—

Nat,

o-1 -

ill
rESZITES
.z'.v;,...

^'"'-^^

,Mn

c^-^

/J

/5
<Sz.2^£Zr-itnt ^^^^
AL-xJ

°Vz

Br,

V z "pf. ,

V

1%.

PESTY FRIGYES

KEZIRMOS HELYNEVTARABOL

PEST-PIUS-SOLT
VARMEGYE
ES KIEGESZiTESEK

SZENTENDRE,1984.

Az Orszlgos Sz^chenyi K6nyvtir Kizinttira
Pesty Frigyes |yi!jteminy6nek 33. kdtetebol kdzreadja
Bogndr Andr4s
A jcf yzeteket Horvith Lafoi,
a mutat6t Kabal llona i% Lddi Uah k£szitette
Lektoialta Horvdth Lajot
Ofddgh Ferenc

PEST MEGYEI TEKA
6

Kiadja a Pest megyei Muvelddisi Kozpont 6s Konyvtir
Fdel6s kiado dr. Toth B6U

I S B N : 963 7521 31 3 osszkiadvany
I S B N : 963 7521 40 2

I S S N : 0230-5879

KESZOLT A COLORPRINT GM

GONDOZASABAN

TERVEZTE: V A J D A PfiTER
Nyomta: BaIatonf6i MgTu nyomdailzeme
85.059

TARTALOMJEGYZEK

Eloszo
Bevezetes
Pesty Frigyes kerdSpontjai es Utasitasa
Altalanos r6vidit6sek
Pest-Pilis-Solt varmegye telepulesei .
1. ABONY
2. ACSA
3. AKASZT0
4. ALBERTFALVA
5. ALBERTI
ALBERTIRSA
Id.
Alberti
Irsa
6. ALS0DABAS
7.
8.
9.
10.

ALS0N£MEDI
APORKA
APOSTAG
ASZOD

11. B A G

7
8
11
14
15
17
20
23
26
27

30
33
35
37
40

42

BAJASZENTISTVAN

Id.
Szentistvan
12. B E K A S M E G Y E R
13. B E N Y E

44
46

14. BIA

48

(DUNA)BOGDANY
BOGYISZLO
BOLDOG
(PILIS)BOROSJENO
BUDAJENO

22. C E G L E D B E R C E L

67

69
71
73
78

27. ( S Z I G E T ) C S £ P

80

28. CSIKTARCSA

84

29.
30.
31.
32.

87
89
93
95

CSOBANKA
CSOMAD
CSOMOR
CSOVAR

33. DAB
DABAS
Id.
Alsodabas
Felsodabas

98

34. D A N Y
35. D O M O N Y
36. D O M S O D

100
104
107

37. DUKA

109

DUNABOGDANY

kl.
Bogdany
Ill

Id.
Haraszti
50
52
57
59

Id.
Jeno

39.
40.
41.
42.

DUNAKESZI
DUNAPATAJ
DUNAVECSE
DUSNOK

114
117
121
123

43. E C S E R
ERSEKCSANAD

130

Id.
Csanad

BUDAKALASZ

Id.
Kalisz
19. B U D A K E S Z I

63
65

23. CINKOTA
24. (eRSEK)CSANAD
25. CSASZARTOLTfiS
26. CSEPEL

38. D U N A E G Y H A Z A
DUNAHARASZTI

BIATORBAGY

Id.
Bia
Torbigy
15.
16.
17.
18.

20. B U D A O R S
21. B U G Y I

61

44. FAJSZ

133

PESTY FRIGYES

4
45. F A R M O S
46. F E L S O D A B A S
47. F O T

135
137
139

HELYNfeVXARA
87. N A G Y K O V A C S I
NEMESNADUDVAR

Id.
Nadudvar
88. N Y A R E G Y H A Z A

GALGAHEVIZ

Id.
H.'5viz

89. O B U D A

90.OCSA
91.0RDAS
92.0RKENY

GALGAMACSA

Id,
Macsa
48. G O M B A
49. G O D O L L O
50. G Y O N

141
144
148

5 1 . GY0MR0

151

95. PECEL
96. PEREG

153
156
158
160
165
167

97. P E T E R I

52.
53.
54.
55.
56.
57.

HAJCS
(DUNA)HARASZTI
HARTA
(GALGA)H£VIZ
HEVIZGYORK
HIDEGKOT

58. I K L A D
59. I R S A
60.ISASZEG
61.IZSAK

169
172
176
179

62. J A N O S H I D A
63. ( B U D A ) J E N O

183
186

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

190
191
194
198
199
202
204
207
209
212
214

KAKUCS
(BUDA)KALASZ
KARTAL
KAVA
KEGEL
KEREPES
KISKOROS
KISNEMEDI
KISTARCSA
(VAQKISUJFALU
KOKA

75. L O R E V

217

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

(GALGA)MACSA
MAGLOD
MAJOSHAZA
MAKAD
MENDE
MIKEBUDA
MISKE
MOGYOROD
MONOR

219
223
226
227
233
234
236
239
244

h5. ( N K M L S ) N A D U D V A R
»6. N \ I ; V K A T A

247
249

252

93. P A N D
94. P A T Y

98. PIUS

256
257

260
265
267
270
272

275
278
280

282

PILIS BOROSJENO

Id.
Boro^end
99. P I L I S C S A H A
100. P I L I S S Z A N T O
PILISSZEMTIVAN

284
286

Id.
Szentivan
101. P I L I S S Z E N T K E R E S Z T
102. P I U S S Z E N T L A S Z L O

288
291

PILIS V 0 R < ) S VAR
Id.
Vorasvar
103. P O C S M E G Y E R
104. P O M A Z
105. P R O M O N T O R

294
297
299

106. P U S Z T A VACS

303

PUSZTAZ^wMOR

Id.
Fiiggelekben: Zamor
107. P O S P O K H A T V A N
PUSPOKSZILAGY

305

Id.
Szilagy
108.
109.
110.
111.
112.
113.

RACKEVE
RAKOSCSABA
RAKOSKERESZTUR
RAKOSPALOTA
(VAC)RATOT
(ZAGYVA)R£KAS

310
314
316
318
321
323

114.SARI

325

115. SOLT

327

SOLTVADICERT

Id.
Vadkert
116.S0LYMAR

329

117. S O R O K S A R
118. S U K O S D

331
333

5

PEST-PILIS-SOLT VARMEGYE

119. SZADA

335

120.SZALKSZENTMARTON

338

SZAZHALOMBATTA
Id.
Fiiggelekben: Batta
121.SZEGVAR
122. ( B A J A ) S Z E N T I S T V A N
123. ( P I L I S ) S Z E N T I V A N
124.SZENTL0RINCKATA
125.SZENTMART0NKATA
126. ( O R ) S Z E N T M I K L O S
127.SZEREMLE
128.SZIGETBECSE

447
451

164. V A C

454

VACEGRES
340
341
344
346
351
354
358
360

SZIGETCSfiP
Id.
Csep
129.SZIGETMONOSTOR
130. S Z I G E T S Z E N T M A R T C i N
131. S Z I G E T S Z E N T M I K L O S
132.SZIGETUJFALU
133. ( P O S P O K ) S Z I L A G Y
134.SZOD
TAHITOTFALU

162. U L L O
163. U R O M

Id.
Zsido
165. V A C H A R T Y A N
VACBOTTYAN
VACKISUJFALU

461
463

Id.
Kisujfalu
VACRATOT

Id.
Ratot
362
365
367
370
373
375

166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

VACSZENTLASZLO
( S O L T)VADKERT
VALKO
VECSES
VERES EG YHAZ
VERSEG
VISEGRAD
(PILIS)VOROSVAR
ZAGYVAREKAS

Id.
Totfalu
135. TAKSONY

378

136. T A P 1 0 B I C S K E
137. T A P 1 0 G Y 0 R G Y E
138. T A P I O S A G

379
381
383

174. Z S A M B E K
175. Z S A M B O K

464
466
469
471
473
478
480
484

Id.
Rekas
486

489
496

139. TAP10SAP

387

176. ZSIDO

HO.TAPIOSULY
NI.TAPIOSZECSO
142. T A P I O S Z E L E
143. T A P I O S Z E N T M A R T O N

392
394
397
401

Fuggelek 1
497
1951-tol Pest megyehez csatolt telepUlesek .
._.
498

144. TAS5

403

1. ( S Z A Z H A L O M ) B A T T A ~

145. T A T A R S Z E N T G Y 0 R G Y
146. T E L K I

406
409

2. E R D

501

147. T E T l i N Y

412

148.
149.
150.
151.
152.
153.

414
418
420
422
425
428

3. J A S Z K A R A J E N O
4. K I S K U N L A C H A Z A
5. K O C S E R

509
511
514

6. KOSD
7.S0SKUT

516
518

3. T A R N O K
9. ( P U S Z T A ) Z A M O R

520
522

-uggelck H
A
tortenelmi Pc st-Pihs-Solt varnegye telepiileseinck jelenlegi megoszasa megyenkent
i gyakiabban liasz alt irodatom es roiilitc'-e
V szGvegbcn idezt-{ miivek jegyzeke .
lutato . . . .
..
hlcijmellekiet

525

154.
155.
156.
157.

TINNYE
T0ALMAS
(KIS)TORBAGY
T0S2,EG
(TAHDTOTFALU
TOTGYORK
TOK
TOKOL
TOROKBALINT
TURA

158. U J H / R T Y A N
159. U J P E > T
160. C J S Z A S Z
161. O R I

430
432
435
437
440
44.'!
4r'

M-

.

499

527
529
532
533
621

ELOSZO

1974-ben a Magyar Nemzet hasdbjain elenk vita folyt Pesty Frigyes HelynevtdrdrdL A kerdes ez volt:
- mennyire ertekes ez a 63 kotetes, 28 356 foliot magdbon foglalo dridsi
anyag, is
- irdemes-e kdzreadni?
Mar a vitdt kozvetleniil megelozo ivekbcn is jelentek meg a Pesty-file
anyagot kdzzitevd kisebb-nagyobb. tanubndnyok, azota pedig soidznak az egyegy megyit, ill tdrtinetileg egyseges teriiletet lemutato kotetek: Tolna megye
(1971-76), F.ejir megye (1977), Komdrom megye (1977), Jdsikunsdg (1978),
KulsdSzolnok megye (1979), Bikis megye (1983). Tudunk arrol is, hogy az
orszdg szdmos megyijiben - Borsod-Abauj-Zemplin, Veszprini, Zala megyeben - foglalkoznak a Helynivtdrral, sot az orszdghatdron ttil is tanubndnyozzdk: Cxhszlovdkidban a tdrtine.ti Zemplen vdrmegyit, a jugoszldviai Vajdasdgban pedig a tortineti Bdcs-Bodrvg vdrmegyit.
Ezek a publikdciok is nyilvdnvaloan igazolfdk, hogy irdemes kdzzitenni
ezt az adattdrat; nagy az irdeklodis irdnta ippen manapsdg, amikor a hely tortineti kutatdsok Icordt ilfiik.
Burgydn Miklos irta az emlitett vita sordn: „E gyujteminy hazdnk legnagyobb is legirtikesebb dUloni >-archivuma, mas irott dokumentumok mellett.
Felbecsiilhetetlen irtiku forrdsinunka mindazok szdmdra, akik tdrtinelemmel,
helytdrtinettel rigiszettel, niprajzzal, gazdasdg-, fdldrajz- is kidturtortinettel,
valamint pecsittannal foglalkoznak. Az dltala szitkxilddtt kirdoivek megvdlaszoldi aldirdsukat ma mar ismeretlen is fel nem lelheto kozsegi pecsettel hitelesitettik.
Szdz iv 6ta azonban feldolgozatlanul hever Pesty Frigyes gyujteminye, s a
nehezen olvash.itd lapokat csak nihdny kutatd tanulmdnyozza. Ma, amikor az
onmUvelis sziles korben az iletforma riszivi vdlt, idoszeru lenne Pesty Frigyes
monumentdlis meretu adatgyHjteminyit tudomdnyosan feldolgozni, s irdemben
vald megvdltoztatds nelkiil, jegyietekkel elldtva kdzzitenni."
A tortineti Pest-PilisSolt varmegye - a Kiskunsdg nagy riszivel egyiitt az orszdg kozponti is legnagyobb megyije volt. Ma a teriiletin ot megye
(Bdcs-Kiskun, Heves, Pest, Szoinok, Tolna is Budapest) osztozik. Eppen ezirt
dszintin remiljUk, hogy nemcsak Pest megyiben, hanem a tobbi erintett megyiben is Budapesten is haszonnal forgatjdk kiadvdnyunkat az irdeklddok is a kutatdk.
A kiad6

BEVEZET£S

A kdzz^t^tel elvei
Pesty Frigyes - a Magyar Tudomanyos Akad^mia 6s a Helytartotanacs
tamogatasaval (tehat hivatalosan) - 1864 februarjaban bocsatotta ki felhivasat a
helynevek gyujtdsere. A z eredeti hatarido 30 nap lett volna. Ennyi ido alatt
azonban nyilvan nem lehetett osszegyujteni a neveket, - kulonosen nem az
orias hatani alfoldi telepiil6seken. A be^rkezett valaszok is meglehetosen vegyes
ert6kuek voltak. A nem kielegito feleleteket kuldo helysegek eloljaroit a Helytartotanacs ismetelt adatgyujt6sre kotelezte. Ez^rt szerepel jon^hany 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 fiizetek nyelv^szeti, tortineti, neprajzi stb. 6ii6ke term6szetszeruen a leiro jegyzok, birok, papok 6s masok muveltsegenek a fiiggv^nye ezt tudomasul kell venniink.
Pesty Frigyes gyiijtemenyenek a biralatat elvegezte mar Janko Janos A Balaton-melleki lakossag neprajza (Budapest, 1902) cimu muveben: „ P e s t y . . .
megadta a kituno modszert, uttor^s^vel egyszerre oriasi anyagot szerzett be,
amely egyes kisebb k6rd6sekben sokszor kitunoen felhasznalhato, de egy adott
videk heiyneveinek feldolgozasjinal csak tajekoztato, de nem forras; forras csak
annyiban, amennyiben olyan ma mar 61etben nem 16v6 helynevekrol van szo,
melyek a gyujtemeny keletkezese idej6n m^g 6\6 nevekiil hasznaltattak."
(34-37.1.)
Pesty Frigyes az osszeirast v6gz6 munkatarsakat nem valaszthatta ki szem^lyesen, 6s a szakmai iranyitast is csak a kibocsatott tomor utmutato alapjan
v6gezhette. (Ezt alabb kozoljiik.) Irasbeli utasitasait a gyujtok kiil6nf61ek6ppen
ertelmezt^k, ez^rt vegyes ^rtekii a gyujtemeny. Vannak k6zs6gek, ahol a feljegyzok igen pontos munkat vegeztek, tobb helyen viszont csak nehany nevet jegyeztek fel. Sajnos, nemcsak a nevanyag gazdagsagaban, ill. szukos voltaban van
nagy egyenetlens6g, hanem a nevek alakjanak a feljegyz6s6ben is. Az osszeirok
nem torekedtek ana, hogy a n6v alaki (morfologiai) szerkezet^t hiven visszaadjak. A gyujtemeny a tulajdonk^ppeni neveket sem alahuzassal, sem ritkitassal
nem emeli k i . Sok esetben nem lehet megallapitani, meddig tart a n^vtest, mi a
t^rszini formara vagy a muvel^si agra utalo szo.
A k^rdoiv rendszer^nek megfeleloen a n6vanyagot nem foldrajzi fekvds,
taji elhelyezkedes szerint irtak ossze a gyujtok, hanem az utmutato szavai szerint csoportositottak. ( V 6 . Vas megye foldrajzi nevet Szombathely, 1982.
11-12. 1.)
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Nyelveszeti tekintetben a Pesty-gyujtemeny m^gis felhasznalhato a mai
n6vgyujtemenyekben visszaeml^keztetdsre: a mar elfeledett helynevek - sokszor
n^pi nevek - „el6hivasara", is annak a megallapitasara is, hogy egy ^vszazad
alatt mely nevek haltak k i . (Az eddig megjelent megyei fdldrajzin^v-kotetek fel
is hasznaltak ezt az anyagot, is a jovo terveiben is szerepel.)
Tdrt^nettudomdii^i szempontbol - ide soroljuk a ma annyira n^pszeru
hdytdrt^netet, a muv^szettortenetet, gazdasagtort^netet, nemzetis^gtort^netet,
n^prajzot stb. is — Pesfy-gyujtem^ny mar joval 6rtdkesebb. A Pesty-file forrasok alapjan feltarhato (lenne) az 1860-as ivek varosi-kozs^gi vezeto r^teg^nek a
tort^netszemlelete, tort^nelemismerete, nemcsak az eg^sz tortineti Magyarorszagra vonatkozoan, hanem - term^szetesen — a kisebb teriiletegys^gekre n^zve
is. Persze a k^rdoivet kitoltok ezen a teriileten is a sajat felfogasukat mutattak
be valaszaikban: nem, vag)^ csak ritkan hivatkoztak valodi tortineti forrasokra,
igazi n^phagyomanyra, inkabb a sajat vagy gyakran tudal^kos oreg-elodeik vilem^nydt kozlik.
'
fippen ez^rt a Pesty-file gyujtem^nyt - ezt a minden hianyossaga ellen^re is felt^tlenul ertekes is hasznos forrast — magyarazo, kieg^szito ill. kiigazito jegyzetek n61kiil nem 6rdemes k6zz6tenni. Ez6rt valtoztattunk az elozo
kotetek kozz^tdteli elvein annyiban, hogy az eredeti szovegek utan jegyzetdcet
iktattunk.
A szdveget betffhfi olvasatban adjuk kdzre, megtartvan a lejegyzdk helyesirasa minden jellegzetess^gdt - m^g az egy-egy szovegegys^gen belul mutatkozo kovetkezetlens^geket is - akar magyar, akar idegen nyelvu szovegrol
van szo.
Figyelembe vettiik a maganhangzok-massalhangzok hosszusagat-rovidsdg^t,
a szerbhorvat es szlovak szovegek sajatos dkezeteit, es a kdzpontozas minden
jegydt (kovetkezetlens^g^t) is.
Ha valamely helys6gre vonatkozo anyag a k^ziratban kit (vagy tobb) helyen is elofordul, azt kiadvanyunkban egymas melli helyeztiik. Amely helys^gekbol nem kiildtek valaszt Pesty Frigyes k^rdopontjaira, term^szetesen nem lehet nyomuk jelen kiadvanyunkban. PI. Cegl6d, Nagykords, Szentendre, Penc,
Rad stb.) Egy^bk^nt szorosan kove^iik az eredeti k^zirat rendj^t
A kiilso lapszeg^lyen feltiintettiik az eredeti kdzirat lapszamozasat is.
Az idegen nyelvu szovegr^szek koziil csak a latin anyagot forditottuk magyarra; a d^lszlavot, a n^metet is a szlovakot nem. Ezzel is hang^ulyozni
kivsinjuk, hogy kiadvanyunk forraskiadvany, amelynek - a lehetos^gek szerint - szorosan kovetni kell az eredetit.
A latin szovegek forditasat a szovegegys^ghez csatlakozoan kozoljiik.
Nehany, kozvetleniil a szovegre vonatkozo megjegyzes is itt taldlhat6.
Kozvetleniil a szoveg utan • * • jellel elvalasztva talalhatok a jegyzetek.
Az elozo kdtetektdl elt^roen kiadvanyunkhoz csak egy mutatdt (szotart)
allitottunk ossze. A kozzdtett anyagban az egyes helys^gekre vonatkozo
kozlesek meglehetosen rovidek, ez^rt nem latszott szuks^gesnek a „helynevek
helysegek szerint" cfinu mutato elk^szit^se.
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A mutatd (sz6tir) az adatokat eredeti alakban 6s szoros betfirendben tartalmazza.
a) eredeti alakban: azt jelenti, hogy pentosan megtartottuk a szokezdo,
vigy szokdzi Ids- es nagybetut, az adatok tagolasat 6s helyesirasat.
Az adatokhoz ( ) zarojelben csatlakozo ertelmez^s is az eredeti szovegbol
vilo. Ezt is ered(;ti alakjaban kozoljuk. A zarojel csupan azt jelenti, hogy az
6:-telmez6 szo a 5z6vegben nem kozvetleniil az adat mellett all, hanem valahol
tiivolabb tole. (PI egy felsorolas elej^n azt talaljuk diilldk, s csak utana kovetkeznek a nevek.)
A mutatoban rovidit^st nem alkalmaztunk.
b) szoros beturendben: az adat eg6sz6t — akarhany elembol all is — egy
szotestnek tekintjiik, s ugy soroljuk szoros betiirendbe. A szotesthez tartozonak
vessziik a ( )-ben levo 6rtelmez6st 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,
liyenkor term^szetesen minden nyelven felvettiik az adatot a mutatoba. P^ldaul
(Szigetcs^p) eseteben; 'Mali dugatske' (='LangtheilScker') 6s 'Langtheilacker'
(Mali dugatske').
A mutatoban minden esetben az oldalszamra tortenik a hivatkozas.
A kurziwal szedett szamok azt jelentik, hogy a n6v nem az eredeti szovegben, hanem a jegyzetek kozott talalhatd.
A mutatoban ( )-ben adtuk kozre azokat az ^rtelmezd szavakat, amelyek
az eredeti szovegben nem szerepelnek ugyan, de az adat; n6v meg^rt^sdhez
n^lkiildzhetetlenek.
A fiiggel6k elso r6sz6ben az 1951-t61 Pest megyehez csatolt kilenc telepiiles helyneveit kozoljiik. A megyehatarok valtozasainak az ismertet6s6re a
fiiggel6k masodik r6sz6ben kiilon jegyz6ket allitottunk ossze.
Szamos olyan helyseg is van a jelenlegi Pest megyiben, amelyeknek az
anyaga kiadvanyunkban nem szerepel. Ennek az is oka lehet, hogy nem kiildtek
v;ilas/.t a helys6gb(51 Pesty Frigyes k6rd6pontjaira (ez ritkan fordul elo), - a f6
ok. azonban az, h )gy 1864-65-ben m^g nem volt minden kozseg onallo,-hanem
valamely nagyob!), s/unisz6dos helyseg hatarr^sze, pusztaja volt. P61daul:
Kortwtet^llen 6s Tortel Juszkarajend pusztaja volt; Dunavarsany, Taksony, Haliiszlelek pedig Tokolhdz tarlozotl.

PESTY FRIGYES

K£RDOPONTJAI

HELYNEVEK

kfos^bdl

megy^btfl.

Az adatgy{rjt6s kdvetkezo k^rdopontokra terjed k i :
1. A megy6nek, kertiletnek, jdrdsnak, sz^knek neve, hovd a helys^ tartozik. A teriilet ezen politikai felosztisdn kiviil n ^ e l y k o r vid^k, kdrny^k, tdj is
bir kiilon elnevez6ssel, vagy tobb falvak csoportozata kdzos n6v alatt ismertetik.
A hol ilyesmi elofordul, az dsszeirisban figyelembe veend6, 6s ha lehet magyardzandd.
2. A k d z s ^ e k , v^osnak hSnyf(51e neve 6\; melyik neve bir csak
helybeli elterjed^ssel, melyik ismeretes orszdgszerte. - Sajitos jelens6g, hogy a
magyar 6s roman falvak a kdriilfekvo szdsz falvak
Erd^lyben n^met elnevez6st nyemek, mely elnevez^srol az illet6 magyar 6s tomin falvak lakosainak
sejtelmiik sines, mely n^v kuldnben is csak kis elterjed^sel bir. Viszont sok
szdsz 6s romdn falu magyar n^wel is bir, mirdl az illet6 szisz 6s romdn
falvaknak tudomdsuk nines. Ily viszonyok az orszag minden r^szeiben foroghatnak fenn, hol tobb ajkU a lakossig, az^rt felemlitendSk.
3. Volt-e hajdan a k d z s ^ e k mis elnevezese? Vagy tin csak kuldnfdek^p iratott a mostani helynev?
4. A kozseg mikor emlitetik legkordbban?
5. Honnan n^pesftetett?
6. Nfit lehet tudni kdztudomisb61, hagyomanybdl, irott vagy nyomtatott
emldkekbol a n^v eredet^rfil, 6rtelm6rdl, mindegyik nyelvu helyn^vre n^zve?
7. A kozseg hatdrdban el6fordul6 tobbi topographiai nevek, p^ldaul:
mezo, dilld, szintd, forduld, legelo, kaszdld, puszta, sivatag, liget, berek, erdo,
rengeteg, zug, hat^r, tanya, csarda, major, szillas, kert, szollos, iiok, torn,
irtvdny, tisztis, h i t , halom, domb, csucs, orom, magaslat, fensik, hegy, hegygerinc, hegyianc, szikla, b^rc, bdnya, barlang, orv^ny, szoros, zuhatag, forras,
kut, 6r, t6, foly6, patak, (megkiilonboztetv^n minden nevet, melyet ilyen fo- es
mell^kpatak kifolydsdig mis folydba nyert), mocsir, posviny, lap, ingovdny,
nadas, r^t, kompillis, r^v, gazld, sziget, fok, stb. Ldnyeges feladata az osszeirasnak, hogy az itt emlitett t^gyak tulajdon nevei min^ kimeritobben 6s mm6\
pontosabban fdljegyeztessenek. A hol lehet, itt is a 6-ik pont alatti kerdes
figyelembe veendo. Ide tartozik sokszor a kiilvdrosok, vdrosr^szek, utak, t^rek
^s utcdk neveinek felemleget^e, ha ezen nevekben valami eredetis^ lappang,
vagy ha nemzeti eml^kekkel osszekapcsoMk, ^s igy rolok tortenetileg vagy
nyelveszetileg valami felderit^s varhatd. Mezdk, diildk, szdntdk, legelok, pusztak,
retek, forduldk ^s hasonld tdrgyak nevein^l celszerCi volna az illetd tirgy
temi6szeti tulajdons^^dl rdvid megjegyz^st tenni, minthogy abbdl sokszor
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felvilagositast vehetni a n^v ertelmere. P^ldaul: Ganyer, vizes, lapalyos
szantofold Szalontan. Kostava, sz6p legelo, erdos hegyek kozt. Karakd, csavargo
patak. Gyuriizug, egy zug, mely koriil a Beretty6 fel kort kepez. Ondod, sik
fekete fold, nehol szikes Debrecennel. Szodob, egy volgy, mely jol viszhangzik,
Biharban. Toteveny, feltoltott ^s arkolt szantofold, Kocsordon. U116, alio viz,
mely kiszdradni nem szokott, Karcagon. Petrisan, nagy oserdo, melyben ozek is
vannak, B^k^sben. Vica, viz^r, melyben sok apr6 hal van, Bekesben. Siskadulo,
szantofold, melyen sok siska terem, Szabolcsban. Megyer, hajdan falu Baranyaban, most csak malom. Adacs, puszta a kecskem^ti hatarban, hajdan falu. Ders,
egy tiszta s talan irtott hely az erdoben, biharmegyei Siteren. Bagy, retes viz,
mely igen lassan foly, H . Nanason. Bokrdc, kiit cser6s, bokros helyen, Margitan.
Vilagos, hegy hol a 2 - 6 i k pontban k^rt kozlemenyeknek helye nem lehetne,
ott a helynevhez legalabb ily, a term6szeti tulajdonsagokat illeto jegyzeseket
mindig csatolhatni.
Vegre a 7-ik pont alatti helynevek erdekeben van, hogy az illeto megnevezett targjTiak fekv^se is emlegettessek, t. i . neveztessenek a hataros, szomszed
teriiletek.
Utasitds
a haza hely neveinek gyCyt^s^re ^s osszeirdsdra.
A c^I hazank osszes heiyneveinek magyarazasa, ^rtelm^nek kinyomozasa.
Azon eivezeten kiviil, hogy IjJcohelyiinkon annyiszor hallott, magan es polgari
eietiinkkel osszeszott helyieveink ertelm^t folfoghatjuk, igen nagy nyerem^nnyel kinalkozik a nevekben fekvo rejteiy megnyitasa torteneti es nyelveszeti
tekintetben, es e szermt fofontossagvi tudomanyos erdekek elomozdithatok ez
uton.
Hogy ezen eel eleretliessek, sziikseges mindenek elott, hogy mindazon
targy, a me ynek topographiai neve van figyelembe vetetven, az eg6sz n^vkincs
dsszeirass6k. E szerint fakon es epiileteken kiviil majdnem minden ingatlan targy
tartoznek ide, mert minden talapalatnyi ftjldnek, hegynek, volgynek kiilom,
sokszor tobhfele neve van. A nevgyujtemeny teljess^ge egyik fofontossagii ^rdek
a tervezett munkanal. A teljesseg elerese erdek6ben tehat iiem eleg a kozseg
nev^t fcMjeg 'ezni, hanem a kozseg hataraban minden topographiai nevet, melynek szama < sak egy kozsegben sokszor igen nagy lehet. Nem is kell a felvetelndl
valami nevei kicsinyleni, azcn v61emenyben, hogy hasznat nem lehet venni, sot
ellenben a fi.ljegyzest addig iblytatni, mig az utolso n^v nines kimeritve.
Minthc gy minden kozsegben van egy ket ember, sot vannak tobben is, kik
lakofdldjiike; legnagyobb rejzletekig ismerik, igen sok fiigg azon egyenek helyes
megvalasztas itol, kik a helynevek gyujtesevel megbizandok. Kik^rdezendok volnanak a falu venei, jegyzoi, papjai, erdoszei, vadaszai, banyaszai stb. —, egyik a
masiknak adatjait fogna kiegesziteni. A hol u szobeli adatok kifogynanak, ott a
hivatalos es hiteles iromanyok is m6g bo forrasul szolgalnanak, ugymint a
foldbirtok tulajdonat kimutato, es adosorozo konyvek, (mire ndzve a telekkonyvi es catastralis hivatalok seg^dkezzel jarulnanak, kikndl nagy pontossaggal
fel vannak jegyezve - ha nem is kimeritoleg tan - a birtokra vonatkozo
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elnevezesek), az egyhazi matrikulak, jegyzokonyvek, monographiak stb. - Ezen
forrasok szorgalmas atkutatdsa tehit kulonosen ajanltatik. A nyerendo adatok,
kivalt ha elt^rok, egymas iranti hitelessegenek megbiralhatasa erdekeben, ohaj. tando azon forras megnevez^se, a honnan az adatok szarmaznak.
A mi a gyujtes sikeres eszkozlesere. meg tudni sziikseges, kiveheto az
utasitashoz kapcsolt schemdbdl, mely szerint a kitdltes foganatositando. A feleletek azon sorban iratnak folyo szoveggel, nem rovatozott kimutatar. alakjaban,
az ivek tobbi lapjaira, mikent a kerdo pontozatok a schemaban kovetkeznek,
megtoldvan azt annyi iwel, a mennyit a targy bose'ge sziiksegesse teend. Ha a
kozseg ezen litmutatas fonalan minden kerdesre a leheto legtokeletesb valaszokkal elkesziilt, es m ^ a legutohd talpalat fdldnek stb., is mely sajat elnevezessel bir, neyjegyzeket dsszeirta, az illeto feljegyzesek mint kiilon fiizet
kiildessenek be a kozseg altal Temesvar szab. kir. varos hatosaga litjan Pesty
Frigyes magyar akademiai tagnak tovabbi hasznalatra es feldolgozasra.
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1. ABONY

Az P ° pontra. Abony mez3 varos, Pest megye kecskem^ti jarasban fekszik. — 1848 elott kozpontja volt a' kozbirtokossagi Uradalomnak, melyhez
T6szeg, 6 6s Ujkecske falvak, Paladits, Bog, Kerekdomb pusztak tartoztak.
A ' 2»k pontra. A ' kozsdgnek koz^letben harom {6\e ebievezese hasznaltatik, Nagy Abony, Szoinok Abony 6s Abony; a' k^t elso alapn^lkul helytelenul; az utobbi fdldiratilag 6s kdzigazgatasilag elfogadva.
A* 3ik pontra. A ' varosnak t6rt6nelmi ^s szobeli hagyomanyok szerint mas
elnevezese nem volt, csupan a' mostani Abony n6v iratott Abanynak; m6g i6gebben mint 100 6y elott Abannak, mit bizonyit a varasi leveitarba letezo kiralyi v^d level, Vasari szabadalom level, regi jegyzokonyvek, 11^^ Rakoczy Ferenz vedlevele, Galanthay Balogh Istvan telepitesi felhivasa (:melybe magat
Aban, Toszeg, Paladits es Kecske foldes uranak nevezi:) Lampe a' reform. Egyhazak elosorolasaban szinten Abannak nevezi; szinten igy emlitetik Homyik
Janosnak Kecskemet varossa tortenete czimd munkajahoz meliekelt okiratokban; ugy Balla Gergely, Nagykdr5si kronikajaban, ugy Szilagyi Sandor tudos
tarsasaei tagnak a' miihoz Kdros varossa level tarabol napfenyre hozott okleveleiben.* — Ezek szerint bizonyos, hogy a' mult szazadokban meg hivatalosan is
hasznalt Aban elnevezes bir legnagyobb ervenyesseggel. - E ' nev kozeietben a'
mai idoben csupan a' reformata Egyhaznak az Ur asztalahoz val6 selyem teritdjen, es szekrenyen lathato; az elnevezes ifiabb Enzsel Sandor, helynev magyardzo munkaja szerint vizi varost jelento torok eredeztetesnek veiemenyeztetik,
- mely csupan azert ketseges, mivel e' videknek meg a torok uralma ala j6tte
elott az Aban nevezett elofordul, es pedig Jaszainak okiratokon alapul6 torteneti munkajaban, — azon oknal fogva is, hogy a' torSk hodoltsagi teriileten
kivul eso Poson videken is ily nemu helyseg elofordul; inkabb hiheto, hogy az
Aban nevezett a' regibb korszakokban divatozd nemzetsegi nevekbol szarmazott
mint peidaul Toxusrol, Taxsony, Kupardl Kopany, — Aban, Abarol az az a' csaladrol de genere Aba.^
Hagyomany szerint a* varos hataraban fekvo Mikelaka nevii domb toveben
lett volna a' varosnak regibb helye, 's maga a' varos, vagy is akkor falu is ezen
nevet viselte volna; inkabb hiheto mivel erre semmi irott adat nines, hogy a'
nevezett hely csupan szallas, vagy ha falu ugy on alio falu lehetett.'
4ik pontra. A ' kozseg nagyobb tortenelmi munkakban 1848i« nem emlitetik.
Jdszay Pal kisebb tortenelmi munkajaban a' 14ik szazadrol emUtetik:
A ' Galanthay Balogh csaladhoz Anyos agon tartozo le szarmazok; ugyan
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az Anyos csaladnak drokl6si jogan birtokolvan Aban hatarat, 6s hozza tartozandoit; bizonyos: hogy Aban a' Magyar Balazs adomanyos joszagdihoz tartozott volt; melyekben Kintsinek magfogyasa utan az Anyosok behazasodas
utjan, azok utan pedig a' Balogok drokiiltek, a* mit igazol a' csalad osztalyos
pere, 's a' hozza mell6kelt csaladi leszarmazasi tabla.^
Lampe a' 16ik szazadbol emliti mint reformalt Anya Egyhazat.
Mint oly falu mely kozigazgatasi iigyekben Currens altsd megkerestetik; a'
nagy korosi kronikahoz ^s Kecskemet varossa t6rt6netehez meliekelt okiratokban elofordul, emlittetik 1750tol a* mai korig. - Mint varos vasari szabadalmat
1742J'^ 6vben nyerte.
5^^ pontra. R6gi jegyzo konyvek, 6s Egyhazi jegyzo konyvek tanuskodnak
arrol, hogy mar a' 17^^ szazadban tobb mint 1000 161ek lakojanak kelle lenni,
kik tors lakosoknak tekinthetok, 6s alkalmasint az adomanyozott Magyar Balazs
altal telepitettek.
Mivel az 1690 6s 1700 kozt eso tiz esztendoben a' megy^tol kibocsajtott
currensek hozza nem fnt6ztetnek, *s mivel 1109'^^ 6vben kelt telepit6si felhivo
lev61ben JBalogh Istvan Aban lakott visszat6r6sre 6s b6k6s 6pitkez6sre hivja fel;
— ezen 10 6vi id6k6z alatt, a' kozsegnek kem^ny megprobaltatasa, 's majd nem
v^gpusztulasa gyanithato. - Ezen telepitesi felhivo lev61 k6vetkezt6ben, mely
harom 6vi robot 6s d6zsma elenged^ssel kecsegteti az illetoket, Aban kozseg lakossaga Nognid, Fiileki 6s Szecsdnyi jarasbol, ugy Bars, Hont, 6s Nyitra megy^kbol koltozkodo lakossaggal szaporodik (: az az hol a' Galanthay Balogh csaladhoz tartozo osztalyosok joszagokkal birtak :) annyira hogy 1730 tajan az
elobbi csak R^kashoz tartozo fiok egyhazat k6pez6 Katholika Egyhaz, szamra
felul mulvan a' reformalt vallas kovetoket, Katholika anya Egyhazza valek.*
6»'t pontra. Senuni irott eml6kb61, sem hagyomanybol nem lehet kovetkeztettni a* helynev eredet^re ndzve, a' mi e tekintettbe felhozhato volt, az
el6bb 3ik 6s
pontokba elofordul.
7'k pontra. Abony varos hataraban, kovetkezo nevu halmok vannak:
Hegyes, Darabos, Sashalom, Deakhalom, Naszvady, Bolhaspart, Feketehalom 6s Mikelaka, mellyekkoziil a' Mikelakarol a' hagyomany azt besz^lli, hogy
ott elobbi idokben templom 6s k6rny6k6ben falu fekiidt volna; egyes szantok
n6ha epiilet alap omlad^kaira akadnak. Hegyesrol a' hagyomany azt besz611i,
hogy az 1730 koriil Perd vez6rlete alatt, Kecskemet 6s Koros varossat megtamado Raczok portyazoi eg6sz addig elkalandoztak volna, 's ott az Abonyi lakossag altal megtamadtattvan agyon verettek 6s eltemettettek.
A ' D6ak halom 's Fekete halom f61dj6ben szint6n csontok, sz6n porladvanyok talaltattvan szint6n ily oszve csapasi helyeknek gyanithatok, a' k6t halom kozott, m6g n6mi Sanczolas maradvanyok is mutatkoznak.
A ' varos erdeje Muszdjnak neveztetik, mivel k6nyszerit6ssel ultetett.
A ' hatarba kovetkezo duUo nevezetek vannak: Gerecze sz6k, Kara6r, Serkesz6k, Buzgany, Rokalyukas, Csordakut, elso vizidiQlo, Kisbalaton, Toth Gyurkasz6k, Tatarhanyas, Kis M i h % , NagyvizduUo, Rozsas, Pioczas, Paplapossa,
Fuzes6r, Dohanyos, Kun6r 6s Nadas. - T6rt6nelmi nevezetess6g szinezet6vel ez
elnevez6sek nagyobbara helyi cz61zatuak 16v6n, fekv6s6k 6s birtokosaiktol nevez-
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tettv^; egy sem birhat, - csupan Tatdrhdnyds mely nev6n61 fogva rdgibb
idSkre eml^keztett; ds hagyomany szerint a* Tatarok tanyazo helye let volna.
Az lij szollSk Taborhegynek az6rt neveztettnek, mivel 1849 Junius havaban a' Turay csatat megelozo napokban, a Magyar hadsereg tabor hely^ul szolgalt.
Perczel kutja, Perczel Moor Magyar Tabomokrol veszi nev^t; mivel hogy
a' huszarok lovaik itatasa v6get astak aszt.^
A ' varos belso terulete, illetoleg tizedei, szinten kiilon elnevez6ssel bimak
mint p6\dii\x\'\Sdrveg: mely saros terGlete, - Homok; mely homokos terulet^tol
veszi elnevezeset, - Tobdn; mely egy a' torok hodoltsagi Taban nevezetu varos
reszeivel (: lasd Buda es szamos helyeken:), Merges gunyos elnevezese a' magyar
emberek altal egeszen a' felboszQltsegig gunyolt Cziganyok altal lakot resznek.''
Ezenkfviil.a' Varosban mint egyes reszek emlitendok: a' Czigdnytd regenten kdrnyeken a' Cziganyok lakvan, toUiik nyerte nevet; valamint a' Czigdnykaszill6, sivar homokos terfllet, mely a' megelozo 30 ev alatt be epitetett, - a'
Cziganyt6 posvdny pedig az 1864iki inseges idSkben, konyor adomdnybol
munka segeiyzetek dltal, a' Vdros tanacsnak hatarozata kovetkezteben, haszndlhatd fddteriilete feltoltetek.
Kelt Abonyban* 1864 Februar 17iken
Beller Istvdn m. p.
Helettes biro
ad 21579
k-i.
2474
szamhoz Erkez februar 19" 864.
ki

* • *
1. F . A. Lampe 1728-ban Utrechtben adta ki Debreceni Ember Pil: Historia ecclesiae
reformatae in Hungaria et Transylvania c. muvet a szerzo neve nelkiil. Homyik J.: Kecskemet viros t&tenete I - I V . Kecskemet, 1860-1866. Balla Gergely (nagykorosi biro a
XVIIL szizadban): Nagy-K6r0si kr6nika. Okleveitarral kiadta Szabo K. - Sziligyi S., kecskemdt, 18S6.
2. Abony helyneve a tdrdk eredeti! magyar Aba szemSynevnek kicsinyitd-becezd
kepzos szirmazekabdl keletkezett magyar nevadassal. (Kiss 37.)
3. Abony elso okleveles emiitese Kisabony (Minor Otoy) neven 1332-1337. (Monumenta Vaticana Historiam Hungariae Illustrantia. Series I . torn. 1. Bp., 1881., 254.)
4. Abony 1450-ben puszta, 1472-ben Magyar Benignie (? -1526), aki 1484-1492
k5zdtt ment ferjhez Kinizsi Palhoz, van itt m^g a XV. szizadban a Vezsenyi csaladnak es
Magyar Balizsnak (? -1490) is birtoka; (Dercsenyi I . 199.)
5. Abony 1546-1559-ben lakott "helyseg (Kaldy 360 sz.), 1647-1668 kozott 4 portas tf)eptiies, 1686-1712-ig puszta (Kosary 16, I I I . tablazat), 1713-ban Pisztdrol 30 szemely jon, 1714-ben Tipi6bk:sk6r5l telepQlnek be, 1715-ben 24, 1728-ban 66 adofizeto
csaladfoje van (Petrdci 128).
6. A turai csata 1849. jul. 20-in volt.
7. Tabin, To ban torok eredetu szd, debaghane - tabahan = taban; jelentese: cseizomuhely, cserzotelep.
8. Abony lakossiga 1856-ban 9157, terulete 22215,75 hold.

2. ACSA

ISO pontra n^zve. Acsa Pest megye Vaczi jaras sz^khelye Vacz varosa;
- hajdan a' Matrai hegyektol vonuid terjedehnes Cser erddk miatt ezen vid^k
Cserhatnak neveztetett el. 2i^ pontra n^zve: £ kozsegnek orszag szerte osm^retes neve Acsa,
kiillomben a' helybeli ^s korrol es6 tobbnyire tot ajkii lakossag Jacsanak nevezi.
Acsa neve bizonyosan a' tdt elnevez^sbol JAcsa szarmazhatott, ez pedig az ide
telepitett tot ajku gyarmatosok altal adathatott a helynek valami bSg^s vagy
zugas kovetkezteben, melly ezen akkoriban 6s erdSkkel kornyezet helyen
konyen a' vizhang altal is keletkezhetett jacsanyi, jacsenyi (: bogni, ziigni:)
szotol Jacsa (: bogo, zugo hely :) szarmazhatott.* Igy tobb dfiUo nevek is t6tok
altal elnevezesre mutattnak p. o. Csibaj, Csalin, Prosznya, Rovnya, Gados dolina,
Mocsulya, szarito foldek, Szulai ret, VaJechov bok erdos legel6 s. a. t.
3ik pontra nezve. Hogy hajdanaba volt e' a kozsegnek mas elnevezese arr61 tudomassal nem birunk, hanem ujabbi altalakulasa olta mindek csak a'
fentt el6 adot orszagos es kdrnyekbeli neveken 6smeretes.
4ik pontra nezve. A kozseg ujra keletkezet Buda varanak a Tdrdkdktdl
lett szerencses bevetele utan 1686^'^ ev utan, a* mit az is bizonyit hogy jelenleg
is hasznalatba levo kozsegi pecsetje deak kdrirattal 1691 be keszitetett.2 Sik pontra nezve. Acsa jelenleg csere Utjan Grof KohariaktUl K6kaert a'
Baro Pronay csalad birtokaba van hol ket nagy kasteiyal bir a' csalad, nepesitett
pedig a kdzseg Gr6f Kohai^ak dltal es Grof Kirolyi Istvan dltal hihetdleg
nagyobb reszt t i n Kohiry Csabrdg vii komyekbeli tbtokkal; ezt leg inkibb
Qnnan lehet kovetkeztettni hogy onnan nepesitetett be, hogy az Acsai es oda
val6 nevek azonossak.' 6iJt pontra nezve. Hogy azonban a' tdtok altali meg telepites el6tt, itt mar
hajdan sot tan mar a' rdmaiak korabba lehetett telepitveny, arra kdvetkezd
tenyek latzanak mutattni, u. m. A fentebb is emlitett Cselei nevezeti! szantd
foldeken jelenleg ugyan mar csak egy jelentektelen kohalom mutatja azon helyett, hol Feherpataki fdldirasa szerent Acsai hatarban egy regi hihetdleg pogany
templom romja allott, 's ennek kornyeken jelenleg is sok regi cserep s hamu
forma fold szantattik fel, mi hozza vetoleg, hogy a tobbi fdld kotot fekete, arra
latzik mutattni, hogy itt hajdan pogany temeto lehetett, s a' felszantott cserep
darabbok hamwedrek maradekai.^ Tovabba a' faluba tortent asatasoknal meglehetds meiysegben szene eget gabona szemek nem kis mennyisegben talaltattak.
Vegtere egy 1859»'t evben itt nyaralo katona tiszt idd toltesbol regiseg biivar a'
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falu felett egy dombon tobb asatasokat kisertven meg egy kiasot embed csontvaznal oUyan f^le i6z sodronyokbol k^sziilt boglarra akadot, melly hajdan fej
diszul a' hajnak oszve tartasara szolgalt a* romai noknei, 7ik pontra n^zve. A hatart illetSleg eloszlik szollokre, szanto foldekre,
rdtekre, erdokre s legelore. A szolloket illetoleg ezek n^gy r^szre oszlanak
— ugy mint "oreg hegy" a' melly ezen nev6t leg oregebb iiltetv6nyeir61 nyerte,
"elo hegy" ez nevet az^rt kapta Igy hogy a' falutol legelol al, az utan jo a „papucs hegy, melly nyilvan formajatdl kolcsonzi elnevezeset s vegre "kis szollok",
mellyek kizarolag a' ket foldes Urasag majorsagat kepezik, s leg csekelyebb terjedelmiiknei fogva kis szoUoknek neveztettnek. Ezeket kovetik a' szanto foldek
mint Nagy Cseien es Kis Cseien - talan valaha ezen helyen meheszetett folytattak onnet veszi ezen nevet, Csibaj, Mocsulya nevet forrasos s posvanyos fekvesetol nyere, — Gajdos dolina" melly a' nep monda utan nevet onnan nyerte
volna hogy ott kisertettkep egy dudas ejjelenkent mindig dudalt s igy dudas
volgynek neveztetett el. Guttai hely a' szomszed Gutta kozseg hataratol vette
eredetet, Prosznyo szanto fold es vegre Rovnya" egyenes lapalyos fekvesetol
nyerte a nevet. A Retek Szukar es Sapi volgy Sap szomszed kozsegtol veszi eredetet. Valechor bok erdos legelo. - A tobbi hatar reszek ebievezese a' magyar
nyelvet partolo foldes Uraktol vette eredetet, s nagyobb reszt azok kizarolagos
birtok risze is, mint Mogyoros a' falu szomszedsagaba setanyokkal ellatott birtok resz. Magos a' falu felett meredo erdovel boritoii es setanyokkal ellatott
hegy, - Cservolgy egy cseres lejtokkel kornyezet volgy jelenleg kozsegi legelo,
Mesterhegy a' Sapi volgyi. Mart on hegy a' Guttai volgyi retekbol fel magaslo
dombok, - Sajtvolgy jelenleg szanto foldnek hasznalt kiirtott erdo resz. Meg jegyeztettven itt hogy Acsa kozsege hataros del fele Pest Megyebe
fekvo Piispok Hatvan kozseggel, Kelet fele Nograd Megyei Vanyarcz kozseggel,
Nyugat feie Pest Megyei Csovar es Nograd Megyei Als6 Sap kozsegekkel s vegre
ejszak feie Erdo Kiirth Nograd Megyebeli kdzseggel. Kelt Acsan^ Decemb 26"
864.

jegyzette
Kristoffy Jozef
k.jegyz6je

Petro Mihal Biro

ad 21579
k. i.

