "Nad Lipinkov"
kozep josagu fdldnem. - "Zalistja" fekete es legjobb szantofoldek a hatarban.
- "Nad h i l " kozep josagu fold, egy illy nevu erdocske folott. - " K l i n " igen
sziik diillo, innen a megnevezese. - "Nad Balazsov K r i z " egy keresztol, melly
itten valaha Balas csaladja altal felepitetett. - "Nad Rakovszki Haj" ezen diilo
legkozelebb Rakocz helysege mellett letezik es rakoczi hatarba is tartozott, de
ket szazad elott a Nemethieknek odadatott, es pedig egy bizonyos Rakoczy
Matyas a torok haborukban elfogadtatott Rakocz kozsege a nevezett diilot
Nemethieknek — 100 darab arany es 300 forintokert eladta, es igy ezen penzzel
Rakoczy Matyast a fogsagbol kimentette. - "Hradska Put" rosszabb agyagos
fold, nev6t egy mellette levo fold littol nyerte, melly Rakonczatol Korponara
vezett. - "Hornye Sedla" igen jo fekete fold, ezen nev nyereg formajatol
(: sedla :) ered.
A hatarban levo retek 304 katastr holdbol all, es pedig "Hornja Dolina"
"Dolna Dolina" "Suchi Potok" es "Brodnje L u k i " diilo elnevezesek alatt, melly
nevek mind a fekv^sekbol szarmaznak.
Legelo 940 katast. hold, tobbnyire rosz, koves, szaraz, az egesz hatdrba
szdtszorva.
Erdo 812 katastr. hold a kovetkezo reszekbol all, mint "Kukuska" legjobb
erdo a hatarban, egy magas hegy, mellynek elnevezese bizonyosan szokas szerint
az ugy nevii maddrtol szarmazik, ezen hegybdl a kilatas igen gyonyorii. —
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"Bukovina" szinten magosan fekvo jo erdo, a n^v az ottani biikfdbol ered. —
"Gyuran" "Baldska" ^s "Haj" kozdp minosegu erdok, mind fiatal fdb61 4U. "Hovran" egy magos hegy, jo siirii erdo, a neve bizonyosan hollo maddrt61 ered.
- "Zsarnoszeg" a mellette Uvo herzeg Coburgj pusztdtol neveztetik.
Sz5ii5 63 katastr hold, "Dr6n6" "Od Lehotki" "Husin" "Vrsok" 6s
"Baldska" nevii diilokben all; a szollok magdban tobbnyire rosszak, elhagyottak,
de 6t 6y 6ta megint sok kioltetetett, szoUokaljakon pedig jo fo nyol, kiilomben
is jo 6s sok gyiimolcs terem.
Szerkesztette Nemethiben' 1865* ^vben.
Pinter Kdroly

* * *
1. Nimpti neven elso okleveles emb'tese 1246. (Bakacs 159.)
2. Az elso tatarjaras 1241-ben volt. Az ebnondottak annak az emleket oizik, hogy
az eredetileg nemetek altal letrehozott telepulesre szlavok is koltoztdc, hiszen a falut
1268-ban eloszor nevezik Totinak, ez a XIII. szazadban meg tobbszor is elofordul. Nemti,
Nempti neve kizarolagossa a XIV. szazadban rogziil. (Bakacs 159-160.)
3. Nemeti lakoss^a 521, teriilete 1896 hold 1856-ban.

90.

OSSOD

Helynevek

[251']

Ossodi kozsegbol, N : Honth megyebol.
Ossod kozs^gre vonatkozd adatok.

[251^]

1. ) A ' Kozsegnek neve Ossod (: Sudince :) N: Honth Vmegyeben, Selmeci
jarasban, Pozsoni keriiletben fekszik, torvenyszeki hely. Ip: Sagh. A ' Kozseg
jelenleg a Selmeci Jarasbeli szolgabirosag ala tartozik politikai igazgatasi szempontbol veve. Hataros: Lissoval, Egyhaz=Mar6thtal, Tereny es Udvarnokkal.
Maga a' helyseg fekszik egy a' Marothtol ejszak feliili Lissoi volgytol jobbra
elagazo volgyecskenek osszekeskenyiilo vegpontjan.
2. ) Ossod, a' a mennyire az oregeink elodeik vallomasai kovetkezteben
emlekeznek, meg folytonosan a' mostani neve alatt osmeretes volt, nem csak
megyejeben, de jo borai kovetkezteben tagasabb kdrben, tan Hazankban is, —
melynek lakosaik tiszta totok.
3. ) Ezen kozseg, amint az hagyomanyilag bizonyos Patkoshoz tartozo
puszta volt, kesobben pedig ide az ev szamot okmanyok hianya miatt meghatarozni nem lehetven — nem tudatik mikori tajban a' foldes Urasagnak engedelmebdl szomszed tot helysegekbol nehany csalad itten megtelepedett az altalok akkoron epiilt fahazakban, jelenleg pedig 37 kobol csinossan felepitett
lakohazak 's meilek gazdasagi epiiletekbol all ezen helyseg. Az Anya konyvbol
kitiinik, miszerint mar 1700 evben helyseg Ossod Kohary Andrasnak tulajdona
volt, es Essednek hivatott.*
4. ) Ossodi hatar Urasagi Majorsagon kiviil 14 egesz hazhelybol all. Diiloinek nevei pedig e' kovetkezok: role pod Winicjami, Dolnja pazit, Konopnice,
Nad Hrabym, Spanje Bjeli, plastina, od Terjan djeli, Breztik, Nad Studnan,
Zpodnje djeli, Wrchnje djeli, pod Cestom w Komeni, Na Tesar Kunci, Sirokje,
Prowjenki, Dluho djeU, podhornau horau^ Liiki: Siroky, Bartal lazi, Blatina,
[252r]
Lazki. Pasienki Na Stranyi, hrabja, haj, Cedinje, Nad Studnou, rajski potok.
Winice — Na Stranyi, honija hora. E hatarban mindenfeie gabona, kivaltk^pen
pedig tiszta biiza es fozelek boven terem.
5. ) Helyseg melett kozvetlenul egy kisded patakocska csergedez, mely a'
hely ejszak feloli oldalan egy vizmosta arokban legelo domb oldaldbol fakad.
Magaban a' helysegben 4. emberi szorgalom altal epiilt's fentartott kut vagyon,
de a' helyseg also reszen talalkozo ket forras oly bo mertekben fakasztja a vizet,
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hogy azzal az eg^sz kdzseg lakdit's marhait a' legnagyobb szarazsag idej6ben is,
elegendd vizzel latja el, 6s soha t61en altal meg nem fagy, mely forrasnak egyike
igen jd izii vize miatt '^wjato6na woda" neveztetik.
6.) Koburg August Gdthen jelenlegi birtokosanak Ossodi hatarban, szantd
fdldbiil 6s legeloTjol alld pusztaja van, r^tek 6s erddk benne semmindk nem
leteznek.
Kelt Ossdddn^ 1864 Junius hd 30*"
Kolbenhayer Mihaly
kdzseg jegyzo altal mp

Inenus Janos bird
[P. H.]
*

*

4>

1. Elso okleveles emlitese Usud alakban 1263. (Bakacs 165.) A helynev az CJs
szemelynev szarmazeka -d kepzovel, az alapjaul szolgalo szemelynev etimologiailag azonos a
mai OS, azaz 'elod* fonewel. (V. 6. Osku, Kiss 492-493.)
2. Ossod lakossaga 158, teriilete 685 hold 1856-ban.

91. PALAST

Palast kozseg jelen allapota, valamint a' hajdani homdly
fedte koriilm^nyeinek a lehetsegik terjedo leirdsa.
Palast kdzseg Hont megye Ipolyi Jarasba szerepel es pedig szekelo Ipoly
Sag m: varostul eszaknak masfel dranyi tavolsagra, vagyis 6/8 ihre. Palast kdzseg
hajdant dt kdzsegekbiil allott t. i. Alsok, Felsdk, Utzza, Gardon, es tuban: ami
azonban Maria Teresia Pels: Kiralynenk altal kibocsajtott K . Urbariom alkalmaval mind ezen dt hatarok egybe olvasztattak, 's az akori kozbirtokos fdldes
urak kdzt birtok aranylag felosztatott: hogy dt kdzseg volt az tagadhatatlan,
mert minden kdzsegnek meg volt a' maga kiildn biraja, de e fdldtt meg volt egy
fd Bird, ki meg ezen Cimmel forradalom eldttis elt, vagyis Deak Matyas fd Bird,
valamint ezen kdzsegnek az eliiljaroi kivalasztott dregebbek evrdl evre hat egyen
Tanacs (uram) Cimmel maji napig elnek, eskiidt azonban van e' kdzsegben,
ezeknek kdtelessekiik tizedjeikben a' fd Bird altal ki adott helybeli eld forduld
parancsokat tiz eskiidt 10 tizedben haztul hazra kdzze tenni. Palast kdzseg
fekszik tagas volgyben Csabrag es Korpona patakok dsze folyasa felett, lakossai
katholikus magyar paldczok, a' kdzseg honnet vehette nevet az homaly, ha
azonban Dugonics Andras hajdant kir: oktatd Magyarok Szittyabul kijdttdkrdl
irt historiajaban 1. Kdnyv V * szakasz: Harmadik reszben olvashato, hogy azon
Csabai Atyafiak kik a' szittyai Magyarokkal jd egyessegben eltek a' Tanais vize
mellett a' Kutigurokon feliil, es dket Poloricoknak neveztek, e. s. t. ezen nemzet
eltelepitetett amint Dugonics irja Matra hegye tajan, Amibiil Palast, es mas hatar
vegeket is a' tekintettbiil, hogy a' bellebb lakd Magyarok iigyeiket biztosabban
vegezhessek fedezeskep - Fedimes magokat be palastoljak v a' szomszed Tdt
lakosoktul el palastoljak a' mevezett Paldczokat eld drsiil fel allitottak, es igy
szarmazhatott az el palastolasbul a' Palast Kdzseg ds Magyar neve.' Hajdant
hogy totok laktak e' kdzseget^ kitettzik az ejszaknak fekvo Also Rakoncza
(hajdant Rakocz) kdzseg reszen eso diilldk elnevezesebdl. Palastnak tehat amint
Csabrag vizet a' Korpona vize magaba foglalja, csak Korpona vize neve marad,
minthogy e' viz Zdlom Megye Dobrovina kdzsegnel veszi szarmazasat, mar
Korpona Sz: Kir; Varosba tdbb malom kereket mossa, lejdn, es Paldst nyugati
falu reszen elfoly es Ip: Sag alatt fel dranyi tavolsagra nyugatol az Ipolyba
szakad. PaJast hatarbol pedig e' viz delnek men, 's igy a' dulldk nevet is ezen viz
bal partjatul irvan - itt amint Csabrag viz hidjan at keliink a' diillo neve Mezo,
ez azonban magaban foglalja Lcnicske Kiss diilldt, ezen Mezo nevezetes nem
csak fekvescnel fogva, de cmlckezetessc teszi azt az 1552* dvi 9'k Augustusban
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t6rt6nt gyaszos iitkozet, ahol 12.000 ezer Magyar kik a' Banya varosok fedez6s6re voltak fo vez6rj6k Sbardellatis Jdnos Agoston Vaci Piispok, es Esztergomi
n: Prepost vezers6ge alatt a' Torokoktiil legyozettetv^n irgalmatlanul megolettek, eml6ke kiilomben egy fen allott, de az ido mar anyira elviselt kiilso alaki
ko szobor mellyben Maria k6pe letezik; mar mar eny^szetnek indult, amely
statust jo eml6kezetii Ullmann Bernat Foldes Or a' regisdg kedvellqje, 6s becsben
tartqja a' mostani jo dllasara emelt, 's igy ezen szerencsetlen fo vezer sir em\6k6t
fedezi,' ami azonban onnet gyanitatik, mert e' hely laposon halmot k6pez:
talaltatik m6g e' tajon elhullott hadi eszkozok, sott Patai Martonne 1861i'f
6vben Dzazga alatt ily alaku kardot talalt a' Korpona vize derekaban mdsfdl Idb
melys6gre a' fold szinetol, ami azonban Csizik Lajos Kasznar Urnal eltiint, de
m6g kesse hasznalhato lett volna. —
Dal diillo Retseg - Gyula. Rendek. Konyerad szollo. Had dullo. Laci haza
ahol Majorsdg Epiiletekkel all. - Olvan major epiiletekkel. Borovicskas. Iszkomya major epiiletekel — Kis kut. Szolcz. Hitlen patak. Csizser. Paska diillo,
ahol Epiilet alapzata szemlelheto. Plecso. Re6. Padnice. MEl-arok. Balla harasztja.
Tilalmas Dolina. Raklapos. Lapos, Kocsik, Peto, Rozsahegy allya. Jalso eleje.
Iszkona teteje. Erdoseg. Lomoc oldal. Klesznav6r. Omlas. Vida pallagja. Jalson
oldal. Kecske hat. Jedzina. Oszikoi torok. Osziko. Kerekerdo. Cserborona.
Harsas. Terno. Csernyevisk. Knasoria homlok. Litva volgy. Magospart. Hiirhegy.
Szeles volgy. Bende. Pinke. Agyigas. Doktor foldje. Russo. Abrava. Meheske.
Boriska. Sipka oldal. Bzezo tete majorsagi epiilet. Szent Gyorgy Mezeje. Oriasny6k komyeke. Farkaspallag Lisine Egyhaz attya. Tiiri Pal rettye. Kiss meredek.
Dzazga. Csongrad, Esteto. Nyulhegy. Pernyes foldek. Dobrova. Cseresnyefa
volgye. Hegyfark. Kolyuk oldal. Kutya hegy. Reves telke. Osztasok. Pusztafalu.
Singer. Tarics. Babice. Pankhegy. Csererdo. Okorpatak. Litvanc hoi hajdani
epiilet talpazata szemlelheto, kozsegtiil egy oranyi tavol. Nagy Kemenc.'
Pazmanhegy. Turi hatarnal. Kiss Kemenc. Nadas Patocsik. Vendego. Szollohegy.
Tarics. Babapatak Totes kiittya. Ogyin. — es igy elo advan a' kivant diillok
nevsorat. —
Palaston^ 1864

^
4
Thuroczy Karoly mp Jegyzo.

* * *
1. Palast elso okleveles emlitese 1156. (Bakacs 166.) Also- es Felsopalast 1288, Utca
1331, Egyhazaspalast 1431, Radopalast 1454, Utcapalast 1472 stb. (Bakacs 166-167.)
2. Palast XV. szazadi jobbagyneveit Id. Bakacs 170.
3. A palasti iitkozet 1552. aug. 9-10-en zajlott, a csaszariakat Erasmus Teuffel
kiralyi fokapitany vezette Hadim AH pasa elleneben. A fogsagba esett csaszari foparancsnokot Konstantinapolyban a Boszporusz vizebe fojtottak. A csataban elesett Sbardelatti
Agoston vaci puspok is. (ISTVANFFY M.: A magyarok tortenetebol. Bp. 1962. 257-260.
es Borovszky 61.)
4. Palast lakossaga 1107, terulete 8717 hold 1856-ban.

92.

PALD

Helynevek

[255']

Paid kdzs6gbdl, Honth megy^bdl.
16 pontra
[255v]
Paid kozseg Honth Megye Bath Jaras Also Keruletben fekszik's Kozigazgatasilag a' Szalka (: Ipoly :) mvarosban szekelo szolgabirosag hatosaga ala tartozik. E ' kozseg a' Szikencze folyo mellett fekszik.
2 * , 3 * , es 4ik pontokra.
A ' Kozsegnek neve mindig Pdld neven fordul elo, (mely) 1706tol mely
dvtol bir anya konyvel, mint egyetlen regibb idokre vonatkozo okmannyal —
hagyomany szerint a'*Kozsegtol delnek a' Nemedi hatarban van kozlegelo,
mellyet falu helynek neveznek — errol az mondatik, mikent Paid Kozseg
hajdanta azon helyen volt telepitve.'
•
5 * pontra.
A ' nepesseg honnan lett szarmazasa, vagy honnan lett jovetele - errol
mitsem tudhatni - e' leg regibb iratokbol kitunik, hogy e' kozseget mindig
magyar ajkuak laktak.
6 * pontra.
A ' helynev eredeterol se irott sem hagyomanybol legkissebb sem tudhato
— az erre vonatkozo iratok hianya miatt.^
7 * pontra.
A ' Kozseg hataraban letezo diillok kovetkezo elnevezesekkel birnak
. 10 diilo Belso telek - melly magaban foglalja az epiileteket, Es kerteket.
2ik Nagy Alajaro — szanto foldek.
3 * Kis Alajaro — szanto foldek.
4ik Nagy Siri - szanto foldek.
5 * Kis Pallagok - szanto foldek.
6ik Nagy Pallagok - szanto foldek.
7 * Also Kis Siri - szanto fold.
l256r]
8 * Felso Kis Siri - szanto fold.
9 * Goboly V Bajthai ut, szanto fold es legelo.
10* ' Elhagyott foldek - Ezen foldek termeketlensdge, es az dporsagtol
okozott karok miatt elhagyattak,
1 1 * Kecsk^s lapa — erdo r6sz mellybe hajdan a' Kecskek legelore hajtattak.

2-0

[256V]
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1 2 * Feh6r ret, Egy hegy, mellyen keresztul egy lit Paldrol Szalkara vezet.
1 3 * Kis foldek. 14'^ Diilo. tJj eresztvdny. - Ezen foldek hajdan 1/3-dal meg hosszabbitattak, es ettol nyerven a nevezetoket.
15* dulo. Elso Zseller foldek. 16* diilo. Falu folotti szollo, hegy - minthogy a' Kozseggel majdnem
6rintkeznek - azert a nevezetett nyerte.
17*'' dulo. Csegze volgy - legelo.
dulo. Masodik Zseller fold. 19* diilo. Oreg szollo hegy.
2 0 * diilo. Gazsi berke - legelo.
21''^ diilo. Kis pusztak szanto foldek.
2 2 * diilo. Nagy pusztak.
23*^, diilo. Hossziik - Ezen duloben Uvo foldek hossziisaguknal fogva
nyertek e' nevezetett.
24*'^ diilo. Molnarok diileje — szanto foldek.
2 5 * dulo. Szero hely.
dulo. Kis erdo.
27»k diilo. Harmas hatar - Eme harom halom kepezi a' Paldi Kis Gyarmathi es Szalkai hatarokat.
2 8 * Csigak - szanto foldek erdo mellett.
2 9 * Banyi szollok mellett - ezen duloben Uvo fold csoport a' Kis
B6nyi szollok mellett teriilnek.
30^^ dulo Gyep foldek - szanto foldek.
3 1 * diilo. Haraszti szollo hegy - melly szomszedsagaban bo forrasii kiit
talaltatik.
3 2 * diHo. Tanya - legelo - egy domb.
3 3 * diilo. Kaposztas 34ik dulo. Kenderes
35ik ^^iQ^ peis5 ^Letek - kaszaU6k.
3 6 * dulo. Hegy alja - Egy lapa - legelo.
37ik diilo. Fuzes - beultetett hely.
38ik dulo. To hely - jelenleg nadas - e mellett a' Kozsegnek a*
Szikincze folyamon egy malom.
3 9 * diQo. Also Retek 4 0 * dino. Nyilasok - Szanto foldek a' Kaszallo retek kozt.
4 1 * diilo. Felso Retek a' Szikincze eren tiil.
Jegyzet.
Paid kozseg keletkezte, nevezete eredetdrol — ben6pesit6s6r61 vagy diilloi
nevezetenek eredeterol itt helben nem talaltatnak —, annyit tudunk, hogy a
K6zs6g mindig az Esztergomi Fo Kaptalan tulajdonahoz tartozott - fiok templom 1762* ev elott benne alapitatott, 's ettol fogva van anya Konyve.
A ' Tagositas hatarunkban mind ez ideig megnem tortent.
Kelt Paldon' 1 8 6 5 * ev Majus 12en

HONT VARMEGYE
jegyz6
Pilisy Istvan
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241

Horvath Imre + biro
Kruprecz Andras • biro
£rsek Pal
[P. H.]

.

1. Paid elso okleveles emlitese Pauli alakban 1135. (Bakacs 171.)
2. A Pauli helynev jelentese 'Paid', a Paid alak a Pal szemelynev -d kepzos valtozata.
3. Paid lakossaga 319, terulete 1315 hold 1856-ban.

93. PECSENIC

[257r]

Helynevek
Pecsenicz kdzs^bdl, Honth megy^bSl.

[259]

Pecsenicz helyseg eredetet homaly fedi* - fekszik Honth Megyenek Bathi
jirdsaban. Hatarai ejszaktul Also Almds - Kelettiil Ledeny — d^ltiil Bathi
erdoseg 6s szollo hegyei - nyugattul Bath varossa es annak szanto foldjei.
Nagyobb r6sze hataranak hegy es kosziklas, keletre fekvo erdeje olykor boven
tolgyfa makkot terem; szanto foldje kevds, magas es delnek kitett szollo hegyei
jo asztali borokkal es izes gyumolcsel kedveskednek. Tot ajku Romai Katholikus
lakosok szama 300. 161ek kik uborkat termesztenek, 6s gyiimolcs fa nemes6t6ssel
foglalatoskodnak, kozottok a gazdak szorgalmatos fold mivelok, zsellerek pedig
viddken aratassal, cseplessel szerzik meg mindermapi kenyeriiket. Hegyeinek
legmagossabb csiicsai ( CriCpes osztri vrch). £piiletei koziil jeleskednek a Beszterczei kaptalan harom emeletes kastelja es a Plebania lak haz, amellett a
plebania 6s a kaptalan k6t kerekii malmai egy oly anya Templommal melynek
eredete sokkal e\6hh valo a falunal, az elott Jezuitake'olt.
Kelt Pecseniczen 1 3 * Junius 1865.
Krko Martin Richtar
Baynok Jano prisassni
Polak Ondrej prisassni.

[259r]
Pecsenyitz az elott Szollos helysege fekszik Hontmegyenek felso Bathi
jardsaban, hatarait Keletrol: Ledeny, dehol Bathi Erdoseg 6s szollok, nyugotrol
Bath Varosa es aimak szantofoldjei, ejszakrol Also Almas es hatara. — 79
lakohazai kozt emlitest erdemelnek a Plebania lak es a Beszterczei Kaptalan 3
emeletes Kastelja, mely a hagyomany szerint epiilt 1500=ban, hajdanaban Jezsuitdk birtoka volt. — Romai Katolikus tot ajku lakosok szdma 310, kik
szorgalmas foldmivelok, buzat bort es uborkdt termesztenek. Magas szollohegyei
delnek kit^ve nevezetessen: za kostolom, Stinkrar, Modliar, Ruost es Tale j6
dllani valo borokkal kedveskednek. — Szollok alatti, Kozeps6'k, 6s a malom drok
feletti hatdrrdszek mind buzdt termeszto foldek. — Racsina es Vrcha volt puszta
szollok kev6s de egeszseges takarmdnnyal szolgdlnak. Borsova, Hdj, Tricpes,
Chrast, Rajd, legmagossabb Osztri vrch tolgyfamakk termo erdo czikkeken
Legeloje Tdcsnik, Sztrdnya, Hvizda, Kosziklds es bokros legellok. - Patakja a
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Szitna hegybol fakad Almasrol erkezik, 6s innen a Bathival egyesiil, mely koriil
keves szenaja terem ezen helysegnek, kiilomben az egesz helyseg hataraval
egyetemben oily vizetlen tartomany, hogy miutan forrashoz sehol sem juttatt
alkalmat, a patak pedig nyaron kiszaradvan, a lakosok szomszedsagban k^ntelenek ivo vizert jarulni.
Ez volna nezetiink szerint valo helynevekriili jelentesiink.
Kelt Pecsenyiczen Januar ho 23an 1866,
A patak neve Szikincze.
Krko Martin Richtar
Benko Pavel prisazni.
fiszreve telek
Meltosagos Baro Nyary Adolf, Bathi Jarasi Fo Szolgabiro IJr altal tettes
Biros Lajos — Szolgabiro Orhoz — intezett abbeli fel hivasara - miszerint Pesty Frigy6s - magyarorszagi- helynevek gyiijtdsevel foglalkozo Magyar akademiai tag — kivanatahoz kepest - a' Vallalat kozerdekei hasznossagara tekintve, - MegyebeH Kis Ker — Pecsenicz es Varsany — regj helysegeket illetoleg
terilleteiken elofordulo helysegek regibb nevezeteiknek 's helysegi nevezetessegeiknek kipuhatolasa sziikseges okadatok megszerzese's tudomanyos elomunkalatok elosegitese — vagy eszkozlese vegett — alkalmatos egydnisegek megszereztessenek, — rdszemrol oda iranyoztatnak:
1 ° ' Hogy — Pecsenicz helysege — Kiskertol — es Varsanytol — tavolabb
hegyi videken - helyezve leven, s 1 8 4 8 * evig - Beszterczebinyai kaptalan
Fdldes Ori hatalma ala tartozvan, csak is ugyan azon Kaptalannil — r^gj
leveitdrabdl - nyerhet e' tekintetben n^mi okadatokat - mert Pecsenicz helysdgenek — hajdan mds neve volt — Pecsenicz helysegben — hajdan Jezsuitdk
Klastroma — 6s Kiildnds levdltdrok fenallott Ipolysdgi Klastrornal — Beatae
Virgjnis Mariae de Ipolysdg — kapcsolatban. Cseh Peter — kiil orszdgi rabid dltal
— 1 5 4 0 * ev folytdn kipusztitva.^
2^ Kisker es Varsdny — szomszed helysegek tdvolabb Also videken fekven
— hajdan szinte nagy kapcsolatban - jelesiil tdrdk-betdrese 's tanydzasa iddszakdban - Magyar tdbori vonal mellett dllott - Fdldes Urak voltak - Jdnokyak - Nyaryak - Majlathok - 's masok. Azert is Alsd es Felsd Varsdny
nevet kapta utdbbi helyseg — mellynei ket Puszta — li. m. alsd reszen Krdkd —
Felsd reszen Csuda, letez. Krdkd es Kis Ker kdzti teren Szikinczei patak partjdn
's medreben is meleg viz forrdsok is taldltatnak. Felsd Varsdny felett Csydai
pusztdn Csuda-vizi-kut - letez, melly vizek — szinte nevezetessegek koze tartoznak; mikrdl Mtgos Bard Nyary Adolf fd sz: bird Ur keze alatt levd Danoky
es Nyary feie csalddi 's nemzetsegi — nevezetes leveltdr — okadatokat nyujthat.
- Bdth' nov 12en 8 6 5 ,
Raksany Pdl mp
jegyzo.

[261']
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1. A koz6pkorban Szollos, elso okleveles emlitese 1135. (Bakacs 172.) Kesobb
Pecsenicz, azutin Hontbesenyod.
2. Cseh Levai P6ter tovaszmester (1404-1415), erdelyi vajda (1436-1437), macsoi
ban (1427-1431), valoszinuleg rola van szo, esetleg Cseh Levai Laszlordl, Giskia.'huszita
vezer egyik hiveiol, aki Salgot birtokolta Hont megyeben es onnan pusztitotta elsosorban a
vici pUspoksegnek a birtokait a X V . szazad kozepen.
3. Pecsenic lakossaga 304, terulete 1380 hold 1856-ban.

94.

PER0CS£NY

Perotscny Kozsege 6s hatdrabeU Helynevek
le irisa s lehetd magyarizata.

[262']

1 ° ' Perotscny Kozsege nev^t vagy a tot szotol Peracz, mely magyanil.
pereczet tdszen veheti, mivel rdgi idotol fogva de jelenleg is asszonyai meg a
tavol is vasaros heleket is perecz siitemenyeikkel Idtogattak s latogattyak, innen
Pereczanyi vagy Perecsanyi; vagy Pertol 6s csiny szotol vehette, minthogy e
nepnek jellege a perlekedes es az erdokbeni csin t6telek, mellyet kivalt egy par
szazaddal mikor m^g a hatarnak jelenleg mi velds alatt alio resze is erdokkel volt
be nove, feltetleniil gyakorolvan, nyerhettek.^ Fekszik ezen Helyseg Honth
megye Ipolyi also kertileti jdrasaban Vamos Mikolai szolgablrosagba a hoi ado
hivatal s Financzbal is van. Esztergomhoz 5; Vaczhoz 4 ; Selmeczhez 6 s a
Dundhoz hoi leg kdzelebb 3 m. mertfoldnyire. Ipoly Sagtol Szobig levo orszag
lit, de jd orszag lit mellett - hatarozzak N . Krdl; Kemencze tdtul Kamemjicza,
hoi hajdan a Megye Szekhaza volt, mely le egven szazadokon altal romjaiban
he vert s jelenleg egyresze kijavitva cseled 6s magtdrul szolgal a Primatianak;
Delrol Dios Jeno Szokolya, Herczeg Eszterhazi Ip. Pasztoi Uradalomhoz tartozo
roppant erddsegekkel 2 kdzseg hatarjaival, melyekkben szarvas dz ddmvadak
satt. nagy bdvsegben tenyesztetnek s a farkasok es rokak szinte hiiseges drkddes
okadrt strichnirmel taplaltatnak. Delnyugatrdl Bdrsdny svab tdt magyar Cath. es
Luth. lakosokkal, mely is nevet hihetdleg a Bor-dzdntdl hoi mostansag is
ugyanaz, de kivalt ez elott gazdag bortermesek voltak, hegyek kdzt el biijva es
erddsegekkel diisan el lattva^, 865ben
tuz altal csak nem egdsszen porrd
egve, primatialis vette. Nyugotrol Vamos Mikola £szakrol Szakallos mellette Bel
nem e' Jupiter barbatusnak lehetett e itt valami balvanya; az Ipoly teres retes . [262^]
vdlgyen csak egy tizedel is gazdagnak hiresztelt sok szena termo fold es bor
termdserdl Cath. Luth. Templom s ima hazak es Ref. lakosokkal ndpes Eszterhazi Herczeg Ip. Pasztdi Uradalmahozi tartozd kis Helyseg. — E s z ^ Keletriil
pedig Tesa hajdan praedialis birtok jd boraival, csak hogy egy par 100 akdnal
kisebb termesbe sem alithat tdbbet eld, hirhedett neve talan "a Te is a" az az
Teis praedialista vagy. Tesa awagy homokos hatarja, akkoriban Eper, Szilva fa,
megyfa iiltetmdnyekkel, tablakra osztva mintegy szdp kertet; ambar ez is van
80. holdnyi s Uri sz6p lakkal; tiinteti eld. - Foglar Imre s Fay Orse altal
telepitett Templommal, most Boronkay dzvegye.
Perdcsdny maga all a T6sa, Kolbasz, hosszu sor, Kotsmafold, piacz sor
litszakbdl, Puczko, Jager szdg, Matyasi szdgebdl 200 hazzal, mint egy 4 0 0 .
csaladdal, 1040 Idlekkel, kik kozul 1000. Ref. 20 R C . 20 sidd; 8 5 8 - 5 9 b e n
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Epiilt s bovitett uj Templommal. Harangjai 1602 6s 1643b61 valok (a XVIik
szdzadbeli 5 * Evrol) Pap s Tanit6 lak Es Iskolaval 120-130. iskolas gyermekkel,
nEpessEge az Ipoly mellEki Palocz fajhoz tartozvan.
PerocsEny szEpen hangzo magyar neve rEgi, nem lEvEn ok ra, hogy szebbel
cserEltessEk fol, a multak homalydba visze el az, hanem hogy ez nem elso
telepulEsi helye sott valo szinubb 3 * , azt az alabbiakbol velemenyezhetni, a
Mostani KozsEg az emh'tett Orszag ut dEli rEszEn, az lithoz mErve igen 300 olhyi
mEly volgyben Es pedig egy Katlan forma Keletrol a Templom szilaibol, dElrol a
Kormatol, L forma kEt bov vizii soha be nem fagyo mosasra marha itatasra s fel
mErtfoldnyi futasa alatt, mely utan az IpoUyal Orsany nevii malom Es fa.
rakodonal egyesiil; 3 malmot hajto igen jotEkony forras altal keresztiil futo
mellye4Esbe; el van rejtve szalmas rendetlen szegEnyes Epiiletekbol all. - Elso
helye lehetett az ugy nevezett Szegyinka volgybe, mely Tot nEv TelepkEt jelent.
A mdsodik helye volt a mEg most is Elo Puszta templom Es Haranglab nevezet
alatt osmert szanto foldi diiloben; honnan, valamint alabbi teleprol is, vagy a viz
tdvollEte Es sziike vagy a Mongol tatatar vEsz, lovas Eszterhely vagy akkor,
mikor Fiilek SzEcsEny B Gyarmati Neogradi DrEgeli vEg varak miatti kiizdelmek
Es haboruk pusztitasai folytan, mikben a csak nem 2=3 mErtfoldnyi lakoknak
rEszt kelletvEn venni kEnteleniiltek keservessen osztozni, vagy Eppen a hatarban
mint ezt a Pogany TemetEsi diilo bizonyitja vEres Es diadalmas csatat allani, s a
vesztett fEl bosszujat Epiileteik fel gyujtasaval Erezni, s mas, alkalmasb s fElre
esobb helyet keresni, mi akkoriban az erdok kozepEben leg inkabb fol lelheto
volt mint azt a mostani helyzet tokEletessen bizonyitja, telepiilni kentelenitettek. — Lakossai — ha neviiket tekintjiik, magyar nEmet s tot fajbeliek, Es
pedig Banan totok mely banyaszt, Kusnyan mely sziitsot Gracza mely kapdt
Lehotai Leczki s Pisak, — nEmet Hinzel, Regman Krimpam; Fidel neme a
Fidehs diak szot, valamely romai Legio maradvanya, de a kik mar most vadon
azon Magyarok mEg pedig aimyira Magyarok, hogy ritka a k i totul tudna, soldateska mar kapkodni kezdi a nemetet miolta a katonasdi meg kezd orokleni. —
Ruhazatjok magyar dolmany Es nadrag nEha sarkantyus csizma kodmeny
Kanko sziir bunda. Asszonyaik elEg takaros magyar oltonyt viselnek.
Szokasaik: torok lakomak keresztelok sok koma, bov lagzi, tobb dinom
danom, keves munka jarom megrakja a kancsot de nem a szekeret tapson nem a
kapan koptattya tenyeret mikor legest szegEnyebb mint kellene lennie, nines
vaUalkozasi halloma, a regi notat fiijja, luher, burgandi s takarmany termesztEs
portan; s rosz a marhdja es kevEs; fo foglalkozdsuk szantds vetEs, nem tragyani;
— fa vdgds fiireszelEs Es olfa fuvarozds mely evenkent 1580-1600 jo frot
jovedelmez a' — Sidonak, pedig hatarja jo hatdr mEg jobb bort terem, de a
melyen dontesen kiviil nok vegeznek, apjok vagy a fiii a szeker utan fdt hordva
sEtdlgat. Meg jegyzesre mElto mEg is, hogy aimyira magyarra valtak, hogy a
gleba szerelme 's a dulce natale solum csaknem imdddsa annyira termeszetokkE
vdlt, hogy idegenek, dmbdr korulbelol lEvo helysEgekbe sokan eladtdk
OroksEgoket, nagy szdmmal leteznek de mEg ide be nem fEszkeltek magokat pedig sok volt az irtvdny foldje.
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878
1600
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ad Holdnyi hatarbol melynek tiszta jovedelme - 16.601 F t
954

1200

1600

1600

22 xr; - Kornyeket Uletve Szanto foldbol 1444 — — ; Retkertbol - 123 — - ;
SzoUobol
197

915
1600

1205

87——;
1600

Legelokbol

39

218—^,,
1600

1600

hold, 8340 Ft 99 x tiszta jovedeiemmel.

Herczeg

Eszterhazyt

Szantofbldbe

SzoUobol - 7 0 , lOed dezma; Legelobol 82
talanba 104

459

1400

Erdobol 436 — - - ,

784

542 — — ;
1600

1600

' -

Retkertbe

; Erdokbol 3679

hasztalan

'u'

1183

78-——;
1600

1600

• hasz-

i 8263 F t 23 x tiszta jovedeiemmel mely is az Ipoly Pasztoi

^
l^>i>^]

Uradalomhoz tartozik kinek is ezen feliil a Kozsegben jelenleg 600 Ftot jovedelmezo' kortsmaja, a Kozseggel kozossen birt 2 egy egy kereku malma, egy
csinos fo erdeszi lakja mely ennek elotte Hont megye tulajdona volt de el
csereltetett a VMikolan szekelo szolgabiroi helyisegert, es egy al erdeszi lakja,
nem kulomben a fonebb leiratatott erdosegbe 6 selleri hazra kik orokos fa vagas
6s fuvarozast tellyesitenek es szaraz pataki csinos epuletekkei fel szerelt juhasz
majoija van. Tagosztaly 864be letesiilt. lUyen nagy hatar sok es kiilonbfele hely neveket foglalhat magaba lassuk
tehat lor Keletrol 2°'^ Eszakrol 3°^ Nyugatrol es 4er delrol mellyet a
390

4116——
1600

Fenyo Cser Tolgy Bikk sok vaddal bovos erdo resze foglal el,

Eszaknak nyulo halmain s lapjain teriilven szanto foldek s keves rettek - 6s
pedig lor Tasmar, del keleti reszenek allyan szollok, tetejen kopar legelo deli
reszi oldala erdovel benott, hataruk mivelet alatti lapalyosabb reszenek leg
magosab pontja; Mig Kemencze volt a Megye Szekhele, Akasztofa alott rajta,
mely bol szogeket jelenleg is elo emberek gyermek korukba huzgaltak, nevet a
N6met taschen schnur vagy Taschen scherer szotol vette mely seb mettzot
rablot uton allot vagy az akasztofara valot jelent 's ebbol lehetett asztan a
Tasnar.
2. Szegyinka Totul, mely telepket vagy paloczossan Szeginka mely szegenyt sovanyat jelent mert bizony ezen diilotske eleg sovanka vagy szeginke.
3. Canyakor, ez egy kaszallhato volgy formaja a csolnakhoz hasonlit.
4. Kakas domb, most Kakas domb, hajdanta az Ipoly eppen az allyat
mosta, elhagyvan pedig ezen medret, az ottani laponyagon mocsar maradt
melybe kaka csate sas tenyeszet irmen ezen masodik emelkedettebb resz kakas
domb, most kakas domb nevet vehette.
5. Nyaloka vagy attol hogy viz aradasokkor az ar nyaldosta vagy hogy
szikes agyagjat a marha nyalni szokta, neveztetett.
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6. Kolingrale, az az Kolingrale hoi hajdanta bitofa letezhetett, nem
kulomben KoUng nemet szo.
7. Bagoles hoi bagoly volt a sasok hivoja, miket az itt szalasolo katona
tisztek lesbol lovoldoztek, hivatott az elott Boldog Asszony volgy^nek nem
messze \6w6n hozza a Remete kutja dulo, haranglab es Puszta Templom, melynek falaibol meg most is 6\o emberek madarakat szedtek, el hordattak s a
mostani haraszti major epiilt belole, mondjak, hogy valamikor butsu jdro hely
volt a Szent Kiithoz, most a kutnak semmi nyoma,
8. Pogany temetes, harcz folytan e mint ez tobb hazankban levo helyeken
tort^nt, vagy hogy valamely pogany romai telep lehetett itt, mit a kozel eso ip
Szakallos, valamint B6\k gyanusitani engedik, vagy itt volt temetkez^si
helyiil mely a puszta templomhoz igen kozel esik, csak gyam'ttatik.
g Bogarhegy hajdani Bogarhegyi birtkostol kire oregeink emlekeznek igy
neveztetik teteje szanto fold keleti 6s deli s nyugati oldalai most szoUovel
kezdetnek be iiltetettni, allyaba van a masik perocsenyi egykerekii malom,
10. Rokas arok. Szaraz arok. Zaporok ho olvaddsba vizet vezeto arkok,
utobbi partjan van 3 ewel ez elott epiilt igen csinos es alkabnas juhaszat.
11. Korteles Nyaras az elsobe sok korte a masikba nyar fa tenyeszik s
kivalt ez elott dusan.
12. Csaloka diilo szanto veto remenyet sokszor meg csalo sovany resze. r»
13. Garajtin gar ein deren Boden, hasztalan nehez talaj.
,
14. Sos pallagszikes csipolyogis zokany fold.
'nrn
15. Lankas vizenyos hely a szollok allyaban.
c/ul
16. Kecske majak: valamikor a kecskek legeloje most egy sines.
.
17. Hogrond arok. Barat arok, melyek viz mosta arkok.
19. Hatut, Kemencze fele vomilo erdos bercz tetejen levo fahordo lit.
'
. 20. Vorosmarom. bikket nevelo bercz, talan Vorosvarrom.
21*. Grindel a ki nemetiil tud magyarazza 3 lapa.
"'" - •-•'^•y-^-^--^22. Oltarko egy 8 - 1 0 oles fiiggoleges ko szirtt.
,
. r
'"^^"^
23. Holloko szinte ko szirt hollok kedves tanyaja. '''''
""•
24. Varbercz Sajgo Kiraly (ki volt nem tudatik a n6p igy nevezi) 40.—50.
ol atm^rojii varacska , meg lathatok a romjai, s falaitol igy neveztetik ezen
b^rcz, volt jobbagyai magokat azenak lenni mondjak, s hogy a Remete kiitbol
hordtak neki urberbe naponkent vizet es hogy hozzajok jo de kiilonben rettegett egy ember volt.
25. Lukats Irtvany; ezek irthattak, kik szinte valamely Kurutz nevu Urnak, kinek a kurucz berczi lakasat is mutogatjak, voltak jobbagyi.
26. Banya fole s Kovacs patak. Hajdan vas hamort mondanak itt lenni es
Var kutja, hogy tehat valaha itt var volt, ketto' is, az is tanusitja.
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27. Kurucz bercz, Kurucz banya, a fonebbi tJr birtoka volt. '
28. Pinteri bercz, meg lehet dongakat keszitettek rajta.
29. Hangyas bercz sok hangyairol, vagy talan birtokossairol igy nevezett
berczek.
30. Viski bercz, Mogyoros bercz, Halyagos bercz s Kopii godrok; a Viski
berczen hajdanta bujnyikok es a Kopii godrok bal oldalan lathato barlangok
enyhhelet adhatta nekiek, mondatik.
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Vizei, folyou
31. Drdno erdoseg es patak; Dren totul somfa, innen somfas.
32. Csema patak es bercz. Egyhaz patak. Oltarko patak mind ezen n6gy
patak Kelet eszaknak folyvan Kemencze fele, hoi a falu folott egyesulven
Pereszlenynel ipolyba omlesezik 5 hasznos malmot 1 1/2 mfoldnyi uttjaba forgat.
33. Ipoly az eszaki reszen, mely eddig ele Galsatol kezdve Neograd
megyei losonczi jarasi
fiilek mellett 30. kissebb nagyobb forrasok s
patakoktol taplaltatvan, innen 4 mertfoldni csavargasai utan Hont megyei Toth
Damasdi Helemba es Szobb kozsegek hataraban a Dunaba szakadvan meg sziinik
dlni. SzdUeik nevei: Malomhegy igen jo feh6r bort ad csak hogy keveset, nevet
az alatta levo egyik malomtol mely f. €v\a epen most cserep alatt
ujrafelepiilt. 7ed. Masodik Oreg hegy 9ed. Rig© hegy 7ed. Tasnir 7esek.
is NB. A Templom allyi forrast kar meg nem visgalni, ez soha be nem
fagy mindl nagyobb a hideg, armal melegebb; helybeliek sebek gyogyitasara es
fiirdo k6szit6s6re hasznaljak csiizos koszvdnyes sebeket gyogyit. 2. NB. A Templom Tornya a mostani pillanatig a regj; koriil volt valaha
kofallal keritve s temeto kornyezi. —
E tajon egy evtol olta lakvan, sem olmanyim, sem ndlamnal tobbet ki nem
puhatolt felszolitottjaink tobbet mondani; sem az dregektol, kik kozott egy 98
eves no, egy 84. es 78. eves oregek voltak s vagynak tobbet ki erteni; de mikent
nekem is nec mens nec spatium, studium satis erant apta paranti*; k i meritobbet
vagy ohajtottabbat elo mutatni a helynevek magyarazatara nezve, reszemrol nem
telhetik; az i r o l 33ig levok, hypotheticumok; - a mi azon folol eleitol mondatik a kozseg nev6n kiviil, hiven ldv6n elo adva azokdrt jot allok, s jelen e
targyban masod izbeni erotlen follepesem utan pontosabb magyarazot ohajtok.

[265^]

Iram Perocsenyt'* 866 Jan. ho 29en
Schus Sigmond jegyzo.

Helynevek

[ 266r ]

PerocsEny kdzsEgbdl, Honth megyebol.
Perocseny
I S O pont szerint van Honth megyeben, tartozik a Dunamelleki keriilethez,
Ipolyi jarashoz, 's szEkhelye Ipolysagh.
2ik pont. Perocseny kozsegenek egyediil egyfEle neve volt, 's jelenleg is
van, mas nevrol tudomas nints.
3 * pont. Hogy volt e hajdan e kozsEgnek mas elnevezese? emlekezet
errol sines.
*Magyarul: £sz meg ero sem volt elegendo jol befejeznL

[267']

250

PESTY FRIGYES

HELYN£VTARA

4 * pontra nEzve a PerocsEnyi kdzsEg r6gi lehet, mar ezerotszdzban van
rolla emlitEs.
5 * pont. Hogy honnan nepesitetett errol se jegyzet se tudomas nints.
6 * pontra nEzve a nEv eredetErol sem tudni semmit.
7 * pontra fiVS. PerocsEnynek van 3500 hold szanto foldje, Es 4000 hold
eredeje, hoi a tagositds 1862* evben megtortEnvEn. A szantd foldek tobb diilei
kozt van ketto, mellyek kozziil az efyik Pogany templomi diilonek, hoi az
Epiiletnek nEmi nyomai maig is latszanak, a masik pogany temetonek neveztetik; mely diilok a nevezett kozsEgtol 1/4 ordnyi tavolsagra fekiisznek. Az
ErdelyEben van egy hegy csucson epiilt be mohosodott rom, mely nagy rEgjsEgre mutat, a nEp nyelvEn Sajgo vdrnak neveztetik. Hogy e Vdrban hajdan - de
hogy mikor nem is emlittetik —, csak annyit tudhatni rolla a nEp rege utdn,
hogy - valami Sajgo nevii fejedelem lakta e fElre eso buv6 helyet, nem levEn
errol bizonyos jegyzet — leg hihetobb hogy valami rablo fonok vonta ide magdt
a rEgi haborus idoben, kit Sajgonak neveztek hajdan, a nEp szdjdn csak ennyi
forog rolla, — kar hogy mind ezekrol hitelessen tobbet tudni nem lehet. - Meg
emlitendo egyszersmind hogy PerocsEny kozsEgEt hatarozzdk fiszakrol Kemencze Es TEsa, DElrol Vdmos Mikola kozsEgek, - Keleti rEszEt hatdrozzdk a
Diosjenoi Es Szokolai hegyldnczolat teijedelmes erdovel £szak nyugotrol az
Ipoly folyovize hasitja's hatarozza. —

* * *
1. Perocseny elso okleveles emlitese 1324. (Bakacs 70.) A helynev szlav eredetii,
tulajdonkeppen azt jelenti 'a tulso parton lakok'. A nevet az Ipoly folyo jobb partjan elok
adhattak. (Kiss 509.)
2. Borzsony helynevere Id. Borzsony 1. j^yzetet
3. Salgo var okleveles emliteseit nehez elvalasztani a Nograd megyei Salgo varatol.
A borzsonyi Salgo var elso okleveles emlitese valosziniileg 1386-1387, ekkor a kiraly
1394-t6l a Szecsenyi csalad a birtokosa. (Borzsony 70-73.) Mas velemeny szerint Szecsenyi
Simon vasarolta m ^ 1388-ban, 1411-ben a csaladi birtokosztaly alkalmaval neki jutott,
fiat, Salgoi Miklost 1424-ben Zsigmond kiraly eliteltette hamispenz verese miatt, a varat
elkoboztatta es leromboltatta. (Engel 146.)
4. Perocseny lakossaga 1006, teriilete 6341 hold 1856-ban.

95. P I E R G

HelynEv.

[268^]

Pierg.
jszorhoz Hontmegye szelen's BarsmegyEvel hataros Selmeczi felso jarasba
tartozo helyseg.
2orhoz Csak e nevEn ismeretes. [ De bizony! Siglisbergnek hiyjak n6metiil.]
jorhoz Hogy mas neve valaha lett volna semmikeppen kinem tudhatik.
4szerhez Pierg, az itt ugy nevezett "Wetermiken" felallitott .emlEk kobe
kimetszett betiik F . M. 's az ev szama 1072. szerint mar 1072* evben emlittetik.*
5sz6rhoz A legkozelebbi mar akkor letezo banyavarosokbol e helyre
banyaszni jottek, hoi miutan a banyaszat nagyobb viragzasba jott: a banya
mivesek hijanyaban, kesobben a banyaszok Cseh 's NEmet Orszagbol meghivattak, 's lassankEnt falut kepeztEk. = Hagyomany.
6szorhoz Pierg helynEv eredetErol, hagyomdny irott vagy nyomtatott emlEkek ugyan nem szolnak, de koztudomas szerint itelve, kovetkeztetni lehet,
hogy a banyatorokbol (die Schacht) kihordott kovektol (mellyek totiil pierg
vagy piarg neveztetnek) nevet is nyerE Pierg t. i . falu.
7erhez Pierghez legkozelebbi falvak: Windschacht, Stefulto, lUia.Pocsu- [268^]
vadlo, GyekEs, Wiszoka 's Kopanitz Bars MegyEben. Lakosai tot ajkuak de
nEmelyek nEmetiil is beszElnek.
Kelt Piergen^ April ho 20" 1865 Evben.
Schiller Gottfried
Biro
Naisl Matias +

*

ii<

*

1. Syglusperg neven elso okleveles emL'tese 1352, Perg neven 1388. (Bakacs 173.)
A XIX sz. vegen Hegybanya. i
2. Siglisperg (Perg) lakossaga 2007, teriilete 2143 hold 1856-ban.
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96. POCSUVADLO
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Pocsuwadlo
jszorhoz Honthmegye felso Selmeczi jaras.
2szorhoz Csak e neven ismeretes.
3szorhoz Hogy mas neven lett volna ismeretes, sem az itt talalkozo
okiratok sem hagyomdnybol ki nem vilaglik.
4szerhez Pocsuvadlo az itt U\6 1755 evtol legrEgibb okiratti konyvben
mdr emlitettetik.*
5sz6rh6z Honnan nepesitettett, sem okiratok sem hagyomdny utan kitudni nem lehet.
6szorhoz Pocsuvadlo helynEv eredetErol sem okiratok sem hagyomanyb61
ki nem vilaglik.^
7szerhez Pocsuvadlonoz legkozelebbi falvak: GyekEs, Felso- 'Also Almas,
Bagyan, Betuj, Sz. Antal 's Pierg. Foldje nagyon kovecses igen termEketlen
rengetek erdoktol, korittetik. Lakosai tot ajkuak.
NevezetessEgei: Pocsuvadloi to, melly a Selmeczi komyEkben, 10 tavak
kozt legnagyobb, mellyben ponty halak is 1 — 10 fontig nehezek talaltatnak.
Ezen to, erdoktol koritetik 's oily regEnyes helyen talaltatik, hogy tavaszi
idoben sok Urasagok altal meglatogattatik. Podhalik erdo maskEp jarvina melly
sok hiiiznak lakasiil szolgal.
Kelt Pocsuvadlon^ April ho 18an 1865.
Ltimkdr Martin Richtar
Suro Burco prisasni

* * *
1. Pocholla alakban elso okleveles emlitese 1333. (Bakacs 177.)
2. Az 1526 elotti helynevalakok nagyobb reszebol Pocsavilla, Pocsovilla, azaz Pocsafalva, Pocsofalva alak vezetheto le, vagyis egy szemelynevhez kapcsolodo -falva utotag.
A XIX. sz. vegen Bacsofalva volt a neve. (Bakacs 177.)
3. Pocsuvadlo lakossaga 387, terulete 2918 hold 1856-ban.

97. P R E N C S F A L U

Helynevek.

[272']

Prencsfalu kdzsEgbdl — Honth megyebol.
1. Kozsegnek harom fell neve el jelenleg t. i . Prencsfalu magyarol, Prinzdorf nemetol, Prencsov totul; minden majorsag es egyebb nevezetes iipiilet
nElkill; fekszik a regenyes Szitna hegy tovebe a Pesti orszag liton, mind a ket
oldalon levo hazakkal 134. haz szama foglalva magaban egy utczat - Erdok,
berczes sziklas, apro csorgetek patakok, volgyek, gyiilok es retektol kornyezve.
A videk igen noveny dus, egesseges vize es levegoe teszi 6t, a marha es juh
nyajak tenyesztesere foleg alkalmassa.
2. Ezen helyseg az eltorzltott hagyomany szerint mit a Tatarok h6
jovetele elott volt megalapitva. Az eltorzetott hagyomany szerent etelve. Ezen
helyseg ket falubol szarmazott, melyek egyikE a mai hegyscgtol ejszak nyugat
nevu Gyarfel nevezetu gyiilo, a masik pedig dEl fele Sirokd pazsit nevezett
dfilon, a melyik a diBok nevet viseltek hajdanaban. Mikor tortdnt az ev szamot
nemondhatjuk, es csak is kizarolag azt, a mint a hagyomanybol szdmunkra fen
tartott, hogy tudni illik ez a ket helyseg a felso le felE, es az also felfele indult,
6s a hoi talalkoztak, ott letelepedtek. Allitolag attol a tot egEtol preict, a mult
ido (prejsol) at ment at kelt) nyerte volna mai nevEt Prencsov.
4. Nem tudatik.*
5. £smeretlen. [A linzi bekeben 1645 a protestansoknak 90 templomat
visszaadvan, ezekbol Hont megye 4-et - ezeknek egyike
a prencsfalui.]
6. Nem lehet tudni.^
7. Dulok.
1. Slarnjarska luka szantd fdldek
2. Strat - szantd fdldek.
3. Rahqje Lucky — retek
4. Valachova studnia — szantd fdldek 6s rEtek
5. Novinni - szantd fdldek 6s erdo
6. Pokhaus — erdo
7. Szlivkova - dolina - Retek
8. Polya - retek 6s fdldek
9. VelkE Liiky - retek
10. Bele kamen - fdldek
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11. Cserven - REtek
12. Kopanyicze - foldek.
13. Fantyovszka — foldek es retek.
14. Nyemczov potok - szanto foldek 6s rdtek.
15. Szitnyanszky chodnik - szanto foldek, rEtek 6s erdo.
16. U Topolja - rEtek 6s erdok.
17. Nad Sztankojn lucsku - szanto foldek.
18. Vankoja Liika - rEtek.
19. Cserno Blato - rEtek.
20. Sztankov vr5ch - szantofoldek.
21. Medzi potoky - szanto foldek.
22. Pod Kameni vrch — rEtek 6s erdo.
23. Singli viz - retek es erdo
24. Banyistyia — retek es erdo
25. KrdsznE drevo — szanto foldek 6s erdo
26. Pod Bohov Vrsok - r6tek 6s erdo
27. Pred Kameni Vrch - r6tek 6s erdo
28. Kinczov Vrch — szdntdfoldek 6s r6tek.
29. Pred Gyiru - Kertek, r6tek, 6s szant6f61dek.
30. Hradok — szanto fdldek 6s r6tek,
3 1 . u Sluca - r6tek, kertek, 6s erdo
32. Fasangov szddog - r6tek, kertek, 6s erdo
33. Nad Kosztelom — szantd fdldek 6s r6tek.
34. Za Humni, - szantdfdldek 6s r6tek,
35. Sinkovd Stranga — szantd fdldek, r6tek 6s kertek,
37. U Kamena - szantd fold? , r6tek, kertek,
38. Kotlini - retek, kertek,
39. Zlati Vrch - szantd fdldek.
40. Velky Vrch - szantd fdldek.
4 1 . Bila hlina - szantd fdldek.
42. Gazdekova luka — r6tek,
43. Sirina — szantdfdldek,
44. Za Zeme — szantdfdldek, r6tek, 6s kertek,
45. Hlbok6 Jarhy - szantdfdld, r6tek, 6s kertek,
46. Hudczov6 luky — r6tek,
47. Ihlicsina — r6tek.
48. Kopanyicske - szantd fdldek 6s r6tek.
49. Chodnik - R6tek,
50. Za Stamberg - Erdo, r6tek,
51. Dohna - r6tek, 6s kertek, 6s kender fdldek,
52. Od KrnyiSova - szantd fdldek, retek, 6s kertek,
53. Hosy Stranya — Erdo, r6tek, szantdfdldek, 6s kertek,
54. Jalsava - szantdfdldek, r6tek, kertek 6s erdo,
55. Haj — Erdo, kertek —
56. Baraczkova zahrada, — kertek, retek.
57. Stadlov — szantdfdldek, r6tek, kertek, erdo.
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Gyarfel - rEtek 6s kertek.
Siroki prilohi, foldek 6s erdo.
Mocsar - rdtek.
Havran — Erdo -

Prencsfalun^ Majus 2*" 1865.
Schultz Janos
helyseg hites jegyzo

* **
1. IV. Bela kiraly 1245-ben Rajnald fia Prinz comesnek hadi vitezs^e elismereseiil
adomanyozott lakatlan foldet, amelyet a comes betelepitett, megvetve ezzel alapjat egy
falunak, amelyet Villa Princh neven 1266-ban emUt eloszor okleveL (Borovszky 31. es
Bakacs 180.)
2. Prencsfalu helyneve elso birtokosanak es letelepitojenek szemelynevebol keletkezett, az. alapjaul szolgalo szemelynev nemet eredetu.
3. Prencsfalu lakossaga 718, teriilete 4189 hold 1856-ban.