* * *

1. Acsa neve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal; az alapjaul szolgdlo szemelynev bizonytalan eredetu; taldn az otorok aJJa ='rokon' jelentesu szd az.
(Kiss 38.)
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2. Acsa elso okleveles emiitese 1341. (DF 235 738., Mon. Strig. I I I . 408.)
1546-1559 kozott nepes teleptiles (Ktidy 434. sz.), 1647-1683-ig fel portis helyseg,
1686-ban lakatlan, 1689-ben portaszima
nines, csak kivetisi dssz^el ad6zik,
1692-ben fel, 1693-ban 1, 1695-ben fel portas stb., 1704-ben 13 katonaja harcol a kuruc
seregben. (Kosary 17, 66.)
3. Acsa 1728-ban fele-fele arinyban a Bosnydk csaladi ^s Vay Adam^,
1711-1720-ig 13 Ndgrid megyei csalad erkezett, 1715-ben 40, 1728-ban 78 ad6z6 csalidfoje van. (Petroci 132.)
4. A CseKntetd nev0 dombon a bronzkor kdzepso szakaszibdl szarmazd telep talilhatd. (Dercsenyi I . 210.)
5. Acsa lakossiga 1856-ban 1254, teriilete 4584 hold.

3.

AKASZTO

Helynevek.
Akasztd kozseg Pest Pilis

Solt t.e. megyekb6I.

lor Akasztd helys6g fekszik Pest Pilis ^s Solt t. e. vmegyekben, Solti jaras
KisKorosi keriiletben, Kiskorostol dszak keletre 1 1/2 Keczelhez delkeletre 3. D.
Patajhoz ddlnyugotra 3. Solthoz nyugotra 2 1/2 Izsakhoz ^szakra 2 1/2 m^rtfold
tavolsagba; Acs-Okordi, Tetetlen, Szt. Imre, Csengod 6s Tabdi pusztak altal
kornyezve.
2or Akasztd k6zs6gnek jelenleg 1. Helyneve 61, 6s ezen n^v alatt orszag
szerte ismeretes.
3or Mar 1291>*f ^vben Fej^r Codex Dip. Tom V I volum 1. pag. 143.
Okoztu n^v alatt mint helyseg emlittetik,* de kesobb elpusztulvan, m^g MW^
6vben is puszta volt, ^s csak \1\9^^ 6vben kezdett6k ujra meg szahii, - Bel
Matyas szerent ez idoben Bosnyak nemzets^g^; — varmegye protoc: szerent
llll'^k
^vben Grf. Kohary Istvann6 birtokaba volt, legutdbbi idokben Grf.
Battyany orokosok birtak, ^s pedig 1857ik 6vig, - a' mikor is a birtokos urasag
6s a lakosok kozGtt, az lirb^ri viszonyokra n6zve baratsagos eggyess^g kottetven,
- az torvenysz^kileg helybe is hagyatott. 4er A ' kozsdg mint az elobbeni pontban feljegyeztetett legkorabban emlittetik 1291ik 6vben.
5or A Helys6gnek honnan tortent n^pesit^s^rol misem tudhat6, annyi bizonyos, hogy: mdsodik szallitas alkalmaval mint a jelenlegi csaladi nevekbol kit ^ i k , Szlavoknak kellett lenni, - kik azonban jelenleg tisztan magyarok,' 6s
Rom: Cath.
6 ° ' A Helynev eredet^rol, hagyomanybol, vagy irott eml^kekbSl misem
tudatik, r6gi mondakb61 allitjak azonban, hogy: ezen n6v Akaszto onnan vette
volna eredetet, — miszerint: annak komy^ke ataljaban mocsaros, kiilonosen pedig, a Duna kidntdse alkalmaval, mely irm^t 1 1/2 6ranyi tavolsagra foly, csak
nem minden tdlt6sek, 6s hidak jarhatatlarma t^tetvdn, - az utas itt fen akad, ^s
tovabb nem mehet.^
A Kdzseg lakosai szama 2655. melybdl 31 izraelita, a tdbbi mind magyar 6s Rom. Cat. Vallast k(ivet6k,* van egy rom. kath. pap lak, ^s egy val6
szinuleg mesters^gesen oszve hordott 5. 61 magossagu kerek dombon fekv5
Templom; — ennek tornya a* szomszed hataros Szt. Inuei pusztan jelenleg is
lathato puszta templom tornyaval az 6p\X6s\, ugy az anyaggal is egyenlo
gdth alakra dpiilt, 6s a' - test ehhez csak kdsobb, vagy is a' masodik telepitesndl
1735*'^ 6vben ragasztatott, - midrt is r^gis^gnek m^ltan mondhato. - A hatar
terulete az elkulonit^s elott 11800. holdat tett, azonban az urasagokkal kotott
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~eggyes6g alkalmaval, ezek r6sz6re 4600. hold 1200 • olivel szamitva k^t tagban
kihasittatott. E ' teriiletben talaltatik ado ala fel v6ve 1600 • olivel szamitva a.)
Szanto fold I . oszt. 160. h. 174.D 61, I I . oszt. 763. h. 668 0 6 1 I I I . oszt. 985 h.
713 • 61, r6szint fekete homok, egy reszben futo homokos, nagyobb r^szben
pedig vaksz^kes min6s6gu, - b.) Kit vagy is Kaszal6b61 I . oszt. 196. h. 254D
61, I I . oszt. 585 h. 1096 0 6 1 , I I I . oszt. 372. h. 1218. 0 6 1 , az elso osztalyii ambar kev^s, de jo sz^nat, 2^^ is 3^^ oszt: kiil6n6sen vizes esztendoben csad6, 6s
g6mb61yu kakaval kevert savanyu sz6nat terem, — c.) SzSllok r^szint homok
dombos, r^zint vizenyos lapalyos helyeken fekvok, 6s kis mennyisegben rossz
savanyu bort teremnek, van I . oszt. 34. h. 1237.061, I I . oszt. 41 h. 1020.061.
- d.) Legelo altaljaban silany, 6s kopar vaksz6kes, - oszves teriilete 3783. h.
l i o n 61 melyet azonban a' viz aradasok alkalmaval a viz borit, 's a legelo
marha a' lakossag karara mas szomszed hatarba szorul; - van tovabba az urasag
birtokaban 75. h. 1400. • 61 nadas, 6s 15. h. silany erdo, a hatarba megjegyzest
erdemel, az vigy nevezett nagy, 6s Ids Hortobagy nevfi zsombos ingovany mellett
felemelkedett homok domb mely jelenleg szanto f61d, 6s meglehetos rozsot terem - ezen domb Tatdrhdnydsnak neveztetik val6szinuleg onnan, hogy: szdntds, 6s
asasok alkalmaval t6bb csont vazak, 6s r6gi Tatar fegyver nemek talaltattak, utolso posta Kis K6r6s.
Kelt Akaszton 1864 Februar 3an
Varga Istvan
jegyzo

Zeleszk6 J6sef
[P. H.]

Helynevek
Akasztd kozs^bol Pest Pilis 6s Solt t. e. megy^kbdl.
lor Akasztd helyseg fekszik Pest Pilis 6s Solt t. e. varmegy^kben Solti
jaras KisKdrosi keriiletben. KisK6r6stai nyugotnak 1 1/2 Keczelt61 nyugot
6jszaknak 3. Duna Patajhoz keletnek 2 1/2 Solthoz d6l keletnek 2 1/2 Izsakhoz
nyugot ddlnek 2 1/2 m6rt f61d tavolsagra Acs, Okordi, Tetetlen, Szent Imre,
Csengod, - 6s Tabdi pusztaktol k6rnyezve, - melyekbol a [harom] els6 a Kalocsai Fokaptalan, - Tetetlen 6s Szent Imre a F61dvary csalad felosztott CsengSd G r f Teleky csalad, - 6s Tabdi Straszburger Matyas birtokaik \6v6n. 2 ° ' Akaszto mar I291ik evben Fej6r Codex Dip: Tom V I . volum. 1. pag.
143. Okoztu n6w alatt mint helyseg enUittetik, — de kdsdbb elpusztulvan, —
hihetoleg Tatar vagy T6r6k hadjaratok alkalmaval, - ' s m6g 1718ik ^vben is
puszta volt, - 6s csak 1719ik 6vben kezdett^k ujra megszdlni. 4er Akasztd mint az elobbi pontba van 1291*^ 6vben mint helyseg emlittetctt. 5 ° ' A helys6gnek honnan t6rt6nt n6pesit6s6r61 misem tudhatd, - annyi
bizonyos, - hogy 2ik szallitas alkalmaval mint a jelenlegi csaladi nevekbol ki-
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tunik, - hogy felsd magyar orszagnak T6t ajkii megyeibol telepiiltek le, - kik
azomban jelenleg tisztan magyarok 6s Rom. Cath.
6or A helynev eredet6r61 hagyomanybol, vagy irott enil6kb61 misem tudatik, - r6gi mondakbdl allitjak azomban hogy ezen n6v Akasztd orman vette
volna eredetet, - hogy a k6zs6g nagy orszag utban fekudv6n, - a mermyirol
jdv6 utasok kiildnosen fold arja vagy a duna ki6nt6se alkalmaval itt fen akadvan, - utjokat tovabb nem folytathattak. —
7. Kigyos 6r mely a kozs6g hataran keresztiil huzodik hihetoleg azert ne- [ H ^ ]
veztetik igy, - mert kanyarulatos fekv6s6n duna kiaradasa alkahnaval a hatart
elonti, - mely azonban vizes esztendobe sz6p nadat, szaraz idoben pedig tetemes mennyis6gii csades sz6nat termel. - Csonka ret vizes esztendokben tobb
ezer k6ve nadat ad a lakossagnak. Nagysz6k hol 6ven at sok szikso sepretik, melyet a lakosok tavolabbi helyekre is elszalh'tanak, - 's nem ritkan jo aron
eladjak. Hortubanytava nagy zsombos ingovanyos hely, - mely csak nagy szarazsagokba szokott ki apadni. Fekete 6i vizes esztendokbe at jarhatatlan fekete
ingovdnyos talaju m61yedes, melyen a Hortubdny tavaba fel fakadt viz folyik at
— a fentebb emb'tett Kigy6s 6rbe s onnet az ugynevezett Orjegi ingovanyokba.
Dobrogocz tava zsombos nddas ret, - mely a segregatio alkahnaval a foldes
urasagoknak esett, - hol sok szdmyas vad novekedik. Tatarhanyas egy emelkedett homokos dombos szdntdfold, - hihetoleg onnan vette nevet, - hogy
szdntas alkalmaval tobb csont wizak 6s tatar fegyver nemek talaltattak.
Atajaban a hatamak keleti r6sze homokos, rozs, tengeri 6s burgonya termel6sre hasznaltatik.- a nyugoti r6sze pedig alacsonyabb 16v6n kem6ny sz6kes *s
minden nemu gabonat meg terem.
Miutan pedig a gyakori fold ar 6s duna kidnt6se altal a' hatamak nyugoti
r6sze vizzel borittatik, - sok helyen le folyasa nem 16v6n, - a kiildmben is
2660. lelket szimitd k6zs6gi lakosok csek61y term6st nyerhetnek, - ' s ambar a
duna csak is egy 6s f61 6rai jaras tenn6kenyeiket el nem adhatjak; arra magoknak 16v6n legynagyobb sziiks6g6k, — 's igy 61ehni forrasok leginkabb a kezi
napszammali kereset, 's n6ha-n6ha sz6na eladas, - igy a keresked6s pedig e helyett legnagyobb pangasban van, mert csak 26. urb61i telekkel birvan, - ' s ebbol
sajat sziiks6glet6t sem fedezheti, - hanem szomsz6d KjsKoros m. varos piaczan
k6nytelen nagyobb r6szben be vasarlani. —
Kelt Akasztdn 1866 Januar 4-6n
[P. H.]

Zeleszko Josef Biro

* *•
1. Akaszt6 elso okleveles emlit6se vaioban 1291. (Gardonyi 273.)
2. Akaszto a XVII. sazadban puszta, 1703-ban 12 adofizeto csaladfoje van, azutan
ujra neptelen (Kosiry III. tiblazat), 1718-t61 telepiil ujja. 1728-ban 60 adofizeto csaladfoje
van stb. (Petroci 142.)
3. Akasztd helyneve egykori akasztofa helyere utal. (Kiss 43.)
4. Akaszto lakossaga 1856-ban 3078, ebb6l Acs vagy Okordi puszta 37, Csabor vagy
Boszer puszta 268, terUlete 28 980 hold.

4. A L B E R T F A L V A

[13^]

[14']

H'^^'l

1.) Albertfalva (: Sachsenfeld :) Pest pihs 6s Solt torv: egyesult megye piUsi jarasban.
2. ) A* kozsegnek csupan e' k^t magyar ^s n6met ehievez6se ismeretes hivatalosan valamint a n^p nyelven is.
3. ) A kozsegnek r^gebben mas elnevezese nem volt.
4. ) A ' kozseg legkorabban emlitetik ISlT'^en mint a csasz: kir: Raczkevi
uradalomhoz tartozo puszta.
5. ) N^pesedett r^szint a kozelfekvd n^met helys^gekbol, de legnagyobb
r^szt a szomszed Budapestbol.
6. ) Albertfalva (: Sachsenfeld :) n^v eredetet vette alapit6jat61 Szavoly.
Eugen Albert herczegtol. 1817-1824i8 ezen hely puszta volt, az 6ta falu,* 1838ban a nagyvizar alkalmaval valamennyi haz osszediilt, a most alio csinnal es
rendel epitett 4 1 . haz arviz utan val6, szamlal 340. Rom: Cath: lelket.
7. ) A falu egyetlen utczaja ejszakrol deire nyulik, ejszakon hataros a budai
hatarral kozvetleniil, deire a negyed6ranyira eso Promontorral keletrol a dunaval, honnet az ana eso foldek Donau Ackemek neveztetnek, nyugoton hol a
fehervar budai vaspalya fut a falu hosszaban a promontori hatarral, a nyugoti
szant6f61dek az ott lev6 temetS miatt Friedhof ackemek neveztetnek.
Az egesz kozseg pusztan a fentemlitett sor hazbol, mely kozott a fehervar
budai orszagut vonnul el, es az ezek mellett kelet es nyugotra hosszaban nyuld
osszesen 20 hold szant6fdldb61 all.
Keh Albertfalvan^ (: Sachsenfeld :) 1864 Februar 12en
Schmeltz Florian m. p.
Vieszmeg Fiill
jegyz6
Richter
Beregszaky Antal
[P. H.]
Helynevek
Albertfalva kozsegbdl pest pilis megyebol
* * •
1. A rackevei kirilyi uradalom 1819-ben letesitette a telepUlest zselierek szimdra,
es ez 384 dies telkeken SO h i ^ 6 l allt kezdetben. Ezt az uradalom birtokosa, Albert
Kazmer Agost szasz-tescheni herceg 1822-ben bekovetkezett halila utin tisztelet6re AlbertfaNinak, nemetOl Sachsenfeldnek neveztek el. (Budapest III. 301-302.) Savoyai Jend
herceg tetjes neve Eugene-Francois de Savoie-Carignan (1663-1736).
2. Albertfalva lakossaga 1856-ban 299, teriilete 54 hold.

5. A L B E R T I

1.

[15^]

Alberti Mezo Varossa tartozik Pest PlUs
Solt t. e. Varmegyek Pesti
jarasaba. - E kozseg az ugy nevezett „Cseihat" tovdben fekszik, 's hataranak
ejszak keleti r^sze mar a' Cseihat tajat k^pezi, ezen „Cserhat" taj nevezett onnan eredhetett, hogy regibb id6kben e k6zsegtiil eg^sz N6grad megye hataraig
cseres erdo v61t az eg^sz vid^k.
2.
A' Kbzsdgnek csak egy elnevezese van jelenleg „Alberti'* melly neven orszag szerte ismeretes, szaj monda szerent 1'^ szent Istviny kiiily idejeb<U „Istvan
(puszta) falva*' nevet nycrt vdlna, mennyiben I»* Istvan Kiralynak e* kozseg hataraban a' Cserhat allyiban vadaszai es hajtd zselierei laktak, *s a' Kiraly kedvencz vadaszo helye lett vdlna e' tajek. - ez szij monda csak, de bizonyitasara
adataink nincsenek.* —

Mikent a' 2»k pontban is emlittetik a' legregibb iddben 'Istvan (puszta)
falva" neve lett v6bia szij monda szerent. Kesobbi idoben 1711 ev koriil "Albert" es "arok Albert**nek is hivatott, 's ez utobbi elnevezes onnan eredt, mert [l^^l
a' kozseg megtelepittetese alkalmaval a' kdzseg retjen keresztiil vonuld vizarok
mellett telepittetett le; de ezen elnevezes jelenleg hasznalaton kfviU van.^
4.
E ' kdzseg 1711il( evben telepitetven meg ezen idotiil emlittetik legkorabban mint kdzseg, az eldtt puszta vdlt. —
5.
Alberti kozsege felvideki tdt ajkii nepekbdl nepesittetett, Hont es 2:dlyom
megyekbdl, megpedig a kdzseg leveitirdban dizdtt 's tdt nyelven 1728>l^ evi
Mdjus l^n kelt leirds szerent kdvetkezdleg. E ' kdzseg lakossai 1708ik ev kdriil
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Pest 6s Heves megy6k - akkoriban kibocsdjtott hirdet^sei folytan, — melly
szerint a' torokkeli hadviseletek folytdn nagyr^szben pusztasdgga vdlt videkek
ben^pesittessenek - Hont ^s Z61yom megy^kbol elsobben is Heves megye
Szent Maria pusztajdn telepettek le, a' tisza folyam koriil, hol is az elso
] sziiks^gben fdldbe asot hazakat k^szitenek. 's abban laktanak, tortent azonban
hogy bizonyos Varacskay Andras e' kozseg, akkoriban meg puszta foldes ura, 's
Rak6czy Ferencz parthive kurucz katonaival e' Szent Maria nevii kozs^gbe
erkezett ejjeli szallasra's miutan tapasztalta, hogy ezen kozseg lakossai totok's
csak most telepednek, felhivta oket, miszerint hagyndk el e' helyet hol ugy is a'
szunyogok csipesei n^kik eieg alkalmatlansdgot tesznek, fogadjak el az d ajanlatit, 's telepednenek le az 6 Albert nevii pusztajan Pest megydben. Ezen
ajanlatat Varacskay Andrasnak elfogadtak feltetelessen, mert elob a' lakossag
jobb meggyozodes v6gett koveteket kiildott Albert pusztara, megvizsgalando
annak minoseget 6s fekv^set. 'S miutin ezek a' legjobb hirekkel vissza erkeztek
volna elhataroztik magukban miszerint Varacskay Andrds ajanlatat elfogadjak, 's
Szent Maria kozsegebol eltavoznak, azomban a Kanelukban ITlOben a' kiiitott
] doghalal vissza tartoztata 's ennek elmultaval 1711'^^ evi Februar 14en huszonhet szekeren Szent Maria kozsegebiil elindultak Csanyi Gyorgy Takacs MiMly es
Hawran Pal eloljarok vezetesiik alatt, magukkal hozvan akkori agostai hitvallas
tetelt koveto lelkesziik Claudinyi Fridriket is, es Alberti pusztahoz szomszedos
Pand kozseg erdeje alatt megallapodtak, - miutan jovendobeli foldes uruk
Varacskay Andris akkoriban Pdnd kozsegeben lakot, a' hol is mig foldes
umkkal a' szerzodest megkotottek a' szabad eg alatt egyhetig idoztek's azutin
Albert pusztara erkezven letelepedtek.'
6.
A ' helynev eredetere nezve a' Kozsegnek adatai nem leven semmit sem lehet
tudni. —
7.

]

A ' kozseg hatariban elo fordulo topographiai nevek. "Maraszti" ret, onnan
neveztetett el mert posvanyos vizenyos volt. - "Kisasszony volgy" az erdo egy
reszenek elnevezese, onnan kapta ezen elnevezest, mert a' foldes urassag leanykija ezen volgybe mulatott gyakran a' nyari evszak alatt's ez volt legkedvesebb
helye. " l i p i n a " t6t ebievezes (: magyanil hdrsas erdo :) onnan kapta ezen erdo
resz elnevezeset mert sok harsas volt es van jelenleg is benne. "Ha lesz"-szi
szollok ezen 'Tia-lesz" sz6 onnan eredt, hogy a' kozseg hataraban fekvo futo
homokkal boritott fold teriilet szollokkel iiltettettven be, miutdn annak sikereriil nem v6hak meggyozodve "ha-lesz" nevet nyert, de kesobb diilonkint uj
erdei, Homoki es Kenderhati nevezetett kapott. — Alberti kozsegevel hatdrosak
ejszakrol Pilis es Pand kozsegek. Keletrol Tapio Szent Martony kozsege, delrol
Irsa kozsege es Nyugatrol Dan Szent Mikl6s puszta.* -
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1. Alberti elso okleveles emiitese 1339. (Dl 96 338.)
2. Az Alberti helynev tulajdonkeppeni ertelme Alberte, Albert tulajdona. (Kiss 45.)
3. Alberti kdzepkori eredetO falu, 1546-1559 kozott is nepes helyseg (Kaldy
230. sz). A XVII. szazadban puszta, 1711-t6l Nograd megyei jovev^nyek erkeznek, 1715ben 43, 1728-ban 70 adozo csaladfoje van, ekkor foldesura Szeleczky Mar ton. (Petroci
128.) Tarnaszentmirian eppen forditva tortent, oda Alberti telepiilesrol kdltdztek at csaladok. (Dercsenyi III. 626.)
4. Alberti lakossaga 1856-ban 1873, a hozzatartozd Danszentmiklds 364, dsszesen
2237. Alberti terulete 5802, Dinszentmiklds 6375, dsszesen 12 177 hold.

6. ALSODABAS

[19']

Helynevek Oszveihlsa.
Also Dabas Kozsegbol. Pest Pilis ^s Solt t: e: megy6kbol. Feltet K^rdesek.
Feleletek
1. A kozseg mely Jirishoz tartozik. 1. Pest Pilis 6s Solt megyiben. - Pesti jarashoz
2. A Kozsegnek hdnyftle neve 6\t - melyik neve bir csak helybeli elterjed^sel melyik ismeretes orszdg szerte?
2. A kozseg neve Alsd Dabas - s csak e n^ven
esm^retes. 3. Volt e hajdan a Kozsegnek mis elnevezese?
3. Nem volt.
4. A kdzseg mikor emlitetik legkorabban?
4. Kozsegnek, vagy falunak csak is az urberiseg
megsziinte 848 olta neveztetik, mert, miutin
benne urberesek nem voltak, tehit csak puszta alsd
Dabasnak neveztetet.* 5. Honnan nepesitetett a Kdzseg? mikor k i iltal?
4. A Tulajdonos Halisz csalad mind addig meg a
Tdrdk Budit birta - Also Nemediben lakvin, azert
mert ezenn pusztasigon mely - ocsdtol - nemeditdl egesz Kecskemetig tartott nem leven bitorsigos tartozkodisa onnan korminyozta ezenn puszt i t kiildmben is csak — gyula es menes tartasra
terjeszkedd — gazdasigit - a Tdrdknek kiveretese
folytin Budibol - kdltdztek nehiny csalad tagok
ezenn pusztira, es oda epitkezven - nem csak cseiedjiik — hanem zselierek szamira is - epitettek, azert hogy a sziikseges kezi munkisok helyben
legyenek.* Igy szaporodtak meg iidd jirtival a hiztalan zselierek. — Hizas zselier k i t: i : a maga hiziban lakik,
meg most is nagyon keves van, - s igy az egesz
hatir az egyes kdzbirtokosoke. 6. Mit lehet tudni kdztudomisbd a nev eredeterdl?
6. A legregibb szerzemenyi okiratokban mellyek
1600tol 1724ig keletkeztek mindeniit - Dabasnak
iratot, van azomban rea egy kett peida hogy Do-
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bosnak is iratot. De ez - az igen nagy tobbs^g
ellen6re nem lehet egy^b t^vedesnei vagy penna
hibinil, - s hihetoleg hazdnkban megfordult oily
sok ajku nemzetis^gek, a szo hibas kiejtdsebol is
eredhetett.'
7. A kozseg hatiriban eld fordulo tobbi topographiai nevek?
7. Ezek. a:) Hegyeshegyi Diillo, az6rt neveztetik mert ezenn
i6sz6ben a hatamak van a legnagyobb emelkedetts^gii hegye mely egyes - s nem futo homok
buczka hanem termo fold.
b.) Orszig uton tuli Diillo, az^rt neveztetik igy
mert ezenn Diillo labjdban fut el a Pest Aradi [20f]
orszig ut.
c:) Szollo fold Diilo, az^rt neveztetik, mert ezenn
t^rs^g alig 25 6y olta az elhagyott legeldbol birtok
arinylag kiosztatvin, az egyes birtokosdc kozt, - s
az kiosztiskor szolot akartak bele iiUetni, de ez
mind mai napig is csak szantofoldnek hasznaltatik.
- De szolofold nev^t meg tarti. d:) Szekes Dulo, az^rt neveztetik igy mert a hatarnaJc e r6sze fekete fold sz^kel keverve rona. d:) Telek Diillo, a Kdzseg keleti oldalan fekvd rona
teriiletii szdntofdld - s minthogy jo min6s6gii,
azonn szotol hogy Telekes, Teleknek neveztetik. —
f.) Tomely^ke, ez nagyobb kiterjed^sii alio to mely
mint egy 3 holdat tesz, - terem benne Ndd is. - s
most arrol megemlekezhetd, mert mdg a mostani
szarazsagig soha kinem szaradt, s ez ^vben anyira
szaraz hogy a To fen^ktdl a fdldszinbe 1 1/2 dlnyim6\yen kelletik asni hogy viz fakadjon. g:) Elsd Nyilas. - Ez a kdzs6g alatt levo, rona
Retektdl nyerte nev6t. h:) Kdz^psd nyilas. - ez is rona t6rs6g. - de
miutan az ezenn pont utan kovetkezo Duld ^s az
g: pont alatt emlitetek kdzep^n fekszik az^rt neveztetik "Kdz^p Nyilasnak."
i:) Vizes nyilas. - E z azdrt neveztetik igy mert, ez
lapaly turfas hely hol viz szokot illni, 's a mostani
szarazsdgban ez is vizmentes.
k:) Buczkak alja, ez majd sik majd homokos he- [20*]
gyekel valtakozo r^sze a hatdrnak s az6rt kapta az
elnevezest mert homok buczkdk alatt teriil el. 1:) Buczkak. - E z az^rt neveztetik igy mert Futo
semmit nem termo homok hegyekbdl all, m^g fii
szal sem terem rajta. -
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Also Dabas Kozsegnek az elo adotakon kiviil mis
nincsenek. —

topographiai nevei

Kelt Also Dabason * Dczbf 20. 1863.
[P. H.]
Szivos Zsigmond m. p.
Kozbirtok gondnok.
firkezett 12/19 863.

* *•
1. Dabas n&vtn els6 okleveles elofordulisa 1264. (DF 208 789.)
2. A X I V - X V . szizadban a Dabasi csalid birtokiban van, a XVI. szizadban lakott
helyseg (Kildy 187. sz.), a XVII. szizadban puszta, a Dabasi Halisz csalid 1720-ban nyerte
nidori adominyk^nt, 1744-ben 14, 1760-ban 16 ad6fizeto csalidfoje van. (Petroci 128.)
3. Dabas (Dobos) helyneve talin kirilyi dobosok egykori teleptilesere utal. (Kiss
171.)
4. Als6dabas lakossiga 18S6-ban 1581, tertilete 3018 hold.

7. ALSONfiMEDI

999

[21']

1863
isore; Also-N^medi kozseg fekszik Pest Pilis Solt torv: egyesult megyek [2lvj
pesti jdrasaban, ds szekhelye a'szolgabirdi keriiletnek. 2dikra: £ ' kozsegnek egyebb neve nines.
3dikra: Semmi tudomas sem Idtezik arrdl, hogy e' kdzseg hajdan mas
nevet viseU - vagy helyneve maskdp iratott volna. 4dikre: Legkorabban emh'ttetik 1458-ban mar mint oly kdzseg, melynek r.
c. egyhaza 's papja volt, 6s sok viszontagsagok utan 1720-ban ismet helyreallitatott.* 5dikre: N6pesit6s6rdl az adatok hianyoznak, egyediil a' helybeli plebania
tdrtenelmebol (: historia domus:) annyi tunik k i , hogy 1600 Idiriil juhaszok
telepiiltek meg itt nyajaikkal, 6s pedig reformata vallasu juhaszok.^ 6dikra: A ' helynev eredeterdl sem letezik okmany e' kdzseg birtokaban, es
csak gyanithato, mikent nevdrdl iteive, e' hely egykor ndmet telep lehetett,
mely tatarjaras es egyebb veszedelmek dltal kipusztulvan, kesobb magyarok altal
szallatott meg.' ydikre: Alsd-Nemedi hatar diilldi 's egyebb rdszeinek kovetkezo elnevez6sei vannak: Lapos, nagyobb reszben ret a' kdzseg keleti reszen az dcsai hatar
kdzeieben. - Czenkhegy, egyresze szantdfdld, 6s egy resze szdlldvel beiiltetve,
ejszakkelet fele. — Oreg szollok, a' hatar emeltebb reszen Ejszak kelet fele. —
Rossz dereku diillo ejszak kelet fele, szantdfdldek, melyek ket vege jd a* kdzepe
vagy is dereka sovany homok. - Bajnak dulld, reszben szantdfdld, reszben
szollok szinte ejszak kelet fe\6; e* szollok sovany homokon leven, a i uUetdkkent
bajnak iiltettetett be szollovel, innen eredhet a' bajnak elnevezes. - Urge volgy,
l^dlyos szanto fdldek, hol sok iirge tanydz. — Rdzsakut dulld, j d szantd fdldek,
elnevezese az ott letezd kUttdl, melynek kdrnyeke nedves evekben viz alatt [22""]
szokott aUni, ejszak feie. - Csipa hegy, sovany homok domb ejsak nyugatra,
szantdfdld a' kdrnyeke. - Kdrtefa dulld, lapalyos szantdfdld es ret szinte ejszak
nyugat feie, az ott alt - de mar nem letezd - vadkdrtefardi vette eredetet. Vidocsa, kis nadas, kdrnyeke ret es szantdfdld nyugatra a' haraszti hatar
menteben. — Kis erdo, egy mintegy 34 holdas erddcske a' vaczi piispdkseg
tulajdona, tdlgy- akacz- es nyarfakbdl all, nyugatra a' haraszti hatar menteben.
- Kenderes dulld, 68 holdas nadassal delnyugatra, melleken vannak a* kenderfdldek. — Tekeriilet, retek, melyeken vizes evekben a' sok viz miatt keresztiil
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menni nem lehet de magasabb reszere messzire kelletik keriilni. - Laposhegy
del feie, keves szanto fold, kornyeke ret Vany puszta"* a' rona menteben. —
Horvat ere, turjanyos retek, nedves evben foly6 er del fele szinte a' Vanyi
hataron. — Szatelek, dombos taj delkeletnek, homokos szant6 foldek a' vanyi es
radai pusztak* hatarai menteben. — Kohalma, a' legmagasabb domb a' hatarban
delkeleten, a' rada puszta kozeleben, homokos legelo. - Nemedi kozseghez
csatolt felso-Rada puszta grof Raday csalad birtoka volt, most • gf Berchtold
Richarde. — E ' puszta reszei: Csarda duUo az egykor ott alt csardarol elnevezve.
- Rekettyes, az ott levo rekettyebokrokrol. - Homok duUo, rossz sovany
homok szanto foldek. - Haz dullo, a' benne dombos helyen alio regi csosz
hazrol. - Rokas, szanto foldek, del feie, jo fold, roka lyukakrol, mellyekben
olykor roka kolykok is fogattak el. - Horvat ere, nedvesebb evekben mely es
folyoviz, mely nyugatrol delkelet fele terjedven a' rokas dulobol szigetet alakit.
_ VanyteIek dullo, jo kaszallok, a' Vanyi pusztaval hataros, delnek. — Tanhomok alja, deire, vany puszta es bugyi kozseg hataraval erintkezik, - homokos
szantofoldek, kozbe kozbe eso apro kaszallokkal. Felso-Pakony puszta, Also-jNemedi kozsegtol ejszak-keletre esik, grof Teleki Auguszta Bozson asszony tulajdona, homokos es turjanos reszebol all,
berlik jelenleg a' soroksari gazdak. - Itt egyediil a' puszta templomrol nevezett
diillo erdemel megemlitest, jo szantofoldekbol all e* resz, de a' puszta templomnak csak helye lathato, hol most sok ko darab van elszorva. - E ' pusztaval
hataros az Als6-Pakony puszta kelet fele, ez mar 6csa kozseghez tartozik.
Kelt Also Nemediben,* 1864, Januar 27.
jegyzette
Kaszap Antal
hites jegyzo.

Benedik Matyas biro
Vegh Janos tor bir6
Molnar Josef Eskiidt.

« **
1. Nevegy neven emliti eloszor oklevel 1065 koriil. (Dl 7., Bartfai 2. reg.)
2. Nemegy 1546-1559 kozott nepes telepiiles, 1546-ban Gyorgy pap, 1559-ben
Janos pap gondozza a valoszfnuleg katolikus lakossagot. (Kaldy 119. sz.) Alsonemedi
1647-ben 2,5, 1668-1683 kozott 2 portas helyseg, 1686-ban lakatlan, 1692-ben mar
csekely lakossiga van, 1693-1695 kozott 0,5 portas, 1704-ben 35 katonaja harcol a kuruc
seregben. (Kosary 16, 63.) A Rakoczi szabadsagharc alatt es utan folyamatosan lakott.
3. A Nemedi helynev feltehetoleg puszta szemelynevbol keletkezett, az alapjaul
solgalo szemelynev talan a magyar nyu, azaz kukac, fereg fonev csaladjaba tartozik.
A Nemedi nevalak kialakulasaban a nemet nepnev es a -d(i) vegu helynevek analogias
hatasaval szamolhatunk. (Kiss 50.)
4. Vany egykori telepiiles, jelenleg Bugyi hataraban, elso okleveles emiitese 1277.
(Dl 975., Bartfai 89. reg.)
5. Rada egykori telepiiles, elso okleveles emUtese 1300. (Dl 1563., Bartfai 158. reg.)
6. Alsopakony es Felsopakony a kozepkorban Pakony telepiiles, elso okleveles
''•ese 1264. (DF 208 789., Bartfai 50. reg.)

8. A P O R K A

1. Aporka kozseg Pest Pilis 6s Solt t. e. megydk pesti jarasaba az Also [27*]
Nemedi ker. szolgabirosaghoz tartozik.
2. A kozsegnek csupan a most is hasznalni szokott neve el, s ezen
ismeretes.
3. Aporka kozsegnek mas neve nem volt.
4. Aporka kozseg mint kozseg 1761»k 6vben emlittetik mivel az elott a
Vattay csalad pusztaja volt.*
5. Nepesittetett a Vattay csalad altal Bars megyebol, kiilonosen Szodo
kozs^gbol.^
6. Aporka kdzseg n6w eredeterdl bizonyossat tudni nem lehet, sokan azt
allitjak hogy hajdan Apor csaladi lehetett, s nevet innet nyerte, de egy r6gi
hagyomany, mely az dregeknd meg most is 6\t mondja: Aporka, nomen
deducit a porca; de hogy mi6tt vette volna nevdt az emse malacztol, azt
kitapogatni, kipuhatolni nem lehet.'
7. Aporka kdzseg hataraban eldforduld topographiai nevek ezek: Pdntek
domb. A kdzseg deli reszen levo domb, - mely temetdnek haszniltatik hivatik igy, s a kdz dletben - Aporkan ismeretlen emberrel gyakran megtdrtenik, hogy hallja ezt, miszerint Aporkan mindeg Pdnteken temetnek. mit fel
fogni mindaddig nem tud, mig csak a temeto domb nevet meg nem tudja. Putri.
E neven neveztetik a kdzsdgtdl nyugatra, a Duna fele eso harom egymasbol
folyo domb. Nevdt e hdrom domb a putri szotol vevd, mivel a domb oldalaban
hajdan putrik voltak bevagva. Kenydr latd hegy. Aporka kdzsegtdl szinte nyugatra esik egy maganos domb, mely a tdbbi dombok kdziil kivalik magassaga
altal. Nevet a hagyomany szerint meg akkor nyere, mikor Aporka telepitetni
kezdett Bars megyebdl, a mikor is a telepeddk legelsdbb is barmaikat szallitak le
a pasztorokkal, s ugy temek vissza csaladjaik visszaszallitdsadrt, mely ido alatt
az itt hagyobb pasztorok 6\e\me elfogyvan, fel felmentek a legmagasabb [28']
dombra, megnezendd, ha vajon a Kis Dunan erkeznek-e mar a tutajok gazdaikkal s elelemmel. Dalya domb. E neven neveztetik a kdzsegtdl ejszakra, 6pen
a falu felett emelkedo homokos domb, melyen szep rozsvetesek szoktak lenni.
Nyaldka. Egy kacskaringos folyam fendk hivatik e neven, mely a' KisDunaba
megy, s onnet ered, hajdanaban tele volt vizzel, de jelenleg buza termo fdld.
Tekereser nevet visel Aporka kdzsegtdl keletre szantd fiMdjei kdzdtt kigydzd
kjapadt er, mely eredetdt szinte a Dunabol vette s ujra a Dunahoz kanyarodik
vissza. Hajdan folyt benne a viz, jelenben pedig a legjobb tisztabuza termd
fold.*
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1. Kozepkori neve Kapolna, elso okleveles emiitese ezen a neven 1439. (Csanki I I I .
334.) Kapolna puszta 1559-ben. (Kaldy 177. sz.) Aporka neven 1629-ben fordul elo
eloszor. (Szarka 55.) Wattay Pal 1761-ben Hont es Bars megyei kisnemeseket telepit
pusztajara, ettol kezdve Nemes Aporka neven is szerepel. (Dercsenyi 1. 226.)
2. A X V I - X V I I . szazadban puszta telepulesre 1696-ban 22 joveveny csalad erkezett,
1699-ben 20, 1701-ben 19, 1703-ban 16 adofizeto csaladfoje van. (Kosary I I I . tablazat)
A R a k o a i szabadsagharc alatt ujra elneptelcnedik.
3. Az Opur, Apor szemelynev kicsinyito kepzos alakjabol keletkezett a helynev,
alapjaul talan a magyar apa fonev szarmazeka szolgal. (Kiss 57., 58.)
4. Aporka lakossaga 1856-ban 920, a hozza tartozo Szentkiraly pusztae 9 1 , osszesen
1011; terulete osszesen 5378 hold.