98.
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RAKOC

Helynevek
Rakocz kozsegnek, mely Hontmegye, Selmecz jarasahoz tartozik; - Nemethi mezovaroshoz csak egy nyolczad mertfold, — rom. kath. lakosokkal, kik
a NEmethi plebdniahoz tartoznak. A nep tot ajku.
Ezen kozseg mas n6wel nem bir, es csak Rakocz n6v alatt ismeretes.
Mds n6v alatt, az ota, hogy kozsEg nem emletetik.
R6gi idokben ez puszta volt, a hoi egynehany csalad marha tenyesztes
mellett Elt - neve a pusztanak nem tudatik.
Tizenharmadik szazadban Robert Karoly magyar kiraly alatt tortEnt;*
hogy egy pocsolyaban egy nagy rakot talaltak a pasztorok, melyet feltonu
nagysdga miatt a fejedelemnek vittek, - ezen rak oly nagy volt, hogy minden
oUojaba 18 font so belefErt. A kiraly a pasztorokat nagyban megajandEkozta Es
azt kivanta, hogy ezen helyet Rakocznak nevezzEk; — a lakossag azota nagyon
szaporodott, ugy hogy tobbE nem puszta, hanem rendes kozseg lett, Es mostanaig is Rakocz nevEt viszi. A kozsEg pecsEtjEbe is szintEn a rak hasznaltatik.^ ^ 2 ottani foldes urasagnak, mely mostanaig is majdan 1/3-at a hatarnak
birja — neve Rakoczy.
Utolso idokben Rakocz kozsEge igen elszegenyiilt es a lakossag naprol
napra kevesebb ugy hogy korosabb emberek meg 60 hazszamra visszaemlekeznek, a hoi jelenleg csak 30 haz lEtezik - alig 100 lElekkel.
Rakocz hatara az erdok kiviil igen rosz, hegyes Es koves, reszent ez,
rEszint pedig, hogy a kozsEg minden varoshoz el van tavozva, oka, hogy az
magaban is hanyag lakossag oily feltoniien apadt.
A hatarnak kiterjedese 955,1529 kataszt hold, melybol 386,1478 hold
szantofold, 144 hold ret, 149 hold legelo, 240,1093 hold erdo; utak mocsrak Es
mas miiveletlen tEr pedig 35,486 hold.^
Az erdokrol azt lehetne szolni, hogy igen jok, de a fanak itten igen
csekEly ErtEke vagyon.
Utolso posta Korponan (: Zolyom megye ) .
Kelt Rakoczon 1866. Januar 3len
PintEr Karoly mp.
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82
. Rakocz kozseg jegyzojetol.
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Rakocz falu, Hontmegye Selmeczi jarasban kelet del es nyugotrol n6metivel - eszakkelet es eszakrol a Devicsei es Zsarnoszogi pusztaval hataros.
NEpessege 112. romai katholicus, a Nemeti parochiahoz tartozik.
Hataranak kiterjedese 1300-1400 hold - ebbol urberi telek 13 es 1/4, a
tobbi majorsag. Kozbirtokossagi foldbirtokos Rakoczy Sandor Rutkay Mor,
2iembery, Foglar.
Eredetileg a Rakoczi Rakoczy csalad 6s adomany birtoka, mellytol nevet
vette (Robert Karolytol 1326b61. Terra Rakocz.) Hajdan a mostani Nemeti
hatarnak delkeleti resze, a Selmecz vize balpartjaig — magas mezei — drmanyi Zsam6sz6gi pusztak — meznevelo falu mind hozza tartoztak. Kelt Rakoczon Aprilis 1«" 865.
Kabran Antal mp
id. Jegyzo. 82
— Rakocz k6zseg id. Jegyzojetol
865.

[276^

Hont megye Selmeczi Jaras fo Biraja
Tekentetes SzkJdrik Erno Urnak
meg kiilomboztetett alazatos tisztelettel
Kb61 felette siirgos
Darazsiba
- Udvarnoki, - Teszeri, - Als6 Sipeki, - es Bacsfalusi Birak felelosseg
terhe alatt ezen siirgos levelet szarmaztassak az illeto helyre. —
[P. H.]

1. Rakoc elso okleveles emlitese 1291. (Bakacs 181.)
2. Rakoc helynevenek a toveben valoban a magyar rak fonev talalhato, jelentese
'rakos, rakokkal ellatott hely', illetve 'patak'. (V. 6. Kiss 5 37.)
3. Rakoc lakossaga 137, terulete 848 hold 1856-ban.

99. S E L C

Opis
obd Selc.
Lezi V hontianskej stolid, okrese ipelskom, ako v politicnych tak aj v pravotnych zdlezitoitach do tohoze okresu prislucha. Osada tdto inilo viae od 200
rokov zalozena stqji. Obyvatelia z nektor^ch blizkych dedin Panstva Bzovskeho
na bydlovisko prisli, a preto Selc obec od novEho sedlacenia meno svqje prijala.
Obyvatelia su povodu slovenskdhp a pozostdva z osmych rodin, ako: MiSkov,
Janovsk^, Badud' Ciith, Balaz, Debnar Mikus a jedna iziaelska od roku 1848.,
byvaju^v 20. domoch.*
Ciastky chotdra sa menuju: nad Hajom, Kameiiny vrch, Chrochot', stavany
haj, Hdbrovik, Brdo a Mrdzovo s poznamenanim, ze praj jedon krupincan tu
zamrzol. V tomto chotdre za ist^ kus pol'a menom Jadiidov abo Dohonov vrch
pred jedno 80 rokmi stala sa medzi obyvatlmi selskymi a Madovarskymi
roztrSitost' na tolTco le i striel'ali jedon proti druhemu a selskEho cloveka Ciith
zvanEho a za nohy az k obci Madovardcej polomhveho odvliekli aS konecne
villami preklaU a tam pochovali; ndsledkom toho v otdzke postavenE pole
Madovarcanom pripadlo. Chotdr tento leXi nad potokom Krupinica, u ktorej
vode lezi mlyan Slav. Pdnstva BrovskEho. Obec Selskd, ponevac vo vrchoch
povtavend stoji, velky nedostatok na vode trpi ono i tento cas si vodu meraju,
aby len na pitie kazdy dostal; statok ale bud'to do druhych obcov, bud'to do
doliny asi na hodinu cesti ,napdjat' chodia.
Sig. Selc' dna 21-ho Januara 1866.
Stevan Blaho
notdr

Bacfud" Pavel rychtdr

* **
1. Szelc elso okleveles emlitese a XIV. szazad elott. (Bakacs 191.)
2. Szelc lakossaga 142, terulete 741 hold 1856-ban.

100. S I R A K

Helynevek

[280r]

Sirak kdzsEgbdl, Honth megyEboI.
Sirak.

[28in

Magyar-orszag Honth Megye bozoki jaras deli rEszen fekszik, szamszed hatarai: ejszakrol Also Szeleny, Keletrol Kokeszi, delrol Gyurki, nyugatrol pedig
Csal ez utdbbi tdt, a tdbbi mind magyar ajkii kdzsegek. Ezen kdzsegnek egyediil! eredeti elnevezese Sirak, ezen kdzsegnek senuni neven nevezendd ritkasagai
nincsenek.*
Hegyei kdvetkezdk: Adam hegy ennek deli oldalan jd fekvesii szdlldk leteznek, kdz pelda beszed szerint itt iiltettettek ki kdrnyekiinkdn legelsdbbenis a
szdlld vesszok es itt alapitattak meg a szdlldk, de valdban nem nagy ido eldtt
elmondhatni hogy igenjd hirbeh allotak a siraki borok, foleg a fdlsdbb megyei
banya es Kir: varos-beli kereskedok eldtt, azonban a kozlekedesi utak aimyira
hatterbe szoritottak, hogy a vevdk az itteni bor termestiil egeszen elidegenedtek.
Kecskehat, patkdskd, cseres, rigdhegy, szurdok ezen hegy berczeken ilagyobbrEszt elveniilt tdlgy es cserfak lathatdk, kis reszben gyakorolhatd a faknak rendes vagatasa azon oknal fogva, mert mar elobbi iddkben rendetlen vagatasok
altal mintegy pusztulasnak drvenyebe ddntdttek az erddket, a fanak csekely nevekedese van, miutan az erdo talajzat a legnagyobb reszben kdhahnazatok altal
van boritva; emellett erdd reszek dEli rEszein szdlldk is talalhatdk, kdvetkenedd
nevezettel felosztva: Nagyhegy, Kdzephegy, jamina, Koplaldi, csiszicska; sadarka
pedig keleti reszEn, ezen szdlld hegyeken a legnagyobb reszben fehEr borok teremnek, hegyi bor elnevezEssel, ezen hegyeken hajdanaban termett jd borok tulajdonsagai statistikailag is kivolt dicsErve, nagyobbrEszt ezen szdlldk labai mellett nyulnak el a rEtek ily elnevezEssel: Semelann, restarrEt, ezek igen [281^]
kdzdnsEges inkabb szarvasmarha mint lovak szamara szolgaltatnak k i takarmanyt. Volgy szintEn rEt miutan azonban a hegyekbiil lerohanni szokott vizek
azon hosszaban tul nyomd szElessEgii s csavargds medret vEsett, s mellyet a lerohand viz erdei kdvekkel boritott el, kiildmben is oldalos levEn igen csekEly, Es
sovany takarmanyt nyiijt szarvasmarha szamara. Fdldjei kdvetkezdk: Pallagok,
restarrEt fdle, Karkus, KdrtvElyes, KEt utak kdze, hosszak, polyak gyiipe, eresz-
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Uny, bertocz, kohat, also kohat, kozep kohat, pajtdk mege, rEtkEk fole, rEtkEk,
halik, dobraczki, also zsanya, felso zsanya, dinnyEs, butrik, bakanyok. —
Kelt Sirakon' 875 Evi Majus 2kan.
Sextius Laszlo
Sirak Kozsegi biro.
* * *
1. Sirak elso okleveles emlitese Keszi neven 1303, Felkeszi 1_353, Sirok maskent
Keszi 1356 stb. (Bakacs 184.) Sirok, Sirak helyneve talan egy szlav 'szeles hely, szeles teriilet' elnevezesbol keletkezett, egyesek szlav csaladnevet keresnek benne. (V. 6. Sirok, Kiss
574.)
2. Sirak lakossaga 279, terulete 1230 hold 1856-ban.

101. SZALATNA

Helynevek
Szalatnya KozsEgbol, Honth MegyEbSl.
Az adat gyiijto kerdo pontokra:
I ' e Honth Megye Selmeczi jaras.
2ra A ' Kozsegnek orszagszerte osmeretes neve "Honth Szalatnya" magyar,
- "Szlatina" szlav ajkon.
3ra EmlEkezetiinkre e' Kozsegnek mas nevet nem ismerjiik.
4re Csak hallomasbol tudjuk, hogy e' Kozseg mint egy, egy szazad elott
puszta volt, kesobb nepesitetett be; mikor? azt nem tudjuk. 1 7 3 0 - 4 0 tajan
epiilt temploma, mely ido tajba csak 175 lelek lakta.*
5re Benepesitethetett valoszinuleg a' koriil fekvo falvakbol, miutann a'
kozsegi csalad nevekhez e' falvakban is hasonlok talaltatnak.
6ra A ' nev eredeteriil magyar nyelven mit sem mondhatunk, Szlav nyelven
azonba annyit, hogy a' felvideki Totok a' gyogyvegyitekii asvanyos vizeket
"Szlatna" newel szoktak nevezni; innen vehette eredeti helynevei e' kozseg,
mert itt asvanyos savanyu viz forras van. "Szalatnyai savanyu viz" czim alatt
hordjak messze videkekre. - A ' kozsegi nep ajak mind e' mellett most tiszta
magyar!
Ez aldott savanyii vizi forras meg mint egy 80 evek elott semles posvan
allapotabol boldog emiekii Grof kesiibb Herczeg Kohary akkor T : Honth Megyenek foispannya mint foldes lir rendeletebiil, kiemeltetven, viragzasnak indult; e'
helyiitt alkalmas s' kenyelmes epiiletek emeltetven, gyogy fordok nyittattak, kej
kert alakitatott, 's szamtalan kiilonfele allasu vendegektiil vEtetett 's jelenleg is
vetetik igenybe. Honth Varmegye tartvan itt gyuleseket 's kiilonfele ossze joveteleket is. — Fo gyogy alkat resze e' savanyu viznek a' vas savany; igen hathatos
fordo az ideg gyengeUcedokre.'
7re A ' Kozseg hataraban elofordulo topographiai helynevek:
Bercz, legelo, kopar hegy elen, horvathi szomszed kozsEgj szarvas nevii —
irtott erdo, — most szollo iiltetveny Es szanto fold diillovel - delriil.
Matok, szanto fold, siirii fekete foldel, Felso Thiir helyseg hataranak dEl
keleti rEszen, hason nevu dullqjEvel.
SebestEny volgy, szanto fold, Es ritkas cser erdo.
Lipo, szanto fold, arkos vizmosasos sovany foldel.
Mogyoros, labas erdo.
Peres, kopar koves legelo. Valaha per tamadvan e' hatar rEsz felol a' szomszEd merei kozsEgi lakossaggal; hiheto innen eredhetett e' hely nEv.
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Bodzsar volgy, ret, erdok kozti volgyben; mellyet vegig foly a' szomszEd
merei hatarba forrasbol eredo patak, 's meg a' helysegbe er, - azon volgyon egy mas forrassal "Angyal kiitja" helynev alatt szaporodik, 's a' falu kertjeit
vEgig folyvan, a' horvathi hatarba a' "Selmec vizebe szakad.
Kemencz, egy szoros meleg, nyos volgy erdok kozott, kemencze
alakot kEpez.
Bacsa, erdo, talan meg e' kdz^
.itkezte elott ide epitve volt uradalmi
akolba lakott juhaszarol - miutan tot ajkon a' szamado juhaszt "bacsanak"
hivjak eredhetett e' helynev.
Gesztencze, szanto fold, ejszakrol merei asvanyos forras kozelebe, melynek fo forrasa katlan alakii mint egy egy oles mely kovesedett iireget kepez, 's
nemet nyelven "Kassel" katlant jelent, ez eredeti hely nev a' negy szomszed
kozsEgek e' teren osszeszogello hatarreszecskeit u: m: Szalatnya, Mere, Gyiigy,
es Egeghet — Gesztenczenek hiyjuk, vagy nem lehetett e itt valaha a' Gesztenyefak iiltetese meg kisertve? nem tudjuk.
Kerekmege, szollo hegy, alakja kerekhez hasonlo gombolyeg.
Elletes, szollo hegy, talan hajdan iilteteskor vette fel e' nevet.
Selmec, patak, ered Szabad Kiralyi Banya Selmec varos videken, 's e' nevu
volgyon futtya tobb Kdzsegek hatarat erintve a' videket, 's vegre Visk kdzseg
hataraban omlik az Ipoly folyoban "melyszeg" nevii szilos erdd szelen. - Melynek hajdani rendetlen folyasu kiaradasai a' videket bd szena termessel ajandekoztak meg 1794. tajan, a' megyei hatdsag altal folyasa rendeztetven; mostanig
helyel helyel harom dies mely agyat kotorvan maganak. Most, hatra hagyvan
meg rendetlen folyasokat - a' banyaszat altal fdldolgozott tdrt sovany kd fdvenyet, oly szarazak a' videk rettyei es legeldi, hogy penzen kentelen a' lakossag
az Ipoly mellett szenat venni.
Gdrbefdld, szantdfdldek, tdbbszdr hajlott dombotska.
Korcsok, ret, hajdan lapos vizenyos — a' rajta jard ember, allat laba alatt
siillyedezett, most retfdldek.
Harasztalya, ret, egy kis mogyordbokros domb alatt.
Kelt Szalatnyan^ Maius 9^" 1865.
Kdzli
Erdelyi Janos a'
falu Jegyzoje.

[285V]

Helynevek Szalatnya Kozsegbol
Honth Megyebol.
* * *
1. Zalatna alakban elso okleveles emL'tese 1245. (Bakacs 187.)
2. Szalatna helyneve a Zalatna alakb6l kovctkeztethetoen az oszlav zlato, azaz
'arany' fonevbol keletkezett. (V. 6. Zalatna, Kiss 716.)
3. Szalatnya lakossaga 376, terulete 1557 hold 1856-ban.

102. S Z A L K A

Helynevek

[286r]

Szalka kdzsEgbol, Honth megyEbol.
Szalka Mezovdros.

[286v]

Honth megye, Bathi Jaras — Hajdan Ipoly-Szalka.
A Kozseg eredete okmanyokkal nem bizonyithato, hihetdleg igen regi.* A Mezdvaros elso oklevelet, dicsdsEgessen uralkodd Maria Terezia kiralynetol 1754ik evben nyerte, evenkinti Ot orszagos vasar tarthatasaval, — mellynek jovedelme a mvaros kdzpenztaraba foly be. - 1 8 2 2 * evben a Vdsarok Napjainak meg valtoztatasarol szinte egy okmanyt nyert I^o Ferencz Kiralytol.
Honnet nepesitetett be Szalka - nem tudatik.
Szalka mezdvaros fekszik az ipoly folyd vizenek jobb partjan, Esztergomtol 2. dranyi tavolysagra, ligy nevezett "Ipoly vdlgyEn", - k6i rEszre szakasztott
hatarral, - elsd melly a mvarost kdrnyezi "Alsd" hatdr nev alatt, — a masodik
felsd hatdr, vagy "Szekacsd" nEv alatt esmeretes.
Szalka mezdvdros 13. kdzseggel hataros, nevezetessen Ipoly-Paszthd, , Zalaba, — Kis-Gyarmath, — Beny, - Pdld, - Kemend, — Kitsind, - Kdvesd, —
Bajta, — LelEd - Letkes — Tdlgyes, — Kis-Keszi, - es Ganddi pusztdval. —
Hatdrdnak kiterjedese 4,800. hold. — Lakdsai' tdrzsdkds Magyarok, —
mds ajkii tsak nehdny iparos taldltatik. - 1420 RCath: lelket szdmldl, es 2.
Zsidd Csalddot. - Hogy telepitdi magyarok voltak, azt a helynevek magyarsdga
elegge bizonyittya.^ Plebdnidja 1615*61 Anya Kdnyve pedig 1696tol van, - 1600. ev eldtt Lelkeszi lak nem leven, ligy dllittatik: - hogy az Isteni tiszteletet a Mdria-Nosztrai
Pdl szerzetesek (. Paulinusok -) vegeztEk.
Szalka mvdros alsd hatdrdnak helynevei feliilrdl kezdve.
[287i^]
Erddk
Hegykdz, - Vasverem, - Hantosok teteje, - Bencze, - Bencze-Patak, Es
Nagy-Jdnos.
Szdlld hegyek
Nyiigd, - Nyergesek, — Hangosok, Rigdhegy, — Kis-fdk, — nagy-fdk, —
Baglyas, - Pallag oldal, - (: e helen sok dsvildgi dUat csontok taldltatnak:) - Es
Heczkiita.
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Szanto foldek.Felso-lehen, - Felholdak, - Apathi — Also-lehen - Hegykoz, — Pokolfa,
- Vasdriit, — Sajtosok, - Szengyi, — FenEk, - Pallag-oldal, - Kis Kerek Koto.
Tiszteletes. Sodar.
Legelok.
Godor-allya, — Kiraly-pastja, - EreszlEny, - Bodallo,— Ipolymezo, - Malomszog, - SzEkto, - Vizallas, - Majostya, - Szt PEter ere, - Ludrev - KerEk
domb, - Vasar tEr.
Utak
1° Feher-Ut, — mely hihetoleg feher foldjetol kapta elnevezeset, — vaspalya letezese elott a marhak erre hajtattak Bees felE, — Nemet, es Cseh fuvarosok altal hasznaltatott, Pestol Becsig ez az egyetlen hely, mellynek meredeksege miatt vontato marhat kellett igenybe venni.
2 * Vasar lit, — ezen Esztergomba jartak nagy bajjal, emelkedettsege, Es
sikeres foldje miatt, saros idoben, — 1 8 4 1 * Evben egy kissebb hegyet vagatott
le a megye, hoi rendes kotsi lit tsinaltatott, — a Vasar utat most tsak Gyalogok
hasznaljak.
Nagy-ut, - melly a Kis-Keszei hataron keresztiil a Szekeresdi felso
hatarra vezet. — HonnEt vette ezen elnevezEsEt, nem tudni, — de nagynak Eppen
nem mondhato, mert alig 1-oranyi tavolsagra vezet — nem is oily tagas, majdan
tsak diillo uthoz hasonlo.
4 * Esztergomi ut — ez a megye altal tsak 1 8 6 1 * Evbe szabatott k i , —
midon "Hg Primas-firseki Uradalom Szalkan az ipoly-vizEn jo eros fa hidat
tsinaltatott mellyen a megye felsobb vidEkEn lakok Esztergomba mehetnek, 's
Selmecztol Szobig vezeto Orszag litnak egyik Agat kEpezi."
Tavak
Hajdan Szalka mocsarokkal kornyeztetett, jelenleg mar tsak neveik lEteznek.
16 Apathi — regebben kaka Es viz, vadrEczEk tanyaja volt, - jelenleg mar
nagy resze mivelEs alatti biiza Es kukoriczat termo fold.
2 * Szekto — es Vizallas — ezelott nyaron jo halaszo helek voltak, az
ipoly kiaradasakor tele lett halakkal, - jelenleg mar viznElkiili legelok, egyediil
Zaporsag idejen tolul bele a viz.
3 * Majostya. - Kaka Es Nad termo hely volt, - benne sok Nadaly talaltatott, melly kifogdostatvan, jo penzert adattak el, - nEmely helen oily mely
vize volt, hogy a 16 is meg uszott benne.
Forms - melly a fenek nevii retek kozepen fakad, — igen kevEs vizii,
Bajta, es Kovesdi hatarokon keresztiil a Garam vizebe folyik.
Szekeresdi felso hatar
Erdo. Nagy volgy, - igazi volgy, mellynek ejszaki resze kopar, rosz legelo, egyediil deli resze tsak erdo.
Szantofoldek.
S/.elliegy,
Kecskes, - es Szekeresd allya, - egy hegy dombon levo
niasod osztiilyii irtvany foldek.

HONT

VARMEGYE
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Legelci.

Nagy ~ homok, - a retek kozott egy kissebb dombon, - egy marha itato
kuttal. Retek.
Nagy-homok, - Harasztos-szog, - Ganad, — Zsiros-to, - £rsek-t6, Raczok-rettye, — Rakottyas, — Szekeresd-allya, - Kovetses, — Babhely, - V i ragto-partya, - Barany-ret, - Kornya-szog, - es Soskorte. Tavak.
Viragto, - melly nevet hihetoleg a vizen uszo viragjaitol vette, - bov forrasii, soha kinem apado vizzel, - firsekto, - Zsiros to, - es Bangato, — ezek
hajdan oily bo vizzel birtak, hogy 16 usztatas, es halaszatra is hasznaltattak, —
jelenleg mar szarazon vannak.

Jegyzetek.
Tatar-var, - foldhanyas, melly ezen nEv alatt esmeretes, — Kis-Keszei hatar szelen, az ipoly jobb partjan, konelkiili foldon, - sanczok, es azokbol levezet6 lit jelenleg is kiveheto. —
Halom. - Az Ozmanografiaban el6fordult SzalkanaU csata a t6r6kkel,
midon Levatol a torok Esztergomig iizetett, a Szalkai Heczkiitai sz61l6knel
(: mit61 hihetoleg a sz6ll6hegy is kapta ebievezeset:) nagy csata volt, — az itt
elesetteket a halom takaija. — Kozbeszed szerint egy Basa is itt lenne eltemetve.
— Nem regiben sisak es kard talaltatott szantas alkalmaval. — E Halom a sessi6s
foldek kozt letez.'*
A jelenlegi Vasar ter melletti sanczok, minde hadi miiveletre emlekeztet- [288*]
nek.

Monddk.
A Felhold szant6 f61dekr61 az mondatik, hogy ezen foldek a "felhold"
nevet termeszetekt61 nem nyerhettek, miutan minden egyes - meg eddig sessi6s foldbe 6. pos: mer6 vetheto, 's igy egy fold 3. hold lerme, — de a felhold
(: t6r6k :) uralma alatt az Esztergomi basa aid tartozott, - mig akkor nem is
szant6 foldek, de Galagonyaval eltelt bokros ter letezett.
Kiraly-pastya, errol a monda azt tartya, hogy ditso elso Kiralyunk kijar-fan
ide vadaszni, ^ minthogy akkor meg az egesz ipoly v61gyet t6lgyfa erd6k boritottak - mit a viz tuls6 partjan levo helyseg neve (: Tolgyes :) is igazol — lovaikat a viz melletti tisztason legeltettek. —
Szent PEter ere, - ennek partjan hajdan a szalkai kath: templom allott,
Szl PEter tiszteletere, jelenleg a temeto kertbe van befoglalva, hoi a volt templomnak ko alapzata most is kiveheto, — ajtaja pedig jelenleg is egy itteni lakos
bor pinczejen van hasznalatba.
Szalka mezovarosnak hatara meg a mult szazadban sokkal nagyobb volt a
jelenleginEl, de egy Por altal, mellyet az Esztergomi Kaptalan a Primas firsek
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ellen folytatott, a most "Szekeresdi" felso hatarnak majd felEt elvesztette, melly
erdo - szdnto fold - rEt - 6s legelobol dllott, - a miilt szizad v6ge fel6, a
Szalkai lakosoktol, daczdra minden ellent dllasnak, az elfoglalt hatdr r6sz KisKeszihez csatoltatott, a Primdsi birtokbol a Kdptalan r6sz6re hasitatott ki, mig
jelenleg is vannak Szalkan 616 emberek, kik meg tudjdk mutatni az elvett hatar
r6szeken, melly tdjon voU foldjdk 6s r6tty6k. - Hogy mi6rt v6tetett el ezen
darab hatdr r6sz a Szalkai hatdrbol, bizonyos adatunk nincsen.
Jelenleg a Szalkai Als6 6s Felso hatdrok kozott, Kis-Keszi - Esztergomi
Kdptalan kdzs6g - fekszik, - mellyet - monda szerint - hajdandban egy Ersek
- mint falu n61kuli majorsdgot - testv6r hiigdnak ajdnd6kozott, ki ezt haldlakor
a lelki6rt a Kdptalannak hagyomdnyozta volna. - A torok uralom alatt pedig
ennek haszonvevqje az Esztergomi basa volt, - ' s igy az idok viszontag^dgai dltal
jutott jelenlegi dllapotdba. Szalkdn Marcz. 29en 1865.
Szerkesztette
Cselka Kdroly mp
Szalka mvdros jegyzoje.

* **
1. Zalka neven elso okleveles emb'tese 1252. (Bakacs 188.)
2. Szalka lakossaga 1144, terulete 3493 hold a hozza tartozo Szekeres pusztae 975
hold, osszesen 4468 hold.
3. Szalka helyneve szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul szolgalo
szemelynev a Salk egy szlavoniai oklevelben fordul elo, es feltehetoen horvat emberre vonatkozik. (V. 6. Szalkszentmarton, Kiss 593.)
4. Nyary Ferenc honti foispan a nagysuranyi es mas kornyekbeli helyorsegek katonaival egyiitt 1544. szept. 9-en Szalka mellett megiitkozott az esztergomi torok sereggel,
amelyre siilyos vereseget mert. A torokok kb. 500 lovas, 400 gyalogos katonajukat hagytak
halva a csatateren. (Borovszky 63.)
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Szantd kozsEgbol, Honth megyEbdl.
Bathi Jaras.
Szdntd, hajdan Dios Szantd.

[292^]

1. Hont Megye, Bathi Jarashoz tartozik.
2. Most egyediil Szanto newel el, a' meilek dios nevet elhagyva.
3. A ' Szantd nevet szazadoktiil viseH.
4. Nints emlekezett arrdl, mikor alkottatott, vagy kezddddtt Szantd
kdzsege, es igy igen reti Kdzseg.'
5. Hogy honnand eredet e' nev, arrdl semmi hagyomany, irott vagy nyomatott emlek nints; a' dios meilek nev bizonnyara azert ragasztatott hozza,
miutan sok did termett Szantdn, minek nyoma most is lathatd.^
6. Honnand es mikor nepesitetett, nints emlekezet.
7. Szantd kdzsege szep teren fekszik, a' Cziszterczitai Rend 1755* even
szep es tagas szent egyhazat epitetett, Szantd helysege fekszik Ipoly Sagh es
Leva kdzti Orszag utban, Cs. K . Posta alomassal ellatva. A ' templomtol ket fa
sor kdzt vezet a' seta iit mint egy 80 dllni tavolsagra eso savanyu viz kiit forrasahoz, mellynek melysege nyolcz lab, es kimerithetetlen, naponkent par ezer
palaszkal elvisznek beldle szerte az Orszag tdbb es tavolabb reszeibe, kivalt a'
nyari holnapokban a' helybeli lakossag, melly Magyar es tdt nemzedek, valamint
a' szomszed kdrnyek is telen nyaron ezen vizzel el, mellynek egesseges hasznat
erzi. A ' savanyu viz forrasatdl egynehany lepesnyire fekszik egy domb, Malom
domb nevezet alatt, hoi kdljanyak leteznek, es Mesz egetesre, valamint epiiletekre is igen alkalmatossak az itt levd kdvek; honnand jobbra fekszik Csonkas
nevii domb, urasagi veto, es Idheres fdldek, e' mellett delnek - Ultettvenyek —
nev alatti szdlld hegy, hoi igen silany es keves bor terem.
A ' malom dombal altal ellenben ballra tdbb kdsziklas dombok fekszenek,
de mar a' szomszed Magyaradi hatarban, melly kdszirtek kdzt tdbb helyeken
biidds kd szagii vizek bugyognak k i ; ott talaltatik egy domb, hoi sok regisegeket
talalnak, es az hajdan a' Romaiak temetdjiik lehetett, talalni dtt kdve valt egesz
gerenda darabokat, csontokat, es szarvas szarvakat, mi a' regi idokre emlekeztett. Voltak e' helyen a Regieknek fiirddjiik is, mit e' folyd 1864ik evben Te- [293^]
kEntetes Somogyi Karoly Kdz birtokos Or uj eletre hozvan, gyors iparkodasa 6s
tettemes kdltsege altal egy Nagy szeru fiirdd hazat epitven, az emberiseggel sok
jdt tett, tdbb nyavalyak elmelldzese tekentetebdl.
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ErdosEg a' Szanto hatarban tobbnyire lapalyos es kevessE oldalas, szollok
alatti, dios feletti, gorcsi erdeje, 6s hosszu erdo nev alatt, hoi semmi nevezettes
nincsen.
Szanto fold dulloinek nevei: Ultetett erdo, Ludany volgy, felso holdak,
Nagy tabla (: hoi egy Urassagi juh akoly, Ojvilag nevezet alatt letezik :) Szitnya,
Palik, Orvas, Ispany fold, pokol, haraszt, borso, szer. Also holdak, PotlEkok,
Teknyosek, Szapkasok, Laposok, Oszlas, Szurdok, es Tallak.
REtek e' kovetkezendo nevek alatt osmErtettnek: Also, felso forrasok,
Mocsar, tollak, szurdok Es bori volgy.
Bori volgy nevu rEtsEgen nevezetes az ugy nevezett Veres viz, mely tobb
helyeken kosziklabol fakadvan, a' forrasa majd egy labbnyi magassagra hannya
a' vizet, Es tapasztalt gyogy ereje miatt a' kornyEkiek fordEsre hasznaljak igen j 6
sikerrel, de fajdalom, hogy mEg eddig ezen helyen is a' fiirdo helyeket Epiteni
elmulasztottak, mi valoban nagy jo tetemEny volna az emberisEgnek tobb nyavalyak, kivalt koszvEny ellen.
A ' falu alatt egy csekely patak folydogal kertek alatti nEv alatt, armal nagyobb a' bori volgy nevii reteken, melly kezdodven a' Borfoi hatarban, Bori,
Szantoi, Magyaradi, DemEndi, Es Szazdi hatarok rEtjeit vEgjg folyvan, Szete
helysEgEnEl az Ipolyba szakad, Zivatar Es felho szakadas alkalmaval magaval sodorvan minden szEna termEst. E ' folyon a' Szantai hatarban van egy hid,
Csaszar hid nEv alatt, Es ez az lit vezet Bori kozsegebe. A ' folyonak kiilonos
neve nintsen, csak bori pataknak neveztetik.
Az Orszag lit mellett eppen a' Szantai hatamal, de a' szomszed Magyarad
kozsEg hataraban van egy ko domb, 's annak tetejen forras viz, melly mindEg
forni latszik, feher ko, 's Lucza kutja nev alatt, mellyrol a' nep monda azt reg^ii^ hogy ott hajdan korcsma leven, a' korcsmarosne Lucza napjan lugozvan a'
korcsma elsiillyedt, es csak a' vasfazek maradt emlEkiil a' koszikla tetejen,
mellyben most is for a' viz.
Szanto^ kozsegel hataros: Magyarad, Demend, Fiizes Gyarmath, Vamos ladany, Csank, Bori, es Dalmad kdzsegek.

* * *
1.
2
uradalom
3.

Szanto elso okleveles emb'tese 1269. (Bakacs 190. .)
A Szanto helynev foldmiivelesre kotelezett szolgalonep telepere utal, amelyik az
ekejevel es igajaval szantott. (V. 6. Abaiijszanto, Kiss 36.)
Szanto lakossaga 245, terulete 1492 hold 1856-ban.

104. SZAZD

Szazd kozseg fekszik egy Morda nevii meredek hegy alatt, 6s lakosai tiszta
Magyarok, kes6bben Nemetek letelepedtek v61t, de nem sikeriilven a letelepedes
eltavoztak, kiveve egy ferfit es egy not; — Minthogy t6bb puszta telek talaltatott, ezek miveltettesere Kis Csalomiarol, Udvarnokr61, Sipekr61, es TeszErr61
t6tok jottek, de ezek id6vel megmagyarosodtak.
Szazd helysegnek f61des Urai v61tak: Grof Forgach, Udvardy, Geczi,
Palasti, Zubovits, Foglar, b: Hellenbach; Ivanka; jelenlegi foldes urak: Grof
Steinlein, es Tettes Ivanka Sigmond.
Van egy regj r. Catholica templom, benne lathat6 evek szerint 1200
Epiilt;* — Morda nevii hegynek legmeredebb helyen van egy szoba nagysagu
barlang; azon kiviil ugyan azon Morda hegyben kEt Ev elott felnyilt egy nagy
szerii pincze mely pincze sok fEle agakra oszlik, szEp faragott kovekbol all,
k6zepEn egy kut talaltatik benne mEg most is viz van, egy kifelE vezet6 kiirto,
melynek kijarasa mar kiviilr6l nem talalhat6; ezen pinczEben k6be faragot
poczok Es padok talaltatnak; bemenetnEl pedig nagy k6 oszlopok v61tak, melyek pincze bejarasanak nagyszeriisEgre Es szEpsEgre utalnak. Szazd helysEg hatarat at metszi egy Biir nevii patak, mely zapor esiik es
ho engedEsek alkalmaval ki6ntvEn, rEteket termEkenyit. — REtjei sok Es j6 szEna
miatt hiresek. Hatara dombos, termEkeny; —
Dulok:
1. Also Es Fels5 Kantorok, foldek,
2. Gati foldek,
3. Szinyistya foldek, rosz agyagos f61dek;
4. Ravasz lyuk, f6ldek, valoszinii nevEt kapta a sok rokakt61, melyek
arkaikban menedEket most is lelik.
5. Szello varak, magas allasanal fogva mindig szEl fuj.
6. Ban kiitak oldalos arkos foldek;
7. Nagy lit f6l6tt Es alatt, ezen nevet nyerte azon uttol, mely valaha
Demendr61 vissza vezetett.
8. Bors6 hegy, term6 fold.
9. Fels5 Es als6 hosszii foldek, fekvEsokt61 igy neveztetnek.
10. Majorsag, f61des Urasagok majorsagi foldek.
11. Hosszu REtek Es Szilvasok, az elso nyerte nevEt hossziira kiterjedEsEbol.
12. Racz sz6g rEtek.
13. Lazak, rEtek.

[294^]
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14. Majorsagi rEtek, volt foldes urasagtol nyerte nevEt.
15. Kertmegek, mivel Kertek szomszEdsagaban fekszenek ezen rEtek.
16. Homokok, legelo homokos es arkos.
17. Gal agony asok foldek.
18. Csikto foldek.
19. Nyergesek
ezen foldek silanyok
20. Hideg volgy
2 1 . Csapasok
22. Also hegyi szolok, helysEgnek also vegen fekszenek, jo de keves bort
teremnek.
23. Felso szolok, helysegnek Ejszaki oldalan, gyakran megfagyasnak kivaimak tEve.
24. Kantori erdo, egyik resze a legjobb hatarbeli erdok egyike, masika
csak legelo.
25. Kovecsesi erdo, minthogy sok kavics talaltatik benne, onnet a neve is,
ultetett fenyvesbol, Es cserfa meg tdlgyfabol all.
26. Also erdo, alant fekszik, kozep josagu, tolgy Es cserfa.
27. Nagy volgy, legelo, nevet nyerte nagysaga tol.
KeltSzazdon' Majus 15. 1865.
Menyhar Janos biro
Kis Pal eskutt.

Benko Andras torvin

* * *
•azd elso okleveles emlitese 1261. (Bakacs 77.) Szazd Jjelyneve a szazadokba-ztott, szervezett kiralyi udvari nepek telepere utal. Gyorffy Gy.: Istvan kiraly es
7. 454.)
lakossaga 492, terulete 3096 hold 1856-ban.

105. S ^ B E L £ D

Helynevek

[296^]

SzebeKd Mez5 Vdros Honth MegyEbol
Selmecz kozep ponti jaras, orszagos uti vonaltol kisse eltavolitva. NEmethi,
Domanyik, Sipek, Darazsi, Ledeny helysegek kozt fekszik. Ejszaki oldalrol hegyek kornyezik, — fekvese dElnek forditva vagyon.
Az adatgyujtes kovetkezo kErdo pontokra terjed k i :
jszor Szebeleb egy esztergomi fokaptalan okmanyban 1112. evrol fordul
elo "Villa Zebeleb" nevezett alatt.*
2szor Elso nepseget szdszok tettek. Azonban 1545. evben, ide keriilven a
pogany torok, felporkolte a varost; mely tiiznel tomerdek ember elet esett aldozatiil — ezt meg nem elEgelven a pogany: magaval orokos fogsagba 500 embert vitt el Ugyan ezen evben a nagy dragasag utan doghalal iitott k i , mely 600 embert sodort el. - 1599ben ismEt torok latogatta meg a varost: de ekkor Eszreveheto leven az emberhidny, csak negyet hajthatott el magaval.
Ez ember hianynak hire mihamar elterjedt az egesz videken. Minek az lett
a' kovetkezese: hogy a kozel Selmecztol, a nyomortol zaklatott totok jottek at,
azzal vigasztalvan magukat legjobban: najdeme mi sebe Qileba. az az: talalunk
mi magunknak kenyeret; es onnet a' Sebechlebi elnevezes.'
3szor A nEmet "Siebenbrot" rosz forditasa a tot Sebechlebi nevnek.
4szer A Helyseg eredeti lakosai tehat nemetek voltak.^ Mutatjak a' nemet
nyelven vezetett irott adas vevesi ProtocoUumok 1543. Evtol kezdve: 1771. Evig.
Tovabba: mutatjak ezt a' Csaladok vezetEk nevei: Uhler, Kaufmaim, Hirt, Piner,
Maurer, Czazer, Czipszer, Varl, Stimmel, Hiibner, Mogel, Sajberstein, Grozer,
Grausz, Purger, Rorsch, Pjerscht, Saster, KrEszl, Steiner, Fridl, Roth.
5sz6r Hatarnak diilok nevei: Holz, Stok, Weinberg, Salzbank, Lager hoi a'
Balassa szitnai vara ellen erre meno cs. kir. Katonasag tobb napig taborozott.
6szor Van ezen Varosnak birtokaban egy eziist pecsEtje, kovetkezo koriil
irassal: Sigillum Oppidi K l i b " . 1664.'* ^mely elnevezes ugy latszik tobb ideig tartotta magat - egy idoben mEg a lakosok nEmetek voltak, Siebenbrod nEv alatt
jott elo - de miutan most mar vEg kEpen eltotosodtak "Sebechlebi vagy SzebelEbnek hivattatik.
7szer SzebelEb mezo Varos rEszEre tartando orszagos vasarokra szollo engedmEnyt, illetoleg jogot: FennsEges Ferdinand 1635. Es I Leopold 1674. Evek-
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ben, Koronas Kiralyok kiadott kegyelmes okleveleik Ertelmeben, megerositettvEn.
gszor A hajdan nagyszeru goth stylban emelt templom 1295 evben epiilt,
az idevalo lakosok koltsegen. E ' templombol azonban mai nap csupan a szentEly
(: Sanctarium :) van meg; a' templom hajot (: navis :) toronnyal egyiitt 1584.
Evben Selmeczrol ide rendelt hevErek altal egeszen foldig bontottak le, a' Cs:
Kir: Vezerek Groff Hardek, es Pdllfy Miklos parancsnoksaga folytan: nehogy a'
torok ismet befiszkelvEn magat, a' banyavarosokat fenyegesse. A templom mostani hajoja, miutan a beke mennyire annyira, legalabb e tajon helyre alt, csak
1608. evben emeltetett, a' ra forditott koltsEget ez alkalommal is, a' lakosok
potolvan.
9szer Van e' templomnak egy odon, szinte goth stylben keszitett Eziist
kelyhe o maria tencialis betiikkel ra vesett feliratott tartalmaz, de ev szam
nElkiil: zold mezon harom agu korona folott, egy szarv (: rbinocetos :) nyak fej, 's ket elso labat tiintet elo kerekded czimeren - hihetoleg czimere azon
nemes csaladnak meUy azt a templomnak ajandEkoza. E ' kehelynek keletkezEsi
ideje a X I V szazad elso evekre batran teheto.
IQszer Van ezen hatarban kEt szollo hegy: Sztarahora Es Mlada hora, hoi
minden lakosnak kobe faragott pinczeje Es szallasa van, mind sajat szemElyre,
mind marhajdra nezve,
l l s z e r Az egesz hatarban csak most epol egy major Mgos Esztergomi
fokaptalan tagositott birtokan; egyebb szallasok nincsenek 12szer Ezen hatar csupan csak szanto foldek, retek, legelok, szollohegyek,
Es erdosEgekbol all. A hatar folotte szaraz, 's azonkiviil igen magas fekvEse
miatt kiteve a hidegnek; innet az gazda munkajat silyanyan fizeti.
13szor Patakja nagyon csekely; a' kozel erdoben eredven alig 3/4 ora alatt
fut le, tehat nyar altal malmai nagyobb reszt pihennek.
14szer Vegre a regisegi tortenetekhez tartozik: Az ide valo legenyek birtokaban letezik 16 db mintegy 2. labnyi hosszu lancz, vegen vas golyoval ellatva. E ' fegyvert a' legEnyseg egy torokkel valo harczban hasznalta; pedig szerencses eredmennyel, mert sikeriilt hatarjukbol kiverni a' hivatlan csavargokat,
sot tollok I S d b ivo edenyt czinbol, tobb pallost, es par torok himzett pakroczot nyertek zsakmanyiil. - E ' pallosok iinnepelyes alkalmakkon szoktak
hasznaltatni a legenyek altal az isteni szolgalat emelesere; sajnos: hogy 1850.
evben a' kormany altal koboztattak el; 's meg sajnosabb: hogy tobbe nem is
szolgaltattak vissza, noha a' varos folyamodott vissza nyerhetesokert.
Kelt Szebeleben^ Aprilis ho 12ken ] 8 6 5 .

Koltay Antal
varos hites jegyzoje altal.

Czipcer Marton Biro
Sinkovics Janos T : biro.

* •*
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1. Vaia Zebehgleb alakban elso okleveles emlitese 1135. (Bakacs 78.)
2. Ez a helynevmagyarazat nepi etimol6gia. Sokkal valoszinubb, hogy Szebeleb helynevenek alapja valamilyen szemelynev.
3. Elso ismert birtokosa nemet eredetu volt, Rudiger fia Hervinus, akinek sogora,
Detre zolyomi comes adta el a falut az esztergomi kaptalannak 1222-ben. A XIII. szazad
elso feleben valoban van nemet lakossaga is. (Borovszky 64.) A helynevek tanusaga szerint
az Arpad-kor vegen tobbsegeben magyar lakossagu: Meggyes patak, Lagyko, Szolomal
(1219, 1222), Mosopatak volgye (1353) stb. (Bakacs 79.)
4. Szebeleb XV. szazadi pecsetnyomqjan Krisztus-fej lathato, gotikus felirata: SIGILLUM OPPIDI KLIBENSIS. Ehhez hasonlit az 1664-es evszamu pecset kepe. (Borovszky
64.)
5. Szebeleb lakossaga 918, teriilete 5269 hold 1856-ban.

106.
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SZENOGRAD

Helynevek
Szenogrdd KozsEgbol Honth MegyEbol.
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1. Honth Varmegye, Bozoki jaras melyben Szenograd kozseg letezik. Ezen
kozsEg 161 haz szamot szamlal, — hatarja 5000 Cat. holdat teszen, mEg ekkoraig tagositatlan, volt foldes ura az Esztergomi fo Kdptalan - hatdros Zolyom
megye Pelsocz vdrossal, Nogrdd megye Turopolya Es Lest kozsEgekkel, Hont
megye Felso Dacso Lam, Szuchdny, Laczko, felso Maldonya, Es Czekocz helysEgekkel.
2. Ezen kozsEgnek csak egy neve "Szenogrdd" bir orszdg szerte elterjedEssel.
3. Adatok hidnydban kipuhatolni nem lehet.
4. E kozsEg eredetEt mEly homdly fedi, R C. Anya konyve joval rEgibb
200 EvnEl.*
5, Bizonyosan s hitelesen tudni nem lehet, valo szinii felsobb tot vidEkrol,
mint azt nEmely vezetEk nevekbol gyanitani lehet, pelddul Turan, Turapolydrol,
Dolinszky, Selmecz volgybol, Luptdk Lipto megyEbol, Oravec Arva megyEbol s.
a t.
Nevezetes mEg a kozsEgnEl az hogy Reformatio idejEben Evangelika valIdsra tEr, melyet azonban 6 Ev utdn R . C. valdssal cserElt fel, jelenleg a kozsEg
1300 lelket szdmldl.'
6. Ha csak a Megyei, vagy Uradalmi levEltdr e rEszben felvildgositdst nem
nyujtana, a szobeli hagyomdny szerint semmit.
7. Zd humni diillo, a falu mellett meglehetos rona, jo borsot termo.
Za Szlatinkov, meglehetos rEtek, a melyeken nemely Eveken sarju is kaszdltatik.
Topini u Sibenici rEtek, ahol allitolag akasztofa dllott hajdon korban.
Brezinka hajdan Nyir erdo volt, jelenleg szdnto foldek. —
Kosztolom u L i pi diillo, egy magassabb dombon ko szikldra Epitett
templom megetti szdnto foldek hoi hajdan sok nydrfa dllott.
Miklos laz, hajdan Miklos nevii foldrEsz tanyaja, jelenleg szdnto foldek. —
Pod Laczkov cselin, hajdan Laczko nevii jobbdgy mEhesEtol veszi eredetEt.
Zsjar a hatdr leg magassabb pontjdt teszi szdnto foldek, ahonnan igen
messze tdvcso segElyEvel Idtni lehet. —
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Naklo, Dubrava Prepostovica teijedelmes makkot termo erdok. —
K6z.'^;.:gnek belteriiletEn ket soha ki nem apado forras letezik, az egyik
Krdlovka, a mdsik Belovka nev alatt, hagyomanyilag hajdan Bela Kiraly futasaban itt ivott volna tatarok elotti bujdostaban - Asvanyos vize is hajdan volt
melyet allitolag Nagy Szombatig fuvaroztak, jelenleg helye nem tudatik. Sztruini potok, patak, hajdan benne halaszott pisztrangoktol vette eredetet, —
jelenleg azonban nem talaltatik.
Szenogradon Februar 28a 1865.
Kacser Tib or mp
jegyzo.
„Szenogrdd" kozseg
helynevi leirasa *

« >••

1. Zenerag alakban elso okleveles emb'tese 1135. (Bakacs 195.)
1 Szenograd lakossaga 1107, terulete 5700 hold 1856-ban.
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Sz. Antal Mez6 vdros rEgi's jelen dlldsdrdli
fdlviligositds.
Hogy a' Tekintetes Selmeczi felso Keriilet Szolgabiro Hivatala altal 2 4 1 *
sz. alatt hivatalos felszollitasa kovetkeztEben Tettes Honth Megye Selmeczi felso
Jdrasdban kebelezett Sz. Antal Mezo-Varos rEszEretiJli kErdEsekre nEmileg folvilagositds Es felelet valaszoltathassEk, ezen nevezett KozsEgnek nEmelly korossabb Lakosai oszve hivatva lEvEn, azon Mezo Varosnak kezdete, 's volt allapotja
erant kErdEsek tdmasztattak aliil irott altal, minekutanna a' KozsEgnek semmi
LevEltdra nem lEtezik, a' mellybol valami Eszre veheto volna.
Ezen Lakosok valaszoltak: hogy a' mint hallottak mEg Nagy Attyaiktol
emliteni: Sz. Antal rEgi kozsEg volt,* a mellyben csak nehany haz lEtezett, Es
hdrom Ercz Egeto Gyar, 's ebben azon Lakosok mint napszamosok jo lEvEn fizetve, a' mezei munkaval nem sokat bajlodtak. Annak vEgEn szinte kEt Egeto
Gyar. Illy jo kereset vEgett kEsobb mas vidEk rEszekrol is be telepedtek, Es hazakat leginkabb fabol epiteni, Es szaporitani kezdettek, de Doghalal be jovEn a
Lakosokat aimyira kipusztitta, hogy csak harom par maradt. Ezen szomoni esetben, hogy a' Sz. Antali hatarban fekvo MezosEg, melly csak mint erdo nEzett k i ,
mivelEs ala juthasson, tobb tavol lEvo helyekrol jott be a' nEp, tobbnyire Tot
ajkii, melly naponta szaporodvan, a' Hazak szaporitdsahoz is leginkabb mint
otven Evek ota fogott.'
Hogy pedig ezen Lakosok csak csupa Romai Katolikusok voltak, kiveheto:
mivel csak egy kis Katolikus Templom volt, melly kEsobb csekElysege vEgett
szet dontetett, 's helyEbe a' mostani tagas Templom Grof Kohary penzes kiadasaival, Es Koz Lakosok nagy munkajaval Epittetett fol, mellyben a' Nagy 01taron a' Sz. Antal elso remetEnek csinossan elkEsziilt kEpe all, 's innEt kovetkeztetik is: hogy ezen Mezo Varos Sz. Antal nevet kapott. Hajdan azonban mikEnt neveztetett, nem tudni, — sott honnEt vette eredetEt, vagy ki volt kezdetEvel Tulajdonossa ezen kozsEgnek, Es mikor lett Mezo Varos, szinte nem tudatik.
Ezen Sz. Antali hatar szomszEdos Korponai, Zsibritoi, Trencsfalusi, Illiai,
Selmeczi, Kolpaczi, Es Babaszeki hatarokkal.
Melly hatdrban a' Hegyeknek, Erdoknek, Harasztoknak nevei kovetkezendok:
DrEnyova, — Hyperg, - Sienkon Wrch, — Majerisztye,, - Septi wrch, —
Welke malE Talvize, - Hoti wrch, - Drahe, - Stari Haj, - Ziglon-wrch, Schusztronka — Pod PazErkon wrszbe. — Pebiroikorva. — Palasziko, — Klszi
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wrch, - Gyuronka, - Kacerke. - Kopanice horne, — Czundromba, —
Tompiarg, - Kopanice dolne - Hawran - Gitliawn wrsok. - Bukovina horny a
doliia. - Nad Kolyatkon - Porhau^, - Gazwin. - a Bironka Csorka.
Szanto foldeknek, Reteknek, Barlangoknak, Irtvanyoknak es Kerteknek
pedig fold allasanal fogva kovetkezendo neveik vannak:
Me/3jarowe zeme, foldek. - Na Hypergu foldek. - W Czigrunte Kertek. Na predadikach foldek. W Drerinoweg retek, - Na Stelnach foldek. - Nohawice
foldek. — W gazaci retek. - Na Liickach foldek retek. - Pod Stenkowon foldek. — Stenkonka foldek retek. - Baborinka ret. - Szalasz Retek. - Kolpach
Kertek. - Stranye rEtek. - Balazsicske retek, - Rakotzyho Starie retek. Majerisnye rEtek. - StrEborna retek Es parlagok. - Suchi potok foldek rEtek. MalE Talvize fdldek rEtek. - Welke Talvize rEtek, Es fdldek. - Na Gama rEt. Na
Semitam rEt. - Stari Haj Irtvany. - Bujaca Luka rEt. - Adamonka rEt. Cjakonka rEt. - Na Drahach fdldek rEtek. - Na utyeracsi rEtek. - Slawikova
rEt. - Andrejka rEt - Dolinke welke fdldek rEtek. - Szetejke Fdld rEt. Strampoch Kertek. - MalE Dolinke rEt. - Gyuronka rEt. - Kacserke rEt. Czunaronke fdldek. - Kapanice Horne fdldek. - Na Jompiarg fdldek. Matyejka rEt. - Huqhe rEtek. - Gengelka rEtek. - Na Kihaiiini fdldek, rEtek.
— Bukowina fdldek, rEtek. - Na Havranye fdldek, rEtek. — Kolyaka rEt. —
WalachonkE rEtek Es kertek. - Na Doline pod pilon rEtek. - Na Opraweneg rEt.
— W Kacsnom Kertek. - Schusztronka Irtvany. - Hruswyowje Irtvanyos fdld Es
rEt. — Na Kopami ceku fdldek. — Za Koronjama retek. — Gaswin fdldek rEtek.
— Na podhantsi fdldek. - Rownye fdldek rEtek, gyiimdlcsds kert, Uradalmi kEt
Juh Akoly, ket Haz Es egy nagy Pajta. - Beliijka Garna rEt. - BieH Kamen
fdldek rEtek. - Kiiazonke Luke rEtek. — Szalasziko fdldek, rEtek. — Zsobrak
fdldek rEtek. - Trpkowa fdldek retek. ChmelEn rEt. - Lasztyoke rEt. - tiza
vvoda rEtek. - ZadnE Luke fdldek. - Zeme Dlhe fdldek. - Cselen fdldek retek.
— Lopara fdldek. - Welka Luka ret. - Tajch ret. - Pod Bralce fdldek rEtek. —
W Gazare, fdldek retek. - ZadnE Szadi fdldek rEtek. - Kriwina fdldek rEtek. PrednE Szadi fdldek retek. - Stranye fdldek retek. - Pinderowa Dolina rEt. WrchnE Zeme fdld. - Nad Zawos fdldek rEtek. Welka Luke fdldek rEtek. ZelEnka fdldek. - Kopec fdldek. - Pri 5erweneg Studni fdldek rEtek. - Na
Gamini fdldek rEtek. - DoUnka ret. - Zahumnja fdldek rEtek. - Trawnik rEtek. - Pri Ribniku fdldek rEtek. - Havetyka fdldek retek. - Bironszd fdldek,
rEtek — Na Bazsamnyicon fdldek rEtek. — Stare Garbe rEtek. — Hu/3arowd pote
fdldek rEtek. - Na Dudach fdldek rEtek. - Pod Dudi fdldek rEtek. Wlcsia
Studnia fdldek rEtek. - Mozre Liicke fdldek retek - Nad kolonkom fdldek
rEtek. — Riza fdldek rEtek. — Nad Mlinom Straru fdldek rEtek. - Pri malom [301']
Wrszku fdldek rEtek. - Lintyich rEt. - Pri Koncitum Wrszku fdldek retek. Dolina horna Legeld. — Cziganki wrch fdld Legeld, Es Kertek.
Pri Krisi na Doline Kender fdldek. - Pod Kriwinom Kertek. — Zdola Huri
Legeld. - Pod Kolyarkon Legeld.
Forrasok Es patakok nevei.
Selmecz Banyatol, Es Vindschachrdl folyd vizek, mellyeken az Erczet
tdrvEn a' vdlgydn Sz. Antalba folynak. Czigrum patak. — Od SztrEborneg forrds
Kolpachi vdlgydn.
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Na Drachdch forras mind oszve jonnek kiilon patakonkEnt Antalban.
Od HrusryowE forras.
Od Strampochu forras.
Od Maiegszeg d.
Od Hornich Bukowin d.
Od Dolnich Bukowin d.
Od Szittna forras.
Od Illiji
d.
Ezen vizek a' Sz. Antal also hataraban mind oszve folyvan a' volgyon
egEszen az Ipoly vizEbe jutnak Visk falu felett.
Melly e' beli oszve irast hivatalos tisztelettel kozli.
Sz. Antalban Aprilis ho Ipen 1865.
Medgyessy Elek s. k.
hites Jegyzo.
Szent Antalon van Kohary Kohariak nEhai Kohari Istvan megbizasa altal
epitett 365 ablaku nagy kastElya.