9. APOSTAG
[P. H.]

[P. H.]
Helynevek

[23']

Apostag kozsdgbol, Pest Pilis 6s Solt t. e. vdrmegydk
Solti Jdidsdbdl.
1° szamra. Apostag kozsege fekszik Pest Pilis es Solt t. e. megyek Solti
jarasaban — a' Duna balpartjan, mellytol a helyseg 260-300 olnyi tavolsagra
teriil el, 6s pedig Duna-Vecse mvarosnak dszak-keleti - Duna Egyhaza kozsegnek d61-nyugotti kozel szomszddsagaban; - hataros ezen helyek hatarain kiviil,
m6g Solt mvarossa 6s Mariahdza s Csanad pusztak hataraival.
2k szamra: A kozsegnek neve elofordul N(agy) Apostag elnevezese alatt is,
de az egyszerii „Apostag" bir csak helybeli elterjedessel, s ezen elnevezes alatt
ismeretes orszag szerte.
3k szamra: A X V I I k szazad masodik feleben helysegunk neve "Apostol"
volt, kitiinik ez ndhai ovari 6s szent miklosi baro Pongracz Gyorgy vaczi piispok
drtesitv^nyebol (: informatio :) mellyben elo sorollatvan a' Vaczi megydnek
azon helyei, hol nem katholikusok birnak egyhazat, es Katholikus lelkeszsdgek
nincsenek. "Apostol calv" — mi annyit jelent hogy 1675''«" helysegiinkben
kizarolag csak helv. hitv. lelkdszseg viragzott. Illy elnevezese helysegiinknek csak hogy tobbes szamban t. i. Apostolok, meg jelen a szdzad elejen is legalabb Mendi Lipot patentalis Katona 1803b61 valo nyomtatott ivdn iratott
helysdgiink.
4k szamra: A kozsdg mikor emlittetik legkorabban? Hihetoleg Szt. Istvan
kiraly idejdben, mert tortdnelmileg be van bizonyitva, hogy nevezett kiralyunk
a' Szt. Vazulrendii gorog apdczak szamara 1025ben a Veszpremvolgyi kolostort
epittetvdn, ugyan ezen szerzetes noknek adomanyozta Apostagot; - adomany
levele eredetileg gorogiil volt fogalmazva, azt kesobb Kalman kiraly parancsara
Simon pecsi piispok latinra forditotta - melly Pray Gyggy egyik munkajaban [23*]
olvashato (: de ezen munka k6zn6\m \6v6n - a hely meg nem nevezheto :)
Hanem annyi bizonyos, hogy azon okmanyban helysegiink neve elo jo, kiildmben hogy tudhattak volna az emb'tett apaczak mi illeti oket, mit es
mennyit adomanyozott nekik Szt. Istvan? Fessler es Horvath Mihaly tortenet
iroink 1318ban tesznek emlitest Apostagrol, ekkor ugyanis a magyarhoni
piispdkok - az egy Vaczi kivetelevel - mert ez ido szerint a pUspoki szek tires
volt — Apostagon gyultek ossze, tanacskozni. Ugy latjuk hogy Apostag akkor,
nem igdnytelen falu, hanem tekintdlyes varos volt.*
5k szamra: Honnan nepesitetett? Minthogy a regibb okmanyok ha leteztek is illyenek, reszint hanyagsag miatt, az a' kozseget meg latogatott tuz
veszelyek folytan elenyeztek, s erre a leg venebb lakosok sem emlekeznek —
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meghatarozni s hatarozottan allitani
in lehet. Az lijabb idoben tomeges
bejovetelek nem tortentek, az egyes csalddok altaU szaporodasa a kozsegnek
felette kiilon nemii helyekrol tortenik, leg inkabb eszre veheto a Rom. Cath.
egyhdznal.'
Apostagon jelenben harom keresztyen egyhdz allvan fenn mind haromnak
kiilon temploma van es iskolaja.
1 ° ' Az Agost. hitv. egyhaz, mellynek tagjai legszamosabbak es az 1857k
evi osszeiras szerint 1123.ra tetetnek. Ezek magyar nyelven csak ugy beszelnek
mint a tot nyelven, az isteni tiszteletre is egy hdten a magyart mas heten a'
totot hasznalvan.
2or A helv. hitvallasnak egyhaza: ennek tagjai 569 szamot tesznek es
magyar nyelven beszelnek.
3or A Rom. Cath. Egyhaz tagjai az elobbieknel kevesebb 6s csak 487
szamal vagynak, azok a* magyar nyelv mellett mintegy, egynegyed reszben totiil
beszelnek s ez utobbiak kozott vannak szamosb csaladok, kik mint felsd megyei
drotos totok telepedtek itt meg, sm6g e maig is ezen kereset modot folytatjak.
Zsidoknak is van sinagogajok es iskolajok szamok szinte a fennti ossze iras
szerint 460. - ezek a zsido 6s nemet nyelven kiviil, a magyart kedvellik
legjobban es hasznaljak a neppel vald erintkezes alkalmakkor.
6k szamra: Mit lehet tudni kdztudomasbdl sat,:? Ifj. Resd Ensel Sandor
lir "Helynevek magyardzdja" czimii munkajanak elsd fiizeteben vad - Jankovics
Miklds ur utin indulva helysegiink nevdt gdrdgbdl szarmaztatja: t. i . e ket
szdbdl "Apostolon hagion" (: szent apostolok :) 6s csak ugyan a felhozott gdrdg
szavak meglehetdssen kiallitjak falunk nevet = "Apostag' Falunk nevet vette
templomtdl, melly a 12 apostolok tiszteletere volt emelve, - nevezett szerzo
szerint V l - V I I k . szazadbeli epitkez6s lehetett - a monda szerint ott allt, hol
jelenleg a helv. hitv. egyhaza i l l , es szazadunk elejen lerontatott (: de bizonyos,
hitelt erdemld adatokra szert tenni mar nem lehetett:). Ha igaz hogy ezen
templom vagy inkabb kapolna, mar V I vagy V l l k szazadban epiilt, akkor a
templom letez6se hiveket, lakosokat feltetelezven, bizonyos hogy helysegunk
mar a* Magyarok bejdvetele eldtt letezett.'
Mindezt azonban mely homaly boritja, — s itt a hajdannak nyomba
igazitd okmany ait fel lelni nem lehet, mert mint mar mondatott nem csak
hanyagsag hanem a tdbb izben rombold tCiz vesz is ezeket kegyetleniil dezmalta
*s vegkep megsemmisitette.
(: A 3. 4. es 6. sz. a megegyzdseket Tisztelendd Bednar Josef jelenlegi
Plebanos ur szives kdzlem6nyei nyoman sikeriilt ide iktatni :)
7k szamra: A kdzseg hataraban eldforduld topographiai nevek e kdvetkezenddk: Diilldk: Felsd duna melleki, Lomberi, Laposi, Sirhati, Papr6ti, Hegyhati, Oreg Sakori, Sakor fokai, Csonka eri, Morgomai, Szdlldk aljai, Tabanyi,
Ddghalmi, Pinter, Temetdi, Kenderes (: vagy Kertek aljai:) Fiileszeki, Fiileszeki
Mocsar, Kakaseri, Telek, Okdrjaras, Cseri, Hegyekkdzi, Hosszu, Felsd cseri, Kis
Kovacsos, Szabad (: Szabadszallasi ut vezetven erre :) Malom eri, Kopahalmi,
Oreg Kovacsos, Buki, Oreg Temeto, Gydngyviragi (: erdo :) Rev, Sziget.
A kdzseg hataraban van: 2815 hold 762
szantd fdld 1972 h. 893 •<>
ret es kert, 130h. 175 0 ° szdlldk, 1023 h . 893 Do legelok, 441 h. 949 • «
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Erdok 263 h. 1025 0 ° Nadas, 784 Qd haszontalan. Ebbol a lakosok terein van
41 3/8 volt urberi telket tevo fold - talaltatik itt 177 volt urberi zselier, kik a
legelo illetoseghez igenyt tartanak, tovabba vannak 5 szabadosok, es taksas
zsell6rek. A tobbi i6sze a hatamak a kozbirtokossag altal birtokoltatik - az
urbdri rendezes es legelo elkiilonozes meg nem lepett eletbe - ebbeli itelet
minden perczben varatva.
Veszedelme a' hatarnak azt iti csaknem semmi ellent alio parttal es gattal
ellatott, sigy nem korlatolt Duna - melly gyakori ki onteseivel nevzetes es
sokszor igen erezheto karokat okoz.
Sajatsagos az is hogy a' kdzseg ebben a' szazadban - mar ketszer,
nevezetessen: 1826 es 1862^ evben tetemes tiiz veszely altal latogattatvan meg,
etekintetben is sokat szenvedett - elsd alkalommal az Agost. hitvall. Evang.
temploma, pap lakja, es iskola epiiletei zinte leegtek - valamint a Zsidok
sinagdgaja is.
Vdgtere talaltatik a' hatarban, a belso 20 egynehany korcsmakon kivul 3
kiilsd csarda is, mellyek 1-ejea fiileszeki, 2^ a gydngyviragi, es a 3k a duna
melletti Rozsa csarda, melly utobbi leg inkabb a' szomszed Duna Egyhaza
kdzseg altal kompokon fenntartott - dunan altali-rev-kdzlekedes kedveert epitetett, ezen rev helyiseert a 1>Egyhaza kozsege jelenleg 42 fkat o. e. part penzt
fizet az Apostagi Kdzbirtokossagnak.
Kelt Apostagon* 1864 evi Januar ho 28an
Jegyzette:
Sarkany Karoly
Jegyzo

Nemeth Janos m. k.
Bird.
•

•

•

1. Apostag elso okleveles emiitese 1217. (Krit. jegyz. I . 111.) Varos voltira nines
adatunk.
2. Apostag 1546-ban puszta, 1559-bcn eleg nepes telepiiles, a kesobbi torok bsszeirasokban nem szerepel. (Kaldy 42., 329. sz.) Ennek ellcncre 1647-1683 kozott 0,5 portis
falu, 1686-ban puszta, 1690-bcn lakott helyseg, 1691-ben mcgint lakatlan, 1695-ben 0,12
portas, 1696-ban 17, 1699-bcn 13, 1701-ben 33, 1703-ban 48 adofizeto csalidfoje van
(Kosiry 19, III. tablizat), 1715-ben 19 adofizeto csaladfoje van, 1720-ig 8 csalid erkezcU
Ndgrid megyebol, 1728-baii 40 adofizctS csaladfo 61 itt. (Petrdci 142.)
3. Neve talin elhomilyosult dsszetctcl a regi magyar Apos (Opos) .szemelynevbol es
utdtagjiban az egy darabban levo szintdfdld ertclmO' tagbdl. (Kiss SSA Scmmilyen bizony{t6k nincsa arra, hogy a 896-os magyar honfoglalas eldtt tclepUlds lett volna ezen a
n6vcn, ez teljescn valdszinutlcn.

10. ASZOD

[25n

Helynevek
Aszdd mviros Pest megyebdl, Vdczi jdrdsbul.

[26']

2ikra Aszod mvarosnak jelenleg csak ezen egy neve 61.
3ikra Bel Matyds, tudtunkra legregibb magyar orszdg geographidja szerint,
4ikre Aszodnak r6gi neve "Ostmuch" volt; i
5ikre a' Pochuk csalad adomdny level6ben azonban mar "Aszti" n6v alatt
fordul elo, e' birtok Puchuk csaladrol Osztroluczky 's kesobb Podmaniczky
csaladra szallott, mely utobbi azt felvid6ki tot ajku lakosokkal telepitette meg, 's
miutan e' birtok az adomany levelekben mint puszta (: praedium :) emlitetik,
valosziniileg ez volt az elso megtelepites.*
7ikre A ' k6zs6g hataraban meg a' kovetkezo helynevek 61nek:
a) Egy domb es kornyeke "Szent Kereszt" n6v alatt; tudtunkra Aszod szt
Kereszti Apatsdg czime, mint egyhazi meltosag mai napig is fenn all: a' hagyomany itt egy kolostorrul emlekezik, 's a' helyszindn tett dsdsok nagyobb ko 6s
tegla falak alapjait fedeztek fel, valamint Varsanyi Janos m6rn6k ur legkozelebb
tobb sirokat dsatott ott fel, mellyekben azonban csontok's nemely 6rdektelen
6rcz gomb's csat darabon kiviil semmit sem taldlt.'
b) Bakaj, egy, - ket dombldncz dltal- kornyezett volgy es ret - a nev
ecedete nem tudatik.
c) Kastely, szabalytalanul vonul6 dombldnczok kozt, egy kiilon alio
domb, mellyen az eke es a so epiilet maradvdnyokra talal.*
d) Sinai hegy, az azt kornyezo dombldnczok kozt magasabb jelenleg
szollovel beiiltetett hegy.
e) Manyik a' varos kozelebeni szollo hegy; a' n6v eredete nem tudatik.
0 Juharos, egy nagyobb reszt mar kidsott erdo r6sz.
g) Boki erdo: egy hegyoldalon fekvo erdo r6sz, a' tot "bok" oldal - a'
n6vnek valoszinii eredete.
h) Taban a' varosnak egy oldal r6sze.'
i) Kondoros: a' varos v6gen levo csdrda, 's a' k6rny6k6n ujabban 6piilt
varos resz.
k) Galga: a' varos alatt nyugotrul keletnek folyd patak, ered k6t forrdsbul,
mellyek egyike Csovarnal Pest megyeben a' masik Becskdnel Nograd n^egyeben
van, e' k6t forras Piispok Hatvanndl egyesiil, 's Boldog kozseg hataraban a'
Zagyvdba szakad.
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Jegyzet: Aszodot illetoleg a' M61t. Baro Podmaniczky csalad levdltara
bovebb *s minden tekintetben aiaposabb adatokat nyujthatna, e' leveltar Pesten
m6\t. Bard Podmaniczky Jdnos Urnal van.
Kelt Aszddon* 1864ik 6vi Januar 28an
Veztri Gyula
jegyzo
Iklad latta Dec 20k 863. Aszod.

• • * •
1. BliL M A T Y A S R A vezethetS vissza vaioban az a t6vedes,amelylk valoszinuleg
Olmach (Almicsai) nevinek helytelen olvasatibol szamiazik. Aszod elso okleveles emUtese
1401. (Dl 42 760., Bistfaf 489. teg.)
2. Zsigmond kiraly 1404rben a vaci kiptalant utasitotta, hogy Poshyk (dictus)
Benedek fia I>cnes kirilyi szabot es rokonait iktassa be az utodok neOciil elhalt Azow-i
Liszlonak Nogrid megyei Tarcsa nevu birtokaba, a Pocsik csalad tehit nem Aszodon volt
birtokos. (Dl 75 399., ZsO I I / l . 3522. sz.) Asz6d birtokosai a X l V - X V i szizadban az
Aszddi, a Domonyi 6s a Hensd (K5nc51)> csalid^ a X V I . szizadban Weres Jinos, Vitez
Jinos, Dengeleghi Gi^'ir, a XVII. szizadban a Garai, a Zt^rucZj^ a Szelcnyi es a Sztregovai
Madadi csailid, 1691-ben I . Lipot Osztrokiczky Janosncnak adomanyozta. (Dercsenyi I .
227,, Turul, 1934. 78-79.)
3. Szentkereszt egykori prcihoritrei kolostor, elso okleveles emiitese 1320. (FUXMOFFER D. - C i l N A R M . : Monasteriologiae
Hungariae. Pest, 1860. 42.)
4. KaStclydoitib ndvcn elso irisos emUtese 1653. (PmL, Acta iudidalia miscellanea
antiqua 1653. no. 5.)
^
5. Tabanra lasd Abony 7. jegyzetct.
.
6. Aszod lakossaga 1856-ban 1996, tQrUlete 2517 hold.

[26*]

11. BAG

[29']

Bagh Kozseg fekszik Pest Pilis, 6s Solt torv. egyesiilt vdrmegy6ben, vdczi
Jarasban.
2szor Ezen kozsegnek csak egy neve van.
3. E ' kozsegnek nem volt soha mas neve.
4. Az anya konyvek szerent, a' plebania historiajaban az van feljegyezve,
hogy 1686«k evben midon Budat a' Torokoktol a' Csaszariak vissza foglaltak, a'
Baghiak - a' hoU alig volt 50 visko a' kozseget, miutan a' Torokok sarczait
tobbe nem viselhettek, - elhagytak, s ide s tova elsz^ledtek, 6s vdgre midon
hallak, hogy a' torokok kiuzettek visza jovdn r6gi viskoikban, 6s ezeket elfoglaltak, 6s egy Ids templomot 6pitettek.*
5. A ' kozseg honnan lett nepesedese nem tudatik.^
6. A ' kdzseg n6v eredet6rdl tudomas nincsen.
7. A ' kdzseg hataraban vannak tdbb dombok, nevezetessen Nagy 6s Kis
Tatar ules dombja, ez hiheto, hogy a' Tatarjarastdl vette nev6tt,^ - van Betu
porja, sz61tin van az ugy nevezett halal vdgy, a' hataron keresztiil folyik a'
Galga vize, van az ligy nevezett Csintovany patak, mely ket mahnot hajt, ezen patak veszi kezdetett a' Kis Baghi vend6gfogaddndl, 6s a' Baghi r6teken
keresztiil a' Galgaba omlik. Bagh kdzs6ge hataros Keletrol H . Gydrkkel, 6jszakr61 Aszdddal, 6s Kartallal, nyugatrol, Domony 6s Egerszeg pusztaval, - d61rdl Hevizi, Szt l i s z l a i 6s
Gyus pusztak* hataraival.
- Kelt Baghon Januar 8an 1864.
Paulevics Janos m. k.
jegyzd

l^^'l

Alberth Ferencz Bird,

Hely nevek jegyz6ke.
Bagh kdzs6g fekszik Tekintetes Pest Pilis s Solt t. e. vdrmegy6k vdczi
Jdrasaban, s lakossai mind Magyarok 6s R . Katholikusok.
A ' P16bdnia histdriajdban fel van jegyezve, hogy 1686ik 6vben middn
Budit a' Tdrdkdktdl vissza vett6k a' Csiszariak, a Baghiak hol alig volt SO
viskd, a' K6zs6get miutin a' Tdrdkdk sarczait tdbb6 nem tiirhettdk el hagytdk,
es ide s tova sz611edtek, 6s v6gre midon hallottdk hogy a' Tdrdkdk ki Uzettek
visza jdv6n r6gi viskqjukat elfoglalvan, 6s egy kis Templomot 6pltettek. -
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Mi a helyneveket illeti
A ' falu leg idosebbjei ki halgatasa utan, ezek ekepen nyilatkoztanak - a'
hatarban a' diillok a' kovetkezok; u. m. Peres, Malom, Gdrbe, Csintovany,
Csaszar r6t, Arok allya, Vadaskert, Diosbereg, llajdani foldek, tirdei foldek,
Oroszlo,* Szilvasvolgy, Nagyvolgy, Halagvdlgy, Szazoles, Rokalyuk, Nagy Tatar
iiles, Kis Tatar Ules, Durka, Keresztfa, Temeto, Retszei, Galgavolgy. Ugy nemkiiloniben, van a' hatarban egy domb, mely Beta partnak neveztetik, ismet az erdoben van az ligy nevezett Halalvdlgy, vannak Tatar iilesi
dullok, mellyek hihetoleg a' Tatarjaras maradvanyai.
Kelt Baghon* November 13an 1865. jegye/.te
Paulovics Janos kozsegi jegyzd
Bagh Kiiseg icszerul A helynevek Jegyzeke.
* * *
1. Bag fiso oklcvck's cnilitcsc 1394. (Di 7934., Bartfai 469. reg.)
2. Bag 1647 16K3 ko/oit 1 portas telepules, 1686-ban ehneiiektil lakossaga,
1689 -1690-bcn kivctcsi osszeggel ailo/.ik, 1695-ben 0,75 portas, 1704-ben 31 katonaja
harcol a kuruc seregben. (Kosary 17, 67.) 1715-ben 22, 1728-ban 50 adozo csaladfoje van.
(Petroci 132.)
3. A Tatariiles helynevek irott forrasbol ismeretlcnek a X V l l l . szazadig, nem hozhatok kapesolatba az 1241-es es 1285-os tatarjarasokk..i, valoszinuleg a krimi tatar sereg
1682. evi Pest megyei telelesenek az einlekel
4. F.gerszeg egykori telepiiles, elso okleveles emiitese 1343, (Dl 354 8., Bartfai 275.
reg.), Gyu az egykori Gyiu, Gyog (Diod) telepules elso okleveles emiitese 1312. (Dl
40 342.)
5. Oroszlo egykori tclcpirles elsd okleveles enilitese 1438. (Dl 13 163., 13 170.,
Bartfai 672. rep.)
6. liag lakossaga 1856-ban 1298, Kisbag puszta 14, osszesen 1312, terulete 4095
hold.

f-^l^l
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B£KASMEGY£R

Helynevek
Bekis Megyer kozs^gbdl, Pest megyebol.

[33^1

1.) Bekas Megyer (falu) es a hozza csatolt Kissing (puszta)* fekszik Pest
megye Pilisi jarasdban a Duna jobb partjatol djszaknek 1/4 ora tavolra 6Budat61 ejszaknak 1 mdrtfoldnyire. — Pesthez 2 mdrtfold.
2.) Bdkasmegyer nemetvil (Krottendorf)nak is neveztetik, azonban orszagszerte csak Bekasmegyernek ismertetik.
3. ) E helyseg hajdanaban s. u. 1727ben m6g puszta volt, 6s birtak Gr6f
Zichi Peter orokossei "Zichi Ferencz 6s Miklos" a mikent mar akkor is
Bekasmegyemek neveztetett, tehat gyam'thato, hogy e helysdgnek soha mas neve
nem letezett.
4. ) 1736ban mar mint kozsdg emlitetik, ezt bizonyitja a kozs6g petetj^re
metszett 6v szam.^
5. ) A helyseg csuppan ndmetorszag kiilonfeie tartomanyaibol bekoltozkodott csaladokb61 nepesitetett, lakossai csuppan nemetek.
6. ) Bdkasmegyer n6v eredeterdl mas bizonyossabbat nem lehet tudni, mint
a hatarban Idtezo teijedelmes mocsaros 6s posvanyos rdszeken "melyek reszint
a duna kiaradasa, reszint ho 6s essd vizcsurgasok altal folytonossan kelloen
vizzel telve vannak" nyari holnapokban a bdkak annyira szaporodnak, hogy
esteU drakban orditasaik miatt m6g szdmszdd kdzsdgek sem alhatnak - onnet
eredhetett Bdkasmegyer helyneve, a midrt is faluva lett atalakitasa alkalmaval a
bevdndorlott n6metek Krottendorfnak nevezt6k.^
7. ) Bekas Megyer helys6ge keleti iranyatdl kezdve djszaknak nyugatnak 6s
d6\i iranyaig egy felhold forma hegylancz altal szakadatlamil keritetik be, 6s
csak keletrol d ^ i iranydig van szabad kildtisa, honnan buda pest 6s a rakosi
viddket szemlelheti meg.
Azon hegylancz kiildnfelekep neveztetik el, ii. m.: Mikldshegy - Eziisthegy — Kapolnahegy — melyek szdldkerteknek hasznaltattnak. azutan kdvetkezik keringdben a Voroshegy lancza, mely a keletfele n6z6 csucsan \6vo vdrds
agyagrdl vette nevet, es hasznaltatik legelonek. Ezen vdrdshegy deli oldalan egy
fmoman kikipezett anyagu meszko nagy mdrtikben folytonossan toretik. Innen

[34r]
kdvetkezik a Mogyord hegy melynek keleti oldala alatt egy melegvizforras
fejlddik, 6s egy "Omalom" nevii patakmalmot hajt, a honnan a bikasmegyeri
nevezett Mogyord hegyet hamissan Omalomhegynek (Altmuhlberg) nevezik —
azonban igazi neve (Mogyord hegy). Ez azon hires feheregyhazi fdrras, mely
evszazadok eldtt kelt iratokban Arpad sir-helye kipuhatolasara jegyhelyiil emlitetik.
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Onnan keletnek iranyozva kovetkeznek a puszta Kissingi homokhalmok,
melyek legelok es szanto foldeknek hasznaltatnak - ezeken szantas meg asatas
alkalmakkal sok epuletek alapjai talaltatnak, melyek egy hajdanaban ott fenallott falut V varost mutatnak. De meg regi penznemek is foldmivelet kozben
igen gyakran talaltatnak — mint peidaul: van az ezen jelentest tevo jegyzo
gyiijtemdnyei kozt egy a mostani drcznemekhez nem hasonh'to jokora nagysagii
es a regisigek gyiijtise fontos iigy erdekere nezve igen efdekes penzdarabja S. C.
nero claudius caesar s. a. tobbit foglalo koirattal. Kissing puszta n6v keletkezeterol itt sem alapos sem alaptalan tudomas nincsen* — a puszta ejszak-keleti
hatarvonalan a buda-Esztergomi orszag ut mellett az ugynevezett Bivalcsarda
feddezi az utas vendegeket, melyen Grof Zichi birtoklata alatt egy bivalmajorsag
lizletett, honnet is nevet bivalcsardanak megtartotta, kesobb a mikor az Obudai
kir. koronai Uradalom birtokaba atkelt, vendeglonek alakitatott.
Innet a duna folyam mellett ejszakkeletnek reszint a telki allomanyokhoz
tartozo foldek, reszint az Uradalmi Alodialis foldek egesz a Kalaz es bekasmegyeri hatarak kozt dunaba vezeto vizcsatornaig terjednek, hol a bekas megyeri
hatar vegzodik.
A hatarszeli dunaparton egy templomot formalo omladek talaltatik, melyet a kozonsig puszta templomnak nevezi, a bovebbi ertelmiseg feheregyhazi
vagy is ,','Maria Alba"nak nevezi - de sem keletkezeterol sem leomlasarol
. . .eirol felvilagositast eddiglen is
lehetett.
A hatarral szomszedos kelet es ejszaknak Kaldz - nyugotnak - Urom delnek Obuda es keletnek a duna es azon tiil Kdposztdsmegyer - lehetoleg
erdekben al meg jegyezni, hogy a hatarhoz a legkozelebbi mernoki munkalatok
szerint 252 hold dunater is tartozik.
Kelt Bekas Megyeren* Dcbr 26. 1863.
Edhmann Antal m. p.
h. jegyzo
* * *
1. Kissing egykori telepules elso okleveles emiitese 1326. (Dl 29 999., Budapest I .
317., 347.)
2. Bekasmegyer elso okleveles emh'tese 1135. Megyer neven, 1287-t6l szerepel
Bekasmegyerkent. (Bartfai 5. reg. Budapest I . 317.)
3. Bekasmegyer nevenek masodik tagja a megyer torzsnev, nepnevUnk magashangu
valtozata. (Kiss 415-416.)
4. Kissing masodik tagja a Sink nemet eredetfi helynev (Schenk), jelentese 'csapszek,
kocsma'. (Kiss 450.)
5. Bekasmegyer lakossaga 1856-ban 804, Kissing puszta 5, osszesen 809; teriilete
osszesen 1661 hold.

I^^^^l
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[36']

B£NYE

1. Benye kozseg Pest Pilis Solt Varmegyeben kebelezett Pesti Jarasban
van. E videk "Cserehat" nev alatt ismeretes, melly elnevezes a regibb idokben
letezett sok cserfa erdoktol vette eredetet.
2. E kozsegnek mindenkor csak egy neve volt, melly most is el, es
orszagszerte csupan e nev alatt ismeretes,
3. E kozsegnek mas elnevezese nem volt.
4. E kozseg 151 Oik ev fele legeloszor emlittetik, midon a kurucz lazadas
volt.'
5. Benye kozseg felsd Magyarorszag videkerdl, tot ajkuak altal nepesitetett.^
6. Benye kdzseg nev eredeterdl hagyomanykep anyit tudunk, hogy a
kurucz lazadaskor, kdrulbeliil 1510ik ev fele, raczok, es olahok e videk kdriil
huzodvan azon tajat, hol a kdzseg fekszik megszallottak, mivel pedig az igen
kellemes vdlgyet kepez, hol a szel sem fujj oly nagyon, es a hideg sem oily nagy.
foku, tdbbszdr emlegettek, hogy "binzsa" es "binya" vagy is jd, mitdl e kdzseg,
Benye nev eredetet veszi.^
7. Felsd-peres szollo hegy az urasag kdzdtt folyt per miatt veszi nevet.
Jakabhegy szdlld, regenten egy Jakab nevii asszony itt felakasztotta magat. Regi kut diillo, hol egy regi kiit van. - Pipis halom dvilld, az itt tanyazo sok
pipis madartdl veszi nevet. Erdo vege diillo kdzeliben egy erdo letezik. - Pap
hegy diilo, a papnak itt szoktak elebb tiisket vagni. — Hegyalja diillo, mivel a
hegy alatt fekszik. Berek volgyi diillo, termeszetes fekvise vegett igy neveztetik.
Fazekas hegy diillo, a sarga agyag vegett, mellybdl hajdanta fazekakat keszitettek. - Hosszu-telek diillo hosszura terjedd, es nyuld kiterjedese vegett igy
neveztek el. - Regi templom hegy diillo, a tdrdkdk pusztitasa, es uralkodasa
eldtt e hegyen volt a templom, de a tdrdkdk altal egeszen megsemmisitetett. Regi szdlld hegy, a regibb idokben e helyen litezett szdlld miatt. — Bresczina
erdo, a volt sok szilfatdl veszi eredetet. - Lomeny.vdlgy, mert regente, e vdlgy
mellett, harom, vagy negy oily csalad lakott itt, kit e neven hittak. — Puskar
vdlgy, mivel e vdlgy mellett egy Puskar nevii ember lakott. — Taban utcza, tdtul
arnyekot teszi, es onnan ered mivel e hely oily vdlgyes, hogy a nap keveset siitt
ide.* Benye* 1863 December 20-an.
Jegyzette:
Czollner Lajos m. p.
Benye kdzseg hites Jegyzdje.
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1. Benye eko okleveles emiitese 1368. (Dl 5969., 9271.)
2. Benye 1546-1559 kozott meg lakott telepiiles. (Kaldy 304. sz.) A XVII szazadban puszta, Fay Mihaly 1714-t61 telepiti be Nograd megyebol, 1720-ig 18 joveveny csalad
erkezett. (Petroci 132.)
3. Az 1514-ben zajlott Ddzsa-fele paraszthaborura celoz, azert nevezi kurucoknak a
resztvevdit, mert egyik felfogas szerint a keresztesek nevebol szarmazott a kesobbi kuruc
elnevezes, ez azonban meg megfelelo bizonyitasra var. Benye helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul szolgalo szemelynev a Benjaminnak lehet a
kicsinyito-becezo alakja. (Kiss 103.)
4. Tabama lasd Abony 7. jegyzetet.
5. Benye lakossaga 1856-ban 806, terulete 2875 hold.

14. BIA

[37v]

[38^]

Az lo'c Bia kozsig tartozik Pest Pilis es Solt harmas megyekben Pilisijarasaban - E ' videknek, vagy falvak csoportozatanak kiilonben Buda vidik
az elnevezese. Az 2kra A ' kozsegnek neve Bia - kiilonben a* nimet ajku vidiken lako
szamos lakosok altal "M7ifl7"-nak is neveztetik, 's azok altal csakis e' neven
ismeros. Orszagszerte csak "Bia" neven ismertetik. - E ' videknek - sott e*
kozsegnak lakossai nagyobb szamban nimet ajku ronktolikusok. —
Az 3»k mas elnevezesrol e' kozsig nem ismertetik. —
Az 4>kre Mikor emlittetik e' kdzseg legkorabban - itt nyom nincsen, mert
rigi irdmanyai 1811'k evben a' nagy tiiz altal megsemmisultek. Kiildmben a'
refor: Eklesia "Egyhaz" mar ezeldtt 200 evekkel fen aljdnak emlittetik.* 5sz6r A ' refor: vallasuak, mint tdrzsdkds ma^gyarok mit ekkor leteztek,
t. i . 200 ev eldtt. — A ' nemet ajku rom kathk: azomban csak a* videktdl
szomszed kdzsegekbdl 50-80 ivektdl fogva telepedtek ide, *s most mil fdldzik
szamra nezve a' magyarokat.^
60r E ' szamra mitsem lehet megjegyezni, minthogy irott, v nyomatott
emlekekkel nem bir; a* lakossag pedig hallomasban sem tud semmit.' 7ikre Az ezen szam alatti kerdesekre nezve a* hatarban eldforduld topographiai nevek csak azon ertelemben allanak, mint azok az ezen fenti pont alatt
mar felemlitvek. Ezen kdzseg hataran keresztiil mend patakok kdvetkezdk. - A* Paty 6s K .
Torbagyi hatarbol beszakadd patak "Fiizesi" folydnak neveztetik, mely elnevezist a* patak menten siiriiven ndtt fiizfakrol nyerte. — A ' masik patak "Paprit"
folydnak neveztetik, szinte elnevezeset a' folyo menten levo Papi Kaszalldrdl
vette, mely hajdan a' helybeli Papok Kaszalldjanak emlittetik. —
A mezdc v diilldk eredeterdl csekely tudomasunk van: Kiildmben ezek
neveztetnek Papreti - Tdmelliki - Peres, Tovigi - Tofaroki - Urgehegyi Kutyahegyi — Kdveshegyi — i s Kutfdld diilldknek. — Az elsdnek eredete onnit
emlittetik, hogy ezen diilldben a' Papi Kaszdlld foglaltatott, - a masodik mert ez a' To mentin szantdfdldekbdl all - a* harmadik, mert a' Patyi
szomszid hatarra diillo szantdfdldeket a' lakosok egymastdl elszintvan — v i gette pereskedtek - 's igy peresoldali diilldnek neveztetik. - a* negyedik azirt,
mert a' Nadastdnak vegen van, i s szantdfdld i s kaszallobol all. - az dtddik,
mert a' nevezett diillo a' mondot patakok kozt fekszik a* Tdnak alsd vigen
lekerekitve - Tofarok nevet kapott. - a' hatodik - szdlld i s kdzlegelld - de
mert a Kdzlegelldn sok iirge tanyazott — iirgehegyi elnevezist kapott. —
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Szarvashegy ez szinte Szollohegy es Erdo meUett fekszik - azert hiheto - ott
valaha szarvast lattak - s igy arrol nevezik. - Kutyahegy - szinte szollohegy de legkozelebb a' faluhoz, hova a' kutyak szamossan kijarvan - karokat tesznek, miirt meltan Kutyahegynek lehetett elnevezni. - Koves hegy - szollo es
szanto fold - igen koves - nagyreszben a' miatt termekeny nelkiili fold - azert
ily elnevezest nyert. - Vegre Kutfdld — ez hasonlokep szollohegy - egy nagy
kosziklason melynek szikla aljan egy igen jovizu kut all - 's azert Kutfoldi
diillonek nevezik. - Ez legjobb - de legkevesebb bort terem. 7ikre A ' hataros szomszed falvak - K . Torbagy, Torok BaUnt, Soskut,
Etyek, Puszta zamol. Both (: puszta:) Zsambek, Paty es Csonkatevevel hataros
- ezek teriilete-fekvese e' kozsegevel igen keves kiildmseggel egy forma 's
birnak szdnto foldekkel, szollovel, Erdo es kaszalloval — legbovebben pedig
koszirtes hegyekkel. Mint ezek utan a' kozsegre nizve kozelebbi alapos, vagy terjedelmesebb
statistikai adatokat az ido rdvidsige miattis - felhasznalni ez alkalommal nem
lehetetven ezen adatokat leheto hasznalat vegett ezennel beterjeszteni batrak
vagyunk. Kelt Bian* 16/2 864
Szekir

Thoma Andras Biro
Mayer Antal Esk.
* * *

1. Bia elso okleveles emUtese 1192. (VamL 530.)
2. Bia 1546-ban lakott telepules, 1559-re a biaiak szetszeledtek es mas falvakban
telepedtek le. (Kildy 61. sz.) ^ia 1647-1668 kozott 1,5, 1683-ban 1 portas helyseg,
1686-ban puszta, 1690-t6l lakott hely, 1695-ben 0,75 portas falu, 1696-ban 20, 1699-ben
36, 1701-ben 39, 1703-ban 44, (Kosary 18., III. tablazat), 1715-ben 28, 1728-ban 54 az
adofizeto csalidfdk szima. (Petroci 138.)
3. Bia helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal. (Kiss 109.)
4. Bia lakossiga 18S6-ban 1677, a hozza tartozo Csonkatebe puszta 86, osszesen
1763; teriilete 6599 hold.

I-^*"^]
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15.

(DUNA)BOGDANY

Helynevek
Bogddny kdzs^gbdl, Pest megy^bin.

[39^1

[40^ J

E* helysig nevinek tdrtineti eredetit illetaieg, a' kdzsigben adatok nem
liteznek, a' plebdniai jegyzdkonyvekbdl klvehetd, hogy itten 1724 ivben m i r
Plebdnia litezett, i s sok tdt csaldd lakott itten, honnan gyanithatd, hogy ezen
helysig rigenten tdt lehetett, 's miutdn Bogdan volt eredeti neve a' tdt szdbdl
Bohdan vehette nevezetit; most tobbnyire nimet ajkuak lakjdk, magyarok mint
egy nyolczad riszit teszik a' lakossdgnak. Bogdinynak van 2500 lakdja, 407 hiz
szdma, 24 kulsd urb telke, 413 hold szdlleje, 248 kdzds legeldje, is a' koronai
Visegridi i s 6Budai Uradalomnak mig el nem kuldndten 1842 hold erdeje. A ' lakossig fd ilelmi keresete a' SzaUdrndvelis.
Felelet a' kirdd pontokra:
1. Bogdiny helysige tartozik Pestmegyihez i s fekszik a' pilisi jdrdsban, a'
Buda Esztergomi Ctvonalon a' duna mentiben.
2. Csupdn Bogdiny niv alatt dsmeretes orszigszerte.
3. ezeldtt Bogdan-nak iratott.
4. Nem tudatik.*
5. Ezen kdzsig kdrtilbelUl a' 18ik szizadban tdbbnyire nimet tartominyokbdl ide vindorlottakbdl nipesedett.^
6. A* hely nevinek leirisiban, a* bevezetisben van megemlitve.'
7. E ' kdzsig hatiriban kiildnds tdrtinelmi nevezetessigek nintsenek, a'
falu alatt mintegy 1/4 dra tivolsigra a' duna parton egy hidfd maradvinyai
lathatdk, melly hid a' Sz Endrei nevu Szigetre vezetett i t , - i s onnit a' Sziget
tulsd partjan Viczra, de errdl felvilagosltist senki sem tud adni.* - megjegyeztetik, hogy az ugynevezett Schddi szdlld hegy alatt egy nagyobb szeru
kdbinya litezik, mellyben az ligy nevezett Irotvan kdvek (kiszitetnek) nagy
mennyisigben kiszitetnek, i s Pestre szillitatnak, az iizleti forgis ezen
kdbinyiban 50,000 frt kdriil van. Pest virosa birja birbe a* kor. Uradalomtdl.
A ' fdldek i s szdlldk diilld nevei kdzul, mellyek tdbbnyire nimet kititeIfiek, megemUtetnek: Friedhof Acker, Wiesengriinde, Saubaum, Schddi Bogenhat, Zutheilung, lange Acker, Strassenlange Acker, donaulange Acker.
Szdlldk diilld nevei: Alte Weingarten, Schwabenberg, Lenhegy, Tompa,
Csidai, Csepei, Schddi, Sajkd, lichtplatten.
Az erdd diilldk nevei: Kdrds, Kapucziner, Haufen, Blaubaum, Pandurenloch, Heuweg, Fuchsberg, Kalicsa, Orddg Anya, Hombdcz.
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Ezen helysig hatdros Visegraddal, (Totfaluval), Sz Laszloval, Tahi pusztdval melly Totfalu kozsigihez tartozik, es a' Kis duna altal van elvalasztva.
Bogdiny* februir 4™ 1864.
Bergman Josef
Biro
Fab6 Janos m. p.
jegyzo
81

i r k 6/2 864 Bogdany

[40^]

szhoz
* * *
1. Bogdany elso okleveles emiitese 1287. (DF 248 3 1 7., Mon. Strig. I I . 223.)
2. Bogdany 1546-1559 kozott nipes telepules (Kaldy 503. sz.), 1647-ben 2,
1661-1668-ban 1, 1683-ban 0,75 portas helyseg, 1686-ban puszta, 1689-t6l telepul ujja,
1695-ben 0,5 portas stb. (Kosary 18.), 1715-ben 20 adofizeto csaladfoje van, 1728-ban a
Zichy csaladnak 10 lij nemet joveveny csaladja erkezett, 1728-ban mar 76 az adozo
csaladfok szama. (Petroci 138.)
3. A Bogdany helynev puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az
alapjaul szolgalo szemelynev szlav eredetu. (Kiss 472.)
4. Romai hidfo nyomai vannak az ugynevezett Bolhavaron. (Dercsenyi I . 338.)
5. Bogdany lakossaga 1856-ban 2300, terulete 4321 hold.

16.

[4H]

[41^]

B0GYISZL6

Helynevek Bogyiszld K5zsigbol Pest Megyibol.
Pest, Pilis es Solt t. e. Varmegyek, Solti jaras, Hajdsi keriilet.
Bogyiszld all ket onn all6 ado kozsegbol, 6s pedig kiil, es bel Bogyiszlobol. Kill Bogyiszlo bel Bogyiszlotol 1 1/2 mert foldre fekszik. 5300 hold
terulete van, mely 62 6/8 Telket foglal magaban, — ebbol 2200 Lelek nyeri
taplalekat - ez ado kozsegben 158 haz, es tobb istallo all fenn; de a' birtokosok nagyobb arvizek alkalmaval, mezei munka idejen laknak kint - valodi
lakhelyek Belbogyiszlo. - A'hatarelkiilonites meg nem tortent meg. E ' hatarban eldforduld topographiai nevek kdvetkezdk:
Pojtvai Diilo: tdbb hazokat, vegyes fekvesu kdzep termd tulajdonsagu
szantd fdldeket foglal magaban; itt talaltatik a* "Pojtvai td" - ritkan kiapadd
viz alias - mely a' Dusnoki hatart fiszakrdl elvalaszttya, — itt van meg az ollari
szantdfdld, mely regenten egy "Ollar" nevu lakos birtoka levenn, innet neveztetik - itt az "ollari td", mely a' Pecseri es a' Pojtvai tdbdl ered. Szentkiralyi diilo: - tdbb hazokat, emeh fekvesu's j d termd tulajdonsagu
szantdfdldeket tartalmaz; - itt talaltatik egy templomnak fdldben levo romjai,
es temeto hely, mellyek most kerteknek hasznaltatnak. - Ezen diilo es szallas
hely, egy hajdant itt lakott "Szentkiraly" nevu paprdl vette nevezetet.*
Szeked diilo: tdbb hazak, es szantdfdldeket foglal magaban. - A ' jelenleg
is meg fenn alio egyes fak nagysaga mutatja: hogy hajdant itt nagy erdd vdlt Nevet, szikes, rossz termd tulajdonsagu fdldjitdl vette.
Adacs duld: - tdbb hazokat, lapalyos, es kdzep termd tulajdonsagu
szantdfdldeket tartahnaz - itt hajdant szinte erdd vdlt - A nev eredeterdl mit
sem tudhatni.^ Pecserikdz diilo: - lapos, csekely termd tulajdonsagu szantd fdldeket, es
kaszallo reteket foglal magaban; - itt talaltatik a "Pecseri to" ennek vize a'
legnagyobb szarazsaggal sem szarad ki — regebben sok hal volt benne, most
semmi; tovabba a "halomi td" is itt talaltatik, mely napnyugotrol valasztja el a'
Dusnoki hatart. —
Lapishat diilo: - szantd, es kaszallo fdldet foglal magaban; - hajdant
Erdd volt. Nevet, alacsony fekvesetol veszi, termesre is sovany termeszetCi. —
Falusziget diilo: lapos, sovany termd tulajdonsagu foldekkel - itt talaltatik a' homorddi fok, es halasicza td. A ' sziget felosztatlan allapotban a' kdzseg
tulajdona leven, azert neveztetik "Faluszigetnek" - homordd fok pedig a'
homorddi hat-tdl; - halasicza pedig a' sok haltdl.
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Botos 6s Czeglid hat dulo: alacsony fekvesu kdzep termd tulajdonsagu
szdntd fdldeket 6s kaszalld reteket foglal magaban - itt mutatkozik egy hajdankorbdU "sancz", a nip monda szerint, itt hajdant tabordztak. -

[42']

Kdrtvis duld: lapaly, sovany termd tulajdonsagu fdldeket foglal magaban.
- Nevet, a mig mai napon is taldltatd kdrte faktol vehette.
Dinnyefdld diilo: - jd termd tulajdonsagu szantd fdldekkel. - Nevit az
itt hajdant nagyban termesztett dinnyitdl nyerhette; - fdldje homokos. Pah sziget: lapaj, de j d termd tulajdonsagu fdldeket foglal magaban hajdant ezen Ids szigetet kizarolag Pali nevu csalad birta; a' honnit nevit vette
- dermin fok delrdl, Szentistvanyi td fiszakrdl veszi kdriil. Szentistvany diilo: vegyes fekvisil, i s kdzep termekenysegu szantd fdldeket foglal magaban - itt talaltatik egy Templom fdldben talalhatd maradvanyai az ligy nevezett "Szentistvanyi Olisen" - a' nip monda itt falut lenni
emlitt i s hogy itt tartottak hajdant iiliseket,' - itt van meg a' "Nyaraldi" fok,
melly a* Szentistvanyi tdbdl a' Pojtvai tdba szakad - fiszak, es keletrol a
Duzsnoki hatdrt elvalasztja: itt taldltatik egy domb, mely Papdombjanak neveztetik - hajdant itt nyomtattattak a Papok. Szentistvanyi sziget: alacsony fekvisii, de j d termd tulajdonsagu szantd i s
kaszalld fdldeket foglal magaban - Ezen Szigetet a' Szentistvanyi tdbdl kiszakadd "Sarfok" £szakrdl - a Szdlldsi fok napkeletrdl, Malom fok deli
Napkeletrdl - kerittik. - A ' Malom fok azirt neveztetik Malom foknak, mert
hajdant a' szentistvanyi falubehek malmaik itt forogtak. Berek diilo: lapos, sovany termd tulajdonsagu fdldeket foglal magaban; itt talaltatik egy domb, mely "Kisiilis"-nek neveztetik; ezen egy templom
fdldben livd romjai taldlhatok; - itt van a' Faluhelynek neveztetd domb, mely
a' hajdant itt fent allott Falurdl neveztetik; - itt szantas kdzben nem dllykor
forditt az eke cserepeket, tigla darabokat is,forditott mar fel tdbb darab apro
regi pinzeket is. - Ezen diilo fiszakrdl folytatdlag a "Sarfok" a' Halasiczaban
bele szakadva veszi kdrul, melly utdbbi tobdl a' hatarfok kiszakadvann, a duldt
egy risziben kdriil keritti i s kiil Bogyiszldt Nadudvar kdzseg hataratdl elvalasztja. Szdllds diilo: lapos fekvisu, kdzep termd tulajdonsagu szantd fdldeket
kaszalldkat, is zsombikos helyeket foglal magaban - itt hajdant - a' monda
szerent Nagy Erdoseg volt, i s ezen erdoben nagy mennyisigu vad szdlld talaltatott, melyrdl vette a' duld nevit. - Delrdl a' Kalocsai firseki Urodalom
" K a l l i " - keletrol "Aklas" - nevu pusztaival hataros: - tovabba fiszakrdl kdrul
veszi a' Szentistvanyi tdbdl kiszakadd "Dermenfok" - mely riszben a' Dusnoki
hatdrtdl valasztja. Sipsa diild: vegyes fekvisii, kdzip termd tulajdonsagu szantd fdldeket,
kaszalld riteket i s zsombikos helyeket foglal magaban - Nevit, a' vizes,
zsombikos helyeken nagyban termett sip vastagsagu Nad, is Sastdl vette hataros dilrdl "Aklas" nevu puszta, - Keletrdl Hajos Varos, - fiszakrdl Dusnok
kdzsigivel. —
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[43V]

PESTY FRIGYES

HELYNfiVTARA

Belbogyiszld
Egy szigetet kipezve, 15,800 hold teriilettel - Keletrol az Asott Duna,
£szakr61, Delrol, €s Nyugotrol a' regi Duna keritti; - van ezen Szigetben a*
Tolnai Urodalomnak is nagy es szip Erdeje. l^szakrol szomszidos a' Bogyiszlai
hatarral; - terulete nem tudatik. - A ' jelenlegi Belbogyiszl6 kozsig a* nep
ajakain att szarmazott monda szerint mar 1380>k elott fenn alt; - Nepesiilt
pedig a' hatarban szet szorva voh kisebb kozsigekbol, jelesiil: Karasz, - Kis-, i s
Nagy Dalocsa, i s puszta Bogyiszlorol. - Nagy Dalocsan a' Templom romjaira
mai napon is^ talalhatni. - "Karasz" Tatar futaskor lett faluva, melyet a' nip
monda szerint egy "Kara" nevii iilddzott magyar az altal telepitett meg: hogy
futas kozben magat elszanvann, keziben tartott buzoganyat a' foldre elhajitotta,
is azon esetre ha tovabb menne, - magara karja elszaradasa mellett atkot
mondott - mirol Kar-asz lett, "Karasz"* Kis, i s Nagy Dalocsa: egymastol egy, a Dunabol kiszakado ag altal elkiilonitve k i t "Dalocsa" nevii testvir altal szallatott meg - i s e' k i t kis kozsig
irmit vette nevezetit. Puszta Bogyiszlo: Nevit az elso itt letelepedett "Bogyiszlo" nevu embertol
vette.* Belbogyiszl6n 456 haz talaltatik: nipessige 2200 lilek. Reform vallasuak.
- Egy Templom, i s k i t iskolaval. - A ' kozseg harom riszre, ugy mint "Bikity"
- " B i k a s " - i s "Kotori"-ra oszlik, — ezen elenevezisekrol valami bizonyos
nem tudatik. - A ' kozsig fiszaki riszin, mindjart a' kozsig alatt fekszik a'
"Holt" Duna, melly 1380»k ivig valosagos nagy folyo Duna volt,* - ezen holt
Dunatol folytatolag a' Tolnai uradalomhoz tartozo Erdosigeken keresztiil vezet
ggy
2 j^gi Dunahoz Tolnara att, az itt fenn alio riven van ezen szigetbol a
harmadik att kelisi pont - a' R i v is a' Tolnai Urodalomhoz tartozik. E ' kozseg hataraban elo fordulo topographiai nevek kovetkezok: —
Sandorhat Dunaszil i s goga. diilo: — ezen diilo Sandor nivrol, a' Dunarol,
is az itt tenyeszett nagy szamu Goga madarakrol vette nevit. Veteminyes
kertek, gyumoltsosok, berkes legeloket, i s szalas Nagy Erdoket foglal magaban;
- itt taldltatik egy magofeftbb gorond, mely nevit egy itt megolt "Mihaly" nevii
Racztol vette, - tovabba "Csakanyhati gorond", itt hajdan taboroztak, i s itt
kisobb egy csakany talaltatvann, a' niv, ezen helynek ettol adatott. - Az
Erdok a' Kalocsai firseki Uradalom tulajdona: itt van egy Csosz haz, a Bogyiszlai szollos gazdaknak pedig a Szegzardi szoUohegyekre a rigi Dundn att
jarasi riviik. Hatfd i s Karasz diilo: veteminyes kertek, kaszallok, nadasok, is Erdoket
foglal magaban. - A ' "hatfo" eredetisige nem tudatik; e' mig e' szigettel egy;
itt van egy csosz haz. - "Karasz" a rigi falutol vitetett, az asott Duna altal e'
szigettol elvan meczve itt is van egy Csosz haz. - A ' rigi Karasz falii alatt
szakad ki a Vajasbol az vigy nevezett "Karaszi fok", mely az asott Dunaban
szakad, i s abbol felszolgall a' kozseg ala, i s bele szakad a' kozsig alatt levo holt
Dunaban: - ezen fok tobb mellik agokra terjedvinn, ezek segittsigivel szamtalanszor dontotte mar ezen Karaszi fok a' Dunanak - asott Dunanak legkissebb aijaval is e kozsiget a' legsiralmasabb helyzetbe - erol borittya el
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legkisebb nyiri dradassal a falu nagy riszit, minden terminyit, ilelmit, i s
minden reminyit. Osztovir, Szerecseny diilo: — kaszill6kat is nddasokat foglal magiban Nevit a' szerecseny fekete szina termistol is a' fold kiildmben is sovinysigitdl
nyerte; az dsott Duna dltal szinte elvan a' szigettol mettzve. [441]

Bdvanytoje, Epeijes diilo: - veteminyes kerteket, kaszdlokat, i s nddasokat
foglal magdban - A "Bavanytoje" eredetisige nem tudatik - "Eperjes" mint
emelkedettebb hely a' foldi epemek l i v i n termo helye, ezirt neveztetett "Eperjesnek" - ez utobbi szinte az asott Duna dltal elszakitva van a Szigettol Bdvdnytoje diilobe van az ligy nevezett "Szina r i v " , ez egy kevissi emelkedettebb hely - itt szokta a' lakossdg a' gyakori Dunai kiontisek alkalmdval
szindjdt osszerakni, s vizen dereglin haza szdllitani Kisdir is Doromlds diilo: - veteminyes kerteket, gy\imdltsds<%et,kaszdll5
riteket, erdds legeloket is rengeteg erddket foglal ma^ban. - Kisdimek sajdttsdgos neve nem tudatik - itt taldltatik a' mdr fentebb emlitett puszta Bogyiszld
- elsdbb megszdlt falu; - Gyiimdltsin, Magos hdt nagy gyiimdltsdsdkkel i s
gazdag gyiimdlts termisrdl neveztetik; itt van egy Urodahni csosz hdz. Doromlds, rengeteg Erdd hajdan "Puszta" - riszben a' Duna dt mettzise dltal
elszakitatott a' Szigettdl. - itt van az Asott Dundn a Belbogyiszlaiaknak a'
Kiilbogyiszldra kompokonni szabad dtt jdrdsuk; i s ippen ezen dsott Duna tette
ezen Belbogyiszlaiakra a' fdldmivelist nehizzi, - e' szoritotta meg az ipar, is
szorgalmat - gyakran akaddlyozvdnn a' szorgalmas fdldmivest az dtt kelhetisben. - itt van az firseki Urodalomnak egy Erdisz laka i s k i t Csdsz hdza - itt
taldltatik a "Zuggdi"-kertek - hajdan a' Duna kissebb drjdval is ezen szokott a
kidmldtt viz zuhogva a kdzsignek rontani, is a' kdzsig nagy riszit viz aid
borittani. Dokomlds, Ecseta i s szile gdrdnd diild: veteminyes kerteket, gyiimdltsdsdket, kaszdlld riteket, is erdds legeldket foglal magdban. - Ecseta
vizes nagy lapdlyos hely, a' Duna vize kiesisitdl - Szilesgdrdnd pedig sajdt
nevitdl vette eredetit - Dokomlds, sajdttsdgos neve nem tudattik, itt taldltatik
azomban a' "Homokosi" domb melly e' szigetben a' leg magosabb pont, - i s az
itt taldlhatd sok csontokbdl kdvetkeztetve, e' domb sok testek sirhalma temetdje lehet - itt taldltati|(; mig egy szip fekvisu kaszdlld rit erddsig kozt,
mely "Sziget kdznek" neveztetik. Van itt az firseki Uradalonmak egy Csdsz
hdza is. Bogyiszld' Fcbrudr 4. 1864.
jegyzette
Turgonyi Lajos m. p.
jegyzd

[44^]

Tamds Binldmin
Bird

Helynevek leirdsa Bogyiszld kozsigbdl. -

[45']
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1. Szentkiraly egykori templomos telepiiles elso okleveles emiitese 1422. (Csanki III.
349.), neve I . Istvan kiralyra vonatkozik, akit 1083-ban avattak szentte, a helynev tehat
csak ezutan keletkezhetett. (Kiss 607.)
I Adacs egykori telepules elso okleveles. emiitese 1486. (Dl 18 368., BirtDai 1120.
reg.)
3. Szentistvan egykori templomos telepiiles elso okleveles emh'tese 1559. (Bartfai
1615. reg., Galgoczy III. 290.)
4. Karasz etimologiaja a nepi tudalekossag korebe tartozik.
5. Bogyiszlo neve vaioban puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az
alapjaul szolgilo szemelynev szlav eredetu. (Kiss 116.) Bogyiszlo elso okleveles emiitese
1193. (Bartfai 9. reg.)
6. Tollhiba, valoszinuleg 1830-at szandekozott irni a vallomastcvo.
7. Bogyiszlo lakossaga 1856-ban 2051, teriilete 10 467, 25 hold.

17.

BOLDOG

ISO pontra. Pest, Pilis es Solt torv: egyesiilt Varmegyek Godolloi kerulete, [46^]
Vdczi jarasa 6s Pesti Torvinyszikhez.
2'*^ pontra. A kozsig neve Boldog mellyen mindig valamint jelenleg is el,
- is ezen ismeretes Orszdgszerte.
3ik pontra. Hogy volt-e hajdan a kdzsignek mas elnevezise arrdl senkinek
tudomasa nines.*
4»k pontra. A kdzsignek mar IdOQi'^ i v eldtt kellett liteznie, mi onnit
itilhetd hogy a kdzsignek mdr 1673ik ivben Plebaniaja volt, s 1696»k ivben
pedig a kdzsig pecsittel i l t , - melly Pecsit nyomdja mai napig haszndltatik, az Anya kdnyvek vezetise azomban csak 1719^^ ivben vettik kezdetiiket.
5ik pontra. Hogy ezen kdzsig honnit nipesitetett nem tudatik, hanem a
lakossdg mostan mind magyar ajku, - a lakossag szdma 1165 - ebbdl RCath
1141, - Helvit valldsu 4, - Agostai valldsu 1 i s Zsidd 19.'
6^^ pontra. A kdzsig nevinek eredetirdl semmit sem lehet kinyomozni.'
7ik pontra. A kdzsig hatdrdban levd topographiai nevek szdntdfdld, Legelo i s Kaszdld. Ezen kdzsig hatdros Hatvan MVdrossal Heves megyiben, Jdsz
Finszam vdrassal Jdszsdgban i s Tura kdzsiggel Pest megyiben, - Heves Megye
is Jdszsdgtdl Boldog kozsiget a Zagyva folyd vdlasztja melly nagy darabon hatdr
vonalul is szolgal.
Boldog kdzsighez tartozik mig Telek puszta, millynek tulajdonossa Brd
Sina Simon.
Kelt Boldogon 1864 Janudr 9en.
Szabados Jdzsef m. p.
Jegyzd

Helynevek
Boldog kdzsigbdl Pest Pilis is Solt t: e: megyikbdl.
ISO ic^rdd pontra: Boldog kdzsig litezik Pest Pilis i s Solt t: e: megye,
Vdczi jdnis, Gdddlldi keruletiben.
2^^ kirdd pontra: Ezen kdzsignek mds neve nem volt, s mds niv alaftt
nem is ismeretes.

[48i]
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3^^ kirdo pontra: Csak az irasban van kiilombsig a mennyire rigibb
okmanyokban Boldog h. betiivel vigzodik.
4-5^^ 6s 6ik kirdo pontra: A mi a kozseg eredetet illeti, s honnit
nepesitetett ez meg, erre nizve semmi sem tudatik, ugy szinte nevinek eredetirol sem lehet valami bizonyossat allitani. Valoszinu hogy Boldog nevit sik, s
termikeny hatdra vigett nyerte.
7^^ kirdo pontra: Ezen kozsig hatdraban litezik egy Telek nevii puszta,
melly Hatvannal hatdros, igen szip s termikeny rit, i s szdntofoldbol dll. Zagyva
folyo is megy keresztul ijszakt61 dilfeli Boldog hataran.
A hatdrban kovetkezo nevezetii dullok liteznek: Kenderszog - rit
szantofold i s nddas, — Also r i t , Szunyogos - legelo, - Zagyvdntuh rit, Hittutpart - szdnt6f61d, - Nagy telek - Kis Telek puszta diilloi, - Sdros i r
dflllo, - Pajtakert, Pajtakert elotti - Sdrgodor diillo, egy kiitrol neveztetett
el melly rigebben beomlott, - Bokut lapos legelo, a rajta levo bo vagy is oblos
kuttol nyerte nevit, - Ritszil-dullo rit mellett, - Malom dullo, - Hatvani utra
jdr6 dCllo, - Remiz diilld, - Kishalom dulld kerek kis halmdrdl neveztetett el,
- Kisszik diilld legelo szikfoltjai miatt kapta ezen nevit, - Versegipart dulld,
ennek azirt neveztetik, mert erre jdrnak Versegre, — Kettds kiiti legelo —
Nagyfdld dulld azirt mert ott a lakossdgnak legnagyobb darab fdldje volt. Kettds kuti gyepre jdrd dulld szantdfdld. - Kdzip diilld szdntdfdld - Hatdrra
jdrd diilld, azirt mert Turai hatdrral hataros. - Vajda ritre jdrd diilld. - Vajda
rit - R i t igen forrdsos i s ingovanyos. - Turfany fekete homoku szdntdfdld i s
rit, nevit veszi a Galga vizi kidntisei kdvetkeztiben a riten alakult ( : T u rianyok :) zsombikoktdl, - megjegyeztetik meg hogy a Galga vize nem a
Boldogi hanem a Szomszid turai hatdrban folyik s onnit terjeszti aradasait a
boldogi hatarra is.
Boldog* 1865 December 14^"
Szabados Jdzsef m. p.
Jegyzd

Szi3ts Mihaly m. p.
Bird

* **
1. Boldog elso okleveles emlitdse 139S, Boldogasszonyhatvana neven (ZsO I . 426.),
Boldogfalva n6ven 1424. (Birtfai 604. reg.)
2. Boldogfalva 1546-1SS9 kozdtt jelentos telepUlis. (Kaldy 257. sz.) A XVII.
szizadban puszta, 1689-t6l kezd ujjatelepUlni, 1695-ben 0,75 portis helyseg, 1696-ban 12,
1699-ben 29, 1701-ben 81, 1703-ban SO adofizetd csaladf5je van, 1704-ben 20 katonaja
harcol a kuruc seregben (Kosary 17, III. tablazat), 1715-ben 22, 1728-ban SO adofizetS
csalddfSje van. (Petrdci 132.
3. Boldog a boldogsdgos Sziiz Mdria nevere szentelt templomirol kapta a nevet.
(Kiss U7.)
4. Boldog lakossaga 18S6-ban 1139, a hozza tartozd Telek puszta 123, dsszesen
1262, teriilete 4S17 hold.

18. (PILIS)BOROSJ£N()
Borosjeno, nimetul (Veindorf)

[SCK]

Pilis megyeben, ugyszinte ezen keriilet es jarasban fekszik. Foszolgabiroi
szikhely, Buda, szolgabiroi, 0-Buda.
Borosjeno fekszik Bekasmegyer es Urom h. k. m. Nytra. 0 Budahoz Nytra
fiknak Pesthez 2 mertfold.
Hajdanban Vinidunum* volt nevezve ezen helyseg, hihetoleg hogy hajdan
sok bortermesrol nyerte ezen nevet; azonban a nep venei mit sem tudnak ezen
helyseg eredetirol, mivel 1739 evben valamint Uromben ugy szinte Borosjenon
is uralkodvan a 'Testis", mikoraban az egesz kozseg reszint kihalt, reszint
kivandorlott. Hogy Magyarok bejovetele elott Borosjeno es Orom hatarat es videket
Romaiak laktak, arrol nyilvan tanuskodnak, hatarainkban gyakran es tobb izben
feltalalt rom. sirok es rom. penzek, de ezek eltiinte es elszarmazasa ota, mily
nepfaj lakta volt a videket, errol a tortenet mit sem jegyzet fel.' Az egyhazi anyakonyvek mutatjak, hogy jelen nemet ajku nemzet mar [50^]
1696 evben Borosjeno helyseget lakta.
Ezen helyseg fekszik a pilisi hegylancz tove kezdetin, mely hegylancz
Esztergomnal vegzodik. - Mostani lakosai tiszta nemetek, eredetok ismeretlen,
alkalmasint csodnep. —
Valamint Uromben ugy nem kiilonben Borosjenon is feltalalt regisegek
meltan gyam'tjak, hogy hihetdleg rom. gyarmat volt, vagy legalabb rdbb romai
taborok szinhelye sok ideig, midon az ugy nevezett Lazareth fele diiloben sok
rom. sirok, szepen faragott koporsok fodellel es gyakran emberi csont vazak
feltalaltatnak, melyek regenten temetot vagy csatatert jelentenek. Hogy M. Aurel 170—180 evben Krisztus utan 13 evig csatazott, Pannoniaban markomaiiok quadok ellen, kik mas German es szarmata nepekkel a del
dunai tartomanyokat pusztitottak.* — M. Aurel pedig ezekkel 9 hadmenetet
tett, valtozo szerencsevel es Becsben halt meg, hiheto hogy ezen nep torzsokok
a pilisi hegylancz erdeiben sokat bolyongtak, es ezen tajan csataztak a rom.
seregekkel.
Borosjendnek mint helysignek neve legeldszdr elofordul 1136 evben, vala- [51']
mint Urom: Fejer, Codex. Diplom. Tom I X Vol 4 pag 137.*
Meg 1727 evben birtak a budai szt. Clara apaczak, valamint Urom es Pilis
Csabat, es a nyiilak szigetbeliek. Middn ezek 1798 eltiiruhettek Josef Csaszar
alatt a Kir. Kamara birtokava lett, es kesobb 1799 Ferencz Csaszar adomanykent Josef Fdherczeg birtoka Idn, most atszarmazqtt Istvan es Josef Fdherczegekre. -
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Nevezetessegek:
Hogy Borosjeno a legoregebbik Plebaniakhoz tartozik. —
Vagyon itt kath. templom (1699) Plebania es iskola 1760 evrol 719 a
lakosok szama, a telkek szama 17.
A lakosok eletforrasa bor es tejjeli ipariizes. A nep szorgalmas i s munkas. Vegre meg megjegyzendo hogy Borosjeno helysegben 1860 evben a tagositas bevegeztetett, es ez alkalommal a kozseg hatara a kovetkezo diilokre
felosztatvan: 1. beltelkek 2. Untere Stadtweg acker 3. Obere Stadtweg Acker 4.
Steinviegel Acker 5. Zeilsberg 6. Sechsshritt Acker 7. Schmelzberg 8. Theilung
Acker 9. Vendelinplatz 10. Graben Acker 11. Muhlvaldacker 12. Veisenberg 13.
Sandgruben Acker 14. Kleinhauslerried 15. Kukurutzfelder. 16. Hohe vald 17.
Felso szollok. 18. Lazarethberg 19. Silberberg 20. Lazareth-Weingarten 2 1 . Gemeindeviesen. 22. Lazareth Acker 23. Kirchvalderied. Ezen helyseg hataros Oromi, Kalazi, Csobankai, Vorosvari es Solmar
hataraival. —
Az egisz hatarnak termerteke 1 hold 1600 • oUel szamitva:
a)
b)
c)
d)
e)
0

hold
642
43
141
236
363
159

Szantofold
Ret
Szollo
legelo
erdo
haszontalan
Oszvesen

ol
- 1228
- 538
- 1585
- 676
- 1318
677
=

1587 - 1422

Keh, Borosjenon* 1864 Feb: 3in
Thoma Antal m. p.
jegyzo

Nampf Mathias
Richter

• * *
1. Borosjeno elso okleveles emiitese 1284 (DF 208 483., Bartfai 112. reg.) A feltetelezett romai helynev folyamatos tovabbelese valoszinutlen.
2. Pilisborosjeno teriileterol avar leletek is igneretesek. (Dercsenyi I . 642.)
3. Weindorf neve az 1695. evi dsszeirasban tunik fel eloszor, 1693-t61 mar nehany
nemet csalad lakja, 1701-ben 15, 1703-ban 13, adofizeto csaladfoje van (Kosary 18., III.
tablazat), l7154*en 19, 1728-ban 45 adofizeto csaladfo el itt. (Petroci 139.)
4. Marcus Aurelius (161-180) quad, markomann es szarmata haborui 167-ben
kezdodtek a barbarok tamadasaval es 175-ben a megkotott bckevel ertek veget.
5. Bizonytalan, alapos ellenorzesrc szorulo adat.
6. Borosjeno lakossaga 1856-ban 701, terulete 1360 hotd.

19. BUDAKESZI

ad Ni" 1. Pest Pilis es Solt t. e. Megyek Pilisi jarasaban fekszik Budakesz l ^ ^ ^ l
kozseg, melynek terulete 7457 hold 5 D o l l , melybol 2183 hold 290Doll kepezi
a' szantofoldeket, 183 hold 990 0 611 aTcert es Reteket, 441 hold 675 n o l i
szoUot es 4648 hold 1250 • 611 az erd6ket.
ad N 2. Kozsegnek csak Budakesz neve ell.
ad 3. Budakesz harom szazadot clt at, azonban a' k6zseg ejszak nyugati
reszen mintegy 1/4 oranyira a' falulol fekszik Aide Kirchen wiesen szantofold
resz, hol jelenleg is az egykor ott allot Zipszar nevet viselt helyseg temploma
romjai allanak a' T6r6k idejeben romboltatvan ell.* - ellenkez6 iranyban
nyugat delfele a' falu reszen a' Budaeorsi hatarfele a' Biai hegy labanal fekszik
Langtheilung szantofold, itt tobb izben szantottakki nagy faragott, vesett kolapokat, hihetoleg nagyobbszerii epiiletek romjai lehetnek, disz metszetekkel
ellatva, mintha Romai idoszakbol szamiaznik, dc nyomaba jonni, mi lehett,
meg regelni sem hallani.' ad 4. 3 szazad alatt.
ad 5. Iegt6bb Viirtenbergbol-Austriabol es Csehorszagbolis kevesen 1840-184 5ik evig. ad 6. Budakesz kozseg az elott Buda Koz vala hallomas szerint, hanem a'
schvabak megtelepedesekor elkereszteltetett Budakesznek hihetoleg azt kimondani, se leirni nem tudtak' ad 7. A k6zseg hatara k6r6sk6rul erd6s hegy lancz, a' Budai uttol keletrol
delfele fekszik Kleinsteinfelsen hegy, a' budai Janos hegy nyugati oldalat kepezi,
utana jon Drei Brundelsberg igy koriilovezve fekszik Budakesz kozsege a hegy- 155'J
lanczozat alatt kies vidckevel, e' lanczolaton beliil a' helyseg koriil fekusznek
Gro0 es Kleinheuwinkel Retek, mitlere Theilung, Langtheilung, letzte Theilung
gro^r Biaer Grund zwischen Weg es Kreitz acker Tieferveg Kukuricza fold
Waldaker, Patyer weg aker, Klein Biaer acker szantofoldek, urasagi ret, Lackerwiese, Ochsenzungen Ordskirche Wiese, Taube acker, hintaus acker, Kuchelacker, ackeri Oberndorf, nevezett alatti Diiiok
Budakesz helysegtol keleti delnek 1/2 oranyira fekszik Drei Briindelsberg
alatt Maria-kirchen egykor bucsiijaro hely, hol szerzetesek laktanak, Josef
csaszar idejeben eltoruUetven, a' templom elhordatott, melynek romjai jelenleg
is allanak egy kis kapolna potolja az egeszet, a harangok es minden a szertartasoklioz tartozo szerek es eszkozok Budakeszire szalitatvan at, ezzel a' Bucsiijarat
is Budakeszire jutott* Kelt Budakeszin* februar 23an 864.
Szerafin
Jeggyzo

Werle Stephan
Geschworener.
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[Az S5v az eredeti kiziratbdi is hidnyzik.
A Budakeszire vonatkozd torediket itt kozoljiik.]
[56^]

itt taboroztak a' m ^ a r o k Torok idejiben innen delnek fekszik a'
Schwabhegy hatso risze, mely szinte a' torok idejebe nyerte nevezetit, itt
tanyaztak a' Schwabok, - delen, hol Buda Budakesz 6s Budaeors hatdrosak,
fekszik a Dios hegy, ennek oldaldban van egy ugynevezett Schatzgruben, mondjdk, hogy mig Zipszdr virdgzdsa kordban kereshettek erczet, de nyoma ennek
nintsen, tobb dgra oszlik mily - de nevezetessige mi sints - innen jon a
Langtheilung szdntofoldek risze, mely Budaeorsi hatdrig lenyiil, dil nyugatfeli
dll a' magas Biai hegy rajta kis Tavacska vala - innen egiszen nyugatra
Griinewiesen acker foldek fekiisznek erdovel koriil ovedzve mely a' Biai hegy
Gerinczit kipezi, i s Stock acker - ismit Torbdgy Budakesz Pdtyi harmas hatdr
szegel osze, innen ejszakfele fekszik egy iiltetett cseres fiatal erdo (Callcatura)
niv alatt ismeretes, ettol kezdve ijszaknak tartva Kelin i s Grosze Graben volgy
szoros mely kivezet a' Pdtyi foldekre, i s hdrmas hatdrra Paty Budakesz i s
NKovacsi hatdrara, itt szalad a' NKovdcsi hatdrb61 a' Budakeszi hatdrba az ligy
nevezett Dam Graben nagy vizmosds, honnan a' viz esozis alkalmdval lerohan
kortvilyes kislaposon keresztiil dilfeli a' szdntofoldeken i s riteken i s beront a'
Budaeorsi hatdrba a' csiki szikldsok alatt, ejszakon fekszik Lindenbusch erdds
hegy, egesz a' Budai Budakeszi es NKovacsi hdrmas hatdrig mely mdr ejszak
keletnek fekszik, — ezutan kelet feli huzodik a Zipszdrhegy mely a' mdr fenn
emlitett hajdan volt Zipszdr helysigtdl, mely felett fekszik vette nevezetit, is
kimegy egisz a' Budai litra

[56V]

6158
864

k.i.
kozsigek irdemes eldljdrdinak azzal adatik
ki miszerint a' bentfoglalt utasitds szerint,
mint 24-1864.
Herog Joszef mp
Budakesz

* * *
1. Elso okleveles emUtese 1255. Keszi neven. (Dl 412.) A kozepkorban ket jogilag
osszetartozo reszbol, Alkesibol es FeUceszibol allt. Az utobbi elpusztult, ennek egykori
temploma maradvanyairdl van szo. (Dercsenyi I . 275.) Zipszar nevu telepiiles nem fordul
elo az irott forrasokban.
2. A Csiki hegyek aljaban es a romai katoUkus temeto teriileten romai temetok
vannak. (Dercsenyi I . 275.)
3. Budakeszi nevenek masodik tagja magyar torzsnev, amelyeik az otorok kesak, azaz
'darab, resz' jelentesu szobdl szarmazik, valoszinuleg eredetileg torzstdredekre vonatkozott.
(Kiss 131.)
4. Makkosmaria romai katolikus bucsiijaro templom, 1762-1768 kozott epult,
1783-ban a trinitarius rend feloszlatasakor a templom vilagi kezbe keriih es lebontatott.
(Dercsenyi I . 283-284.)
5. Budakeszi lakossaga 1856-ban 2754, teriilete 7351 hold.

20.

BUDAORS

Helynevek

1^2']

Buda Edrs kdzsigbdl, Pest Pilis i s Solt t. e. megyikbdl.
felelett az 1^ pontra
Buda Edrs kdzsig fekszik Pest Pilis i s Solt t: e: varm: Pilisi Jarasban a' fdszolgabirdi hivatal Budin van - a' kdzsighez tartozik mig a' Csiki
puszta. —
Ilik pontra. Buda Edrsnek a' nevit - Buda-Elddrs (:Vorposten von [52^]
Ofen :) magyardznak a helybili i s vidiki lakdk - kiildmben a helysig lakdsaga
nimet kiejtisben (: Wudaers :)-nek nevezik.* Illik pontra. A kdzsignek hajdan sem volt mas neve - mit a jelenlegi
1743ban nimet kdrirattal ellatott kdzsigi pecsitje - mellyen egy kereszt k i t
szdlld fiirtel - i s Buda Ers - rajta van - bizonyitja. IV. A kdzsignek elsd emlitisirdl nines tudomdsunk, mint hogy 1135'^^
ivben mix plibinidt felilitottak.'. V . A nipessige Bajor i s Wirtenbergabdl ide szirmazott - az akkori
fdldbirtokos Grof Zichy Ferenc vette leginkibb fel - kik tdbbnyire favagd
emberek voltak.'
V I . semmit WlV^ pontra van itt 51 diild ugy mint:
1. Viehstand weide - 2. Koszberg - 3. Kukoricza fdld a budai hatdron 4. Kukoricza fdld a tdrdkbdlinti hatdron. - 5. Kutrit - 6. Marhakuti fdld - 7.
Kamara rit - 8. Kurzgraben rit - 9. Kamara fdld - 10. T i t i n y i legeld - 11.
Kamarai erdd - 12. Schafbrun fdld - 13. Geisbart fdld - 14. Busoh fdld - 15.
Hat dies fdld - 16. Csiki szdlld* - 17. Csiki rit - Neue Theilung fdld - 19.
Vdlinka rit - 20. Alsd Csiki rit - 2 1 . Kdzip Csiki fdld - 22. Kis Csiki fdld [53']
23. Kurten fdld - 24. Schleifsteinhegy erdd - 25. Kukoriczafdld a budakeszi
hatdron - 26. Nigy szegii erdd - 27. Kurten rit - 28. Kurten hegy - 29.
Kaposzta Kerti rit - 30. Csiki drokfdldek - 3 1 . Csiki urasdgi rit - 32.
huszonnigy dkdr hegy (: ezen hegyrol azt regilnek hogy k i t miszdros a Csiki
csdrddba 24 dkdrbe fogadtak, hogy az egyik bizonyos idd alatt meg nem maza
ezen nagy hegyet — i s csak ugyan megmdzta - de fennt azon dssze rogyott i s
meghalt - a fogaddst az drdkdsei megnyertik i s azirt nevezik 24 dkrds
hegynek :) 33. Geiszberg hegy erdd - 34. Uj Csiki szdlld - 35. lustthali szdlld
- 36. Strackberg szdlld - 37. Kalvariahegy szdlld - 38. Alsdszdlldsi legeld 39. Felsd Szdlldsi legeld - 40. Madarerdd - 4 1 . Schatzgrubenbergkette - 43.
Wolfsberg - 43. Keszlberg - 44. Keszl fdldek - 45. Hochfrankenbergi erdd -
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46. Hochfrankenbergi szollo - 47. Altfrankenbergi szollo - 48. Kohegyi - 49.
Kaphegyi szollo - 50. Starntanz szollo - 5 1 . Herrschafthuti szollo.
Szantofoldek vannak
1014 hold 550 • 61
Ritek vannak
209 hold 925 • 61
Sz6116k vannak
657 hold 1023 • 61
Legel6k vannak
1052 hold 300 • 61
Erd6k vannak
636 hold 200 • 61
Osszvessen 3570 hold 100 • 61
A helybili nipsig tobbnyire sz6ll6 miivelisb61 i l - i s a k6zsig hataros
szabad k. buda fovaros - Budakeszi - Kis Torbdgy - Torokbalint is T i t i n y .
Kelt Buda E6rs6n* 1864 Februar ho 19en
Frankhauser Andor m. p.
hites Jegyzo

Miekelberger J6sef
Biro
[P. H.]

''''
k.i foszolgb.

irk 2 8 6 3
12

1
91 irk:—864.

Budae6rs

* * *
1. Az Ors helynev -tikzsnevDol vagy puszta szemdlynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul szolgalo torzsnev vagy szemelynev toveben az otdrdk er, azaz 'ferfl, feij'
jelentesu szd rejlik. (Kiss SO.)
2. Budadrs elsd okleveles emiitese Ors n^ven 1236. (DF 238 252., Bartfai 22 reg.)
3. Buda.drsben 1546-ban csak 3 csalad lakott, lSS9-ben azonban mir 61 felndtt
ferfit vettek szamba csaladjaikkal. (Kaldy 83. sz.) A XVII. szazadban puszta, 1720 utan
telepiti be a Zichy csalad, 1740-44 kdzdtt 50 nemet jdvev6ny erkezik. (Petrdci 138.)
4. Csik ^ykori templomos helyseg, elsd okleveles emiitese 1296. (DF 237 414.,
Bartfai 151. reg.)
5. Budadrs lakossaga 1856-ban 2521, Csiki puszta 3, dsszesen 2524; teriilete 4416
hokl.

21.

BUGYI

Adatok
1. Pestmegye. Pesti jaris. Dabasi keriilet.
2. A kozsig csuppan csak egy "Bugyi" nevei bir es ezen neven ismeretes
orszdgszerte.
3. Tudomas szerint nem volt mds elnevezese.
4. Ezeldtt mint egy 150 ivel keletkezett.*
5. Nepesitetett Grof Beliznay Jdnos mint akkori teljhatalmii tulajdonos
dltal az drszdg kiildmbdzd riszeibdl.'
6. A niv eredetire nezve irott vagy nyomtatott emlekek nem liteznek, de
sikerult utdn kerdezis folytdn, azon nagyon valoszinii adatott kipuhatolni, hogy
az e kdzsignek td szomszidsdgaban mdig is litezd Sari nevu - mdr ezeldtt rigen
fen dllott - kdzsigbeli totok, a kdzsig akkori telepedisi helyen utazvdn keresztiil egymdshoz azon mondatott intiztek "ai tu budjec djedjoria" mely
mondatbdl az azt halott megtelepitd magyarok altal csak a budjec kiejtetis
jegyeztetvin meg, neveztik el a most 3000 lelket szamldld falut Bugyinak.' 7. A kdzsig hatdrdban eldforduld tdbbi topographiai nevek, Sdndor halma
egy a lapajbol kiemelkedd dombocska, mely azon iddben mikor a niptelenseg
miatt mint akkor a miivelesre nem hasznalt helyecske, egy Sandor nevii egyin
iltal termesztminyeinek dssze takaritdsdra szolgdld helysigiil haszndltatott. 'Tdlyi temetise" egy hosszabb domboru sirhalomhoz hasonlithatd dombocska,
melyen a szomszid hatdrokat egymdstdl elkiilonitd vagy jeleknek mig nem
litezise idejiben, a szomszed pasztorok kdzdtt keletkezett verekedis alkabndval
agyon vert egy Pdlyi nevezetu pdsztor temettetett el. - Borzashegy jelenleg Bo
Banfy csaldd majorjdul haszndltatik egy a jelenleg turjdnos a rigi iddben vizenyos mocsdral k d r ^ vett lapdjbdl emelkedik k i , neve onnet eredt hogy a meg
haszndlatt aid jutott dlapota eldtt kdrdlete levd vizben elt Borzok tanyaja
vdh. Telek a falu alatt fekvd kies helyisig jellenleg szantd fdld i s ritkint
hasznaltatik, az eldtt azonban, mint a mig most is lathatd templom alap
(: fundamentum :) s az ott szit heverd kdvek bizonyitjdk az eldtt falu lefeetett.* -
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Vegre meg emlitetik hogy a kosseg egy 1728ban kesziilt pecsdtel
melynek nyomata it lathato - bir.

-

Bugyi* 1864 i v i Januar ho 22ken
Saska Imre Biro
Kun Karoly
Jegyzo
[P. H.]
•

* *

1. Bugyi elso okleveles emiitese 1346. (PmL. Pest megye 9.)
2. Beleznay Miklos telepitette uija 1730-ban 8 csaladdal. (Petroci 128.)
3. Bugyi puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul szolgalo
szemelynev becezo roviditessel keletkezett egy olyan szlav szemelynevbol, amelyik a magyarban is hasznalatban volt. (Kiss 133.)
4. Valosziniileg az egykori Urbo telepiiles templomarol van szo. A falu elso okleveles
emKtese 1374. (Dl 98 074., Bartfai 416. reg.)
5. Bugyi lakossaga 18S6-ban 2216, a hozza tartozo Alsodelegyhaza puszta 42,
Alsorada puszta 33, Szunyog puszta 40, Urbo puszta 144 es Vany puszta 16, osszesen
2491; teriilete 25 023 hold.

22.

t
CEGLfiDBERCEL

Helynevek

[67']

Czeglid-Berczel kozsigibdl.
1. Czegled-Berczel kozsige van a Pest-Pilis es Solt t. e. megyenek kecskemeti jarasaban, - videke e politikai folosztason kiviil semmi mdsegyib elnevezissel nem birvan, azirt az ilyenekkel sehol sem is ismertetik.
2. A kozsegnek jelenleg k i t , u. m. Berczel, i s Czegled-Berczel neve i l ; a
Berczel niv bir hely- i s kornyikbeli elterjedissel, a Czegled-Berczel niv pedig
orszagszerte ismerteto neve e kozsignek.
3. A kozsignek mas elnevezise nem volt, hanem a hajdani helyesirasa a
mostanitol annyiban kvilonbozott, hogy a Berczel niv gyakran k i t 1-lel iratott,
igy: Berczell, vagy pedig Czegled-Berczell
4. A legkorabbi megemlitis tortint \192^'^^ ivben.*
5. Czegled-Berczel kozsige k i t idoszakban telepitetett is nipesitetett meg.
Az elso nipesitis I I . Jozsef uralkodasa alatt tortint Viirtenbergabol behozott
agost vallasu lakosokkal, kik azonban a monda szerint csak hamar egytol egyig
kihaltak.' Hogy melyik ivben tortent ezen telepites, adat hiany miatt nem
tudhato. - A masodik nipesedisnek idejit sem lehet mar kitudni de kuldnben
nem is tortint ez oly egyszerrei megtelepedis altal, mint az elso, hanem
idonkint Buda kdrnyikirol i s a nem messze fekvo Soroksar, Taksony is
Haraszti nimet lakossagu kdzsegekbdl, ugyszinte a szomszed magyar lakossagu
kdzsigekbdl kdltdztek ide az emberek i s telepedtek meg, miirt is ezen kdzsig
mostani lakosainak 2/3da nimet, l/3da pedig magyar i s mindnyajan rom.
kathohkusok.'
6. A kdzseg nevenek eredeterdl sem hagyomany sem pedig mas irott vagy
nyomott emlek nem ad felvilagositast.*
7. A kdzseg hataraban eldforduld tdbbi topographiai nevek diildk szerint
kdvetkezdk: Homokfoldek, melyeknek anyag tartalma nagyobbriszt homok,
rozsot azonban jot i s szepet teremnek. Hegyfoldek, egy kisebbszerij hegy
tetejen teriilnek el. Ordogallja, szantdfdldek egy meglehetosen meredek vdlgyon
keresztiil, i s mivel a szantas az egyik oidalon le a masikon fel mint allatnal,
mint az embernel nagy eromegfeszitessel tdrtinik, azirt gyam'thato, hogy ezen
faradsagos miivelisitdl kapta nevet. Csiicsokfoldek, csiicsdk alakii i s
szantdfdldekre osztott duld. Kdlvdriafoldek, az itteni Kalvaria fele eso
szantdfdldek. Cseroifoldek, egy Csero nevu erdd melletti s tiszta buzat is
gazdagon termd szantd fdldek. Csero erdd, mely tdbbnyire cserfaval van bendve.
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Cseroi szolok, a Csero erdonek dilnyugati oldalan teriilnek el es igen jo bort
teremnek. Oregszotok, az elso szoloskertek, melyek ezen kozsig hataraban
ultettettek. Tehenjdms, legelo. Ret fdldek, egy idoben retek voltak, most azonban szantofoldek. Nagyret, jo szenat termo retek. Gulyajdrds, legelo. Sertesjdrds,
szolok, - mely hajdan homok|^uczkas hely es a sertiseknek volt legeloje;
kiilonben ezen szolok valamint helyben ugy vidiken is Ugyer neven ismeretesek,
monda szerint az ugeri* latin szotol, mivel itt holdankint osztatott ki mindegyik birtokosnak a szoloskertte alakitando foldilletmenye. Bort sokat de nimileg savanyut, gyiimolcsot szinte sokat es kitiino josagut teremnek. Hosszuret,
hosszusagukt61 igy nevezve. Toret, to koriili fekvisetol szarmazik neve. Nddastd,
melyben sok es szep nad terem. Kenderfold, kender ala hasznalt foldek.
Berczelen,* december 18^" 1863.
Dobrovicz Antal Bird
Zogler Endre jegyzo
« * *
1. Bercel neven elos okleveles emiitese 1281. (Dl 1091., Bartfai 102. reg.)
2. I I . Jozsef hannoveri nemeteket telepitett ide, azonban kolerajarviny Utott ki, az
eletben maradottak elkoltoztek. (Dercsenyi I . 303-304.)
3. Soroksarrol, Adonybdl, Solymarrol nemetek, CeglcdrdI es Ullo'rol magyarok
kdltdztek be, 1804-ben ujra kdzsegge alakult (Dercsenyi I . 304.)
4. Bercel tdrzsnevbdl keletkezett helynev, arab forrasok B.rsul3-nak nevezik a volgai
bolgirokat, a honfoglald magyarok kdzdtt is lehettek ilyen csoportok. (Kiss 103.)
5. A jugerum latin szdra celoz, de az etimoldgia nagyon erdltetett, elfogadhatatlan.
6. Bercel lakossaga 18S6-ban 1814, terulete 4827 hold.

23. CINKOTA

1. A kozseg Pest Pilis es Solt t. e. megyehez tartozik. - A jaras "Vaczinak" neveztetik. 2. A kozsegnek jelenlegi orszagszerte ismeretes neven kiviil mas elnevezise
nincsen. 3. A kozsegnek — i s pedig mint a szobeli hagyomany mondja 1640-kdriil
mas neve volt, a lakossag is ezen idoben nyelvre nezve magyar, - vallasra nezve
pedig r. cath. volt; - hogy mi newel birt a kozsig, erre nizve sem irasbeli sem
pedig szobeU hagyomany nem litezik. —
4. Arra nezve, hogy a kozsig mikor emlittetik legkorabban, biztos adatok
nincsenek. — A szobeli hagyomany szerint, mint fentebb is emlittetik, a kozsig
mar a torokoknek Magyarorszagbani betorisok elott fennallott.* —
5. A jelenlegi tot ajku nipessige legnagyobb riszt Zolyom megyibol
vandorolt ide, illetoleg Beniczky csalad altal hivatott be, - i s pedig 1660-67
ivek alatt.'
6. A kozsig jelenlegi nevinek eredetirol szobeli hagyomany utan kovetkezo allitatik: 1664 kdriil a tdrdkdk Mogyordd alatt oseinken csatat nyervin,
pusztitd hadaikkal ezen kdzsigen keresztiil vonultak Budara; - a mint a kdzseg
ala irkeztek, — ennek a szomszidos "Csdmdr" kdzseg feli eso riszin egy mig most is litezd forrashoz irkeztek; a tdrdk hadat vezinyld Basa megszomjazvan e forrasbol maganak vizet adatott, s e viz kitund josaga miatt annyira
kedvessi lett a Basa eldtt, miszerint rdgtdn Budarol munkasokat kulddtt, e
forras milyebbeni kiasasara, azonkiviil a forras medrit czinnel rakatta ki, s
fedilyeztette; a kdzsig lakossainak pedig meghagyatott; mikipp e forrasbol
naponkint a Basanak Budara vizet hordani kdtelessek: —
Ezen "Czinkutrdl" vette tehat a kdzsig jelenlegi Czinkotara valtozott
nevit.'
7. A mi a kdzsig hataraban eldforduld topographiai neveket illeti, ezek
kdzt valami kivald nevezetut nem lelhetni; mindannyi a kdzeliben levd targytdl
kapta elnevezesit, p. a diild utak, s diildk: "Granarium melletti", - "Csabai ut
meUetti", "Csiktarcsa feldli" "Kis Tarcsa feldli", "Tiglahaz fdldtti" 'Treshaz
fdldtti" "Temetd feloH", "Rigi orszagut melletti" "Mehes feldU" "Malom
melletti" sat.
Czinkotan,* 1864. Januar 27en.
Fridrik Marton
jegyzd

Gyurcsanszki Pal
Biro
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1. Cinkota elso okleveles emUtese 12S9. (Dl 492., Bartfai 41. teg.)
2. Cinkota 1546-1559 kozott nepes tclepUlis (Kildy 198. sz'.), 1647-1683 k6z6tt 1
portis helyseg, 1686-ban lakatlan (Kosary 17.), Nograd megyebol 9 csalid telepiil be
1713-1720 kozott, 1715-ben 15, 1728-ban 51 adofizetd csalidfoje van. (Petroci 132.)
3. Nines tudomasunk magyar-t5r6k csatir6l Mogyordd meUett 1664-ben. Cinkota
neve bizonytalan eredetu, nemelyek a besenyd nyelvbdl szarmaztatjak, jelentise eszerint
'tcmetovar, akadaly, vedotoltes'. E felteves szerint a szdosszetctel utdtagja Nagykita utdtagjaval tartozik dssze. (Kiss 147.)
4. Cinkota lakossiga 1856-ban 999, terulete 3970 hold.

24.

(£RSEK)CSANAD

1. Csanad kozseg fekszik Pest Pi/is es Solt t. e. Megyek Solti Jarasanak
Hajosi keruleteben.
2. E ' kozseg a' videk idegen ajku lakosai altal is Csanad newel neveztetik.
3. Hajdan sem volt mas elnevezise.
4. Legkorabbani emlitetesirol a' jelen ivadek mit sem tud.'
5. 181 lik evben szallittatvan ki tomegesen az egisz kozsig a' hatar
Dunahoz kozel eso, toltissel nem vidett lapalyos a' vizaradasoknak kitett i s
most mar kozlegelokint hasznalt teriiletirol az orjeg vdlgy melyedisevel kdzvetlen szomszidsagban fekvd homok buczkas fenn sikra: lakosai a' szinte Csanad
niven nevezett's elpusztult regibb kdzsigbeliek; de hogy az 0 csanadiak honnit
kdltdztek nem tudatik.'
6. A ' kdzsig "Csanad" nevinek eredetirdl mi sem tudatik.'
7. A ' kdzsig hatar teriilete fele riszben homokos fen sikon fekszik, hol a'
kdvetkezo diild nevek emlittetnek: a.) Ivdnacz szdlld irtvany fdldek a' fensiknak
sarkdzi drjeges mocsarokra milyedd oldalan; b.) Keselyu, c.) Cseres, d.) Busszia,
e. ) Hegy orra: sivany homok buczkak, vagy buczkas legelok kdzdtti (fdldek); f. ) Kekhegyek: nagyobb reszben futo homok buczkas legeld. A* hatar sarkdzvideki lapalyon fekvd masik felen a.) Hidfoka, b.) Izser,
c.) Szeketd: kgeld teriiletek az Orjeg vdlgydn, d.) Harabi: nadas ugyanott, e.)
Varad: mocsaros vdlgyel kdritett kaszald i s szantd fdldek; f.) Baskut, g.) E r
rive, h.) Kergye, i.) Gdrcse, k . ) Szent Gydrgy: legeld, - kaszald, - i s
szantdfdldek.
A* hatar sarkdz videki riszin a' 81 l i k ^vben oda hagyott 's elpusztult
"Csanad"-on kiviil — k i t mas falu hely emhtetik: u. m. Bifalu, hol tegla
maradvanyok most is lathatdk, i s Pusztafalu jelenleg szantd fdld teruletek a'
Dunahoz kdzel eso erdok kdzdtt mellyek hogy mikor pusztultak el nem tudatik.
Kdlt Csanadon* December 3 len 863.
[P. H.]

Molnar Janos bird
Farago ni. p.
Jegyzo
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1. Csanad dso okleveles emiitese 1391. (Csanki I I . 195.)
2. Az Orjeg egykori mocsar, amelyik Akaszto kozsegtol huzodott Baja fele. Koznevi
elozmenye a magyar orjeg, jelentese halat taplalo 'apro td, vizillis.' (Kiss 491.)
3. Csanad helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgdld szemelynev a tisztazatlan eredetil Sunad (Kiss 155.), ahogyan Ajtony vez6r legydzdjet Csanadot is hivtak, akirol Csanad m^ye kapta a nevet. Csanad 154 8-1570 kdzdtt
nepes hely, 1620-ban is. (Vass 161.) firsekcsanad 1668-1683 kdzdtt 0,5 portis telepules,
1686-ban lakatlan, 1689-tdl tefcpul ujji, 1695-re eleri a 0,25 portit, 1696-ban 18,
1699-ben 15, 1701-ben 20, 1703-ban 31 addfizetd csaladfoje van. (Kosary 19. III. tiblizat), 1715-ben 21, 1728-ban 55 addfizetd csalad 61 itt. (Petrdci 143.)
4. firsekcsanid lakossiga 1856-ban 1922, teriilete 8145, 5 hold.