* **
1. Szentantal elso okleveles emb'tese 1266. (Bakacs 195.)
2. Szentantal lakossaga 1240, teriUete 3393 hold 1856-ban.

108. SZETE

Helynevek

[302']

Szete kozsegbol, Honth megyEbol.
Is6 pontra
Szete kozseg - Honth megye Bath jaras also keriileteben fekszik 's kozigazgatasilag a' Szalka (: Ipoly :) mezo varosban szEkelo Szolgabirosag hatosaga
ala tartozik - az Ipoly volgye nevezetii teriileten, mellyen a' kozsEg is fekszik.
2d pontra. 3ik Es 4re.
A ' kozsEgnek neve rriindig Szete nEven fordul elo 1755ik Evtiil - mely
Evbol bir egyediil nEpszamlalasi ivekkel, mint egyetlen rEgibb idokre vonatkozo
okmannyal; - hagyomany szerint ezen kozsEg keletkezte elott - a' kozsEg dEl
nyugati rEszEn egy mas kozsEg vagy falu allt hajdan Kis-PetEny nEv alatt - de
hogy pusztult ez el, — 's az ujjonan Epiilt honnan vette nevEt senki sem tudja a',
kozsEgben, de az idotajt mikor ezek tortEntek. — PecsEtje igen rEgi lehet's ott a
kozsEg neve igy Szethe van kimetszve.*
Sik pontra.
A ' nEpessEg honnan lett szarmazasa vagy jottEriil sem tud a' kozsEgben
senki — hagyomany szerint lakoi mindig magyarok voltak.
6ik pontra.
A ' helynEv eredetErol se hagyomany se pedig irott v nyomtatott emlekekbol sem tudni legkisebbet is; mert a' nep ajkan errol semmi hagyomanyi
monda nem forog, - irott vagy nyomtatott emlekek sem leteznek.'
7ik pontra.
A ' kozsEg hataraban letezo diilok kovetkezo elnevezesekkel birnak.
Iso diilo Belso Telek, mely magaban foglalja a' kdzsEget lakhazaival Es
hazi kertjeivel.
2ik diilo VinnyEs oldal az Ipoly folyo mellett dElnek fekszik domb tetejEn
cseplEs erdo.
3ik diilo Mogyoros fole — szanto foldek - ezen diiloben ben foglaltatnak
rEgibb idoben - a' tagositas elott Laposok - Fazekas - (Puszta szollok) Es
lentai gyalogut nevii fold csoportok.
4ik diilo, Szegeny volgy — legsovanyabb fajii foldek miatt - ebben van [303^]
befoglalva a' rEgi rakottyasi fold csoport — sok mesgye Es drkarol igy nevezve.
Sik diilo: Nagy Ortvany - erdok kozti Irtas.
6ik Diilo, Sar mellEk - erdo, vEgEben lEvo tavaszi 'viz elontEsek miatti
sdros talajrol nevezve.
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7ik dulo: Farkas lyukak - ott lEtezett farkaslyukakrol elnevezett erdo
rEsz.

[303*]

8ik dulo: Oreg hegynEli mogyoros, — REgebben Puszta szollok nevezetu
szdnto foldek.
9ik Legelo potlasok, most szantofoldek - tagositas elott pedig erdo mely legelo potlasul adatott a' lakosoknak.
lOik dulo: TemetonEl - Temeto Es legelo tEr.
l l i k Oreg hegy - szollok.
12ik Kaposztas - paprikat Es kaposztat termo kertek mocsaros fekvEsuek.
13ik Kosztor Es Farkas Lyuk. - szanto foldek abba foglaltatik a' rEgi siket berek nevii fold csoport.
14ik diilo: Rozsasok — erdo.
15ik: Malva allja - szantofoldek - magaban foglalja a' rEgi galagonyas
nevu fold csoportot valamint a' Tejes part fold csoportot.
16ik diilo: tlj szollok - szollo hegy.
17ik - Kopasz part, legelo tEr.
18ik - Kutya hegy - szollok - a' kozsEghez igen kozel.
19ik — Viraghegy — szollok 20ik - Rozsaspallag - legelo tEr.
21ik — Gonosz part — magas dombon fekvo nehEz szantasii szantofold.
22ik - Kert megett - Szantofold, a' hazi kerteken tiil a' legjobb foldek a
kozsEgben.
23ik SOS part — szantofoldek.
24ik — Mank hegy — szanto foldek.
2Sik - Barany rEtek - rEtek, - ezen diiloben varmak a' rEgi Kiraly rEt
nevii rEt csoport Es
falva.
26ik dulo: Szilvasok - szantofold - hajdan szilvat termok.
27ik - Kenderesek - kendert termo szanto foldek.
28ik — Malom v Vende rEtek — rEtek — ezek kozt vaimak a rEgi Csuka
nevu rEtek is kozepokben vizallassal.
29ik - David berek - legelo tEr - rEgibb idoben nagy . . . csas tolgy fak
Es vadszollo vesszokkel volt siiriin benove, — most tiszta tEr.
30ik - Telek lab - szanto foldek. 31ik - Vende do
do
.
32ik - Hegyi foldek „
33ik — Nadvolgy — posvanyos viz forrasokkal telt arok.
34ik — Haraszt Es Haraszt fole — most szanto fdldek Es Urasagi Majorsag
— hajdan cseples erdo.
35ik Haraszti erdo — erdo tEr.
36ik Homokok. - homokkal tul vegyiilt szantofoldek.
37ik DinnyEs fold - homokkal tul vegyiilt szantofoldek, hajdan dinnyEt
termo fold.
38ik Also rEt — rEtek, — ezen diiloben vaimak beolvasztva a Kolyuk allja
— Gorbe to - Sebes rEt - es Ret eleje nevezetu rEt csoportok.
39ik: Tavak kdzei retek - most retek, — rEgebben legelo tEr.
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Jegyzwt. Szete kozsEg keletkezte, - nevezete eredetErol benEpesedEserol,
vagy dulloi iitivezetEnek eredetErol semmi okmany sem lEtezvEn sem a' kozsEgi,
sem az egyhazi levEltdrban, - a' kozsEg tortEnetEre vonatkozolag annyit tudunk,
hogy mindig a' FomEltdsagii Esztergomi firseksEg tulajdonahoz tartozott, Anya templom benne 1787ik Evben alapittatott, 's attol fogva vannak anya
konyvei Es KozsEgi Jegyzo konyve; — bovebb tudomas — rola nEzetiink szerint
csak a' fomEltosagu esztergomi ErseksEg LevEltaraban - Esztergomban szerezheto, — a' Tagositas 1859ben fejeztetett be baratsagos egyeseg utjan.

Kelt SzetEn April 30an 865ik Evben.
jegyzE
Valko Endre
Jegyzo

HidvEgi Gyorgy Biro keze vonasa •
Jenei Janos, TorvEn biro.
Bertok Janos eskiit
MatE Janos eskutt
Balai Jonas eskiit.

Sigillum pagi Sethe.
[P. H.]
•

•

•

1. Szete elso okleveles emb'tese 1236. (Bakacs 196.)
2. Szete lakossaga 560, teriilete 2655 hold 1856-ban.

109. SZITNA-LEHOTA

[304r]

[304V]

[305r]

Helynevek
Ad 1. Szitna-Lehota kozsEgbol, melly Hontmegye Selmecz jarasaban bekebelezve van.
Ezen kis helyseg magas hegyek kozt igen melyen fekszik, 6s igy sehonnan
sem latni, meg csak az ember bele nem jon. — A selmecz-vaczi orszaguttol 1/2
ora jarasra tavol fekszik. - Szitna-Lehota hatara igen hegyes, koves 6s anyira
rosz, hogy keves lakossaga minden iparkodas mellett belole ki nem 61het, hanem
kenytelen mas hatarokban aratdssal, cseplessel 6s mas mindennemu napszamoskodassal elelmet keresni. - A lakossag evangelika agost. hitvallasu. Ad 2. A kdzseg csak ezen nev alatt ismeretes es mas neve nincsen, — lakossdga csak tot ajku.
Ad 3. E kozsegnek soha sem volt mds elnevezese.
Ad 4. Szitna-Lehotdrol az beszeltetik, hogy nagy tajekban a legoregebb
helyseg, de iromdnyok errol nem taldltatnak.*
Ad 5. Honnan nepesitett, ez nem tudatik.
Ad 6. Lehota n6v honnan eredt, az sem ismeros, a melleknev Szitna pedig
onnan, mert minden Lehota kozt, a Szitnahegyhez - melly 2700 lab magas lekkozelEbben fekszik. - Lehota nEv alatt tobb helysegek a szomszed megyekben elofordulnak.'
Ad 7. A hatdrban 252 katastr. hold szantofold letezik, es pedig a kovetkezo diilokben, mint "Vrsok" egy kis dombocska, agyagos fold, de mEg is legjobba hatdrban. — "Plostat" koves, rosz es voros fold. — "Za Jarkom" agyagos
fdld, egy nagy drok megett, innen a neve. - "Bacsor Vrsok" igen hegyes Es rosz
fdld. — "Za Orlim" koves rosz fdld, igen magasan fekszik. — "Mladi haj" csak
ujabb iddkben kiirtott szantdfdld, kozep mindsEgu. — Pjenov Vrch, szintEn magosan fekszik, rosz koves fdld. - "Prjeloke" rosz Es sok elhagyott szdntdfdldel
innen a neve.
Retek 158 katastr hold, Es pedig "Stome Tale" szaraz, sovdny rEtek az
orszdgut mellett. — "Pod Lipov Vrch" kdzEp minosegu, e nEv egy kozel lEvd
erdotol szdrmazik. - "Zseljarke" valaha csak zsellErek retei, irmen a neve.
Legeld 63 katastr. hold, mind meglehetos, szEtszdrt a hatdrban, tdbbnyire
erddk kdzt.
Erdd 351 katastr. hold Es pedig "Gyuran" rosz, kdves, ritka Es dreg erdd.
— "Djelecz" ritka, kdves erdd. - "Orlja" legmagassabb erdd, az az hegy a hatdr-
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ban, a honnan a kilatas igen szEp. — "Lipov Vrch" egy igen gyonyoru suru
erdo.
Szerkeszte Szitna-Lehotan^ 1865ik ^vben.
PintEr Karoly mp.
•

•

•

L Lehota elso okleveles emlitese 1400. (Bakacs 148.)
2. A Lehota helynev szlav eredetii, jelentese 'konnyites, kivaltsag', ami arra mutat,
hogy telepes falukent keletkezett es a falualapitas idejere fdldesuratol kiilonbozo engedmenyekben es kedvezmenyekben reszesiilt, elsosorban adoelengedesben. (V. 6. Stubnyafiirdo,
Kiss 585.)
3. Lehota lakossaga 84, terulete 583 hold 1856-ban.

110. SZOB

[306r]

Helynevek
Szob kozsEgbol, Honth megyEbol.

[306*]

1) Honth megye, Pozsony kerulet, Vamos Mikolai jaras, szekhely Ipolysagh.
2) A helyseg helybeli elnevezEssel nem bir, s orszagszerte csak ezen egy
neve osmeretes.
3) A helysEgnek mds neve nem volt, de rEgibb idok elott nem jelenlegi
helyEn fekiidt, hanem tavolabb a dunatol 1) Rozsas 2) Bo szobb nevii tErsEgeken, mely tErsEgek jelenleg szanto foldekiil hasznaltatnak ( ' s a tErsEgekrol a
torok hadjaratok utan jelenlegi helyEre tEtetett at. —
4) Mikor lett helysEggE nem tudatik — Az Anyakonyvek kezdodnek 1717
Evben.*
5) REgibb idoben tiszta magyar lakossaga volt, de kEsobb totok telepittettek ide, mely utobbiak a magyar nyelvet kEsobb nagyobb rEszt sajatukd
tettEk.
6) — ^
7) A helysEg a dunaparton fekszik, hataraba omlik az Ipoly a dunaba;
ugyanitt van az Ipolyon egy nagyobbszerii hid melyet a vasuti tarsasag Epitetett,
s ara mintegy 800,000 F t volt; itt vaimak az ugynevezett Saghegyben (: rEszint
az Esztergomi Kaptalan, rEszint Lunenbacher testvErek tulajdona:) tobb
kobanyak vannak, melyek fovarosainkat a legobb minosEgii nagy mennyisEgii
jarda kovekkel ellatjak, tovabba ide szallitatik a komyEk nagy mennyisEgii tiizi s
szerszam faja, s innen vitettik a dunan EvenkEnt tobb ezrekre meno olfa fovdrosainkba. — itt van mEg Lunnenbacher testvEreknek gozfiirEsz gyarok, mEszEgetEsok, tEglagyarok, hoi kiilonosen a cserEp sindely kitiino jo minosEgii. E
kozsEg hatdrdban termo bor a legjobbak kozE tartozik e kornyEken. - tovabbd:
e kozsEg hatdrdba lEvo diilok, foldek, rEtek, szollok, Erdok meg magyardzdsa
kovetkezik:
a) Giribi diilo, a Duna foldott igen magas part tetejEn szdnto foldek, a
szElEt pedig 1846 Es 1847* Evben levdgva a most arra vonulo Vaspdlydnak
uttyat arra kEszitettEk a Diilo nevEnek eredetErol nem tudni.
b) DlhEzeme diilo az ott levo szdnto foldek hosszasdga vEgett nevezik
DlliEzeme (: hosszu foldek : ) .
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c) Kujosztasok kis darabka foldecskekbiil alio, jelenleg kender termesztes
ala hasznaltatnak.
d) Pazsit diilo miutan gyopes legelo onnan vette nevezetet, most bor
hazakkal van az egesz terseg beepitve.
e) Humna, ott szeros kertek Istalok s pajtak valanak epitve, azert is neveztetett tot nyelven humna diilonek, most szanto foldeknek hasznaltatik.
f) Ezen szeros kertek folott vagynak mindgyart mar tdbb evek eldtt ki
irtott szdlld fdldek, s azert Nad Humnami (: szerdk fdldtt;) diildnek neveztetik.
g) Pod Rdzsas diild szantd fdldek, ezen diild puszta kopar hegyen levd
szamos vad csipke bokrokkal telt hegyriil vette nevezetet magyarul mondva Ro- [307^]
zsas alatt.
h) Sztara Dolina diild, kissebb darabka szantd fdldekbiil alio, hoi valaha
Szobb helysege vala epitve, itt telepedtek a tdt nyelvii lakosok meg, de kesobb
a magyar nyelvet sajatlyukka tettek, de azon helyet elhagyvan most Sztara Dolina (: dreg falunak :) neveztetik.
i) Rdzsas hegy Diild ez szdlld fajjal van k i ultetve, a mellette levd puszta koparos es Csipke bokrokkal tdltdtt hegytiil vette nevezetet.
k) Sztari novini diild szdlld hegy onnet vette nevet, mert itt kezdettek
regibb iddkben szdlldt iiltetni, s akkor Novini (: Ujsag :) most pedig Sztari
Novini (: Oreg Ujsag :) diildnek neveztetik.
1) Verbicz diild szinte szdld hegy.
m) Za Rdzsas Diild itt szantd fdldek vannak, es mivel a csipke bokrokkal
tdltve levd puszta hegyen tiil esik, Za Rozsas (: Rozsason tul:) diildi nevet visel.
n) Skepnicza, Kdveshegy, Rigel, Sagh hegy Esztergomi F d Kaptalan tulajdonahoz tartozd erddk, neveik eredeterdl mit sem tudni.
d) Bd Szobb itt vala leg eldszdr Szobb helysege epitve, itt egyediil magyarok laktak, 's kesobb amiddn tdtok telepedtek hozzajuk, azon magyarok kdziil
sokan lakhelyeiket el hagyva AlfdldsEgre vandoroltak el, most retekiil hasznaltatik, es-Bd Szobbnak neveztetik.
p) Pod Sagh hegy Diild szantd fdldek miutan Saghegy erdd alatt fekszik
attol vette nevezetEt, itt vagyon Lunnenbacher Testverek, 6s Gregersen Guldbrandnak nagy kiterjedesii egy tagban kimert szantd fdldjeik es Erdeik, rajta
Epiilt szEp Majorsagokkal.
q) Kerekhegy diild. Erdd es szantd fdldek, ez miutan szep gdmbdlyiisEgen
fekszik, arrol neveztetett el kerekhegynek.
r) Kolibi diild szantd fdldek, mEg a tdrdk jaratban oda volt vonulaskor a
lakossagnak, tdbb gunhd Es satorokat utvEn fel magoknak, kEsdbb arrdl vette Kolibi nevezetet.
s) Nahomoku diild szantd fdldek, ez homokos talajjarol vette nevezetet.
t) Paplab diild szdlld Es szantdfdldek, rEgibb es eltessebb emberek mondasa szerint bizonyos pap ott labat tdrvEn el, arrol neveztetett Paplab diildnek.
u) Na Pivnici diild, szdlldk, az alatta lEvd borhazakrol vette nevezetEt Nad
Rvnici (: Pinczek fdldtt :)
v) Pod Vinicami Diild kenderes fdldek, miutan a szdlldk alatt fekszik onnEt neveztetett Pod Vinicami (: szdlldk alatt:) diildnek.
z) Sztudeni luki diild, REt Es fdldek, a Duna parton fekszik, 's onnan ki- [307*]
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pdrolg6 hidegsEgriil vette nevEt Sztudeni luki (: hideg rEtek:) ezen Duloben vagyon Lunnenbacher Testvereknek goz fiirEsz gyara TEgla Es CserEp sindel Egetqje felEpitve.
Kelt Szobon^ Aprilis 22en 1864
Kliment Josef biro.
Kolosvdry Janos mp.
jegyzo dltal.
« 4> *
1. Szob elso okleveles emlitese 1138. (Borovszky 66.) es 1280. (Bakacs 197.)
2. Szob helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal. Az alapjaul
szolgalo szemelynev szlav eredetu lehet, de szamitasba jon a szlavbol atvett Szoboszlo szemelynevnek a m^rovidiilt alalga is. (Kiss 617.) A Boszob helynevalak arra mutat, hogy az
illamalapitas koraban egy nemzetsegfo szallashelye volt.
3. Szob lakossaga 818, terulete 2674 hold 1856-ban.

111. SZOKOLA

Helynevek

[308']

Szokola kozsEgboI, Honth megyEbdl.
Az adatgyujtes kovetkezo kErdopontokra terjed ki 1. A megyenek keruletnek, jarasnak, szEknek neve hova a helysEg tartozik:
Hontmegye, - Ipolyjaras. A HelysEg semmi mas elnevezessel nem bir.
2. A KozsEgnek hanyfEle neve El?
Csak egy t: i : Szokola.
3. Volt e hajdan a KozsEgnek mas elnevezEse?
Nem volt.
4. A kozsEg mikor emlittetik legkorabban?
Adatok hianya miatt nem tudhatni. A kozsEgpecsEtje 1598ban keletkezett.
5. Honnan nEpesittetett?
Nem tudhatni.
A 6 * , Es ydik kErdopontokra; - Adatok hianya miatt biztos feleletet
nem nyujthatni.

[308*]

Kelt Szokoldn 1864. AprU 19.
Kalniczky Pal
r. LelkEsz.

Helynevek
Hont Megye

[310^]
Szokolya kdzsEgEbol.

ISO

Szokolya kozsEg. Hont Megye Ipolyi jaras (: Herczeg Eszterhazy Pal Ipoly
Pdszto Uradjdmahoz tartozik. —
II.
A KozsEg jelenleg ligy helybEli elterjedEssel, valamint orszag szerte elnevezEssel Szokolya bir. az anya nyelv magyar.
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III.
A kozsEgnek hajdan Martnau neve volt, a kozsEg pecsEtje melly 1598 metszetett ugyan azon kozsEg nevii korirattal bir: (: Sz. Georgi Martnau 1598 :) jelenleg is az haszndltatik.
IV.
A kozsEg rEgota emlitetik, de Szokolya nevet mikor vett fel? - nem tudatik.*
V.
A kozsEg honnan nepesitetett azaz Szokolya nevet vett fel, Es mikor magyarosodott bizonyosat nem tudni.
VI.
Koz tudomdsbol, - hagyomanybol - (: a kozseg pecsEtjErol:) magyarazhato, hogy hajdan nEmetek (szaszok) lakhatak a kozseget armal bizonyosabb
mert (Borzsony) szomszEd kozsEg (Deutsch Pilsen) kozsEg lakosai Szokolya
kozsEget jelenleg is Martnaunak nevezik, Es ezek szaszoknak mondjak magokat
— a kozsEg hajdanaba banya hely lehetvEn, mert jelenleg is lEteznek a helysEgben pinczEk mellyeknek vEgEt egy tulajdonosa sem tekinthetE meg - akna alakuak.'
[310V]

VII.
A rEgi lakosok nevei tanusitjak is hogy Szokolya kozseg lakosai nEmetek
— (szaszok) lehetek u. m. Harlo - regente Hard lehetett. Ponikli - Ponigl. 0116
— Alle — de a k6vetkez6 pontban el6szamlal6 diilok elnevezesebol is: u. m.
mostani elnevezEsii Nacsapereg - sz6116 hegy - Nacsaberg. Horzigram. m. =
Hasengram, szant6 fold. Nacsagrom m. — Nacsagram szant6f61d - Sajta berek v.
Sajberg erdo, s rEt.
VIII.
A kozsEg Borzs6ny (: Deutsch Pilsene :) Nagy, Es Kis Maros, N6grad, Verocze - Kospallag hatarokkal szomszedos foglal magaba 15,000 holdnyi teriiletet 2/3 erdokbol all.

[311""]

a topographikus elnevezesei szant6 f61dekbe Kertfoll611, Hegyp6, Tyiikfias, Kis tarsa, Hagyigats6 Voros oldal — (ez alatt jelenleg is vaserczii banya folyamat van, Nagy Tarsa - Hozigram, Nacsagram, Pantz.
b Sz61l6 hegyek Nacsapere Magyarma Oreg hegy
c Retek elnevezesei Boglyakoz Magoshegy MagyarrEt.
d Erdok ebievezesei Oil, Gdlmutz, Fekete hegy, Paphegy, Tat, VasfazEk,
In6cz, Hideg hegy erdorEszekbe Szarvasok Ozek nem kis szammal tartozkodnak.
e vas erczii banya helyek is tobbnyire az erdokben talaltatnak 's helyiik
helyiik jogfolytonossag vegett miiveltettnek.
f az ugynevezett Nacsagromba letezik meleg forrasa de gy6gyer6vel nem
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birvan - regElik, hogy hajdanaba egy kiralynEnak kedves fiirdo helye levEn a k i
Visegradrol tett oda kiranduldsokat.
Az adatok bovebb megszerzesEre ezeken kiviil - massal nem szolgalhatunk.
Szokolya' Februar len 866.
Horvath Lajos
Jegyzo

Karto Janos biro

[P. H.]
* * *
1. Szokolya elso okleveles emlitese 1394. (Bakacs 198.)
1 Szokolya helyneve a szlav eredett! Szokol szemelynevbol keletkezett, jelentese
'Solyom nevu ember falva'. (Kiss 617.) Martnau neven 1508-as evszamot viselo pecsetjen
tiinik fel eloszor. (OL, p 108. Eszterhazy cs. It. Rep. 23. 169. cs. fosc. F F uo. 1948.)
A Szokolyan talalt vaserc felfedezesenek idejet homaly fedi, az biztos, hogy KoUbacher
Matyds Lambert, a budai kamarai adminisztracio tanacsosa 1700. apr. 23-an kapott kivaltsaglevelet a kiralytol a banya megnyitasara es milvelesere stb. Horvath L.: Adatok a
Dunakanyar banyaszatahoz II. Szokolya vaserce a kuruckorban. Dunakanyar 1980/2. 46.)
3. Szokolya lakossaga 1169, teriilete HuU pusztaval egyiitt 9395 hold 1856-ban.

112. SZUD

Helynevek Szudi KozsEgbdl.

[290*]

Dunan inneni Kerulet Honth Megye Kozep Selmeczi Jards. Felso Also s
KozEp Szud.
Ezen harom kapcsolatba levo Kozsegnek hogy mas elnevezese lett volna
rEgenten nem tudatik; mind az altal a hajdani kor, vagy is csaladi okmanyok
oda emlEkeztetnek vissza, hogy kezdetett I V Bela Kiraly uralkodasa alatt 1256
evben 'vette.*
Ezen Kozseget Kornyezo hatarok.
Delrol kiilonos emh'test erdemel a Licsnos magyarositva Meggyi diillo,
mely meggytol, bar jelenleg benne nem letezik vette volna eredetEt irmen DElkeletnek menve szemiinkbe otlenek az ligy nevezett Hajistyai szollok, melyek
emlitEst Erdemelnek a) hires asszu borrarol b) pedig a szoUon fekv6' gyonyorii
szollohazrol, melly kornyoskoriil fizekkel ellatva lEtezik; mind az altal tiilso
szElle a Tapolnyai diillovel kapcsolatban, kopar elparlagolt hegyeket allitnak
ellonk, mely kopar hegyek, sajnalattal emlEkeznek vissza hajdantan hires boraira; melynek egy rEsze a hajdan kor kellemEvel parositva lij igyekezetett Ebresztenek benniink, az altal, hogy jelenleg mar iiltetmEnyiil szolgal.
Keletnek fekszik az ugy nevezett Harmadik hegy mely erdo Es legelobol
dll, Kiilonben kopar szirtek is latszanak rajta, innen Ejszaknak a Zsamay hegylancz tiinik ellonk mely erdovel leplezve lEtezik Ejszaknyugatnak latjuk pedig a
Gyapiisi erdosEget, hoi is a Veperczi hegyi patak veszi eredetEt, nem messze forrasatol egy malmot hajtva az Ipolyba szakad. Ezen erdosEgnEl kiillonos emlEkezetfett igEnyel a Nad Katyon vagyis Gat feletti szantofold, melyrol mondatik
hogy rEgenten ugyanott Felso Szud fekiidt volna, aimal is inkabb mivel jelen
korban is azon a helyen hamwedrek assatnak k i . —
fijszak
Nyugat felE teijednek a Ravnyay hegyi siksagok, melyen egy akol
diszeskedik olykor betyarok altal meglattogatva. IsmEt ezen a tajon szemiinkbe
tiinnek a Chrasztay v. is Berkesi Es Vahancsoki szollok, melly szollok apolasaikrol s hires borrairol hiresek. InnEt Hobkoy diillo paskommal ellatva. Hroblay
hegyi erdo, ahol is kiillonos emlitEst geijesztenek a bennelevo setautak, mondatik hogy azok Romaiak altal kEszitettek, melynek K . szElEn az erdo alatt all
egy To 860 Evben lEtre jovo, hoi mind vegig kEt vitorlas csonak munkalkodik.
Tovabbi emlitEst Erdemel ezen totol ejszaknak egy pompassan Ekesitett liti
lak kerttel Es hires virag hazzal ellatva mellyett tobb idejovok csodalattal nEzik.

HONT VARMEGYE
Szud

§64 evi Jiin ho 23*"
Gyura Elek
Jegyzo
•

• *

1. Szud elso okleveles emlitese 1256. (Bakics 199.)
2. Szud lakossaga 244, teriUete 1569 hold 1856-ban.
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113. SZUHANY

[312r]

Helynevek
Szuchdny kozsEgboT, Hont megyebol.

[312*]

Szuchany HontmegyEben fekvo Bozoki jarasba tartozo kozseg emlitetik,
egy eredeti Tek. Dacso elodjei altal kiadott, s Szuchanyi egyhaz Jegyzokonyvbe
iktatott keziratban 1338* evben legkorabban.* - Hagyomany szerint Husszitak
telepbol alakult, kik eloszor litavicza patak melyet, mely Litava (: kozseg) hatar
szElin folyik letelepedtek, de ott a Bozoki varban szekelo ellensegeitol haborgatva 's utoljara kipiirkolve leven jelen Szuhany helyen letelepedtek, hoi meszire
malomra alkalmas patakuk nem leven szaraz malmot epitettek mely jelenleg is
a' felvideken egyetlen, innet magyaraztatik Szuhany kozseg neve, t. i. "sucha"
szarazat jelent, hozza advan a tot terminatiot "an" = Suchan.' Szuhanyi hatar
nevezetesebb helynevei koze tartoznak: Lazabra melyek ket neven ismeretesek
u. m. malje a velkje zabre, hoi minden lakosnak sajat istalloja es pajtaja van. —
Pleso nevo kis tavacska, mely csak a legszarazabb evben kiszaradni szokott. —
Sztrainik kozsegen feliil fekvo fakkal fedett kis dombocska. - Maly a Velky
hrb, szanto foldekkel fedett, az elobbi kis a masodik nagy dombok. Szuchany
kozseg hataros, Szenograd, Fel. es A l . Lam, Palojta, Litava es Laczko hataraival.
Feljegyezte
Szuchanyon' 1865 evi Januar 1 2 * napjan
Oroshay Peter
Kozseg Jegyzoje.

[313^]

"Szuchany" kdzseg helynevei leirasa.

* **
1. Szuhany
2. Szuhany
(V. 6. Szuha, Kiss
3. Szuhany

elso okleveles emb'tese 1392. (Bakacs 200.)
helyneve szlav eredetu, jelentese 'nyaranta kiszarado folyo vagy to'.
621.)
lakossaga 606, terulete 2145 hold 1856-ban.

114. T E G Z E S B O R F O

Helynevek

[314r]

Tegzes Borfo kozsEgbol, Honth megyebol.
Tegzes
Jarasban. -

borfo

fekszik

a' Pozsonyi kerulet,

Hont

varmegye, Bathi

Tegzes elnevezeset nyerte a Tegzes csaladtol, melly ezt nyerte es lakasanak hasznalta; - Borfo nevet eppen azon Bur folyo itteni eredeserol, mellytol
Kalna Borfo neveztetik.* Nepesitese mely szazadban, es honnet tortenhetett bizonyos adattal nem
dicsekedhetiink. Tegzes Borfo kozseg hatarat koriil veszik Bori, Csanki, Nagy Kereskenyi,
Horhi, Also Zsemberi, es Kalna Borfoi hatarok.
Azon topografiai el nevezesek, mellyek Tegzes Borfo hataraban most szokasos el nevezessel birnak a' kovetkezedok: Kopanicze diilo szanto foldek, hajdan kiasott erdo talaj; - Horvath Parlag szanto fdldek bizonyos Horvath neviitdl el neveztetve; - Vlca jama, az az Farkas vermek, mellyekben az elszaporodott farkasokat a' keppen fogdostak, hogy a' gdddr fdle vekonyan fa gallyakat teve a' kdzepere valami el esett marha huUajat elkeszitven, az erddsegekbdl
ele jdvd farkasok azt elvinni akarvan be estek a' veremben. — Pri Csankovszkej
Chodftika, az az erre egy drdkds gyalogut volt Tegzes Borfdtdl a szomszed
Csank Kdzsegeben; — Puszte vinice, el pusztult szdlld helyek; - Szarvas kiit,
kdvetkeztetven mikeppen az erddsegbdl a' szarvasok es mas erdei vadak e' forrasra inni jarhattak; - Dobogdv, egy nagy hegyseg mikor jarnak rajta ugy latszik, mintha az egesz hegy iires volna. - Mocsar itt a' Kereskenyi hatar iit k i ,
levEn viz alias mocsar talaltatik; - Mogyorik hegyes vdlgyes hely hajdan erdoseg
most tdbb helyen fd szeditd arkok. - Kapszad szantd fdld diild; - Forras, irtvany fdldek; - Szadi szdlld hegy ezen tdt el nevezestdl szadit iiltetni; — Beke
erdd egy Beke nevii lakostdl el nevezve. — Pri Tehelhe tegla egeto hely volt. —
Gyekis legeld Gyekis nevii forrassal; - Ddzsa kiitja a' Kdzseg mellett - el nevezesEt hogy mikor es kitdl nyerte homaly lepi. — Surda nevii haz sorok inkabb
kd sziklaba vesett uregek. Minthogy e' Kdzsegnek d kori tdrtenetekrdl semmi nemii gyujttemenye
nem talaltatvan, az egyszerii meg nevezest terjeszti ele minden egyes reszletre
nEzve.
Kelt Tegzes Borfdn'

1865*

ev Junius

16an

[314*]
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Dalmady Lajos mp
jegyzo

Teskovszki J6zsef biro
Gazsi Gyorgy biroi tdrs

* • •
1. Burfo neven elso okleveles emHtese 1245. (Bakics 93.) Borfo helyneve talan a
magyar boi fonevbol keletkezett, amelyik alapjaul szolgalt ^ y Bor szemelynevnek. A Bur
patak, illetve Borfo telepiiles, mint amelyik a patak eredetenel fekszik, ezzel a szemeiynevvel hozhato kapcsolatba. (V. 6. Tiszabura, Kiss 644.)
2. T^zes Borfo lakossaga 176, terulete 1335 hold 1856-ban.

115. T E R B E G E C

Helynevek

[316r]

Terbegecz kdzsEgbol, Hont megyEbol.
1. ) Hontmegye, Bozoki jaras.
[316*]
2. ) Csak egyfele, Terbegecz, curialis helyseg.
3. ) Nem volt mas neve, hanem mint erdokkel boritott urasagi pusztajoszag emh'tetik, nevszerint Kovary Matyase de Kovar et Kis Csalomia, es innen
leany agon Geczy csaladra jutott, melyrol hiteles adatok a Benedeki kaptalan
leveltaraban Bars megyeben leteznek.
4. ) I V . Bela idejebol.*
5. ) Nemesi orokles litjan. —
6. ) A nEv eredetErol szobeli hagyomany utjan tudatik, hogy I V . BEla idejEbol ozv. Geczyne egyetlen fiat visszatartoztatva a hadjaratbol a csaladi tiizhely
oltalmara, illy szavakkal hivta vissza: "tEij be GEczy" Es hogy innen eredt volna a
falu elnevezEse: Terbegecz.'
7. )
kozsEg hataraban elofordulo topographiai nevekre nEzve, kovetkezo
elnevezEsu diilok vannak (: megyjegyezven, hogy a szobeli adatokon kiviil semmifele hiteles iromanyok errenEzve forrasiil nem szolgalnak :)
Szallaska: volt kozos kozsEgi legelo; a kozbirtokossag marhajanak
szallasolo helye egyszersmind a legeltetes ideje alatt, egyeseknek ott fenallo
Epiiletevel is marha szamara; fekvEse keletnek; jelenleg a tagositas utan csak a
diHonev maradt meg;-mint maganbirtok lEtezven.
Aranybanya: szobeli hagyomany utan a torok hadjaratkor erdosEg lEvEn a
vagyonokat megmenteni akarvan kincseiket oda elrejtettEk, — Es hogy innen maradt volna az elnevezes; jelenleg szantofold; fekvEse delnyugatnak.
Vityazhaz: szobeli hagyomany szerint kozsEgi keriilonek volt ott egy lak- [317']
helye, a melynek nevezete vityaz nevet viselt, — igy hogy innen maradt volna a
diilo nevezete: vityazhaz; jelenleg szantofold; fekvese nyugatnak.
Farkaspatak: a monda szerint regen a keriilot egy veszett farkas megtamadta, s a keriilo vEdelmeiil a rea szajtatva rohano allat nyelvet megragadva
egEsz a faluba hiizta magaval, s itt tobbek altal megszabaditatott; - irmen az
elnevezEs, a hoi mint egy kis volgyben esos idoben vizes helyek vannak; fekvEse
nyugatnak.
Kisto: erdo alatti partos hely; elobb kozlegelo, tagositas utan maganbirtok,
szinte legeloifl hasznaltatik; - eredeterol a nEvnek semmi tudomds: -
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Jesztreg: r6gen suru erdosEg, most rendetleniil vagott tobbek birtokaban
levo cseplEs erdo; elnevezEse eredete nem tudatik; fekvEse, mivel domboru, keletnek Es nyugatnak. Verna: azon szantofoldi diHo, mely a szomszEd helysEghez egyszersmind
hatanil szolgdl; a nEvrol mit sem tudni; fekvEse Ejszaknyugat. —
HEbecz: cseplEs erdo, azelott kozos, most felosztott; fekvEse ejszaknak; —
nEveredet nem tudatik. Mogyoros: partos, borokas, arkos tEr; kozos legeloiil hasznaltatott; jelenleg
magdntulajdon; nEveredet nem tudatik; fekvEse nyugatnak. Cseres: csupa cserfabol dllo kis cseplEs erdo, partos helyen lEvEn a
kozossEg fendllasa idejEbol folde agyagos, termeszetEnEl fogva pinczEk vannak az
aljaba; jelenleg a tobbi resze magantulajdon; fekvEse nyugatnak. Lepenye: Ertetik alatta egy igen siirii cseplEs erdo, Es egy igen mEly
volgyben az erdo alatt rEtsEg, mely utobbi csak egy par Evtized ota osztatott
fel, azelott kozos legelo; Es mivel mind kEt neme a diilonek a szomszEd faluk
hataran van, s azok hatardban is foglaltatik, azok duloi is ezen nevezetet viseUk;
fekvEse keletnek; a nEv eredetErol senmii sem tudatik. —
Kelt Terbegecz' 1865. Mdjus 5.
Egry mp.
jegyzo

Wiirtzler mp.
Biro.
Nydri Istvdn
a pint szedo.

» * *
1. Terbegec elso okleveles emb'tese 1247. (Bakacs 202.)
2. Ez a helynev-magyarazat a nepi etimologia korebe tartozik.
3. Terbegec lakossaga 290, terulete 1509 hold 1856-ban.

116. TERGENYE

Helynevek

[318']

Tergenye kozsEgboI, Honth megyeb61.
Feleletek a tuls6 lapon, lasd lentebb.
1. ponthoz: Tergenye kozseg letezik Honth megyeben, Dunaninneni keriiletben, Bathi jarasban s tartozik az Ipolysaghi szekhez. E kozseg tajeka Szikincze tajdnak neveztetik, minthogy a Szikincze folyo mellett letezik.
2 * ponthoz: Tergenye kozsEgnek jelenleg csupan Tergenye neve ismeretes
orszagszerte.'
3 * ponthoz: E kozseg egyeb nevet sohasem viselt.
4ik ponthoz: Tergenye emlitetik a reformatio kezdetetol.
5 * ponthoz: E helyseg kath lakossaga koziil 14 csalad benepesitetett
1816-ik evben Barsmegye Kormocz sz: k: varos tajEkarol, a tobbi csalad pedig
nagy reszben emberemlekezet ota gyokeres lakossaga Tergenyenek, mostani
nepessege osszesen 606 lelek, ezek koziil 371 a kath. 255 ref. nyelvoket nezve
magyarok.'
6 * ponthoz: A nev eredetenek semmi nyoma nem emlitetik.
7 * ponthoz: TergenyEnek folyamai Szikincze Es Perec vize, mely foly6k
valasztjak el Bars megyEtol, s kellemes erdokkel Es jo rEtekkel kornyezik. Diiloi
kozott semminemii topographiai nEv elo nem fordul. Szantofoldjei kozEpszeriiek. Szolohegye meglehetos bort terem, mely helynek jegyzo konyve eredetEt
veszi 1718-ik Evben. E szolo hegyrol Bars Es Esztergom megyEk vidEkEre
gyonyorii kilatas esik, s az alatta elnyulo Posvany nevii volgyben kellemes viszhang hallhato. - EgyEbirant TergenyEnek tobb mint fele hatara bErczes Es sziklas. A reformatussag anyaegyhaza e kornyEken a legrEgibb. A katholikussag
templommal nem bir s a nemes oroszi plebaniahoz tartozik. - Az emlitett
Szildncze folyo sok rakkal, erdeje pedig sok vaddal bovelkedik.
Kelt TergenyEn 1865 majus 10-En.

Krajczarik Jozsef
kozsEg h jegyzoje

tisztelettel beterjeszti
Snirer Mihdly
biro.

[318*]
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ad 1481.
[326r]

[326*]

Helynevek
Teregenye nevii hontmegyei kozsEgbdl.
Alulirott folszolitva bathi jards also keriilete tettes szolgabiraja, Szutyovszky Kalman lir altal a fontnevezett helysEg hataraban levo egyes topografiai elnevezEsek vizsgalasara, kutatasdnak elebe teijesztett programm nyoman,
okmanyok hiaval, csupan szohagyomany litjan, eredmenye a kovetkezo:
1. Tergenye magyar, nagyobbrEszt reformatus helysEg. Hontmegye also
reszeben fekszik s tartozik a bathi jarashoz. E teriiletnek emlitett politikai elnevezesen kivul, van meg tajneve is, ti. Szikincze volgye, mely elnevezes teruleten atfolyo Szikincze patakjatol vette eredetEt.
2. A nevezett helysEg emlEkezet ota csak is Tergenye nEv alatt ismeretes,
s mas elnevezEssel nem is birt.
3., lasd a 2 * pontot.
4. A kozsEg hihetoleg igen rEgi, mert alapitasara a mostani lakosainak
vEnei sem emlEkeznek. Annyit azonban tudni, hogy e helysegben a 1 6 * szazadban reformatus egyhaz keletkezett s hozza, mint anya egyhazhoz tartozott tobb
a kornyEken leanygyiilekezet, mint pi. N . Sallo - kEsobb Peszek stb.
5. Valjon honnEt, s mely tajEkrol nEpesittetett Tergenye, nem tudatik;
aimyi bizonyos hogy eredetileg magyar, s csak 1816 tajan csatlakoztak Tergenye
magyar lakosaihoz Handlo nyitramegyei nEmet falubol kivandorolt 12 csalad,
mely utobb anyanyelvet Es idegen erkolcsEt a magyarral cserElte fel aimyira,
hogy jelenleg nem is beszEl mas nyelven, mint draga hazank nyelvEn.
6. A nev eredetErol a hagyomany nem nyujt fdlvilagositast.
7. A kozsEg hataraban elofordulo s jelenleg is Eletben levo topografiai nevek e kovetkezok:
Patakok: Kompa vize, hasitja Tergenye hatarat; Perecz vize, hihetoleg
perecz alakii folyasarol; — Szikincze, nagyobb s folyton bovizii patak, keletkezik Hont megye felso rEszenek hegyeiben, Szitna magaslat kozelEben, innEt szlav
elnevezEse Szitnyicza.
Majorok: lohegyi, maskEnt csetei major N . Peszekkel hatdros.
Erdok: Meteli erdo Kis Sallonal, Csete, N . Peszek szomszedsagaban, Egeres, Lontho hatara mellett, Siret, az elobbinek szomszEdsagaban; Nyert, az
elobbi alatt, Sarkanyos, Lontho Es Kis Sallo hatarainal, Ekedomb; Zolderdo,
Tergenye hataran beliil; Posvany; KEt szollo kozt, felso Cseres; hosszu lazbeU
erdo, Kis sallai es zselEri hatarral szomszEdos, Kakoi erdo, ZselEmEl; Vadalmas,
mikolai hatamal; —
Legelo: Csarad laposa.
Szanto foldek: csetei foldek, N . Peszek mellett; Sard mellekiek, Tarrasiak,
hosszu foldek, posvanyi foldek; lonthai hatamal lEvo foldek; KenobEli foldek,
,maskEnt ordogoldal, toallasiak; zolderdei foldek; Sarkanyos; magyarosiak, kis
csallai hatamal; Csarad oldal, szollok alatti, Posvany; hosszu lazi Kenderes; vadalmasi foldek, elorEti foldek.
REtek: Belso falusiak; Denis; BiidosEr; KEtvizkoze, Irtasi rEtek; Metelparty;
gyori rEtek; Kompa mellEkiek, vadalmasi rEtek.
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Kertek: 2 kaposztas.
Szollok: also s felso hegy.
Arkok: Ork arka; - Siket, Barkocza. —
Kutak: Csarad kiitja.
Forrasok: posvanyi forras es egeresi forras. E szamos, (tdbbnyire) nagyobb reszt jd hangzasu szamtalan magyar topografiai nevek is tanuskodnak e helyseg eredetisEgerdl.
Kelt Felsd Fegyverneken nov. lO^en i865.
Jezsovics Pal mp
neveld.
•

* *

1. Tergenye elso okleveles emlitese 1307. (Bakacs 204.)
1 Tergenye lakossaga 453, terulete 2153 hold 1856-ban.

117. TESZfiR

Helynevek
[ 320r]

1321'']

TeszEr kozsEgbol, Honth megyEbol.
Selmeczi kozep ponti jaras, a Selmeczi volgyben, Ipolysagh Selmecz kozti
orszagos uti vonalon, Domanyik es Piri puszta, tovabba Patkosi puszta es TerEny (: Felso Harfas :) kozott. Fekszik a Napkelet felett.
1. Teszer kozseg neve szarmazik az ide szazadok elott bevandorlott
"Tesaroktol", mit a tot nyelvben annyit jelent mint acs vagy farago.* - Eredete
nem tudatik voltakepen s miolta az 1 . . . evben a Patkos Udvarnoki tiszta ag
hitv: egyhaztol vegkep elszakadt sajat egyhazzal, s jelenleg . . . . szamii lelekkel
bir. - E nev alatt tudomasunk szerint talaltatik honunkban 5 helyseg, de mind
kiilon megyeben. Legjobb ha ezen kozsEg Patkos Teszemek, utolso posta Ipolysagh neveztetnek.
2. A helyseg lakoi tiszta tot ajkuak, es evangelikus vallasu felekezetbeliek.
Iromanyokbol, vagy koztudomasbol, a helyseg mikepeni eredete s anak elotte
mi n y e M lakosai felol, mi sem tudatik.
3. Nem tudatik.
4. HasonlokEp.'
5. SzintEn.
6. Annak hianyaban, sajnos! mi sem bizonyosan allithato.
7. A helyseg diiloi kovetkezendok:
a) Bacsafalu helysEg reszErol "Nad Sliinom" eredeti neve talan, mert a
nap sugarianak "sliinen" esik s fent a dombon fekszik, N I Benedikty Ottilia
asszonysagnak - juhakla.
b) "Pato5ini" eredetEt veszi az ottani lecsurgo patakoktol, miErt is hinni
lehetne, mikep ezen helyseg ugy, mint a szomszedsagosok magyar eredetu volt.
c) Vlesja jama, Na Dube, Szliinyo, Stajik, Nad Haj, Haje, Na Stranye,
Kricwanje Haje,
d) Na Druke, Haje, "nad Haj", "Szlunyovszki", "Szliinye", mellyeket a
selmeci patak vize kovetkezendoktol Lissoi liatartol valaszt, szintEn "nad
sliinomi" diilot is.
Haje veszi eredetet annakelotti erdosegtol, Szliinyo, Slucopol (: nap :)
mellynek ki van teve.
e) "Na Stranye" szantofoldek melly arkokkal, azert talan igy neveztetik,
mert az A. Sipeki hataron oldalvast fekszik.
f) "Biivbownik" szollok, neveredetet veszi a babrol, mellyet a szollokben
nagyobb reszt a lielybeliek termesztik.

HONT V A R M E G Y E

301

g) "Vajdowoki laz" csekely ertekCi retek, a regi idoben Ns Vajda csalade.
h) "Horna Sziityeszka" legelo, juhakollal, neveredetet, ligy mint mas ide
tartozo diiloknel magyarra forditani nem lehet.
i) "Pirovszke winice" inkabb kapas foldek, mint szollok, nevet veszi R r y
hajdanaban ezt biro csaladtol.
k) "Dolne pirovszke" szantofoldek es legelo hasofievil ezen kdzbirtokostol, mellyeknek jelenleg szama vagy 13ra niint mas megnevezes alatt szaporodott.
1) "Dolina" vagy is volgy, szantofoldek, keves legelovel.
m) "Suche lazi", igen sovany retek, mint "pod Dupeneze" is, mellyeket
Selmecz vize keresztiil vagja. Utolsonal emlekezetre melto a negy barlang, mellyben allitolag a falu - nem tudni meUy szazadban eso felepitese elott az elso
bevandorlottak, kik acsok valanak (:Tesari:) s az erdo szelen letelepedtek, s
innen a helyseg nevet vette. Masok szerint Rakoczy haborus idejeben itt megint
nem tudni mifele menekiiltek tanyaztak, mit nagy ketseget szenved.
n) "Pod Dupemom" Selmecz vize altal egeszen elromolt legelo.
o) "Travnik" magyarul gyep. "Pod jarrom" szinten. Sem az egyik sem a
masiknal egyebet a 6 pontra felelni nem lehet, csak hogy, ha talan a helyseg
valaha magyar is lett volna, jelenleg koztudomas, hallomas, hagyomanybol, irott
vagy nyomtatott okmanyok hianyaban, mi sem tudatik.' Igy van
p) "Taliha" diilovel is, melly tot nyelven reszleteket jelent, s kapaltatik.
q) " A kenderfoldeket" mint mas tot helysegben konopiskanak hijak, a
falun felett fekiisznek. "Za Hum?ije" vagy Also, es "Hornje" legjobb szoUoknek
nev eredete jelenleg bar sajnos totnak mutatkozik.
r) "Na Dole" orszag uton Ipolysagh fele vezeto vonalon fekvo foldek a
falu also reszen.
s) "Dolne liike", annyit jelent, mint also retek. Udvarnok reszerol a
Selmeczi patakon at esik meg.
t) "Kalina" szanto, inkabb szollo alatti kapas foldek, "Pljeska, Bukovinar,
melly talan hajdanaban biikfaerdo vala "Na pazitkami, "Mesjarowa Kopanica,
szollok utolso osztalyban; elvegre keves legelon atlepven Rakoncza fele "Menjarova Kopanica" nevo foldek, mellyeket ugyan magyarra forditani lehetne, de
abbol a torzs nemzeti czim ki nem nyomozhato.
Kelt Teszeren* az 1864. Aug. 8an.
Belohorszky Lajos mp
jegyzo.
* i> *
1. Teszer helyneve szlav eredetu, jelentese 'acs', famunkara kotelezett szolgalonep telepere utal. (V. o. Acsteszer, Kiss 38. es Heckenast 127.)
2. Kisteszerkent elso okleveles emlitese 1279, (Bakacs 206.) Kellett lennie tehat mar
ekkor egy Nagyteszernek is. (Heckenast 127.) Annal is inkabb, mert 1350-ben feltu'nik Felsoteszer es Egyhazasteszer. (Bakacs 206.)
3. Teszer XV. szazadi jobbagyneveit Id. Bakacs i. m. 208.
4. Teszer lakossaga Felso-, Kozep-, Alsober es Piri pusztakkal egyiitt 582; terulete
osszesen 1954 hold 1856-ban.

[321*]

118. TOMPA

[322r]

Helynevek
Tompa kdzsEgbol Honth megyEbol.

[322*]

ire Honth megye, selmeci jaras.
2'^ e' Kozsegnek orszag szerte osmeretes neve minden nyelven Tompa.
3ra e' Kozsegnek semmi egyebb neve nem tudatik.*
4re a' Kozseg leg korabban emlitettik tudtunkal 1400^61 a' Kozseg korEbe
talaltato Pongratz fEle (: egykor itt birtokos :) rEgi iromanyokbol.'
5re benEpesitese csak magyar vidEkrol - nem tudni honnan - tortEnhetett; mar 1400^^ Diosy, Baros, Thuranszky foldes urak; ugy a' lakossag neve Es
Farkas, Cserodi, Hoksza csaladokE eredeti magyar lEvEn.
6ra e' Kozseg hataraban elofordulo topographiai helynevek:
Feljaro, szantofold, nEv eredetEt vehette - a' hatar emeltebb rEszEre - a*
KozsEg lapjarol felfele jarasrol.
PlEska, irtot erdo, most szanto fold.
Bakaszto, irtot erdo, most szanto fold; rEgj iromanyok szerint "ebakaszto" nEv alatt; kozel levEn a' szollo az erdokbe legelteto pasztorok kutydi
kart tEvEn gyakran ott, megfogatvan a kutya pajkossagbol egy sudar fa hegyere
akasztatott volna, a' nep rege szerint; innEt valoszinfi megroviditve lett "ebakasztobol" "bakaszto".
Agghegy, szollos kert, regi iromanyok szerint is; hiheto, hogy egy lij szollo
ultetEsekor, melynek maradvanyai mEg most is eszrevehetok — de kEsobb kiirtattak — az oreg szollok "Agghegy" nevet kaptak.
Urges, szanto fold, ritka koves termEszetEnEl fogva konnyen vajhato; sok
urge tartozkodik mEg most is benne, kiirthatatlaniil.
Csertok, rEtek, ez valaha semlekes posvany lEvEn a' Selmec patak rendetlen folyasu kiomlEsevel sok cser es egyebb fa nemekkel; kEsiibb, kiirtatvdn a'
fak, rEtek, ismEt szanto foldekkE valtozott. Leheto, hogy "cserto" nEvbiil valtozott "csertok".
KortElyes, irtas, egykor erdo sok vad korte faval, most szanto fold.
Selmecz, patak, eredetet veszi szabad kiralyi banya varos Selmecz nevErol,
miutaim videken ered, 's a' volgyon lefelE tobb kozsEgek hatarat ErintvEn, Visk
kozsEg hataraba "mElyszog" nevii szilos erdo mellett az Ipoly folyoba szakad.
E ' patak rendetlen folyasa a' vidEket egykor gazdag savanyu szEna termEssel
ajandEkozta meg, Posvanyokat, tavakat kEpezvEn; mellyekbe baro Helenbach
szomszEd felso szemeredi foldes lir mulatsagbol sok szep pontyot, tsukat Es
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csflcot fogatott. - Azonba 1794»k Ev tajan a' megyei hatosag altal rendeztetven.
— Most a hatra hagyott Ere fovennyel elarasztott vidEk rEttyei haszontalanokka
valtak, foldekkE alakitattak at, sovany termEst adnak.
Kelt Tompan' Maius 10^" 1865.
Kozli
ErdElyi Janos mp
a' falu jegyzoje.
•

• *

1. «A X I V - X V . szazadban Tompafolde, Tompahaza es Tompafalva alakban tunik fel.
(Bakacs 208.) A helynev a magyar Tompa szemelynevbol keletkezett. (V. 6. Tompaladony,
Kiss 651.)
2. Tompa elso okleveles emb'tese 1332. (Bakacs 208.)
3. Tompa lakossaga 177, terulete 694 hold 1856-ban.