25.

CSASZARTOLTES

Mdsolat
1 Pigia palus fuenun quae nultis usibus apta 7
Impelk) geminas, cum terre docta rotas
Quaeve dabam ranis, nunc do alimenta colpnis
7 Sic pius au^iciis prebet adam et etius.
6
a' Csiszirtdltesi vfei malom feirata.

Helynevek,

160V]
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Csdszdrtoltis kozsigebol Pest Pilis Solt t: e: Varmegyiben Solti jirasban
Kis Korosi keriiletben, a Sarkoz szilin, minden nyelven Csaszartdltesnek hivatik, a falu 1740be telepitetett, a mely idorol a kozsig pecsettye is megvan
kdzepen Simon Judas a templom 's falu vedszentei Csaszartdltes 1740 kor
irattal, a lakossag leginkabb nimet telepitviny Vorosvar tajikarol, de magyar
csaladok is koltdztek i t a kornyikrol, mint mig most is fen livd neveik
igazoijak, de beoldvadva a nimet ajkuak kdzi szintin ehiimetesedtek, a lakossag
anyanyelve italyiban nimet, de a firfia mindannyi beszil magyarul is, a nok
azonban kevisbi, a falu lakossai vallisa tisztan Romai Catholikusok templomjukat Patacsics Adam Kalocsai l^rsek ipitette 1780ik ivbe, ugyancsak Patacsics
firsek alatt ipiilt a falu kozepin livd patak malom is kdvetkezd deak felirassal
egy kd lapra visve.
1 Pigra pakis ftieram quae nuUs usibus apta 7
Impelk) geminas, cum terre docta rotas
Quaeve dabam ranis, nunc do alimenta colonis
7 Sic pius auspicils p r ^ e t adam et etms 6

A malom vizit a Szamirvdlgybe felfakadd forrasokbdl kapja mely onnand,
egy arkon at vezettetik be a kertek kdzt a malomtora, ezen td ezeldt a falu
kdzepit egiszen elfogta, de a lakossag altal kerteknek kitdltetvin, most igen
csekily terjedelmu.
Csaszartdltis a nip monda szerint nevezetit onnand nyerte, hogy Jdzsef
Csaszar erre keresztul utazvan kocsija a' Kistoi szdldknil livd vdlgybe elakadt,
miirt is ot az d rendeletibdl egy tdltis csinaltattatott, a mely tdltistdl nyerte a
falu a nevit,' i s nevezetes mig ezen kdzsigben, hogy a falu egy volgy katlanban fekszik homok dombdctdl kdrul vive harom oldalrdl, mig nyugot felul a
sarkdzi siksag terulvin, a falu kinizise olyan, mint ha valaha egy kikdtd lett
volna, megjegyzendd, hogy e vidiken, atalyanos a hiedelem, hogy Sarkdz vidike
az egykori ides tenger lett volna, melynek keleti partyat kipezte Csaszartdltis
Hajos's Nadudvar felsd hatira.
A lakossag atalyaban fdldmivelis 's bor termelisbdl i l , a kalocsai fd
kaptalan uradal jobagyai voltak, az urbiri elkiildnitis mar megtdrtint, a kdzsig
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hatara 1000 hold 1200 olivel, a legnagyobb risze homokos, de mint egy l/3ada
a Sarkozbe fekszik feltuno ezen kozsigben, hogy a kozseg korul livo agyagos
talaju dombok parttyaiba mindeniit agyagba furot pinczik vannak elotiik
prishazal a pinczek nincsenek kiteglazva csak el simitva, 's meg is oly erosek
mintha sziklaba lenninek furva, igen ritka eset, hogy egyik beszakad. A Kozseg topografiai fekvese kovetkezo
£szakr61 a kalocsai fokaptalan uradalom tulajdonahoz tartozo Csalai
puszta.
Keletrdl Bacs Varmegyei Jankovaczi's Kelesi hatar.
Delrdl a Hajosi hatar. Nyugotrdl Hajdsi's Kalocsai hatar.
A Hatar kdvetkezd diildkre, 's mivelesi agakra van felosztva.
[62']
I Beltelkek a hova tartoznak hazak, kertek, kenderfdldek 's a Pinczik,
uczainak nevezete kdvetkezd:
Pest Bajai ut, erre men a Bajai orszag ut,
Hosszu sor, a leghoszab ucza, derekan ennek egy sor hazzal a part oldalba,
a masik oidalon, minden haznak szemkdzt a hoza tartozd kerttel, mely nagy
faradsaggal tdltetett k i , az azeldtt e heliit volt ingovanyos helen.
Halasi ucza, erre m i n a halasi ut.
Uj sor, az e heliit ujonnan kiosztott hazakrol.
Zsidd ucza, ezen utczaba lakott az elsd zsidd a faluba, most mar van
tdb is.
Czigany ucza, a benne kalott cziganyokrdl, most egy sines a faluba.
Bot ucza az drjeg s^elin a part oldalba, gdrbesegir^ igy nevezve.
Fuxvidl a falu szilen az drjegi kertekre dul, a rdkakrdl kapvan nevezetit,
kik az dijegbdl ijszakanak idejin az udvarokba belopakodvan, a baromfiakba
nagy kart tettek. Van a faluba egy k i t osztalyu elemi oskola, hol a tam'tas nimet's magyar
nyelven folyik. I I Felsd harom kereszti duld szdldk a szdldk eldtt a Bajai orszag ut
mentin aid harom keresztrdl neveztetik igy.
I I I Alsd harom kereszti diild szantd fdldek, a fentebbi harom kereszt alsd
riszin livd diild nevezete.
I V Pap diildi szantd fdld, a Plibania fdldrdl Igy nevezve.
V Oreghegyi szdldk a legrigibb szdldk a hatarban mindgyart a falii felett.
V I Jarasi oreghegyi szdldk, a marha csapas >nellett livd dreg szdldk
nevezete, a mellette elvonuld marha csapasrdl. —
[62v]
V I I Hajosi diild szantdfdld, a hajdsi hatar mellett vonulvan errdl veszi
nevezetit.
V I I I Kelesi diild szantd fdld, a kilesi ut mentini fekvisibdl nyervin
nevezetit.
I X . Kisosztalyi - szantd fdld, ezen duUdben minden haz utan adddott
218 dl kenderfdldnek, miirt is a riszletek csekilysige miatt kisosztalynak
neveztetett el.
X Jaras vagy csapasi diild, nagyobb kiterjedisii homok legeld.
X I Felsd szamar vdlgyi kaszaldk, it volt valamikor a szamar legeld, ezen
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diild egy nagy volgyben fekszik, koriil vive dombokkal, melyeken szolok, 's
szantd fdldek vannak, it fakadnak azon forrasok, honnan a patakmalom a
faluba vizit nyeri.
X I I Alsd szamdr vdlgyi kaszdldk, ugyan ezen vdlgy alsd risze.
X I I I Tisler Caspar hegyi szantd fdldek, ezen diilobe egy magasab domb
van, mely a kiosztaskor egy Caspar nevii asztalosnak jutott innend veszi nevezetit.
X I V Homoki szdldk, a futd homok az uradalom altal szdldkiil kiosztatvdn, beiiltetett, 's talajardl nevit meg tartotta.
X V Jegenyis 's marha csapasi legeld, a kdzte levd Jegenye erddrdl neveztetik igy. X V I Fdldstdkdm vagy Kuti legeld, it szoktak a marhat reggel megitatni,
i
az egisz diild legeld's sivany homok. X V I I Szamarhegyi szdldk a X I * ' ' diild felet livd szdldk neveztetnek igy a
X I diildi kaszdlokrdl. X V I I I Jdzsef kereszti szdntd fdld, egy keresztrdl neveztetik igy, melyet
[63ij
valamikor, a diild vigin, egy Jdzsef nevu egyin alitot fel. X I X Nagytdi diild szdntd fdld, ezen diild vigin van a hatarban livd harom
to kdziil a legnagyobb, melynek mindig van vize, mig a legnagyobb szarazsagban is, vize szikes, a tdrul kapta a diild is nevezetit.
X X Gdmbdlii hegyi diild szantd fdld, a diiloben livd gdmbdlii dombrdl
neveztetvin Igy. X X I Kalocsai diild szdntd fdld, ezen duldben vannak a hatdrban legjob
homok talaju fdldek, *s miutdn csak ezen diiloben termesztetik tiszta buza,
mely mint sulyra, mind bd termisre, a Kalocsai fdldekben termettekkel vetekedik, Kalocsai fdldnek hivatik. X X I I Urasag 's majori legeld *s erdd, az elkiildnitis eldt az Uradalom
aludldlis birtoka volt, most a kdzsigi.
X X I I I Felsd's Alsdnyilas szdntd fdld (: vizen akker:), a volt urbireseknek
kaszdld pdtlikul adatott.
X X I V Hosszu duld ezen duldben kiosztott fdldek igen hoszuk, de keskenyek, miirt is hosszu diildnek neveztetik.
X X V Alsd i s felsd kukoricza fdld, ezen k i t diildben livd fdldek, a volt
urbireseknek minden hdz utdn kukoricza fdldiil osztattak ki.
X X V I Uj szdldk a legutdbbi idokben kiosztott homok terulet elnevezise,
mely szdldnek van beuhetve.
X X V I I Gyiimdlcsds kerti szdldk, a szdldk kdzt sok szilva, baraczk, 's
didfa tenyisztetik, a miirt is gyumdlcsds kertnek neveztetik.
X X V I I I Kiss toi szdldk it vagyon a masodik td, melynek fdlibe vannak a [63^]
szdldk, ezen szdldk aljaban vagyon azon tdltis csinalva, a honnand a falu
nevezetit vette. X X I X Keczeli uti diild szdntd fdld, a keczeli orszag lit min rajta keresztiil.
X X X Orjeg's Kdles erdd, legeld s erdd, az Orjeg part tdjan livd legeldrdl
Igy nevezve, mely az eldt iddszaJconkint kdles aid szokott felosztatni.
X X X I Orjeghegyi szdntd fdld, az drjegre duld fdldekrdl kapja nevezetit.
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X X X I I Kendertoi diilo legelo, it vagyon a harmadik to hol a kendert
szoktak asztatni. X X X I I I Urasagi diilo it vagyon a kaptalan, mint foldes urasag alodialis
foldgye.
X X X I V Orjegi kis szigeti legelo mely egiszen Orjegtol van kdriil vive.
X X X V Nagy szigeti kaszaldk, it vagynak az urbiri kaszdldk, egy feliil a
Varga foktdl (masfelol) mely Kalocsa feliil a hatart kipezi *s hol az eldt a
timarok bdreiket asztattak, honnan is nevezetit kapta, masfeliil a malom aroktdl, mely a Varga fokba folyik, 's filkdrbe Orjegtdl kdriil vive. X X X V I Orjegi kaszaldk, tdb aprd emelkedet helek az Orjegben, dijegnek
neveztetnek a kdrnyiken azon ingovdnyos helek, melyek a legnagyobb szarazsagba sem szaradnak ki vig kipen nyaron ugyan egy kevissi elapadnak, ugy
hogy helyei helyei kaszaljak is, de dsz be altaval a vizek magukat alulrdl
fdladgyak, oly anyira, hogy a viz egiszen ellepi, ily drjege van Csaszartdltisnek
1700 hold, mely a tervezet nagy csatorna elkisziiltivel valhatna csak haszna
vehetdvi.
Regisigek, Romok, sancok, vagy egyib nevezetessigek a hatarban nincsenek.
Csaszartdltis 1865 Xber 29en
jegyzette
Hoffmann Lajos
Jegyzd
[65v]

164*]

Koch Vintze
Heletes Bird.

Csaszartdltis kdzsig tartozik Pest PiHs i s Solt t. e. Megyikhez s fekszik a
Solti jdrasban, s tartozik a Kis kdrdsi Keriilethez, fekszik pedig az ugy nevezett
Sarkdz szilin egy hatas homok dombnak hajlataban, mely hat valaha a rigi
Dunanak illetoleg a rigi tengemek szilit kipezte. A kdzsignek csak egy neve van:. Csaszartdltis, nem is volt soha mas
elnevezise, okmanyok a kdzsig eredetirdl a leviltarban nem talaltatnak, csupan
az dreg lakosok allitasa szerint tudatik, hogy az elsd telepitdk Maria Therizia
uralkoddnd idejiben telepedtek ide,^ mert a pecsitnyomdn 1740 i v van kivisve, kdriratul a pecsitben k i t papi szemily s fdldttiik egy galamb lathatd, mi
a szentharomsagot jellemezni, s azt bizonyitja, hogy mar akkor a Kalocsai irsek
vagy Kaptalan birtoka volt, a falunak mas nevirdl hogy lett volna, senkisem
emlikszik, azonban az adoma szerint a Kdzsig nevit onnan vette, hogy Josef
csaszar a Tdrdk haboru alkahnaval Belgradba a taborhoz erre utazvan, kotsija
rosz uton elakadt s vontatni kellett, s az d egyenes meghagyasa folytan azon
lapalyos helyen egy nagy tdltis kiszittetett, kdzel a falu felsd vigin, melly
Csaszartdltisnek neveztetvin, a falu is ezen nevet kapta. Az anyakdnyvek
1767»k 6vi Oct. 14tdl veszik kezdetdket. A kdzsig nipesitisirdl csak annyit tudni, hogy valamely nimetorszdgi
Caiiiolicus orszagbdl jdhettek, Grof Patatics Kalocsai irsek mint akkori foldes
urasaga ipitette a templomot, a falu legalacsonyabb hely i n egy volgyben,
L ! ; - s v H w - mird Rom CathoHcus. az utolso osszeiras szerint 1721 lilekbdl hi.

PEST-PILIS-SOLT

VARMEGYE

77

Van ket osztalyu elemi iskolaja, melyben a tanitas nemet es magyar
nyelven tartatik, a lakosok altalaban beszelnek magyarul, a magyar nyelvet
kormyen tanuljdk, 6s ugy a nyelvet valamint a szokasokat szeretik es sajatjukka
tettik, a kozseg hatara 12.000 holdbol all, s a hatar mar rendezve van s az
urasagetol a legelo elkiilonitve, szantofoldjei homokosak, jo rozsot teremnek,
van 1000 hold szoUeje, a lakosok ugy a fdldmivelis bor termesztis es gazdaszati
allatok tenyisztise korul ezen keriiletben legszorgalmasabbak, s jo modiiak. Azontul tobb pusztdkat is berelnek, s a polgardi es csalai pusztaban is sok
homokos fdldeket felfogtak a Kaptalantdl es az Ullmann csaladtdl es szdlldkkel
iiltettek be. Megemlltesre miltd mig hogy a falu kdzepin egy hajlat van, mely
azeldtt rendezetlen mocsdr volt, lecsapoltatvan most igen jd veteminyes kertek
vannak ott, s a patakocska egy 4 kdvu vizi malmot hajt, melynek ajtaja fdldtt
egy marvdny tablaba 1770ik ivbdl nem tudni k i altal kiszitett latin versek
vannak bevisve.

[^^]

1 Pigra palus fiierain, <^iae nuUis usibus iq>ta 7
Impdlo geminas cui tere docta rotas
Quaeque dabam ranis, do nunc alimenta ooionis
7 Sic pie sum au^iciis, praesule Adame Tuis 6

Mely versekbdl az tunik k i , hogy ezen malmot is Patatics Adam ipittette.
A dGldk nevei mind magyarok, mint p. o. van szamarhegyi dfild, dreg
hegyi diild, csalai dGld, drjegi diild, s tdbb a fele egyib nevezetessig a hatarban
nincsen. —
Kelt Csdszartdltisen'* Februar 6an 1864.
Jegyzette
Hoffman Lajos
Jegyzd
ad 21579 2140
k.i.
863

Petz Bernat Bird
Csaszartdltis

[A latin versezet harom valtozata kdziil a harmadik latszik hitelesnek, - az
elsd kettdt pontatlanul masoltak le a marvanytablarol. A harmadik valtozat
magyar forditasa:
6cska mocsar voltam rig, melynek semmi a haszna.
Most hajtok kdveket, k i t drld kereket.
S az, mit a bikaknak nyujtottara, az lij telepi mar.
Jd Adam irsek, - ez jeles emliked.
B. A . ]
* * *
1. Feltehetoleg Maria Terezia koraban (1740-1780) keletkezett telepules. (Kiss
156.)
2. Mas hagyomany szerint I . Lip6t (1657-1705) jart voba itt es o epittettc az Orjeg
mocsaron at a toltest. (Kiss 157.)
3. Csaszartoltesnek 1760-ban 68 adofizeto csjladfoje van. (Petroci 142.)
4. Csaszartdltes lakossaga 1856-ban 1747, terulete 8356 hold.

^

26. CSEPEL
[71']

Helynevek
Csepel kdzsig Pest megyibdl.
19
864
isd pont Pest megye pilisi jaras raczkevei szolgabirosagi keriilethez tartozik!

[71^]

[72'']

2^ pont. A kozsegnek csak egyfile neve i l , mely orszag szerte ismeretes
helyi i s mis szerbek (: ilHrek :) azt "Csepely"-nek nevezik.
3^ pont. Hajdan sem volt a kdzsignek mas elnevezise.
4d pont. Azt tudni nem lehet.*
5^ pont. A magyarok megtelepedise idejiben.
6^ pont. a magyarok altal, igy ir B i l a K i r . ' nivt. jegyzdje Csepel szigetin
pedig, mely fekvesinil s a Duna altali biztossaganal fogva, a fdvezirnek nagyon
megtetszett, i s a mely kdzakarattal fejedelmi birtokka rendeletett, egyszersmind
az is elhataroztatott hogy abban minden fdembemek Curiaja legyen valamint
Arpad ugy a tdbbi fdvezir i s fejedehni hazakat nyari lakokat emeltek. Arpad
vezir a Duna mellett vonult a nagy szigetbe, i s taborba szalldnak a sziget
mellett, ds Arpad vezir i s nemesei bemenvin a szigetbe, s azon hely termikenyseget i s bujasagat, s a Duna vizinek erdssigit latvan, a helyet kimondhatatlanul
megszerettik, i s elhatarozak hogy az fejedelmi sziget legyen s hogy ott minden
nemes szemilynek, tulajdon udvara i s tanyaja ligyen. S Arpad vezir mindjart
mestereket hozatvan, derik fejedelmi lakokat csinaltata, i s a hosszu utban
megfaradt valamennyi lovat ide bevitetvin, itt parancsola legeltetni, s lovaszainak mesterul rendelt egy Csepel nevezetu irtelmes kun embert, ezirt is
Csepel lovaszmestemek ott tartozkodisa miatt neveztik azon szigetet Csepel
nevirdl mind a mai napig! Itt tartozkodott Arpad neje, i s vele itt laktak a
vezirek nejei, middn a sereg harczmezdkdn vala. Ezen szigetbe, i s az itt ipitett
fejedehni lakba kisirtik. Usubu i s Welek Mardt bolgar fejedelem leanyat Zsolt
arajat, kinek tisztelete jeliiil, fenyes kisirettel innit ment elibe Arpad.
Egy rigi szobeli hagyomany szerint Csepel sziget hasonnevii helyisige a
budai palatinus kert atelleniben alio Csepeli szdldkertek mellett vala de a
gyakori vizaradasok miatt ezen helyisig a masik kis duna agat irintkezd pesti
utra nizd teriiletre titetett at, honnit ugyanezen okbol ismit az dreg duna
meUe, mely Promontorral szemkdzt all vala ipitetett: ennil 1838^ nagy vizaradas kdvetkeztiben belyebb egy magasabb tirre uradalmi parancsabdl felipitetett.
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7d pontra.
A helyseg hatara kovetkezo diilokre van felosztva. - van futohomok hegylancz mely Buczkanak neveztetik Sandbergen Schafflerhof Acker zomejurom
Ried, Kleine Wiesen auf lUirisch male Uvati Ried, lange Wiesen dugacske livati
Ried, Magazin Acker, pot Magazinum Ried, Barhaus Acker pot pivarom Ried,
Inselspitz Acker na spicu Ried, Gro^gersten Acker na burmu Ried, Hollerstaenn
Acker Orgovan Ried, Herschaftlein Acker (ibere Graben Penczki lanacz aische
Ried, Herrschaftlein Acker untere Gragen Panczki lanacz iz fat jendeka Ried,
Ratzische Weg Acker na piska.Ried Kleine lange Acker male dugacska Ried,
Gro|3e lange Acker velika dugacska Ried, Weinberg oder Weingarten Vinagrad
Ried Kleingersten Acker male Dionice Ried, Markstein Acker male Dionice
Ried, Morast Acker Gornyi bdschere Ried Endmayer Acker aische Sella Ried
Alte Dorf Garten Staro Sello bozchcze Ried, Gro/3 donau Insel Waldtheile u ode
Schume, Safan Insel Acker u dernjakam Ried, Kleinbirbauwald Acker u mali
presi Ried Gro^birbauwald Acker, velike prese Schume, - donau Walden,
Dunavske Schume, - Ochsenwiesen Ried Zabranyevina bascha. - Hutweid
gegen Alten dorf bascha kut stara Sela, - Hutweid gegen der gro^en donau
bascha kut veliko Dunava.
A regi templom, melynek romjai mig allanak maga a kozseg altal ipittetett 1734ben most azt a raczkevei kir uradalom elfgatta. - Ezen helysig hatdros
Keletrol a Kis Dunaval dilrol Sziget Szent Miklos nyugodtrol az oreg Dundval
ejszakrol szinte a nagy dundval Kiildnds, hogy itt melynek egisz hatdra csak
futd homok oly annyira hogy azon enih'tett Arpad jdatti buja fdld egiszen
el temettetett, egy erdd risz ut melletti drokba oly nagy kd fekszik, melyre
senki nem emlikezik, middn oda hdnyatott volna is hogyan? Sajdtsdgos az is
hogy Csepeiy helysig szdntd fdldjei nem egyfile, de sokszor 10-20 file fdld
Haszonvehetd igen kevis. CsepeP am 14te Janner 864.
Mertl Jdzsef
Csepeh Plebdnos

Baldhafar Nieder Richter
Gemeinde Vorstand
Tum Ferentz
hittes Jegyzd
•

•

•

1. Csepel telepiiles elso okleveles emiitese 1138. (Bartfai 6. reg.)
2. III. Bela (1173-1196). A nev talan a cseplye, csepely, azaz 'sarjadek, bokros,
cserjes hely' jelentesu fonevbol keletkezett, vagy talan puszta szemelynevbol magyar nevadassal. Az alapjaul szolgalo szemelynev torok, iUetve szlav nyelvekbol is leszarmaztathato.
(Kiss 160.)
3. Csepel lakossaga 1856-ban 921, terUlete 2769 hold.

[72^]

[73']

27. (SZIGET)CSeP
[73']

Helynevek.
Csip kdzsigbdl. Pest Pills i s Solt megyibdl.

[75^]

1. Pest Pilis i s Solt torvinyesen egyesult Varmegye, pilisi Keriilet, raczkevi jaras, hason nevu Szolgabiroi szikkel.
2. A Kozsignek csak egyfile neve i l most, tudni illik Csip, ezen niv bir
helybili elterjedissel, i s ismeretes orsz^szerte.
3. A Kozsig hajdan neveztetett Szent Mihdlynak, a jelenleg fennallo Csip
kozsignek nyugoti riszin a nagy Duna bal partan vala fekvise az Ercsi hatdrban
litezo visszhang Krizsdn Dolina (Krizsanvolgy) atelleniben. 4. Azon idotol fogva emh'ttetik legkorabban a Kozsig, middn Szent
Mihaly niv alatt ismeretes volt, az ott fenallott rdmai catholicus templombol
mig mai napig is fennlitezik a jelenlegi rdmai catholicus templomban Szent
Mihaly arkangyal kipe, melly az ottan litezett rom. cath templomban fd oltar
kipe vala, mivel azon templom Szent Mihdly tiszteletire volt felszentelve,
ennyit tudhatni azon kdzsigrdl hagyomdnyilag.^
5. A nipesitis tortent kiildmbdzd vidikekrdl 's illetoleg orszagokbdl; a
nimet ajkuak tdbbnyire Frankoiszagi eredettiek; - a szerb ajkuak pedig azon
szerb niphez tartoznak, kik Zsigmond magyar kiraly ideje alatt nipesitik be
Csepel szigetit. Vallasuk az elsdknek romai catholicus, az utobbialoiak pedig
Napkeleti Orthodox, mellyben neveltetve i s kormdnyoztatva valanak a Raczkeviben litezett klastrom szerzetesei dltal 1770»g, a middn tulajdon plibanosuk
Idn. Lakdsuk 0 Csip (sztdro szelo) a mostani Csip falu kelet ijszaki riszin vala,
a Kis Duna jobb partjdn, akkoriban Kamarilis jdszdg l i v i n , hol az 1726'^ ivben
ipiilt Szent Miklosrol cdmezett, a >^raddstdl lerontott templomdnak i s temetd helyinek puszta hely i t jelenleg kippel diszesitett Orthodox egyhdz szokas
szerint vdrosrc festett fakeresart jeldli. - Jelen lakdsuk csak a gyakori vizdradasok miatt Idn dttive 6 Csiprdl, hol Decsanyi Martyr Szent Istvan Szerb Kirdlyrol czimzett szentegyhdzdnak alapkdve 1768* i v i November hd 3*" titetett le,
is Popovits Vikentic az akkori piispdki Administrator dltal ugyenezen i v i
November 26^" szenteltctett fel. - Matrikula 1752*01 kezdve van, leltdra pedig
1774b6l _ Mindezen eldsorolt adatok taniisitjdk, hogy hajdandban is Csip vala
neve, taniisitja tovdbba a Kdzsig leviltdraban taldltatd rigi Orbiri telekkdnyv is
ezen czim alatt Csiper dorfs Urbarium 1774Jk ivrdl.* —
A rdmai catholicus templom leviltdrdban szinte liteznek rigi templom
szdmaddsok, mellyekbdl kitiinik, hogy 0 Csipen szinte rdm: cath: templom is
litezett (sztaro szeloban) mellynek helyisige a szantdfdldek kdzdtt mig mai
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napig is szantatlanul hagyatik, egyebb jelveny nem letezik rajta; tanusagot ad
arrol a fajdalmas Szent anya kipe is, melly napi napig is diszlik a jelenlegi romai
catholicus templomban, ugyanaz az 6 Csepi templomban fooltar kepe vala,
csudativo kipnek tartatott, miert ott biicsu jaro hely is volt. A tobbi topographiai helynevek es mas helyek elnevezese, mellyek Csep Kozseg hataraban
elofordulnak i s liteznek e kovetkezok; ugymint
Topographiai helynevek:
Nimet nyelven.

Szerb nyelven

Kleine Herrschaft Trettplatz Acker
Kleine Stra|3 Acker
Gro/3e do do
Lazische Acker
Or. Herrschaft Trettplazt Acker.
Viergarten Acker.
Or. Hotter Acker.
Suttenacker.
K l . HotterScker.
Ober Lovrer Wegacker.
Unter do do
Kleine Sandacker.
Breite do
Obere Gro/3donauacker.
Untere do do
donauweg Acker
Gr. Streitacker.
K l . do
K l . Sandacker
Obere Kirchenacker
Untere Kirchenacker
Gr. donauackerl.
Langtheilacker.
Gro/3theilacker
Gro/3 donau wegacker.
Klein do do
Kleine Sandacker.
Kleine Suttenacker.

Malo rastye.
Mah drum.
gornyi drum.
Lapos.
Veliko rastye.
dugatsko rastye.
Szertsina.
Bunarina.
Krately.
Lovranszki piit.
MaU ivik.
Ivankova.
Oszam mutki.
Gornye dunavszke.
Dunavszka.
Veliki ivik.
Velika Komszala.
Mala Komszala.
Cselo dunavszka.
Szent Milialy
Preka.
Veliko plandiste.
Mali dugatske.
Veliki dugatske.
Veliki dunavszki put.
MaH dunavszki piit.
Malo plandiste.
Milosova dolina.

Topographiai helynevek:
Nimet nyelven.

Szerb nyelven.

Achtgartenk'cker.
Teufeld Acker
Paraschantz do
Gr. Kirchen do

Lovranszki piit.
Povarist.
Sanacz.
Oszam motki.

[76^]
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Untere Strassen do
Kleine Standenwiesen do
Gro/3e do do
Kraut Acker
Haus do^
Kleine Kraut do
Trieb do
Haus do
Schild do
Gr. Morast do
K l . do do
Zwickel do
Treckacker.
Untere Wiesen.
Mittere do
Obere do
Kakas do
Obere Wiedensaum.
Untere do
Quatra Holztheil.
Neue Zutheiling Weingarten
Alte do do
Gro^ donau do
(Ohne Wiesen)
(Mit Wiesen)
Aussatz Weingarten
Alte do
Verbotenes Wald

Dolnyi drum.
Mali gremlye.
Veliki do.
Velika nyiva.
Mali kudelyist.
Kupusznitz.
Babine bdstye.
Sztdro szelo.
Malabara kod suma.
Velika bara.
Mala do.
Klin.
Bakacsove nyiva.
dagovi livoda.
Velika do
Mali do
Bakacs.
gornyi priit.
dolnyi pnit.
Quatristye.
Szadovi.
Zeiszelberg.
Sztari vinogrddi.
(prosz livodd)
(oszim livodd)
Szddovi kod szela
Sztari vinogradi
kod szela.
Brdnyevina.

,
Fasangarten
niv alatt ismeretes,
^
^ fdczanos kert
mivel itt a Cs. K i r . Csalad mint urasdg, szdmos eveken dt szelid faczanokat
neveltetett.
Kraj kercsovina kanal.
Hottenkanal bei den Cultur.
Nevolyin.
Streitackerhiigel
Gorina berda.
Ziehelberghiigel.
Atovi.
Ujfaluer Sandhiigel.
Szldtina.
Slatina (szekes godros retseg)
Csetri motik.
Sertschin.
Popovicza.
Hutweide zwischen Fasangarten
Strassen.
Ez utobbi helynev emh'tesre melto azert, mivel hajdanaban mar a szerbek
ezen helyet papi legelonek neveztek, es mert az urbiri rendezes alkabndval a
kotott urbiri egyessig folytan ugyan a foldteriilet jutott a helybiU lelkisz
uraknak illetosegiikbe.
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Lecken
Duboka dolina.
Ezen az arvizek es nagyobb es6z6sek altal gyakran meglatogatott foldteriilet
pedig nevezetes arrol, vagyis jobban mondva szdnakozolag emlitisre melto arrol,
hogy ez a szeginy rom: catholicus es szerb tanltonak egyenlo riszben jutott a
kotott urberi egyesseg szerint illetosigiikbe. - Itt megjegyzendo azonban, hogy
2950 • 61 mind hasztalan fold nem szamitatott be illetosegiikbe, a vizaradasok
alkalmaval pedig ket annyi foldteriilet marad viz alatt tobb havakig. Van az uradalomnak mig k i t szigete a Csipi hatarban, egy a Kis Dunan a
falu keleti riszin ezen niv alatt
Csiper gro/3e Insel
Veliki ada.
Egy a nagy Dunan a falii njmgoti riszin ezen niv alatt
Csiper kleine Insel
Mala ada.
Kelt Csipen^ 1864ik i v i Februar h6 19en
Osszeallita
Ottenvald Menyhirt m. k.
helysig hites jegyzoje.
•it * *
1. Elso okleveles emiitese Cseptelek neven 1283. (Dl 31 055., Bartfai 106. reg.)
A jelenlegi romai katolikus templom 1755-ben epiilt, vedoszentje elobb Szent Mihaly
arlcingyal, majd Szent Terez lett, innen szarmazik a Szent Mihaly oltarkep. (Dercsenyi II.
136.)
2. Csep falu lakoi 1541 utan szetszeledtek, illetve Tokol faluba huzodtak, 1559-ben
ezeket megis kulon falukent j<^yeztek fel, mert foldjeiket onnan miiveltek. (Kaldy 271. sz.)
A XVII. szazadban puszta, 1699-ben 22, 1701-ben 19, 1703-ban 23 adofizeto csaladfoje
van (Kosary III. tdblazat), 1715-ben 11, 1728-ban 15 adofizeto csaladfo el itt. (Petroci
140.)
3. Csep lakossaga 1856-ban 832, teriilete 2801 hold.

28. C S I K T A R C S A

[78r]

Helynevek
Csik Tarcsa Kdzsigbdl - PestmegyibdI.
1. Pest megyeben kebelezett Csik Tarcsa Kdzsege a' Vaczi jarashoz tartozik. E ' Kdzseggel hataros: delrdl Rakos Csaba 3/4 dra, delkelet kdzdtt Peczel
3/4 dra, Ejszak feldl Kis Tarcsa 2/4 dra, i s Nyugatrol Czinkota 3/4 dra
tavolsagra.
2. E ' Kdzsignek jelenleg k i t neve i l l , t. i . Csik Tarcsa, i s Nagy Tarcsa. A '
Csik Tarcsa emlikezetet tul haladd iddkbdl keletkezett onnan: hogy a Kdzsig
mellett elfolyd Csincsa patakba sok halcsik vdlt;* Nagy Nagy Tarcsa pedig azon
kdriihninybdl, hogy a szomszid Kis Tarcsa Kdzsignil valamivel nagyobb i s
nipesebb, mind a' mellett tdbbet nem szamlal 107 haznal i s 615 lakosnal.
E kdzsig lakossai hajdan magyarok lehettek, a' mint azt Finyes, Kis, Tdt,
Horvat, Balog, Caspar csaladnevek mutatjak.
3. E Kdzsignek mis ehievezise nem vdlt; a Kdzseg pecsitjit, melly mar
100 ives "Csik Tarcsa" kdrul irat jeldh.^
4. A ' Kdzsig keletkezisinek idejire senki sem emlikezik's arrdl a Jegyzdkdnyvben sines emlitis.'
5. A ' Kdzsig honnan tortint nipesitisirdl adatokkal nem birunk.
6. Kdz tudomasbdl csak az tudatik, hogy e Kdzsiget ez eldtt Hr£zg
Crasalkovics birta, csak 185Hik Evben jutott Bard Sina Simon birtokaba."*

[78V]

7. A ' hatar osztaly 1852dik fivben tdrtent, van 26 urbiri telek. Egy egisz
telek utan 36 hold fdld i s rit i s 15 hold legelld; azon kivul van 18 zsellir 1
hold 107 • dl legeld illetikkel. A ' vdlt foldes urasag 18 telek allomariyal bir.
A ' kdzsig hataraban eld fordulo topographiai nevek kdvetkezdk:
Zuborhegy a' kdzsig ejszak keleti riszin, egy kis emelkedis, urasagi tabla
szantdfdld
Oreg szdlld, rigi iiltetviny tdbbnyire szantd fdldnek hasznaltatik fekszik
ejszak fele egy kis emelkedesen
Gombas dulld urasagi tabla. Ejszak feli, valaha erdd vdlt, i s sok gombat
termett
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Sastyin arka, itt valaha Sastyin nevii jobbagynak foldje volt, mellyen a viz
folyds drkott mosott, most igen sziles i s mily arok.
Finyes diillo, rigen Finyes nevii csalad fdldje volt, most az urasagi
majorsdghoz tartozik.
Berdoi diillo urasagi tdbla, az eldtt remanentialis fdld vdlt, kelet i s Ejszak
kdzt dombos helyen, el nevezisirdl adatok nincsenek.
Fehir hatar, az ott litezd fehir agyagrdl vette niveredetit.
Berdoi itok i s vdlgy, a hatar keleti riszin, igen milly i s sziles arok,
fildranyi jaras tdvolsdgrdl egisz a* faluig terjed.
l5 hegyi szdlld a kdzsigtdl f i l oranyi tavolsagra a hatar keleti riszen
dombos helyen, fele risze szdlld, fele szantd fdld
Kdles diilld hajdan legelld vdlt, 's feltdretven kdlessel vettetett be, mirdl
nevezetit vette, most urbiri szdntdfdldek.
Piczeli lit diilld, Peczelre vezeto ut fdldtt del kelet kdzdtt, egyenes lapaly
szanto fdldek
Csabai hatar dulld dil feli, jd mindsigii lapalyos szantdfdldek
Mahnon alul i s feliil levd diildk — d i l nyugat fele kisse dombos i s
homokos szdntd fdldek.
Alsd rit, felsd rit jd minemiisigii de kevis szinat terem a' Kdzsigtdl
nyugat feli, mellette folyik le a Berddi vdlgyben kelekezd Csincsa patak, melly
dltal nydri iddben a' Berddi vdlgybdl zdpor vagy sebes esdzis alkalmaval le
rohand viz dltal beiszapoltatik.
R i t fdldtti diilld nyugat feli, szdntd fdldek.
Pesti lit fdldtti diilld, a' rit fdldtti dulld i s Pesti ut fdldtti urasdgi szdntd
fdld diilld kdzdtt teriil el. Isaszegh felolrol a' Csik Tarcsai hatdron Czinkota fele
Pistre vezeto fidk orszdgut
Gyalogut diilld urasdgi tdbla, mig a hatdr osztaly meg nem tdrtint erre
egy gyalogut vonult Czinkotdra vezeto.
Csontos diilld (: totul kostydle :) urasdgi haszontalan fdld risz, fehir
porhanyds ritka agyagbdl dll. A sok emberi csontok i s koponydk taldltatnak,
hagyomdny szerint e tdjon valaha nagy iitkdzet vdlt.
Urasdgi Major, juh akol, hires hdz i s dkdr istdlldbdl dll, Bdrd Sina Simon
tulajdona epiilt 1857k fivben, itt van egyszersmind rakodd hely nyugot ejszak
feli.
Erdd a Kdzsig hatdrdban nincsen.
A* Kdzsig lakossai kivive dt RCatholicus csalddott, mind Evangelikusok.
Csik Tarcsan^ Januar 25n S64
Lauko Marton Biro
Bartos Mdrtonn
Sztancsek Pal

Takacs Pdl
Jegyzd
[P. H.]

• * •
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1. A XV. szazadban Tarcsai Chyk (dictus) Albertnek es Istvannak a birtoka stb. (Dl
14 519.), ennek a csaladnak a ragadvany neve bol keletkezett a Csik megkiilonbozteto jelzo.
(Dercsenyi I . 564.) A Tarcsa helynev puszta szemelynevbol szarmazik magyar nevadassal,
az alapjaul szolgalo szemelynev a magyar tar, tarka melleknevbol ered kicsinyito kepzobokorral. (Kiss 205.)
2. L^korabbi ismert pecsetjen CSYT (Csiktarcsa) olvashato, 1728-t6l ismerjiik a
lenyomatait. (PmL, CP II. 114-a. foL 20.)
3. Tarcsa neven elso okleveles emUtese 1352. (Dl 75 366.)
4. Csiktarcsa 1647-1661 kozott 1,5 1668-1683 kozott 1,25 portas helyseg,
1686-ban lakatlan (Kosary 17.), 1699-ben 27, 1701-ben 37, 1703-ban 26 adofizeto csaladfoje van, 1704-bcn 9 katonaja harcol a kuruc seregben (Kosary 111. tablazat, 71.), 1715-ben
17, 1728-ban 38 adofizeto csalad el itt. (Petroci 135.)
5. Csiktarcsa lakossaga 1856-ban 556, teriilete 2027 hold.

29.

CSOBANKA

ad 1. fekszik Pestvarmegyinek a' pilisi jarasaban kozel a' nagy Pilis
hegyhez.
ad 2. A ' kozseg jelenleg Csobanka-nak szerbiil Csobanacznak neveztetik.
ad 3. Ogy latszik, hogy ezen helysig elobb a' hajdani idokben is Csobankanak neveztetett, mivel a helysig hatdrdban litezik egy dulo egy templom
rommal, mellynek neve jelenleg 0 csobdnka, szerbiil: Sztdri csobdnacz; de hogy
mifile nipek laktdk, 's mikor keletkezett, 0 csobdnka? arrol tudomassal nem
birunk!*
ad 4. Hogy a' kozsig neve mikor emlittetett legkorabban? erre hatdrozott
vdlaszt adni nem lehet, de hogy mar Szt. Ldszlo dicso emlikezetii magyar
kiralyunk koraban Chobankai nevu magyar fourak neveztettek, a' Chronicabol
lathatjuk.^
ad 5. Elso telepitoi Csobdnkdnak hogy kik voltak, ez nem tudatik, hanem
igen valo szinu hogy j^elenlegi szerb lakosai illetoleg a falu masodik alapitoi a'
17ik szazad utojan az ipeki pdtriarcha vezetise mellett Szerb i s Bolgar honbol
jottek, 's nyilvan Szent Endre, Kaldz i s Pomdz szerb kozsigekkel egyszerre
telepittetett.
ad 6. A ' falu nevinek eredetirol tiidomdsunk nincsen, de hiheto, hogy
ezen szldv szobol ered "Csobdn" mi juhdszt irtelmez.^
ad 7. A ' kozsig hatdrdban kdvetkezo eredeti dulo nevek fordiilnak elo:
1. Sztdri Klanacz.
2. Mladi Klandcz.
3. Nad Kaldnczom
4. Kovacsina
5. jPlocsa
6. Ruppa
7. R i k a
8. Sklopovi Kamen vagy Szvetli Kamen
9. Szokolovdcz
10. Kevily
11. Sztarcze
12. Kerekes
13. Schumicza
14. Uppdr
15. Guvniste
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Irsevina
Sztare nyive vagy Sztari Csobanacz
Podterseyje
Polyana
Maczkov szdllas
Gornyi Csobanacz
Mac^ova dolina
Csiribir
Dolnyi Csobanacz
Pod Kerekesom

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Dugenyive
Ravne Sume
Klisza
Garancs*
Petlovacz
Nadbirtom
Kratke lizse
Plaeskovacz.

A* diiiok eredeterol a' legvinebbek sem tudnak semmit.
Kelt Csobankan* Januar 24en 1864.
jegyzette
Szigeti Szabo Sandor
Kozsegi jegyzo

Sasits Jonathan
biro
(P. H.]
* * *

1. fivszazadokon keresztul Borony, eUo okleveles emUt6se, ezen a neven 1299. (Dl
16 746., Bartfai 157. reg.) Csobanka neven eloszor B61 Matyis emh'ti. OCiss 165.)
2. A Csobankai, Csubankai csalad elso okleveles emb'tcse 1301. (Szinnyei I . 850.)
Azonban Fegyvernek mellett es a Nograd megyei Ber mellett is van Csobanka, a kfit
helynek az egyikerol eredhetett a kozepkorban hires csalad.
3. A csoban, csaban jelentese 'vizhordo edeny,* illetve 'juhasz'; mindket esetben
torok szoval van dolgunk, bar ez a szlavok koreben is elterjedt. (Kiss 165.)
4. Garancs egykori telepules, elso okleveles emiitese 1465. (Dl 16 262., Bartfai 914.
reg.) Puszta 1559-ben. (Kaldy 111 sz.)
5. Csobanka lakossaga 1856-ban 1224, Garancs puszta 5, osszesen 1229; teriilete
3860 hold.

30. CSOMAD

Csomdd kozsige

[82v]

iszor Pest pais i s Solt torv. egyesult Varmegyik tertiletiben fekszik, is a'
nevezett kozsig Vaczi jarashoz tartozik.
2szor Csomad kozsige, a' legrigibb idotol ota mas nevet nem viselt, csak
Csomad, - a' melly nevezet a' vidiken, valamint az orszagszerte is ismeretes.
3szor A ' legrigibb emlikezetnil fogva, a' kozsignek nem vala mas neve,
csak az, a' millyent mostanaban is visel.
4szer A ' kozsig keletkezisirol, a' legvinyebb helybeU lakosok sem emlikezhetnek meg, — csak annyit elohozhatnak, vagy traditidkippen eloadhatnak,
hogy 16dik szazad utolja feli, a' kozsig keletkezhetett;* - annyival is inkabb,
miutan az 1723dik ivben, az orszag gyiilis 18 i s 103dJk cziWcelyeinek hatarozata - 's kisobb a' kiralyi rendelet altal megengedtetett, hogy a' Magyar
orszag felso megyeibol. Pest megyiben, i s a' Magyar orszag also riszeiben, a'
torokok altal elpusztitott, i s elniptelenitett helysigekbe, hat ivre tarto minden
fizetis is kozterhek nilkiil szabadon atkoltozhetnek, i s az iires helysigekben
talaltato telkes alldmanyokat foglalvan el, az illeto helysiget, nipesittsik el. A ' melly korulminy oda mutat, hogy a' nevezett kozsignek, mig 16dik szazad
utolja feli kelletett volna keletkeznie, annyival is inkabb, miutan 1723dik
evben, a' legnagyobb riszben Hont-megyebol, i s csekily riszben Nograd megyibol is, Csomadra atkoltozott lakosok, mint evangelikusok, egyszersmind
oskola tanitqjukat magokkal elhozvan, a' nevezett kdzsigben le is telepedtek.
Az 1783d>k ^vig lelkiszdk nem livin" a' keresztelisi, temetesi 's egybekelisi
stdlakat, Szdd kdzsig R. Catholikus Plibanosanak fizettik a' lakosok.
5sz6r Tdbbnyire Hont megyibdl, is igen csekily riszben Nograd megyibol atkdltdzdtt lakosokkal, nipesittetett meg Csomad kdzsege, is pedig tdt
ajku nyelven.*
6szor A ' kdztudomasbdl, hagyomanybol vagy mas okiratokbdl, mellyekkel
! azonban a' kdzsig nem bir, sem a' kdzsigben livd legdrdgebb embereknek [83']
tudomdsa arrdl nintsen, ki altal a' nev "Csomad" a' kdzsigeknek adatott meg,
vagy mikipp termiszetes voltanal keletkezhetett? Alkalmasint, Combinatid
kdvetkeztiben, a' kdzsignek jelenlegi nevezete onnit szarmazott, - hogy a'
telepedett lakosoknak kiosztott, i s sokaig meg nem hasznalt i s parlagon fekvd
szantd fdldekben, igen bd termis meg teremvin, i s csomdkban igen sok l i v i n ,
a' kdzsig "Csomad" nevit, megkapott. De a' nivnek termiszetes kifejlddise
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onnit is szdrmazhatott i s oda m ^ a r a z h a t o : hogy a' letelepedett t6t ajku
lakosok, a' szomszidbeli magyar ajku lakosokkal irintkezvin, - mindenik azt
kirdezte: '*Cso rms" (: a' mit magyarul mondva, mi van neked :) mint a'
Csomad kdzsigben letelepedett ember azt alkalmasint valaszolta: "igensok csomoban termett nekem a' termis". Miirt is gyanithatd: hogy az eldsorolt tiny
kdvetkezteben, a' megnipesitett kdzsig Csomad, nevit megkapta.^
7szer A ' kdzsig hataraban eldforduld topographiai nevek kdvetkezdk:
Belso telek, vagy is kertek, Kender diilld, Kukoriczas diilld, Kert alatti diilld, —
Tdvises dulld, - R i t diilld, - Ratdth feli voniild dulld, Rdvid diilld, Hegyeshalmi diilld, - Gddi hatar feli vonuld diilld, - Aroki diilld, - Erdd, melynek nevezetesebb riszei: Oldal hegy, Verib hegy, Magas hegy i s Hatulsd
hegy. - A ' hatdmak 2/3 risze tdbbnyire silanyos i s homokos futd, - 1/3 risze
pedig, fekete i s dszve kevert homokbdl i s agyagbdl all.
8 ° ' Elvigre: Csomad kdzsig hataros: Veresegyhdz, Mogyordd, Fdth
kdzsigekkel; Kis Alagi pusztaval, - Dunakesz kdzsiggel, Gddi pusztaval, Szdd
kdzsiggpl, - Ratdth i s Kis Szent Miklds kdzsiggel, - A ' kdzsignek magas
fekvise van, i s az ijszaki szeleknek kitive.
Keh Csomadon 1864 Januar 22diken
alazatosan teijeszti
Zsarnovitzky Jdzsef mk jegyzd •
Malitka Gydrgy Bko
Piliszki Gydrgy tdrvinbiro

[P. H.]

irkezett

27
3104
— 863 ad
12
863

103ik sz.
1864.
Csomad.
A* mult i v i december IT^n 3104dik sz. a. kibocsajtott kdrievil alapjan, is
ahoz csatolt minta szerint kiszitett kimutatas, Csomad kdzsig hazai nevirdl, eredetirol *sat.
71dik sz.
2765. k i .
Helynevek
Csomdd. Pest megyibdl.
iszor Csomad, kozsige tartozik Pest megyihez, Buda-Pest keriilethez,
Vaczi jdrdshoz, mellynek szikhelye Vacz varosa.
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2szor A ' nevezett kozsegnek csupan egy neve "Csomad" el most es orszag
szerte, magyar, nemet 6s tot nyelvben, ismeretes,
3.) A ' kozsegnek mas elnevezese hajdan nehezen lehetett, mert a' helybeli
Anyaegyhazat erdeklo legregibb jegyzokonyvekben es iratokban a' kozsegnek
mas nevezete nem fordul elo.
4szer Melly idoszakban keletkezhetett a' kozseg, vagy mikor emhtetik
legkorabban, arrol a' kozsegi s egyhazi legregibb iratokban, semmi legkisebb
nyomat nem lehet talalni; mindamellett megis, midon az also Varmegyek es
falvak a' torokok altal elpusztitattak es elneptelenitettek, az orszag gyules altal
megvolt engedve, hogy a' felso megyekbol vald lakosok, az alsd megyekbe
kdltdzhessenek, es az iires helyeket foglalhassanak el. Mellynek kdvetkezteben,
a' Hont megyetdl elszakadt lakosok, oskola tanitdjukkal egyutt, az elpusztitott
Csomadi falut, valamint hatarat, mint szamukra kijeldlt helyt elfoglalvan, az
1723dik evben'* az egyhazat alakitottak meg, 's igy batran feltehetd, hogy a'
kdzsig az emlitett evben letezett; de az is feltehetd, hogy annak eldtte letezhetett a' kdzsig, mert mostanaig is neveztetik egy mezddiilld "Nastenjeh humnach", vagy "6 szerds kerteknek", a' meUy szerds helyek kesobben elenyisztek.
5szer Az elpusztult falii, Hont megyetdl elszakadt lakosokkal, a' mi errdl
az egyhazi kdnyvekben nyom talaltatik, legnagyobb reszben nepesitetett;
egyibbirant e' targyban a' legvinyebb mostani lakosoknak is mas tudomasa
nintsen.

l^^"^]

6szor A ' kdzsig neve eredeterdl senuni file adatokkal sem az egyhazi, sem
pedig a* kdzsigi jegyzokonyvek nem birvan, annak eredete egeszen ismiretlen is
homalyos; per analogiam azonban a' kdzsignek eredeti neve magyarazhatd
ekkip: "Comas"* mam mnoko "csomd" a' mi magyar nyelvre forditva: "Mi van
neked? " "van sok csomdm". - 'S miutan a' kdzsigbe letelepltett tdt ajkii
lakosok szomszidbeli magyar falubeli lakosokkal is voltak kinyszeritve beszelni,
is kirdisdkre a' letelepedes allasardl, vagy az lij fdldekben termett sok biiza
csomdkrdl felelni, - alkalmasint a' magyar ajkii kirddknek ha nem egyebet,
legalabb azt feleltik: "mam sok Csomd", a' mely felelet a' bd termessel
termiszetdleg megegyezhetd.
7szer A ' kdzsig hataraban eldfordulii topografiai nevek kdvetkezdk: Kenderes diilld, Kukoriczas dulld, elsd, masodik i s harmadik nyomasu diilld;
gyumdltsds kert, fdldes urasagi; - Komldskert szinte urasagi; - Oj hegy i s 6
hegy szdlld; — Pri Zvonicz, szantd fdld, Pohanka diilld, szantd fdld; - Hlaboka
dolina, legeld; - Chvost vagy fark, az erddnek felsd risze; Vrabcacj, vagy
verebes hegy, Magas hegy, kdzip hegy, Lestina, Rektorska dolina, vagy Rector
vdlgye (: melly nevezett a' hajdani oskola tanitdk altal tartatni szokott Majusi
mulattsagtdl megkapvan, mostanaig is ligy neveztetik : ) , Moczar a' KSztMikldsi
hatamal, mellybdl egy kis forras eredvin, a' Rakossi ligy nevezett "Hosszd
vdlgyi riten elenyiszik; - az elsd nyomasu szantd fdldek; Trnin vagy tdviskes
diilldnek, - masodik nyomasu szantd fdldek 'Todstavku i s Erdd alatti szantd
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foldek, - a' hamiadik nyomasu szanto foldek Halomi diillonek 6s Hosszu
diillonek mai napig neveztettek.
Kelt Csomadon* 1865. Decemb. 29en

[85v]

aldzatosan terjeszti
Zsarnovitzky Jdzsef m. k.
h.jegyzo
Malitka Gyorgy Bird
Mikletz Mihaly eskudt
Csomad. A ' helyek megnevezisirdl szdlld jelentis.
• * *
1. Csomad elso okleveles emh'tese 1219. (Varadi R^estmm 223.)
2. Csomadra 1729-ben erkezett nehany szlovak csalad, addjg puszta kb. 1541-t6l
(Kaldy 236. sz.), 1730-ban 11, 1744-ben 19 adofizeto csaladfoje van. (Petroci 132.)
3. A Csomad nev etimologiajara lasd Csanad 3. jegyzetet.
4. Csomid 1723-ban m ^ puszta, ezert onallo egyhaza sem lehet. Az evangelikus
templom 1784-ben epiilt fel torony nelkul. (Dercsenyi I . 308.)
5. Csomad lakossaga 1856-ban 773, terulete 1532 hold.

31.

CSOMOR

Csomor kozseg, - Pest P. 6s S. t. e. Megyek, Dunan inneni Kerulete, Vacz
jarasaba van kebelezve, mellynek szikhelye elobb Gedello volt, jelenleg pedig
Isaszegh. —
Fekvese, - hatarai, eszakrol Toth, Keletrol Mogyorod, delkeletrol Kerepes, delrol Czinkota es a' Kerepesi orszag lit, del nyugott es nyugottrol Puszta
Szt Mihaly, eszak nyugottrol Palota. Elnevezesere nezve, valamint jelenleg, ugy az elott mas nevet nem viselt
mint Csomor. Emhtetik pedig ugy mint puszta legkorabban 1696. - es 1702 ev kozott,
mint Kozseg pedig szinte mar 1741. evben,* - birta 1727.ben sziil. Karoly
Katalin, elobb Vattay Janos ozvegye, azutan Gyiirky Istvany hitvese, kesobb
Roth Adam neje, ezutan Grf. Keglovich, ez 1760ban cserebe adta Grassalkovich
herczegnek, kitol vigre B'o Dyna szerze meg.
Az elso lakosok szarmazasi helye ismeretlen, ezek azonban mind annyian
totok, es vallasukra nezve Evangelicusok voltak,* Js csak joval kesobb t. i .
1827.ben telepedtek ide a' nemetek Buda kiilvidekerol. (leginkabb Buda Orsrol.)
Lakjak ezen kozseget Magyarok, Nemetek is Totok, kiknek osszes szama
1295. tesz, ezek kozott van vallasra nizve 854. R . Cath: hitQ, 418. EvangeHcus,
7. reformatus is 16. zsid6, - nemzetisegre nizve pedig Magyar csak 84. Nemet
334. tot 861. zsido 16. A ' R: Catholicusoknak van templomok a' Szt: Haromsag tiszteletere, is
1772. evtol ota fen all, - az evangelicusok Czinkotara jarnak templomba. —
Szantofoldjei, mellyek 36. telket kepeznek, a* kovetkezo diillokre osztvak,
u: m: Sikdtor,^ ,Hosszu fold, Palotai hatar, Palotai kvit, Szeles fold, Szollok
megetti, Kis szent Mihaly, Tatar hanyas, is - Osztricza. SzoUohegyei k i t reszben iiltetvek, u : m: 0, is Cjhegyen, 's evenkint 8.
egisz 9. ezer ako bort teremnek. Csomor helyseg pecsetjen a' nev felirason kiviil meg 1754. evszam van

visve."*.Elnevezesinek eredetihez semmi nyomok nem vezethettek.*

-

Kelt Csomoron* 1864. Januar ho 15en
Taglioni Janos
hjegyzo.

Ursprunger Mate Biro

[86v]

[87']
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1. Csomor elso okleveles emh'tese 1135. (Dl 5775., Krit. jegyz. I / l . 59.)
2. Csomor 1546-1559 kozdtt puszta (K41dy 200. sz.), 1715-ben 14 adofizeto
csaladfoje van, 1723-t61 telepiti a Wattay csalid,. 1720-ig 26 nogradi jdvev6ny lakta,
1728-ban 41 addfizetd csaladfoje van stb. (Petrdci 1^2.)
3. Sikator egykori telepiiles, koribbi neve Hartyin, vagy Szentmarton vagy Mezdszentmarton, elsd okleveles emb'tese 1335. (Dl 2884., Bartfai 247. reg.)
4. Csdmdr eddig ismert legregebbi pecaetjen COMOR olvashato, lenyomatait 1728-tdl
ismerjuk. (PmL, CP I I . 114-a. foL 23.)
5. Csdmdr helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev a magyar csdmdr, azaz 'gyomorrontis, unatom' jelentesQ fdnevbdl
szarmazik. (Kiss 168.)
6. Csdmdr lakossaga 1856-ban 1320, a hozzi tartozd Nagyszentmihily puszta 130,
dsszesen 1450, teriilete 5685 hold.

32. CSdVAR

Csdvar Koisig

[88']

iszor Fekszik ,Dunan inneni Keriilet Pest Vmegye Vaczi jaras leg iszakibb
tajan, Pest, Nograd Megyik szilen, Heves Varmegye fele huzodo Cserliat nevu
vidik nyugati riszin. 2°'" A Helysig neve Csovar (: Totul Csuvar) 's ember emiekezetet halado
idok olta is ily niven ismertctett. 3 ° ' Volt e' a' Helysignek mas neve is hajdan, arrol mit sem tudunk. 4 " Valamint arrol sem tudni bizonyost regi kronikak vagy mas okmanyok
hianyaban, hogy mikor cmUttetett legkorrabban.' Azonban az 1844'k ivben Orkinyi Ferenczy J6zsef altal, - . Pest Varmegye
Varosi, Kdzsigi, i s Pusztai nivtara czim alatt kibotsdjtott kdnyvetskil^n,
Csdvarrol irva van: Rigenten mint B i i l Matyds emliti a' Rasskay nemzettsig
birta; - a' Varmegyei protokol szerint 1699i*' evben Egry birta, - 1702ben 28
jobbagy lakta 1727ben. A ' Bosnyak Nemzettsig, - Egry Gydrgy, is £va ('s e'
csalad jussan Bene, Balogliy, Darvas, i s Divinyi Csaladok :)'s Csdvar neve a'
mult szazadban tdbb okmanyokban eldfordul, mellyek azonban magan iigyek
haszndlataul csaladi kissebb Archyvumokban hevernek. - E szazad 4''^ tizedjiben Balla magyar kdltd a' Csovari Varromokat gydnydrii ^egeben meginekli,
melyet egy dndlld miiben tdbb regikkel egyiitt kdzre is botsajtott.* Kiilonosen azonban az, hogy e' helysigrdl, 's illetoleg a' Varardl, e' regen
kiviil sehol sints emlitis, mintha nem is letezett volna. E ' sorok irojanak alkalma
volt ligy magany kissebb niuvekben, mint regi 's nagyobb folyd iratokban
olvashatni; - Pest Megye dsszes Varairol, - ligy hogy azokban meg Solymar, es
dtsai varakrol is titetett emlitis, miknek nyomai mar alig liteznek, - mig
Csdvarrol, melynek sziklahegyin felsiges romjai mai iddben is az utas figyelmet
mar meszirdl lekdtik emlitis sem titetik, mintha Pest megyiben nem is leteznik; — Azonban pedig Motsarinak, a Nogradi varak tdrtinetirdl irott munkajaban sints emlitis, mi vilagos tanusaga annak, hogy Csdvar azon tdrteneti
korban is, middn a lovagi varak (ha akarjuk nevezni rabid Varak :) akar menyhelyiil, akar pedig a Vidik biintetd ostoraul szolgaltak legyen, Nogradhoz soha,
de mindeg Pest megyihez tartozott. —
5or A nipesitisrdl mit sem tudni; A ' regi falu, mely hajdan a Varhegy [88v]
tdviben fekiidt, a' lakossaggal egyiitt a tdrdk vilagban elpusztult, - az ujabb
nemzedek pedig valosziniileg mi a csaladi niv hasonlatbol is latzik, a' Nograd, i s
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Hont megyek tdtsagdbol keriilt, melly azonban eredeti T6t jellegit, ugy nyelvben, mind viselet es szokasaiban naponkint veszitve, magyarosodik.^ —
6or Miutdn traditiok szerint hajdanaban a hegyen levo Varat bizonyos
Csoi nevii csalad ipitete, a* Varat Csovaranak neveztik,* a hegy toviben ipiilt
telepet pedig Csdvar allyanak, mely kisobben nagy fduvd notte ki magdt, 's
liatdra oly nagy vala, hogy egisszen Vaczig terjedt. - A Tordkvilagban elpusztitatott a helysig, 's lakossaga riszint leoldostetett; - riszint pedig a kis
maradvany szit szoratott. A hagyomdnyok szerint rigi Vdrdt 11^^ Leopold Cs: 's Kiraly romboltatta
szit. - Szintin
Leopold Kiraly idejiben keletkezett a mostani falii,* mely a
Varhegytdl mint egy 900-1000 61 tavolra ipitetett, 's Csoivdmak neveztetett,
utobb Csovarnak, 's maig is e' nevet birja. 7er Varhegy erdo risz a* romokrol; - Vashegy erdd, ejszaki oldala
meredek, kdves, a' rajta talaltatd vasrisz tartalmii kdvekrdl. - Haromhegy, erdd
harmas siivegirdl. - Csifuta erdds hegyhit szarmazdsa nevinek nem tudatik. Harsvdlgyi oldal, erddsig dili oldala a' vdlgyben, 's a pentzi hatarhoz tartozd
tulsd oidalon talaltatd harsfdkrol hivatik igy. - Kerek rit erddrisz rajta taldltatd
gdmbdlyii gyeptirrdl. - Hegyes hegy erdd koszoruzta gdmbdlyii hegyes hegy. Pazsit szdntdfdld ijszakrol mirtikletesen lejtds gyep volt. - Pazsiti rit szintin
onnan neveztetik. Vizdlld, szdntdfdld teknd alaku hegyhdton vizallastol. Lestyinafelett, szantdfdld tdt szdrmazdsu nevezet az az tseple felett. - Forrdsok
szdntdfdldek ijszaki oidalon sok forrdsok voltak 's innit a diild neve. - Cft
felett, Ut alatt szdntdfdldek Sdpra vezeto uttol kaptak neveket. - Rigi szdlldk.
Szdntdfdldek's legelldk hajdani szdlldktdl. - Hosszu fdldek szantdfdld tagositas
eldtt hosszu keskeny szantdfdldek voltak; - a dulld megtartotta nevit. Klokots: egyenes 's nagy kiterjedisii hegyi lapdly szdntdfdld eredetit vette a
regen ott taldltatd klokotsfdktol. - Klokotsi Uget, itt az a kiildndssig meriil fel
hogy a klokotsfdktdl hivatik igy mint a szdntdfdld, 's noha a ligeten tdbb mint
24 neme van a' fak i s tserjiknek, Klokots mig sem taldltatik. - Tdi rit.
hajdandban td volt egy riszin. - Malom rit a' Malomtol. - Kdziphegy szep
szantdfdldek, hegy k i t riti vdlgyek kdzdtt 's a hatdrban a kdzipsd hegy, ettol
vette nevit, 's mellyen a' Vdtzi kdzlekedisi lit hiizddik vigig Atsdnak. - Dubina
erdd tdt niv tdlgy erddktdl vette nevit. — Dubina feletti szdntdfdldek ugyan
ettol eredtek. - Mdtyas vdlgye a' szarmazdsa nem tudatik. - Tzugyenitza,
szantdfdld's legelld tdt niv, - oly forras van ott, ha mindeniitt kiszaradnak is a
forrasok, 's patakok, ott mindig erds irben tdr ki a viz, 's nagy szarazsagban a'
falusiak oda jdrnak a falusiak buzdt mosni, 's rostdlni, — eredeti nevit onnit
vette, (rostdld) vagy is rostas vdlgy. — Mily arok: erdd, vdlgy aljdn levd nagy
drokrol. - Motsolya szantdfdldek, allydban voltak posvanyos ritek (kulomben
tdt szarmazasu nev)* - Zsatskdrit oly alakii formaban hasittatak ki. - Koszmaly vdlgye: bozdtos hely, ugyan azon nevu lakos hajdanaban kezdi a bozdtot
irtani, 's kapa aid venni; 's pilddjat tdbben kdvettik, lett ugyan oly nevii r i t ' s
szantdfdld. - Aranyhegy, szdlldk fmom bortermisirdl arany hegynek neveztetik. - Van a hatdrban mig tdbb jelentiktelen nevii duld, mit eldsorohii azirt
nem tartotta czelszerunek e' sorok irdja, mert a niv szarmazasat nem tudni 's
nem is gyanithatni, 's oly hely, melyhez valami tdrtinet csatlakoznek nints. -
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Braletz hegy a Var hegy alatt (rigi tdt elnevezis) ezen hegy gyomrdban ki
merithetetlen legjobb mindsigii miszkd talaltatik melybdl a lakosok tetemes
jdvedehnet huznak. Ha 2L kerddpontok leirasdnak ollyak is csusztattak be, mellyek a' k(xiyv
eredeti czillydnak i s linyeges kivdnalmanak nem felelnek meg, azok kihagydsa
a' tisztelt Szeikesztd Or bdlts belatisdra bizatik. Kelt Csdvdr'^ Febr 20an 864.
kdzli
Veress Bertalan mp
jegyzd

* **
1. Csovdr telepiiles elso okleveles emiitese Cso neven 1389. (Dl 64 972.,Bdrtfai 457.
reg.)
2. Balla Karoly: Hosregik a magyar eloidokrol. 1826.
3. t s o v i f 1546-1559 kozStt lakott helysig, (Kdldy 418. sz.) elmenekul a 15 eves
hiboru idejen, 1653-1661 kdzdtt kuriilis telepiilis, 1683-ban 0,5 portas falu. (PmL,
VpGL, Urbarialia 1578-1742. no. 24. es Kosary 17.) Cjjatelepul 1690-tdI, 1704.ben 10
katondt ad a kuruc hadseregbe. (Kosary 68.) 1715-ben 18, 1728-ban 39 addfizetd csaladfoje van stb. (Petrdci 133.)
4. A Csdi csaldd eloszor 1389-ben szerepel (Dl 64 972., Bartfai 457. reg.), valdsziniileg a tcleptilisrdl vette a nevit a csaldd es nem forditva. A XV. szdzadban Castrum
Chew niven a Rdskayak birtoka es Ndgrdd megyehez tartozik, 1460-ban a vdci piispdke,
1461-ben mar Csdvi Miklds garazddlkodik a vdrbdl. (Dercsenyi I . 310.) Mdtyds kiraly
1474-ben Csdvdr birtokat a hutlenne vdlt Nesai Jdnostdl eNette es Parlagi Gydrgynek
adomdnyozta. (Dl 88 716.), Csdvdron 1486-1505 kdzdtt a Kdfldi csalddnak is van birtoka
(Dl 88 715., 88 929.), maga a vdr 1490-ben is Corvin Jdnos keziben maradt. (Dl 19 657.,
Bdrtfai 1147. reg.)
5. I . Lipdt (1655-1705) es I I . Lipot (1790-1792) idejere a csdvdri var mdr rigen
romhalmaz, 1552-ben keriih a tdrdk kezire, valdszinuleg mig a XVI. aazadban e^usztult
6. A mocsolya magyar fdniv forrds^int a szerb-horvdt, es a szlovin nyelv jdhet
szdmitdsba, elsd okleveles eldforduldsa 1138. (TESz I I . 939.)
7. Csdvdr lakossdga 1856-ban 833, terUlete 2785 hold.

33. DAB

[92'1

Helynevek
Dab kdzsigbdl, Pest Solt megyibdl.

192^1

a' solti jaras legfelsd riszin Domsod kdzsigel ugy oszve ragasztva hogy
attol csak egy keskeny uttza valasztja el. hataros Domsodel nyugot kelet i s
keletrdl, Dilre Tass kdzsigel iszakra az ugynevezett Raczkevei Duna aggal, lakossai szama mint ez eldtt 50 ivel is volt, mintegy 600 kik igen nagy riszbe
reformitusok i s fdld miveldk van benne 19 1/4 jobbagy telek. - Orkinyi
Ferenczi Josef Pest Pilis i s Solt megyei helynivtara czimii munkaja szerint mar
1291ben fen allott, - a' kdzsig pecsitje 1686 dta szolgdll. - 1291be mar mint
falu ajandikoztatott el I I I Andras kiraly altal neje Fenina Kiralyninek.*
Dab Kdzsig hajdanta a' Dunahoz kdzel volt ipitve az ugynevezett Teleken
mely a Telek nevet onnan vette hogy azon hely a' duna aradisatol nagy riszbe
mentes, - a tatarjaraskor a' kdzsig feldulatvan, ugy jdtt a' kdzsig kijebb a'
mostani helyire, de az idd mikor ez tdrtint nem tudatik biztonsdggal, sem hogy
honnan nepesitetett be.* A Reformata vallas Dabon kezddddtt 1563ba, _ 1652be Papja volt
Peterdi Janos's az egisz kdzsig Reformatussa lett. Iskola tanitd csak 1678 olta
van - a sziildttek matriculaja kezdddik 1753ba az eldtt alUtas szerint el igett.
Hegyes halom a' hatir dili riszin a' Tassi hatirhoz kdzel van, rigiek
hallomasa szerint a* Tatirjariskor hordatott dszve temetkezisi helyul 's egy
halmot kipez mely hegyes, i s a melyrdl vette nevezetit.
Sziget a kdzsig alatt a duna mentibe fekszik mely azonban most viz nem
foly a kdrul mig is szigetnek neveztetik; rigenten duna dntis l i v i n a* kis duna
kdrul folyta, de ezen kis duna mar rigdlta holta vilt s csak akor folyik, ha a
duna a partokat meg higja, ezen sziget jelenleg gyiimdlcs i s tiizi faval van teH's
csak nehol veteminyes, lapossai pedig mind kaszallok.
Kavicsos a kdzsig alatti kertek mellett, jelenleg szantd fdld, de szantis
alkahTiival meg most is sok tigla kavics i s kdvek talaltatnak ott, melyrdl vette
nevezetit, rigiek hallomisa szerint ott kapolna volt.
Gombis hegy egy homok domb mely mindig haszontalan fdld l i v i n
marha allasnak hasznaltatott 's mert allasos kdvir sok gombat teremvin, arol
neveztetett el.
Nyari vdlgye
j
kaszaUdk neveiket
Bencze Eva volgye
^^^^ tulajdonosaikrol vettik.
Horvat volgye
•'
Bugyi kutja egy csorda kut a' hatarba, nevit csiniltatdjarol nyerte.

-
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Bura godre a falu alatt hajdan nagy godor, mely mindeg tele volt vizel,
jelenleg ki szaradt es betelt lapos hely, nevet az ott szomszidsagba volt igen rigi
birtokos Burarol nyerte, mely csaladnak mar nyoma sines nilunk. Kis telek rigenten szanto fold, kesobb kaszallo lett, minthogy az arvizek
rongaltak, jelenleg ujra fel szantott fold, hajdanta kis telkekre l i v i n osztva nevit
arol vette. —
A kdzsiget az ISSO'^^i arviz nagyon megrongalta, de az 1838'^^ arviz pedig
ugy elrongalta hogy csak 9. haz maradt szarazon a' tobbi nagy riszbe elpusztult,
1850be ismit bent volt az arviz, de nagy kart nem tett.
Kolt Dabon febr 9 864
Jegyzette
Vargha Josef mk
Jegyzd

Dab^ kdzsig Eldljardi

Nyari Istvan Bird
[P. H.]
2565 Dab Kdzsig Pest Pilis i s Solt varmegye Solti Jarasabdl.
•

•

•

1. Dab elso okleveles emiitese vaioban 1291, de nem III. Andras (1290-1301)
ajandekozza Fenenna kiralyncnak, hanem a Wralyne Domsod foldet, a Foveny, Dienes cs
Sumilo szigetekkel egyutt adomanyozza a nyulakszigeti apacaknak, ^ek hatarjarasa soran
emh'tik Da bot is, (Dl 1322., Bartfai 134. reg.)
2. Dab 1546-1559 kozott nepes telepules (Kaldy 321. sz.), 1647-1683-ig 0,75
portas helyseg, 1686-ban ebnenekiil, 1689-t6l kezd ujjatelepulni, 1695-ben 0,5 portas falu
stb., 1704-ben 6 katonaja harcol a kuruc seregben. (Kosary 19, 76.), 1715-ben 15,
1728-ban 37 stb. adofizeto csaladfoje van. (Petroci 142.)
3. Dab lakossaga 1856-ban 643, terulete 1000 hold.

[93^]

34.

[95^1

[96']

DANY

1. Dany kdzsege, Tekintetes Pest Pilis i s Solt t. e. varmegyibdl. - Vdczi
jaras, Isaszegh! Keriilet.
2. Dany magyar falu, k i t lassan emelkedd domb aljaban, kdzepin a' falu
felsd vigin fakadd pataktul atmetszve, lakja 1500 RCatholicus, 10 zido, parochiahs templommal, hatara barna agyag, mindenfeli gabnat jol megtermi, jd
buza 's sok dinyije terem, erdeje nagy kiteijedisu, melyben sok szarvas tenyiszik, legeldje azonban homokos — hataraban 4 aprobb forras van i s egy
Danysar nevezetu mint egy 50 holdnyi mocsara. E helysig igen rigi eredetu 's
mint a' monda i s hagyomany tartja, most mar harmadik helyen fekszik, de ezt
megerdsitd hiteles okmanyok hianyoznak, az elsd hely Szentkiraly,* mely hajdan a danyi hatart kipezte ott allott Dany, mely a' monda szerint 4. B i l a kiraly
alatt pusztittatott el, nevezetes, hogy azon erddriszben, mely jelenleg is Szentkiraly egyhazanak neveztetik "hossziitlsztas" van egy sirdomb, mely Sebestyin
sirjanak neveztetik, errdl a* monda azt tartja, hogy mikor a* Tatarok az Orszagot pusztitottak, a' danyi lakosok a' Szentkiralyi mocsarba, mely most a'
legjobb kaszalld, menekiiltek, 's tdbb napokig ott tartozkodasuk litan, egy bator
firfiu. "Sebestyin" nevu arra vallalkozott, hogy d rejtekiikbdl kmienend kdriil
tekintendd, valjon aTatarok elvoniiltak-i mar's a' middn az ugynevezett hosszu
tisztara i r t , talalkozott tdbb Tatar, kik dt megfogvan a' lopatkora kdtdztik i s
addig hurczoltak meg meg nem halt i s holt testit otthagytak, — middn a'
Tatarok elvonultak *s a' Danyiak rejtdkdkbdl eldjdttek a' faliijokat lerombolva
is Sebestyint halva talaltak, dtet azon a' helyen eltemettik, mely jelenleg is
Sebestyin Uniajanak neveztetik, megjegyzendd, hogy ezen sirdomb az litas
figyelmit magara vonja, mert azon nyaron altal mindig zdld galyt talalhatru,
mert a' vidik lakoi, oly kegyelettel viseltetnek e' hely irant, hogy mindenki k i
a* mellett ehnegy az erddbiil egy zdld agat vag i s azt a* Sebestyin sirjara
dobvan aldast mond poraira, ki inkabb iszonyii kinok kdzt halt meg, nuntsem
hogy lakos tarsait elariilja, - miltd lett volna szentek soraba soroltatni; jelenleg is tdbb Sebestyin csalad i l Danyon, mely mondanak hitelessiget
kdltsdndz. Dany kdzsige jelenleg harmadik helyen fekszik, a' rigi telkeinek
nyomai most is Idthatok, de az kinem puhatolhato, mikor iplttetett a' jelenlegi
helyre, a' maida azt tartja, hogy a' jelenleg is alld Szentgydrgy Kapolna,* mely
a' Danytdl dihiek mint egy 1000 dlnyire egy domb tetdn diszlik, a' Szentkiralyi
egyhaz maradvanyaibol epittetett 1750 ivben, - Dany elobb fekiidt iszaknak
lathatd romokon - i s azutan ipitetett kdrul.
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Szent Kirdly az 1730ik evben Grof Grassalkovits foldes ur altal Danytul
elszakittatott 6s hatar dombokkal elkiildndztetett, azon idd olta kiildn pusztat
kipez i s eldbb B^o Sina jelenleg a' Belga bank tulajdonahoz tartozik.
3. a' helynek nevit a' legrigibb iratokban Dan-nak talaljuk, jelenleg pedig
Ddny-nak iratik.
4. a' kdzsig mikor emlitetik eldszdr, kinem piihatolhatd, hanem a' monda
szerint mar 4ik Bila Kiraly alatt fent allott.^
5. hogy honnan nipesittetett nem tudhatni, hanem itt talaltatnak hajdan
virdgzasban alio nemes csaladok, kik a' magyar tdrtinelemben is jeles szerepet
vittek, mint Tdkisi Dovai Demeter Vdrndndl elesett Piispdk i s hadiir, ivadikjai
kik jelenleg a' kdzsigben 12 csalddfdt kipeznek, jdszdgaikat zdlogba a' Szent
Benedeki Kdptalan birja, jelenleg is kereset alatt van, tovdbbd Baghi abas Gddor
kik 1646 ivben nemesekki lettek 11 csalddfdt, Ldzdr jelenleg 12 csaldd, K u runczy jelenleg 14 csalad fd, Sebestyin jelenleg 10 csalddot kipez, tdbbi csalad
niv tdbbnyire "nomen proprium."*
6. az dtddik pontban a' kipiihatolhatd megfejtetett.
7. a' kdzsigben eldforduld topographiai nevek, mint utakrol, erddriszrdl,
vagy halomrol nyervin nevezetiiket semmi historiai jelentdsig nem jellemzi 's
igy emh'tist se irdemelnek.
Kelt Ddnyon 1865 evi Kardtsony hava 2len
Pavaitska Endre
hites Jegyzd

[96^]

Tdkesi Doczy Pdl biro
Ddnyi josef tdvb
Gddor Miklds
Gddor Gydrgy

Helynevek
Ddny kdzsigbiil - Pest Pilis i s Solt megyibdl.
ISO Ddny kdzsig Pest, Pilis, i s Solt t. e. VMegyiben Vdczi Kerulet,
Isaszeghi jards.
2 ° ' Ddny magyar falu, k i t lassan emelkedd domb aljaban, kdzepin a falu
felsd vigin fakadd pataktul atmetzve, lakja 1447 RCath: i s 10 Zsidd. Paroch.
Templommal, hatdra bama agyag, mindenfile gabondt jdl megterem, jdl megterem, jd bora i s sok dinyije terem, erdeje nagy kiterjedisii, melyben sok
szarvas tenyiszik, legeldje azonban homokos, - hatdrdban 4 aprd forras van, i s
egy Ddnsdr nevezetii mint egy 50 holdnyi mocsdr. — E helysig rigi eredetu,
mint a monda i s hagyomdny tartja, most mdr harmdik helyen fekszik, mi az
egyhdz Idtogatdsi kdnyvekben Idthatd, - az elsd hely Sz! Kirdly, mely hajdant a
Ddnyi hatart kipezte, ott fekiidt Ddny, mely a hagyomdny szerint 4ik Bila
kiraly urahna alatt pusztitatott el. A masodik helye a jelenleg fekvisitul
ejszakra, mely a telkek romjaibul tisztan Idthatd 1544»it ivben ls6 Ferdindnd
jdatt a tdrdkdk dltal pusztitatott el, - Nevezetes hogy a Szl Kiralyi erddben,
hol 4ilf Billa alatt Ddny fekiidt van egy erdd risz "hoszu tisztds" niv alatt, - a
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hagyomany azt tartja, hogy iso Ferdinand alatt midon a torokok pusztitottak,
Ddny kozsig lakoi Szt Kiralyi erdo szdmszidsdgdban fekv6 Tapio rengetegbe
rejtodztek, ott van egy sirdomb mely Sebestyin sirjanak neveztetik, errCl a
hagyomdny azt mondja, hogy mikor a Torokok az orszdgot pusztitottak a
Ddnyi lakdk mind ott voltak elrejtodzve, mely most a legszebb kaszdlld, — s
tdbb napokig ott tartdzkoddsuk utdn egy bdtor firfiu Sebestyin nevezetii, arra
vdlalkozott, hogy d rejtekibiil kimenend kdrul tekintendd, valjon a Tdrdkdk
elvonultak e mdr? s amiddn az ugynevezett "hosszu tisztdsra" i r t , tdbb tdrdkkel
taldlkozott, kik dtet megfogvdn a Idfarkdra kdtdttik, i s addig hurczoltdk mig
meg nem halt, s holt testit ott hagytdk. - Middn a Tdrdkdk elvonultak, s a
Ddnyiak rejtekiikbdl eldjdttek a falujokat lerombolva, i s Sebestyint halva taldltdk, dtet azon a helyen eltemettik, mely hely i s tdj jelenleg is Sebestyin
linidjdnak neveztetik - Megjegyzendd, hogy ezen sirdomb az utas figyelmit
magdra vonja, mert azon nyaron dltal mindig zdld dgakat taldlhatni; mert a
Vidik lakoi oly kegyelettel viseltetnek a hely irdnt, hogy mindenki, k i emmellett ehnegy az erddbdl egy zdld dgat tdr i s azt a Sebestyin sirjdra dobvdn,
alddst mond poraira, k i inkdbb iszonyu kinok kdzdtt meghalt, hogysem eldrulja
hol vannak elrejtodzve testvirjei, - ez igazdn virtanu volt. - jelenleg is tdbb
Sebestyin csaldd i l Ddnyon, mely e monddnak hitelessiget kdlcsdndz.
A Harmadik hely, hol jelerdeg fekszik, a tizenhatodik szdzad utoljdn ipuh,
is a Szt Gydrgy kdpolndja, mely a falutul mint egy 1000 dlnyire dilnek egy
domb tetejin diszlik a monda szerint, de az egyhdz Idtogatdsi kdnyvek szerint is
a Szt kirdlyi egyhdz maradvdnyaibul 1750ik ivben kiszfih. Szent Kirdly 1730ik
ivben Grof Grassalkovis fdldes urasdg dltal Danytul elszakitatott, i s hatar
dombokkal elkiildnitetett, azon idd dta kiildn pusztdt kipez i s a Bard Sina
Gedelei uradahndhoz tartozik.
301 E helynek nevit a legrigibb iratokban Dan-nak taldljuk, jelenleg
Ddnynak uddik. 4er A kdzsig mikor emlitetik eldszdr? k i nem puhatolhatd, hanem a
monda szerint mdr 4ik Bila kiraly alatt 1200 eszddbe fenn dlt.
5^' Hogy horman nipesitetett? nem tudhatni, hanem itt taldltatnak
hajdant virdgzdsban dlld nemes csalddok, kik a magyar tdrtinelemben is jeles
szerepet vittek, mint Tdkisi Ddczy Demeter Vdrndndl elesett Piispdk i s Hadvezir ivadikjai, kik jelenleg a kdzsigben 12 csalddfdt kipeznek, jdszdgaikat
zdlogba a Szent Benedeki Kaptalan birja, tovdbbd Baghi alias Gddor kik 1646^^
ivben nemesekki lettek kipeznek 11 csalddfdt - Ldzdr 12. Kurunczy 14
Sebestyin jelenleg 10 csalad fdt kipeznek, a tdbbi csaldd tdbnyire bevdndoroltak.
6or Hatodik kirdis az dtddik pontba megfejtetett.
7er A kdzsigbe eldforduld topographiai nevek mind utakrul, erddriszriil,
v ^ halomml nyervin nevezetuket, semmi histdriai jelentdseggel nem birvdn
emlitist nem irdemelnek.
Kelt Danyon* 1864ik i v Januar 27en
Tdkesi Doczy Pal
Bird
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[Megjegyzis: a p. 94r-v 6s 9 5 ' P E S T Y F R I G Y E S kirdopontjainak 6s
Utasitdsinak a pontos mdsolata, ezirt ezeket nem kozoltiik.]
« * *
1. Szentkiraly egykori telepules, elso okleveles emiitese 1312. (Dl 40 342.), nem
azonos DdnnyaL
2. A Szent Gyorgy kapolna 1740 utan epiilt, 1777-es canonica visitatio emliti, ma
mar a romjai sincsenek. (Dercsenyi I . 327.)
3. Dany elso okleveles emiitese az 1272. ev esemenyeivel kapcsolatban a XIII.
szazadi magyar Margit-legendaban. (GOMBOS F . A.: Catalogus fontium historiae Hungaricae
II. Bp., 1937. 1526).
Dany helyneve szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul szolgalo
szemelynev a Daniel rovidiilesebol vagy szlav szemelynevbol szarmazik. (Kiss 173.)
4. Dany lakott 1546-1559 kozott (Kaldy 262. sz.), 1668-1683-ig 0,5 portas helyseg, 1686-ban lakatlan, 1690-t6l telepul ujja, 1695-ben portas falu stb., 1704-ben 13
katonaja harcol a kuruc seregben (Kosiry 17, 68.), 1715-ben 17, 1728-ban 55 adofizeto
csaladfoje van. (Petroci 133.)
5. Dany lakossaga 1856-ban 1410, Szentkiraly puszta 12, osszesen 1422; teriilete
7800 hold.
'

35. DOMONY

[100']

Helynevek
Pest Pilis 6s Solt t. e. megyikben kebelezett
Domony Kozsigbdl. —

[lOO^l

1. Domony Kozsige fekszik Pest megyiben a' vaczi szolgabiroi jarasban a*
Galga volgyin; ezen volgy a' rajta keresztiil folyd Galga nevu pdtaktol vette
nevit, mely Ndgrad megyei Becske kdzsignil ered.
2. A ' kdzsignek csak egy neve van i s mint Domony ismeretes orszag
szerte.
3. Hagyomany szerint neve onnan ered, hogy az itt lakd kozbirtokossag
eleje hajdan Ndgrad megyei Domonyik kdzsigbdl ide szakadvdn mostani lakdhelyiiknek Domony nevet adtak.* 4. A ' kdzsignek eredete bizonytalan hagyomany szerint maga a' kdzsig
mintegy 1660 matrikulaja pedig 1680»>t ivtdl litezik.* 5. A* kdzsig Gdmdr i s Turdcz megyikbdl nipesitetett. 6. Ezen pontra a' 3>k pont alatti felelet alkalmazandd. —
7. A* kdzsig hataraban eldforduld pontok nevezetei:
Mezd, nincsen.
Duldk. Kaposztas duld. Valamikor kaposzta termesztetett benne most r i t , fekszik ejszak keletnek
Szdllas duld. rit. - ijszakkelet
Kender fdldek alatti diild. rit ejszakkelet
Torom duld, rit i s temetd, ez egy emelkedett kies dombon fekszik, hol
hagyomdny szerint hajdan bizonyos Dora i s Ancsa nev0 kisasszonyok
laktak kiknek itt kastilyuk l i v i n melynek ma mdr csak puszta helye
Idthatd 's igy Torom duld Dordrdl, Ancsdnak pedig a' Domonyhoz
tartozd Ancsi puszta neveztetik. ejszakkelet.^
Torom alatti duld r i t , - ijszak kelet
Torom duld szdntdfdld do
Alsd urasag tablai szantdfdld, kelet
Peres duld, szantd fdld. - fekszik dilnek. Sua duld szantdfdld, - d i l
Szantdfdld
Sziriiskertek megetti diild, fekszik dihiek.
Urasdg felsd tablai szdntdfdld, delnyugat
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Dulok.| Szilas erdei irtas dilld szdntdfdld, dilnyugat
Oreg erdei oldal, erdd, 's kdzds legeld, - delnyugatra
Erddn tiili duld szantdfdld. - keletre
Egyenes duld szantdfdld. - dilkelet
Oreg erdei irtas szdntdfdld d i l
Egres vdlgy vagy maskip Domony vdlgy ezen egy *s szomszid Zsidd
kdzsig hatdrdban nyugatra eredd kis patak vomil keresztiil dilfeli mely
szamos aprd forrdsokbdl nagyobbitatvdn a* domony vdlgydn dt malmot
hajt, ugyan ezen vdlgydn van a' kdzsignek kdposztas kertje is. - laknak
itten tovdbba mig taxds zsellir hdzakban 12 csalddok, - fekszik dilre.
Oreghegyi szdlldk alatti Szdntdfdldek, dihiyugat
Oreghegyi Szdlldk jdborban terem 1 0 - 1 1 . fokii dllandd 's vizen
szdllithatd finom zamatu fehirbort. - dilre fekszik. Felsd Gyertydnos tdlgyes erdd. - ejszak nyugatra
Kerti duld szdntdfdld, itt a' fentebb emb'tett k i t kisasszonynak'kit
testvire lakott, nipbeszid szerint. Malom i r i diild szantdfdld. dihiyugatra.
Gyertydnos feli eso diild szdntdfdld. - dihiyugatra
Kert feletti diild szdntdfdld. dihiyugatra. Zsidai ut melletti diild szdntdfdld nyugatra
Kdzipduld szdntdfdld
do do
Hid feletti diild szdntdfdld do do
Hegyi duld
do do
l5t alatti duld
do ejszaknyugat. Csdtis diild rit lapdlyos i s vizes helyen Galga mellett ejszakra Szdrazrit ejszakra Serhdz alatti diild rit ejszakra —
Ikladi rit ejszakra Domonyhoz tartozik mig Ants nevii puszta melynek sik tirsige
szdntdfdldnek i s lucemdsnak, hegyes risze pedig szdlldnek haszndltatvdn a'
fentebb mondott dreg hegyi szdlldbeU borhoz hasonldt terem. Domonytdl
ejszak keletre. Vigre Domonyhoz tartozik mig az Egres vdlgydn tuU dilre esd Fekete
erdei puszta kevis erddvel, - ezen puszta kizdrdlag a' domonyi kdzbirtokossdg
tulajdona melynek talaja tdbbnyire homokos de azirt j d termd *s szdntdfdldnek
haszndltatik: van mig ezen pusztdban egy szdlld hegy is mely dirmdsok dltal
miiveltetvin szinte jdbora terem. Toldalikiil. Domony kdzsige van Pesttdl 2 1/2 dllomds, - az aszddi posta
dllomdstul 1/8 risznyi dUomdsra a' Pest Lembergi orszdgut mellett. Lakossdga
1460. kik kdziil 1300 evangelicus, 80 RCath, 20. Reformatus, i s 60 izraehta,
nyelvre nizve tulnyomdlag szldv ajkuak's kevesen magyarok, azomban mondhatni, a* lakossdgnak nagyobb risze beszil magyarul, - a' hatdr talaja agyagos i s
homokos, de mig is szorgalom mellett megterem minden nemu terminyt. Kdzbirtokosok benne Egerfarmosi Kandd Jdsef, Onody Sigmond, (:Szentmartoni:) bemdtfalvi Bemdt Lajos Veresmarty Bertalan, Kdnig Jdnos, Szapp Jdsef
Mdtyus Lajos urak i s Csikszentgydrgyi Martonffy Ignaczni sziiletett Mdtyus
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Terizia asszonysag. - Szomszed kozsigek: Keletrol Asz6d vdrossa i s Bagh
kozsig - dilrol Kisbagh i s Egerszeg pusztdk, nyugatr61 Szada, Veresegyhdz,
Zsido i s Macsa Kozsigek, - ejszakrol IkJad Kozsig, A* fenteb elo adottak hitelessige bizonysdgdul. Domony ban* Januar 24en 1864,

-

Martsus Janos mk
k jegyzo

Vinuty Mihaly bird
Matzik Jdnos, es 73 ives
Valentin! Josef es 61 ives
Kmety Mihdly 69 ives
Balynetz Marton eskiidt
*

* >•>

1. Domony helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev a magyar Damjannak a valtozata, mas felfogas serint Szent Damjan
patrociniumabol keletkezett. (Kiss 184., VIDA M.: Szent Kozma es Damjan magyarorszagi
tisztelete (11-14. szazad). Szazadok 1981/2. 367.) A X I V - X V I . szazadban a helyi eredetfi
Domonyi csaladnak a birtoka.
2. Domony elso okleveles emb'tese Kisdomony neven 1356, (Fejer IX. 2. 564.)
Domony 1546-ban gyeren lakott telepiiles, 1559-ben mdr alig eUiek benne, szetkoltoztek
vagy meghaltak lakoi (Kaldy 314. sz.), a XVII. szdzadban puszta, 1695-96-ban kezd
ujjatelepijhii, korabeli pecsetjen az 1700-as evszam olvashato, 1704-ben 6 katondja van a
kumc seregben (Kosdry 68.), 1710-ig 3 csalad koltozik be a Nograd megyei Lestrol,
1715-ben 15, 1728-ban 38 adofizeto csaladfoje van. (Petroci 133.)
3. Torom elso okleveles emiitese 1649. (PmL, Acta iudicialia miscellanea antiqua
1649. no. 7.) Egykori epitmenyre, toronyra utal. Ancsi, Ancs, Ones egykori telepiiles elso
okleveles emh'tese 1394, ekkor mar puszta. (Dl 7934., Bartfai 469. reg.) A kisasszonyokrol
szolo resz mese, a nepi etimologizalas korebe tartozik. Ones helyneve puszta szemelynevbol
keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul szolgalo szo torok, jelentese 'ep, kedvezo*. (PAIS
D.: A magyar osvallas nyelvi emlekeibSl. Bp., 1975. 302.)
4. Domony lakossaga 1856-ban 1500, Feketeerdo puszta 20, Egerszeg puszta 58,
Ancsi puszta lakatlan, ossesen 1578; teriilete 3855 hold.