119. T R P I N

?

, , . 4 k 'n^:,mol

f^A

Obec Trpin oddavnich casov sa vola len stim tstim ilasfliiim mefBOin.
inakso meno nikdo nepamata aAi starSi ludja, a patri pri BzavAy J a n s do Hontjanskes S t d i c i a pod F a r u Littavsku filialka nabozenstvo*, R . C . ces Cfeec t g e
jeden potok ktery do Csabraskeho hlavnfiio potoka odteka ces ktexi potok j e s t
jeden most ces kteri most jest cesta tojest Kruptnska, C o s s aie pcia z^dbo
vlastnnosti doti^e, j e velmi plana a hliiiaste, povise I>edine
nactoodla, LESHC
ktere svoje meno maju visovce, ces kterje lukei ide jeden pesi diodisik, d o K H F
pini, na vichod sa na leza jeden V r c h Hajik Zeme, za Hajikoju L a k e s e | a m M r s
dobre. Potom za L u k a m a nasleduje Gyurgyovica Zeme a Ltrice^ IK^CKH L a k e
Trpinec, ces kterje L u k i ide jedna cesta od Littavi do T r p i n a . ^{ed;ddb» o d O n d l
jest jeden mlin K t e r i sa vola LuzensJd Mlin : nize osadi Trpinsfcej sa L u k e doSwe,
volaju sa nizovec, nad L u k a r a i na vichod jest jeden V r c h StnasMsaL naslaiitgc
praSiva dolinka Zeme v 3-tej C l ^ s i na D l h o m Zeme hlinaste. 2-he§ Claaai. nasleduje strene hori Ceroyje v Doline Konopnisko. Homje smifeBe Zemae Kaisienistje, prostredne smudine, V r c h Z a n e 1. Class.
Dlhje oljovce Zeme 2. Classi, Kostjal V r c h Zeme Koporske Zeime 2 . Class,
Hora Rubanicke. Husta Chrast hora od Cesti Hradsko Vrbovskeji Bisnm^ Kostjal
V r c h ruke 3. Classi, Tale Z e m i V r c h 2. Classe. Lipovie Luke,, a Zeme Z e i m s
Dolina Luke 3. Class, Hora u Brezja, Studenak L u k e , N a D K i o m Zeme. N a
Kemencack V r c h Zeme, Panski h i j Zeme, za pazitov Z e m .
to sa ale o voliakich pamatnostach do tice to arri spisraow ana staisi I M J a
nepamataiu.
v Trpine^ dne 7 ho Marciusa 1 8 6 5 . S65

Jan Hedervary

Feifan Miso R i c h tar
K m e t y A d a m vibT.

'

* *- *

1. Elso okleveles emlitese Terpen alakban 1262. (Bakacs 204.)
2. Trpin lakossaga 158, teriilete 784 hold 1856-ban.
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120. UDVARNOK

Helynevek

[328r]

Udvarnok kdzsEgbol, Honth megyEbol.
melly Dunan inneni keriiletbe Selmeczi Jarasba Ipolysaghi Megyei
Szekehez tartozik.
A Kozsegnek neve orszagszerte Udvarnok; helybeli elnevezeseben miutan a
lakosok csupa tot nyelviiek Dvorniki.
Miota pedig Udvarnoki kozseg mostani alason letezik mindeg igy neveztek.
Mi pedig a 4. pont ala foglalt kerdest illeti arra csak azt felelhetjiik hogy
Udvarnok kozseg koriil beliil 120 ev elot emlitesbe jott mert az Udvarnoki lakosok az elott Kis Teszer helysegben laktak, onnan pedig kiit visze hianysaga
miatt Selmeczi patakon tiil fekvo Udvar partra at mentek s mostani falut epitettek.'
A kozseg hataraban elofordulo topographiai nevek e kovetkezok:
Retek: Banina (: mocsar :) dlhie honyaje, kratini, pod pasienkii, pri Terjanszkom chotar, a jal?ini.
Szanto fold: Nad sztranyi, pliSka, Paszkom, Duprnon potok, Cserenyi pen,
pod Kliics, nad Kliics, pod lipim, nad Ubokon czesztom, Margetim jarok humanke, Ribnik, za hostincom, Girhandke, pri rado hruskent, pri okmiloky
hriiski, patocim, Bereny haj nad kamen on czeszton.
Erdok: Margetin Jerek, Rasztohi, Hlova raszlohi.
Szolok: Sztranya, Rasztohi, Kukucska, Kliics.
Ezek felol csak az feljegyzendo, hogy e' nevekbol semmi mas felvilagositast a nev ertelmere nem veheto mert az csak termeszeti alapotbol meg van nevezve mint p. o. kretini, kuste ret, jalsonia, hogy olsa fak ot leteztek s. a. t.
Udvarnok kozsegnek hataros szinhelek e kovetkezendok: Keletrol Rakonczai hatar, delre Terenyi hatar, nyugotrol Osodi hatar, ejszakrol Teszeri hatar.
Keh Udvarnokon^ Junius ho 3kan i864.
Rohacs Janos mp.
kozsegi jegyzo.

[328^]
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PESTY FRIGYES HELYN£VTARA

Erk 1864d Ev JuUus h6 5
ad 372
rs.

• ••

.

1. Udvarnok elso okleveles emlitese 1408. Teszer maskent Udvarnok 1475-bcn.
(Bakics 214.) Udvarnok helyneve kiralyi (udvari) szolgald nepek telepere utal. (V. 6. Bardudvarnok, IGss 91-92.)
1 Udvarnok lakossaga 404, terUlete 1475 hold 1856-ban.

121. UNATIN

Opis
obd Uilatifi.
Lezi V hontianskej stolici, v okrese ipelskom, ako pohticnych, tak aj v
pravotnych zaleiitostach do tohoze okresu prislucha. Obec tato z ohladu
vidieka, v ktorom lezi, vo vidieku bzovskom sa nachodi. Odkial by obec tato
meno svoje mala isteho niJt udat' sa nemoze. Obyvatelia su kmena slovenskeho,
jak davno obec z a l o M a j u obyvaju istoty niet. Obec tato pozustava z 10 familiov totiz: Oslac, Monis, Otcovsky, Seben, Bohus, Kruzic, Stanko, Lazar,
Bocik a Popolka, ktori na tolko sa rozmnozili, ze v 30. domoch byvajii.^
Uilatin lezi mie Bzovicka z vatJej strany na skale, v tej dolinke, ktora od
Bzovika t'ahne, nad potokom Krupinica, pripadajuci na zapad, od vychodu tento
chotar deli od chotara hornobadinskeho potok "Jalsovik" nazvany, na poludnia
deli sa od chotara dolnobadinskeho potokom " L u k y " recenym. Chotar malymi
horami je otocem', na potoku "Krupinica" stoji mly na dva kaimene, vy^e ktorehoz lezi liika tak zvana Budaj, a patri aj s mlynom Slav. Pan stvu Bzovskemu.
Co by pamati hodneho bolo, v tomto chotare sa nist nenachodi jedine pustatina
Jerman a s mlynom a potoka Krupinica na strane poludhajsej: Krom tejto
pustatinsky na zapadnej strane potoka Krupinica e^te sa pripojuje k tomuto
chotaru pustatina "Roveii" z vatsa chotarom Devicianskym otocena, z menlej
ciastky UKatinskym spojena. Na tejto pustatine nachodi sa salas a biresne
Pdnstva Bzovskeho, od tejto pustatinky tak recenej dolinky "Zavadka" pocina
sa pustatina "SedliJno" (Magospart) a tahne asi 2. hodiny v dlzovti do chotara
Madovarskeho, na ktorej^to pustatine hfvaly hostinec zakapal, ze horniaci uz
chodif prestali, od nedavna salas a biresfie znovu vystavene sa nachodia, Pustatina
tato V sebe ma aj ine nazvy, jako Stary majer, liavranova chrasf, cervena hlinka,
Krasna hrus Baba, chladny jarok a Compov haj nad zavadkom kdezto bola
studnicka, pri ktorej sa horny lud slovensky statidal idiici ob&rstvuvali, ked' ale
podtatransky fud prestal ztadial chodit', aj studnicka vyschla.
Sig. Unatin^ dna 22-ho Januara 1866.
Stefan Blaho
notiir

Jan Majdan rychtar
•

•

•

1. Flso okleveles emlitese Wneten alakban 1311. (Bakacs 215.)
2. Unyatin lakossaga Orman, magospart es Szedlicsko pusztakkal egyutt 263j terUlete 2560 hold 1856-ban.

1

[330r]

[330^]

122.

[334r]

VAMOSMIKOLA

Helynevek
Vdmos Mikola kozsEgbol, Honth megyEbol.

[335']

[335V]

Ad 1""^ Vdmos Mikola'k6zs6g letezik Hontmegyeben, s tartozik annak
Ipolyi jarashoz. —
Ad 2"™ A kozsegnek jelenleg csak egy neve divatozik: Vamos Mikola.
Ad 3"*" Hajdan se volt ezen kozsEgnek mas neve.
Ad 4. A kozsEgben talaltato iratok nyoman 200 Ewel.*
Ad 5. Tiirpcz, Es Nyitra megye nEmet helysEgeibol.
Ad 6""! Irott, vagy nyomatott emlEkek nem lEtezvEn, - hagyomanybol
kovetkeztethetiink, hogy itt valaha romai Colonia - telepitvEn volt, s innen magyarazhato a kozsEgnek latin hangzasu- es kimenetelii "Mikola" nevezete. A Vamos praedicatum vagy eloneve ormEt magyarazhato, hogy vagy megkiilonboztessEk a hason nevii "Garam-Mikolatol, - vagy a mi mEg hihetobb a
Borzsonyi Patakon - melly e helyseget keresztiil folya - letezo hidnal, s ettol
fizetett vamtol: Vamos Mikola.^ Ad 7""i A KozsEg hataraban elofordulo tobbi topografiai nevek: hagyigacso foldek (: kovecses ErenEl fogva :) kertaljai foldek — Nagy arokra diilo —
(: fold :) kozep mezo fold - nagyforrasu diilok (: azon nagy forrastol neveztetvEn melly a leg nagyobb szarazsaggal — hideggel - s meleggel megkiizdve: boven
adja a forras vizet :) — Vannak kaszalok - alias: Retek: Csonka REtek; — az
Ipolyon tuliak pedig pusztan "Ipolyon tiili reteknek neveztettek; — Es jelenleg is
neveztetnek. —
Erdok nevei: "Varbercz", es lofono hegy. — Az elsot azon romokrol nevezik, mellyek a hajdan itt letezett Varat - v kastelyt minden kEtsegen kiviil
letezett s jelenleg is lathato romok jeleznek.'
LEtezik mEg egy hegy, melly "Magyarhegynek" neveztetik, hiheto onnEt,
mert e hegy a mar most magyar Vamos Mikolat - a nemet Borzsonytol elvalasztja.
Szollok nevei: "Uj Rakosok - 6 Rakosok - mindegyik promontor a korabbi — v kesobbi neveltetEserol. Leteznek tovabba "Amyekos" szollok — mert
arnyekban fekiisznek - s ugy nevezett Malhegyek. Legjelentekenyebb koriilmeny e kozseget illeto az, miszerint alulirottak
3ik elodje "Eg>'haz Adam" elso Vamosmikolai plebanos magyarositotta meg e
nemet ajku kozseget. -
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V. Mikola* Mart. 3 1 . ^64.
Lakner Istvan
Vamos mikolan plEbanos.

* **
1. Mikolt alakban elso okleveles emlitese 1304, Mikola 1332, Vamosmikola 1463
stb. (Bakacs 79-80.)
2. Mikola helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev a Miklos szlav valtozata. (Kiss 679.) A telepiiles valoban vamhely volt.
3. Ezt a Varbercet nem ismeri a legujabb kutatas. (Borzsony) Lehetseges, hogy az
egykori Orsany telepiiles, elso okleveles emb'tese 1252, templomarol van szo. (Bakacs 164.)
4. Vamosmikola lakossaga 921, terulete 3587 hold 1856-ban.

123.

[332r]

VARSANY

370* szamu rendeletre vonatkozolag.

^

V

Helynevek
Varsany kozsEgbol - Hont MegyEbol.
ISO pontra vonatkozolag Varsany Kozseg Hont Megye Bathi-jaras, Megyei
szEk helye Ipoly Sag, Pozsonyi keriilethez tartozik semmi videk talyal — vagy
elnevezessel nem bir.
2ikra A Kozsegnek csak a fen emlitett neve el hely.beli elterjedessel mely
orszag szerte ismeretes — mivel az Orszagba tdbb — Varsany nevii faluk vannak
— a Megye neve kiildmbdzteti. —
3ikra _ A Kdzsegnek tudomasunkra mas el nevezese nem volt. —
4ikre _ Nepessege honnan szarmazott arrol nints emlekezet. —
5ikre _ Mjolta emlittetik a helyseg, - arrol nem tud senki.*
6ikra _ Kdztudomasbdl nem tudni semmit; - hagyoman - vagy irott
Emlek nem letezik; - a lakossaga Magyar, es Toth ajkuak.^
7ikre _ A Kdzseg hatara erintkezik Bars Megye Leva Mezd Varosaval
onnet fd Orszag ut vonal keresztiil Varsany on mely Ipoly Sag fele vonul, — a
falu szelen folyik az ugynevezett Szikintze viz, a mely Zselmetz tajrol jdn, s
rajta egy kdbdl epdlt hosszu hid, — ide tartozik az ugynevezett Csudai-Puszta —
hatarnak az alsd reszen Krakd nevii kis puszta hatarnak a Napnyugotti reszen
van az ugy nevezett Orhegyi Szdlldk - deli reszen a Kozsar nevij szdlldk —
ezeken kiviil a hatarban figyelmet igenyelhetd reszlet nem letezik. —
Varsant' Junius 16an 865.
Pomolky Gabor bird.
m * *

1. Varsany elso okleveles emb'tese 1280. (Bakacs 217.)
2. Varsany helyneve a Varsany torzs telepere vonatkozik, varsany volt a neve a honfoglalas elott a magyarsaghoz csatlakozott alan neptoredeknek. (Kiss 682.)
3. Varsany lakossaga Csuda pusztaval egyiitt 237^ teriilete 1387 hold 1856-ban.

124. VISK

Visk kozsEgnek, Es hatdrdnak rovid leirasa.

"

"

Helynevek - Kimutatdsa.
Visk kozsEgbol

[336^]
[337r]

Honth MegyEbol.

1. Honth Megye, Selmeczi Jdrds, SzEkhely Ipoly Sdgh.
2. Helyseg neve Visk, mellynek tobbfeie elnevezese nints, ezen nEvrol orszdg szerte osmeretes, mellyben a' lakossag egyediil magyar ajku.
3. Tudomds szerint hajdan se volt mas elnevezEse, se e' helynEv kiilonfElekEppen nem iratott.
4. A ' kozsEg leg kordbban emlittetik 1727* Evtol, a' Plebdniai adatokbul
tudatik, 's mindenkor magyar nyelv folytattatott.*
5. A ' b e nEpesittEsre, se adatunk se tudomdnyunk nints.
'
"
6. A ' nEv eredetErol Es ErtelmErdl, koz tudomds, hagyomany, vagy nyomatott emlEkekbol semmit se tudunk.^
7. Visk kozsEget leg rEgibb iddbe Kohdry nemzettsEg birta — kesobb Grof
Esterhdzy Jdnos Es Grof Forgdch Miklos urasdgok egyforma mennyisE^e birtdk
- Jelenleg Grof Breunner Agoston Urasdgra szallott az egEsz birtok, itt helybe
kEt kastEllal, mellyek gazda tiszti lakdsnak haszndltatnak, Es tobb kissebb ura- •
sagi Epiiletekkel.' — Nap nyugotnak falu vEgEn, egy kevEssE dombos helyen dll
Megyei Epiilet, melly az eldtt az itt tanydzd lovas katonasdg dmagyainak lakdssol szolgdlt — E ' falunak uttzdja szEles, 127 hdz szanunal - Keletrdl a' falu
mdsik vEgEn vagyon kEt kerekii urasdgi malom az Ipoly vizEn, a' felett egy partocskdn urasdgi kert Es major dll. - EgyEbbardnt Visk kdzseget az Ipoly Vize
kdriil folyja, mintegy fEl szigetet kEpez; REtei, kertei, vizaraddsoknak vagynak [337^]
kitEve, sot draddskor fEl faluban ladikdzni lehet, mi dsszel, de tdbbnyire tavasszal hd vize mentekor szokott tdrtEnni; olykor nydron is hirtelen zdporsdggal
meg szokott tdrtEnni, amiddn a* kerteket, rEteket eldnti, 's be iszapolja, sot lapossabb helyen fekvd foldeket is meg rontya. - Itt falu mellett az Ipoly folydn
dElrol vagyon komp mellyen kdtel mellett szekerek Es gyalogok dltal szdlUttatnak.
A'hatdrba eld forduld diild nevek.
£ppen az Ipoly vize felett — LEhel alja partos kis legeld, melly az Urasdggal kdzds - Kender fdldek, mellyek lakossdgE. - Kertmegi diild szdnto fdld
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lakossagE - Koncz past legelo lakossagE, mellynek delrol egy oldaldt Ipoly vize
keretti. - Nagy oszlas kEpnEl; e' nev eredetet vette, mert a' szeliben egy tseresnye fan kep volt kitEve, melly mar a' faval ossze elenyEszett. - Uj hegy: rEgente
szollok voltak, de most Urasdgi szanto fold. — Foljarok. Urasagi szanto fold. Szurdok, uras szanto fold. - Berek alja; Urasagi REt, itt Selmecz folyo, az Ipoly
vizibe bE folyik. - Orhegy. Erdo emelkedett. Urasagi Juh akol, juhasz hdzzal, Es
jo darab szanto foldel, mellynek aljan egy kiit lEtezik. - Kopasz orhegy; urasagi
legelo, jelenleg gyiimolcs fdkkal beiiUetve. - Orhegy alja; uras. szanto fold Patak: ez legelo, mellyen egy keskeny patak vEgig folyik, melly Felso SzemerEdi
hatdrbul veszi eredetEt. — Somos: Uras. Erdo. — Mocsar allja Ur. szdnto fold —
Gyiimoltsos: uras. szdnto fold, mellyen most Epiilt mzgor Es bEres lakok — Es
Ujtag nEv alatt dlnak ezen Epiiletek - Koves oldal, - Urasdgi szdnto fold Hossziik; Urasdgi szdnto fold nagy szeru drkokkal - Talitskdsok; Ur. legelo,
szinte nagy drkok mellett - Bdnkiit; legelo, mellynek fele urasdgE, fele pedig
lakossdgE, itt van egy forrds kiit, melly mind a' mellett hogy emeltebb helyen
van, mEgis a' leg szarazsdgba is jo vizzel kedveskedik - NEmet foldek: lakossdg
szanto foldje, mellyeknek aljait nagy drkok kornyezik. — Szolok m5ge szdnto
foldek, mellyek egy kisded rEsze lakossdgE, nagyobb rEsze UrasdgE, itt egy part
oldalba nagy drkok felett fekszik Szent Kiiti Kdpolna, hovd olykor szomszEd
kozsEgekbol is djtatoskodni dltal jonnek; sot ezen kiiti viz, melly szdrazsdgokban
ki szdradni szokott, mdr tobb esetekben hasznos gyogyerejErol ismeretes; ezen
kdpobdnak erdnydban nap Keletrol egy Urasdgi kis erdotske lEtezik a' nagy
Arok felett - Szolok; Oreg hegy, Es elletEsek nEv alatt, mellyek aljain bor
pinczEk, Es pincze hdzak vannak. - Nagy Oszlds szolok alatt: lakosok szdnto
fdldjei. - Apr oszlds szolok alatt; lak. szdnto foldje, mellyek vEgEn delfelE nagy
arkok nyulnak el — REt koz: REt, mellybol valami kevEs lakosokE, a' sokkal
nagyobb rEsze UrasdgE, ennek szelebe Ipoly partjdn kevEssE emeltebb helyen
fekszik Urasdgi Major Kis Vdros nev alatt, juhdsz Es csdsz lakdssal, ezen majort
Ejszak keletrol az eldbb emlitett patak kornyezi, Es dEli rEszEn az Ipolyba folyik. — Telek: szdnto fold lakosoke — Irtds, rEt lakosoke, — ezen fold, Es rEt
kozott az Ipoly vize folyik el, Kis varosi Major mellett, - Hid eleje; legelo lakosokE - Homok; szdnto fold, lakosokE — Nagy oszlas Maheri lakosok szdnto
foldje, itt Eppen az Ipoly vize felett emelkedik ligy nevezett Maher; legelo magos part hajdan Torokok sancza, mellynek nyomai mostis Idthatok.* Ezen MahEri part alatt eppen Ipoly felett van nehdny zsellEr haz, es lij magyarok lakdsai,
az Ipoly vize dltal el kiilondzve a' falutol. Kis berek; legeld lakdsokE, egy kisded
Er itt folyik be az Ipolyba, - ezentiil van Sziget - legeld lakdsokE, lapalyos
helyen; mellette Sziget ret lakdsokE, azontiil Urasag Sziget rEttye.
7. Visk hatdra mellett napkeletrdl fekszik hatar Pereszienyi - £jszak Keletrdl Gyerki hatdr - ejszak nyugatrdl Alsd Szemeredi - ejszak nyugotrol
Szazdi - Nyugatrol Szetei - Del Keletrdl pedig Berneczei hatdrok fekszenek.
Az egesz Viski hatdrnak kiterjedese catastralis holdakba teszen negy ezer
holdat.*
Kelt Visken Maj hd 17^" 1865.

HONT VARMEGYE
Ettenberger Janos mp
jegyzo
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Preli Istvany Biro
Laszlo Izsak Eskiitt
Rajner Josef
Kovats Janos eskiitt
PEli Gyorgy eskiitt
Bartal Istvan eskiitt
Schwelter Josef
kozbirtokos
•

•

•

1. Vislc also olcleveles emlitese 1156 es 1234. (Borovszky 70.), illetve 1266. (Bakacs
80.)
2. Visk helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev szlav eredetii. (Kiss 697-698.)
3. Elso birtokosai a Viski csalad 1234-ben (Borovszky 70.), Mocsurka fia Peter
1266-ban, a Cseszneki csalad 1292 elott stb. (Bakacs 80.)
4. Mahir birtokot eloszor 1296-ban emb'tik, a var 1312-1315 kozott mar szerepel,
1358-ban azt irjak rola, hogy az Ipolyba szakadt "Foldvar" stb. (Borzsony 75.)
5. Visk lakossaga 730, teriilete 3212 hold 1856-ban.

125. VISZOKA

[340r]

[340^]

HelynEv.
Wiszoka. Hontmegye szelEn 's Barsmegyevel hataros Selmeczi felso jarasba
tartozo tot helysEg.
2szorhoz Egyediil e nEven ismeretes.*
3szorhoz Regi okiratokban Wiszoka alta Villanak is neveztetik.
4hez KEtsEg kiviili tEny-allas, miszerint Wiszoka rEgi helysEg, mert hagyomany utdn indulva a nEp mint bizonyosat emlegeti, miszerint a nEgy Ev elott
le Egett templom helyEn, egy fabol Epiilt lEtezett, 's a leEgett majd 200 Evig
dllott, 's mdr 1747-t61 mint plEbdnia, 's anyaegyhdzhoz tobb helysEgek tartoztak; 's ha a fentebb Erintett latin elnevezEsbol itElni szabad, lehetsEges, hogy e'
helysEg egykor latin gyarmat colonia volt's azErt.^
[ Viszoka most egEsz kathol lakosai egykor evang voltak kiknek templomdt lihczi bEke visszaadta 1648. ]
56riioz honnan nEpesitettett, sem okiratok sem hagyomdny utdn kitudni
nem lehet.
6orhoz Wiszokd helynEv eredetErol hagyomdny, irott vagy nyomtatott
emlEkek ugyan nem sz61nak, de koztudomds s termEszeti fekvEse szerEnt itElve
kovetkeztetni lehet, miszerint elnevezEse nagyon logikai mert fekvEsi helye magos fensikon vagyon, melly magas fekvEsEtol nevEt is nyerE Wiszokd t. i .
Dedina.'
7erhez Wiszokdhoz legkozelebbi falvak Kapanicz (BarsmegyEben, Uhliszko,
Pierg, GyekEs, Foldje koves, nagyobb rEszt termEketlen, rengetek erdoktol korittetik. Lakosai tot ajkuak. NevezetessEgei: 'Steinbachi malom" melyre a viz a Steinbach alatt fekvo
tobol mestersEgessen vezetve esik. Tovdbb egy regEnyes volgy Richnova (nEmetiil Reichenthal:) hoi egykor gazdag bdnydk lehettek. VEgre Csertova dolina,
mellyben egy Polcsert nevu ember, mikEnt az idevalok emlegetik egy asszonyt
meggyilkolt's ettol vette nevEt, 's igen nehEz rajta a lejdrds.
Kelt Wiszokdn* AprU ho 17en 1865 Evben.
Ferdinand GaSparik
Branek Jano Riktar
Not.
Adamka Jano priseass.
* * *
1.
2.
3.
4.

Az ^esz Icdzepkoron keresztiil Magosfalu neven szerepel. (Bakacs 219-220.)
Magosfalu elso okleveles emb'tese 1388. (Bakacs 219.)
A szlovak nev a magyar helysegnev forditasa a X V I I - X V I I I . szazadban.
Viszoka lakossaga 278, terulete 1909 hold 1856-ban.

126. ZAHORA*

Zahoran febr. 25. 865.

[500

Zaliora kozseg regen bekiildotte volna T . Pesty Frigyes urnak a kivant iratokat, - de Jegyzo elfelejtette, egy haszontalan R. Cath kantor volt, igy tehat.
amennyire ertjiik van szerencsenk bekiildeni adatokat - miutan utasitast nem
lattuk. I . Zahora Kdzseg
Zahora (: tot szo onet veszi nevet mert valaha szep erddk voltak es erdontul epiilt a kdzseg amit totban az tesz Zalioran).' Hont megyebe Bozoki
jarasba tartozik, Nograd megyebel hataros — Zsely kdzseggel 1/4 dra jarasra
ejszaknak — azutan Hon megyebe tartozd — Keletre puszta Szelestyen, delnek
Podlusanyi puszta, nyugotra Batorfalu, Cjfalu - 1. ora BGyarmathoz orszag
uton melly Beszterce banyara vezett; Van Kdzsegben 70. haz, ezek kdzdtt
RCath iskola 125 lelekkel - Evang: iskola Templom 250 lelekkel, fidk egyhazak. Mas nevezetes epiiletek nincsenek - 800 catr hold foldje 200 castr hold
retje 150 hold erdeje hajdani fdldes urai Zychy Senioratus s Baro Balassa csalad.
— 1862 evben volt Tagositas a fdldeknek dulloi megvaltoztattak jelenleg hatarnak felet birja a ket urasag — felet a volt jobbagyok. diilldk az uj felmeres szerint Orszaguton feliil aldl Cseres Cziroka - retek Sarina Kiirtdsdn inen, es tiil
Kiirtds vize nyaron altal igen nagy rohammal beiszapolja a reteket, - de azotan
bdtermest ad a takarmanyban — van meg egy vdlgy Kopar vdlgye annak vize
kdrdsztdl folyik a kdzsegen ha zapor szakad anyira elterul a vize, hogy hazakat
romba ddnti. - a hatara meglehetos termd - szdlldket most iiltetnek tagositas
utan - a nep viselete magyaros — a Kdzseg felall mintegy 100. ev - a nep tdt
ajku de RCath, talaltatnak a kik magyarul is beszelnek. - mas kiildnos jelei
vagy kiildnd nevezetsegi nincsenek.

n . Puszta Szelestenyi
Hontmegye Bozoki jaras Szelen hataros Zselly ejszakra, Varbo delfele
Patvarcz BGyarmath nyugotra Podluzsanyi puszta Zahora. - Fekszik epen ipoly
vize mellett - 400 catr. hold fdldje 100. catr hold retje, - birja kdzbirtokosak
*2^hora anyaga a Pesty-fele gyujtemeny Nograd megyei kotetebe keriilt veletleniil. A felso
lapszelen ceruzas bejegyzes: Hont megyebe valo.

[500^
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Sziigyi kozsEgben - van tobb urasagi epiilet es evang iskola de igen szegEny —
Curialis zsellerek vanak a pusztan benepesitve mint egy 150 lElekkel - igen hatalmas szollo hegy van itt ahol jo bor terem, — dezsma szollok - ezen hegyen
taldltatik a filagoria Es haromszog katonai mErtke. - hatara igen jo terem buza
rozs stb. a viz ki6nt(vEn) ez teszi termEkennyE, van egy malma mellyett a
kozbirtokosok biijak igen jovedelmes BGyarmatrol 1/2 oranyi jdrds, mds semmi
nevezetes.

III. Podlusanyi puszta'
Hontmegye Bozoki jdrds (: torokok bejovetele elott Magyar orszdgba
kozsEg volt de torok ideje vagy is uralkodasa alatt elpusztult:) hataros ejszakra
Zahora, dElre BGyarmat mezo vdros nyugotra Ujfalu Apathi Keletre Szelestenyi
puszta - 300 hold fold re^e 105. ezt hasitja egy vonal fele a Zychy Senioratus
felepedig B Balassa csalddE - 100 hold erdo dezsmas szollok foldje pedig igen jo
Es retjei mert ezekre is az ipoly kiont. — Urasagi gazdasagi epiiletek - B. Gyarmatrol 1/4 ora - van itt fiirdo mellyet BGyarmati Mezo varosiak haszndljdk sok
szEp mulatsdg tortEnik vasar naponkint nyaron telen kijonnek vasar naponkint
nyaron telen kijonnek a varosiak - e pusztan keresztiil vezett a Beszterczei orszag lit - van mEg nevezetes sanczok torok Sanczoknak nevezik mert ott vEdtEk
magyarok magokat torokok ellen. - miutdn BGyarmati volt vartol csak kEt
lovEsre volt.
Tesik ezen jelentesbol kivoni a sziiksEgleteket. —
alazatos szolgai
Zahora kozsEg
Eloljdroi .
Zahordn febr. 25. 865.
4> 4> *

1. Elso okleveles emb'tese Zachara alakban 1236. (Bakacs 220.)
2. Szeleny elso okleveles embtese 1268 elott. (Bakacs 192.)
3. Podluzsan elso okleveles emb'tese Polosan alakban 1256. (Bakacs 177.)

127.

ZEBEGfiNY

Helynevek
Honth Megye.

[342']

ZebegEnyi kozsegebol.

I . Zebegeny kozseg Honth Megye Ipolyi jaras Koronai OBudai Uradalmahoz tartozik.
I I . A Kozseg jelenleg ugy helybeli elterjedessel, valamint orszag szerte elnevezessel Zebegeny bir az anya nyelv nemet.
I I I . A kozsegen keresztul vasuti vonalt epiiletek 1846* evben, ugynevezet
Magyar Vasuti Tarsasag vagy is die Ungarische Central Eisenbahn Geselschaft
altal a kozsegiink Duna folyjas mellett es nagy hegyek alatt fekszik.
I V . A Kozseg nevet mint a regjek Traditio altal emlitik a Visegradi Varba
lakot KiralynE Torok haboruba feijevel es Koronaval es Czapterrel egyiitt nagy
Marosrol a hegyeken es Erdoken keresztiil a kozsegiink fele jottek, es a beteges
Kiraly es Kiralyne egy ugy nevezet kerekhegyen le iiltek es pihentek a KiralynE
azt mondotta volna Zebeg en szivem, es ugy szalt a kozsegiink neve Zebegeny
mivel elob tsak Juhasz es Uradalmi majorsag volt, es kessobben vegyes nepek
mint totok, magyarok es nemetek keriiltek ide.^
V. A kozsegiinken keresztiil telen es Nyaran keresztiil folyik egy kis Pa- [342^]
tak, tobb evek elott meg malmot mig Goz Malmok nem leteztek a kozel levo
varosok ugy mint Vacz, Esztergom a malmokat hasznaltak, es lisztjiiket az lakossagnak elkeszitettek.
V I . A kozsegiinkkel hataros Magy Maros, Szobb, Kospallag, foglal magaba
4(X) holdnyi teriilettel 1/4 erdokbol all.
a) topographikus elnevezesek szanto fdldekbe: Kenderes, Zwerkacker, Bakakut, Verbecz, Csapas, Miihlberg, Cser vagy Szelfak, Neu Aeker.
b) Szollo hegyek Juhasz vagy Johanisberg, Miihlberg, Neuveg, Csapas
Neuthal, Verbecz, mely hegy tdbbnyire mind kdvetses.
c) Retek elnevezese: Kalehofengrund, Neu . . . . , Graben Viese, Neuthalwiese, Bakakut, mely Retek szena termesre nem hasznalhatdk, hanem fel
szantva es teli es nyari vedesekkel hasznaljak.
d) Erddk elnevezese: KoUerwald, Trambajer, Prindlgrund, Czerenga,
Csismahergraben, Parwald, Kerekhegy, Varuvar, Ispilac.
e) Az Templomunk kdsziklak alat vagyon, es egy Remete a Templom
kdzen elis temetve vagyon, mely Remete tdb evik a Templomunkba lakot.
Az adatok bdvebbi meg szerzesere ezeken kiviil massal nem szolgalhatunk.
[343']
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2^begEny ' Februar 23^ 866.
Scheilig LEnard
Jegyzo

Jakobb Krebs
Richter
[P. H.]

* **
1. A kozepkorban Almas, elso okleveles emlitese 1280. A Pecsvaradtol delkeletre
fekvo Zebegeny, ma Szebeny kozsegben letezett bences apatsagnak volt birtoka Almas,
amelyik kesobb nevet Zebegenyre cserelte birtoklastorteneti inditekbol. (Kiss 718.)
2 2^begeny helyneve puszta szemelynevb6'l keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul szolgalo szemelynev szlav eredetu. (V. 6. Szebeny, Kiss 599.)
3. Zebegeny lakossaga 510, terUlete 762 hold 1856-ban.

128. Z S I B R I T O

Zsibritd K o z s ^ r ^ i , s jelen dlldsaroli
fdlvildgositis.

[344r]
• •

Hogy a' Tekintetes Selmeczi felso Keriilet Szolgabiro Hivatala altal 2 4 1 *
sz. alatti hivatalos felszollitasa kovetkezteben Teftes Honth Megyeben kebelezett
Zsibrito KozsEg reszeriili kerdesekre nEmileg folvilagositas, Es felelet vdlaszoltathassEk, azon nevezett KozsEgnek nEmelly Elltesbb, Es tapasztalt Lakosai Remjar MatE Birohoz oszve hivatva lEvEn, a' rEgj Es jelen Zsibrito HelysEg allasanak
nEmii folvilagositasa erant kErdEs tamasztatott aliil irott altal.
E ' rEszben bizonyos Buzalka Andras nevii lakos felszolamlott, mondvan: a'
KozsEgnek ugyan semmi levEl-tara nines, van azonban nekem egy Konyvem,
mellybol 2^ibrit6 KozsEg rEszErol is sok emlEkezetes esetek kivehetok 's ezen
konyvet el is hozta azonnal.
Ezen konyv Tot nyelven van nyomtatva, mellyben all: hogy 1488* Evben
bizonyos Zsibrid Jakab nevii FovezEr ugyan itt Zsibriton a' Katolikus Templommal oszve kapcsolt hires varban lakott, melly vamak omladEkos falai mEg most
is lathatok, melly VezErnek Neje, harom fia Es kEt Leanya volt. — igen diis
gazda, kinek tulajdona volt Csabraghi, DivEnyi, Levai, Es mas Uradalom is, azonban kimondhatatlan erkolcstelen Es feslett Elete vEgett egEsz csaladjaval
bortonbe jutvan ott k i is halt egEszen, — 's igy ezen Zsibrid Jakabtol a' KozsEg
is Zsibrito nevet kapott, elso neve azonban millyen lehetett, nem tudatik.* Lakosai azonban Tot Es Svag vegyes ajkuak v o l t ^ . - Azonban, hogy ezen Falunak rEginek kell lennie, azt erositi a' mar roskadasban alio Katolika Templomna allapotja, melly Gotha munkdval Epittetett. - A ' Lakosok vallasa is hajdantol bizonytalan, melly most altalanyossan vEve EvangElikus, melly Lakosok
mar nEhany Evek elott rEszekre csinos Templomot is Epitettek, Es mint Hat Evek
ota sajat LelkEszek is van, Zorkoczy Karoly nevii, ki az Isteni Szolgalatokon
kiviil a' Kisdedeket nagy szorgalonmial oktatja a szEp tudomanyokban.
Ezen KozsEg, mint felljebb, Tettes Honth MegyEben kebelezett Selmeczi
felso jarasba tartozik, 's iigye Prencsfalvi lEtezo Szolgabiroi Hivatalnal vEtetik
fel. Ezen KozsEg Hegyek Es Erdok kozt fekszik termEketlen MezejEvel, — melly
KozsEg mikor, es mikEp vette kezdetEt, nem tudatik.
Ezen Zsibrito Hataraban fekvo Hegyeinek, Es Erdoknek neve kovetkezendo:
Haj hora Erdo. — Buzalkon wrch Erdo. — Martahribel predni a szadni
Erdo. — Na Csajbu Erdo, — Sztranya — Kelegrunt Erdo. — Stan^arigel horni a
dolni Erdo. - Siroka Wra^t Haraszt. — Nad Mlinom Erdo. - Hruba Hora Erdo
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_ Breszini Nyir-erdo - Cerini erdo — Na uhelnici erdo. - Na Hawran erdo. —
Welke Luke erdo. — Weinberg erdo^ — Dramwize erdo. - Ribnik erdo. — Pod
Bralo erdo. — Tomperg erdo. - Na Celen erdo. — Sedlo erdo. - Opadand szkala
erdo. — Krompasz erdo. — Pri Wi?ucach erdo.
Diiloknek, Szanto foldeknek, REteknek, Es Kerteknek Nevei.
Tompiarg foldek rEtek, - Za Haje foldek rEtek, - Szajba fdldek rEtek. Fraienik Es Kratyini foldek. - Zahunmja foldek - Poszorjan a Rowen foldek
rEtek. - Pod Sztarie foldek rEtek. - Zliebok rEtek. - Lombi^ rEtek. Krompach foldek. — Kelegrum foldek rEtek. - Oprecsna foldek. - Korsen a
Dolni Fracnik foldek. - Majgyafle foldek rEtek. - Dolina rEtek - Mavlacska
rEtek — Od Krnszopva rEtek. — Kopaniche, a Draubviz foldek rEtek. - 21akradisza foldek rEtek. - Pod Sadi fdldek rEtek. — Nadomlin fdldek. — Nile
5edini fdldek. - Chruszviz fdldek rEtek. - Hlina fdldek retek. - Welke Liike
rEtek. — Szirvacsni fdldek. - Kovacsonke zeme fdldek. - Ribnyik fdldek rEtek.
- Hluof fdldek rEtek. - Cerni fdldek. - Matejka rEt.
Patakok, Es Forrasok nevei.
*
Pod Lhdfu forras — Od Zlebku forras, melly a' hatarnak alsd rEszEn oszve
jdvEn Korponai vizbe folyik le.
Zsibritd hatarnak terulete szomszEdos Korponai, Kormossdi, Prencsfalusi,
Es Sz. Antali hatarokkal.
Melly e'beh oszve irast hivatalos tisztelettel kdzU.
Zsibritdn,^ Aprilis hd 25en 1865.
Medgyessy Elek s. k.
Hites Jegyzd.
*

« * .

.

'

;^

1. Severet, Seurotfalva neven elso okleveles emb'tese 1266, Sibrit, Szibritfalva
1405-ban, Zsibrit 1463-ban. (Bakacs 224.) A helynev elso tagja szemelynev, az alapjaul
szolgalo szemelynev forrasa a nemet Sivrit (Sigfrid), a cseh Zsibrid ugyancsak a nemetbol
valo. (V. 6. Zsibrik, Kiss 724-725.)
2. Zsibrito lakossaga 349, teriilete 1693 hold 1856-ban.

A GYAKRABBAN H A S Z N A L T

IRODALOM

£S R O V I D i T f i S E
Anonymus
Anjou.Okmt.
AUO
Bakacs
Bartfai
Bekefi
Borovszky
Borzsony

Budapest
Chobot
Csanki
Dercsenyi
Dercsenyi
Engel
FejEr

Fiigedi
Galgoczy

= Anonymus: Gesta Hungarorum. Bp., 1975.
= Nagy I . - Nagy Gy.: Anjoukori Okmany tar. I - V I I .
Bp., 1879-1920.
= Wenzel G . : Arpadkori IJj Okmanytar. I — X I I .
Bp., 1860-1874.
= Hont varmegye Mohacs elott Bp. 1971.
= Bartfai Szabo L : Pest megye tortenetenek
okleveles emlekei 1002-1599-ig. Bp., 1938.
= Bekefi R.: A pilisi apatsag tortenete 1 1 8 4 - 1 8 1 4 . 1 - I I .
Pecs 1891-1892.
= Borovszky S.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun Varmegye I — I I .
Bp., 1911.
= Novaki Gy. — Sandorfi Gy. — Miklos Zs.:
A Borzsony hegyseg oskori es kozepkori varai.
Bp., 1979
= Gerevich L . (Szerk.): Budapest tortenete I—IV.
Bp., 1973., 1975., 1978.
= Chobot F . : A vaci egyhazmegye tdrteneti nevtara.
l - I I . Vac, 1915.
= Csanki D.: Magyarorszag tortenelmi foldrajza
a Hunyadiak koraban. I - V . Bp., 1890-1913.
= Dercsenyi D. (Szerk.): Pest megye muemlekei
I - I I . Bp., 1958.
= Dercsenyi D. (szerk.): Heves megye muemlekei I I I . Bp.,
= Engel P.: Kiralyi hatalom es arisztokracia viszonya
a Zsigmond-korban (1378-1437). Bp., 1977.
= Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac
civilis. Studio et opera Georgii Fejer. I — X I .
Budae 1829-1844.
= Fiigedi E . : Var es tarsadalom a 13—14.
szazadi Magyarorszagon. Bp., 1977.
= Galgoczy K . : Pest, Pilis es Solt tdrvenyesen
egyesiilt megye Monografiaja. I — I I I . Bp., 1876.
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Gardonyi

= Gardonyi A.: Budapest tortenetenek okleveles emlekei.
Bp., 1936.
= Gyarfas I . : A jasz-kunok tortenete. I - I V .
Kecskemet, Szolnok, Bp., 1870-1885.
= Gyorffy Gy.: Az Arpad-kori Magyarorszag
torteneti foldrajza. I . Bp., 1963.
= Heckenast G . : Fedejelmi (kiralyi) szolgalonepek
a korai Arpad-korban. Bp., 1970.
= Hazai Okmanytar. Kiadjak: Nagy I . , Paur I . ,
Rath K . es Nagy Gy. Bp., 1879.
= Horvath L . : Veresegyhaz, helytortenet es
kozsegrajz. Veresegyhaz, 1977.
= Karacsonyi J . : A magyar nemzetsegek a X I V .
szazad kozepeig. I - I I I . / l . Bp., 1900-1901
= Karcsu A . A . : Vacz varos tortenete. I - I X .
Bp., 1880-1888.
= Kaldy-Nagy Gy.: A budai szandzsak 1559. evi
osszeirasa. Bp., 1977.
= Kiss L . : Foldrajzi nevek etimologiai szotara.
Bp., 1978.
= Kosary D.: Pest megye a kuruckorban.
Pest megye multjabol I . Szerk.: Keleti F.—
Lakatos E.-Makkai L . Bp., 1965.
= Szentpetery I . : Az Arpad-hazi kiralyok okleveleinek
kritikai jegyzeke. I - I I . Bp., 1923-1943.
= Magyar £letrajzi Lexikon I - I I . Bp., 1967-1969.
= Magyar Neprajzi Lexikon 1-4. Bp., 1977-1981.
= Magyar Nyelv £rtelmez6 Szotara 1-7. Bp., 1966.
= Monumenta ecclesiae Strigoniensis. I - I I .
Ed.: Ferdinandus Knauz, Strigonii 1874-1882.
I I I . Ed.: Lodovicus Crescens Dedek, Strigonii 1924.
= Magyarorszag torteneti kronologiaja.
I - I V . Bp. 1981-82. Foszerk.: Benda Kalman
= Petroci S.: Pest megye ujjatelepiilese 1711—1760.
Pest megye multjabol I . Szerk.: Keleti F.—
-Lakatos E.-Makkai L . Bp., 1965.
= Szarka Gy.: A vaci egyhazmegye es piispokei
a t5r6k hoditas koraban. Vac, 1947.
= Szinnyei J . : Hazai es kiilfoldi folyoiratok
magyar tudomanyos repertoriuma. I — I I I . Bp.,
1874-1885.
= Vass E . : Kalocsa kornyekenek torok kori
adoosszeirasai. Kalocsa, 1980.
= Karacsonyi J.-Borovszky S.: Regestrum
Varadiense. Bp., 1903.

Gyarfas
Gyorffy
Heckenast
HO
Horvatli
Karacsonyi
Karcsu
Kaldy
Kiss
Kosary

Kiit. jegyz.
M£L
MNL
MNy£Sz
Mon. Strig.

MTK

Petroci

Szarka
Szinnyei

Vass
Varadi Regestrum
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HONT V A R M E G Y E

Zichy Okmt.
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= A zichi es vasonkeoi grof Zichy-csalad idosb
aganak oicmanytara. I - X I I . Pest-Bp., 1871-1931.
= Malyusz E.; Zsigmondkori oklevEltar I - I I .
Bp., 1951-1958.

ZsO
1856-os nEpessEgi
6s teriileti adatok

= Magyarorszagot illeto Orszagos Kormanylap
1856. fivfolyam. Masodik Resz. X I I . Darab.

Az irodalomjegyzeket lezartuk 1981. dec. 31-En.. A tdrgyhoz azota alapveto munkak jelentek meg, ezek koziil a leghasznosabbak:
Bakdcs I . :
Borosy A.:
Borosy A.:
Horvath L . :

Iratok Pest megye tortenetEhez 1002-1437. Bp., 1982.
Pest-Pilis-Solt varmegye kozgyiilEsi jegyzokonyveinek regesztai
1638-1711.1.. 1638-1711. I . 1638-1644, 1656-1665. Bp. 1983.
Pest-Pilis-Solt varmegye kozgyulEsi jegyzokonyveinek regesztai
1638-1711. I I . 1666-1680. Bp., 1984.
Pest megye varosi, kozsEgi Es megyei pecsEtjei 1381 -1876.
Bp., 1982.

MUTATO

HONT VARMEGYE
Abaujszdnto (helyseg) 268
Abrava (diilo) 238
Acsteszer (helyseg) 301
Adam Esti csaldd 137
Addm Esti szoge (= Bereg Ortasi retek) 137
Adam hegy (szolo) 259

Adamka, Jano (adm.) 314
Adamonka ret 277
Agg-hegy (domb) 102
Agghegy (szoloskert) 302
Agyigas (dulo) 217, 238
agyigas (told) 131
Agyii volgy 62
Akasztdfa (dCao) 201
Akasztofdndl (szanto) 181
Akaszto pallag (diilo) 120
Ako hegy (erdo) 140
Albert Kirdly 74
Albert (szollok) 72
Alfold 80
Alfoldseg 285
Allami Orszdg ut 101
AUmosenstoUe (= Strengenthal) 70
Almadjel (dulo) 102
Almdshdza (kozseg) 40
Almds (helyseg) 40, 107, 118, 126, 243
Almds (= Zebegeny) 318
Alsoalmds (helyseg) 39, 40, 46, 117, 118,
118, 242, 252
Also Alsok (= Dolni Jalsovik) (helyseg)
23, 65, 231
Alsobaka 107
lasd meg: Bakabanya
Also belso (dulo) 202, 203
Alsober 301
Also Dacsoldm (kozseg) 105
lasd meg: Dacso Lam
Also dinyes (dulo) 201
Also Domanyik (= Domanyik) (helyseg) 94
also Dunaszel (dulo) 136
Also Egeres (legelo) 37
Also erdd 270
also erdd (dulo) 201
Also Fegyvernek (helyseg) 86
Also felsd dinnyik (diilo) 224
Also Felsd Kdposztdsok 224
Also Galamiai rdtek 108
Also Calami retek 27
Also Gevend (dulo) 69
Alsogyiigy 130
Also hatdr 263
Also hegyi szolok 270
also hegy (szolo) 299
Also holdak (dulo) 268
Also hosszak (dulo) 109, 224
Also hosszu fdldek (dulo) 269
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Also Ipoly (helyseg) 27
Also Ipoly Nyek (folyo) 26
Also Ipoly Nyek (helyseg) 16, 28, 30, 111
also irtdsok (fold) 25
Also Kdntorok (dulo) 269
Also kdpolnai diilo 108
Also Kdsi retek 29
Also kenderesek (diilo) 68
Also kertek 108
Also Kertek (gyiimolcsos) 61
Also Kis Siri (dulo) 239
Alsok (= Jalsovik) (helyseg) 31, 77, 237
also kdhdt (dulo) 260
Also kortvelyes dUld 109
Also Kutger (ret) 38
Also Lam (helyseg) 106, 292
lasd meg: Dacso Lam
Also-lehen (dulo) 264
Also Mezd (dCao) 160, 163
Also Mladonya hatdra 79
Also Mladonya (= Dolne Mladonice) (helyseg)
31, 31, 65, 66, 112, 112, 231
Also nagy erdo 114
Also Nyek (helyseg) (= Kasztontra) 26, 30, 154
Also Nyeki Falu diilo 27
Also Nyerges (szolo) 136
Also Nyilok 161, 163
Also 6 Gandd (szolo) 73
Also Ortds (legelo) 110
Alsopaldst (helyseg) 238
Also Palojta (helyseg) 32, 183
lasd meg: Alsopalota, Dolnje-Plachtince,
Unter-Palojta, Wasaros-Palojta
Alsopalota (= Also Palojta) (helyseg) 34
also pdsti legeld 148
Also pdst (legelo) 114, 155
Also Poka (diDo) 216
Alsd-Prandorf (hely dg) 107
Also Rakoncza (= Dolne Rikincice) (helyseg)
35, 36, 36, 237
lasd meg: Rakocz, Unter-Rakoncza,
Rakoncza
also ret 113, 124, 131, 163, 172, 188, 208,
268, 280
Also retek 61, 158, 161, 182
also retek (diilo) 97, 240
Also reti dUld (- Golubis jadzo) 137
Also Sipek (helyseg) 257
Also Szebeny (helyseg) 201
also szegi retek 208
Also Szeleny (helyseg) 25, 25, 119, 119,
184, 259
Also Szemered (= Dolne Szemerovcze)
(helyseg) 37, 38, 38, 86, 121, 220, 312
Also Sziid (kozseg) 290
Also-Telek (helyseg) 60
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Also telek (szantofold) 57
Also Tereny (= Harsas Tereny) (helyseg)
101, 103, 104, J04
Alsoterjin 104
A(lsd) Tot-Baka (helyseg) 107
lasd meg: Bakabanya
Also Ur gdti rit fdldek 110
alsd utza 68
Alsdvarbdk (helyseg) 179
lasd meg: Varbok
Alsd Varsdny (helyseg) 243
lasd meg: Varsany
alsd vdlgy (= Dolna dolina) 178
alsd zsdnya (dulo) 260
Alsd zsemberi hatdr 92, 176, 293
Alsd Zsobrdki szolok 28
alta Villa (= Wiszoka regi neve) 314
Alveg 159
Ancin, Pavel (rychtar) 45
Ancin (rodina) 45
Anderlach gerinc 195
Anderlach (hegylanc) 195
Andrds Jdnos (Richtar) 40
Andrejka ret 277
Angyal kutja (forras) 262
Anjou-kor 184, 189
Antal (rodina) 45
apacs (diilo) 97
Apacs Hrobla (arok) 184
Apagyi csaldd 220
Apathi (diQo) 264
Apathi (helyseg) 316
lasd meg: Ujfalu Apathi
Apdthi td 264
Apdth Mardth (kozseg) (= Marot)
(= Morawci) 41, 42, 81, 99, 223
Apdtmardt 100
Apovai hatdr 184
Apovai hegy 153
apova td 119
Aproszlds (dulo) 312
Aranyas (erdo) 38
Aranybdnya (diilo) 295
Arany gomb (szolohegy) 95
arbor Cheer (helynev) 84
Arkon till (= Za Slivnom) 83
Arkos legeld (dulo) 120
drkos vdlgy 58
drmdnyi puszta 257
Arnulf csdszdr 169
Arnyek (= Bori) (helyseg) 61
Amyekos (szolok) 308
Arok

221

Arok kdze (dulo) 120
Arpdd

kirdly

111,

Arpdd (vezer) 169, 170, 227

Arva megye 52, 274
Asvdnyos vize 275
Aszalds (dulo) 85
Aszoldpatok (parlagfold) 181
Asztalos Gddre (osveny) 174
Atagyarmat (= Fiizesgyarmat) 125
Azsiai Tibtt 105

Bdba csaldd 140
Bdba (domb) 103
Bdba dombja (szantofold) 174
Bdba hegy 140
Bdba-hegy (= Babin vrch) (erdo) 105
Bdba hegyi szdlld Irtvdny ok 140
Bdbai csaldd 138
Bdba Kut (dulo) 161, 162, 163
Bdba Kut (forras) 164
Babapatak Totes Kiittya 238
Babai familia 204
Bdbaszdki hatdr 276
Babati dUld 138
Baba (vrch) 45
Babhely (ret) 265
Babice (dulo) 238
babinai vdlgy 196
babin Lulok (cast chotara) 45
Babin vrch (= Baba-hegy) (erdo) 105
Babja hor szdlld 41
Babka Istvdn (hiio) 211
Baborinkd ret 277
Babusinskd (kaszalo) 48
Bachsdorf (= Bacsfalu) (kozseg) 43
Bach Szikincze (= Szikincze patak) 142
Bdcove (= Bacsfalu) (helyseg) 43
Bacsa (erdo) 262
Bdcsfalu (helyseg) 43, 43, 213, 257, 300
lasd meg: Bachsdorf, Bacove
Bdcsi hatdr 83
Bacsik Jdzsef 151
Bacsikorve Hora Erdd 151
Bacsik Peter (jegyzo) 40
Bacsina patak 181
Bacsina ret 181
Bacskady (birtokos) 219
Bacskoros szdntd 50
Bacsofalva (= Pocsuvadlo) 252
Bacsor Vrsok (dfilo) 282
Bada Jdzsef (remete) 85
Bad'aniok (forras) 48
Badin (helyseg) 44, 65
BaduS^Pavel (rychtor) 258
5ac/u/(rodina) 258
Baghi Pdl (birtokos) 61
Baghi sz^riis kertek 61
Baglyas (szolohegy) 263