36. D O M S O D

Helyiievek

[102']

Domsod kdzsigbdl Pest Megyibdl.
Ddmsdd kdzsig (: falu :) fekszik Pestmegyiben Pesten aldl a' duna mellett
dt drdnyira, a' solti jdrds legfelsd szilin, a' keriilet szikhelye Dunavecse, a' jdris
fdhelye Kalocsa: a' falu iidnydban 3. duna folyik, egyik a' nagy dunaig, misik
a' riczkevei dunaig, i s hamiadik a' falu alatt folyd kis dunaig.
Ddmsdd hajdan viros lehetett mert tdbb rigibb irataiban mint viros
emlittetik, pecsitje 1690^^1 van, de rigibb iddkben is fen illott ISOO.ik ivben,
de hogy honnan telepiilt ide az nem tudatik, - neve "Dammscheid"rdl vehette
illitdlag eredetit, mert ugy beszillik, hogy volt Itt egy vidgit mely e' kdzsiget
feliilrdl Budapest feldl esd tijtdl elvilasztotta, 's Damscheidbol szirmazott
Ddmsdd.^
A* hatirban eldfordulnak kdvetkezd helyi szokisos elnevezisek, kiildndsek:
1. ) Sirkiny heveris, hol hajdan az erdd kdzepin egy nagy vadiUatot
foghattjdc.
2. ) Agyagosok, ezek mily vizkopolyik, melyek az 1868ik i v i rettentd
szirazsigban sem apadtak ki, azokat a' duna irja szaggatta ki egisz az agyag-*
fdldig, i s a' fdldben livd forrisokig, *s fekszenek a' pest bajai orszigUton k i t
feldl a' dunai vidtdltis k i t oldalin.
3. ) Leinyvir: ez egy kerekdomb a' kdzsig hatira felsd sarkin, melyet [102^]
hajdan a' duna irja kdriil folyt, ebbe illitdlag egy leiny lakott. Id azt maga
ipitette, 's viralakuva formilta, most a' hely mir termdfdld.
4. ) Sirfertd, egy sirtartd lapos hely, hol hajdan kika is termett, most
kaszilld.
5. ) Korhin, egy nagy lapos, mely bizonyosan attol vette eredetit, hogy
igen korhogott, vagyis a' kocsiknak ddczdgds volt, most mir kaszilld, de
soviny.
6. ) Koplald, — egy soviny homokos dombos gyep volt, hova a* jdszigot
hihetdleg koplalni hajtottak ki.
7. ) Kenyirvard hegy, itt vartak hajdan mmt legeldbe livd nagy dombon a'
pasztorok a' kenyeret i s itelt a' falubdl hogy hamarabb lathassik jdn i az
ebidhozd.
8. ) Nagy fertd, igen nagy lapos: kisfertd, a' folytiban kissebb lapos.
9. ) Felhd kiihd, e' tij olyan hogy sohasem elig niki az essd, mert sovany
's hamar szarad.
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10. ) Szorhalom, ez egy hit hol a' fold lendesen gazos szokott lenni, vagy
is szoros.
11. ) Rokalikak Ij^ossa, hol regenten sok rokalik volt lathato.
12. ) Haromszeg'to, mely haromsarkusagir61 vette nevet.
13.) Sdregyhaz, itt az elott bizonyosan valami sarbol keszult egyhaz volt.
.14.) Csomore, egy kanyargos vizallasos volgy, mely a' viztol lett megcsomorlistol vette nevit.
15. ) Mali, egy lapos, honnan tapaszto fold hordatik.
16. ) Sdskis hegy, hajdan saskak lephettik, most homokos szantofold.
17. ) Kinszik, egy lapos hol rendesen viz dll melyikit kinosan lehet
kaszallni.
18. ) Mdrvany halom, szip sima gyepii domb.
19. ) Arkus, egy kaszallo, hajdan arokkal lehetett koriilvive, a' hatar also
riszin.
20. ) Torokto, a' faluban, hajdan viztarto hely, hol a' torokok forodhettek,
most hazak vaimak rajta.
21. ) Toroktemeto, az als6 filszigetben a' dabi hatarszilben, hova rigen a
tdrdkok temetkeztek.* Kolt Domsodon^ Jan 29en 1864.
jegyzette
Kudar Ferenz
Jegyzo

[103^]

Domsod Kozsig helynevei.

* * *
1. Domsod elsd okleveles emlitise 1280, amikor IV. Laszld (1272-1290) itt keltezi
egyik okkvelet (Dl 1083.) Neve abbdl a magyar Dimius szemelynevbol alakult -d kepzdvel,
amelyik a Ddmds helynevnek is az elozmenye. (Kiss 187.)
2. Valdszinuleg helyesen: tdrdkkori temetd.
T'n ;
3. Ddmsdd lakossdga 1856-ban 3100, Apaj puszta 212, dsszesen 3312;" terulete
22 700 hold.

3 7 . DUKA

Helynevek
Duka kozsigbdl, Pest-Pilis ^s Solt megyikbdl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pest-Pilis i s Solt t. e. Varmegye - Vdci jarasaban Duka kozsig fekszik.
A kozsignek mds neve nincsen.
A kdzsignek mds nevezete nem volt, nem is ismeretes.
Ezen kdzsig kdriilbeliil 200 ives.*
Nipessige vegyes: tdt, svdb, i s magyar.
E kdzsignek egyibb nevezetessigeirdl tudomdssal nem birunk.

Helynevek
Duka kdzsigbdl - Pest megyibdl
1. Duka kdzsig Pest-Pilis i s Solt t. e. megyik Vdci jdrdsdhoz tartozik.
2. A kdzsignek mds neve nem litezik, orszdgszerte csak Duka nevezete
van.
3. Hogy a kdzsignek valamikor mds neve lett volna, arrdl a legdregebbek
sem emlikeznek.
4. Hogy Duka kdzsig az eldtt mintegy 150 i v eldtt puszta volt arrdl a
lakossdg kdzt beszid folyik; de hogy melyik ivben helysigi alakult arrdl
bizonyosan nem tudni, a kdzsig pecsitjin 1789ik i v litezik.*
5. A kdzsig nipe vegyes ajkii; - nagyobb risze tdtok, helyben mar
megmagyarosodva ligy, hogy jelenleg mindenki magyarul beszil; - liteznek
csekily riszben svabok is, a kik a dundntuli vidikbdl ide dtkdltdztek; a rigi
lakosok tdtok felsdbb vidikbdl szdrmazasukat mondjdk.
6. Duka nivrdl a monda azt tartja, hogy valamikor ezen helyen mig mint
pusztat egy dukdtirt (: magyarul aranyirt:) nyerte volna valami urasdg, *s innen
Duka - dukdtrdl neveztetett volna el.^ - (: Dukdnak fdldjei i s szdlldhegyei jd
mindsigiieknek mondhatni, igen kevis homokkal bir, tdbbnyire kdtdtt biiza
termd fdldje van. —
7. A kdzsig hatdrdban kdvetkezd topographiai nevek fordulnak eld:
Pokolvdlgy nyugotnak - az eldtt erdd most legeld i s szdntdfdld hegyes is
kdves.
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Vdczi ut — malomi diilo szantofoldek.
0 bangor uj bangor keletnek, - szollohegy.
Biikkes, tatarhegy do szollohelyek.
Annahegy
^o szollohely.
Kovago erdo, 6s szantofoldek.
Bacsahegy, szantofoldek.
Hajicsek, urasagi park.
Kalvaria - hegyes helyiseg.
Baratret - retek.
Van egy patak is a mely malomarok niv alatt ismeretes, de viz benne csak
esos idoben van, 's akkor a viz Dunaba kozvetleniil folyik.
Duka kozseg hataros Vacz varosaval, Csorog pusztaval, Ratoth kozseggel,
VHartyan kozseggel, KisNemedi kdzseggel ezek Pest Megye i s Rad kozseggel
Nograd megye.
A

Feljegyzette Dukan*

21
^65.
Szlacsanyi Janos m. k.
h. jegyzo.
* * *

1. Duka elso okleveles emiitese 1295. (Fejer V I . 1. 396.)
1 Duka 1546-ban lakott falu, 1559-re puszta, "regota ures es elliagyott." (Kaldy
423. sz.) Duka a X V I I szazadban is lakatlan, 1.727-t6l telepiti be a Bosnyak csalad
nemetekkel, 1728-ban 15, 1760-ban 22 adofizeto csaladfoje van. (Petroci 137.)
3. Duka helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev szlav eredetu. (Kiss 189.)
4. Duka lakossaga 1856-ban 399, teriilete 1493 hold.

38. DUNAEGYHAZA

Helynevek

(108']

Duna-egyhdz kdzsigbdl, Pest-Solt megyibdl.
f
Az alabb irt pontokra kivant adatok, jelen iv tulso lapjain telyes tisztelettei kozdltetnek.
Kelt D. Egyhazdn 1864 Januar 30a
Jegyzi:
Migray Jdsef mk.
jegyzd.

Kdzsigi Bird.

1. pontra. Duna-egyhaz falu, fekszik. Pest Solt Megyiben, Solti jaras,
Dunavecsei keriiletben, Duna balpartjdn dombos helyen. Tdrvinykezesi szempontbdl a' Kalocsai Tdrvinyszikhez tartozik. Utolso posta hozza Solt, egy
drdnyi tavolsdgban.
2. p. Duna-egyhdz falunak jelenleg k i t neve i l ; - helybeli elterjedissel
csupan "Egyhaz" - i s orszag szertei elterjedissel Duna-egyhaz. Falunak elnevezisi szdrmazdsdt, ok iratok hianyaban nem tudni: azomban a' falunk vinei
dllitisa szerint, hajdandban - e' hatdrban, Duna mellett egy ideig csupan egyhaz
volt, kisdbben, a' mint kisszorosi diildn mig nehezen kiveheto romokbol is
kitiinik, kis falu keletkezett, 's egyhaz nevet vett fel magara. Kisdbben azomban
l i v i n az orszdgban tdbb Egyhaz nevu kdzsig, az egyforma nevu kdzsigek megkiildmbdztethetise tetkintetibdl, - fekiiven ez Duna mellett, - Duna-egyhaznak neveztetett el, 's neveztetik mai napig. E ' falu, az elsd letelepulise helyen,
gyakori Duna viz draddsa miatt nem maradhatvan, a'mostani dombos helyre
letelepedett.*
3. p. Ezen falunak hajdandba, t: i : a' Tdrdk bejdvetele, - itteni uralkodasa
eldtt, - vagy az orszdgunkbdl lett kidzise utan, volt-i mas elnevezise, - az erre
vonatkozd iratok's adatok hidnyaban l i v i n , egy altaldban nem tudni.
4. p. A ' falu letelepiilisinek ideje 1680t61 1690ig emlitetik, - egyib erant
nem l i v i n erre nizve semmi adatok,* — bizonytalan; azomban mar birtokunkban livd iratok szerint 1715«l^ ivben volt temploma, papi laka, elemi
iskoldja's tanitoi laka: 1820'k. ivben templom tornydt, toronyba drdt; - ' s
1844ik ivben a' helysig maga erejinek megfeszitisivel elemi iskoldja melli, egy
mds iskoldt, kevis jdltevdk hozzd jdmltdval az ligy nevezett "Magyar Tanodat"
nagyobb iQusaga szdmdra ipitett, vett, 's alakitott.
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5. p. Miutdn az egisz falu lakossai nemeztisigiikre nizve szlavok, 's
valldsukra nizve, nigy zsid<3 csalddot kivive dg: evang: valldst kovetok, - anndl
[109'] fogva hiheto, 's igen tenniszetes is, hogy ezek az orszdg felsobb szldv megyikbol, - tovdbbd Silezia i s Csehorszdgbdl vallds miatti iildoziskor ide lejovin
letelepedtek, 's itt megnipesedtek. - Mirol azonban szinte irat, 's adat nem
litez.
6. p. Duna-egyhdz helysigben, semmi hagyomdn, irott vagy nyomatott
emlik irat a' niv eredetire vonatkoz61ag nem litez, *s fel nem taldlhatd; - koz
tudomdsbol mig csupdn a' mdr eldsoroltakat lehet tudni.^
7. p. 1775^6 elott a' falu i s a' volt T : cz: fdldes urasdgok kdzdtt, a'
birtok miatt per tdmadvdn, az 1775 ivben Majus 22en, a' Nagy Mlfsg Magy.
Kir: Helyfo Tandcs utjdn, vigkip i s drdk iddkre szdldlag elhatdroztatott, i s
Kegy. K i r . Rendeletileg kiadatott, - melynil fogva az itteni helysig hatdra
foglal magdban Pest Solt megyiben 39 hold 644 • dl belsd telket, mely is
dombos's homokos. Hegyhati, temetd, i s haldsztanyai diildben 55 hold 507 •
dl szdntd fdldet, melynek az elsd kettd dombos helyen, fekete homokos, - a'
harmadik lapdlyon fekszik, kdposztds i s kenderes kerteknek haszndltatik; Mele^egyi diildben 53 h. 12 • dl szolot, mely dombon fekszik's fehir homdcos mindsigvi. Gdrbe sdkori diildben 15 hold veszdst, mely lapdlyos. Sdkori
diildben 37 h. 800 • dl nddast, lapdlyos's vizenyos hely. Haldsztanyai, gdrbe
sdkori diildben 184 h. 1267 • dl kaszdldt, lapdlyos hely, melynek egy risze
mocsdros. - Kisszoros, Tigla hdnyd, i s Sirhdti diildben, nem kiildmben Hegyhati diildben 929 h. 830 • dl legelot, mely hegyhati duldt kivive, lapdlyos's
duna vizjdrta, 's kisrisziben mocsdros hely, - Hegyhdti diildnek ijzak feli risze
fehir futd homokos *s kopdr. - i s 287 h. 423 • dl termiketlen fdldet, melyhez
Duna vize, utak, 's egyibb haszonvehetetlen fdldek foglaltatnak. Haldsztanyai
diildben van rivkomp kidllds i s rivhdz is. - A ' faluban kdvetkezd utzdk
liteznek: Templom utza, - Gyuga utza, - Gdrbe utza, - rigi miszdrszik utza,
- Nagy litza, - Mihely utza, Morgo utza, - Sdfdr utza, Szurma utza, - Vdczi
Addm utza, Benke Addm utza, - Ujsor utza, Kisszoros utza, Ivanis koz, Hajndk kdz, - i s Kis kdz. - A ' hatdrnak szom^idjai: Keletrdl: Apostag i s
[109V] Mdriahdza, - delrdl: Solt i s R i v b i r , - Nyugotrol; Duna kozbe folydSal, D.
fdldvdr i s Baracs. - Ejszakrdl: Apostag, - mindenutt hatdr dombokkal megjeldlve. - Az egisz hatdr falut, szdlldhegyet i s Hegyhati diildt, valamint Temetd
diilot is kivive, a' Duna vizdrnak kivan tive. - £ g hajlama mirsikelt, mirsikelvin azt nydri hdsiges iddbe a' Duna folyama. Lakossai: egiszsiges test
alkatuak, - 's leginkdbb hideg lelisben nimely idoszakban szenvednek, mdskiildnben munkdssdgban fdradhatatlanok_]s kitartdk.
Ezen csekily hatdrhoz meg iletisiil drdk iddkre a* Legfelsdbbileg's fentebb
irintett Kegy. Kir: Intizviny irtehniben kapcsolva van, Fehir megyiben kebelezett "Kisapostag" nevu urbires puszta, (tul a' dundn:) melynek teriilete: szdlds
tanydkkal, part szakaddsokkal, orszdg, 's egyibb litakkal i s dundnak ide illetd
risszel egyiitt tiszen 1686 Catasztr holdat is 79 • diet. - E ' birtok risz miatt
a' volt T : cz: fdldes urasdggal 1775 i v olta 1858 ivig folyt urbiri per, - mig
vigtire Isten kegyelmibdl 1858 dvben a' legfdbb Bicsi Orbiri Tdrvinyszik dltal
elddntetett, 's 1859 i v i Mart- 2iki Kegy: Pdtens irtelmiben, az illetd birtokosok
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dltal megyaltandonak Itiltetett - Ennek szomszidai: Keletrol dunaviz kozbe
folydssal Apostag, — dilrol: Baracs puszta, Nyugotrol: Eldszalasi puszta, Ejszakrdl: DPentele. A ' fdld dombos 6s vdlgyes - fekete homokos's jd termu.
Kelt Duna-egyhazan* 1864. Januar 30*.
Irta:
Migray Jdsef mk.
jegyzd

Zavodi Janos mk
[P. H.]

kdzsigi Bird.
4t

*

*

1. A XVII. szazadban Egyhaza, 1786-ban Totegyhaza, kesobb Dunaegyhaza. (Kiss
190.)
2. Dunaegyhaza elso okleveles emlitise feltetelezes szerint Tolvaj neven 1217.
(Bartfai 13. reg.) A budai aandzsak 1546-1SS9. evi osseirasaiban nem szerepel, 1647-ben
0,5, 1661-1683 kozott 0,25-portas falu, 1686 tavaszan meg lakott, azutan puszta,
1701-ben 12, 1703-ban 17 adofizeto csaladfoje van (Kosary 19, III. tablazat), 1717-t6l
telepiti ujra Szdraz Gydrgy, 1728-ban 23, 1744-ben 64 adofizeto csaladfo i l itt. (Petroci
14Z)
3. Nevenek misodik tagja 'templomot, templomos helyet* jelent.
4. Dunaegyhaza lakossaga 1856-ban 2120, terulete 1366,5 hold.

39. DUNAKESZI

[HOT]

Helynevek
Dunakesz kdzsigbol Pest megyibdl.
vaczi jaras, hataros, dilriil Kippsztas Megyer i s Alagi pusztik, keletriil alagi
puszta, ijszaknak gddi puszta, i s nyugotml a' Duna. A* kozsig hatarahoz
tartozand puszta alag. A ' kozseg nevinek eredete nem tudatik.* lakosai papista
vallasu magyarok. Diiiok nevei — i s pedig Gddi pusztaval hataros i s a' Dunatol
kezdet Malomarok, a vaspalyatdl* keletnek, belsd, kdzipsd i s kiilsd tetitlen.
Dunamelletti diild, kert alja, Kaposztas kertek, hegy alja, szikes, Nagy nadas kis
nadas. A* kdzsignek utczai, Nagy, Kis i s templom utza.
A ' kdzsig hataraban, i s pedig a' gddi hatartdl kezdve a' Duna mellett a
falu feli, i s iflit a' falu alatt a hegy aljaig a' hegy aljan vigig egesz a* megyeri
hatarig viz telyes forrasok liteznek, melyek is a' Duna mellett a* malomarkaba
k i t zuhanyt l^peznek.
Kelt Dunakesz 1864dik i v i februar hd 3n.
Komig
jegyzd

jjjQv]

3104
863
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Kis Jozef Biro

17 sz. adAtam 152 n
12

ki

864. Dunakesz.

2

Pest Megy V i c z i jiras Dunakeszi Kdzsig.
Helynevek Kimiitatisa.
Dunakeszi kdzsignek egyibb neve nem volt, aimak eredetirdl, vagy a'
kdzsig nipesitisirdl adatok nem liteznek.^
Nepess^e 980. tiszta magyar i s papista vallasu; a' kdzsigben litez 203
haz harom utzakban u : m: fd, templom, i s kis utcza.
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A ' kdzsig hatirihoz tartozad Alag. A hatar fekvise, keletnek, Csomid i s
Fothi hatar, dilnek Fdth i s Kaposztis megyeri hatarok, nyugatra a* Duna
folyama, ejszaknak a* Gddi puszta.
932
Terulete.
Szantdfdld
3325
.ZZ
hold.
624
Kert i s rit
401
496
SzdUd
91
legeld

1822

termiketlen . . . . \1

^-^
998

...
oszvesen

6792

hold

kovetkezo diildkben a' harom kaposztas diildk a' falu kdriil, Hegyalja, Nadas,
Szikes, Parlag, Kenderasztatd, Borjudeleld, Orrit, Kertalya, Dunarajaro, Telek,
R i v , Malom arok, Tetetlen kulsd, Tetitlen kdzipsd, Tetitlen elsd, is az urasagi
Dunakeszi duld. A szolld diildk pedig Telki, Vacz ut, Kis i s Nagy Somld.
nagyobb riszt rona fekvisiiek, kis i s nagy Somlon kiviil, mely hegy i s egyen
nevezet, a' legeld riszek homok dombosak nivtelenek.
A ' Gddi hatar Duna mellikitdl kezdve a' falu feli, - a' falu alatt i s innen
a' folyopart diild egisz hosszaban szamtalan forrasok liteznek, melyek kdziil a
malomarki diildben csurgd niv alatt ismeretes forras a' legerdsebb i s melyen egy
igen szipet mutato sziklan ahaU egy dies magas zuhatag litez. A falu feletti
forrasok egy patakban osszefolynak i s a' kertalya i s Dunarajaro diildk kdzt a
Dunaba veszi folyasat.
A ' Dunakeszi Monostori r i v mellett a' Duna k i t partjan liteznek a'
tdrokoktol ipitett hidfd romok,'* ugy az Alagi major mellett egy a' romaiaktol
szarmazhatd templom van.*
_
A ' hatarbani fdldmindsigr a' Duna melletti Dulokben iszapos televinyes, a'
sziktd diildkben *nemi szekes, parlag i s kenderasztato televinyes ndviny (: humus :) fdld, icertaly i s malomarok feketes homok, a' tobbi dulokban fehir is
futd homok.
Dunakeszi* kdzsig eldljarosdga
Kelt 1865 i v i December 30.
Szirdki Janos Biro.
4>

4>

*

1. Alag elsd okleveles emiitese 1328. (Dl 40 531., Bartfai 214. teg.) Dunakeszi
helynevenek mdsodik eleme magyar tdrzsnev, elsd okleveles emUtese 1255. (DL 412.)
2. Az 1844-ben meginditott vasutvonaL
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3. Dunakeszi 1546-1559 kdzdtt puszta (Kaldy 240. sz.), 1661-1683 kdzdtt egy
portas fahi, 1686-1693-ig lakatlan, 16S9-tdl telepiil ujji, 1696-ban 6, 1699-ben 16,
1701-ben 39, t703-ban 33 addfizetd csakidfdje van, 1704-ben 6 katonit ad a kuruc
seregnek (Kosiry 17., 68. es III. tiblazat), 1715-ben 18, 1728-ban 44 stb. addfizetd
csalidfd el itt. (Petrdci 133.)
4. A dunakeszi-horinyi revhaznil a Duna partjin rdmai drtorony maradvinyai
vannak, 1935-ben a teriileten feltirist v^eztek, az elokeriilt belyeges t6glik alapjin L u.
364-375 kdzdtt epitettek, a hun betdreskor, L u. 400 kdriil mir elpusztult (Dercsinyi I .
346.)
5. A kdzepkori Alag fahi temploma a XIII. szizadban epiilt, a XV. szizadban
kibdvitettac. (Dercsdnyi I . 346.) Alag faluban 1546-ban meg volt nehiny lakd, 1559-re
te^esen eineptelenedett (Kildy 235. sz.)
6. Dunakeszi lakossiga 1856-ban 958, Alag puszta 30, dsszesen 988; teriilete 10 230
hold.

40.

DUNAPATAJ

Helynevek.
Duna-Pataj kozsdgb^. Pest-Pilis

[114r]
Solt megy^61.

ISO k^rdo pontra. Duna-Pataj mezovdros fekszik Pest-Pilis- es Solt t. e.
Megydk Solti jarasanak azon r^sz6n, mely alacsony fekv^se 's igy a duna
kidnt^seindl fogva is igen saros vid^k, *s melyet e tajon kdzdnsdgesen Sarkoznek
neveznek.
2»k pontra. Ezen varosnak csak egy neve van, mivel ezt tiszta magyar n^p
lakja, 6s koriilotte is Hartat kiv^ve, magyar helysegek vannak, 's igy ennek mas
ehievez6se nines.
3^^ pontra: E varos neve jelenleg igy iratik "Duna-Pataj", korabbi iratok
szerint "Duna Patay", - legregebben pedig, mint a varos 615 pecsetje is, mely
170^^^ 6vhen k^sziilt, igy iratott: Patai. Duna-Patajnak pedig azdrt neveztetik,
mivel a Duna folyamhoz kozel alig egy negyed oranyi tavolsdgra esik. Pataj
hagyomdnyos v^lem^ny szerint e k^t sz6b61 vette az einevezest "pata" 6s "alj"
a csatapat^rol, melyek e vid^ken is a r ^ i hdborus idokben gyakoriak voltak;
azonban vehette az einevezest "pata" sz6t6i, mely lokormot jelent; de sem erre,
sem a masik ehievezesre biztos adatok nem leteznek.^
4^^ pontra: Mikor Epiilt ezen varos? vagy mikor keletkezett? bizonyosan
tudni nem lehet; azonba hogy ez mii igen r^gi varos, 6s a reformatio elott mar [114^]
meg v6h, igazolja az is, hogy Lampe is tort^nelmi munkajaba emUti ezen
varost.*
5^^ pontra: Honnet nepesitetett e varos? azt meg kevesbe lehet tudni. Az
itt lakd regi csalddok eredeti magyar neveikrol, mint Ban, Dobor, Gerocs, Taba
'satt: itelve - azt lehet kovetkeztetni, hogy tan Arpad koraba telepitetett;
azonban egyes csalddok meliek nevei, a monda szerint is azt tanusitjak, hogy
tobb csalddok reszint 'a tatdijdrasi, reszint vallashaborgatasi korszakba koltoztek
ide.^
6*^ pontra: A 3»k pont alatt emUtett veiemenyen kivul, mas egyeb hagyomdny vagy emiek, mely e varos elnevezesenek eredetere vagy annak ertelmezesere vezetne - nem letezven: az e pont alatti kerdesre felvilagositast adni nem
lehet.
Ji^ pontra: E viros hatdriba es teriileten, mely Kalocsa Kis es Nagy Harta
Ordas es Lak vagy maskep Geder nevu kdzsegekkel hataros, eldfordulo topographiai nevek kdzill, e kdvetkezdk fordulnak eld:
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Csatd T6t dulo neve, hihetdleg a csatdtdl kapta ezen elnevezdst; ezen
vdlemenyt megerositi az is, mivel ezen r^t vagy kaszild az i!igy nevezett Szelidi
vir t5-szomszedsdgdba fekszik.
Csepeg szinte dulo neve; mitol vette ezen nevet? erre ndzve sem n^pmonda sem m^s hagyomany alapjdn semmi felvil^gositds nem adhat6.
Csok: lapalyos r^t, az elott vizdllds; elnevezes^rol azonban magyardzatot
adni nem lehet; ezen vizallasos helyrol kifoly6 erek ^s fokok Csok fokdnak, az
ezen fokok mellett elteriilo partosabb helyek Csokhatnak neveztetnek. Igy a
Duna mellett elteriilo dombosabb foldek Dunahdtnak neveztetnek. Itt megjegyeztetik, mik6nt a dunai dradasok alkalmaval a dundbol kifoly6 igak 6s erek
szinte fokoknak 6s medreknek neveztetnek; az azok mellett elteriilo magaslatok
szinte fokhit, medeihat ^s mederddal nevet viselnek. De van ezen kiviil ndmely
ereknek ^s volgyeknek egy sajdtsagas elnevezese is: Pale. Ezen vSlgyes reszek
mellett eso dombosabb helyek pedig Paie-hitnak neveztetnek.

[115^]
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Csorongo: szinte diilo neve, melyrol azonban semmi magyardzatot kozolni
nem lehet.
Homrod: kerti foldek diilo neve; ez arrol nevezetes, hogy a mikor meg a
mostani dunai ved gatak vagy toltesek nem leteztek, a dunlbdl kifoly6 dgon,
mely Homrodnak neveztetett el, olyan viz folyt k i , mely a Viros alatt malmot
hajtott; az ezen volt foly6 mellett felso kerti foldek Homor6di kerteknek
neveztetnek.
Fdvenyes: diilo neve, az ottani fold fovenyes minemvisegenei fogva
koitsonozte ezen einevezest.
Poklos-er: szinte diilo neve, egy hosszasan elterulo vizenyos es mocsdros
volgy, mely az alabb megnevezendo szeh'di t6val van osszekcjttetesbe.
Kalangya: a kaszdll6 foldeknek azon resze, mely az elott bo fii termo fold
v61t, most mar egy resze szdntd foldnek haszndltatik.
Kengyeles: szinte egy dga azon emek vagy foknak, mely a dundbdl veszi
eredetet; neveztetik pedig alakjdr61 a mennyiben kengyelhez hasonlit.
Kopostydn: ket domb kozt elteriilo volgy, mely vizalldsos es szinte a Duna
kiontesebol eredett; ezen nevrol sem lehet semmi magyardzatot adni.
Hattyas: vizallasos es mocsdros teriilet, hajdan t6, az ott neha mutatkozott
hattyakrol kapta a nevet.
Szito: szinte vizalldsos hely, mely szinte a dundb61 kapta es kapja jelenleg
is a vizet, mintegy szitja innen Szit6.
Ferto: a mintegy 200 hold kiterjedesu Nadas, mely az itteni tijbeszed
szerint retnek neveztetik; hajdan t6 lehetett, - es taldn azert nyerte ezen
einevezest.
Pirka: szinte reti diilo neve, melynek ertelmet magyarazo adatok
nincsenek.
Tatdr-ret: rettseg vagy is nadas neve, melyrol az a hagyomdny, hogy a
Tatarok azon nadasba hajtattak be a Magyarok altal, es abba bele is vesztek.
Orkosd: egy domb, mely mellett szoUok vannak; ennek elnevezeserol a
nep monda azon magyarazatot adja, hogy ez ebbol lett: old, kosd t. i . az
ellenseget.
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Birdver^s: a kalocsai foldek melletti hatdrsz^len levo szantofoldi duldcske
neve; a hagyomany szerint azon helyen birot vertek.
Szelid: Igy neveztetik a Varos hataranak a Varoshoz kozelebb eso delkeleti r^sze Szeh'di puszta czim alatt;* ettol vette a nev^t egy mintegy
feim^rtfoldnyi hossza^gban elteriilo t6 is, ^s egy r6gi vdrrom vagyis annak csak
helye, mely jelenleg is Szelidi vdmak neveztetik, melynek sanczai vagyis arkai
most is megvannak ^s Varfok n^wel neveztetnek. Ugyan ahhoz nem messzire van
egy dombos emelkedett hely, melyet Szilidi hegynek hivnak. Elnevezesenek
eredete bizonytalan errol semmi hagyomany nines. Meg azt sem lehet tudni,
hogy azon Var magyarok altal-e vagy tin a Torokok altal epitetett; azonban
azon Vdrrom kornyeken talalt cserep edenyekrol es umakrol azt is lehet
gyanitani, hogy azon Var Romaiak epitmenye volt.
Szentkirdly: a Varos hataranak keleti reszen levo puszta, mely a Kalocsai
firseki Uradalom tulajdonahoz tartozo szinte ily nevii pusztaval hataros, 's
illetoleg ez a ket resz tesz egy egeszet, mely csak ez elott mint egy 50 ewel lett
ket feie hasitva. Elnevezeset melyik szent kiralytol Istvantdl awagy Laszlotol
vette? tudni nem lehet. - Az ezen Varos tulajdonahoz tartozo reszen szinte
van egy regi vamak nemi nyoma, a honnet az a ter, hoi a romok mutatkoztak,
most is Sz. Kirdlyi Vdmak neveztetik.*
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Orjeg: ez egy 1600 hold kiterjedesii Sz. Kiralyi pusztdn belol keletre eso
terseg, melynek egy nagy resze vizalldsos mocsar es ingovany, mely zsombdsnak
neveztetik. Ugyan azon tersegen van egy kisse emelkedettebb resz, mely Raffai
Szigetnek neveztetik. Szinte azon a teriileten nyiilik vegig eszakrol delre az ugy
nevezett Kigy6s-ir, mely csavarg6s alakjdtdl vette ezen einevezest; ez azon
Kigyds mely Domsodon felul levo ugy nevezett Agyagosi dunaszakaddsbol veszi
eredetet, es egyesiil a K . Sz. Mikldsi hataron keresztiil meno ugy nevezett
Bakerrel. Ezen Orjeg szinte oszvekottetesbe van az Ocsa helyseg mellett elteriilo
ugy nevezett turjdnokkaL Ezen Orjeg a Kalocsai es azzal hatdros alsobb
kozsegek hatarain vegig vonul, es Sz. Istvdn kdzsegnei szakad a dundba. Mitol
kapta ezen nevet, tudni nem lehet, mert arra semmi nyom nem vezet.*
Jegyzette
Otvos Jdnos mk
Jegyzo.
Heljmevek Jegyzeke Duna Pataf

kozsegbol.

* * *
1. A Pataj helynev a regi magyar Pota, Pata szemelynevbol keletkezett magyar
nevadassal, az alapjaul szolgalo szemelynev talan osszefugg a csagataj bota, azaz 'ujszUlott
teve, tevecsiko* fohewel. (Kiss 191., 254.)
,
2. Dunapataj elso okleveles emlitese 13%. (Csanki 111. 315.) Lampe muvere lasd
Abony 1. jegyzetet.
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3. Pata 1548-1580 kozott n6pes telepOlds (Vass 172.), Dunapataj 1647-ben 4,
1661-ben 3, 1668-1683-ban 2 portas telepai^s, 1686-ban lakatlan, 1689-t5l fokozatosan
ujjatelepul stb. (Kosary 19.), 1715-ben 79, 1.728-ban 188 stb. ad6z6 csalidfcSe van.
(Peuoci 142.)
4. Szelid egykori telepiiles, elso okleveles elofordulisa 1561. (Szarka 106.) A helynev elozmenye takln ^ y szelki -foly6, -viz fele szerkezet volt, amellyel a Duna holtagdt,
morotvajat neveztek. (Kiss 602.)
5. Szentkiralyra lasd Bogyiszlo 1 . jegyzetet.
6. Orjegre Usd Csandd 2. j ^ z e t e t .
7. Dunapataj lakossaga 1856-ban 5495, terUlete 15 506,5 hold, Vejte i$ Ivan puszta
1061,5 hold, Szelid puszta 3230 hold, Alsdszentkiialy puszta 3171,25. hold, osszesen
22 965,25 hold.

41.

DUNAVECSE

(P.H: D. Vecse M. Vdros)
Duna Vecse fekszik Pest Pilis 6s S6\t tdrvenyesen egyesult Vdrmegyek S61ti [1
jardsdba, a s61ti jdrds felso 11. kozs^geinek hivatali szekhelye.
Kozsegnek neveztetett eloszor 1692. ev tajdn, midon a Torokok Budabdl
kiveretve Magyar orszdgot szerte romboltdk, - a midon a mostani Vecsehez alig
4 mertfoldre fekvo Sz. Imrei puszta, es szinte fei mertfoldnyire fekvo Feheregyhaza es Csandd pusztik akkori kozsegek lakossai szetverettek a dul6
Torokok altal, - ' s hogy az emlitett Sz. Imre, Feheregyhaza es Csandd pusztdk
169218 kozsegek vdUak, ki tetszik az erintett pusztdkon fent maradt's most is
Mthat6 Templomok romjaibdl, - a honnan az elszakadt lakosok legnagyobb
resze a Duna melie a mocsdros lapdjos helyekre huzddvdn, alapitottdk DVecse
kozseget.^
A mi a kozseg elnevezeset illeti, a nep ajkdn fenn maradt monddkbdl k i
indulva, az onnan eredt vdlna, - hogy a telepitS lakosok, Sz. Imre, Csandd es
Feheregyhdza pusztdkat - melyek kiterjedese 17827. h61d, - az osztatlan
F61dvdry Nemzettsegtol, a dunamelletti letelepedesdk idejetdl fogva igen csekeiy
dij mellett birtdk haszonberbe, *s keveset tdrddtek v61na azok vetes dltali
termeiesevel, hanem inkdbb barom tenyesztesre forditottdk idejoket, innet ere- U
det v61na a vdros mostani vetse nevezete; - t: i : hogy a telepitS vet - se (: meg
is meg ei :).^ —
A "duna" meliek elnevezeset pedig val6sziniileg onndt vette, mivel kdzvetlen a duna balpartjdn fekszik, 's jelenleg mdr a kdzseg fekvese a duna
kiszeiesedese dltal oly veszeiyesse vdlt, hogy a dundhoz meg most alig 50. dl
tdvolsdgra levo reform: Egyhdz, - a dundnak tovdbbra is igy terjeszkedese
folytdn, a viz dltal elfog sodortatni, - ha csak e tdrgyban intezkedesek nem
tetetnek.
DunaVecse varossd lett 1761^611^ jelenlegi lakossainak szdma 5257. leiek
kik kozzul 4770. reformatus, 187 zsid6, 220. Rom: Catholica es 80. agostai
valldsu.^
DunaVecsen tartatik 4. orszdgos vdsdr u: m: februdr 14^", Mdjus Sen,
Julius 26^1 es September 29^" es ket heti vdsdrt u: m: kedden es penteken.
DVecse hatdra r6na, oszvesen 6198. 1/2 hold, ebbol 909. hold szdnto,
454. 1/2 hdld ret, 3735. h61d legelo 1100. hold szolo fold melybol azonban
nagyresze a lakossdgnak a szolott ki vagdalgatja, es a hatdr csekeiysege miatt
gabondt termszet benne.
A hatdrban levo dvlck kovetkezok:
Also nyomds, nevet onnan vette mert a vdros als6 vegen esik.
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FelsS nyomas - nev^t onnan vette mert a varos felso v^g^n esik.
Borbeiy kopolya dulo, a Borb61y nevet onn^t vette, mivel a fSldek
els6ben tort^nt diilozesekor, ezen dulot Borbdly nevezetiiek birtak, a kopolya
nevet pedig onn^t mivel a duna kiontdse dltal az emlitett diUoben kopolya is
szdrmazott.
Nagysz^k kiit diilo fekszik szikes hellyen lapalyos helyen, hoi a duna
kiontdse iltal nagy nadas v61t, most kev^ssd nddas inkabb kaszdld.
Karahegy diilo, kiosztaskor Kara nevezetuek birtdk, homok dombos hegy.
Ldszlo kopolya diilo, a kiosztdskor Ldszld neviiek birtdk, ahol a duna
kiontese altal kopolya szdrmazott.
Egyed hegye diilo, a diilo elnevez^sekor Egyed nevuek birtdk homokos
dombos hely.
Csonka diilo, a diilozeskor ki maradt darab fold. Fuz volgy dtilo, a duna k i ont^se dltal folydsos eres lapdjos.
Danits diil6, a duloz^skor Danits nevuek birtdk.
Kok^nyes dulo, ezen dulo szantds aid forditasakor kok^nyt termo tusk^s
hely v61t.
Fodor dulo, a dtil6z6skor Fodor nevuek birtdk.
Gero dulo, - a dulozeskor Gero nevezetuek birtdk.
Szab6 dulo, - a dulozeskor Szabo nevezetuek birtdk.
[119^]
Marton sz^ke - szekes vizenyos hely.
Keiet, - legeldul haszndltatik, - a dundnak az elotti gyakori kiontesetol
kopolyds nedves, godros vizdlldsos hely.
Tartozik m^g a varos hatardhoz egy dunai szigetis mintegy 100. h61dnyi,
mely sziget, a Melt6sdgos Foldvdry Nemzetts^g es kozseg kozott 1860.Marczius
30an kotott urberi egyesseg folytdn a Reform: Egyhdznak ajdndekoztatott,
melybol az Egyhdz haszonberbe adds dltal szep jdvedelmet huz.
Megjegyeztetven itt, hogy Duna Vecse vdros leveitdrdban a kozseget iUeto
statistical adatok nincsenek, hanem ha a tisztelt kiad6 lir e tdrgyban hiteles
iratot kivdn, sziveskedjek az osztatlan Foldvdry' nemzettseg leveitamokahoz
Pesten lak6 G16sz Sdmuel Tekintetes lirhoz fordulni.*
Kelt DVecsen 1864. Janudr 29.
Mat61csi Jozef
jegyzo
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* * *
1. Dunavecse elso okleveles emlitese Vecse neven 1 3 3 2 - 1 3 3 7 . ( O R T V A Y T . : Magyarorszag egyhazi foldleirasa a X I V . szazad elejen a pdpai tizedjegyzekek alapjan feltiintetve. Bp., 1891-1892. I l l )
2. A Vecse helynev puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az- alapjaul
szolgalo szemelynev valoszinuleg szlav eredetu. (Kiss 192., 576.) Magyarazhato azonban
otorok nyelvbol is ez a szemelynev. ( G Y O R F F Y G Y . : Tanulmanyok a magyar allam
eredeterol. Bp., 1959. 62.)
3. Dunavecse lakossaga 1856-ban 4027, terulete 5589 hold, Csanad es Fejeregyhaza
puszta 6007 hold, osszesen 11 596 hold.
4. Jelenleg a Pest megyei Leveltar orzi: X l l l . 2. A Foldvdry Nemzetseg Kozbirtokossagi Lev61tdra 1 7 3 3 - 1 8 7 9 . A fond terjedebne 3,50 iratfolyometer.

42. D U S N O K

Helynevek

[120']

Dusnok kdzs^gbdl Pest Solt megy^b^I.
Ezen kozsdg neve, mely elSadds szerint ezen ricz szdtdl "duska" vagy
"dusuk", - ellenben mdsok hajdan a* Dus csalddoWnak, vagy Dusok^nak lenni
veiik, vagy hogy a' birtokosok, 6s lakosok is dusak vdltak? vehette eredetet. *
Orkenyi Ferenczy J6zsef szerint Dusnok kozseg hatdra 1639*>en m^g
puszta volt,* *s birtdk vdna akor Miskei Jdnos, €s Veiess Istvdn; de 1727^*" mdr a
kalocsai ersek birtokdhoz tartozott, — jelenleg pedig 1832^^1 kezdve a' kalocsai
fokdptalan birtokdban letezik. Nepesedett Fajszrdl, Kalocsdr61, 's mds tdvolabb
videkekrol.
Lakosainak szdma mostansdg 2667. leiekbol dll,^ — a' dalmata rdcz nyelvet beszeiik. Azonban a' ferfiak magyarul is jdl, vagy eieg erthetden beszeinek,
de a' nok annak megtanuldsdt61 igen idegenek. - Rom cath hituek, es a
leiekszdmba 54. zsid6 is szdmitva van. - ' A ' csalddfoknek legnagyobb reszben
eredeti magyar a' nevok.
Fekszik ezen kdzseg Pest Solt megye Solt kalocsai jdrdsdban Kalocsa
erseki vdrost61 deiszaknak egy dllomdsnyira Fajsz, Bogyiszl6 Is Miske kozsegek,
Hajds vdros, *s Haldsz, Bek, Kiilso Bogyiszl6 es Izsdk pusztdk hatdra kozott, a'
duna foly am a* deinjmgati hatdrdnak egy kis reszet 4 - 5 . szdz dlnyi tdvolsdgban
erinti, es szakgatja.
Egesz hatdra, mely 60 1/4 urberi telket, 's 14 1/2 zselieri urber telki
dllomdnyt foglal magdban 11576 holdra terjed, dltaldban rdna, j6 fold; itt ott
szikes, es futd homokos terflletet is mutat.fbl, valamint eieg magas emelkedesfl
helyek is taldltatnak, - de vannak mindenfele nagy lapdlyok, igen sok nddasok,
mocsdrok, es fokok, melyek kdzdtt a* "Vajas" er, mely nagy medrebe elegendd
vizet szokott a' dundbdl nyemi, legnevezetesebb, 's melynek torka Foktd
kdzsegnei van elzdrva eros fdldtdltessel, 's annakutdnna a' kalocsai, bdtyai,
miskei, dusnoki es siikdsdi hatdrokon kanyarogva, 's a' bogyiszldit erintve, a'
Karaszi es siikdsdi erseki erdok kdzdtt a' nagy dundba dmlik az ugy nevezett
vajastoroki csdrda mellett.
Megemlitest erdemel itt azon 8000. folyo diet meghaladd, 's a' duna
kidntesenek meggdtoldsa vegett tul feszitett szorgalommal felhdnyt nagyobb
kissebb Vedtdltes, mely altal a* nep, buza, 's egyeb vetemenyezeseit a' duna
nydri dradasai ellen tdbbnyire biztositani sikeresen igyekszik, es ezen sok
tdlteseket a' sziikseges helyeken es tdjekokon csupdn dnerejevel ezen kdzseg
nepe keszitette.