HONT VARMEGYE
Bagoles (dulo) 248
Bagonya (dulo) 37
Bagonya (erdo) 37
Bagonya (helyseg) 46, 47, 107, 117
lasd meg: Bohunice, Bohuvice
Bagonyai csaldd 47
bagonyai hatdr 4,1
Bagyan (helyseg) 39, 48, 48, 117, 252
Bagyani erdd 212
Bajcsik (dulo) 171
Bajer Ferenc Oegyzo) 36
Baj hegy 62
Bajta (helyseg) (= Maria Bajta) 49, 50, 50,
209, 263, 264
bajtai hatdr 49
Bajthai ut Oegelo) 239
lasd meg: Goboly
Baka 107
lasd meg: Bakabanya
Bakabdnya (helyseg) 51, 52, 53, 5 i , 107
122
lasd meg: Also-baka, Also Tot Baka,
Baka, Felso Prandorfi,
Tot-Baka, Pukano, Vesszosbaka. Villa Baka
Bakabdny (helyseg) 46
Bakai Andrds (dohanytermeszto) 122
Bakai csaldd (birtokos) 122
Bakakut (dulo) 317
Bakakut (ret) 317
bakanyok (dulo) 260
Bakaszto (= ebakaszto) (diilo) 302
Bak (= Bug) 51, 52
Bakics (regisegtartulajdonos) 182
Baktetd (erdo) 86
Balai Jonds eskudt 281
Balasa, Georgius 76
Balasa Menyhert (birtokos) 198
Balds csaldd 233
Baldska (erdo) 234
Balassa (baro csalad) 105, 106, 315, 316
Balassa Gyarmath (helyseg) 86, 132, 153,
154, 198, 210, 246, 315, 316
B(alassa) Gyarmathi dUld 132
Balassa szitnai vdra 271
Balassa Zsigmond 66
Balatronits Ferencz lis
Baldz (rodina) 258
Baldzs Gyarmati Orszdg ut 165
Baldzs (gyermeknev) 124
Balazsicske retek 277
balazsirtvdnyi ret 59
Baldzs irtvdny (ret) 59
Baldz ska Jidiilo) 124
Balczdr Ur (birtokos) 132
Bdlint csaldd (birtokos) 139
,
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Bdlintok ortvdnya (diilo) (= Bik allya) 139
Balla (csaladnev) 123
Balla harasztja (dulo) 238
Balla Mdtyds biro 133
Balogcseresse (szantofold, kaszalo) 59
Balogdi (helyseg) 166
Balogh (helyseg) 27, 165, 166, 166, 167
Balogh (puszta) 150
Balogi (helyseg) 166
Balogi szdldk 27
Balogi lit also 27
Balogi ut Felsd 27
Balog kerulet 198
Baltzar Mihdly kozbirtokos 186
Bdlvdndy Familie 144
Bdlvdndy, Stefan (birtokos) 144
Bdlvdn (helyseg) 144, 145
Balvanska (Weg) 144
Bdndn (szlovak csaladnev) 246
Bangato 265
Banina (ret) 305
Ban kutak (diilo) 269
Bdnkiit (legel6') 312
Bdnou (erdo) 48
Bdnya fole 248
Bdnya puszta 74
Banyistyia (ret) 254
Bdnyi szdlldk mellett (dulo) 240
Banyiszte (diilo) 151
Baraczkovd zahrada (kert, ret) 254
Barana strana (= kosok mezeje) 23
Bdrdny ret 38, 265
Bdrdny retek 280
Bardt drok 248
Bardt (= Barati) (helyseg) 54
Bardti (= Barat) (helyseg) 54, 55, 56, 56,
57, 173
Bardti hatdr 173
bardtko (ko szikla) 182
Bardtszollo (erdo) 134
Bardtszdlld (irtas) 136
Bdrdudvamok (helynev) 306
Barkocza (arok) 299
Baros (birtokos) 302
Bdros Lajos (szolgabiro) 243
Barscher Comitat 141, 144, 145
Bars megye 52, 91, 189, 229, 251, 295,
297, 310, 314
Bartal Istvdn eskudt 313
Bartal lazi (mezo) 235
Bar. . . volgy (erdo) 114
basa dOld 228
Basa (torok hadvezer) 52
Bdsthy (kozbirtokos) 199
Batenyi Oegyzo) 96
Bat (helyseg) 213
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Bather Bezirk 141
Bath fele vezetd orszdg ut S'i
Bdth (helyseg) 39, 90, 92, 107, 242, 243
lasd meg: Fraucn-Markt
bathi also jdrds 49
Bdthi erddseg 242
Bdthi (helyseg) 212
bdthijdrds 39, 52, 61, 90, 107, 117, 122,
134, 157, 176, 187, 208, 228, 242,
243, 263, 267, 293, 297, 298, 310
Bdthi kerulet 169
Bdthi patak 243
Bdth jdrds also kerulet 216, 239, 279
Bdth Mittelpunkt 144
Batorfalu 315
Bauer Igndcz (boltos) 70, 73
Baumholcz (legelo) 68
Bay csaldd 155,
Baynok Jano (irnok) 242
Bebelcsen (irtvany) 207
B^cs (varos) 70, 264
Begyalak (szolohegy) 221
Bikdsi erdo 111
Bekds ret (dulo) 227
B4kds (szanto) 216
Beke erdo 293
Beke nevu lakos 293
belabdnyai vdlgy 196
B4la Cikus kral (11. Bela, vak) 214
Bdla kirdly (IV.) (magyar kiraly) 65, 89,
105. 106, 183, 198, 205, 224,255,
275, 290, 295^
Belakovka studnicka 214
Belakov liiky 214
Belata diilo 176
Beld kamen (diilo) 253
Belhdzy Eugen (kozbirtokos) 146
Belhdzy Odon (kozbirtokos) 91
Belhdzyschen Familie 142
Bel (helyseg) 245, 248
Bdli (csaladnev) 94
Bellei puszta 149
Bel Mdtyds 51, 52
Belnja (helyseg) 232
Belobdnyai volgy
lasd meg: Valles Belobanyensis
Belohorszky Lajos jegyzd 301
Belovka (forras) 275
Belso falusi retek 298
belsdknel (= Zahumni) (dulo) 129
Belsd szdlldk 55
Belso telek 68, 169, 197
Belsd telek (dulo) 80, 216, 239, 279
Belsd telkek 135
belsd telki kertek 170
Beluja kdzsdg hatdrdtol fekvd dUld 48

Beliijka Garna ret 211
Bencze (erdo) 263
Bencze Jdnos bird 131
Bencze-Patak (erdo) 263
Bende (dulo) 238
Bende (hegy) 119
Bende rdt 114
Benedeki kdptalan 295
Benedikty Ottilia asszony 300
Bene fdld 139
lasd meg: Vad almas,
Rovid fold
Beneinke (szolohegy) 207
Benko Andrds eskiidt 211
Benko Jdnos biro 50
Benko Pavel (irnok) 243
Beny (helyseg) 263
Benyiczki szdlld 86
Benyiczky csaldd 105
Benyo Mdrton (biro) 33
Benyove zeme (erdo) 79
Beraoldal (diilo) 37
Bdrcz (dulo) 184
bdrczek (szanto) 181
Bdrcz (legelo) 261
Bereg Ortdsi retek 131
lasd meg: Adam Esti szoge
berehegy hdza 127
Berek alj 114
Berekalja 165
Berek alja (diilo) 312
„Berek alja" erdd 116
Berek legeld 128
Berekmege (termofold) 173
Bereny hdj (szanto) 305
Berenyi grdf 219
Beresenyi Miklds (grof) 35
Berge Szitna (hegy) 142
Berkenye mdl (fasor) 56
Berkenye tdndl levo kertek 61
Berkesi szdld 290
Bemdt malma 108
Bernece 51
lasd meg: Bernecze
bernecei vdrhegy 60
Bernecze (= Bernece) (helyseg) 54, 56, 51,
60, 60, 173, 174, 180, 312
Bernecze hegy 55
Bertakovics Familie 145
Bertha Sandor 186
bertdcz (szanto) 260
Bertoki domb (legelo) 140
Bertdk Jdnos eskiidt 281
Bertok (szemelynev) 140
Berzen (= Borzsony) (helyseg) 67
berzseny {- Borzsony) (helyseg) 74

HONT VARMEGYE
Besfold (diilo) 124
Besztercebdnya (helyseg) 90, 97, 127, 315
Beszterczebdnyai kdptalan 243
Besztercei kdptalan 39, 98, 242
Beszterczei orszdg ur 316
Bdti hatdr meMk (dulo) 158
Betuj (kozseg) 252
Bezina (erdo) 70
Biacs (erdos hely szolovel) 79
Bieli Kamen foUek 111
Bieli Kameri (= Feher ko) 151
Bihar (csalad) 54
bika Idz (dulo) 97
Bik allya (= Balintok ortvanya dulo) 139
Bikardt 170
btka td (ret) 131
bika volgy 224
bikero (dulo) 98
Bikfaerdo = Brezina = nyirfaerdo 77
Bikk (erdo) 184
Bikkes patak 156
Bikorka (ret) 103
Bild hlina (szanto) 254
Birhdfole (szanto) 181
birho (ret) 181
Bironkd Csorka (erdo) 277
Bironszd fdldek 211
Biro Pomori Mihal 145
Bivaly rdt 54
Bizmet (ret, fold) 69
Blaho, Stefan (notar) 45, 258, 307
Blatd (mezo) 78
Blatina (mezo) 235
Blatiste (ret) 84
Blatizka (helyseg) 78
Blatna erdd 212
Blatna hora (dulo) 212
Blatni folyd 212
Bleske (szolo) 39
Bludenka studenka 214
Bludna, dolina 21A
Bocik, familia 307
Bodahegy erdd 134
Badallo (legelo) 264
Bodchiznje-ritek 103
6o</i> (dulo) 97
Bddis (dulo) 123
Bddis Pdl vdlgye 86
Bodonyi szdlldk 30
Bodor oldal (erdo) 114
bodor patak (fold) 119
5orfza /icxy 149
Bodzsdr vdlgy 262
Bogdrhegy (diilo) 248
Bogdrhegyi birtokos 248
Bogdrkert (= KSverberg) 68

5o^c/a« (dulo) 124
Bogddnyi ret 136
Bogddny Mdrtony bird 136
Boglyakdz (ret) 288
Bohacz (= Szarvashegy) 46
bohdcz sarmanyka (diilo) 201
Ao/ioj (dulo) 201
Bohrovec (szantofold) 39
Bohunice (= Bagonya) (helyseg) 46
Bohus familia 204, 307
Bohus fdle szdldk Leklinczen 28
Bohui Stefan richtdr 205
Bohus vdlgye Kdkeszi hatdrndl 29
Bohus vdlgye Leklincen 29
Bohuvice (= Bagonya) (helyseg) 46
bojtha (helyseg) 134
Boke (= oldal) 129
bokros legeld 242
Bokros rdt 124
Boldis Maco Prisazni 40
Boldog Asszony vdlgye 248
Boldogsdgos SzUz Mdria kdpolna 108
Bolgar csaldd 155,
Bolgdr Mihdly 153
bolobds (szolohegy) 131
Boltzdr (szemelynev) 185
„Bombik" (dulo) 91
Bonak (birtokos) 219
Borbily Pdl (jegyzo) 222
Bor (csaladnev) 294
Borda hegy 49, 208
Borfd (= BrlUoce) (helyseg) 62, 86, 145,
176. 177, 223,294
lasd meg: Bori, Borfii, Burfo, Kalna
Borfo, Unter-Borfo,
Tegzes Borfo
Borfdi hatdr 268
Borfdi patak (= Bur patak) 63
Borfdi vdlgy rdtsdg 62, 63
BorfU (helyseg) 86
lasd meg: Borfo
Bori (csaladnev) 63, 123
Bori hatdr 62, 63, 86, 268
Bori (helyseg) 61, 63, 6J, 81, 86, 123,
176, 268, 293
lasd meg: Borfo, Mogyoros Bori;
Monoros
bori patak 268
Boriska (dulo) 238
bori vdlgy (ret) 268
Boronkay dzvegye 245
Borovice (dulo) 31
Borovicskds (dulo) 114, 238
Borsch (Koniglichen Freystadt) 144
borsd (dulo) 268
Borsd hegy (termofold) 269
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Borsd osztds (szanto) 181
Borsos hegy 173
Borsova (erdo) 242
Bory Benedek 63
Bory (csaladnev) 230
Bory Gyorgy (csaladnev) 61, 63
Bossdnyi Judit (birtokos) 112
Boszner Andrds (jegyzo) 69, 73
Boszos (szanto) 217
Boszporusz vize 238
Botka csaldd 137
Botka szdge 137
lasd meg: Sinka domb
Bozok hatdra 79
Bozdk (helyseg) 23, 31, 64, 65, 66, 66,
79, 178
lasd meg: Bzovan
Bzovik
bozoki apdtsdg 42
Bozdki jdrds 23, 31, 32, 64, 77, 79, 105,
108, 112, 119,131,132,153, 154,
167, 168, 178, 183, 198, 201, 210,
224, 230, 259, 274, 292, 295, 315,
316
Bozoki kdptalan 88
bozoki premontrei apdtsdg 64
bozdki prdpostsdg 94
Bozdki Vdr 65, 66, 66, 292
Bozdk (uradalom) 23, 66, 178
Bozsenyik Janos (biro) 229
Bdjti szerek (szanto) 190, 191
Bdltshdza (helyseg) 146 ,
lasd meg: Zadiel
Bdlishdzy (igazgato) 146
Bdrenyes patak 56
Bdr-patak drok 183
Borzsony (helyseg) 67, 68, 70, 71, 72, 73,
73, 74, 197, 245, 250, 288, 309
lasd meg: Berzen, Berzseny, Deutsch Pilzen
bdrzsdnyi hatdr 13
bdrzsdnyi hegyek 73
Bdrzsdnyi Patak 308
bdsdnyS (erdo) 181
Bd Szobb (ret) 285
Bdszob (helynevalak) 286
Branek, Jano (jegyzo) 314
brdtovd (irtvany) 207
Braxatorisz (mernok) 111
Brazutdczy Dines 130
Brcze ^mez6') 222
Brdo, cast chotdra 258
Brenci^alu (kozseg) 101
Breszini (erdo) 320
Breunen grdf 72
Breunner Agoston grdf 311
Brezdnya (szemelynev) 61

Brezdnyi oldal ds kertek 61
Brezina (dulo) 31, 48
Brezina (erdo) 48, 196
brezinai vdlgy 196
Brezirm (kaszalo) 48
Brezina (legelo) 48
Brezina (mezo) 196
Brezina Nyires Erdd 151
Brezini (dulo) 233
Brezinka (szanto) 274
Breziny pasovisko 45
Brezka 139
lasd meg: Jelena oldal, Szar hagy nits
oldal
Breznicza (helyseg) 107
Breztik (dulo) 235
Brhloce (= Borfo) 145
Briacs (dulo) 65
Briacs (folyo) 64
Briacs (hegyoldal) 64
Briste (mezo) 222
Brodnje Luki (dulo) 233
Brodnyanszky Kdrol (jegyzo) 213
Brodnyaszky, Samuel Oegyzo) 89
Brovskeho Panstvo (birtok) 258
lasd meg: Bzovskeho Panstvo
Brdzik Andras Oegyzo) 78
Brszadin Mocsiar (ret) 39
Brunczvik (birtokos) 219
Buchala (csaladnev) 123
Budafelhiviz (prepostsag) 36
Buda haraszt 154, 155
Buda (helyseg) 227
Budaj, luka 307
Bug (= Bag = Bak = Hans) (= Janos) 51, 52
Bugganz = Bug Hans = Pukancz 51, 52
lasd meg: Bakabanya
Bug (= Hans = Bugganz = Pukancz) 51, 52
Bug Hans (szasz vezer) 51,52
Bujacd Luka rdt 211
Bujaisa luka (= Stierwise) 143
Bukovina = bucsina (erdo) 77
Bukovina (erdo) 206, 234, 301
Bukowina fdldek 277 ^
Bukovina homy a dolna 211
Bukovina, strdna 44, 45
Buocz csaldd 105
Bur (folyo) 63, 293, 294
Burfd (= Borfo) (helyseg) 176, 294
burga vdlgyi kut (= Bur kiit) 63
Burga vdlgy legeld 62
Bur (helyseg) 86
Burke vdlgye 63
Bur kut (- burga volgyi kut) 63
Buroszky (patak) 33
Biirpatak 86, 176, 219, 220, 269

HONT VARMEGYE
Bur patak (= Borfoi patak) 62, 63
Bur puszta 86
Burr (= Borfu = Bori) (helyseg) 86
Bury forrds 63
Buskdsok (szolo) 62
butrik (szanto) 260
Buvanec (erdo) 206, 207
Biivbownik (szolo) 300
Buzdlka Andrds (lakos) 319
Buzalkon wrch (erdo) 319
Buddser (ret) 298
bukkfds mely volgy 50
Biikkos drok 50
Bzezo tete (majorsag) 238
Bzovan (= Bozok = Bzovik) 64
Bzovanja (= Bozok) (helyseg) 64
Bzovicka, obec 307
Bzovik (= Bozok) (helyseg) 64, 75
Bzovskeho Pdnstvo (birtok) 258
lasd meg: Brovskeho Panstvo
Bzovski Panstvo (uradalom) 307
bzovsky chotdr 45
Bzovsky Jdrds 214, 304
Bzovsky Vidiek 44, 307

Cabragh, chotdr 45
Cabragli chotdr 44
(^anyakor (diolo) 247
Cedinje (legelo) 235
Cekovce (= Czekocz) (kozseg) 79
Cerini (erdo) 320
Cerni (foldek) 320
Cerovje hori 304
Cerovski Chotdr 214
Cervend hlinka 307
cesta do homicho Badina 44
Ces Vrch (diilo) 94
Chalupka Pdl Eskudt 133
Chery (= Cseri) (helyseg) 77
Chinoran (helyseg) 106, 183
Chladny jarok 307
Chleviszka (ret) 39
Chlicviszko (diilo) 47
Chmelin rdt 211
Chodnik (ret) 254
Chotdr (dulo) 48
chotdr (kaszalo) 48
Chrast (erdo) 242
Chrasztay (szolo) 290
Chrochot, Sast chotdra 258
Chruszviz (retek) 320
CwA: Afarer/ rychtdr 45
Gganski vrch 142
gfnvJr
86
Cimoblato (mocsar) 48
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Cizd woda (retek) 277
Qakonka ret 211
Cjemoblato (diilo) 48
Coblencz (varos) 186
Coburg Herceg 29, 156
lasd meg: Koburg Herceg
Coburg Herczeg Uradalma 29
Coburgi puszta 234
Coburg malom 110
Collicapo (esztergomi polgar) 94
Qompov haj nad zavadkom 307
Cricpes osztri vrch (hegycsiics) 242
Csabai Atyafiak 237
Csdbb (helyseg) 78
Csab (helyseg) 108
Csdbi hatdr 184
Csabnadsky, zdmok 76
Csabracko vrbovska, obec 15, 16
Csdbrdg (helyseg) 93
Csdbraghi puszta 149
Csabrdgh (uradalom) 319
Csdbrdgh vdra 93, 149
Csdbrdghy Erdok 78
Csdbrdghy fdldjei 78
csdbrdgi pasa 93
Csdbrdg patak 237
Csabrag potok 214
Csdbrdg-Vdralja puszta 76
Csdbrdg varbok (helyseg) 75, 76, 179, 230
lasd meg: Varbok
Csdbrdg vize 237
Csdbrasky potok 304
Csadali ret 91
Csadalok (dulo) 97
Csddds (retek) 69
Csakan (diilo) 142
Csdk Mdte 96
Csal (helyseg) 131, 149, 259
Csalihegy 153
Csall (helyseg) 26, 184
Csalli hatdr 110
Csalli (hegy) 27
Csaloka duld 248
Csalomia (= Nagycsalomia) 225
Csanajda szdldk Leklinczen 29
Csank (helyseg) 63, 187, 188, 268, 293
Csanki Also erdd 62, 63
Csanki erdd 61
Csanki hatdr 61, 62, 63
Csanki peres (dulo) 61
Csanki szdlld 61, 63
Csapasfdle (diilo) 219
Csapds Neuthal (szolohegy) 317
Csapdsok (dulo) 270
Csapds (szanto) 317
Csarad (erdo) 158, 217
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Csardd kutja 299
Csdrdd laposa Oegelo) 298
Csdrdd oldal (szanto) 298
Csdrad (patak) 171
Csama (patak) 181
Csarna (ret) 181
Csdszdr hid 268
Csaszar korte (= Csiszarka) (szolohegy) 176
Csdtd vagy fiizesek Gap) 62
Csatoma alatti legeld 110
Csebi dulo 86
Csebovsky chotdr 214
Csegze volgy (legelo) 240
Cseh Levai Ldszld (Giskra hive) 244
Cseh Levai Piter Oovaszmester) 244
Cseh orszdg 212, 251
Cseh Piter (rablo) 243
Cseh vajda 155
Csehy (csaladnev) 94
Csekoc 79
lasd meg: Czekocz
Cselin fdldek (ret) 277
Cselka Kdroly (jegyzo) 266
Csema (berc) 249
Csema (patak) 249
Cseplyis erdd (= Szira) 60
Csepd (dfflo) 41
Cserborona (dulo) 238
Cserenyi pen (szanto) 305
Csererdd 238
cseres (berc) 259
Cseresek (szolo) 136
Cseres (erdo) 184, 296, 315
Cseresnyebircz (erdo) 70
Cseresnyefa volgye 238
Cseresnyis patak (erdo) 182
Cserestd (dulo) 123
Cseresto (erdo) 123
Cser-fa erdd 11
Cserge Gdspdr eskudt 50
Cseri Bela (szemelynev) 198
Cseri csaldd (birtokos) 77
Cseri (csaladnev) 198
Cseri hatdr 184
Csen (helyseg) 77, 78, 78, 198
lasd meg: Czerovo
Chery
Csemi (szemelynev) 198
Csemo Blato (ret) 254
Csemyevisk (dulo) 238
Cserddi (csaladnev) 302
Cser (szanto) 317
Cser tare nad Nivi (dulo) 83
Csertare pred Nivi (diilo) 83
Csertok (ret) 302
Csertova dolina (volgy) 314

„Csertova Zdhrada" (retseg) 126
Cser vagy Szilfdk (dulo) 317
Cservena Zslebke (mezo) 196
Cserven (ret) 254
Csery csaldd 11
Csery Domotor 11
Csery Gergely 11
Csery Jdnos 11
Csery Miklds 11
Csesznak familia 230
Cseszneki csaldd 313
Csete (erdo) 298
csetei fdldek (szanto) 298
csetei (= lohegyi) major 298
Csetkdalj Qegelo) 50
Csetkd erdds legeld 50
Csiffdry Istvdn (jegyzo) 229
Csigdk (szanto) 240
Csikereg (dulo) 219
Csiklds (szanto) 217
Csikosok (dulo) 224
Csikto fdldek 210
Csipdkok (szanto) 181
Csismahergraben (erdo) 317
Csiszdrka (= Csaszar korte) (szolohegy) 176
Csiszdrok (ret) 172
csiszicska (szolo) 259
Csitdr (helyseg) 60, 140
Csitdri csaldd 138
Csttdri (folyo) 139
Csitari fdldek 59
Csitdri pdst diild Ortdsok 138
Csitdri (szanto) 190, 191
Csitdr patak 138, 140, 140
Csitdr (Puszta) 138, 140
Csizik Lajos (kasznar) 238
Csizsir (diilo) 238
Csongrdd (diilo) 238
Csonka Jdnos (biro) 218
Csonkakd (erdo) 134
Csonka Ritek 308
Csonkds domb 261
Csonkds (ret) 217
Csdnokdr (szantofold, kaszalo, legelo) 59
Csont drok 61
Csdmdcz (szanto) 113
Csudai Puszta 310
Csuda puszta 243, 310
Csuda-vizi-kut 243
Csuka ritek 280
Csurga forrds 134
Csurgd (irtasfold) 136
Csurgd (szanto) 124
Csurmanka (kaszalo) 33
Csucsdk (szolo) 136
Csukiszd Oegelo) 56

HONT V A R M E G Y E
nCsiirhaj" (szolohegy) 117
Csydai puszta 243
Curia (dulo) 185
Curialis (erdo) 154
Curialistdk (birtokai) 28, 29
Cuth, rodina 258
Czazer (csaladnev) 271
Czekocz (helyseg) 31, 65, 79, 112, 274
lasd meg: Cekovce, Csekoc, Czekovce,
Tekovce
Czekovce (= Czekocz) (helyseg) 79
Czelini (szantofold) 79
Czerenga (erdo) 317
Czerhrbok (dulo) 212
Czerovo (= Cseri) (helyseg) 77
Czesznak (csaladnev) 230
Czesznak Jdzsef (biro) 231
Czibulonyiszka (szanto) 223
Cziganki wrch fold Legeld 277
Czigany haraszt (legelo) 216
Czigany hegy (szolo) 114, 115
czigany pdst {- iiegy ally a) 57
Czigrum patak 111
Czimmer Zsigmond jegyzd 124
Czipcer Mdrton biro 272
Czipszer (csaladnev) 271
Czircz Oielyseg) 41
Cziroka (dulo) 315
Czunaronke foldek 277
Czundromba (oicio) 277

Dacso (birtokos) 292
Dacso csaldd \05, 106, IS3, 184
Dacsoldma 106
Dacso-Lam (= Lam) (= Luom) (helyseg) 105
lasd meg: Also Lam, Felso Lam, Also
Dacsolam, Felso Dacsoldm
Dacsopalojta (= Palota) J4
Dal diillo Retseg 238
Dalmad Oielyscg) 80, 8 1 , 5 / , 176, 220,
223, 268
Dalmadi hatdr 61,62
Dalmady (foldesur) 80
Dalmady Lajos (jegyzo) 63, 177, 294
dalsovik (diilo) 65
Dama (= Doma = Dome) (szemelynev) 94
Damianus (szemelynev) 87
Damjdn (csaladnev) 94
Damjdn (= Demend) (helyseg) 87
Danoky csaldd 243
Darasy (csaladnev) 94
Dardzsi (= Darazs) (helyseg) 82, 84, 84,
213, 257, 271
lasd meg: Drasovczi, Udvarnokdarazs,
villa Dras
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darazsi patak 212
Darazs Oegelo es ret) 73
Ddvid berek Oegelo) 280
Dedk (csaladnev) 123
Dedk Mdtyds (fobiro) 237
Dedk Mdtyds Opoly nyeki lakos) 110

Dehndr, rodina 258
Decsicska fdldek (dulo) 120
dedre bercz 59
Dedskd Ocaszalo) 48
Dejtdr (helyseg) 167
Dejtdr puszta 154
Deleld (dulo) 98, 228
delenka (diilo) 181
Delma Erdd 151
Dely Jdnos (kozjcgyzo) 171
Demend O^elyseg) 85, 86, 87, 87, 124,
159, 220, 268, 269
lasd meg: Demjen, Damjdn
Demendi csaldd 85
demendi hatdr 86, 268
Demendi iit diild 124
Demendi iit fdldtt (dulo) 120
Demendy csaldd 87
Demjen {- Demend) (helyseg) 87
Denis (ret) 298
Derekhely (^ Dregely) 95
Derek ret 124
Dersenyey (csaldd) 92
Derzsenye (helyseg) 91, 107
derzsenyei hatdr 91
Detre zolyomi comes 2 73
Detrik (birtokos) 199
Deutsch Pilzen {= Borzsony) (helyseg)
67, 288
Deviciansky, chotdr 307
Devicse 0iclys6g) 88, 89, 232
lasd meg: Dyuclie
Devicsei puszta 251
Dianovszky fdnos (ji^gyzo) 207
Didnicke (dulo) 31
diela Ouky) 45
Diely (dulo) 48
Dienesz Andras 73
Dile (szanto) 223
Dinnye fdldek 62
Dinnyesek 199
Dinnyes fdld (szanto) 280
Dinyes (dulo) 161, 260
Dinyesek (szanto) 163
Dios Jend O^elyseg) 180, 245
Didsjendi hegyldncolat 250
Dids Szdntd (= Szanto) (helyseg) 267
Didsy (birtokos) 302
Disznds Oielyseg) 90, 9 1 , 92, 92, 144, 145
diszndsi hatdr 91
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Disznosi-Horvath curia 87
disznds mdj (dulo) 155
Disznosy-Horvdthy (birtokos) 90, 92, 144,
145
Divenyi Uradalom 319
Djelecz (erdo) 282
Djelnicske (diilo) 99
Dlhd chrast' Kolovratnd (erdo) 48
Dlhe (szolo) 39
Dlhd Zeme Fdldek 151
dlhie honyaje (ret) 305
Dlhizeme duld 284
Dlhje honbje (diillo) 41
Dlhje hony (diilo) 78, 83, 207
Dlhje oljovce (zeme) 304
Dlhje (szanto) 103
Dluhd djeli (diilo) 235
Dobd bikk Qegelo) 182
Dobogo (dulo) 188
Dobogo (erdoreszlet) 139
Dobogdk (szanto) 55
Dobogo (szanto) 80
Dobogdv (hegyseg) 293
Dobok allja (diilo) 37
Dobok allya (ret) 38
Doboki hosszu (diilo) 37
Dobok (szoUo) 37
Dobok szdlohegy 37
Doboskut (dulo) 85
Dobos uti erdo 30
Dobovi tdle (diQo) 41
dobraczki (szanto) 260
Dobravicza (diilo) 37
Dobrova (diilo) 238
Dobrovina (helyseg) 237
dohdn^osok (diilo) 186
Dohonov vrch, pole 258
Doktor fdldje (dia6) 238
Dolina Dolni Mocsdr (ret) 88
Dolina horna Legeld 277
Dolina O^enderfold) 254
Dolina (kert) 254
Dolina Oegelo) 48
dolina (ret) 253, 254
Dolina Podhrabje liika 214
Dolina retek 320
Dolina Rjeka liika 214
Dolina (szanto) 301
Dolina (volgy) 83, 209
Dolini retek 151
Dolini (szantofold) 39
dolinka, hon 44
Dolinka ret 277
Dolinke (kaszalo) 48
Dolinke Ried 144
Dolinke (= Volgj'ecske) 143

' Dolinke welke fdldek 277
Dolinszky (szemelynev) 274
Dolnd dolina (also volgy) 178
Dolna Dolina (diilo) 233
Dolnd lake (retek) 301
Dolne Luki Lazi (ret) 39
Dolne Mladonice (= Also Mladonya)
(helyseg) 31
dolne Mladunice, obec 45
Dolne pirovszke (szanto) 301
Dolne pole (Ried) 144
Dolne Rikincice (= Also Rakonca)
Oielyseg) 35
Dolne Szemerovcze (= Also Szemered)
Oielyseg) 37
dolni Bodin, obec 44, 45
,4olnie Sticali" 142
Dolni mocsdr (mezo) 88
Dolni Mocsdr (ret) 88
dolnja jama (erdo) 88
dolnja Mo'car (ret) 106
Dolnja pazit (diilo) 235
Dolnje drahe (diUo) 99
Dolnje luka (diDo) 212
Dolnje luke (ret) 88
Dolnje-Plachtince (= Also-Palojta)
(= Unter-Palojta) 32
Dolnje sztrenye (szolo) 100
dolnobadinske, liiky 44
dolnobadinsky chotdr 44, 45, 307
Dolny Jalsovik (= Also Alsok) (helyseg) 23
Dolsony (diflo) 219
Domaniki (csaladnev) 94
Domanyik hatdra 93
Domanyik Oielyseg) 93, 94, 94, 232, 271,
300
lasd meg: Dormanik
Domanyiktelek, Domehaza,
Nemetdomanyik, Totdomanyik
Domanyiktelek (= Domanyik) 94
Domdsd vdr (= Domask) 135
Domask vdr (= Domasd) 135
Domba (diilo) 103
Dombaij (jegyzo) 184
dombok (fold) 119
Dombok kdze (szanto) 136
Ddna (forras) 135
Dona Vachik (osi csaladnev) 183
Ddna (volgyes erdo) 208
Dora drok 58
Dormanik (= Domanyik) (helyseg) 93
dorottyin (erdo) 182
dorottyin (patak) 182
Dozahrad (kert) 83
Ddzsa kiitja 293
Dog fdld (ret) 184

HONT VARMEGYE
Domehaza {- Domanyik) 94
Domos
Arpad vara) 227
Dragul - Draguly (szemelynev) 96
Drahe (erdo) 276
Drahe (szanto) 207
Dramwize (erdo) 320
Draski (dulo) 94
Drdsovczi (= Darazsi) (kozseg) 82
Draubviz (retek) 320
Dravecz (szolo) 212
Drigely (helyseg) 57. 95
lasd meg: Derekhely, Drekhely
Drigelyi vdr 96, 139, 140, 149, 246
Drigely paldnka (kozseg) 95
Drigely Paldnk (helyseg) 137
Drikhely (= Dregely) (helyseg) 95, 96
Drina (hegy) 59
Drino (erdo) 139
lasd meg: Felso Kiitbik
Drino (erdoseg) 249
Drino (helyseg) 36
Dreno (= irtas bikke) 59
Drino (patak) 249
Drendhegy puszta 78
Drinyd (= Drjenovo = Drjen = Somfa) 77
Drinyovd (erdo) 276
Drienisko 142
Drjen (= Drenyo) 77
Drjenovo (= Drenyo) 77
Drono (szolo) 234
druha Strana (Ried) 142
Drzsovd ritsig 207
Dubdk (csaladnev) 183
Dubdk Oegelo) 208
dubov djel (irtvany) 207
Dubrava Prepostovica (erdo) 275
Dtibrawa Fdldek is Ritek 151
Duchenyecz puszta 78
Duchony birtokos 78
Dudds Istvdny (szanto) 217
Dudince (= Dudincz) (= Gyugy) (helyseg) 129
Dudintz (= Gyugy) (helyseg) 129
Dugonics Andrds 237
Duka (csaladnev) 123
Duna (folyo) 134, 136, 208, 226, 227, 245,
249, 284, 285, 317
Dunakanyar 74, 289
Dunamelliki kerulet 249
Dundninneni kertilet 41, 49, 99, 208, 212,
223, 290. 297, 305
dundntul 227
Duprnon potok (szanto) 305
Duri Konskus (diilo) 48
Durjan Gyorgy T. biro 73
Dusztje vinice (szolok) 100
Dutkasi irtds (szanto) 217

Dutkds (szoUo) 217
Dutkds szdlld hegy 188
Dutka (szolo hegy) 221
Duvencse (= Gyiigy) Ocozseg) 129
Dvoriste Szlnipotok (mezo) 88
Dvorniki (= Udvarnok) Otozscg) 305
Dwor (erdo) 88
Dyuche {- Devicse) 89
Dzdzga alatt 238
Dzdzga (dulo) 238

ebakasztd (szanto) 302
lasd meg: bakaszto
Ebeczk Oielyseg) 106
Ebeczky (birtokos) 199
Ebes (dulo) 123
Ecclesia sancti Egidy 152
Egegh (= Hokovce) (helyseg) 81, 97, 98,
98, 129, 130, 220
Egeghit Oielyseg) 262
egeghi hatdr 98
Egeres (dulo) 224
Egeres (erdo) 298
egeresi forrds 299
Egeres (ret) 217
Egerfa Oielyseg) 23
lasd meg: Jalsovik
egir patak (= Mispotok) 47
Egidius (= Egyed) (szemelynev) 98
Egry (jegyzo) 296
Egyed (szemelynev) 98
egyenes hegy (= Rovni vrch) 176
Egy erdd idiiio) 171
Egyhdz Addm (plebanos) 308
Egyhdzascsalomia (helyseg) 225
lasd meg: Nagycsalomia
Egyhdzasdalmad (helyseg) 81
Egyhdzasmardt (helyseg) 42
lasd meg: Egyhaz Maroth
Egyhdzas Mardthi 99
lasd meg: Egyhaz Maroth
Egyhdzasnyik (helyseg) 30
lasd meg: Nyek, Kozthonchan
Egyhdzaspaldst (helyseg) 238
lasd meg: Palast
Egyhdzasteszir (helyseg) 301
lasd meg: Teszer
Egyhdz Cholom (= Nagycsalomia)
Oielyseg) 224
Egyhdz Mardth (helyseg) 99, 100, 100,
213. 235
lisd meg: Egyhazasmarot,
Egyhazas Marothi, Moravce
Egyhdz patak 249
Egyhdz patak (szanto) 161, 163
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egyholdu bercz (szanto) 181
Esztergomi Prepost 238
Ejjesztd retek 69
Esztergomi Primas 67
Ekedomb (erdo) 298
Esztergomi Ut 264
Bk (- klin) 23
Esztergom megye 297
Elhagyott fdldek 239
r Eszterhdzy Albert (grof) 72
Eszterhdzy grdf 72
Elletes (szolohegy) 262
Eszterhdzy Herczeg (csalad) 157
elletdsek (szolo) 312
Eszterhdzy Pdl (herceg) 245, 247, 287
Eldrit 165
Eszterhely 246
E16 retek (dulo) 224
Ettenberger Jdnos jegyzd 313
eltSreti fdldek (szanto) 298
Ezernykpalotha (helyseg) 34
ElSveres duld 124
lasd meg: Palota
Elsd zseller fdldek (diilo) 240
Endre kirdly (II.) 134
Erdelyi Jdnos Oegyzo) 221, 262, 303
Fdba Jdnos (biro) 115
Erdd alja (diilo) 191
Fabjan Jano (prisazni) 205
erdd aljai (diOo) 191
Fagy erdd 74
erdd mege (diilo) 191
Fagy OS aszony (erdo) 72
erdd megett (dulo) 191
Falu dUld kasztontrai pusztdn 27
erddcske (- Huorka) (domb) 65
Falu diild ret kapu 27
Erddk Hdj (erdok) 77
Falu fdldtti szdlld (htgy) 240
erddk (= Na Hajik) 23
Falu pajtdjdrrul (retek) 110
Erddseg 238
Faluter (dulo) 90
Ereszkedd diild 62
falyu haraszt (diilo) 201
ereszkedd-hegy (diilo) 183
Fancsy (csaladnev) 65, 66, 66
lasd meg: ereszleny
Fancsy Paul (Pal) 66
ereszleny alya (ret) 131
Fandzsal (nemesi csalad) 46
ereszleny (dulo) 97, 172
Fantyovszka (diilo) 254
Ereszleny 183
Farkas (csaladnev) 302
lasd meg: ereszkedo-hegy
Farkas Jdnos 73
Ereszleny (erdo) 38, 119
„Farkaski" (szolo' hegy) 33
ereszleny (hegy) 131
Farkas lyukak {d\i\6) 139, 280
ereszleny (legelo) 264
farkas lyuk fdldek 29
ereszldny (szanto) 259, 260
lasd meg: Kis erdo
Ereszveny (diilo) 114, 116
Farkas lyuk (szanto) 280
Ereszveny (erdo) 134
Farkas Martin 76
i^rseA: /d/de (szanto) 58
Farkaspallag Lisine Egyhdz attya (diilo) 238
£rsek Pdl 241
Farkaspatak 295
£'rseA: w/Vcr (helyseg) 228
Brsektd 265
Farkasszdg 170
Brsek-td (ret) 265
Farkas td oldal (diilo) 139
Espach diild 68
Farkas Varbok (helyseg) 179, 230
fssed (= Ossod) Oielyseg) 235
farkasverem (diilo) 201
Esterhdzy Imre (esztergomi ersek) 182
Farkas vermek (dulo) 61, 160, 163
Esterhdzy Jdnos grdf 311
Farkas vermek (= Vlca jama) 293
Estdtd (dulo) 238
Farkasvdlgy (diilo) 69, 70, 171
Estrdzsa hegy 181
Farkas-vdlgy (erdo) 97
Esztergdlos bircx (erd6') 70
farkasvdlgyi patak 69
Esztergom Oielyseg) 49, 50, 70, 159, 173,
Fasangov szddog (kert) 254
fatyii haraszt (diilo') 201
245, 263, 264, 265, 266, 281, 317
Esztergomi basa 265, 266
Fdy Orse 245
Esztergomi ersek{seg) 49, 134, 208, 265, 281
Fazekas (szolo) 279
Esztergomi fd kdptalan 66
Fedemes (= Fodemes) (helyseg) 156
Esztergomi kdptalan 28, 29, 50, 108, 109,
Feherhegyi szdlldk 58
110, 111, 135, 153, 240, 265, 272, 273,
Feherhegy (szanto) 50
Feherkd 61, 63
274, 284, 285
Esztergomi kdptalan Uradalom 28, 29, 30,
Fehdr kd (= Bieli Kameri) 151
Fehdr ret (hegy) 240
266
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Fehir-Ut 264
Fekete hegy (erdo) 288
Feketesdr (ret) 182
Fekete terke (dulo) 103
Felemds (diOo) 173
Felencz (szanto) 59
fil fold (= Hochebeer) 78
Felholdak (szanto) 264
Filholdi (dulo) 103
Felhold (szanto) 265
Feljdro (szanto) 302
Felkeszi (= Sirak) (helyseg) 260
Felsd Almds (helyseg) 39, 40, 46, 117, 118,
118, 252
Felsd Alsok (= Horny Jalsovik) (helyseg) 23,
65, 231
lasd meg: Utraque Elsok
Felsd Altalok (= felso atalok) (dulo) 202,
203
Felsd atalok (= felso Altalok) (dulo) 203
Felsd Badin (helyseg) 65
Felsdbaka 107
felsd Balogi itt 21
felsd Bdthi Jdnos 187
Felsd belsd duld 202, 203
Felsdber 301
Felsd Berek (legelo) 158
felsd Bor (= ober-Bor) (helyseg) 145
felsd Csanki peres (erdo) 61
felsd Cseres (erdo) 298
Felsd Dacsoldm (helyseg) 105, 106, 274
lasd meg: Dacso Lam
felsd dinyes (diilo) 201
Felsd Domanyik (helyseg) 94
lasd meg: Domanyik
felsd Dunaszel (dulo) 136
felsd duld 80, 172
felsd Egeres (legelo) 37
Felsd es Kdzepsd hegy (szolo) 69
Felsd Fegyvernek (helyseg) 86, 124, 299
felsd forrdsok (ret) 268
Fe/so/dWe^ (szanto) 68, 197
Felsd Galamiai ritek 109
Felsd Galami ritek 21
Felsd Gevend (szanto) 69
Felsdgyugy 130
lasd meg: Gyugy
Felsd Hdrfds (helyseg) 300
lasd meg: Tereny
felsd hatdr 263
lasd meg: Szekacsd
Felsdhegy allya (ret) 58
felsd hegy (szolo) 69, 299
felsd holdak (szanto) 268
Felsd hosszak (dulo) 109, 224
Felsd hosszii foldek (dulo) 269
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Felsd hoszak (szanto) 217
Felsd Ipolynyik (helyseg) 108, 109, 110,
111
lasd meg: Felso Nyek, Nyek
felsd irtdsok (fold) 25
Felsd irtdsok Kosztontzdn 29
Felsd Kdntorok (dulo) 269
Felsd kdpolnai diild 108
Felsd kdsi rit (Kosztontzan) 29
Felsd kenderes 68
felsd kenderesek (diilo) 68
Felsd kertek (gyiimolcsos) 61
Felsd kert retek 109
Felsdk (helyseg) 237
Felsd Kis Siri (szanto) 239
Felsd kdrtvelyesek (szanto) 109
Felsd kiitbik (erdo) 123
lasd meg: Dreno
felsd kut (dulo) 120
felsd Kutger (ret) 38
Felsd Lam (helyseg) 105, 106, 292
lasd meg: Fels6-Dacsolam
Felsd-lehen (szanto) 264
Felsd Mladonya Oielyseg) 79, 112, 112,
230, 231, 274
lasd meg: folso Mladonya
Felsd Mladonyai hatdr 230
Felsd nagy erdd 114
Felsd nagy pallagok 109
lasd meg: Priskak
felsd Nyerges (szolo) 136
Felsd Nyik Oielyseg) 30, 108, 149, 154
lasd meg: Felso Ipolynyek
Felsd Nyildk 161, 163
Felsd 6 Gandd (szolo) 72
Felsd Ortds oldal legeld 110
Felsdpaldst (helyseg) 238
felsd Palojta (helyseg) 32, 183
lasd meg: Palota
Felsdpalota Oielyseg) 34
lasd meg: Palota
Felsd pdst Qegelo) 114, 155
felsd peres (erdo) 63
Felsd Poka (szanto) 216
felsd Prandorfi (= Bakabanya) (helyseg) 46,
107
felsd Prandorfi Qielyseg) 46, 107
Felsd-Rakoncza (helyseg) 35, 36, 36, 222
Felsd rit (dulo) 124, 228
Felsd Ritek 158, 161, 182
Felsd retek a patak mellett 91
Felsd Ritek (dulo) 91, 97, 240
Felsd Ritek Qcaszalo) 240
Felsd rit Kaszdlo 163
felsd Selmeczi Jdrds 126
Felsdszeleny Qielyseg) 25, 25, 119,119
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Fels6 SzemerM (helyseg) 37, 38, 86, 120,
121. 121, 302, 312
Felsd Szemeridi Urasag 121
Felsd szdldk 270
Felsd Szud (helyseg) 290
Felsd Szuha (szolohegy) 173
FelsdTelek (helyseg) 60
felsdteleki foldek 57
Felsd telek (szanto) 58
felsd temetd 165
Felsd Terirty (= Harsas Tereny) (helyseg)
101, 102, 103, 104, 104
Felsdterjen (helysegnev) 104
Felsdteszir (helysegnev) 301
lasd meg: Teszer
FelsdThur (helyseg) 113, 115, 116, 190,
191, 202. 203, 261
lasd meg: Tur, Felsotur, Folso Thiir
Felsd Thuri hatdr 114
Felsdtur (helyseg) 116, 192, 203
lasd meg: Felso-Thur
Felsd Ur gdti rit foldek 110
felsd utza 68
Felsdvarbok (= Varbok) (helyseg) 179
Felsd Varsdny (helyseg) 243
felsd zsdnya (szanto) 260
Felsd Zsobrdki hegyi szollok 30
Felvig (fo utcza felso resze) 159
Fenik 50
lasd meg: Vasanit
feneketlen to 62
fenik (retek) 264
Fenik (szanto) 264
fenydfa erdd (= Szvrcsiny) (szolo) 47
Fenyvesek (sz616) 136
Ferdindnd kirdly (I.) 99, 271
Ferencz kirdly (I.) 263
Firges kut 162, 164
Ferjan Milo, richtar 304
Fidel (csaladnev) 246
FUek (helyseg) 99
Fintyind Foldek Ritek 152
Fityka puszta 185
Flaky (erdo) 106
Fo^dr (birtokos) 257, 269
Fogldr Imre (templomalapito) 245
forduld (szolo) 136
Forgdch grof (birtokos) 269
Forgdch Miklos grof 311
Foris szdld 86
Forrds 264
Forrds (diilo) 37
Forrds (irtvanyfoldek) 293
forrdsok (dulo) 201
Forro Mihdly Oegyzo) 209

Fodimes (helyseg) 156, 161, 162
lasd meg: Ipoly Fddemes, Fedemes
Fodimesi hatdr 115
Fodimesi lit 109
Fdldvdr 313
FoldvdriN. (birtokos) 120
Fdljdrok (szanto) 312
folso Mladonya (helyseg) 31, 31
lasd meg: felso Mladonya
folsd paiti legeld 128
Folsd pdsti legeld 148
folsd szegi ritek 208
FolsdThuri hatdr 116, 148
lasd meg: felso-Thuri hatar
folsd volgy (= Horna dolina) 178
Folsd Zsember (helyseg) 223
Frdcenik (foldek) 320
Franko Andrds ritje 69
Frauendorf (= Prandorf) (helyseg) 107
Frauen-Markt (= Bath) Qielyseg) 107
Freyherr, Godefried 145
lasd meg: Hellenbach
Fridl (csaladnev) 271
Frohholz (erdo) 46
Ftdcnik (erdo) 48
Fuchs Daniel Oegyzo) 84
Fiilek vdra 246, 249
Fiissy csaldd 220
Fiizes (diilo) 240
fiizesek (lip) 62
Fuzes Gyarmat (helyseg) 61, 86, 122, 124,
125, 268
lasd meg: Gyarmath, Atagyarmat
fiizes rit (= Vrbina) (diiUo) 99

(kidl (birtokos) 196
Gabdly (birtokos) 230
Gdbor Jano (adoszedo) 41
Gabris (dulo) 123
Gdbris duld 165
(}aidos Pavel (Richtar) 41
Gfl/fl (foldbirtokos) 163
galagonyds (fold csoport) 280
galagonydsi erdd 86
Galagonydsok (dulo) 270
Galagonyds rit 50
Galambos (csaladnev) 61
Galambos irtdsok (= Kenyesi irtasok) 61
Galamb szog (= Holubi kiit) 176
(^lamia (helyseg) 109
Galamiai legeld 108
Galamiai patak 109, 161, 163
Galamiai ritek (Nagyfaluval hataros) 161
Galamiai Tdvisek 27
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Galamia Ret 163
Gfl/flm/fl (szanto) 161, 163
,
Galandos (dulo) 224
Gdanthai Eszterhdzy Herczeg 117
Galgoc (helyseg) 118
Gdlmutz (erdo) 288
Gdlova (mezo) 196
Gdlowd Foldek Retek 152
Galsa (helyseg) 249
Gandd 74
Ganddi puszta 11, 74, 263
Gandd (ret) 265
Gdnyi curia 87
Gdpa (szantofold) 50
Garajtin (diUo) 248
Garamba (patak) 50
Garam (folyo) 49, 99, 187, 228, 264
Garam Mikola (helyseg) 229, 308
lasd meg: Vamos Mikola
Garam Nagy Sik ja 181
, .
Garam volgye 36
Gara nddor 90
.. •
Gara, Nicolaus (Palatin) 144
Gdrdon (kozseg) 237
Gasparik, Ferdinand Qegyzo) 314
Gaswin fdldek 111
gdtalatti retek (= nize h5t) 65
Gdt alja (erdo) 181
Gdt (dulo) 135
Gdt feletti (= Nad Katyon) (dulo) 290
Gdti fdldek (diilo) 269
Gdti retek 62
Gdtoldal (erdo) 135
.
Gazdekova liika (ret) 254
.
Gazsi berke Qegelo) 240
, i .
Gazsi Gydrgy bird 194
Gazwin (erd6') 277
Geczi (birtokos) 199, 269
Geczy csaldd (birtokos) 295
Gdczyne (hiitokos) 295
Gemer Imre (hiio) 25, 119
Gengelka retek 211
Gercsipdzst Qegelo) 38
Gercsu (dulo) 155
Gereblyes (diilo) 120
Gereden Terjan 104
Gergely (lablovezei) 91
Gerhardt csaldd 105
,
. i
Gerhartovd dolinka (ret) 106
Gerib alja 165
Gerldch (erdo) 79
•
Gerlach irtvdny 19
Gesztencze halom 129, 130
Gesztenczei szdlld (diUo) 9S
i
Gesztencze (szanto) 262
Getreidegruben (= na gamach) (diilo) 142

Geza fejedelem 140
Gieczi (szemelynev) 202, 203
GiesshUbel puszta 194
Gire, Toman (richtar) 89
'
Girhandke (szanto) 305
Giribi diild 284
Giskra (cseh vezer) 177, 244
Gitliawn wrsok (hegy) 277
Gldzermdd (erdo) 70
Glazer Marton bird 73
^ '
Gdddvdr 182, 182
gdla hegy (= golya hegy) 147
Goldbach (= Kolpach) (helyseg) 195
Goldbach patak 195
Gdling Qegelo) 158
Golubis jadzd (= Also reti diilo) 137
Gdlya feszeknel levd duld 62
gdlya hegy (= gola hegy) 147
Gombhegy (diilo) 182
Combos (szanto) 114
. '
gonda (ret) 25
.
Gonosz part (szanto) 280
Gdrhegy alja 170
Gdrhegy (szantofold) 69, 170
Gostumkut siker hegy (szanto) 80
Gothdk 151
Gotha templom 319
Gdbdly Qegelo) 239
^
lasd meg: Bajthai lit
Gdddr-allya Qegelo) 264
Gdddr (egykori telepiiles) 87
Gdddrdk (domb) 85, 86
;'
Godrd* (elpusztult falu) 85
Cdmdr (varmegye) 7^2
Gdrbefdld (szanto) 216, 262
Gdrbekd (erdo) 71
Gdrbe szdlldk 55
Gorbe td (ret) 280
Graben Viese (ret) 317
Gracza (szlovak csaladnev) 246
Grdfonskd Ciernoblato Qegelo) 48
Grdfonskov (kaszalo) 48
Grandr kut 69
Grausz (csaladnev) 271
Grauzjama dolina 208
Gregersen Guldbrand (birtokos) 285
Gregor (csaladnev) 143
Gregorova buda (barlang) 92
Gregorova djira (Hohle) 143
Gregorov vrch (erdo) 207
Grindel (diUo) 248
Grldnou vrsok (erdo) 48
Grdfis (szolok) 73
Gron (helyseg) 141
Grdr Jdsef retje 10
gro^e Sarina (irtas) 142
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Grozer (csaladnev) 271
Grubik Jdsef (jegyzo) 156
Gugla (szanto) 176
Gyaba Miksa Oegyz6') 174
gyakorgyid (dulo) 181
gyaloguton keresztul (diilo) 186
Gyapusi erdosig 290
Gyarfel (dulo) 253, 255
Gyarmath (= Fiizes Gyarmat)
122,125
Gyarmath (helysegnev) 224
lasd meg: Fiizes Gyarmat
Gyarmati Baldzs 175
Gyarmat (torzsnev) 125
Gyekes Oielyseg) 126, 726, 251, 252, 314
lasd meg: Gyokos
Gyekis forrds 293
Gyekis (helyseg) 46
Gyekisi hatdr 117
Gyekis legeld 293
Gyekis Pocsuvadlo (kozseg) 117
Gyep fdldek (szanto) 240
Gyerk (= Gyurki) Oielyseg) 127, 128, 131,
173, 191, 312
Gyerki hatdr 2,12
gyermeki erdd 21S
Gyertyanfds (= Hrabina) 23
gyertydnos drok 186
Gyertydnos (volgy) 49
Gyogyfordsok 129, 130
Gydgy (= Gyugy) Oielyseg) 129
Gyogyincze (= Gyiigy) (helyseg) 129
Gydgyviz (- Gyogyincze) (helyseg) 129
lasd meg: Gyiigy
Gydgy (= Gyiigy) Oielyseg) 129
Gydkes csaldd 138
Gydkes Oielyseg) 126
lasd meg: Gyokos
Gydkds (helyseg) 126
lasd meg: Gyekes, Gyokes
Gydngy hegy 62
Gydngyds (dulo) 123
'
Gydrgy Oielyseg) 128
lasd meg: Gyiirki
Gydrgy Jdnos jegyzd 167
Gydri retek 298
Gydrkerti duld 138
Gydrk Oielyseg) 128, 128
lasd meg: Gyurki
Gyula (diUo) 238
Gyula (erdo) 114, 115
Gyura Elek jegyzd 29\
Gyuran (erdo) 234, 282
Gyurgyovica Ouka) 304
Gyurgyovica (zeme) 304
Gyurikowe Wrch Fdldek Retek 151

Gyuronkd (erdo) 277
Gyuronkd rit 277
Gyurovecz (szolo) 212
Gyiigy Oielyseg) 129, 129, 262
lasd meg: Felsogyiigy, Dudince, Dudintz,
Duvencse, Gyogy, Gyogy,
Gyogyincze, Gyogyviz
Gyiigyi halom 130
gyiimolcsos (hegy) 131
Gyiimdltsds (szanto) 312
Gyurke (dulo) 123
Gyurk (= Gyiirki) (helyseg) 131
Gyurki csaldd 93
Gyurki (hegy) 27
Gyiirki Oielyseg) 29, 128, 131, 131, 154,
201, 259
lasd meg: Gyerk, Gyorgy, Gyork, Gyiirk,
Horhova
Gyiirki Kdkeszi hatdr 154
Gyurky Bertalan Oegyzo) 133, 211
Gyiirky (birtokos) 93
Gyurky csaldd 93
Gyiirky Margit asszony 93
Gyiirky Meddrd (tamcsos) 119
Haan Antal 190, 191
Haan Ferencz 190, 191
Hdbrovik (dast chotara) 258
Had dulld 238
Hddim AH pasa 238
Hadi iitra jdrdk (dulo) 62
hagyigdcsd fdldek 308
Hagyigdtsd Vdros oldal 288
hajbok luki (ret) 39
Hajdu fdld 161, 163
Hajdu hegy 95
Hajdu Jdnos eskiidt 171
Haje (diao) 300
Hdj (erdo) 48, 105, 206, 234, 242, 254
Hdj hora (erdo) 319
Hdjik (erdo) 105
Hajik Zeme (vrch) 304
Hajiste (erdo) 206
Hdjistyai szdlld 290
Haj (keit) 254
Hajlds fdldek (erdo) 176
Hdj Legeld 151
Hdj (= liget) 23
Hajnal (csaladnev) 102
Hdj (sz6l6'hegy) 207
Hakdvce (= Egegh) Oielyseg) 97
Haldlos td Ongovany) 96
Halastd (dulo) 183
halastdi (ret) 25
Hdlik alja (szanto) 114
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Hdlik (diilo) 185, 199, 201, 260
Hdlik fole (szanto) 114
hdlikok (fold) 25
Hali vrch (erdo) 88
Halom (csatahely) 265
Halomndl (kenderes) 28
Hallaj Jdnos bird 126
Halyagos bercz 248
Halyagos (domb) 173
halyagosok (fold) 25
Hampoch {- Heimbach) (ret) 53
Handken (tudos) 182
Handlo (helyseg) 298
Hangosok (szolohegy) 263
Hangyds drok 227
Hangyds bercz 248
Hangyas bikki erdo 139
lasd meg: Zatori Kiit
Hangyas csaldd 139
Hanjalova (= Henyelo) (pihenohely) 117
Hantai (dulo) 197
Han Titusz (birtokos) 156
Hantosok teteje (erdo) 263
Hapiste Oegelo) 83
Haranglab (dulo) 246, 248
Harasztallya (szanto) 172
Harasztalya (ret) 262
haraszt (dulo) 268, 280
Haraszt (erdo) 151
Haraszt fole (szanto) 280
Haraszti erdd 280
Harasztigyarmat 133
Haraszti hatdr ret 210
Haraszti Oielyseg) 132, 132, 133, 133,
185, 186
Harasztimdj (diilo) 172
Haraszti puszta 210
Haraszti szollo hegy 240
Harasztkdk O^rumplifold) 110
Harasztos-szog (ret) 265
Hdray Jdnos (jegyzo) 225
Hardek grof 212
Harlo (csaladnev) 288
Harmadik hegy (erdo) 290
Harmas hatdr 240
Hdrmas utak (erdo) 135
Hdrom hdnyds 174
Hdrsas (dulo) 86, 113, 115, 238
Hdrsas (erdo) 158
Hdrsas Tereny (Felso s Also Tereny Kozos
neve) 101, 102, 103
Hdrsfdkon tiil (= Za Lipovec) (dulo) 178
hars feletti (= Nadlipovin) (diilo) 212
Hdrs kut 63
Hdrspatak (dulo) 37

VARMEGYE
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Hatala Alajos (Aloysius) (adminisztrator)
194, 196
Hatdr (diUo) 165
Hatdrkdz (diilo) 132, 210
hatar-mezsgye (diilo) 201
hatdr ret (diUo) 25, 132
Hatldpataka (dulo) 226
Hd tulso szdlldk 68
Hdttit 248
Hdtut dUld 50
Hauptgrund (diflo) 107
Hauptstra^e der Fahrtweg nach Horhi 144
Hdvetyka foldek 277
Havran (erdo) 255
Havrdnka (erdo) 48
Havranovd chrast 307
Hawran (erdo) 277
//azas A^e'w^e (= Nene) (helyseg) 119, 132,
183, 184, 210
hazsdrtos (fold) 131
Hebec (helyseg) 87
lasd meg: Hebecz
hibecz alja (diilo) 201
Hebecz (erdo) 296
Hebecz (helyseg) 85
lasd meg: Hebec
Hebeczi csaldd 220
hebeczi erdd 86
Heczkiitai szdld 265
Heczkiita (szolohegy) 263
Hedervdry, Jdn notdr 215, 304
HegedQs (csaladnev) 102, 123
Hegy aljdk (szanto) 136
Hegy alja (legelo) 240
Hegy allya (ret) 57
lasd meg: czigany past
Hegy bdnya (= Perg masik neve) 251
Hegyes alja (szanto) 163
Hegyesek alatti (diilo) 160
Hegyeshegy (erdo) 71
Hegyes tetd(k) (diilo) 160, 163
Hegyfark (diilo) 238
Hegyi domb Oegelo) 29
Hegyi foldek (szanto) 280
Hegykdz (erdo) 263
Hegykdz (szanto) 264
Hegyoldal legeld 50
hegy or (diilo) 138
Hegypd (szanto) 288
Hehegy (diQo) 219
Heimbach (= Hampoch) (ret) 53
Helemba (Duna sziget) 134
Helemba Oielyseg) 49, 134, 135, 136,
136, 208, 249
Hellembrecht (szemelynev) 136

344

PESTY FRIGYES

Hellenbach bdrd (birtokos) 120, 269, 302
Hellenbach Godefried 145
lasd meg: Frcyhcn
Helynftek 202, 203
„Henyil6" (= Hanjalova) (pihenohely) 117
Hercegfdlde 63
Herceg PrimdsErseki Uradalom 264
Herczeg Primds 208
Herczeg puszta (szanto) 62
Heringh Pdpay Zsuzsanna (birtokos) 85
Herman (csaladnev) 123, 125
Hermanhegy 123
Hersdny (dulo) 183
Hervinus, Rudiger fia 273
Hideg hegy (erdo) 288
Hidegkut (dulo) 69
Hidegkut (forras) 69
Hideg kuti Erdd 110
Hideg kiiti ritek 110
hideg ritek (« Sztudeni luki) 285, 286
Hideg vdlgy (dulo) 86, 97, 98, 219, 270
Hid eleje Qegelo) 312
Hid fdldtt (diflo) 120
Hidvig (helyseg) 137
Hidvigi Gydrgy bird 281
Hinzel (csaladnev) 246
„Himdcske" (diQo) 117
Hirt (csaladnev) 271
Hirth Istvdny 72
Hitlen patak 238
Hitlen vdlgy 62
Hlboki Jarhy (szanto, ret, kert) 254
Hlina (retek) 320
Hlovd rdszlohi (erdo) 305
/yZuo/(retek) 320
Hobkoy dulld 290
Hochebeer (= fel fold) 78
Hogrond drok 248
Hohere Csakan 142
Hokdvce (= Egegh) (helyseg)
Hoksza (csaladnev) 302
Holdn (dombteto) 124
Holbuky (polgarmester) 51, 53
Holczer Istvdny bird 166
Holczer Jdnos eskudt 166
Holczer Mihdly eskatt 166
Holizen (szanto) 149
Holiznyova Sztranya 149
Holldkd (szirt) 248
Hollds (szanto) 114
Holubi kilt 176
lisd meg: Galamb szog
Holz (diOo) 271
Homlokkd (diilo) 70
homobadinsky chotdr 307
Homok 138

HELYNEVTARA

Homok dsd (homokbanya) 63
Homok (domb) 170
Homok fdldek 128
Homok fdld ortdsok 138
homok legeld 265
Homokok Qegelo) 270
Homokok (szanto) 280
Homokos (dulo) 62, 97
homokosok (dulo) 186
Homokritek 69
Homok (szanto) 58, 69, 312
Homok td (diUo) 224
Homolya Mihdly (biro) 177
Hontbesenydd (= Pecsenicz regi neve) 244
Hont Oielyseg) 57, 60, 137, 138, 140,
140,114,266
Honther Comitat 141, 144, 145
Honth (helyseg) 65
Honth Szalatnya (= Szalatnya) (helyseg) 261
Honth vezir 138
Hontianske stolica 44, 45, 258, 307
Honti jdszdg 105
Hontjanska stolica 75, 214, 304
Hont megye (a szovegben folyamatosan)
Hont-Pdzmdn nemzetsig 31, 42, 96, 200
Hopkon (dulo) 99
Hopkdv Erdd 223
Hora Rubanicke (zeme) 304
Hora u Brezja 304
Horch (helyseg) 141
lasd meg: Horhi
Horhi Familie (birtokos) 145
Horhi hatdr 92, 293
Horhi (helyseg) 91, 141, 144, 145, 146,
146, 293
lasd meg: Horch, Unter Horhi
Horhova (kozseg) 127
lasd meg: Gyiirki
Horhy, Laurenc (birtokos) 144
Horhysche Familie 141
Horkdk (diilo) 219
Horrui dolina (= folso volgy) (ret) 178
Hornak (csaladnev) 147
Hornd Szutyeszka Qegelo) 301
Horne dolina 142
Horni Liike (ret) 223
Horne Luki (ret) 94
home Mladunice, obec 45
horni Badin, obec 44, 45
homie skali (dulo) 142
Hornie Zeme 152
Hornja Dolina (diilo) 233
hornja hora (sz616') 235
Hornja jama (erdo) 88
Hornja (ret) 106
Hornje Krdovnlskd (szanto) 84

HONT V A R M E G Y E
hornje luke (ret) 88
Hornje smidine, zeme 304
Hornje (szolo) 301
homobadinsky, chotdr 44
Hornye Sedla (dulo) 233
Horny Jalsovik (= Felso Alsok) (helyseg) 23
Horvdth csaldd 105, 706
Horvdth Gyorgy (biro) 201
Horvathi fdldes urak 147
horvdthi hatdr 115, 262
Horvdth Imre (biro) 241
Horvdth Lajos jegyzd 289
Horvdth Martonfi 115
Horvdth Parlag (szanto) 293
Horvdth (szemelynev) 202, 203, 293
Horvdthy csaldd (nemes) 90, 91, 147, 148
Horvdthy Qcozbirtokos) 199
Horvdti (helyseg) 147, 745, 203, 261
Horvdt Lajos (jegyzo) 197
horvdtorszdgi Bdn 172
Horzigram (szanto) 288
Hosy Stranya (erdo) 254
Hosszake (diQo) 103
hosszak (fold) 25, 131
Hosszak (szanto) 114, 116, 181, 191,
192, 259
hosszas (dulo) 119
Hosszu bircz (erdo) 70
Hosszu diilo {- Liba hegy szanto) 111
Hosszii diilo (szanto) 123
Hosszu fdldek (szanto) 97, 185, 298
Hosszu hdgd erdd 34
Hosszu homok (szanto) 55, 138
Hosszuk (dCao) 240, 312
hosszu Idzbeli erdd 298
hosszu Idzi Kenderes (szanto) 298
Hosszii pallag (szolo) 136
hosszii rit 154
Hosszu Ritek (dulo) 269
Hosszurithy (csaladnev) Q '
hosszu sor (utca) 245
Hosszii szik 158
Hosszii tdvis 55
Hosszu volgy (erdo) / i
Hoszak (dulo) 161, 16 ^
hoszak (ret) 25
Hoszu fdld (szanto) 208
HoszH riti fdldek is ritek <!!
Hoti wrch (hegy) 276
Hovran (hegy) 234
Hozigram (szanto) 288
Hdrcsdk vdlgy (diilo) 37
Hrabi drok (szanto) 185
Hrabina (= Gyertyanfas) 23
Hrabina (hegy) 103
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Hrabina (Wald) 142
hrabja (legelo) 235
hrabovi hdrha 44
Hrabovinai puszta 100
Hrabdvszky csaldd 221
Hradin puszta 81
Hrddky (szolohegy) 33
Hradok (dulo) 254
Hrddok (hegy) 47
Hradska Put (diUo) 233
Hradsko Vrbovskd Brezina, cesta 304
Hrad (var) 149
Hraszton Kaszdlld 149
Hrb (domb) 83
Hrb (= Part) (erdo) 178
Hrda strana (erdo) 39
Hrebencsok (erdo) 223
Hredzen (= Palota) (kozseg) 34
Hrjih Jdnos biro 186
Hrobla (berek) 99
Hrobla Oiegy) 33
Hroblai duld 99
Hrobla (szanto) 39
Hroblay hegyi erdd 290
Hrongyin (patak) 223
Hrongyin puszta 81
Hrovini (szolohegy) 223
Hruba Hora (erdo) 94, 319
Hrusdi hegy 153
Hrussd erdd 110
Hrussd (helyseg) 26, 108, 149, 150,
150, 156
Hruswyowje Irtvdny os fdld 111
Hudczovi liiky (ret) 254
Hudiova dolinka (= zenesz fbldje) (dulo) 178
Hugyika (puszta) 28
Humna (dulo) 285
Hunt lovag 140
Huojne ritek 211
Huorka (domb) 65
lasd meg: erdocski
Hiirhegy 238
Hurkaordon (diDo) 37
Hurscha (helyseg) 141
Husin (szolo) 234
husitov (= huszitak) 75
Hu&drowd pote fdldek 211
Husszitdk telepe 292
Husta Chrast, hora 304
Hustyanka (szanto) 217
Huszdr (csaladnev) 202, 203
Huszdr Gddre (orveny) 174
Huszdr hdza 28
Huszdr Sdndor (birtokos) 56
Huszdr at 165
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Huszitdk 117,206,
husitov)
Hiibner (csaladnev) 271
Hvizda Oegelo) 242
Hyperg (erdo) 276

Ipoly Keszi (helyseg) (= Keszi) (= Kopottfalu) 154, 167,

Jcsmdg (helyseg) 137
lasd meg: fsagh
Igetes (Ried) 144
Ihlicsina (ret) 254
Iklad (csarda) 62
Ilant vriok (dulo) 48
Illava Oielyseg) 118
niis Oielynev) 152
lasd meg: lllia
Illesi hatdrndl (dfilo) 210
Illesi puszta 210
Illes pusztai (dulo) 132
lllia Oielyseg) 151, 152, 752, 251,

276

lasd meg: Illes
Imre hegy (szolo) 25
Imre Panna asszony 174
,Jmre panna" (erdo) 174
Indmcsi puszta 154
Indm (helyseg) 28, 29, 153, 155, 755
Indmi hatdrra (diilo) 167
Indmi szog (diilo') 201
Indncs Oielyseg) 766
Indncsi puszta 165
Iruiny puszta 165
Inenus Jdnos (biro) 236
,Jnferiorem-Rdkocz" (= Also Rakonca)
(helyseg) 35

Inholcz (erdo) 70
Indcz (erdo) 288
Ipelsky okres 44, 45, 258, 307
Ipoli Pdsztoh 169
lasd meg: Ipoly-Pasztho
Ipoly Balog Oielyseg) 165, 200
Ipoly folyo 26, 55, 58, 72, 108, 127, 128,
132, 134, 135, 136, 137, 139, 153, 154,
156, 157, 158, 159, 160, 165, 170, 173,
174, 185, 199, 212, 216, 217, 224, 232,
237, 246, 247, 249, 250, 250, 262, 263,
264, 265, 268, 279, 284, 290, 302, 308,
311, 312, 313, 316
Ipoly Fodemes (helyseg) 156, 756
lasd meg: Fodemes
Ipolyi also keriileti jdrds 245
Ipolyi Felso Nyek Ocozseg) 110
Ipolyi jdrds 35, 54, 57, 67, 113, 115, 137,
162, 172, 175, 190, 191, 197, 202, 203,
222, 226, 237, 249, 287, 308, 317
Ipolyi kerulet 160, 180
Ipolyi rit (diilo) 224
Ipoly Keszi hatdr 154

765

Ipoly mellike (szantofold) 58
Ipoly melliki (pal6c faj) 246
Ipolymezo Oegelo) 264
Ipolyndl (dulo) 186
Ipolyon inneni hatdr 224
Ipolyon tuli hatdr 224
Ipolyon titli ritek 308
Ipoly parti is iitfolotti (tabla) 72
Ipoly Pdsztho Oielyseg) 169, 170, 171,
777, 263
lasd meg: Ipoli Pasztoh, Paszto
Ipoly Pdsztoi Uradalom 247, 287
ipolyra dulld rit 154
Ipolyra veggel (diilo) 199
Ipolysdg ir Saagh) (= Sahi)
26, 36, 49, 54, 55, 57
67, 72, 85, 97, 101, 108, 113, 120, 127,
128, 129, 132, 144, 147, 153, 158, 162,
165, 169, 172, 173, 174, 775, 180, 187,
191, 198, 203, 208, 210, 222, 223, 232,
235, 237, 243, 245, 249, 267, 284, 297,
300, 301, 305, 310, 311
Ipoly Sdgh (helyseg) 32
Ipolysaghi kerulet 156, 162, 172
Ipolysdgi hatdr 191, 192
ipolysdg-szobi posta kozlekedesi ut 180
Ipoly Szakdllos Oielyseg) 157, 158, 159, 759
Ipoly Szalka (helyseg) 216
lasd meg: Szalka
Ipoly Szecsenke (= Szecsenke) (helyseg)
108, 160, 162, 163
Ipolyszil (szanto) 135
Ipoly torkolat 137
Ipoly torok (ret) 136
Ipoly vize 165, 167, 172, 208, 264, 278,
311, 312, 315
Ipolyvolgy 167, 224, 245, 263, 265, 279
irtds bikke (erdos hegy) 59
lasd meg: Dreno
Irtds (dulo) 80
Irtds is mocsdr (szanto) 80
Irtasi (diOo) 176
Irtdsi ret 59
Irtdsi ritek 298
Irtds Oegelo) 38
Irtdsok (szanto) 70
Irtds (ret) 127, 128, 170, 312
irtvdnyduld (szanto) 181
Irtvdny fdldek 208
Irtvdnykai szdldk 140
irtvdny (= Kopanice) 23
Irtvanyok (= Ortvanyok) 203
Isdgh (mezovaros) 137
lasd meg: Icsmag

HONT VARMEGYE
Ispdn (erdo) 173
Ispdnfdldek (dulo) 158
Ispdny fold (diOo) 268
Ispdny oldal (= Parasa diflo) (erdo) 139
Ispilac (erdo) 317
Istenhegy (= Kutyahegy) (szolo) 172
Iszkona teteje (dulo) 238
Iszkornya major 238
Itatd alatt pdst 190, 191
Itatto (dfflo) 224
iva (legelo) 181
Ivanics (birtokos) 113, 114
Ivanics pincze (domb) 114
Ivanis (csaladnev) 204
Ivanka (birtokos) 269
Ivanka Sigmond 269
Ivanka Zsigmond (birtokos) 120
Ivik Jdnos (jegyzo) 98
Ivonicza Berg 142
Iwanczteleke 116
Iwanczturja 116
Jabijan Ivanis (familia) 204
Jablonczy csaldd 220
Jadiidov vrch (pole) 258
Jager szog 245
Jakab Matyo drok 109
Jakus (csaladnev) 198
Jalsa (helyseg) 23
lasd meg: Jalsovik
Jalsava (dulo) 254
Jalsavik (helyseg) 23
lasd meg: Jals'ovik
jalUni (ret) 305
Jalso eleje (dfflo) 238
Jalson oldal (diflo) 238
Jalso OS erdo 149
Jalsovik (helyseg) 23
lasd meg: Alsok, Egerfa, Jalsa, Jalsavik,
Jelsouk
Jalsovik (potok) 45, 307
Jalibvsky (chotar) 45
Jama (szolohegy) 207
jamina (szolo) 259
Jami (szolohegy) 223
Janiat Tomas (richtar) 213
Janiki fdldek 29
Jankina Fdldek Retek 151
Jankovics Antal (birtokos) 156
Jdnoky (birtokos) 144, 243
Jdnos Esztergomi £rsek 26, 108
Jdnos kirdly (I.) 155
Jdnos vdlgye Qegelo) 37
Janovsky (rodina) 45, 258
Jedzina (dfflo) 238

Jegenyesne'l (= u Majike) (dulo) 178
Jelena oldal 139
lasd meg: Brezka
jelespdnpatak (erdo) 182
Jelsouk (helyseg) 24
lasd meg: Jalsovik
Jelsova (hegy) 195
jenei erdo 182
Jenei Jdnos bird 281
Jerman (pustatina) 307
Jersztdnszky Bertalan (birtokos) 156
Jeruzsalemi szdlldk 100
Jeskovszki Jdnos (seged) 177
jesztreg (dfflo) 201
Jesztreg (erdo) 296
Jezsova dolina 41
Jezsovics Pdl neveld 299
Johanisberg (sz6l6h;gy) 317
lasd meg: Juhasz
Jovlyds (szolo) 217
Jdzsef csdszdr (II.) 66
Juhakoly 28
juhdsz kilt (ret) 25
Juhasz (szolohegy) 317
lasd meg: Johanisberg
Jukas vdlgy (oldal) 97
Junklnd^neu (szolok) 72

Kabarcz pallag (erdo) 135
Kabran Antal Oegyzo) 257
Kdlerke (erdo) 277
Kacsa part 153
Kdcserke ret 277
Kdcser Tibor jegyzd 275
Kacsnd Erdd 151
Kaczidn (birtokos) 219
Kaiser Lipdt Oegyzo) 112
Kakas domb (= Kakas domb) 247
Kdkds domb (= Kakas domb) 247
Kakas erdd 30
Kdkdi erdd 298
Kalakaspatak 60
Kalakocs alja (erdo) 162, 164
Kalakocs hegy (erdo) 162, 164
Kala Kocs kerulet 59
Kalandos Qegelo) 173
Kalehofengrund (ret) 317
kalicsai drkok 110
Kaliczkd Qegelo, szolo) 56
Kalina (szanto) 301
Kalinos (puszta) 39
Kalinovec (ret) 39
Kalinovka (szanto es legelo) 23
Kalinovsky Hrob (ret, szantofold) 31
Kalitrai erdd no
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Kalitrai kopar hegyek 109
Kalitrai legeld 110
Kdlmdrt Oldal (dulo) 85
Kdlna Borfd (helyseg) 176, 177, 293
(= Borfo)
Kdlna-Borfdi (hatar) 293
Kalna (erdo) 39
Kdlna Oielyseg) 145
Kalnd (irtvany) 207
Kdlnay Csaldd 176
Kdlnay Ferenc 177
Kdlniczky Pdl lelkisz 287
Kalovnike (kaszalo) 32
Kalvaria 57, 163
Kdlvdria alatt (diilo) 163
Kalvaria alja (dulo) 161
kalvaria hegy 27
Kalvaria Part (= varhegy) 57
Kamardlis tord malom 152
Kamasz (szemelynev) 112
Kamemjicza (= Kemencze) 245
Kamencseku (szanto) 223
Kamenisztye Fdldek 152
Kdmenny vrch (diilo) 258
Kamenszki Vrch (= Koves hegy)
Pogany var 33
Kamerhof (erdo) 71
Kdntori erdd 270
Kapanicz (falu) 314
Kapdsi ret (V Kutyre) (diDo) 137
Kapasnice 84
Kapaszi berek 154
Kapaszi puszta 154
Kapitdny ret (sziget) 135
kdpolna melletti dUld 27
Kdpolna oldal (erdo) 184
Kdpolna (szantofold) 185
Kapos (erdei utak) 209
Kdposztds (diilo) 69, 197, 240
Kdposztds fdle (dulo) 37
kdposztds kertek 26, 151, 153, 280, 299
Kdposztds kertek (szanto) 114
Kdposztdsok 109, 131, 182
Kdposztdsok (kert) 55
Kdposztdsok (ret) 50
„Kdposztdsok" (szanto) 116
Kdposztdsok (szanto) 202, 203
Kapszdd (diilo) 293
Kdptalan dezsmdsa 155
Kardos (Ried) 143
Kdroly (csaszar, IV) 232
Kdroly kirdly 51, 52
Kdroly Rdbert (kiraly) 53
lasd meg: Robert Karoly
Kdrto Jdnos bird 289
Kapu eleje (erdo) 134

HELYNEVTARA

Kapundl livd duld 61
Kapus eldtti irtds fdldek 136
Kapus (erdo) 49
Karajok (legelo) 110
Karajtd (szanto) 136
Kardos (Ried) 143
Karkus (dulo) 259
karkusok (dulo) 131
Karmena strana (szolo) 88
Kdsa (szantofold) 50
Kdsa vdlgy (diilo) 91
Kds domb erdd 29
Kastily kert melletti legeld 120
kastily rit 154
Kaszdlld retek 240
Kaszdld (erdo) 174
kasztontrai puszta 27, 29
Kataj alja (erdo) 162
Kataj rabja (szollo) 162
Katona dllomds 124
Kaufmann (csaladnev) 271
Kdverberg (= bogarkert) (diillo) 67
KSverberg (erdo) 68
Kaverberg (szemelynev) 67
Kdtsa td 29
Kavics bdnya 63
Kecske ferd 143
Kecske hdt (diilo) 238
Kecskehdt (hegy) 259
Kecskehdt (= Kecskeher) (erdo) 59
Kecske hegy (szolo, kaszalo) 60
Kecskeher allya (ret, legelo) 59
Kecskeher (= Kecskehat) (erdo) 59
Kecske majak 248
Kecskes (dulo) 124, 264
Kecskes Idpa (erdo) 239
Kecske-Varbdk (helyseg) 76, 178, 179, 179,
230, 231; 231 (= Varbok)
Kelecsenyi curia 87
Kelegrum (retek) 320
Kelegrunt (erdo) 319
/:e/en>'e (helyseg) 109, 156, 162, 163, 165
Kelenye Fddemes (puszta) 149
kelenyei hegyek 27
Kelenyevel hatdros Miko 161
Kelenyevel hatdros Szisko Berek 161
Kelenyin hatdr 109
Keli (szemelynev) 113
Kemencdck Vrch (zeme) 304
Kemence (kozseg) 180, 182
Kemencepataka 182
„Kemencze aljai" retek 116
„Kemencze" Erdd 115
Kemencze erdd hegy 116
Kemencze (helyseg) 57, 58, 245, 247, 248,
249, 250 (= Kamemjicza)

HONT VARMEGYE
Kemenczei erdoseg 59
Kemencz ei hegyek 55
Kemencze (= Kemence) (kozseg) 180, 182
Kemenczek (= Kemencze) (kozseg) 180
Kemencz (volgy) 262
Kemind (kozseg) 263
Kemeni hatdr dUld 176
Kempf Dani 72
vv
Kempf Gydrgy retje 69
Kenderes (dulo) 153
Kenderes (dulo) 165,240
Kenderesek (dulo) 224
Kenderesek (szantofold) 136, 280
Kenderes fdldek 208
Kenderes (szanto) 50, 115, 202, 203, 317
Kender fdldek 28, 61, 111, 311
Kender Fdldek a Kdmalomndl 109
Kender fdldek feletti dUlld fdld 61
Kender fdldek (szanto) 55
Kenderfdldek (szanto) 182
Kenderldb ret 50
.
Kender szerek (szanto) 217
Kender vdlgy (erdo) 217
Kendbeli fdldek (= ordogoldal) 298
Kinyesi irtdsok (= Galambos irtasok) 61
Kerekded erdd 62
Kerekdomb (szanto) 124
Kerek domb (legeld) 264
Kerekerdd 238
.
Kerek haraszt (fold) 119
Kerek hegy 28
Kerekhegy diild 285
Kerekhegy (erdo) 317
Kerekhegy (sz6'l6) 136
Kerekmege (szolohegy) 262
> Kerek ret 29
Kerek szek (szantofold) 158
Kerektdndl (dulo) 120
Kereskinyi (csalid) 92
Kereskenyi hatdr 293
Kereszten innen (szanto) 208
Kereszten tiili szdntd fdldek 208
Keresztes hegy (szolo) 28
Keresztes hegy 155
Keresztfdldek (szantofold) 69
Keresztnel (dulo) 199
,
A^ereszf«e7 (szanto fold) 216
Keresztdndl (diilo) 120
KeresztUr (helyseg) 144
Keresz tur 145
Keresztvdlgy (erdo) 217
Keritis (hegyhat) 49
Ker (= Kis Ker) (helyseg) 187, 189
Kert alatti retek 56
Kertalja (dullo) 157
Kertalja (dulo) 181

kertaljai fdldek 308
Kertek alatti dtillo 208
Kertek alatti pdst 170
Kertek alatti patak 268
Kertek alatt (szanto) 197
Kertek fdle (dulo) 37
Kertfolldll (szanto) 288
Kert irtds (szanto) 181
Kertmegek 270
Kertmeget fdldek 27
Kert megett (szanto) 280
Kertmegi (dullo) 113, 116
Kertmegi dUlld 154
Kertmegi dUld 311
KeserUs (hegy) 134
Keseriiviz forrds 220
Keskeny (dulo) 97, 136
Keskenyek (szanto) 80
Keszi (helyseg) 154, 225
Keszihdc (kozseg) 183, 184
Keszihocz (helyseg) (= Kukesu) 78, 183
184
Keszihdc 119
Keszihdczi csaldd 106
Keszi (= Ipolykeszi) 168
Keszi (= Sirak regi emlitese) 260
Keszi (torzsnev) 184, 201
Keszy (birtokos) 155
Ket drok kdze (dulo) 98
Ket dulld 154
Ket erdd kdze (szantofold) 128
Ket Horiska (erdo) 59
Ket (kozseg) 62
Ket leszdk (fold) 131
Ket pask orom 59
Ket szdlld kdzt (erdo) 298
Ket utak kdze (szanto) 259
Ketutkdze (diiUo) 15%
Ketutkdzei duld 138
Ket ut kdze (szanto) 190, 191
Ket ut kdzdtti (dulo) 185
Ketvizkdze legeld 124
Ketvizkdze (ret) 298
Kinczov Vrch (szanto, ret) 254
Kindermay Mdrton 196
Kirdlyfia puszta 121
Kirdlyhdz (erdoseg) 181
Kirdly kut (forras) 181
Kirdly kiitja 154
Kirdly-pdstja (legelo) 264
Kirdly-pdstya (eido) 265
Kirdly ret 280
Kirdlyszike (erdo) 135
Kis Aldjdrd (szanto) 239
Kis Bagonya (erdo) 120
Kis Bagonya (legelo) 120
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Kisbdgyon (helynev) 47
Kis Bdnyi szdlldk 2A0
kis berek (erdo) 199
Kis berek (legelo) 312
Kis boi ret (dulo) 224
Kis csaldd (birtokos) 140
kis csallai hatdr 298
Kis csalomiai (dii'llo) 132
Kis Csalomia (helyseg) 132, 185, 186, 186,
210, 225, 269, 295
Kis-Csalomiai pdstba viggel (dii'lo) 199
Kis Csalomi pdst (dulo) 224
Kisdardzs (helyseg) 84
Ar/sDw^^j (szantofold) 173
Kis dids vdlgy 136
Kis dombi kdposztds 29
Kis Ddna (eido) 49
kis (dullo) 172
Kisegres 87
.
Kisegres vdlgy 86
.
Kis erdd 154
Kis erdd 29
lasd meg: farkas, lyuk, fSldek
Kis erdd (diilo) 240
kis erdd megi (diilo) 202, 203
Kis-fdk (szolohegy) 263
Kis fdldek 240
Kis-Gyarmath (helyseg) 263
Kis Gyarmathi (hatar) 240
Kis Gyerkre jdrd (dulo) 173
Kis hdrsas (eido) 211
Kis hegy szdlld 140
Kis hegy (szollo) 184
Kishidak (duUo) 157
... v
Kishidika (pail&g) 182
Kishont (vaimegye) 182
Kisirtds (diilo) 85
_
Kis Kdlna (helyseg) 141
Kis Kenderes (diilo) 31
Kis Kerek Kdtd (szanto) 264
Kis Kdr\= Ker) (= Mala Kjare) (helyseg)
187, 188, 189, 243
Kis Kertaljdk (szanto) 136
Kis-Keszei hatdr 264, 265
Kis-Keszi (helyseg) 263, 266
>
Kis Kdrtvdly (dulo) 97
Kis Kdrtvelyes (diilo) 102
Kis Kdvecses (diilo) 37
Kis Kut 138, 162, 164
Kis kut allya duld (= Kis szog) 138
Kis kut (diilo) 238
Kiskiit (forras) 50
'
Kiskut oldal (szanto) 123
Kisldm (Lam) 106
Kis Maros (helyseg) 197, 226, 288
Kis Maros (szolohegy) 182

HELYNEVTARA

Kis mocsdr (szanto) 80
Kis nagy mezd \54
Kis Ortds (dulo) 224
Kis Ortds (ret) 224
Kis osztdsi dUld 138
Kis dlvedi at 111
Kis Pdl eskudt 210
Kis Pallagok (szanto) 239
Kispalojta (= Palota) (kozseg) 34
Kis-Petdny (falu) 279
Kis pusztdk (szanto) 240
kis resz (= mala strana) (Bozok kisebbik
resze) 65
Kis ret (dulo) 120
Kissdg 116
(.
kis sallai hatdr 298
Kis Salld (hatara) 298
Kis Salld (helyseg) 298
Kis sikeres (szanto fold) 28
Kiss Kemenc (dulo) 238
Kiss meredek 238
kis szarvas (szanto) 114
Kis Szdcsenke (helyseg) 162
Kis Szelcz (szanto) 202, 203
Kis Szilos (szanto) 62
Kis szdg (= Kis kiit allya diilo) 138
Kis szdlldk 136
Kis Szuhapatak 173
Kis Szuha (szanto) 173
Kis tarsa (szanto) 288
Kisterjin 104
Kis Teszer (helyseg) 301, 305
Kis Thur (helyseg) (= K. Tur) 113, 190, 191
Kis thuri (hatar) 190, 191, 203
Kistd (legelo) 295
Kis Tur (helyseg) 116, 116, 190, 192
Kisturi hatdr 128
Kis Turjdn (szollo) 62
/TwvaridA; (helyseg) 779 (= Varbok)
Kis vdr hegyeki duldk 138
Kis Vdros (Major) 312
.,
Kisverem (diilo) 37
Kisverem (erdo) 38
Kis vdlgy (diilo) 123
Kitsind (kozseg) 263
Kjalcs (erdo) 39
Kjebesz (erdo) 53
A:tozirfl (helyseg) 43, 82
Klaszitai (patak) 82
Klaszita Legyen (kozseg) 39
Kleine Sarina (irtas) 142
Klein Kereskeny 145
Klesznaver (diilo) 238
Klin (diilo) 233
Klin (= ek) 23
Klisza (szanto) 223

HONT

Klokocs (erdo) 184
Klszi wrch (hegy) 276, 277
Kiacs (erdo hegy) 206
Kltics (szolo) 305
Kmety Adam, vibv. 304
Knasoria homlok (duI6') 238
Knazova studna (du'lo) 176
Koar (= Kovar) 200
Kobich Jdn Vibercik 100
Kobolov prjebech (szoros, atjaro) 83
Koburg August Gdthen (birtokos) 236
Koburg (herceg) 27, 28, 29, 88
Koburg Herczeg 88
Koburg Kohdry (Hertzeg) 109, 110, 111,
Koch Pdl (birtokos) Kovari Pal 198
Koch Vdr {= Kovar) (kozseg) 198
Kocsik (dulo) 238
Kocsis fokiek 58
Kohari, Franciskus 76
Kohdrih Igndtz iitgyzo) 121
Kohdri Istvdn 278
Kohdry Andrds (birtokos) 182, 235
Kohdry grof 261, 276
Kohdry herceg 261
Kohary Kohariak (csaladnev) 278
Kohdry nemzetseg 311
Kohlbach (= Kolpach) 195
Kolbach patak (= Goldbach) 195
Koldr Jdnos (t.biro) 121
Kolbdsz utca 245
Kolbenhaijer Mihdly (jegyzo) 236
Kolcsdri fdldek 128
Kolcsdri szdlld 128
Kolczergespir (erdo') 71
Koldus asszony (legelo) 135
Kolibi dulo (szanto) 285
Kdlingrdle (dulo) 248
KoUbacher Mdtyds Lambert (tanacsos) 289
KoUerwald (erdo) 317
Kolovratno (erdo) 39
Kolpach (helyseg) 193, 194, 194, 196
lasd meg: Villa Kulpach, Goldbach
Kohlbach, Uhelmi Potok
Kolpachi vdlgy 277
Kolpach Kertek 277
Kolpach patak (= Kolbach) 195
Kolpacz (helyseg) 276
Kdltay Antal jegyzo 212
Kolyaka ret 211
Kolyok (erdo) 38
Komdn modar, hon 44
Komdr mo^ar, dolinka 44
Komdrom vdra 134
Kompa (meder) 228
Kompa melliki retek 298
Kompa vize (patak) 298

VARMEGYE

Konce Luike (dulo) 233
Koncz pdst (legelo) 312
Konopicka (kenderfold) 83
Konopiska (kenderfold) 301
Konopiszki (dulo) 99
Konopnice (diilo) 235
Konopniska 176
Konopnisko, dolina 304
Konsky, pusta 16
Konstantindpoly (varos) 238
Konszka puszta 76
Konsztontzai Puszta 28, 29, 30
Koniiri dUld Telek 's Ortvdnyok 139
Konyerdd szdlld 238
Kopdcs (diilo) 86
Kopanica Fdldek 151
Kopanica (kaszalo) 48
Kopanice dolne (erdo) 277
Kopanice horne (erdo) 277
Kopanice Horne fdldek 211
Kopanice (- irtvany) 23
Kopaniche (retek) 320
Kopanicke (domb) 230
Kopanicki (diilo) 83
Kopanicske (szanto) 223
Kopanicske hegy (= Zavoz hegy) 195
Kopanicske patak 194
Kopanicze diilo (szanto) 293
Kopaniske (diillo) 41
Kopanitz (falu) 251
Kopdn Kutja retek 50
Kopanyicske (szanto, ret) 254
Kopanyicze (fold) 254
Kopdr hegy 164
Kopar vdlgye 315
Kopasz Hegy (dulo) 139
Kopasz drhegy (legelo) 312
Kopasz part 135
Kopasz part legeld 280
Kopecan pri Brhlovstom chotare 142
Kopec fdldek 211
Kopiczok allya (szantofold) 55
Kopiczok teteje (szantofold) 55
Koplaldi (szolo) 259
Koponice, zeme 304
Kopottfalu (= Ipoly Keszi) 167
Kopott Kert 55
Korbdcs-Varbdk (helyseg)Varbok) 230
Korbaszi hegyi siksdg (dullo) 41
Korbdszi puszta 98
Korbdsz puszta 98
Korbdtfdlde (= Nyek) 30
Korcok, rodina 45
Korcsma alatt (= Nize Krcmi) (retseg) 83
Korcsok (ret) 262
Korecistie, Hast chotdne 45
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Kori vriok (domb) 230
korUtok (aiok) 27
korldtok (dulo) 27
Korma (helyn6v) 246
Kormossd (helyseg) 232, 320
Kornya-szog (ret) 265
Koronai Obudai Uradalom 317
Korpdd (helyseg) 123
Korpddi (csaladnev) 123
Korpds Varbdk (= Varbok) 230,
231, 231
Korpaszi puszta 154
Korpona (erdos hely) 79
Korpona folyd 113, 148, 202, 203
Korpona (helyseg) 88, 232, 233, 237,
276, 320
Korpormi hatdr 65
Korponan (helyseg) 256
Korpona (patak) 36, 237
Korpona vize 116, 172, 191, 192, 222,
238, 320
Korseri a Dolni Frdcnik (fdldek) 320
Komskiny (helyseg) 145
Koruskiny, Lenkus de (birtokos) 141
Koruskiny, Michael de (birtokos) 141
Koruskiny, Peter de (birtokos) 141
Kdsik (szanto) 114
kosok mezeke (= Barana stona) 23
kdspallag (helyseg) 70, 197, 197, 288, 317
Kdspallagi hatdr 73
Kostjdl Vrch Zeme 304
Kostolie (erdo) 48
Kosvdgdny (dulo) 37
Kosztolecz (hatardiilo) 91
Kosztolni hegy (szantofold) 149
Kosztolny Vrch (szdnto) 223
Kosztontra (= Also Nyek) (helyseg) 26
Kosztontrai Puszta 29
Kosztontza (helyseg) 29, 30
Kosztontzai Puszta 28, 29, 30
Kosztor (szanto) 280
Kotjenjce (dulo) 83
Kotlina (hegyoldal) 47
Kotlini (ret, kert) 254
Kotsmafold (utca) 245
Kotyinka vdlgy 156
Kovdcs erdd 134
Kovdcs Ldszld 159
Kovdcsonke zeme (foldek) 320
Kovdcsova (hegy) 195
Kovdcti}ve (szinio) 223
Kovdcs patak 134, 248
Kovdkova Brezina (szanto) 230
Kovdrce
Kt.varc) (helynev) 200
Kitvan- (- K»)vati.-.e) (helynev) 200

HELYNEVTARA

Kovdr (helyseg) (- Koar) 185, 186, 198,
199, 200. 295
Kdvdri csaldd 200
Kovdri dUld 132
Kdvdri GiczyPdl 185
Kdvdri Pdl (= Koch Pal) (birtokos) 198
Kdvdri-szdg (puszta) 185
Kovar-Kabar (torzsnev) 200
Kovdrszeg (puszta) 186
Kovdry csaldd 155
Kovdry Mdtyds 295
Kovdts Jdnos eskiidt 313
Kozacske (szanto) 176
lasd meg: Mogyorik szanto
Kozicsove (dullo) 47
Kozi hreben 142, 143
Kozi Vrbovok (= Kecskek fuzfasja) 178
Kozi Vrobovok (= Varbok) 230
Kozma kut \62, \6A
Kozma (szoUo) 162, 164
Kozo Vrbovok 178
Kozo vrbovsky (chotar) 45
Kozthonchan (= Egyhazasnyek) 30
Kozsdr szdlldk 310
Kdbdnya (kofejto) 135, 188
Kdbdnya (szantofold) 80
Kdhdt (szanto) 260
Kdhegy (erdo) 184
Kohid 29
Kdkapu (erdoreszlet) 140
Kdkeszi (helyseg) 15, 131, 154, 155, 183,
184, 201, 201, 259
KdkUt forrds 63
Kdkiit oldal (erdo) 56
KdkUszdb (volgy) 49
Kdlesek 109
Kdlesfdld 111
Kdlyuk allja 280
Kdlyuk oldal 238
Kdmdj 173
Kdmdji szdlld duld 139
Kdniv alatti malom 109
Kdpatak (- Steinbach) 187
kdpedik (to) 170
Kdpa gddrdk 248
Kdrei szdlldk 109
Kdrmdcz (varos) 297
Kdrteles Nydras 248
Kdrtelyeii diild ortdsok 138
Kdrtilyessi hosszak 27
Kdrtilyes (szanto) 302
Kdrtvilyes (dulo) 120, 199
Kdrtvilyes (fold es ret) 136
Kdrtvilyes (legelo) 72
Kdrtvilyes (szanto) 191, 259
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Kdrtvilyes tohely 134
Kortvelyes volgy 62
Kortvinyes (szantofold) 191
Kdsziklas legelo 242
Koteles Andrds biro 187
Kdudvar erdo 135
Kovecsek (szantofold) 116
Kdvecses duld 86, 184
kdvecsesek (fold) 131
Kdvecses fdld (szantofold) 55
Kdvecsesi dUld 138
Kdvecsesi erdd 270
Kdvirhegy 212
Kdverhegy puszta 213
Kdvesd (dulo) 187, 188
Kdvesd (helyseg) 49, 134, 263
Kdvesdi hatdr 134, 264
Kdves domb 29
Kdves (erdo, szanto) 114
Kdveshegy (erdo) 285
Kdves hegy (= Kamenszki Vrch) (hegy) 33
Kdves oldal (szanto) 312
Kdvessyho Hora Erdd 151
Kdvessy (regi tulajdonos) 151
Kdvetses (ret) 265
Kdzipbir 301
Kdzepbdrcz (dulo) 37
Kdzipdardzs (helyseg) 84
Kozep dinnyes (diilo) 201
Kdzip diild 199
Kdzip dald alsd 109
Kdzip daid felsd szdntd fdldek 109
Kdzip hegy 49
Kdziphegy (szolo) 259
Kdzip kdhdt (szanto) 260
kdzip mezd fdld 308
Kdzip osztds (oldal) 97
Kdzip-Palojta (helyseg) 32, 183
Kdzip Selmeczi Jdrds 99
Kdzipsd bircz (erdo) 70
kdzipsd hegy (szollok) 69
Kdzipsd Kenderes (kenderfold) 68
Kdzipsdk (szanto) 242
Kdzipsd UJ gandd (szoUok) 72
kdzipsd utza 68
Kdzip Sziid (kozseg) 290
Kdzip Thur 113, 190, 191, 202, 203
Kdzipthtiri hatdr 115, 190, 191
Kdzip-Tur (helyseg) (= K, Thur) (= K. Tur)
116, 116, 202, 203, 203
Kdziput duld (szanto) 124
Kdzip Varbdk (helyseg) (= Varbok) 230
Kdzlegelld 213, 239
kdzds dizsmds (szollo) 155
Kdzdsek (dulo) 120
Kndsoria homlok 238

VARMEGYE

Knazonke Luke ritek 277
Knazova studna (forras kiit) 176
Knazov vrch (majorsag) 207
Knyazsovitz Samuel 76
Kraholya (fensik) 182
Kraholya (= Lohancz) 58
Krajcov, rodina 45
Krajczarik Jdzsef jegyzd 297
Krakd (kis puszta) 310
Krdkd puszta 243
Kral Bela 4, 205
lasd meg: Bela kiraly, IV.
Krdlove (ret) 223
Kralove (szolo hegy) 223
Krdlov hrbok, vrSok 205
Krdlovka (forras) 275
Krdsna hrus Baba 307
Krdszni drevo (szanto, erdo) 254
Krdszne Szkala (hegygerinc) 195
Kratina Jesovisko (diilo) 176
Kratini (ret) 305
Kratinke 83
Kratiny, cast drotdre 45
Kratyini (foldek) 320
Krebs, Jakobb (jegyzo) 318
Krekdcs (tot nemzetseg) 222, 222
Kriszl (csaladnev) 271
Kretina Jesovisko (szanto) 176
Kriazon Garok Fdldek is Ritek 151
Kricwanje Hdje (diilo) 300
Kriger (szollohegy) 69
Krimpam (nemet csaladnev) 246
Kriwina fdldek 277
Krko Martin (richtar) 242, 243
Krompach (foldek) 320
Krompasz (erdo) 320
Krsskanski chotar 142
Krtis (patak) 106
Krumploviszka (dulo) 100
Krupinica potok 44, 258, 307
Krupinska, cesta 304
Kruponca, dolina 44
Kruprecz Andrds (biro) 241
Kruiic, familia 307
K. Thur (= Kozep thiir) 202
K. Tur (= Kozep thur) 202
it. Tar (» Kis thiir) 190
Kubani pallag erdd 135
Kubinyi (kozbirtokos) 199
Kucselach (erdos hely) 79
Kucselach (hegyi lak) 79
Kai potok (szanto) 207
Kujosztdsok (diilo) 285
Kukesu (= Keszihocz) (kozseg) 183
Kukoriczdsok (szantofold) 50
Kukucska erdd riszleti duld 139
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Kukucska (hegycsiics) 139
Kukucska (szolo) 305
Kukuska (erdo) 233
Kupa (Somogy megyei virnagy) 71
Kuppan hatdr mesgye (szoloh^) 131
Kuria (daio) 186
Kurucz bdnya 248
Kurucz bircz 248
Kurutz (birtokos) 248
Kusnydn (szlovik csaladnev) 246
Kusztusok (szolo) 136
Kut (itjaro) 84
Kutber (forras) 140
Kutberki (pallag) 140
Kut (dulo) 83, 208
Kutigurokon felQl 237
Kutjera 142
Kutyahdta 68
Kutya hegy (dulo) 238
Kutyahegy (= Istenhegy) 172
Kutya-hegy (szolo) 29, 182, 280
Kaisdhegy Sz6ll6 158
KaisJk 165
KOrtds (duUo) 172
KUrtos lapos (szanto) 190, 191
Kartds vize 315
KUssihibel (puszta) 196
Ldbatlani csaldd 106
Labodicska (dolo) 185
Ubodyfold (dulo) 186
Lachovd (ret) 106
Laci hdza (duld) 238
Lacko (helyseg) 112, 204, 230, 231, 274,
292
lisd meg: Laczkov
Laczkffi (csaladnev) 94
Laczko jobbdgy 274
Laczko rit 124
Laczkov (helyseg) 204
lisd m6g: Lacko
Laczkovski chotdr 214
Laddnyi hid (dulo) 123
Ladzani (helyseg) 206, 207
lasd meg: Ledeny
Lager bey Ujfalu 144
Lager (duld) 271
Idgyasok (duld) 119
Ugyk6 273
Lagyije Husztd Chraszty (erdd) 223
Lahos (patak) 106
Lajos a.) (magyar kirily) 135, 227
Lajos (XVI.) (kirily) 186
Ijijtrui (szdldhegy) 53
Lqtosok alja 135

HELYNEVTARA

Laknek (birtokos) 28
Lakner Istvdn plibdnos 309
Lakner Sdmuel (birtokos) 155
Lam (helyseg) 105, 706
lisd m^: Dacso Lam
Lamberh (groO 64
Lambert comes (I. Liszlo kir. sogora)
a bozoki bences apitsig alapitoja 31
Lambert (grof) 31, 65, 66, 79, 178
Lambert grdf neje, Sophia 65
Lambert Nicolaus (Lambert grof pap-fia) 65
Lami volgy 106
Landstra^e (von Leva) 144
Lankds vizenyds hely (duld) 248
Idpakiit fdle (szinto) 181
Lapdlyos (duld) 219
lapona hegy 59
laponyagok (fold) 119
Lapos (duld) 124, 139, 238
Laposhegy (szinto) 50
Laposmdkalja (szinto) 50
Laposmdkalja (szdld) 50
Laposmdk szdllohegy 50
Laposok (duld) 268
Laposok (szdld) 279
lapossak (diild) 201
Laske Ohlm (ret) 88
Ldszkdk (fold) 28
Ldszkdk (legeld) 28
Uszkdk (ret) 28
Laszkdry birtok 27
Laszkdry Urasdg (birtokos) 27
Ldszkj Izsdk eskudt 313
Uszld kirdly (VII.) 105, 706, 177
Lasztovitz Janos 73
Lasztyoke rit 277
Ldtd hegyi puszta szdldk 29
Latorvdlgy (duld) 227
L'ttukovie liike (kaszilo) 48
L'aukovie zeme (duld) 48
Lavrinczova (szinto) 39
Lazabra (hatirr^sz) 292
Lazak is Kemenczalj (ret) 114
Ldzaki fdldek (szinto) 216
Uzak (retek) 128, 216, 269
Lazani (helyseg) 206
lisd m^: Ledeny
Lazdr (familia) 307
Laz Fdldek Ritek 151
Ldzke hnajhnini (irtviny) 207
Ldzki (mezd) 235
Idz mezeje (kosztontza) 29
Lazni potok (szinto) 223
Lazok (puszta) 206
Laz (szintofoldek) 149
Ldz utja Kosztontzdn 29

HONT VARMEGYE
Ledny drok (dulo) 95
Leczki (csaladnev) 246
Leddny (helyseg) 206, 207, 207, 242, 271
lasd meg: Ladzani, Lazani, Legen,
Legyen, Lengen
lednekesek (duld) 186
Lednemes (szanto) 185
Legeldi pdtldsok (szanto) 280
Legen (helyseg) 207
lasd meg: Ledeny
Legyen (helyseg) 207
lasd meg: Ledeny
Legydnyed (helyseg) 213
Ldhelalja (legeld) 311
Lehota (helyseg) 79, 282, 283
lasd meg: Szitna-Lehota
Lehotai (csaladnev) 246
Lejdrdk (retek) 202, 203
lejdrok (szanto) 181
Lejdrd (ret) 38
Leklinc (helyseg) 27, 29
lasd meg: Leklincz, Leklintci
LekUnci pusztasdg 29
Leklinci szdntd fdldek 28
Leklinczi puszta 27, 154, 155
Leklincz (helyseg) 27
lasd meg: Leklinc
Leklincz puszta 28, 29, 131
Leklintci (helyseg) 27
lasd meg: Leklinc
Lekner-Urasdg 29
LeUd (helyseg) 134, 135, 208, 209, 209,
263
lasd meg: Lei, Lelu
lelddi hatdr 49
UI (helyseg) 209
lasd meg: Leled
Lelu (helyseg) 209
lasd meg: Leled
Lencsds kiit 63
Lengen (helyseg) 207
lasd meg: Ledeny
Lengyel orszdg 147
Lenicske kis dulld 237
Lenkey Sdndor 185
Lenkus de Horh (birtokos) 141
Lenkus de Koruskiny (birtokos) 141
lentai gyalogut 279
Leopold (L) kirdly 111
lepenye (diild) 119
Lepenye (erdd) 296
Lestach, Dionisius 105
Lestdr Lajos (tulajdonos) 221
Lest (helyseg) 106, 274
Leszenye (helyseg) 132, 132, 186, 201,
210, 211
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leszenyei (ir 185
Letkis (helyseg) 263
Letkisi hatdr 73
Liva (helyseg) 86, 90, 92, 127, 310
livai orszdg ut 80
Leva (uradalom) 62, 319
Liva (var) 265, 267
Liba hegy (szanto) 111
Liba paszti (legeld) 99
Libava (Ubalegeld) 117
Licsnds duld 290
lisd meg: Meggyi
Lkieczi (csaladnev) 123
Liiszkd (szanto) 181
liget (= Haj) 23
Likava vdra 118
Lilye, Jozef (obci notar) 76
Lima rit 221
Lincz (helyseg) 314
Lintyich rit 277
Lipinye (duld) 183
Lipd (szanto) 261
Lipovcze (szanto) 39
Lipovec (erdd) 39
Lipovecz (erdds hely) 79
Lipovie bika 304
Lipovie (zeme) 304
Lipov Vrch (erdd) 283
Liptauer Comitat (= Lipto megye) 146
Liptay (csaladnev) 46
Liptd megye (= Liptauer Comitat) 118, 274
Lissd (helyseg) 212, 213, 213, 235
Lissdi hatdr 83, 300
Lissoi vdlgy 235
Listi Jama (= roka godor) (dGld) 32
Litasndl (szanto) 217
Litas (puszta) 80, 81
Litassy (foldesur) 80
Litava (helyseg) 292
lasd meg: Littava
Litavicza patak 292
Littava (helyseg) 78, 184, 214, 215, 292,
304
lasd meg: Litava
Littavica (potok) 214
Litvai csaldd 106
Litvai vdr-uradalom 210
Litvanc (helyseg) 238
Litva vdlgy 238
Ljesna (erdd) 53
Idfond hegy (erdd) 308
Lohancz allya (l^eld) 58
Lohancz (erdd) 58
lisd meg: Kraholya
Ldhegy (erdd) 70
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Idhegyi major 298
lasd meg: csetei major
Lojtos (dulo) 135
Lojtos Tdkes dona (erdo) 135
LombiP (retek) 320
Lomoc oldal 238
Lomocz (hegy) 156
Lomocz (volgy) 156
Lontai sziget (legelo) 135
lonthai hatdrndl Uv6 fdldek 298
Lonthd (helyseg) 298
lasd meg: Lonto
Lonthoi patak 157, 158
Lontd (helyseg) 216, 217, 218, 218, 229,
298
lisd meg: Lontho, Lumptou
Lopara fdkiek 277
Lopati (dulo) 83
losonczi jdrds 249
Lovas (szemelynev) 185
Lova vdlgye (diilo) 188
L6csi Istvdn bird 159
Ltimkdr Martin (richtar) 252
Luby Gydrgy 185
Lucke (kaszilo) 48
lucni zeme 65
Lucske (ret) 88
Lucza kiitja (forris) 220, 268
Luddny vdlgy (szanto) 268
Lud fiszek (szinto) 190, 191
Ludriv (legelo) 264
Ludwig (Konig) 141
Luka (csalad) 106
Lukdcs (erdo) 134
LukaNinye (= Nene) (helyseg) 183
Lukasovits Jdnos (kozjegyzo) 150
Lukdts Irvdny 248
Liik (dulo) 48
Luki horna dolina 214
Lukoviste (szinto) 207
Luky (potok) 307
Lumptou (helyseg) 218
lisd meg: Lonto
Lunenbacher testvirek (birtokosok) 284,
285, 286
Luom (helyseg) 105
lasd meg: Dacso Lam
Luptdk (szemelynev) 274
Luther [Marton] 117, 198
Luzenski Mlin 304
Luzno Piskanice (diilo) 83
Luzno (szanto) 206
Luzsdnszka (szinto) 91
Luzsok (erdo) 88
LQlei curia 87
Lytna (kozseg) 215

HELYNEVTARA

Lyukas kd (hegy) 131
Lyzkou (kozseg) 205

Mackovo Duro (pri&ini) 215
Mackov (rodina) 45
Macska hegy (szollo) 50
Macskds siksdg (duUo) 41
Macza Andrds (biro) 211
Maczocha (mezo) 78
Mddovarska obec 258
Madoversktj (chotir) 307
Magarad (helyseg) 220
lasd meg: Magyarid
nmgas erdd (= Visoka hora) 176
Magasfa (hegycsiics) 181
magas mezei puszta 257
Magosfalu (» Wiszoka Dedina) (helyseg) 314
Magoshegy (ret) 288
Magospart 68, 238
Magosparti puszta 222
Magospart (= Sedlicno) (puszta) 44, 307, 307
Magyalos (dtilo) 171
Magyardd (helyseg) 81, 96, 189, 219, 220,
220, 268
lasd meg: Magarad
Magyaradi erddnil (diilo) 120
magyaradi oldal (erdo dulo) 97
magyaradi oldal (legelo) 98
magyaradi gydgyforrdsok 86
Magyaradi hatdr 80, 86, 267, 268
Magyarddy csaldd 220
Magyarhegy 308
Magyarhegy allja (szintofold, szollo) 68
Magyarhegy (erdo) 71
Magyar Kir (torzsnev) 189
Magyarma (szollohegy) 288
Magyar orszdg 97, 117, 118, 119, 120, 131,
140, 201, 243, 259, 316
magyarosiak (szanto) 298
Magyarrit (ret) 288
Mahir 58
Mahiri part 312
Mahir (legelo) 312
Mahir birtok 313
Maim (varos) 226
Majddn, Jdn (rychtar) 307
Majerisnye ritek 277
Majerisztye (erdo') 276
Majerka Fdldek is Ritek 151
MajgydfJe (retek) 320
Majlath (birtokos) 243
Major puszta 150
Majorsdg (diilo) 269
Majorsdgi ritek 270
Majostya (legelo) 264

HONT VARMEGYE
Majostya (to) 264
Mdj Szdlld hegy 171
Majthdnyi (baro) (birtokos) 210
Majthdnyi csaldd (birtokos) 132
Makkos fdkndl livd fdldek 62
Malac a Velkuo Blate (- siros mezo) 106
Maid Kjdre (= Kis Ker) (helyseg) 187
maid strana (= kis resz * Bozok) 65
Mali Dolinke (ret) 277
Mali Tdlvize fdldek (r6tek) 277
Mdlhegyek (szollo) 308
Mali Pakhaucz Fdldek 151
malje zabre (hatarresz) 292
lasd meg: veljke zabre
MdloMal (erdo) 59
Malom alatti ritek 56
malom drok feletti (hatarresz) 242
Malom domb 267
Malom felett (diilo) 92
Malom feletti kender fdldek 56
malom feletti (= Nad Mlinis skem) (dulo) 32
Malom feletti ritek 56
Malom hegyi dUld 138
Malomhegy (szollo) 249
malomi dUld 131
„malom kamenci" 144
lisd m^: „pri velkom"
Malomkd (szikla) 182
Malom mege szdlldk 110
Malom megi szdlldk 110
Malom mezd (dulo) 123
Malom oldal 62
Malom oldal (dulo) 172
lisd meg: Parton valo (diilo)
Malom oldal fdldtti dUld fdld 62
Malom parti drok 109
Malompdst 170
Malom patak (volgy) 156
Malom ritek 280
lasd meg: Vende retek
Malomszdg (legelo) 264
Mdlva allja (szanto) (diilo) 280
Mdlvavdlgy (dulo) 85
Maly hrb (domb) 292
lasd meg: Velky hrb
Maly Szalyad Vrch (erdo) 88
Mampel Gdbor (biro) 197
Mamutz (dulo) (ret) 224
Mdna (erdo) 181
Mank hegy (dulo) 280
Mankusok (szollo) 217
Margetim jarok humanke (szinto) 305
Margetin Jerek (erdo) 305
Margit (nevii asszony) 93, 221
Maria Bajta (helyseg) 49
lasd meg: Hajta

Mdrianosztra (helyseg) 135, 197, 263
Mfdria)nosztrai hatdt 73
Maria Teresia (kirilyno) 237
Mdria Terizia (kirilyno) 263
Mdria Theresia (csiszirno) 97
Markus Jakab (biro) 213
Maros (helyseg) 227, 227
lisd meg: Marus, Marusia, Nagymaros
Mardt (helyseg) 42, 100
lisd meg: Apitmarot
Mardth (helyseg) 129
Mardthi (helyseg) 99
lisd meg: Egyhiz Maroth
Mardthi hatdr 129
Mardthi N. (birtokos) 99
Marothi patak 98
Mardthy (csalidnev) 42
Martahribel predni a szadni (erdo) 319
Marterstok Antal jegyzd 155
Martnau (helyseg) 288, 289
lisd meg: Szokolya
Mdrtonfi (csalidnev) 115
Mdrtonfy (birtokos) 202, 203
Marus 226, 227
lisd meg: Maros
Marusia 226
lisd meg: Maros,
Marusok (szollok) 58
Mdsik Varbdk (helyseg) 179
lisd meg: Varbok
Mdsodik dreg hegy (szollo) 249
(Mdsodik) 2.ik szdmu hosszak (diilo) 27
Mdsodik Zsellir fdld (dulo) 240
Maszarovits Gydrgy (jegyzo) 218
Mdti Jdnos (eskudt) 281
Matejka rit 320
lisd meg: Matyejka ret
Mdtika haraszt (dulo) 181
Mdti (nevu lakos) 181
Matdk (dulo) 161
Mdtra hegy 237
Matuhvskd (domb) 230
Mdtydshegy 149
Mdtydsi szdg 245
Mdtyds kirdly 181, 226, 227
Matyejka rit 211
lasd meg: Matejka ret
Maurer (csaladnev) 271
Mavlacska (retek) 320
Mies (csalidnev) 102, 104
Medgyesmdj (erdo) 50
Medgyessy Elek Oegyzo) 152, 278, 320
Medovarce (* Meznevelo) (helyseg) 222
Medwedsd prokrednd (Erdo) 151
medzi cesty (5ast chatira) 45
Medzi potoky (dulo) 254
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Megyik (dulo) 160, 163
Megy fdkndl liv6 foldek 62
Meggyes (dulo) 228
Meggyes patak 273
Meggyi duld 290
lasd m^: Licsnos dGlo
Megy patak (ret) 184
Megy patak (szoUo) 184
Mihes (dullo) 219
Mihesek (dulo) 238
Miheske Szarka parti szdlldk 29
Mihtanya (r6t) 136
Mike patak 134
Mikepatak (ret) 136
Mil-drok (dulo) 238
Mellikes drok 27
Mellyes Belizdr (jegyzo) 227
Milly volgyek (dulo) 224
Mily (irok) 28
Milydrok foldek 55
Af«?/yrfwA:(szintofold) 69
Milydrok (szolo) 136
Mily patak (diilo) 114
M^/y patak (forras) 114
milyszeg (erdo) 262
milyszdg (erdo) 302
Menjdrova Kopanica (dulo) 301
Menyhdr Jdnos (biro) 270
Meredekalja (dulo) 123
3f<»re (helyseg) 130, 221, 227, 262
Merey csaldd 221
Merk vdlgye 59
Af^ry Ferencz Oegyzo) 50
Mesjacke (irtvany) 207
Me^drowa Kopanica (szolo) 301
Mester (retje) 154
Miszdrszik (dulo) 29
Miszdombok (szantofoldek) 59
Meszes drok (vizforris) 184
Miszfdld (diilo) 228
Miszhegy Kdpolna oldal (erdo) 184
Mej^jarowi zeme (foldek) 277
Meszke Vrehe (szolo) 39
Miteli erdd 298
Mitelparty (ret) 298
Mezei patak 108, 109
Mizneveld (= Medovarce), (= Nevelen)
(helyseg) 222, 222,
Meznik (dolinke) 45
mezntk horni (hon) 44
Mezd (diiUo) 237
Mezd kapu (dulo) 113
Mezdsig lie
Mihdlik Jdsef (kozsegi biro) 150
Mihdly Udvara (dulo) 188
Mikldsbircz 181

HELYNEVTARA

MA:t5i laz (dulo) 274
MArWf (szemelynev) 309
Mikkisy Imre Oegyzo) 182
Miko (irok) 161
Afflto (dulo) 161
Miko fdldek 161
lisd meg: Papszog, sz5glet
Mikola fSze (ret) 50
Mikola (helysig) 309
lisd m6g: Vamos Mikola
mikolai hatdr 298
Miko legeld 163
A//A:o/r (helyseg) 309
lisd meg: Vimos Mikola
Mikula Ondris (richtar) 76
Mikus (rodina) 258
Misa dolina 208
Misa dolinai dUlld (szinto) 208
Miskedaid (szinto) 124
Miske (helyseg) 128
Miskolczy Sona Oegyzo) 231
Milkov (rodina) 258
Mispotok (dulo) 51, 53
Mispotok (= eger patak) diillo 47
Mitravecz 232
lisd m^: Nad Clicziski, 0 varos
Mize lertni (szintofold) 112
Mladd hora (szolohegy) 272
Mlade hori (szolohegy) 223
Mladeni (helyseg) 772
lisd meg: Mladonya
Mladen (szemelynev) 772
Mladi haj (dulo) 282
Mladnice (helyseg) 31
lisd meg: Mladonya
Mladonice (helyseg) 31
lasd meg: Mladonya
Mladonya (helyseg) 31, 31, 112, 772
lisd meg: Mladene, Mladonice, Mladnice
Mocare (hon) 44
Mocjdr (diilo) 207
Mocjar (mocsarosfoldek) 83
Mocsdr allja (szantofold) 312
Mocsdr dUllo 128, 197
Mocsdrfd vdlgy 78
Mocsarinka (Fold Ret) 151
Mocsdrki (dulo) 94
Mocsdr malma 110
lasd meg: Ujmalmi (malom)
Mocsdr (mocsar) 293
Mocsdr oldal (dGlo) 161, 163
Mocsdrra viggel (diilo) 188
Mocsdr rit 255, 268
mocsdr szdntdfdld (dulo) 80
Mocsdr (szollo hegy) 33
Mocsere (mezo) 78

HONT

Mocsiar (Ried) 144
Mocsurka fia Piter 313
Modliar (szolohegy) 242
Mogel (csaladnev) 271
Mogorod (helyseg) 220
Mogyorik (arok) 293
Mogyorik (szanto fold) 176
lasd meg: Kozacske
mogyoros allya (ret) 25
Mogyords (arkos ter) 296
Mogyords bircz 248
Mogyords Bori (helyseg) 61
lasd meg: Bori
Mogyords (dulo) 120, 158
Mogyords (erdo) 38, 261
Mogyords fdle (szanto) 279
Mogyords folotti dUl6 62
Mogyorosi duld Ortdsok 139
Mogyordska (dulo) 123
Mogyords lapos (dulo) 228
Mogyords oldal 62
Mogyords oldal (szantofold, legelo) 56
Mogyords patak 63
Mogyordspatak diild 63
Mogyords rit 56
Mogyords (szantofold) 190, 191, 202, 203
mogyoros szdlld 128
Mogyords vdlgyi ritsig 62
mogyord (szollo) 127
Molndr Jdsef (eskudt) 166
Molndr (nemzetseg) 170
Molnarok dUleje (szanto) 240
Molndrszeg 170
lasd meg: Nemethszeg
Monis (familia) 307
Monords 61
lasd meg: Bori
Moravce 99
lasd meg: Egyhazmarot
Moravci (helyseg) 42
lasd meg: Apatmarot
Moravicsik (csaladnev) 147
Morda (hegy) 269
Morva orszdg 147
Mosdpatak vdlgye 273
Motsdr (legelo) 188
Mozky (= Muszka hegy) (erdo) 105
Mozre Lucke fdldek (retek) 277
yfrdzovo (cast chotdra) 258
Huharos (ret) 136
\furdnyi (kozbirtokos) 199
mrctk (szolo) 104
Muszka hegy (= Mozky) (erdo) 105
Muzsik csaldd 228
mhlberg (szanto) 317

VARMEGYE

MUhlberg (szolohegy) 317
MUskovskje (erdo) 53
Na Bazsamnyicon fdldek 277
Na Brezini Fdldek Ritek 151
na Brodi (dulo) 64
Na telen (erdo) 320
Na 6izkre wodu Fdldek Ritek 151
Nacsagram (szanto) 288
lasd meg: Nacsagrom
Nacsagromba (forras) 288
Nacsagrom (szanto) 288
lasd meg: Nacsagram
Na Csajbu (erdo) 319
Nacsapireg (szolohegy) 288
Nacsapire Magyarma (szolohegy) 288
Nadahradi (dulo) 41
Nddas 176
Nddasd (helyseg) 223
lasd meg: Nadas
Nddasdy csaldd 220
Nddas (helyseg) 81, 213, 223, 223
lasd meg: Nadovani, Nadasd
Trsztyina Navod
Nddasi hatdr 61, 62
Nadasi Jdnos bird 98
Nddasi plibdnia 81
Nddas Patdcsik 238
Nddas rit 59
Nddas td 134
Nad Balazsov Kriz (dulo) 233
Nad Bialom (dulo) 222
Nod Bukovinkov (bukkos) 83
Nadcerkoncone (diilo) 99
Nad ceston (szanto) 103
Nad Clicziski (erdo) 232
lasd meg: Mitravecz.
Nad Delinot Wrch Erd \S\
Nad Dolinov (dulo) 83
Nad drasonszkim patak 212
Nad Haj (dulo) 300
Nad hdj (liget) 83
ruid Hdjom, 6ast chotdra 258
Nad hil (szanto) 233
Nad Hlbakov Ceskov (diilo) 233
nod Hrabim (erdos hely) 79
Nad Hrabym (dulo) 235
Nodhrusovinin (dulo) 212
Nad Humndmi (dulo) 285
Nad huorkov (diilo) 83
NaDieldch (= osztalyosokon) (diilo) 178
Nad Jamu (dulo) 188
na Djele (mezo) 88
Nadjerach (szanto) 112
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Nad Kamen (dulo) 83
Nad Katyon (= Gat feletti) (szanto) 290
nad kltics (szanto) 305
Nad Kolonkom fdldek 277
Nad Kolyatkon (erdo) 277
Nad Konopruszka (dulo) 80
Nad Kosztelom (szanto, ret) 254
Nad Kozdom Fdldek Ritek 152
Nad Lazom 88
Na Dlhom Zeme 304
Nad Lipinkov (szanto) 233
Nadlipovin (= hars feletti) (hatdr) 212
nod Liikom (dulo) 64
Nad Mliniskem (= malom feletti) (dulo) 32
nod mlinom (diilo) 64
Nad Mlinom (erdo) 319
Nad Mlinom Fdldek ritek 152
Nod Mlinom Strdru fdldek 277
nod Mocseli (szanto) 39
nad mokosom (dulo) 64
Nadnorikon (dulo) 41
Na Dole (foldek) 301
Na Doline pod pilon ritek 277
Nadomlin (foldek) 320
Nodomlynom (legelo) 48
Nad orechi 83
Nadovani (= Nadas) (helyseg) 223
Nad Paskom (dulo) 93
Nad Paucine (dulo) 99
Nad Pivnici (dulo) (= Pinczek folott) 285
Nad pizstje viniske (szolok) 83
Na Drachdch forrds 278
Nadrahach (dulo) 212
Na Drahdch fdld 277
Nad Rakovszki Haj (dulo) 233
Nadrauszkon vrchu (dulo) 212
Nad rovni hd] (erdo) 83
Na Druke (dulo) 300
nad sikoron (dulo) 64
Nad Shinom (dulo) 300
nad sliinomi (dulo) 300
Nad Spanu a Spanolka (dulo) 178
Nad stramicov (dulo) 83
Nad Studnan (dulo) 235
Nad Studnou (legelo) 235
ruid suchym potokom 65
Nod Sztankojn lucsku (szanto) 254
Nad sztranyi (szanto) 305
Na Dubi (dulo) 300
nad Ubokon czesztom (szanto) 305
Na Duddch fdldek 277
nadundk alja (szdnto) 181
nadundk fdle (szdnto) 181
Naduna (szolo) 181
Nod velkon chrafton 65
Nad veperczom (hatdr) 212

Nddvdlgy (drok) 280
Nad zabradi (szdnto) 223
Nod Zavozom (dulo) 222
Nod Zdwos fdUek 277
rud Zorim (mezo) 222
na gamach (= Getreidegruben) (dulo) 142
Na Gama rit 277
Na Gamini fdUek 277
Nagrit (szdnto) 55
Nagy Aldjdrd (szanto) 239
nagy Arok 312
Nagy drokra dUld 308
Nagy Atalok (szdnto) 190, 191
Nagy Bagonya (dulo) 120
Nagy-Bakony (dulo) 29
ruigy berek (erdo) 199
Nagy Berek (legelo) 158
Nagy berek (szdntofold) 173
Nagy bdi rit (dulo) 224
Nagybdrzsony (helyseg) 74
Nagy BUkds erdd 149
Nagy (csaladnev) 210
Nagy-Csalomia (helyseg) 167, 185, 186,
199, 224, 225, 225
lasd meg: Csalomia, Egyhdzascsalomia
Nagy Csalomia hatdr 167
Nagy Dinyis (szanto) 173
Nagy dids vdlgy pincik 136
nagy dulld 172
Nagy duld 172
Nagyegres (helyseg) 87
nagy erdd 128, 173
Nagy erdd megi 202, 203
Nagy erdd oldal 62
Nagy erdd szdntd fdldek 62
Nagy erdd torok (volgy) 62
Nagyfalu 161, 162, 163
Nagyfaluval hatdros (dulo) 160
nagyforrdsH duldk 308
nagy-fdk (szolohegy) 263
Nagy Gyerkre jdrd 173
Nagyhanta (szdnto) 197
Nagy hdrsas (erdo) 217
Nagy hegy (dulo) 56
Nagy-hegyi szolok 29, 30
Nagyhegy (puszta) 174
Nagyhegy (szolo) 56, 259
Nagy hid 154
Nagy Holdas (dulo) 37
Nagy-homok (ret) 265
Nagy Honth Vdrmegye 26, 35, 36, 77, 105,
107, 108, 117, 172, 180, 182, 198
Nagy irtds (du'lo) 98
Nagy Ivdn (tudos) 224
Nagy Jdnos (diilo) 50
Nagy-Jdnos (erdo) 263

HONT VARMEGYE
Nagy Jdnos ijposa (erdo) 70
Nagy Jdnos (zsivany) 70
Nagy Kemenc 238
Nagy Kenderes (du'lo) 37
Nagy Kereskiny (helyseg) 187, 188
Nagy Kereskinyi (hatar) 293
Nagy Kertaljdk (szanto) 136
Nagy Kdrtvily (dulo) 97
Nagy Kdvecses (du'lo) 37
Nagy legeld 265
Nagy Maros (helyseg) 197, 226, 227, 227,
288, 317
lasd meg: Maros
Nagy Maros (szolohegy) 182
Nagy-Mihes (dulo) 29
nagy mezd (fold) 131
Nagy mezdk 154
Nagymaros (berc) 181
Nagyoroszi hatdr 59
Nagy Oroszi (helyseg) 57
Nagy Ortds (dulo) 224
Nagy Ortds (ret) 224
Nagy Ortvdny (du'lo) 279
Nagyosztds alsd (foldreszletek) 57
Nagyoszlds felsd (szanto) 58
Nagy oszlds kepndl (dulo) 312
Nagy oszlasok (szanto) 217
Nagy Oszlds (szanto) 312
Nagy osztds (du'lo) 28, 181
Nagypallag (dulo) 97
Nagy pallag ereszleny (diild) 98
Nagy Pallagh (major) 98
Nagypallag (irtvany) 136
Nagy Pallagok (szanto) 239
Nagypallag puszta 98, 209
Nagy parlag (puszta) 49
Nagy pdstok (retek) 59
Nagypeszek (helyseg) (= Peszek) 228, 229,
229, 298
Nagy pusztdk (diild) 240
nagy resz (= Velka strana) (Bozok nagyobbik
resze) 65
nagy rit (duld) 119, 190, 191
nagy ritek (duld) 120, 201
Nagyrit fdle (szanto) 55
Nagyriti patak (legeld) 55
nagyrit kisebb (szanto) 55
Nagy rit Leklinczen 28
N{agy] Salld (helyseg) 298
Nagy sikeres Laszkak (foldek) 28
Nagy sikeres (szanto) 28
Nagy Siri (szanto) 239
Nagysurdny (helyseg) 266
Nagy szarvas (szanto) 114
Nagy Szelcz (szanto) 202, 203
Nagyszilfds (erdd) 173

Nagy Szombat (helyseg) 275
Nagyszombati Papndvelde 66
Nagy szdg (erdd) 183
nagy szdge 165
Nagy szuha patak 173
Nagy Szuha (szanto) 173
Nagy tdbla (szanto) 268
Nagy Tarsa (szanto) 288
Nagyteszir (fiktiv nev) 301
Nagy tiir (helyseg) 116
Nagy-iit 264
Nagy iit alatt (duld) 269
Nagy iit fdldtt (duld) 269
Nagy uton tiili diild 62
nagy utra jdrdk (duld) 55
Nagy vdr hegyeki diilok 138
Nagy vdlgy (duld) 123, 219
Nagy vdlgy (erdd) 264
nagy vdlgyi ritek 110
lasd meg: Sebelahazi retek
Nagy vdlgy (legeld) 270
Nagy Hajik (= erddk) 23
Na Haji (szdldk) 83
Na Havranye fdldek 277
Na Hawran (erdd) 320
na Hedrom (duld) 44
na Hlinc (szanto) 207
Nahomoku (diild) 285
Na Hypergu (szanto) 277
Na Ihrdc Fdldek Ritek 152
Naisl Matias (alairo) 251
NaJame (diild) 188
Najame (legeld) 188
na Janski koncom 143
Na Jompiarg fdldek 277
Na Kamencdck Vrch Zeme 304
Na Kamenice (szanto) 176
Na Kamenja (ret) 106
na kamenyi (forras) 221
na Kaiisti (dGld) 222
Na Kihafiini fdldek 111
Na Kline pri KHzi (duld) 91
Ndklo (erdd) 275
na kopanickdch 65
Na Kopanii ceku fdldek 111
Na LUdkach fdldek 111
Na Mocsdrikdch
(= posvanyocskak felett) (diild) 32
Na Mocsdri (szanto) 176
Na Opraweneg rit 277
rui palacsku (Berg) 142
Na pazitkdmi (szdld) 301
Napdacz (erdd) 83
Napkoropiszkanci (duld) 41
Na Pleszini Fdldek Ritek 151
Na podhantsi fdkiek 111
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Na prMadikdch (szinto) 277
Na Rovjenkach (dul6) 222
Na Semitam rit 277
Na Stilnach (szinto) 277
Na Strdnye (dul6) 300
Na Strdnyi (legelo) 235
Na Strdnyi (sz6l6) 235
Na Tesdr Kunci (dulo) 235
Na Uhelnici (erdo) 320
Na utyerdcsi rit 211
Na Vasku (diilo) 65
navlcich jamdch (dulo) 64
Na Wrszke Fdldek 's parlagok 152
Nedeczky csaldd 105
Nemce (helyseg) 233
lisd meg: Nemethi
nemecki zeme (dulo) 65
Nimedi hatdr 239
Nemesikire jdrd rit 154
Nemes hegy 56
Nemes Ivanics (uralkodo) 113
Nemes Oroszi (helyseg) 229
Nemespalota (helyseg) 34
lisd m^: Palota
Nemesvarbdk (helyseg) 31, 179, 230, 231
(= Varbok)
Nimet-Baka (helys6g) 51, 52, 5 i
lisd meg: Bakabinya
nimet Bdrzsdny 308
Nimetdomanyik (helyseg) 94
lisd meg: Domanyik
Nimet fdkiek (szanto) 312
Nimethi (helyseg) 232, 233, 234
lisd meg: Nemce, Nemeti, Nempthi,
Nempti, Nemti, Nimpti
Nimeti hatdr 257
Nimeti (helyseg) 89, 232, 233, 234,
256, 271
lisd meg: Toti
Nimeti pardkia 257
Nimet (nemzetseg) 170
Nimet Orszdg 251
Nimet Patak 174
Nimetszeg 170
lisd mdg: Molnirszeg
Nimet vdlgy 174
Nemovina (erdo) 206
Nempthi (mezoviros) 233
lisd meg: Nemethi
Nempti (helyseg) 234
lisd meg: Nemethi
Nemti (helyseg) 234
lisd meg: Nemethi
Nene (birtok) 183
Nene (helyseg) 183
lisd meg: Luka Nenye, Hazas Nenye

Ninye (helyseg) 132
Ninyei csaldd 106
Neogradi (v^vir) 246
Neogrdd Megye 102
lisd meg: Nogrid megye
Nepomuki Szent Jdnos 91
Neu Aeker (szinto) 317
Neudorf (helyseg) 145
lisd meg: Ujfalu
Neuthalwiese (ret) 317
Neuveg (sz6ldhegy) 317
Nevelen (= Meznevelo) 222
Nimpti (helyseg) 234
lisd meg: Nemethi
Niie 5edini (diilo) 320
Nitra Megye 82
ntze hit (dulo) 65 (= gatalatti retek)
Nixe KrUmi (= Korcsma alatt) (retseg) 83
Nizovec (luka) 304
Nograd (helyseg) 288
ndgrddi big 140
Nogrdd megye 106, 153, 160, 162, 163,
172, 188, 226, 249, 250, 274, 315
lisd meg: Neogrid m^ye
Nohawice (szinto) 277
Nova hora (Weingarten) 144
Novdkkiit (dulo) 68
Novdk (vimosmikolai lakos) 68
Noveisa (helyseg) 145
lisd meg: Ujfalu
Novlhtki (duUo) 41
Novini (szolo) 88
Novini (= Ujsig) dulo 285
Novinni (erdo) 253
Novinni (szinto) 253
Nyaldka (dulo) 247
Nydras (dulo) 188, 224
Nydras (erdo) 38
Nydrasi zdld duld 138
Nydri Istvdn (pint szedo) 296
Nydrty Czerovina (erdo) 223
Nyary Adolf bdrd (foszolgabiro) 243
Nydry Antal (biro) 46
Nydry csaldd (birtokos) 243
Nydry Ferenc fdispdn 266
Nyegls (volgy) 47
Nyik hatdra 165
Nyik (helyseg) 26, 30, 108, 131, 163
lisd meg: Vadas kert
Nyikierdd 110
Nyiki gazda (birtokos) 29
Nyiki patak 26, 108
Nyik (torzs) 30
Nyemczov potok (dulo) 254
Nyerges (dulo) 135, 136
Nyergesek (dulo) 270
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Nyergesek (szolohegy) 263
Nyerges erdd 30
Nyerges oldal (erdo) 135
Nyert (erdo) 298
Nyesisek (fold) 109
NyUasok (dulo) 202, 203, 240
Nyiresek (dulo) 199
nyir fa erdo 77
Lisd meg: Brezina
Nyitra felso volgye 200
Nyitra Megye 105, 106, 118, 183, 188,
298, 308
Nyitvdnyok (irtvany foldek) 62
,//y6gds" (szolohegy) 117
Nyulhegy 238
Nyuzovolgy (vizmosas) 181
Nyagd (szolohegy) 263
6 akol (dulo) 97
ober-Bor (= felso Bor) (helyseg) 145
Obere Theil (faluresz) 142
OAer//orW (helyseg) 141
Obertov vrsok (domb) 230
Ochodza bzovska, iit 75
Odbeluja (kaszalo) 48
od chotdra (ddlo) 65
Od Dolnich Bukowin forrds 21Z
Od Hornich Bukowin forrds 278
Od Hrusryowe forrds 278
Od Illiji forrds 278
Od Kovdcs Dolini Forrds 152
Od Krnszopva (retek) 320
Od Kmyisova (szanto, ret, kert) 254
Od Lehotki (szoUo) 233
Od Littavi do Cerovskiho Chotdra 214
Od Littavi do csebovskeho chotdra 214
Od littavi do Lackovskiho Chotdra 214
Od Littavi do Suchanskeho chotdra 214
Od Maiegszeg forrds 278
Od Medvedzei Forrds 152
Od Pakirkino Forrds 152
bd Strampochu forrds 278
Od Szittna forrds 278
Od Sztrdborneg forrds 211
Od Teplicz (ret) 88
od Terjan djeli (dulo) 235
Od Zlebku (forras) 320
dhdj (erdo) 182
dhegy alja (szanto) 114
dhegy (szanto) 197
Ohegy (szolo) 114, 115
Ohnelnicze (szolo) 212
Ojtvdnyos (dulo) 219
Okolicsdnyi (birtokos) 190, 191
Okolicsdnyi Kdroly (foszolgabiro) 69
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okrese ipelskom 44, 258, 307
OUali fdldek 97
OUalok (dulo) 219
OUal (szollo) 172
oa (erdo) 288
Olki (csaladnev) 288
Oltdrkd patak 249
Oltdrkd (szirt) 248
Olvdn major 238
Omlds (dulo) 238
Opacs (du'lo) 120
Opddand szkala (erdo) 320
Opativa (du'lo) 97
Opatov vrch (erdohegy) 206
Opferaltder 144
Oplakani Vrsok (domb) 233
Opochlia (szanto) 79
Oprecsna (foldek) 320
6 Rdkos (szolo) 308
Oravecz (szemelynev) 274
Oridsnyik kornyike 238
drids nyom (labnyom) 95
Ork drka 299
Orlja (erdo) 282
Ormdn puszta 307
Oroshdy Piter jegyzd 292
Oroszi drok 138
Orosziba jdrd ut vonal 138
oroszi hatdr 95
Oroszi (helyseg) 138
Orsany (helyseg) 309
Orsdny (malom) 246
Orszdg ut fdldtt (szanto) 190, 191
OrszdgHt megett a Horhi hatdrtdl (du'lo) 92
Orszdg Uton tuli diild 62
Ortdsi kd 139
Ortdsi rit (erdo) 114
Ortschaft Bdlvdn 144
Ortschaften kereskiny 144
ortvdnki (szolo) 29
Ortvdnyok (dulo) 201
Ortvdnyok (szanto) (= irtvanyok) 202
Orvas (dulo) 268
Orvfydrok 138
OsiUja (szanto) 230
Osld^famUia 307
Osrek (mezo) 88
Ostorosok (szantofold) 181
ostri wrch (erdo) 51
Ostried 141
Oszek (ret) 88
Osziko (diilo) 238
Oszikdi torok (dulo) 238
Oszlds (dulo) 268
Oszlopd eleje 59
Oszlopd (erdo) 59
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oszlopd hegy 59
Oszmotriny (erdo) 59
osztdlyosokon (dulo) 178
Osztds 103
Osztds alja (oldal) 97
osztds allja (dulo) 97
Osztdsok (dulo) 238
Osztdsok (ret) 184
Osztri vrch (erdo) 242
osztvdlyoki szdntd dQld 62
osztvdlyok rit 62
Osztvdnyok 62
Ot&vsky, familia 307
()v<fr (kozseg) 124
vdroj (helyseg) 232
lasd meg: Mitravecz

Osdd (helyseg) 213
lisd meg: Ossod
Osddi hatdr 305
Osddi szdldk

Okdrpatak
238
Okrds fdldek 62

(5/v«/ (helyseg) 171
Orddg oldal (erdo) 217

drddgoldal

{' kenobeh foldek) 298

Oregasszonyritje

217

(5ref Ddna (erdo) 49
Oreg hdzak 91
Oreg hdz helyek (szanto) 135
Oreghegy 50, 224
Oreg hegy (dulo) 98
Oreg hegynili mogyords (szinto) 280
Oreg hegy szdllSk 80
dreg hegy (szollo) 161, 162, 184, 217,

249, 280, 288, 312
Oreg
dreg
dreg
dreg
Oreg
Oreg
Oreg
Oreg
dreg

hold (dulo) 228
kdposztdsok
(dulo) 201
kdposztdsok
fdldtti (dulo) 201
malom dUlld 208
pallag (szolo) 136
szdlld (legelo) 56
szdlld 182
szdlld hegy 240
szdlldk 86

^rg^ Ujsdg (' Sztari novini) dulo 285
Orhdi (legelo) 170
la%d meg: Orhat
Orhegy alja (szinto) 312
Orhegy allya szdlldk 111

Orhegy allya szdlldk kdzti hajlikok
Orhegy (erdo) 38
Orhegy

172

Orhegv (erdo) 312
Orhegyi Szdlldk 310
Orhegv

oldal

110

^>r Hegy Szdlld dalo 189
Os (csaladnev) 2.i6
Os Hdrsas erddk l(»2

212

<5«<5d (helyseg) 99, 235, 236, 236
lisd meg: Osod, Essed, Sudince, Usud
Ossodi hatdr 236

111

Paczolay Elek (biro) 87
Padloce (helyseg) 145
Padnice (dulo) 238
Pagai Jano rychtar 100
Paholok Szantd fdldek is Legeld 151
Pqor csaldd 185
Pajor Istvdny 186
pajtdk mege (szinto) 260
Pajtak megett fekvd fdldek Zihumnja) 78
pajtdk mellett fekvd fdldek 106
Pakhuy Fdkiek Ritek 151
Paklin Miklds 62
Paksy (birtokos) 199
Palahta (= Palojta) 183
Paldnk (helyseg, erod) 95, 96
paldntds hegyallya 131
PalAsta (puszta) 149
Paldst (helyseg) 115, 116, 237, 238, 238
lisd meg: Radopalist
Paldsth (helyseg) 36, 156
Paldsthtali (helyseg) 35
Palasthy csaldd 105
Paldsti (birtokos) 202, 203, 269
Paldsti jobbdgyai 115
Palast N. (birtokos) 120
Palasziko (erdo) 276
Pdl berke 154
Palcz 71
Pdld (helyseg) (= Pale) 187, 239. 240, 241,
263
Pdldi hatdr 240
Pdli (= Pauli) (= Paid) 241
Pdlenik, rodina 45
Palik (dQlo) 268
Pdlikovecz (erdo) 33
Palis Istvdny 73
Pdlkovdcs (erdo) 86
Pallagok (szinto) 259
Pallagok teteje (erdo) 134
Pallag-oldal (szanto) 264
Pallag oldal (szolohegy) 263
Pallag ritek 1 37
Pallag szdlldk 136
Pdlffy Miklds 272
Palojta (helyseg) 32
lasd meg: Palota
Palojta (helyseg) I0^
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Palojta 292
Palojtai volgy 106
Palojthay (csalad) 34
Palo, Luptak (prisaznyk) 89
Pdlosok zdrddja 135
Palotai (foldesiir) 32
Palota (= Palojta) (kozseg) 34
lasd meg: Rezen, Revzen, Vasarhely,
Felsopalota, Felso Palojta,
Hredzen, Nemespalota,
Palahta
Palota ret 50
Pankhegy (dulo) 238
Pankhegy (puszta) 221
Panska chrast (= Uradalmi cserje) 23
Pdnskd stdvka (= uradalmi tilos) (erdo) 178
Pdnski hdj, zeme 304
Pantz (szanto) 288
papdrok 27
Papberk 170
Papfoldek (szanto) 217
Papfolde (szantofold) 58
pap haraszt (dulo) 97
Papharasztja (legelo) 29
paphdz alatti (dulo) 201
Paphegy (hegy) 54
Paphegy (erdo) 115, 288
Pap hegy (szantofold) 80, 113
Papkutja (dulo) 37
Papkutja (forras) 37
Papkutja (ret, szantofold) 50
Papldb dul6 285
Pap megy (erdo) 80
Pap ret 154, 176
Papsor (dulo) 228
papszog (du'lo) 161
lasd meg: Miko foldek
paptdl (dulo) 199
Paradi viz 130
Parasa dulS (= Ispany oldal) 139
Parasai folyo 139
Parassa pataka 17 3
parassa volgy 173
Part (dulo) 165
Part (= Hrb) (erdo) 178
Parti foldi dUlok 138
Parti foldek (szanto) 185
Part ok dulls 155
parton tul (dulo) 178
Parton vald {= Malom oldal) (dulo) 172
Partsz6ll6 86
Parwald (erdo) 317
Pdska dans 238
pdjr (dulo) 98
pdsti (ret) 25
Pdst legeld 61, \1Q

365

~pdston tul 186
Pdszkom (szanto) 305
Pdsztho ir Paszto) (kozseg) 170
Pdsztoha (= Paszto) 169
Pdsztd (= Ipoly Pasztho) (kozseg) 169, 171
lasd meg: Szakalos paszto
Pdsztdi Uradalom 245
pdsz tor-fold 131
Pdsztori Istvdny bird 166
Paraj Mdrtonni 238
/\zrflA:famW (szollok) 72
. ,
paraAr/ r^r 120
Patak (legelo) 312
Para^ puszta 86
Patakra dulld lapdlyos 158
ParaJt r^r (dulo) 120
Patintsa (= Zsobrak allya) 30
ParArds (helyseg) 235
Patkdsi puszta 300
patkdskd (hegy) 259
/'aritdJ T e K ^ r (helyseg) 300
?
/•a/ifcdj Udvarnok (helyseg) 300
patocim (szanto) 305
Patocini (diilo) 83, 300
Patrimonial retek 110
Patvarcz (kozseg) 315
Paukeszgrund 69
Pauli (= Paid) 241
Paulov (szemelynev) 112
Pazist (ret) 223
Pazit (legelo) 103
Pdzmdnhegy 238
Pdzmdn (Hont testvere) lovag V-ZO
P a z m i n P^ter 37
/»<fr«r dif/d 285
Pazj/Y (legelo) 80
Pebiroikorvd (erdo) 276
Pecsenic (kozseg) 242, 244
Pecsenicz (kozseg) 242, 243, 244
lasd meg: SzoUos, Hontbesenyod
Pecsenyitz (= Pecsenicz) (kozseg) 242, 243
Pecs (helyseg) 122
Pecsi (csaladi melleknev) 122
Pecsvdrad (helyseg) 318
Pedy rdtke ritek 80
Pili Gydrgy eskUdt 313
Pelsdcz (helyseg) 79, 274
Pdly (nemesi csalad) 46
P^nzes foldek (szantofold) 55
Perecsdnyi (= Perotseny) (helyseg) 245
Perec vize (folyo) 124, 228, 297, 298
Pereczanyi (= Perotseny) (helyseg) 245
Peres (dulo) 37
Peres hegy 197
Peres (legelo) 37, 261
Peres puszta 184, 214
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Peres (szanto) 190, 191
Pereszliny (helyseg) 54, 55, 57, 249
pereszienyi csontmaradvdnyok 182
Pereszienyi hatdr 312
Pereszienyi Jdnos eskiidt 171
Pereszienyi jdrdk 55
Peretz patak 189
Perg (= Pierg) (helyseg) 251
lasd meg: Siglisberg, Siglisperg,
Syglusperg
Pergyes (szinto) 114
Pemye csaldd 61
Pernyes fdldek 238
Pemye sort kertek 61
Perdcseny (helyseg) (= Perotscny) 180, 245,
246, 248, 249, 250, 250
Perdcsenyi hatdr 73
Perdtseny (kozseg) 245
lisd meg: Perecsinyi, Pereczanyi,
Perocseny
Pesti Egyetem 66
Pesti Frigyes 51, 52
lisd meg: Pesty Frigyes
Pesti orszdg lit 25 3
Pest (viros) 51, 127, 182, 264
Pesty Frigyes 243, 315
lisd meg: Pesti Frigyes
Peszek (helyseg) (= Nagy Peszek) 228,
229, 298
Petintsa allya (szintofold) 111
PetdAddm bird 111
Pet6 (dulo) 131, 238
PeM(hegy) 131
Pet6 Jdnos esktidt 171
Petrovics Gydrgy (jegyzo) 106
Petrus de Horh (szemelynev) 141
Petrus de Komskeny 141
Petrzel Mdtyds eskudt 126
Petsenicz (kozseg) 39
Petyen (helyseg) 141
Pezga feletti legeld 110
piacz sor (utca) 245
picsaci cvik 142
Pierg (helyseg) 126, 251, 252, 314
lasd m^: Perg
pildt (diilo) 97
pilisi apdtsdg 42
Pilisy Istvdn Oegyzo) 241
pilldt pallag (dulo) 98
PUxen (helyseg) 68
Pilzner (binyasznev) 67, 68
Pinczek fdldtt (dulo) 158
Pinczek fdldtt (= nad Pivnici) (dulo) 285
pinczeki dulldk 201
Pinczesek (dulo) 199
Pinczevdlgy (dulo) 37
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Pinderowa Dolina ret 277
Piner (csalidnev) 271
Pinke (dulo) 238
Pinteri bercz 248
Pinter Kdroly 94, 234, 256, 283
Piri puszta 300
m puszta 301
Piroska 83
Pirovszke winice (kopis foldek) 301
Piry (biro csalid) 301
Pisdk (csalidnev) 246
Pivdma Sztranya erdd hegy 149
Pjenov Vrch (fold) 282
Pjerscht (csaladnev) 271
Pjorgi erdd 212
Plachy 190, 191
Plachy (csalidnev) 230
Plachy urak 198, 199
Plastina (dulo) 235
Plebdnia ret 70
Plecsd (dulo) 238
Pies (erdo) 184
Pleska (erdo) 48
Pieskai fdld (szinto) 114
Pieska irtds (ret) 181
Pieska (szinto) 302
Pleso (to) 292
Pleszk (erdo) 47
Plieski szdlld hegyek 149
Plieskov Mocsari Dievnicze felsd 79
pliska (szinto) 305
Pljeska (erdo) 301
Plossina (szintofold) 39
Plostat (fold) 282
Ploltina (dulo) 31
Plohiny, hon 44
Plies Podkolovratnd (dulo) 48
Pobor csaldd 220
Pobori Jdnos 28
Pochodntk (dulo) 48
Pocsafalva (= Pocsuvadlo regi neve) 252
Pocsavilla (= Pocsuvadlo regi neve) 252
Pdcsicska (dulo) 120
Pocsofalva (= Pocsuvadlo regi neve) 252
Pocsovilla (= Pocsuvadlo regi neve) 252
Pocsuvadlo (helyseg) 39, 126, 251, 252, 2
lisd meg: Bacsofalva, Pocsafalva,
Pocsavilla, Pocsofalva,
Pocsovilla, Poholla
Pocsuvadloi td 252
pod Babou, dah 44
Pod Bohov Vrsok (ret, erdo) 254
Pod Bralce fdldek 277
Pod Bralo (erd6') 320
Podbrehi szdntd fdldek (dUUo) 41
Podbresztin melletti dUld 212
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pod Cestom w Komeni (dulo) 235
pod cietim (erdos hely) 79
PoddlhUchrast (dfilo) 48
Pod Dudi fdldek 111
Pod Dupemom (legelo) 301
pod Dupeneze (ret) 301
Podftdinik (dulo) 48
Podhdjom (kaszalo) 48
Pod Hali Erd 6 151
Podhalik erdd 252
Pod havrdnkov^ (kaszalo) 48
Podhavrdnku Zliebke (dulo) 48
pod Heravcim, dah 44
Podhi Odbeluju (dulo) 48
podhornau horau (dul6') 235
Podjame (erdos hely) 79
Pod jarrom (gyep) 301
Pod Kameni vrch (ret, erd6) 254
pod Kecskom 142
pod Kltics (szanto) 305
Podkolovratnim (legelo) 48
Pod Kolyarkon Legeld 211
Pod Konopniska 176
Pod Kriwinom kertek 211
Pod Laczkov cselin (diilo) 274
Pod Lhdfu (forras) 320
Pod Lipim (szanto) 305
Pod Lipini Fdldek Retek 151
Pod lipja 103
Pod Lipov Vrch (erdo) 282
Podlusdnyi puszta 315, 316
Podluzsan (puszta) (= Polosan) 316
Podmdcinsko (dulo) 48
pod pasienkti (ret) 305
Pod Pazirkon wrszbe 216
Pod Rdzsds duld (= Rozsas alatt) 285
Pod Sadi (retek) 320
Pod Sdgh (szanto) 285
Podslhajec (dulo) 48
Podstdlik (dulo) 48
Pod Stenkowon fdldek 277
Podstaiik (kaszalo) 48
Pod Szittnom Forrds 152
Pod Szittnyencom Erdd 151
Pod Szityincom (= zseller Terek) 152
Pod Sztdric (retek) 320
Podsztarim hdjom (diilo) 212
pod Tovom (szanto) 223
Pod Vinicdmi Duld (kenderes foldek) 285
pod Vinicske 142
pod Visjnu 143
pod Vrchy (erdos hely) 79
Pod zitnim Jarkom (ret) 94
Poginy drok viz mosds 135
Pogdnyhegy (erdo) 71
Pogdny hegy (= Pohonsky vrch) 105
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Pogdnypatak 182
Pogdnysir (volgy) 34
Pogany Temetisi duld 246, 248
pogdny temetd (dulo) 250
Pogdny templomi dQld 250
Pogdnyvdr (hegy) 34
Pogdny Vdr (= Kamenszki Vrch) (hegy) 33
Poholla (= Pocsuvadlo regi neve) 252
Pohonsky Vrch (= Pogany hegy) (erdo) 105
Pohorella (helyseg) 108
Pdka alljai Kertek (szanto) 216
Pdka (erdo) 56
Pdka haraszt (legelo) 216
Pdka (szanto) 216
Pokhancz Fdkiek Retek 151
Pokhaus (erdo) 25 3
pokol (dulo) 268
Pokolfa (szanto) 264
Polak Ondrej Grnok) 242
Polcsert (szemelynev) 314
Poloricok (ncpnev) 237
Polosan (* Podluzsan regi neve) 316
Pdlyahegy 156
Polydkdrka (legelo) 217
polydk gyUpe (szanto) 259
Polyan (= rossz retek) 78
Polya (ret, fold) 253
Pomolky Gdbor bird 310
Pomori Mihal bird 145
Ponec Vrch (erdo) 88
Pongrdtz (birtokos) 302
Ponikli (csaladnev) 288
Ponjecz Vrch (mezo) 88
popalenice (ret) 222
Popolka, famith 307
Popp Kiitja 71
Porhau^ (erdo) 277
Poros hegy (szanto es legelo) 149
Porosin (dulo) 102, 103
Porosin (= Porosvolgy) 129
Porosov vrch 206
Porosvolgy (= Porosin) 129
Poroszldsok (szantofoldek) 58
Pdsa duld rit 137
Poson (= Pozsony) 218
posonyi kerii let 113
Pdstd (tohely) 135
Posudinszky na viniczjami (dulo) 212
Posvdny (erdo) 298
posvdnyi forrds 299
posvdnyi fdldek (szanto) 298
posvdnyocskdk felett (* Na Mocsdrikach)
(dulo) 32
Posvdny (szanto) 298
Posvdny vdlgy 297
Poszorjan a Rowen (foldek) 320
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Poszorjan a RoweH (retek) 320
posxtocsdk (fold) 131
PdtUkok (dulo) 268
,j>otocki wreck" (hegy) 36
Pozsony (= Poson) J18, 218
Pozsonyi keriilet 26, 61, 108, 113, 115,
176, 190, 191, 202, 203, 222, 235,
284, 293, 310
Pds6l6k6 (koves parlag) 59
Prandorf {= FrauendorO 107
Prasiva dolinka, zeme 304
Praszticza (szolo) 88
Pred Gyiru (kert, ret, szinto) 254
Pred Kameni Vrch (ret, erdo) 254
Predne hike (ret) 80
Predni Szadi fdldek 277
pred Vinice hora (= szolok elotti erdo) 64
pred Vinnice hora (erdo szolovel) 64
Pred zabradi (ret) 223
Prili Istvdny bird 313
Prelosok (dulo) 83
Prencsfalu (= Prencsov) (= Prinzdorf)
(kozseg) 253, 255.255, 320
Prencsfalva 319
Prencsov (= Prencsfalu) 253
Priboj (szanto) 103
PriBreszte 176
Pri cejernij hruski (dulo) 53
, pri Celine (dulo) 65
Pri cerweneg Studni fdldek 277
Pri Csankovszkej ChodAika 293
Pri Cservenom Kriszt 176
Priczell Vilmos Oegyzo) 66, 79, 179
lasd meg: Prizell Vilmos
pri Kapluk 142
pri Klene 142
Pri Koncitum Wrszku fdldek 111
Pri Krisi na Doline Kender fdldek 277
Pri Kriii (szanto) 223
Pri Ladzanszky Ceste 176
Pri Lticskah Krizsma (szantofold) 176
Prilvohu (dulo) 202
Pri malom Wrszku fdldek 277
Primasi Urasdgi major 70
Primatialis Uradalmi Erdd 69
Pri mlyne Podstiilik (kaszalo) 48
Prindlgrund (erdo) 317
Pri novej ceste dUld 176
Prinz comes 255
Prinzdorf (= Prencsfalu) 253
pri okmiloky hruski (szanto) 305
PriPanenki 176
pri rado hruskint (szanto) 305
Pri Ribniku fdldek 111
Pri Sibeniczjach (mezo) 88
Priskdk 109

lasd meg: Felso nagy pallagok,
also nagy pallagok
Priskin Mih richtdr 215
Pri spalenej Anfi (hatirn6v) 231
Priszter Andrds (plebanos) 232
Pri TehelUe 293
pri Terjanszkom chotdr (ret) 305
pri Vdrmegyi 144
pri velkom dreve (dClo) 144
Privelkom Jdrku (szanto) 223
^ pri velkom (= malom kamenci) (dGlo) 144
Pri Vinicah (dGlo) 176
Pri Winicdch (erd6) 320
Prizell Vilmos Oegyzo) 24, 31
lasd meg: Priczell Vilmos
pri Zsemkrovskom chotare 142
Prjeloke (szanto) 282
Prohdszka Mdtyds 51,52
Prostredni smudine, zeme 304
prostrednich horuijach 142
Prosznyiszka diilld (szanto) 208
Prosztrednje hone (doUo) 41
Prowjenki (dGlo) 235
Priicskds Szdlld 170
Puczko szdg 245
Pugganz (helyseg) 51
lasd meg: Bakabanya
Pukancz (helyseg) 51, 52
lasd meg: Bakabanya
Pukano (Bakabanya) 53
Puka (szantofold) 104
Pukljar (erdo) 53
Pulya (erdo) 59
Purger (csaladnev) 271
Puriss (birtokos) 151
Purissorvi Hora Erdd 151
Pusti sadi (hegy) 206
Puszta 219
puszta csarda (puszta) 38
Pusztafalu 170, 238
puszta falu (puszta) 38
Pusztdkban levd hajlekok 111
Pusztdk szdlld 111
Puszta legeld 190, 191
Puszta Palota (kosziklas hegy) 49
Pusztarit 55
Puszta Szicsinyke 160
Puszta Szelesteny 315
puszta szdlldk (dGlo) 98, 201, 279
puszta szdlldk (fold) 25
puszta szdlldk fdldtti (dGlo) 201
Pusztatemplom 156
Puszta templom (dGlo) 246, 248
Puszta Templom (volgy) 156
Puszte vinice (szolo) 293
Putisztye (Foldek) 152

HONT V A R M E G Y E
Rabota (familie) 204
Racsina (szolo) 242
Raczok rettye (ret) 265
Racz szog (ret) 269
Radoniste (erdd) 178
Radopaldst (helyseg) 238
lasd meg: Palast
Rados Jdzsef ihko) 167
Radovanky (szollo hegy) 206
lasd meg: Radvanky szollo hegyek
Radvanky (szollo hegyek) 206
lasd meg: Radovanky szollo hegy
Rafajke (szantofold) 39
Rahoje Lucky (ret) 253
Raiz Pdl Oegyzo) 140
Rajcsdnvi (birtokos) 185
Rajd (erdo) 242
Raj (moifare) 45
Rajndld 255
Rajner Josef 313
rajski potok (legelo) 235
Rakitovec (diilo) 31
Rdkkdi Rakovszky Istvdn 218
lasd meg: Rakovszky Istvan
Rdklapos (duld) 238
Rdkoc (helyseg) 256, 257
Rdkocz (= Also Rakoncza) (helyseg)
232, 233, 256, 257
Rdkdczi (birtokos) 199
Rdkoczi Ferenc 35
rdkdczi hatdr 233
Rdkdczi Rdkdczy csaldd 257
Rdkdczy (birtokos) 256, 301
Rdkdczy Ferencz 47, 172
Rdkdczy Mdtyds (birtokos) 233
Rdkdczy Sdndor (birtokos) 257
Rakonca (helyseg) 36
Rakoncza (= Also Rakoncza) (helyseg)
233, 301
Rakonczai hatdr 305
Rakonczay csaldd 36
Rakdtovcze ritek (dii'ld) 112
rakottyds (erdd, berc, patak) 181
rakdttydsi fdld 279
Rakottyds (ret) 265
Rakottyds (szantofold) 217
Rakottyds td 49
Rdkotzyho Stdrie ritek 277
Rakovcok (dolinka) 44
Rakovcok (studnicke) 44
Rakdvszky Istvdn
lasd meg: Rakkoi Rakovszky Istvan
Raksany Pdl Oegyzo) 243
Rdrdi puszta 62
Rdsztohi (erdd) 305
Rdsztohi (szdld) 305
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Ratal (szdld) 162, 164
Rataj (rodina) 45
Rdthonyi (csaladnev) 94
Ravasz lyuk (duld) 269
Ravnyay hegyi siksdgok 290
Rdzsony (du'lo) 85
Rei (duld) 238
Regman (csaladnev) 246
Reichenthal (= Richnova) volgy 314
reketye hegy 128
Rekitye (dulld) 41
Remete hdz 139
Remete hdz (erdd) 162, 164
Remete kut (diild) (erdd) 139
Remete Kutja (diild) 248
remetevdlgy (barlang) 227
Remetonskuv (erdd) 48
Remetyina kiit (forras es Ret) 152
Reme zonskuv (mezd) 48
Remjdr Mdti (biro) 319
Rendek (duld) 238
Renneki szdntdfdld 114
RipafdM (duld) 172
restdrrit 259
restdrrit fdle (szanto) 259
Rit eleje 280
ritkik (diild) 260
ritkik fdle (diild) 260
Ritkertek (szantofold) 135
Rit kdz (ret) 312
Reves telke (duld) 238
Revzen (helyseg) 34
lasd meg: Palota
Rezen (helyseg) 34
lasd meg: Palota
Ribai Kutikdndl (duld) 224
Ribdra viggel (duld) 199
Ribnik (duld) 305
Ribnik (erdd) 320
Ribnyik Fdldek 151
Ribnyik fdldek ritek 320
Richnova (= Reichental) (volgy) 314
Rigel (erdd) 285
rigdhegy (berc) 259
Rigd hegy (szdld) 249, 263
Rigd Mdj (domb) 103
Rikkantyii (szdld) 86
Rikla dolina 208
Rixd fdkiek (retek) 277
Robert Kdroly (kiraly) 227. 227, 256, 257
lasd meg: Karoly Robert
Rodhauky (szdlldk) 47
Rohdcs Jdnos Oegyzo) 305
Rohot (diild) 183
rdka gdddr (= Listi Jama) (duld) 32 "
Rdka lyukak fdldtti fdldek 62
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Rdka Lyukaki dulo Ortds
vizfeszeki dulo) 138
Rokds drok 248
Rokds domb 158
Rokdsto 170
role pod Winicjami (diilo) 235
Rdnya (dulo) 219
Ronyicska (du'lo) 37
Rosenberg 146
Rostati (retek) 53
rossz retek (= Polyan) 78
Roth (csaladnev) 271
Roth (erdei tisztas) 69
Roven Majorja 88
Roveii (pustatina) 307
Roveny (diilo) 223
Rovne (szolo) 39
Rovni vrch (= egyenes hegy) 176
Rownye fdldek (retek, gyiimolcsos) 277
Rozkovd strdAa (hon) 44
Rozkovd strdna (role) 44
Rdzsabdnya (diilo) 73
Rdzsabdnya (erdo) 71
Rdzsafdldek 68
Rdzsahegy allya 238
Rdzsds alatt (= Pod Rozsas) (dulo) 285
Rdzsds hegy Dulo 285
Rozsdsok (erdo) 280
Rozsdson tul (= Za Rozsas) (dulo) 285
Rozsas pallag (diilo) 224
Rozsaspallag (legelo) 280
Rdzsds parlag 62, 63
Rozsnyd (helyseg) 172
rozsnydi kdptalan 173
Rdrsch (csaladnev) 271
rdvidek (diilo) 181
Rdvid fdld (diilo) 114
Rovid fdld 139
lasd meg: Bene fold
rdvid fdldek 154
Rdvid patak 173
Rubanicke (hora) 304
7?uosr (szolohegy) 242
Russd (dulo) 238
i?uf^fl/ (kozbirtokos) 199
Rutkay Mdr (birtokos) 257
Ruvtok (szanto foldek) 68
Sadgh (= Ipoly sag) (helyseg) 172
Sdborok (erdo) 56
Saborok (szanto) 59
Sddarka (szolo) 259
Safranice (gyiimolcsos, kaszalo) 53
Sdg (helyseg) IJ6, 175
Sdgh (helyseg) 26

Sdghegy 284, 285
Sdgi oldal (szanto) 191, 192
Sdgi vetd 127
Sahi (= Ipolysag) (Helyseg) 172
Sajberstein (csaladnev) 271
Sajgo fejedelem 250
Sajgd vdr 250
Sajta berek (erdo, ret) 288
Sajtosok (szanto) 264
Salgdi Miklds 250
Salgd vdr 244, 250
Salk (szemelynev) 266
Said reteg (kertek, retek) 59
Salzbank (dulo) 271
Samson (szanto) 161, 163
Sanct Benedek de juxta Gron (kaptalan) 145
Sdncz irtds fdldek 135, 136
Sanczi dulld 208
Sdncz megett (szanto) 217
Sdnd (helyseg) 99
Sdndi hatdr 99
Sdndori puszta 222
Sanina (ret) 80
Sanna retek (diillo) 41
Sdrd melldkiek (szanto) 298
Sdrfdi (dulo) 201
Sdrik Mdtyds biro 147
Sarina Kiirtdsdn innen (ret) 315
Sarina Kiirtdsdn tiil (ret) 315
Sdrkdnyos (erdo) 298
Sdrkdnyos (szanto) 298
Sdrkdny tdres (erdoreszlet) 140
Sdrmegi (du'lo) 201
Sdr meilek (diilo) 279
Sdroskiit (diilo) 85
sdros mezd (= Malac a Velkuo Blate) 106
Saros ret 203
Sdros ut 202, 203
Sds forrds 108
Sashegy (erdo) 70
Sdska diilo (szanto) 124
Sds (rodina) 45
Saster (csaladnev) 271
Saxonia (tartomany) 64, 178
Sbardellatis Jdnos Agoston (Vaci Puspok)
238, 238
Schaller Jdnos (biro) 92
Scheilig, Lendrd (jegyzo) 318
Schemici (volgy) 194
Schigrozo, Fdldek Retek 151
Schigrum Fdldek Retek 151
Schiller Gottfried (biro) 251
Schingljarovd Fdldek Retek 152
Schlik Lipdt (grof tabornok) 35
Schmidgasse (dulo) 53
lasd meg: Smikos

HONT VARMEGYE
Schultz Jdnos (jegyzo) 255
Schus Sigmond (jegyzo) 249
Schusztronka (erdd) 276
Schusztronka Irtvdny 277
Schwelter Josef kozbirtokos 313
Schwewelstelle (banya) 73
Sebechlebi (= Szebeleb) (helyseg) 271
Sebelahdzi nftek 110
lasd meg: nagy volgyi retek
Sebellai volgyi ritek 110
Seben (familia) 307
Sebes rit 280
Sebestyin (volgy) 261
Sedla (ret) 94
Sedlicno (= Magospart) pustatina 44, 307,
307
Sedlo (erdo) 320
Sedlon bok (legelo) 149
Selc (helyseg) 258
Selmeci felsd jdrds 251, 252, 276, 314, 319
Selmec (patak) 262
selmeci patak 300
Selmec volgy 262
Selmecz Alsdjdrdsi Keriilet 219
Selmecz bdnya (helyseg) 36, 52, 173, 277
Selmecz feli orszdg ut 129
Selmecz folyd 97, 98, 312
Selmecz (helyseg) 127, 129, 232, 245, 262,
264, 271, 272, 276, 300, 302
Selmeczi felsd keriilet 151, 276, 319
selmeczi folyo 97
selmeczi folyodgy 120
Selmeczi (hatar) 276
Selmeczi (jiras) 37, 41, 43, 48, 80, 82, 85,
88, 93, 97, 101, 120, 126, 127, 129,
147, 206, 212, 221, 232, 235, 256, 257,
261, 282, 302, 305, 311
Selmeczi jdrds alsd keriilete 111
Selmeczi kdmyik IS 2
Selmeczi kdzip ponti jdrds 111, 300
selmeczi Orszdg tit 91,120
Selmeczi vdlgy 82, 101, 300
Selmecz kdmyiki tavak 131
Selmecz kdzip jdrds 113, 111, 190, 300
Selmecz patak 94, 120, 147, 148, 232,
257, 262, 300, 301, 302, 305
Selmeczrdl Bdth feli vezetd orszdg Ut 53
Selmecztdl Szobig vezetd Orszdg Ut 264
Selmecz-vdczi orszdgut 131,181
Selmecz vize (patak) 93, 129, 301
Selmecz vdlgy 274
Selska obec 44
Selsky chotdr 44
Selymecz bdnya 101
Selymeczi orszdg Ut 103
Selymeczi patak 103, 128

Selymesi Bila (szolgabiro) 200
Simberi csaldd 111
Semeldnn (ret) 259
^emnici vdlgy 196
Septi wrch (hegy) 276
seregily hegy 118
seregily (szollo) 127
Sete (kozbirtokos) 199
Set it vdlgy 62
Seurotfalva (= Zsibrito) (helyseg) 320
Severet (= Zsibrito) (helyseg) 320
Sextius Ldszld (biro) 260
Sibenicsne (hegy) 195
Sibrit (= Zsibrito) (helyseg) 320
Siczko Berek (erdo) 163
Siebenbrod (= Szebeled) (helyseg) 271
Siebenbrot (= Szebeled) (helyseg) 271
Sienkon Wrch (hegy) 276
Sigfrid (szemelynev) 320
Siglisberg (helyseg) 251
lasd meg: Perg
Siglisperg (= Perg) (helyseg) 231
lasd meg: Pierg
Sikerek (szanto) 181
Sikerek (szolo) 104
Sikeres 101
Siket drok 199
siket berek 280
Sikkis oldal 85
Silva ritek 118
Simonyi (birtokos) 219
Singer (dulo) 238 .
Singli viz (ret, erdo) 254
Sinka Domb 131
lasd meg: Botka szdge
Sinkovd Stranga (duld) 254
Sinkovics Jdnos bird 111
Sipek (helyseg) 82, 129, 269, 271
Sipiki hatdr 300
Sipka oMal 238
Sipkovec (erdds hely) 79
Sipos Andrds ekadt 111
Sirak (kdzseg) 25, 119, 131, 201, 259,
260, 260
lasd meg: Felkeszi, Keszi, Sirok
Sirak oldal (erdd) 113
Sirakovec 83
Siret (erdd) 298
Sirina (szanto) 254
^iriny (duld) 48
Sirocina (= szeles duld) 23
Sirok (= Sirak) (helyseg) 260
Sirokd pazsit (duld) 253
Siroka Wra^t (haraszt) 319
Siroki prilohi (duld) 255
Sirokje (duld) 235
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Sirokje luki (= szeles retek) 78
Sirokje zeme Siro6eny {- szeles foldek) 106
Siroky (mezo) 235
Sivrit (szemelynev) 320
Skepnicza (erdo) 285
Slabina vdlgy 231
Slamjarskd luka (szanto) 253
Slankou vriok (erdo) 48
Sldvikovd rit 277
Sleifenrit 69
Smeruitky (&st chotara) 45
Smeringay Jdnos (jegyzo) 223
Smikos (dulo) 53
lasd meg: Schmidgasse
Snirer Mihdly bird 297
Sddar (szanto) 264
Sdhegy (erdo) 70
Sokol (erdohegy) 206
Sokolyos szdntdfdld 50
Sdlyom nevQ ember falva 289
Som (ret) 184
Somoczer (dulo) 120
Somogy (hegyoldal) 135
Somogyi Kdroly (birtokos) 219, 267
Somogyi Mdrton eskiidt 73
Somogy magos hegy 208
Somogy megye 123
Somogyoldal 135
Somos (erdo) 312
SomoskS (szirt) 220
Sds domb 202, 203
Sds (hegyoldal) 49
Sdskdrte (ret) 265
Sds Kut forrds 71
Sds pallag 248
sds part (szanto) 280
Sdspdst (szanto) 173
Sds rit 190, 191
Sds vizforrdsok 202, 203
Sovcoj hdj (mezo) 83
Sdrhdz 149
Spanielka (= spanyolfoldje) 23
Spanje Bjeli (dulo) 235
Spanjel hegy ds erdd 149
spanyolfoldje {= Spanielka) 23
Spitdl (forras) 52
Spodni Meznik (dolinka) 44
Sruchy potok (dulo) 65
Stacsnik (erdo) 53
Stddlov (dolo) 254
Stdjik (dulo) 300
Stdliky (hegy) 46
Stampoch (= Steinboch) (malom) 47
Stampoch (= Steinbach) (csarda) 53
Stamposzka dolina (volgy) 53
Stanfarigel horni a dolni (erdo) 319

HELYNEVTARA

Stanko (familia) 307
Stard hora (erdo) 176
Stare Garbe ritek 277
Stari ban (erdo) 53
Stari Hdj (erdo) 151, 276
Stari Hdj Irtvdny 277
Stary majer 307
Staug Georg 73
stavdny haj (5ast chotara) 258
Stavenyvrsbk (erdo) 48
steflikovy dolniky (mezo) 88
Stefultd (helyseg) 251
Steinbach alatt fekvd fd 314
Steinbachi malom 314
Steinbach (= kopatak) 187
Steinbach puszta 126
Steinbach (= Stampoch) (csarda) 53
Steinboch (= Stampoch) (malom) 47
Steiner (csaladnev) 271
Steinhaufen 142
Steinlein Otto (grof) 120, 269
Stenkonka foldek) 277
Stierwiese (= Bujaisa luka) 143
Stimmel (csaladnev) 271
Stinkrar (szolohegy) 242
Stok (dulo) 271
Stome Tale (retek) 282
Strdcsovo (szolo) 39
Strampoch kertek 111
Strana nad Studni 142
Strarui Pod vinicna 145
Strdnye fdkiek 211
Strdnye ritek 211
Stramy Vrch (erdos hely) 79
Strdt (szanto) 253
strdzsa pdst 95
Striboma ritek 211
Strengenthal (= AUmosenstoUe) (banya)
67, 70
Strmoci (Vrch) 304
Stubnyafurdo 283
Studendk luka 304
Studenec (volgy) 207
Studne (vrsok) 76
Styepnyik (lit) 185
Suchansky chotdr 214
Suchi lazi (retek) 301
Suchi potok (agyagos fold) 233
Suchi potok fdkiek 211
Suchy potok (kaszalo) 48
Sudince (= Ossod) (helyseg) 235
Sugody csaldd 106
Suhajda Andrds bird 187
Surdny (szanto) 202, 203
Surda (uregek) 293
Suro Burco (prisasni) 252

HONT VARMEGYE
Suska Jdnos t fildt 126
Suska ortds (dujo) 224
Sulledek (erdoreszlet) 140
saiyki hatdr 184
Suse (legelo) 50
Svajga ret (szanto) 80
Svatoplug (= Szvatopluk) 169
SwjatoHna woda (forras) 236
Syglusperg (= Perg) (helyseg) 251

SzabadfoU (dulo) 37
szabadosok (szolo) 155
Szabad pdst (legelo) 224
Szabo Andrds (biro) 63
Szabo csaldd 55
Szabo Istvdn (biro) 218
Szabd ret 55
Szadi szdldhegy 293
Szadrjenke (szolo) 212
Szdgodo bercz (erdo) 59
Szajba (ret) 320
szakadds ur 58
Szakdllos (helyseg) 159, 181, 245, 248
Szakdllosi hatdr 216
Szakdllosi ut mellike (szanto) 181
Szakdlospdszto (helyseg) 171
lasd meg: Paszto
szakdlvolgy (erd6') 97
Szakdl volgy (legelo) 98
Szakaszto (erdo) 148
Szakolca 118
Szaladi hegy (szolo) 184
Szdlas erdd 149
Szalasvolgy 68
szalasvolgyi patak 68
Szalasziko foldek 277
5zfltor /i^feit 277
Szalatna (helyseg) 261, 2(52
, lasd meg: Szalatnya
Szalatnya (helyseg) 262, 262
lasd meg: Szalatna, Szlatina, Szalattnya,
Hont, Szalatnya, Zalatna
Szalatnyai hatdr 147, 148
Szalattnya (helyseg) 129, 130
lasd m^: Szalatnya
Szalka (helyseg) 159, 208, 239, 240, 263,
264, 265, 266, 266
lasd meg: Zalka
Szalkai Alsd hatdr 266
Szalkai Felsd hatdr 266
Szalkai hatdr 240
Szalkai jdrds 169
Szalka (mezovaros) 279
lasd meg: Ipoly Szalka
Szdlldska (dulo) 295

SzdlMsok (legelo) 50
Szalmds alja (diilo) 37
Szalmas allya (ret) 38
Szalmds oldal (legelo) 38
Szdlos erdd 62
Szdlos legeld 62
Szdmla (kozlegelo) 124
Szanda Tereny (helyseg) 102
Szand (dullo) 67
Szand (szemelynev) 67
Szanjarke (hegy) 195
Szdntai hatdr 62, 63, 268
Szante (helyseg) 81
Szdnthd (helyseg) 124, 220
Szdntd fdkiek (szanto) 56
• Szdntd (helyseg) 86, 267, 268
lasd meg: Dios Szanto
Szdntd hegy (legelo) 58
Szdntdi hatdr 61, 62, 80, 86, 268
Szapdry (groO (birtokos) 80
Szapkdsok (diilo) 268
Szdraz drok 248
Szdrd (helyseg) 124
szdrdi hatdr 86
Szarenja (ultetes) 47
Szarhagynits oldal 139
lasd meg: Brezka
Szarka part 28, 155
Szarka part szdlld Leklinczen 29
Szarkds erddsig (legelo) 62
Szarkds fdldtt dQld (szanto) 62, 63
Szarkdsi diild (szanto) 80
Szarkds legeld 63
Szarvas (erdo) 261
Szarvashegy 48
Szarvasi erdd 147
Szarvaskd (erdo) 70
Szarvas kiit (forras) 293
Szarvasmdlyi hegy 226
Szdszhon 31, 79
Szdszorszdg 107
Szdzd (helyseg) 269, 270, 270,312
Szazdi-Egeresi erdd 158
Szdzdi hatdr 268
Szazjenki (= ultetvenyek) 100
Szebaska szdlld 62
szebaska vdlgy 62
Szebechlebe (helyseg) 233
lasd meg: Szebeleb
Szebelib (helyseg) 35, 271, 272, 273
lasd meg: Siebenbrod, Szebelled,
Szebechlebe, Sebechlebi,
Siebenbrot, Szebeled, Villa
Zebehgleb, Villa Zebeled
Szebelid (helyseg) 271
lasd meg: Szebeleb
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Szebelled (helyseg) 232, 233
lasd meg: Szebeleb
Szebellidi hatdr 206
Szebiny (helyseg) 318
Szicsinke (helyseg) 109, 156, 160, 161,
162, 163, 164, 164
Usd meg: Ipoly Szecsenke, Szecsenyke
Szicsinkei hatar 162
Szicsiny (helyseg) 160, 163
Szicsinyi csaldd 106, 250
Szicsinyi Simon 250
Szicsinyke (helyseg) 161, 162, 163
lasd meg: Szecsenke
Szicsiny (vdr) 246
Szecskdrowni Fdkiek, Ritek 152
Szedermdj (szanto) 50
Szedemyis (dulo) 217
Szedlicskd (puszta) 307
Szedl Lipdt Oegyzo) 164
Szedmdkov vrsok (domb) 230
szeginy mezdk (dulo) 119
Szeginyo (csarda) 117
Szeginyd (erdo) 117
Szeginy volgy (dulo) 279
Szeginy volgy parlagja (legelo) 217
Szeginy vdlgy (szanto) 217
Szeginka (= Szegyinka) (dUlo) 247
Szegyinka (= Szeginka) (dulo) 247
Szegyinka vdlgy 246
Szekacsd 263
lasd meg: felso hatar
Szekely curia 87
Szekercze (dulo) 190, 191
Szekeresd allya (irtvany) 264
Szekeresd-allya (ret) 265
Szekeresdi felsd hatdr 264, 266
Szekeres puszta 266
szikfdld oldal 170
Szikdidal 170
Sziktd (legelo) 264
Sziktd (to) 264
Szelcz (csermely) 202, 203
Szelcz (erdo) 114
Szelcz (helyseg) 36
Szelcz patak 190
Szilefdld (dulo) 131
Szelemen iitja (dulo) 86
Szelenka oldal (legelo) 37
Szeliny (helyseg) 119, 316
sziles diild (= Sirocina) 23
Szilesek (dulo) 181
sziles fdldek (= Sirokje zeme 5iro5ny) 106
sziles fdldek diilleje 208
Sziles fdldek (szanto) 55
Szeles hegy 149
Szileshomok (szanto) 55

sziles ritek (= Sirokje luki) 78
Szelestenyi puszta 316
Szelestyin puszta 315
sziles vdlgy 238
Szelez patak 115
Szelez (szanto) 115
Szilfdk (dulo) 317
Szilhegy 264
Szelldduld 139
lasd meg: varpataki duld
Szelld vdrak (duld) 269
Szelonka fdle (duld) 37
Szelonka (szdlld) 37
Szemerid (helyseg) 38
szemeridi hatdr 121
Szemere (szemelynev) 38
Szemer patak 103
Szemjithegy (szanto) 80
Szenya mdj (duld) 97
Szinahegy (erdd) 70
Szinigetd (pusztihely) 173
Szinigetd (volgy) 49
Szin igetd vdlgy 62
Szengyi (diild) 264
Szennveg oldal (erdd) 70
Szenogrdd (= Zenerag) (helyseg) 79, 106,
112, 274, 215,275, 292
Szenogrddi hatdr 231
Szent Adalbert (piispok) 67
Szent Andrds 195
Szentantal (helyseg) 252, 276, 277, 278,
278, 320
Szent Antali hatdr 216
Szentantali vdlgy 196
Szentegyed (= Zenthilyen) (helyseg) 152
Szent Gydrgy (helyseg) 124
Szent Gydrgy Mezeje (diild) 238
Szentgyiimdlcsi hegy (szdld) 58
Szenthdromsdg kdpolna 111
Szent Ilona kdpolna 85
Szent Istvdn kirdly 226, 221, 270
lasd meg: Szent Istvany
Szent Istvdn kirdly kdpolruija 71
Szent Istvdny 71
lasd meg: Szent Istvan kiraly
Szent Istvdny tire 71
Szentivdnyi (csalad) 46
Szent Kereszt (helyseg) 144, 145, 190, 191
Szent Kereszti (birtokos) 190, 191
Szent kereszt kiitja 85
Szentkirdly (puszta) 150
Szent Kut (biicsujaro hely) 248
szent Kuti kdpolna 312
Szent Ldszld kirdly 226, 221
Szent Mihdly 86
Szent Mihdly templom 85

HONT V A R M E G Y E
Szent Peter ere 265
Szent Peter ere (legelo) 264
Szentszog (arok) 182
Szerdahelyi (csalad) 46
szer (diilo) 268
Szeredi csaldd 139
Szero hely (dulo) 240
Szeriis kertek 61
Szesko Berek 161
Szete (helyseg) 57, 229, 268. 279, 281,
2S1, 312
lasd meg: Szethe, Szette
Szetei hatdr 58, 86, 217
Szetei utra diilo (szanto) 217
Szetejke Fold ret 111
Szethe (helyseg) 279
lasd meg: Szete
Szette (helyseg) 180
lasd meg: Szete
Szettei ut (szanto) 181
Szibritfalva (helyseg) 320
lasd meg: Zsibrito
Sziget eleje (diilo) 217
Szigeti retek 217
Sziget (legelo) 312
Sziget (ret) 72, 312
Szikerova hora (szolo) 212
Szikincze (taluhatar) 90
Szikincze folyo 90, 92, 122, 123, 124,
187, 228, 239, 240, 297
lasd meg: Szitnicza folyo
Szikincze patak (= Bach Szikincze) 46, 188,
189, 243, 298
Szikincze tdja 297
Szikincze videke 90
Szikincze volgye 111, 187, 298
Szikintze viz 310
Szikora (erdei vagas) 64
Szikora (retek) 64
Szilaknai (= Windschactt) hegyek 228
Szilas (dulo) 217
Szilaska (szanto) 172
Szilaveczky Istvdn (jegyzo) 56
Szilberke (dulo) 174
Szilfai (dulo) 138
Szilniczky Mihdly (jegyzo) 41, 100
Sziinik Lorinc (biro) 209
szilos alatti retek 62
Szilos (dulo) 97
szilos feletti foldek 61
Szilos (reti lapaly) 184
Szilvdgy erdo 61
Szilvdgy hegy 63
Szilvdgy kut (forras) 63
Szilvdgy mezd 61

Szilvdgy volgy 62
'Szilva retek 127
Szilvas Andrds (biro) 229
Szilvdsok (dulo) 148, 269, 280
Szilvdsok (kertek) 173
szilvdsok (ret) 173
Szinger Andrds (biro) 98
Szinyistya fdldek (dulo) 269
Szira {- Cseplyes erdo) (erdo) 56, 60
Szira hegy (legelo, kaszalo) 60
Szirvacsni (diilo) 320
Szitna bei Schemnitz (Berg) 142
Szitna hegy 48, 90, 126, 139, 243, 253,
282
Szitna-Lehota (helyseg) 232, 282, 283
lasd meg: Lehota
Szitna magaslat 298
Szitnicza folyo 90, 142, 298
lasd meg: Szikincze folyo
Szitno (hegy) 36
Szitnya (dulo) 268
Szitnya hegy 188
Szitnya hegye puszta 151
Szitnya (helyseg) 43
Szitnyanszky chodnik (diilo) 254
Szitnya puszta 152
Szitnyavdr 152
Szittya (helyseg) 237
Szivak, Michael (notar) 205
Szivszakajto bercz 59
Szkldrik Erno 257
Szlatina (helyseg) 261
lasd meg: Szalatnya
Szlatinkov (ret) 274
Szldvbaka 107
Szlimavke (diilo) 41
Szliuon patak 84
Szlivkova (ret) 253
Szlivnyo (diilo) 212
Szlnastrana (erdo) 88
Szliinye (diilo) 300
Szliinyo (dulo) 300
Szlunyovszki (dGlo) 300
Szobb fele vezetd Orszdg iit 61
Szobb (helyseg) 67, 72, 285, 317
Szob (helyseg) 245, 249, 264, 284,
286, 286
Szobi orszdgut 158
Szobok puszta 200
Szoboszlo (szemelynev) 286
Szoby csaldd 155
Szokola (helyseg) 287
lasd meg: Szokolya
Szokolai hatdr 73
Szokolai hegyldnczolat 250
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Szokol (szemelynev) 289
Szokolya (helyseg) 72, 197, 245, 287,
288, 289, 289
lasd meg: Martnau, Szokola
Szokolyai erdd 73
Szokoly ko (hegy) 149
Szo mor Imre (biro) 167
Szondi 95
Szondi Gyorgy 95
lasd meg: Szundi
Szoros (dulo) 97, 98
szo vad volgye 128
szdcske (fold) 25
Szocskis (dulo) 119
Szoglet 161
lasd meg: Miko foldek
Szog ritek (dulo) 120
Szolcz (diilo) 238
Sz6ll6 hegy 167
Szollohegy (dulo) 238
Szdllo hegye 224
Szollok alatt (dulo) 186, 224
Szollok alatti (dulo) 242, 298
Szollok alja (dulo) 124
SzolWkalja (volgy) 49
szolok elotti erdo (= pred Vinnice hora) 64
Szdlldk fdle (diilo) 56, 172
Szdlldk folott (diilo) 219
Szollok (szanto) 124
Szolldmdj (= Szulimaj) (erdo) 86
Szollds (helyseg) 244
lasd meg: Pecsenicz
szolldsok (= Vinnicke) 23
Szdldk 190, 191
Szolok is ritek Leklincen 29
Szdldk moge (diilo) 312
szolok utdni erdd (= za Vinnice hora) 64
Szdldmdl273
Sztamposzka dolina 54
Sztankov vrsch (diilo) 254
Sztard Dolina duld 285
Sztard hora (erdo) 223
Sztardhora (szolo) 149, 212, 272
Sztare Koponyicze (dulo) 223
Sztaricsa (dul6') 223
Sztaricsja (dullo) 41
Sztari novini dQld (szolo) (= Oreg Ujsag) 285
Sztdrke (= Sztreborne volgy) 196
Sztavki (dullo) 41
Sztranicska (legelo) 149
Sztrdnya (diilo) 43
Sztrdnya (erdo) 319
Sztrdnya (hegy) 103
Sztrdnya (legelo) 149, 242
Sztrdnya (szolo) 305
Sztraznik (domb) 292

Sztreborne (= Sztarke) (volgy) 196
Sztruzni potok (patak) 275
Sztudeni luki (= hideg retek) (dulo) 285,
286
Sztunyicskas (hegy) 156
Szuchdny (helys^) 106, 274, 292
lasd meg: Szuhany
Szuchdny volgy 106
Szud Dardzs (helyseg) 82
Szud (helyseg) 213, 223, 290, 291, 291
Szuha hegy 55
Szuha (helyseg) 292
Szuhdny (helyseg) 230, 292, 292
lasd meg: Szuchany
Szuhdnyi hatdr 292
Szuhdnyi Mihdly (jegyzo) 115
Szuha oldal (erdo) 56
Szuhaoldal Keleti (legelo) 55
Szuha oldal nyugati (szantofold) 55
Szuhdra jdrok (diilo) 55
Szuha volgy 56
Szulimdn (= Szollomaj) (erdo) 86
Szundi 140
lasd meg: Szondi Gyorgy
Szunyog Istvdny (biro) 127
Szunyogoseleje (ret) 136
Szunyogos gddre (vizmosas) 136
Sziird (helyseg) 86
Szurdok alja (ret) 184
Szurdok (dulo) 124, 268, 312
Szurdok (hegy) 259
Szurdoki diild 139
Szurdoki mezd 139
Szurdoki Puszta 139
szurdok (ret) 268
Szutyovszky Kdlmdn (szolgabiro) 298
Sziics (csaladnev) 123
Sziigyi (helyseg) 316
Szvatopluk nemzetsig 223
Szvrcsiny (= fenyofa erdo) (szolok) 47
Tabdnyi dulld fdldek 208
Tdbldk (diilo) 37
Taborisko (kus hori) 76
Tdcsnik (legelo) 242
Tajch rit 271
Talahta (birtok) 183
Tale (dulo) 93
Tale (szolohegy) 242
Tdle (zeme) 304
Tdlihd (diilo) 301
Talitskdsok (legelo) 312
Tdllak (dulo) 268
Talpas (hegy) 171
Tanais vize 231
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Tanitolak 246
Tanya (legelo) 240
Tanyeros gdddr (erdoreszlet) 140
Tapolnyai dullo 290
Tarcsdnyi puszta 121, 121
Tarics (dulo) 238
Tarjdn (torzsnev) 104
Tarkan (posvany) 47
Tarkas (erdo) 217
Tarkas (szanto) 217
Tarkdsvdlgy (erdo) 217
Tarrdsiak (szanto) 298
Tary csaldd 96
Tasmar (= Tasnar) (dulo) 247
Tasndr {= Tasmar) (dulo) 247
Tasnir (sz6'l6) 249
Tatdr-vdr 265
Tat (erdo) 288
Tavak kdzeli retek 280
tdgla egetd kemencze 145
tdglahdzndl (dulo) 186
teglds (szanto) 185
Tegzes Borfo (hatara) 293
Tegzes Borfo (helyseg) 145, 293, 294
lasd meg: Borfo
Tegzes Borfoi hatdr 61, 176
Tegzes csaldd 293
Tejes pallag 140
Tejes part (dulo) 280
Tekerulet (szanto) 113, 115
Teknos (szanto) 171
Teknyosek (dulo) 268
Tekovce (helyseg) 79
lasd meg: Czekocz
Telek (diilo) 172, 181, 201, 312
Teleki (groO 28, 29, 30
Teleki (szanto) 55
Telek Mb (szanto) 280
Telek utdni foldek 137, 138
Telepke (= Szegyinka) (volgy) 246, 247
Telki fdldek (dulo) 97, 120
temetd 27, 30, 71, 93, 111, 153, 185,
192, 249
Temeto felett (szanto) 191, 192
temetoi (fold) 25
temetd kert 265
Temetdknel livd kertek 61
Temetdnel (legelo) 280
Temetd pdzsit legeld 136
Templom alatt (szanto) 161, 163
Templom allyi forrds 249
Templom felett (dulo) 224
templom fdldek 69, 113
Templom fdle (dulo) 37
Templomi 165
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Templom Maroth (= Egyhazmarot)
(helyseg) 99
templom megetti szdntd fdldek 274
Templom Mester (retje) 154
Templom ret 154
templom (szanto foldje) 115
Templom szdld 86
Templom Tomya 249
templom utza 68
Tepla Strdn (erdo) 53
Tepla voda (forras) 53
Terain Disznds 141
Terbegec (helyseg) 295, 296
Terbegecz (helyseg) 25, 132, 154, 185,
186, 201, 210, 295, 296
terbegeczi drok 186
Terbegeczi (diilo) 132
Terbegeczi erdd 154
Terbegeczi hatdr ret 210
terbegeczi vdlgy 185
Terecska (mezo) 88
Tereny (= Felso Harfas) (helyseg) 104,
221, 235, 300
Tereny hatdra 102
terenyi fdldek (= Terjanszke) 129
Terenyi hatdr 305
Tergenye (helyseg) 217, 229, 297, 298,299
Terjanszke ir terenyi foldek) 129
Terjin 104
Terjenyi (birtokos) 155
Terjenyi csaldd 220
Temd (dulo) 238
Terpen (kozseg) 304
Terpincz (kozseg) 231
Tesa (helyseg) 180, 245, 250
Tesdri (bevandorlok) 301
Tisa (utsza) 245
Teskovszki Jdzsef biro 294
Teszer (helyseg) 213, 221, 257, 269, 300,
301 .
lasd meg: Felsoteszer, Egyhazasteszer
Teszeri curia 87
Teszeriek (dulo) 188
Teszeri hatdr 305
Teszer (= Udvarnok) (helyseg) 306
Tetxus de Borfd (birtokos) 145
Teuffel, Erasmus (fokapitany) 238
Thalike (mezo) 195
Thovi retek (dulo) 99
Thurdnszky (birtokos) 302
Thuri Gydrgy (varkapitany) 175
Thurdczy Kdroly (jegyzo) 238
Thuruck (Graf) 141
Tihany (birtokos) 113
Tihany (szanto) 114
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Tihanyi (birtokos) 132
Tihanyi csaldd 105
Tihanyi Tamds 185
Tijba (csaladnev) 183
Tilalmas Dolina 238
Tilalmas (dulo) 158
tilalmas pdst (legelo) 224
Tiszabura (helyseg) 294
Tiszta-viz Volgy 152
Tiszteletes (szanto) 264
Tixed (szanto) 124
Tlhajec (erdo) 48
Tloti vrch (erdohegy) 53
Tlsti vrch (hegy) 207
Todllds 139
todlldsiak (szanto) 298
To dllds (ret) 136
Tobidsok (szanto) 172
Tobdka 174
To fdle (du'lo) 188
To hely (nadas) 240
Toldy Pdl (torvenybiro) 33
To legelo 120
tdllak (ret) 268
Tolmdcs hegy (erdo) 70
tolvaj pincze 62
Tomelyovska (domb) 230
Tomka Samu (jegyzo) 30, 111
Tompafalva (= Tompa) (helyseg) 303
Tompafdlde (= Tompa) (helyseg) 303
Tompa (helyseg) 302, 303, 303
tompai hatdr 148
tompai szolldk 128
Tompai vetd 127
Tompalddony (helyseg) 303
Tompamardt (helyseg) 42
Tompa (szemelynev) 303
Tomperg (erdo) 320
Tompiarg (erdo) 277
Tompiarg (ret) 320
Topinec vdlgy 231
Topini u Sibenici (ret) 274
Topljinke (du'lo) 41
Topoly fdldes 185
Tordovdcsi fdldek (szanto) 56
Tordovdcsi oldal (erdo, legelo) 56
tordovdcs patak 56
Td (ret) 188
Tornaallya (telepules) 197
Torony (elpusztult telepules) 197
Tdt-Baka (= Bakabanya) (helyseg) 107, 107,
Tdtdomanyik (= Domanyik) (helyseg) 94
Tdth Damasdi (helyseg) 249
Tdth Ferencz (jegyzo) 200
Toth Frigyes (jegyzo) 199
Tdth hidja 124

Tdth Jdnos jegyzd 166
Tdth Jdnos (templomepito) 111
Tdth Sdmuel bird 171
Tdti (= Nemeti) (helyseg) 234
Totok fdldje 161, 163
Tdtszegi Patak 27
Tot szdg 27
Totth csaldd 137
Totth irtdsi Retek 137
Tdt-Ujfalu (helyseg) 145
lasd meg: Uj falu
Tdtyi lapos (irtas fold) 135
Tovocovskd (domb) 230
Tdkds Dona (erdo) 134
Tdkis (erdo) 38
Tdkds fdldek 61
Tdlgyes erdd 138, 265
Tdlgyes (helyseg) 263
Tdlgyesi hatdr 73
Tdlgyesi (helyseg) 72
Tdlgyoszlds (szant6) 58
Tdlgyfdi duld 138
Tdrdk bdrd 124
Tdrdkdk sdncza 312
Tdrdkdlis (kozlegelo) 124
tdrdk Sanczok 316
Tdtes kiittya (diilo) 238
Tdvi (ret) 103
td vises ret 131
Traineck Antal (jegyz6') 159
Trambajer (erdo) 317
Trauhof (var) 68
Trdvnik (gyep) 301
Trawnik (mezo) 88
Trdwnik retek 277
Trcskovon Sade (mezo) 88
Trencsfalu (helyseg) 276
Treti vrch (= harmadik hegy) 83
Tricpes (erdo) 242
Trndkon Wrch Fdldek es Legeld 151
Trnovec (erdo) 88
Tmovecz Brahe (mezo) 88
Trpinec (luka) 304
Trpin (helyseg) 78
Trpin obec 304, 304
Trpinsk^ chotdr 214
Trpkowd fdldek 277
Trstie (nadas) 48
Trsztyina Ndvod (= Nadas) (helyseg) 223
tubdn (regi kozseg) 237
Tubdnyi Jdnos (jegyzo) 104
Tubdka (arok) 109
Tubdkdk (malom part) 109
tuldti hegyeshegy 86
Tuldt Szdlld 158
tulso utza 68
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Turan (szemelynev) 274
Turapolya (helyseg) 274
Turdos (nemzetseg) 34
Tur (= Felsd Thur) (helyseg) 115, 116
Turi fdldes ur (= Tury) 202, 203
Turi hatdrndl 238
Turi Pdl rettye 238
Turjdn Szdlld hely 62
Turocz (megye) 52, 308
Turok (= Felsd-Kozep-, Kis Tur)
(helyseg) 116
Tury (csaladnev) 113, 115
lasd meg: Tiiri fdldes lir
Tyukfias (szanto) 288
Tyukszeg dUld (szanto) 124

u Brezta, casf chotdra 45
Udolie a kotrance (hon) 44
Udvardy (birtokos) 269
Udvarnokdardzs (helyseg) 84
lasd meg: Darazsi
Udavarnok (helyseg) 129, 213-, 221, 235,
257, 269, 301, 305, 306
lasd meg: Dvorniki
Udvar part 305
l^gyin (dulo) 238
Uhelni Potok (= Kolpach) 195
Uhler (csaladnev) 271
Uhliste (ret) 106
uhliszka (hegy) 208, 209
Uhliszko (helyseg) 314
Uhliszko (kulvaros) 51, 52, i i
Cjdrdgely (erod regen) 96
Oj eresztveny (diild) 240
Ojfalu Apathi (helyseg) 316
lasd meg: Apathi
l^jfalu (helyseg) 91, 145, 167, 210, 315
lasd meg: Neudorf, Noveisa, Tot-Ujfalu
Uj Gandd (szdldk) 72
Uj hegy 161, 163, 224
Uj hegy (duld) 121
Oj hegy (szanto) 312
Ojhegy (szdld) 60, 114, 115, 172
Ojmalmi (malom) 110
lasd meg: Mocsar malma
Ojosztdsok (duld) 37
Oj Rdkos (szdld) 308
ui rit (duld) 97, 98
Ujsdg (= Novini) (duld) 285
Oj szdlld 37
Oj szolldk 50, 110, 136, 185, 280
Oj szdlldk kdzdtti hajlikok 111
Ojszdlldk (szanto) 197
Ojtag (majorsagi epuletek) 312
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Ojvarbdk (helyseg) 179
Ojvdros (helyseg) 227
lasd meg: Maros
Ojvilag (duld) 219
U KameHa (duld) 254
U kavcej vodi (ret) 84
Ukladisko 143
Ukladiszka (szanto) 176
Ullmann Berndt (foldesur) 238
U kriia, cast chotdra 45
UMdjike (= Jegenyesnel) (duld) 178
Unatin (obec) 307
lasd meg: Unyatin
Unatinsky, chotdr 45, 307
Unter - Borfd (helyseg) 145
lasd meg: Borfd
Untere Fluhr (faluresz) 142
Untere Theil (faluresz) 142
unter Horhi (helyseg) 142
lasd meg: Horhi
Unter - Rakoncza (helyseg) 35
lasd meg: Also Rakoncza
Unter-Palojta (helyseg) 32
lasd meg: Also Palojta
Unter Zsember (helyseg) 143, 145
lasd meg: Zsember
Unyatin (helyseg) 65, 232,
7
lasd meg: Uiiatin
Uradalmi cserje (= Panska Chrast) 23
Uradalmi (ket) Juh Akoly 277
Uradalmi nagy Pajta 111
Uradalmi tilos (= Panska stavka) (erdd) 178
Urak (birtokos) 199
Uram (szemelynev) 112
Urasdgi biresek Hdza 208
Urasdgi rit 38, 312
Urasdgi tdbla is legeld 72
urasdgi tag (szanto) 208
Urasdg Sziget rittye 312
Urate (ret) 88
Urbdn melletti szdld 86
Urban (szdld) 149
Orbires Colonia 108
Orerdeje (szanto) 217
Orfdldi dulld 154
Ori (ret) 38
Or ritek (szantofold) 109
U Sluca (ret) 254
Usud 236
lasd meg: Ossod
Utca (helyseg) 238
Utcapaldst (helyseg) 238
Otczabeli Sdntha curia 87
U Topolja (duld) 254
Utraque Elsok
lasd meg: Also Alsok, Felsd Alsok
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U tripnisk GarangiS (erdo) 48
Utzza (regi kozseg) 237
Uza (csalad) 92

Oltetett erd6 (szanto) 268
Gltettvdnyek (= Szazjenki) (szolohegy) 267
Orgis (szanto) 302
(Jrhdt (legelo) 170
lasd meg: Orhit
Vabutou vrsok (erdo) 48
Vachnf potok (dulo) 83
Vaczar (dulo) 62
vdczi orszdg lit 173, 174
Vdcz (varos) 86, 127, 245, 317
Vaddlld csurgdkut 227
Vaddlld (erdo) 197
Vad almds 139
lisd meg: Bene fold
Vadalmds (dulo) 158, 172
Vadalmds (erdo) 217, 298
vadalmdsi foldek (szanto) 298
vadalmdsi ritek 298
Vadalmds (szanto) 191, 192, 217
Vadas kert (dulo) 161, 163
Vadaskert (erdo) 184
Vadas kert (= Nyek) 26
Vdgdnyok (dtilo) 37
Vdgdnyok (szoUo) 110
Vagdny tetS (dulo) 37
Vdgds (erdo) 62
Vdgds (legelo) 202
Vdgds (szolohegy) 203
Vdgh (folyam) 99
Vdg vdlgye 118
Vahancsoki sz6l6 290
Vairab (= Weinrebe) (szolo) 53
Vajda csaldd (birtokos) 221, 301
Vajdawoki laz (r6tek) 301
Vakokutja (dullo) 158
Valach (csaladnev) 151
Valachovd studnia (szanto) 253
Valhis (erdo) 39
Valko Endre Oegyzo) 281
Valkovits Mihdly (biro) 174
Valles Belobanyensis 194
lasd meg: Belobanyai volgy
Vdmos Laddny (helyseg) 124, 187, 189, 268
Vdmos Mikola (kozseg) 245, 247, 250, 308,
309, 309
lasd meg: Garam-Mikola, Mikola, Mikolt
V(dmos) Mikolai hatdr 73
Vdmos Mikolai jdrds 284
Vdmos Mikolai keriilet 54, 57, 226, 245

Vandelisovd (erdo) 53
Vankoja Luka (ret) 254
Vanovo (erdo) 39
Vdr allya 137
Vdrallyavarbdk 179
Vdrbirc 309
Vdrbircz (erdo) 308
Varbdc (helynev) 231
lasd meg: Varbok
Varbo (helyseg) 315
Varbdk (helyseg) 112, 230, 231
lasd meg: Masik Varbok, Alsovarbok,
Csabrag Varbok, Felsovarbok,
Kecske Varbok, Kisvarbok,
Korbacs-Varbok, Korpas
Varbok, Kozi Vrobovok,
Kozep Varbok, NemesVarbok, Varboc, Vrbovok
Varbdk (patak) 230
Varbdk (= Vrbovok) (helyseg) 77
Varbdky (csaladnev) 94
Varga irtvdnyok (szantofoldek) 58
Varga Jdzsef ieskiidt) 187
Varga ortds (dul6) 224
Varga td 95
Varga tdi patak 95
Varga vdlgy 155
Vdrhegy 111, 209
Vdrhegyi (dulo) 138
Vdrhegyi szdlldk 209
Vdrhegy (= Kalvariapart) 57
Varjas (erdo) 38
Varkancs (diilo) 37
Varl (csaladnev) 271
Vdrpalota 175
vdrpataki duld 139
lasd meg: Szello dii'lo
Varsdn (helyseg) 310
lasd meg: Varsany
varsdny (alan neptoredek) 310
Varsdnyi lit 188
Varsdny (kozseg) 187, 189, 243, 310, 310
lasd meg: Also Varsany, Varsan
Varsdny (torzs) 310
Vdrte zem 214
Varuvdr (erdo) 317
Vdr (= Zamok) 65
Vdsdrhely (helyseg) 34
lasd meg: Palota
Vdsdr ter 265
Vdsdr tir (legelo) 264
Vdsdr ut 264
Vdsdrut (= Fenek) 50
Vdsdrut (szanto) 264
Vasas (dulo) 199
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Vasfazek (erdo) 288
Vaspdlya uttya 284
Vassverem (erdo, legelo) 70
Vasverem (erdo) 263
Vatali (dulo) 188
V Brerova dolina (dullo) 41
Veiszakker (szollohegy) 69
Vejte (szemelynev) 50
veljke zabre 292
Velka strana (= nagy resz) 65
Velke luki (ret) 39
Velke Luky (ret) 253
Velki Djel (dulo) 93
Velkje tale (ret) 222
velkje zabre (hatarresz) 292
lasd meg: malje zabre
Velky Bodin (obec) 45
Velky hrb (domb) 393
lasd meg: Maly hrb
Velky Szalyad Vrch (erdo) 88
Velky Vrch (dulo) 254
Vende (dulo) 280
Vendego (dulo) 238
Vende retek 280
lasd meg: Malom retek
Veperczi hegyi patak 212, 290
Veperecz (irtvany) 207
Verbecz (dulo) 317
Verbicz (szolohegy) 317
Verbicz dald (szolo hegy) 285
Verbok (dolo) 173
verboki fdldek 58
Verbokok (dulo) 58
Verbdczi (birtokos) 153, 154, 155
Verebesako (erdo) 134
Verebes bercz (erdo) 59
Veresek (dulo) 224
Veres fuzek (retek) 59
Veres hegyek (sz6'l6, kaszalo) 60
Veres oldal (szantofold) 55
Veres viz 268
Verna (szanto) 296
Verdcze (helyseg) 288
Verd oldal (dulo) 140
Vesszdsbaka 107
lasd meg: Bakabanya
Veszela hegy 126
Veszprem Vdrmegye 41
Vetemik 193
Vetemik (erdo) 53
Vgek (szemelynev) 98
Vicelice (dulo) 83
Vicjaka (dulo) 48
Viczian Istvdny (biro) 133
Vida pallagja (dulo) 238
Viejanka (erdo) 48
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Villa Baka (helyseg) 53
lasd meg: Bakabanya
Villa Beyta (helyseg) 50
Villa Boyta (helyseg) 50
villa Dras 84
lasd meg: Darazsi
Villa Kulpach (= Kolpach) 194
Villdmat (szantofold) 124
Villa Princh 255
Villa Zebehgleb 273
lasd meg: Szebeleb
Villa Zebeled 111
lasd meg: Szebeleb
Vindri puszta 46
Vincze kat oldal (szanto) 181
Vinczar Istvdny (biro) 121
Vindschach (helyseg) 277
Vinicke (szolohegy) 223
vinicky (cast chotara) 45
Vinicske (szollo hegy) 206
Vinicze Ciszarske (szollohegy) 176
Vini hrb (szoUodomb) 83
Vinkovits Peter (jegyzo) 38
Vinnicke (= szoUosok) 23
Vinnyis oldal (erdo) 279
Vinterlait (szollok) 73
Virdghegy (szolo) 280
Virdgtd 265
Virdgtd partya (ret) 265
Virilis (csaladnev) 230
Vise dedini (dulo) 99
Visegrdd (helyseg) 227, 289
Visegrddi uradalom 226
Visegrdd (uradalom) 197
Visegrdd (var) 226, 317
Visk (helyseg) 57, 86, 180, 181, 232, 262,
278, 312, 311, 312, 313,
Viski bercz 248
Viski csaldd 313
Viski es szettei at (dulo) 181
Viski hatdr 58, 312
Viskipartok 58
Viskiutak (szantofoldek) 58
Viskok gddre 135
Viskre vezetd lit 58
Visnovi vrch (ronasag) 212
Visoka (helyseg) 126
Visoka hora (= magas erdo) 176
Visok (mezo) 78
Visovce (luky) 304
Viszoka (helyseg) 314, 314
Visztavenvo (ret) 78
Vityazhdz (szanto) 295
Vizdllds (legelo) 264
Vizdllds (to) 264
Vizes parlag (erdo) 49
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vizfiszeki (dulo) (= Roka Lykaki dulo
Ortas) 139
Vladdr csaldd (birtokos) 105
Vladarovo nagy part (erdo) 39
Vlca jama (= Farkas vermek) 293
vlcenec (szolo hegy) 36
Vlcia studnicka (forras) 48
Vlesja jama (dulo) 300
Volarszki 193
Voloszdny (erdo) 53
vonna eleje (dulo) 131
Vontatd hoszu foldek (szantofold) 68
Vo Trcskovon Sade (mezo) 88
Vozar Martin 76
Vozdr (rodina) 45
Volgyben (dulo) 92
Vdlgy (dulo) 188
Volgyecske (= Dolinke) 143
Vdlgyek (szantofold) 50, 58
vdlgy (szantofold) 119
Vdlgy felett az orszdg utig (dulo) 92
Vdlgy kut forrds 135
Vdlgyoldal (erdo) 134
Vdlgy oUali (szolo) 136
vdrds haraszt (erdo) 224
Vdrds kip (dulo) 138
Vdrdsmdrom (= Vorosvarrom) (berc) 248
Vdrds oklal (dulo) 288
vdrds ritek 128
Vdrdsvdrrom (= Vorosmarom) (berc) 248
Vrbina (= fuzes ret) (dullo) 99
Vrbovok dolina 45
Vrbovoki vdlgy 231
Vrbovok (= Kozo Vrbovok) (helyseg) 178
Vrbovok (luky) 44
Vrbovok (= Nemes Varbok) (helyseg) 230
Vrbovok (obec) 44, 75
Vrobok (= Varbok) (helyseg) 77
vrbovski Itiky 44
Vrbovskjf chotdr 44, 45
Vrcha (szolo) 242
Vrchni novini (szolohegy) 223
vrchni Meznik (dolinka) 44
Vrch paholok (berek) 151
Vrchy (erdos hely) 79
Vrsok (domb) 282
Vnok (erdo) 105
V steflikovf/ dolinky (mezo) 88
V Szeljech (mezo) 88
V Taborjech (mezo) 88
Vychednuo a Zdpodnuo Zdhumnjd
(mezo) 106
Vyse Raja (&st chotara) 45

Walachonki ritek 277
Wdsdros-Palojta (helyseg) 32
lasd meg: Also Palojta
W Czigrunte Kertek 111
W Drininoweg ritek 111
Weinberg (dulo) 271
Weinberg (erdo) 320
Weinrebe (= Vairab) (szolo) 53
Welka Luka ret 277
Welke Liike (erdo) 320
Welka Lake fdkiek 111
Welke Lake (retek) 320
Welke mali Tdlvize 276
Welki Tdlvize ritek 277
Werbdczy Istvdn 30
Wetermiken (emlekko) 251
W gazaci ritek 277
W Gazare fdkiek 277
Windschacht (helys^) 251
Windschactt (= Szilaknai) hegyek 228
Winterleit (= Vinterlait) (sz6l5) 73
Wiszoka alta Villa 314
Wiszoka (helyseg) 251, 314
Wiszokd Dedina (helyseg) 314, 314
lasd meg: Magosfalu
W Kacsnom Kertek 277
Wlcsia Studnia fdkiek 111
Wneten obec 307
Wrbowd Fdldek is Ritek 152
Wrchni zeme fdld 111
Wrchnje djeli (dulo) 235
Wrch paholok Berek 151
WUrtzler (biro) 296

ZabadulS 137
Za Biebi ceku Fdldek is Ritek 151
Zachara (= Zahora) (helyseg) 316
Zacharias Popp (borzsonyi lakos) 71, 72
Zachar Jozsef jegyzd 126
Zacharovskd (domb) 230
Za Cinterinom 83
Zacska fdkiek (dulo) 55
Zadiel (= Boltshaza) (helyseg) 146
Zadni Lake fdldek 111
Zadni Szadi fdldek 111
Za dolinon (dulo) 65
za dolinon (ret) 65
Zddor dald 86
zddori fdkiek 129
Zadoririt 97, 129
Zddori szdldk 129
Zddorok (dulo) 97

HONT VARMEGYE
Zddor (szemelynev) 130
Zddorvolgye 87
Zaftdcnik (dulo) 48
Zaftdcrtikoth (legelo) 48
Za Hdje (ret) 320
Za Hajlds (szanto) 176
Zahora (helyseg) 315, 316
lasd meg: Zachara
Zahorja Laszke Lukovecz (szolo) 88
za hostincom (szanto) 305
Za Hrbom (= parton tiil) (diilo) 178
Za Humnd (szanto) 254
Zahumni (= belsoknel) (diilo) 129
Zd humni (diild) 274
Zdhumnie (cast chotara) 45
Zdhumnie (hon) 44
Zdhumni (szanto) 223
Zdhumnja (fdldek) 320
Zahumnja Fdldek 151
Zdhumnja fdldek 111
Zdhumnja (Pajtak megett fekvd fdldek) 78
Za Humnje (szdld) 301
Zahummno dQlo 83
Zaikove 143
Za Jarkom (fdld) 282
Zakfiegy (duld) 158
Za Koronjama retek 211
za Kostolom (szdldhegy) 242
Za Kosztolom u Lipi (diilo') 274
Zakradisza (retek) 320
Zakradiszi (fdldek) 320
Zakruti duld 80
Zalaba (helyseg) 171, 263
Zalabaiut 171
Zalatna (= Szalatnya) (helyseg) 262
Za Lipovec (= Harsfakon tiil) (duld) 178
Zdlistja (szanto) 233
Zalka ir Szalka) (helyseg) 266
Zdlogos (diild) 119
Zdlogos oldal 113
„Zdlogos oldal" (szanto) 116
Za Luke (duld) 94
Za liikom (ret) 222
Zamedzu (szanto) 223
Zdmok (= Var) 65
Za Orlim (fdld) 282
za Patocino dUld 83
Za pazitov zem 304
Za Pivnicami (duld) 94
Zapowedaric Legelo 151
Za Rdzsds (= Rozsason tiil) Diild 285
Za sedlom (legeld) 149
Za Slivnom (= arkon tul) 83
Za Stamberg (erdd-ret) 254
Za Szlatinkov (ret) 274
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Zdthureczky Sdmuel (ev. lelkesz) 48
Zdtori kiit (= Hangyas bikki erdd reszlet) 139
Zatyko Mdtyds Seraficus (szerzetes) 188
Zatyko (szemelynev) 112
za uzkom (ret) 222
:^vada (mezd) 88
Zdvadka (dolinka) 307
za Vargu (Ried) 144
Zavatka megi ritek 109
Za Vinnice hora (erdd szdldvel) 64
Zdvoli dUld 86
Zavoz alja 173
Zdvoz Bodza hegy 149
Zdvoz hegy (= Kopanicske hegy) 195
Za Vrskom (ret) 39
Zavrsok (diild) 48
Zavrsok Rovne (diild) 48
Za Yilo Fdldek Retek 152
Za Zeme (duld) 254
Zdola Huri Legeld 211
Zebeginy (= Almas) (helyseg) 317, 318, 318
Zelenka fdldek 211
Zeme Dlhe fdldek 211
Zeme vrch 214
Zemice a Diele (liiky) 44
Zenerag (= Szenograd) (helyseg) 275
zenisz fdldje (= Hudiova dolinka) (diild) 178
Zenthilyen (= Szentegyed) (helyseg) 152
Ziar (erdd) 48
Zibrinyi Lindrd jegyzd 136
Zichy grdf 105
Ziglon-wrch (hegy) 276
Ijav ku panice (diilo) 48
Zlati Vrch (szanto) 254
Zlevsky familia 204
Zliebok (retek) 320
Zlvsky Mateo prisazni 207
Zmeskall (birtokos) 185
Znamenyi (szanto) 223
Zobrdk (erdd) 31
Zdlyom (helyseg) 93, 123
Zo/yom/(csaladnev) 123
Zolyom (megye) 52, 64, 65, 79, 88, 230,
232, 237, 256, 274
Zorkdczy Kdroly (lelkesz) 319
Zdlderdei fdldek (szanto) 298
Zdlderdd 298
Zdldrit 59
Zdlez 161
Zdltz Erdd 164
Zpodnje djeli (diild) 235
Zubovits (birtokos) 269
Zugd (= Zurgo) (kpaly) 103
Zurgd (= Ziigo) (lapaly) 103
Zventibald (vezer) 169, 170

384

PESTY FRIGYES HELYNEVTARA

Zvonica (dulo) 145
Zvotle (mezo) 196
Zwerkacker (szanto) 317
Zychy Senioratus (foldesur) 315, 316

Zsdmbik (dulo) 158
Zsdmbokuti curia 87
Zsamay hegyldncz 290
Zsarnoszeg (erdo) 234
Zsarnoszogi puszta 257
Zsebiki (erdos hely) 79
Zselir (helyseg) 298
ZseUri hatdr 298
Zseljarke (retek) 282
Zseljarszki liicske (ret) 223
ZsellM fdldek (szanto) 208
Zsellir tirek (= Pod Szityencom) (dulo) 152
Zselly (helyseg) 315
Zselmetz tdj 310
Zsely (kozseg) 315

Zsember (helyseg) 91, 143, 145, 213
lasd meg: Unter Zsember
Zsembery (birtokos) 91, 92, 257
Zsernioszek (major) 88
Zsibrdk (volgy) 217
Zsibrid (cseh szemelynev) 320
Zsibrid Jakab (fovezer) 319
Zsibrik (szemelynev) 320
Zsibritd (helyseg) 276, 319, 320, 320
lasd meg: Szibritfalva, Seurotfalva,
Severet, Sibrit, Zsibrit
Zsibritdi (hatar) 276
Zsibrit (= Zsibrito) (helyseg) 320
Zsicsi Grdf 132
Zsigmond kirdly 67, 74, 183, 250
Zsiros td 265
Zsiros-td (ret) 265
Zsizslak (hegy) 46
Zsjar (szanto) 274
zsobrdk allya (= Patintsa) 30
Zsobrdk fdldek 277

KEPMELLEKLET

Szeremley:

Nagyborzsony, Szent istvan kapolna. Litografia

o