[^20^]

124

PESTY FRIGYES HELYN£VTARA

A ' hatirbani teriOeti helynevek.

'1

Elegyur legelo, 6s vetem6nyes kertek, melynek neve a' foldes lirral elegyes
kdzlegeldtdl veszi eredet6t. Czella pal6 vagy mocsar, Czella nevu lakos tanydjdrdl, mely egy koron ezen mocsdr partjan 16tezett, neveztetik. - OrdSg kut
vagy ut, a' benne lenni szokott igen m61y sdrrdl. - Domanyi fok, jelentds6g
nelkiili tekervdnyes keskeny fok. - Kingyelus, v Kengyeles, terulet6n a' lakossag
kaszdll6r6tjei, urasagi erdo, 6s nadas vizallasos mocsdrok lathat6k. - Utyfalu,
valosziniileg ijjfalu, hoi az dkorban kisded telep 16tezhetett. — Andritska pal6.
bizonyos Andrds nevii haldszrol neveztetik, aki ezen mocsdrban szokott rendessen haldszni. - Szenokos, vagy Sz6ndshdt a' sok sz6na term6srdl, mely urasdgi
erdovel 6s m61y nddas mocsdros vdlgyel korittetik. Szdraz pal6, sz61es m61y
mocsdr, melybol bdr a' viz ki nem folyhatott, m6gis egykor egy nagy szdrazsdg
jdv6n a' viz belole kiapadt, 's errS mintegy eml6kiU szdrazpal6 nevet nyert. Lutdricza fck, sz61es, m61y mederrel, a' dundt a' vajas6rrel 6s nddasokkal kcti
ossze; drvizek idej6ben a' bogyiszldi lakosok a kiilso pusztdjukbeli kdzleked6st
nagyobb jdrmuvekkel ezen fokon szoktdk fenntartani. - Gardb, hihetdleg a
nemet "Grab" szobdl szdrmazott, a* menyiben ezen erddbol 6s kaszdll6r6tbol
alio kis tdj6k a* Vajas nagy medr6vel, annak bal oldalan vagy nagy drokkal
komyeztetik. - G6recz, nagy teriiletu nddas mocsdr; igen szep es sok nddat
terem, a* vajas 6rrel egy sz61esfok koti ossze. — Karaszi pal6, nddas mocsdr,
mely bizonyos Karaszinak a* parton mellette levo kertj6r61 neveztetik. — Kozmar6t, kaszdll6, hallomds szerint, r6gente, nad 6s erdo vdgas alkalmaval bizonyos
Kozma nevfl egy6n, egy magasabb helyen k6sz\ilt gunyhdban bort m6rt a'
munkds n6pnek, mely taj6k, ugy a nddas is annak nev6r61 neveztetik az 6ta. —
Kerekto, ez nddat termo lapdly, kerek alakjdtol nyerte nev6t. - Molndr fok,
onnan neveztetik, hogy drvizek alkaUndval azon fokon hordtdk a* molndrok
nagyobb jdrmuveken a' falubol a' gabondt meg6r616s v6gett a* dunai malmokba.
- Dohanistye, vagy dohdnyfoldek, onnan nyerte nevezet6t, hogy a* lakosok
ezen fold darabban mindig dohdnyt termesztettek r6gente. - Babin hdt, vagy
asszony domb, kiss6 emelkedettebb kaszdlld. Balog fok, onnan neveztetik, hogy
midon a' haldszok a' falbol haldszni mentek, a' Vajasrol balra fordulva kellett a*
haldszto vizben kanyarodniok. - Fekete erdo, a' kalocsai f6kdptalan6, r6gente
igen siirii nagy erdo volt, nevezet6t a' benne mesziroi feketedd nagy fekete
mohos fdktol nyerte. - Lezga pal6, vagy mogyords mocsar, nddas, a* mogyor6s
bokrokrdl neveztetik, melyek a partjdn sCrun novekedtek. — Mikolsicza, kaszdlld r6t, a' mellette levo mocsdr 6s nddastol, bizonyos Mikl6s nevu embemek
gunyhdja volt a tajon, melyben 6jjelenk6nt tanyazott haldszds utdn. Lenes, erdo, hihetdleg a kozotte 16vd kertekben termesztett sz6p lenekrdl
neveztetik, mely erddben a* felvigydzd keriildnek vagyis csdsznek ujjonnan
fazsindely fed61 alatt epiilt lakasa van. - 6 falu, most kertek, k6zbesz6d szerint
hajdanta itt telepult eloszor Dusnok, mit az omladekok dombjai, sok kisebb
nagyobb kd, tegla, es cserebdarabok is k6ts6gtelenul tanusitanak. Nagyhdt,
kaszdllo, kiss6 magasabb fekv6se, 6s teijedelm6rdl neveztetik.
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Epeijes, kaszilld, nevdnek eredete esmeretlen; az 1853i dunai nagy drviz a'
bogyiszldi kis Duna dsdsbdl iszappal magasan feltdltdtte, 's most fuzfa sarjaddkot terem.
Dvorina, nagy nddas mocsdr volt, ez is magasan beiszaposodott ugyanakor,
's most fiizes.
Gerbovdcz, vagy GorbeerdS, tekervdnyes fekvdse miatt igy neveztetik.
Szabadandrasicza. Vizdllds 6s nddas, bizonyos Szabadi Andrdst61 veszi
nevezetet, kinek ezen mocsdr partjdn kertje, 6s kis gunyh6ja volt.
Tiiskos, erdo, a' benne teremni szokott tiisok bokrokrdl, 6s bozotokrdl.
Szarva. Kaszdlld 6s kertek, 's gyiimolcsosok, ezen tdjdkon taldlt dllat
szarvdrdl.
Bdlint kertje. Vetemdnyes, 6s gytlmdlcsos kertek, - bizonyos Bdlint nev6t61 vette eredetet kinek ezen tdjdkon bizonyal v legnagyobb v legszebb kertje
lehetett.
Kisvdrad, nagy vdrad; nevezetet a' nagyvdradon Idthatd foldsdncz maradvdnyjdtdl szdrmaztatjdk; jelenleg mindkdt teruleten gyihnolcsos 6s vetemdnyes
kertek, vagy fiizes erddcskdk, valamint szdntd foldek 6s kaszdllo rdtek, 6s nadas
is 16teznek; a' foldvdr vagy sdncz tortdnete esmeretlen; Nagy vdradtdl egy szdles
m6\y fok vdlasztja el kisvdradot, - melynek fekv6se amaz6ndl sokkal alacsony abb, 's egy volgyje nddas.
Haldsz. ez egy eg^sz nagy tdjdk nevezete, melynek eredetdrdl mi se
tudatik. Szomszddsdgdban a' kalocsai irseksdgnek hasonnevu kis pusztdja szintdn
letezik; szdntd foldeket, kaszdlldkat, 6s ndhdny vetemdnyes kertet fo^al magdban.
Fodorfok, tekervdnyes apr6 kanyarulata adta nevezetet.
Mosdfok. bizonyos eredete nem esmertetik; hanem mdgis onnan vehette
new6t, hogy drvizek idejeben, m6$ toltesek nem hdnyattak, se hidak nem leteztek
a' kdzlekedds eszkozldse cdljdbdl, a' benne volt m ^ y vizben a' rajta dtmendkk
meg mosakodva lehetett dthatolniok, vagy hogy a' sarat lemosni szokta a'
kocsirdl.
Nydr. egdsz diill6 szdnt6fold, 6s kaszdll6b61 dlld terulet; nevdnek eredete
ismeretlen.
Varaszlik, varaslik: egy igen alacsony mocsdros tdjdk, vad sdsat kdkdt
terem.
Piskei: egy alacsony fekvdsii szdntdfoldet 6s kaszdlldrdtet magdban foglald
teriilet.
• B6\a fok: onnan neveztetik, hogy ezen fok a' kalocsai Erseki "B6k"
pusztdrdl keletkezv^n, a' dusnoki hatdron dtfolyik abdl az esso v hdviz a' Vajas
6ibe. - regente sz6p nddat termett, mely most kifogy belole, miutdn a* vajas
mellett magas eros fold toltds altal (belole) az drviz kifolyasa elzdratott.
Budzsak, vagy zug6 azon gyiimolcsos 6s vetemdnyeskertek, 6s legelS nevezete, mely a' Vajas errel, 6s Dusnok nyugotszaki T6sz6\e\e zugot
kdpez.
Mlecseta, vagy sejke paid, - alacsony lapos tajdk a' benne Idtezd sok sejke
fiir61.
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Feket: egy hatarrdsz nevezete, a' fekete mocsarrdl neveztetik, mely ab61
egy nagy volgyet kdpezve jelentekeny teruletet foglal el; a' magasabb fold itt j 6
termo.
Hatits, ^ hatas fold, igy neveztetik ezen foldteriilet, a' menyiben mellette essos idoben a' szdles vdlgydn tart6s viz szokott yesztegelni.
Csanadi fok, tudomas szerint bizonyos homokmegyi Csanddi nevii egydn
halt bele nagy vizdradaskor; amely esemdny adta neki e nevezetet, - a' vajas
drbdl ezen fokon rohant ki regente az egdsz hatirt elborito vizar; mintegy
2 5 - 2 8 . dv 6ta azonban az ellen nagy foldtoltds vddi az annakelotte ostromolt
nagy teriileteket.
Kakas paid, vagy mocsar, a' benne teremni szokott surii kikdrol neveztetik.
Jermakhiza: eredete a' nevezetnek nem esmertetik. E z egy egesz diilo
illetoleg nagy darab rdsze a' hatimak, buja j6 fold, mely kedvezo ido jaraskor
buzit, zabot, vagy kukoriczat dusan terem, ds e rdszben "gabona tarhaza" nev> t
kellene viselnie.
Maria fok. Erol a' hagyomanyos hiedelem azt regdli, hogy a' Sziiz Maridt
az oregek lattak volna ezen fokban djjel fiirodni, 's a* tole nem mesze allott
fuzfa alatt fdsiilkodni. - melynek emlekdre a' hivo buzg6 nep sajat koltsdgen
csakugyan egy kisszerii kapolnacska alakU emldket dpitett, holis Sados Boldogasszony napjan biicsu jarassal szokott dvenkent ajtatos menetben megjelenni.
Viza volgy, onnan veszi nevezetdt, hogy regente nagy aradaskor egy viza
uszott ki a' vizarral a' dunabol, 's apadas utan ezen volgy mdlyedesdben
talaltatott.
Szerkovistya gorond, es fok, az egykoron nagy mennyisdgben azon
gordndon termett czirokrdl, mely raczul szerkovat tesz, 's ugy a' mellette levo
fok is neveztetik. — Egydbkent igen j 6 gabonat es kukoriczit, zabot termo fold.
Kecskefok: nevezetdnek eredete nem tudatik; a' medre igen csekdly.
Lugos, egy nagy diillo, melynek kdt magasabb dombjan szdmos tanyai
lakok, 's dpiiletek Idteznek, hoi a' lakossag valamint rdgente, ugy mostis marhait
szokta kiteleltetni. - A ' masodik szallasi tanya mellett elteriilo emelkedett
dombon rdgente mintegy 15. hold szollovel volt beultetve, melybol az urasdg
ddzsmat sohase kapott. A ' diillo ezen szallas tanyaktol nyerte nevezetdt - a vagy,
ami szintdn val6szinii lehet, hogy amennyiben az itteni sz6116skertekben igen
sok lugasok voltak, a' szallastanya is ettol neveztetett el; mintegy 20. esztendo
elott azonban a' szollotokdk mind kiirtvak, *s a' fold azota gabona nemiiekkel
vettetik el. A ' kiirtott szollofoldeken Idtezett di6fak kozol jelenleg is igen sok
letezik meg itt ott, 's arataskor a' hosdg ellen drnydkot adnak, 's az izzad6 's
faradt munkasoknak enyh helyet szolgaltatnak.
Lugosi sziget, a' lugasi szant6fdldek melletti alacsony kaszall6.
Lugosi paid v mocsar, szintdn a' lugosi szallasi tanydkr61 neveztetik; ezen
paid also vdgdn az als6 arviz ellen felhanyt toltdst 'az 1838' pesti nagy arviz
alkalmakor a' feliilrol rohan6 drviz athagvan a' toltdst megszakgatta, 's ugyanott
egy, mondas szerint feneketlen tojasdad alaku mdly nagy gordot vajt, melyet az
18621 Februar 8^n ordasi tdltds elszakitasabdl dzdnldtt nagy arviz ismdt szelesbitett's mdlyitett is; - ds ezen kobolya keletkezdse 6ta sarkanytdnak neveztetik
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leginkabb azdrt, mert ezen t6ba, bdr mintegy 100. • 61 a' teruletfi, nydrban
usztatdskor tobb 16 bele fiiUadt, a' ndp a^t dllitvan, hogy a* sarkany hiizta
azokat a' mdlysdgbe.
Gaticza, vagy gat, mely rdgente a' dusnoki hatart a' hajosi hatartol
elvalaszto nadattermo szdles mdly dren azon okbol volt felhanyva, hogy a' szdna
termdst a' tuls6 hatarr61 az innensore nydron athordani lehessen, mi a sipsai
dren, a' viz es mdly sar miatt eszk6z61het6 nem volt, - mely ritka dvben
szokott kiszaradni.
Panna tava: nevezetdnek eredete bizonyossaggal nem ismertetik, jelentektelen mocsdr, nddat's kdkdt terem.
Dermitzka t6: rdgente itt sok hal haldsztatott k i ; 's nevezete gyam't61ag
termo t6=t61 szdrmazik, amelyet a' raczok elrontva, hal termo t6 helyutt
kul6nfdle kdppen vdltoztatva dermitzka-t6nak kereszteltek el.
Natka: hihetdleg az ott Idtezo fokban teremni szokott apr6 nadtol
"Nddka" veszi nevezete eredetet, melyet a' hajosi, miskei hatarokkal, es homorodi fokkal koritett, ' nagyobb reszt szantofoldbol, kaszalldbol ds nadasokbol
alio nagy foldteriilet neveztetik.
Czerkovicza: Egyhazdomb, mely helyen hagyomany szerint szentegyhaz
letezett valaha, mit az ott lathato ko es tdgla darabkak kdtsegkivul igazolnak.
Homorodi fok: eredeti nevezet, melynek a' vize a' kalocsai hatarbani
orjegekbol eredve, a' miskei hatdron dt a' dusnoki hatart drintve, a' Vajas-erbe
mielott beomlandk, also torkolatandl a' kalocsai ersekseghez tartozo Vizi malomhazban 3. orolokovet hoz mozgasba. — Aratasig van anyi vize, hogy rekgelve
egy kovet forgathat, - de eztan kdso oszig, midon az essozdsek mar gyakoriak,
's az orjegek is vizzel telvek, ds azokbol lijjolag eleg vizet nyert, dvenkint
sziinetel.
Natkai zug: igy neveztetik egy kis tajdk, mely a' szantofoldek, 's a' Miskei
hatar, es miske=haj6si orszagut k6z6tt, kopar legelot, es zsombekos volgyet
kdpez, 's majdnem hasznavehetetlennek mondhato.
Natkai sziget: 6rjegekkel ds zsombdkokkal komyezve szenat termo tajdk,
- mely egy oldalr61 egy nadassal is korittetik.
Mankucsa sziget: szinten zsombdkos orjeges vadhely, a' menyiben aliando
mocsart tartalmaz, es semmi hasznot se szolgaltat.
Disnos paid: rdgenten a' sertds nyaj legelesere hasznaltatott; minthogy
benne allandoan viz letezett, 's a* sertdsek benne a' zsombdkok es hinar kozott
mindenkor elegendo taplaldkra talaltak; - jelenleg pedig, mivel szantofoldek
kozott Idtezik, csak csadet teremve kevds hasznot ad.
Nadas volgy: a' haj6si hatdr szdldn nddat, gydkenyt, es kakat termo
mocsdr.
Magoshat: zsombekos orjeges v61gyel vegyesen koritett szantofold.
Sarfok: nevezetdt a' benne mindenkor lenni szokott nagy sdrtol nyertte.
Szent istvdnyi to. Miert neveztetik igy, nem tudatik, - ds hogy mikor
keletkezett ezen az arviz altal vajt melysdg? szinten esemeretlen. Ezen tonak
kozepe Dusnok kozseg, es kiilso bogyiszlai puszta hatarat kdpezi.
Tofarka: eredeti neve megdrteti, hogy egy volgyes rezsiitosan vegzodo
lapdly, melyndl a' viztarto mdlyebb t6 kezdetdt veszi.
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Olari to, illetoleg m61y szdles volgy, mely elobbi dvekben soha se szdradt
ki. Nevdnek eredete nem esmertetik, - kozepe hasitja a' dusnokit a' kulso
bogyiszloitol.
Olari legelo: nevezetdt a' fennebbi nagy es szdles volgytol kapta, kozos
legelo.
Kerekto: jelentektelen hinaros posvany, alakjarol neveztetik, evenkint kiszarad.
Lapishati fok: egy rona legelon atkanyargo szdles fok.
Martonhaza: kukoriczas kertek, holis bizonyos Marton lakosnak volt
hazarol a' mellette eherulo nagy legelo is vette nevezetet, 's a' rajta levo fok is.
Sebesfok, raczul bezzava fok, a' Vajas drbol nagy aradaskor bele todulo's
igen sebesen folyo viztol vette elnevezesdt; ezen fok torka jelenleg eros
fbldtdltdssel van ellatva, mely a' viz kirohanasat bizton g^tolja.
Izsaki pale, V mocsar, az izsaki puszta es a dusnoki hatar szdldn lapos,
vizallasos termdszetdrol nyerte elnevezdsdt, ugy szinte a' hasonnevu fok is, mely
annak medrdn kdpzodve, kdsobb a' sebesfokkal egyesul.
Garab: egy magasabb fekvdsvi, kukoriczas, ds gyiimolcsos kertekbol alio
terulet a vajas dr jobb partjan legelotol komyezve fekszik; ezen terulet legmagasabb tdjdkan letezett hajdan valamely szerzetesek zardaja a' vajas dr par^an,
melynek utoso omladdkai ezen szazad elso 's masodik tizeddben hordattak ds
asattak ki a' lakosok altal, 's azokat dpiiletek alapjaiba hasznaltak el, ezen
romok kozott egy mintegy 2 1/2 mdzsas harangot taldltak akoron, melyen
tudomas szerint csupdn egy feszulet volt lathato, de feUrat nem volt rajta. - a*
harang oble dp volt ugyan, de a' fdl koronaja le Idvdn torve e* miatt nem volt
alkalmazhatd harangozasra, 's igy becserdltetvdn, a' helyiitte nyert kisebb harang
most az itteni toronyban a' haldoklok rdszdre hasznaltatik.
Garabi fok: a' mellette fekvo gardbi kertektol nyerte elnevezdsdt.
Kovdcs fold: a' legelo kozott fekvo kukoriczas kertek ezen nevezetdnek
eredete esmeretlen, — melyrol a' korotte fekvo kozlegelo is neveztetik.
SziU bokor, vagy szilbokor: kukoriczas kertek, melyeknek egyikdben Idtezett nagy borok szilfatol nyerte elnevezdsdt, a' Plandistye nagy legelo mellett.
Pldndistye: nagy kozos legelo, a' hdtasabb rdszdn levo kukoriczas kertekkel. ezen elnevezdsnek eredete esemeretlen; azonban a' latin "planum" sz6t61 a'
rdcz lakosok elrontva szdrmaztathattdk, ez a kdzvelemdny.*
Kdlvdria: kukoriczds kertek, a' mellettok dll6 kalvdria, vagy harmas fesziiletrSl igy neveztetik, valamint a' koriilotte levo legelonek is ez a neve.
Kortvdlyeshdt: kukoriczds kertek, a' rajta Idtezett rdgi nagy vadkorte
fakr61, melyek most mdr kiirtvdk.
Hdt. A ' helyseg mellett emelkedett fold teriilet, egy rdsze temetkezdsi sir
kert, *s masik rdsze gabonat termo fold; magasfekvdsdrol neveztetik.
Miklostava: hagyomdny szerint rdgente MiWos nevii ember fuUadt bele
nagy dradds idejdben, kinek nevdrol nyerte ezen elnevezdst.
Pieskovistye, vagyis homokoshely, arr61 neveztetik, hogy dpitdsekhez a'
sziiksdges homok ezen tajdkrol hordatik; godros buczkds hely a kdzlegelon.
Bag6 gorond: urasagi erdo, ds kaszdlld, mely erdoben letezett nagy odvas
fakban rdgente, mig azok ki nem vdgattak, a' fiiles baglyok tanyaztak.
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Kovacsfok: a' vajasbol eredett fok, mely elnevezesnek eredete bizonytalan,
ezen fok torka a' viz kiontese ellen oly toltessel volt ellatva, melyen a' kocsik
batran atjarhattak, - melyet azonban az 1862i nagy arviz meghagott 's a'
kirohant viz oly nagy godrot vajt sebes zuhanasa altal akadalyozhatlanul; hogy
armak mdlysdge apadas utan a* 4. olet megkozelitette; de ezen mdlyseg azon
dvben ismet eltoltetett, melyhez mintegy 500. ember munkaja igenyeltetett, kik
Idszan V cserenyen hordtak bele a' 3000. kocsi teheren szamitott roppant sok
foldet; ds igy ezen eros toltds kocsikkal ujjolag lathato lett.
A ' kozsdgben levo uccaknak's kozeknek nines kiilon neve; melyek kozol
a* nagy v oreg utcza, — helyseghaz utcza; Templom utcza, — Temeto utcza, Szaraz malom utcza, - folyocska utcza, kovacsfoki sor, emlittetnek; - a' tobbi
falurdszek, vagyis: regi falu, lijvaros, hati falu, atalanosan neveztetnek.
Kelt Dusnokon Januarho 7en 1864.
Barczy Karoly
jegyzo altal

Bolvari Ignac Biro

* * *
1. Dusnok helynev koznevi elozmenye a cseh eredetu, regi magyar dusnok; elhunyt
ura lelkeert az egyhaz reszere bizonyos szolgaltatasokat kotelezoen v ^ z o nepesseg telepe,
maskent 'torlok falva'. (Kiss 193.)
2. Elso okleveles elofordulasa 1408. (Csanki I I I . 326.) Lakott helyseg 1548-1620
kozott. (Vass 163.) Hianyoznak az adatok 1 6 4 7 - 1 6 6 1 kozott portaszamaira, 1668-1683
kozott 0,33 portas helyseg, 1686-ban puszta, 1690-1695 kozott lakott helynek minositik,
1696-ban 5, 1701-ben 4, 1703-ban 5 adofizeto csaladfoje van (Kosary 19., I I I . tablazat),
1715-ben 11, 1728-ban 30 adofizeto csaladfo el itt. (Petroci 143.)
3. Dusnok lakossaga 1856-ban 2380, terulete 12 028 hold.
4. Nyilvanvalo, nem lehet osszefUgges a Plandistye es a planum szavak kozottj a
legelo egyebkent is latinui pascuum.

43. E C S E R
n24r]

Helynevek
Ecser kozsdgbdl, Pest Pilis 6s Solt megydb61.

[124V]

[12S'']

[125^]

ISO pontra. Pest Pilis es Solt t. e. Varmegyek Pesti jarasban kebelezett
Ecser kozseg.
2iJt
„
A ' kozsegnek csupan egy neve el, mely orszagszerte ismeretes,
- Ecser.
3'k
„
A ' kdzseg hataranak eszak keleti resze emelkedo dombokbol
all, deh es nyugati rdsze pedig az alfdldi nagy siksagnak mintegy kezdete leven,
ugylatszik hogy nevezetet is onnan vette, mert a' kozsdg ejszak keleti hataraban
kezdodven a' domborodas oseink valoszinuleg azt mondak: e - cser (: cserhat
kezdete :) jelenlegi Ecser.*
4ik
„
Nevezete a'
szazad vegevel fordul elo.^
Silt
„
Trencsin varmegye Gyarak viddkerol telepitett R. Cath, tot
ajku hiveknek Licencziatus altal hirdetetett az Ur igeje. - Sz. Antal tiszteletdre
Templom emeltetett 1730 evben. Plebania alapitatott 1740 dvben.^ 6ik
„
Lasd a' 3ik pont alatt.
7ik
„ Hdf. Ecser kozsdg hatardnak eszaki dombos resze nevezetes
arrol, hogy itt 1849. evi Aprilis ho 4tol kezdve 19 napig az ugynevezett Magyar
forradalmi tabornak bal szamya fekiidt, 's innen intdztettek az ugynevezett
Rakosi vagy is Pesti iitkozetek; ezen hely Magloddal es Rakos Csabaval hataros.
- Regi Temeto. Ecser kozseg deli oldala mellett alio's ugylatszik mestersegesen
felhanyt kdt holdnyi kis domborodas van, melyrol a' nepmonda 's szobeli
hagyomdnya azt tartja, hogy e' domb alatt van egy nagyszerii iireg, pincze, a'
hova a' Torok harczok, es Rakoczy zavargasok idejeben e' videk minden kincset
elrejte. Egiiajlata igen egesseges, vize jo. Hatara termekeny. E ' videknek kiilonos
sajatsaga ez: hogy reszletes esetekben igen ritkan, csak orszdgos esok alkalmaval
szokott kapni esot, a' viharok es veszt hozo felhok bar honnan jojjenek e' viddk
felett rendesen szakadoznak, 's igy jegeso legritkabb esetek koze tartozik, - 's
e' termeszet jarasat ugylatszik a' fold szine okozza, mert a' nagy alfoldi siksag
itt vegzodven, a' hegyes volgyes videk itt kezdodik a' mi ugylatszik a' felhok
rendes menetelet igen korlatozza.
Ecser kozseg fekszik a' Rakos teren. Hataros: Rakos keresztur Rakos
Csaba, Maglod, Ullo es Vecses falvakkal.
Ecser kozseg Baro Sina Simon tulajdona — Utolso posta allomas Ullo.
Kelt Ecseren 1863 decemb- 15.
biro tavoUdteben
Szilagyi Adam Eskiitt
Buttkay Sandor mk jegyzo.
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Ecser Kdzs£gb51 Pestmegye.
Ecser kozsdge Pestmegydben Idtezik tartozik pedig a Pest Budai Keriilethez's Pesti szolgabirdi jarashoz.
Minden nyelven tsak Ecsernek neveztetik s nintsen tobb neve 's nem is
volt soha az egyndl.
Ecser Kozsdge a Idtezo okmanyok szerint a 16. szazad vdge fele emlitetik
legkorabban.
Ndpesitetett Trencsdn Megye Gyarak viddkdrol 17. szazad elejdn, a Ndpe
tdt ajkii volt ds Vallasra ndzve R . Catholicus. —
Ami a Kozsdg elnevezdsdt illetoleg eredetdt illeti azt hitelesen sem koztudomdsbdl sem hagyomanybdl sem Irott vagy nyomtatott emldkekbol kinem
mutathatjuk hanem legvaloszinubb hogy Cserfa erdovel volt koriil vdve ds innen
mondtak azutan E-cser.
A ' hatarban Idtezo diilok elnevezdsei kovetkezok, - Szalaska, Csabai
hatarra, Kertekre diilo, Kenderfoldek, Kertek alatti, Maglodi hatarra diilo, Haj,
Gyomroi litra diilo, Nagyrdti, Calvaria, Zvik, *s Kamenicza. - A ' helysdg djszaki
hegyes volgyes rdsze neveztetik mdg mostanaig is Hajnak holott a fiatal Erdosdg
kiirtatott mar a legkozelebbi nevezetesdge az e* hatdr rdsznek hogy 1849 dvben
Asbot tdbora* tobb napokig itt tanydzott. - Tovdbbd nyugotnak van egy domb
melyet Kamenyiczdnak neveznek mert ott rdgenten ligy mint most is kovet
szoktak dsni. A ' rdgi temetordl a ndp monda azt tartja, miszerint itt egy tdgas
iireg Idtezik melybe a viddk lakossdga ugy a Torok mint Rdkdczi hadjdrata alatt
minden kintsdt elrejtd. - Ddl feld van egy kis folydtska mely eredetdt Maglodon
veszi ez Kenderesnek neveztetik, alkalmasint egykor kender dsztatonak hasznalhattdk. - A ' hatdr keleti rdsze a ndp dltal csak Remanencidnak^ neveztettik
holott mdr tobb dveg olta a tagositas alkahndval rdszint nekik rdszint az egyhdzi
hivatalnokoknak birtokukba jutott. - A ' falunak djszak feld rdsze Tabdnynak
neveztettik.* - A ' Kelet feld fekvo haz sora Maglodi utczdnak, - a' hatarnak
djszak feld rdsze a szdllok mentiben Cdlvdridnak hivattik, - szinte a hatar keleti
rdsze hoi jelenleg fold birtokos urasdgnak juh majorja fekszik Prosznydszkdnek
neveztettik, ugyan a hatdr ddU egyik rdsze kisrdt a mdsik nagyrdtnek neveztet- [126^]
tik, ds szinte ennek szomszddsdgdban Idtezo rdsze Kutyds tdnak hivattatik hoi
hajdan ndd termo hely Idvdn, mely tdr nevdt kaphatta a hajdan mellette Idtezett
Kutyds nevii Csdrddt61. Ecser kozsdg fekszik a Rdkos Terdn, hatdros, Rdkos Keresztur, Rakos
Csaba, Maglod, Olio, ds Vecsds falvakkal.
Ecser Belga Tarsasdg*' tulajdona, - utolsd pdsta dllomds Vecsds.
Kelt Ecseren" 1865 dvi November h6 14n.
Ruttkay Sdndor
jegyzo

Sziliss Marton biro.
Zsilinszki Mihdly eskutt.
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1. Ecser helyneve puszta szem6lynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjdul
szolgalo szemelynev talan nemet eredetu, Ascher. Mis felteves szerint a magyar ecs, ocs,
Yiatalabb fiver* fonevnek a szarmazeka. (Kiss 196.)
2. Ecser elso okleveles emUtese 1315. (HO I I I . 64.)
3. Ecser 1 5 4 6 - 1 5 5 9 kozott puszta (Kaldy 224. sz.), a X V I I . szazadban is az,
1699-ben 11, 1701-ben 46, 1703-ban 16 addfizeto csaladfSje van, 1704-ben 9 katonit ad a
kuruc seregnek (Kosdry I I I . tdblazat, 68.), 1713-t6l telepiti be Grassalkovics Antal,
1715-ben 1 1 , 1728-ban 39 stb. adofizeto csaladfo el i t t (Petrdci 133.)
4. Asboth Lajos (Keszthely, 1803. j u n . 20. - Bp., 1882. maj 6.)
5. Visszamaradt, maradvany foldek, rSgebbi osztdskor kimaiadt tertlletekre utal a
helynev.
6. Tabanra lasd Abony 7. jegyzetet.
7. A Langrand-Dumonceau belga bank-tdrsasag vasarolta
az egykori Grassalkovich birtokok nagyobb reszet Sina Simon kezebol
8. Ecser lakossaga 1856-ban 770, teriilete 2137 hold.

44. F A J S Z

Helynevek
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Fajsz kozsdg Pestm^dbol Sdrkdz.
lor Fajsz kozsdg tartozik Pestmegye Soltijarasanak Hajosi keriiletehez,
fekszik a nevezett kdzseg a Dunaparton, melyhez a Duna 1/2 oranyi tavolsagra
lehet. A Dunatol elkeriti egy orszagos vddtdltds mely a Duna arviz meggatlasara
ugynevezett Doromlasi erddig hiizodik.
2 ° ' A kozsdg mindig csak a fdntirt nevezettel birt.
3 ° ' Mas elnevezdse ugyan nem volt, de allitolag Faiz nevezetet viselte, de
ennek hiteles nyomara nem akadhatni. Mint az 1740'^ pecsdtnyomdk bizonyitjak a szoban Idvo kozsdg "Faisz"nak neveztetett; tulajdon kdpen iratott, ezt
bizonyitja az 1844'1« kdszittetett pecsdtnyomd is mely jelenleg is hasznalatban
van. Ez azonban a czigany kdszitdsnek tulajdonithato.
4 ' Mar 1061ik dvrdl vannak legrdgibb iromanyaiban hatarozd levelek
Kalocsai fdkaptalanbdl szerezve s ezek Konth Nador emldkeibdl valok, valamint
Philpes ds Chorna csaladokra vonatkozd iratok. 1360il' dvben "Fays" nevezet
alatt ennek hatarai kerestetnek. Azonban ez nem Pest- hanem Fehermegydben
Idtezik.*
5or Eredetdrol mas nem tudatik egydb, minthogy az egdsz kdmyek erdosdg levdn, a Tdrdk ido alatt Jszallitatott, vagy a Tatarfutas alatt telepittetett.
60^' Mint a 4»k pont alatt drintett regi okmanyok melyek Goth betiikkel
irvak, az tiinik k i hogy hajdan a Szegszardi apatsaghoz is tartozott Mdrey
szeg^ardi apat leginkabb emlittetik. Curialis helysdgnek is neveztetik mivel sem
robotot nem szolgalt sem ddzsmat nem dott, csak bizonyos mennyisdg kevds
pdnzzel valtotta magdt.*
7er A kdzsdg hataran eldforduld helyek neve: Ddlo, Fehdrvar. Az elso
rdszint gyiimdlcsds, rdszint szantdfdld, a masodik ingovanyos hely, hoi szaraz
idoben a barom legelhetis. Szdg Vizenyos hely. Jdzsapale, Kalvariasik, legeldk.
Csurma, szantdfdld. Argyas, a dunai vddtdltds mellett. Atofok, szantdfdldek
melyet ugynevezett Vajas fut kdriil s igy egy felszigetet kdpez. Szdrtdszek,
szantdfdld melyet az emHtett viz vesz kdriil; tehat egdszsziget. Kdrtvdsalja.
Szantdfdldek kereki pusztatdl egy fok valasztja el. Csomdfdld, szanto oroszi
kaptalani pusztaval hataros. Papkaszalas, szantdfdld. Hidvdg szanto fdld, Miskdre
vezeto utmellett hova egy hidon kell atmenni. Gara, szantdfdld hataros Dusnokkal. Kovacshalom. Egy kerek domb honndt megdgetett szenet is astak a lakosok.
Kisporcxig, szanto ds legeld. Patyom, szanto ds legeld. Szilas egyrdsze szanto
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misrdsze legelo. Hosszuerdo, rdgen nagy erdosdg most legelo. Tejkesziget, szdntd
ds legelo. Erdoalja, rdgente erdosdg, kdsobb kaszald, most szdntofold, hatdros
Orosz, kdptalani, Kas, Haldsz £rsek pusztdkkal. Paragrdt, szdntofold hatdros
Dusnokkal. Bojar szdnto ds gyiimolcsos. Doromlds irseki, Lenes kdptalani
pusztdval hatdros, ugy Eperjes is, vagy B5rkdz. Kdtdgkdz kertek, szantdfdldek.
Bakmdtd szdntd ds legeld. Tdld, hajdan rdt ingovdnyos hely, most Lenesi hatdr
mellett legeld. Szarva, szdntd ds kaszald. Lenesi erdovel hatdros, egy szarv alaku
mellette elfolyd kis foktdl vette nevdt. Sdshdt, szdntd ds legeld. Kdkdnyes,
szdntd, ds kaszdld. Bdrgyiir, szantd ds kaszald, lapdlyos. Sziget ds Zdtony,
szigetnek neveztetik, mivel rdgen a Duna vize folyta kdriil, mintegy 50 dvvel,
most is Idtezik ott viz melyet Holt-dundnak neveznek. Nevezetes jdizu
gyiimdlcsdrdl. Zdtony fiatal erdd, a Duna ds a nevezett Sziget kdzdtt.
Tiiladuna, ez egy egdsz sziget a Vdrszeg-erddvel hatdros hoi szdntdfdld
gyiimdlcsds ds Fiizes van. 1828»k dvben a hatdr dtvdgatott s igy ez kiildniti el a
hatdrtdl. Vizei a Duna, melyet egyrdszben elver malom hajtdsdra. A Kisduna
mely Holt-Dunanak is neveztetik kevds halat ad. Hatdros a Kalocsai firseksdghez
tartozd Doromlds erddvel ez befolyvdn a nagy Dundba hatdrt kdpezvdn. Fok,
eredetdt a Dundtdl veszi a falut djszak keletnek kdriil fogvdn, az djszaki rdszen
egy kobolydt kdpezve. Ezen fokon van az emlitett Miskdre vezetd liton egy
fahid is. Bele szakad az emlitett fok a Fehdrnddi legeldk s inndt kisebb ereken
Dusnok feld a vajasba. Kdrds-fok mely a nevezett Szdrteszi kerteket veszi kdriil,
Tdsem elvdlasztja a Kereki pusztdt a fajszi hatdrtdl, Oroszi pusztdt Kerektdl
dtfolyvdn a Bdtya kdzsdg hatdrat. Oroszi sebes fok Oroszi ddli rdszdt vdlasztja el
Fajsz kdzsdg Erddaljai ddldjdtdl. Istvdndga elfutvdn Haldsz ds Kas pusztdk kdzdtt
valasz falat kdpezve Dusnok- ds fajszi hatdrok kdzdtt bele szakadvdn a Fehdrnd'dba, mely hajdan rdtsdg most vizenyds hely. SdrtOfok a rdgi vagy Holt
dundbdl szakadt s bele folyt rokkds, gara^ja, kdkdnyes melyek most pelek, vagy
ingovdnyos helyek. Tdld rdt ds viz volt jelenleg pedig lecsapolva a tdltdssel viztdl
mentve legeldnek hasznaltatik. Szarvafok, Lenesi erddt Dusnoki hatdrt ds Fajsz
hatdrt ragvdn keresztiil, a dusnoki erddbe foly.
Fajszon^ janudr 8a n 1864.
Szabadi
jegyzd

Nagy Jozsef Biro,

* **
1. Fajsz helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev valoszinuleg azonos Arpad fejedelem egyik unokajanak a nev6vel,
tulajdonkeppeni ertebne 'falo, falink*. (Kiss 211.) Egyes velemeny szerint Fajsz fejedelem
(948 kortil - 9SS koriil) %yik szallasa volt ez a teriilet es errol kapta a nevet. (Heckenast
43.) Elso okleveles elofordulasa 1212. (Borovszty I . 63.)
2. Fajsz 1548-1620 kozott nepes telepiiles. (Vass 163.) A X V l l . szizad masodik
feleben kurialis falu, 1689-ben kivetesi osszeg szerint adozik, 1691-1693 kozott 0,12
portas telepules, 1695-ben 0,75 portas hely stb. (Kosdry 19.), 1715-ben 2 1 , 1728-ban 41
stb. adofizeto csaladfoje van. (Petroci 143.)
3. Fajsz lakossaga 1856-ban 3030, teriilete 2843,5 hold.

45. FARMOS

Feleletek a kdt lapon fenndllo kdrddsekre.
az ISO szamii kerdo pontra.
Pest megyenek Ketskemeti jarasahoz tartozik Farmos kozsege, a teriilet
mellyen e' kozseg 4000 catastraUs hold kiterjedesu hataraval fekszik, politicai
felosztason klviil mas elnevezessel nem bir.
a 2'^^ sz. kerdo pontra.
A Kozseg Farmos nevezett alatt osmertetik orszag szerte, es helynevezet
szerint is.
a 3ik sz. kerdo pontra.
Mas elnevezese hajdan a' kozsegnek a mostanin kiviil nem volt,
a 4ik sz. kerdo pontra.
1777. olta emlittetik legregebben e' kozseg, mellyrol Urbarialis konyve
tesz bizonylatot.
az 5ik k. pontra.
Felso magyarhon Zolyom megyejebol telepittettek ide a kozlakosok
nOOik evben, s a legeiso telepitett csaladok koziil a Kenyo es Lestak csaiad a'
kozsegben a legnagyobb, - es bar hagyomany szerint a' kozhasznalati nyelv a
szlav volt, - jelenleg a kozseg tiszta magyar ajku 's szokiejtesii lakosokat
szamlal 1015ot^
a 6'k kerdo pontra.
A kozseg nev eredeterol se irasi se hagyomanyi adatok nem gyiijtethettek.^
a 7ik kerdo pontra.
A kozseg hataraban elofordulo topographiai nevek
a) mezoknel Peres alljai mezo, elnevezeset a' Jaszberenyi, es Farmosi
hatarvonal kijelolese felett keletkezett per altal nyerte.
b) duloknel
ISO Telekdiilo, Szalma dulo, Bandi dulo, Rokalyuk dulo, Hosszu diilo es
Valykos dulo a szanto foldeken, melly helyi elnevezesek, semmi eredeti jelentoseggel nem bimak.
c) a kaszaloknal
Reketydsi kaszalo, es nagy dri kaszalo amaz sok rekettye vesszo termdserol, emez nagy dri viz alias melletti fekvdserol neveztetett el.
d) Tablaji foldteriileteknel
Egri nagy tabla, mellye einevezest Egri Eva asszony hajdani tulajdonos
urnejatol nyerte.

[130^

[131']

136

[131V]

PESTY FRIGYES HELYN£VTARA

e) Tanyaknal
Nagy tanya, melly a Pechy csaiad 40 dies nagy tanyai dpiileterol vette
elnevezeset. Pokol tanya elnevezesdt messzesdgetol nyerte. lebuj tanya lapalyos
zugban levo fekvesetol nyerven elnevezeset.
f) A nadasoknal
ISO Ats nadasa, elnevezeset mocsaros vizeben elhalt acs mesterembertol
nyerte.
2ik Nagy nadas 161 hold teriiletu foldoni fekveserol nyerte elnevezeset.
g)Tavaknal
ISO Kozma tava, Biidos to, riihes to, es feher to. Kozma to zavaros
vizetol, biidos to mocsaros szagatol, riihes to, vizenek az ember testen keletkezett vizgeteges kiiitesetol, es feher to vizenek feheresegetol, minthogy tiszta
szikes foldon teriil el — nyertek elnevezdsiiket.
h) Halmoknal.
ISO' Makhalom, mellynek kornydken hajdanta nagyban mak termesztetett,
Bika halom, mely mellett bika aklok tartattak, szor halom, melly mellett fenyer
fuvet termo laposok, nagy halom, melly nagysagarol — nyertek elnevezesiiket.
i) A folyoknal
Hajta folyo, melly a hatar ejszaki rdszdn (: Zagyva folyam kiontdsdbol
eredven :) - keletkezik az egesz hatar nyugati oldalat koriil folyja, - ezen
folyobol keletkeztek az erintett tavak ds nadasok, ez semmi eredeti jelentosdggel
nem bir.
Kelt Farmoson"* 1863ik dv December ho 30".
Kiadta Vegh Imre
jegyzo

liptak Janos Biro
Takats Mihaly
* * *

1. Farmos okleveles emtitese 1421. (Csanki 1. 667.)
2. Farmos 1546-1559 kozott lakott hely (Kaldy 357. sz.), a X V l l . szazadban
p u s t a , 1744-ben meg csak 15 csaiad lakja, 1760-ban 43 adofizcto csaladfoje van. (Petroci
128.)
3. Farmos neve a regi magyar Fornas szemelynevbol keletkezett, ennek tove tisztazatlan etimologiaju. (Kiss 212.)
4. Farmos lakossaga 1856-ban 1009, teriilete 6682,5 hold.

46.

FELSODABAS

Helynevek

[132']

Fels6' (: Kis :) Dabas kozsdgbdl, Pest megyebol.
935 _33

JJ32VJ

863. 864. sz.
Felso (: Kis :) Dabas.
1. ) Kozseg es helyseg Pest, Pilis es Solth torv. egyesfilt V^gyek Pesti
jarasban. — a Pest-Aradi orszag littol 1/4 oranyi tavolsagban delnyugat feld. Also
Dabas szomszedsagaban. 2. ) A Kozsegnek Felso Dabas neve az irasokban es a Hivatalos Kozigazgatasban ismeretes, a koznep nyelven azonban csak Kis Dabas nevezet alatt
emlittetik; ez onnan van, mert A l Dabas, mely kozbirtokossagi hely ennel
csaknem haromszorta nagyobb, s ezert a koznep altal Nagy Dabasnak is neveztetik.
3. ) Hogy ezen kozsegnek hajdan mas elnevezdse lett volna arrol senki sem
emlekszik anyival is inkabb, mert
4. ) Ezen kozseg l^letkezese a
szazad vdgere tetetik azaz Maria
Therezia kiralynonek idejdben tartott Niolaquistica idore a midon a Gellert
csaiad osi joga elismertetvdn, ezen hatar a bitorlo Kun Szt. Miklosi gazdaktol s
nagy reszt az also Dabasi dlemetes kozbirtokosoktol vissza foglaltatvan ismet
birtokba vetetett. - Ezen ido tajra esik itt ennek elso epitese. A kozlakossag
csak is kesobb a 19''^ szazad elso es masodik tizeddben nyerven letelepedesi
jogot, kezdte a tulajdonkdpeni Kozseget dpiteni, nevet a szomszddos Also-Dabastol vette.'
5. ) Az elso nepesedds tobbnyire bevandorlott Tot csaladok altal eszkozdltetett, kiknek maradekai most is mint elmagyarosodott totok elnek.^ - A tot
nyelv azonban hova tovabb annal inkabb gyeriil s a fiatalsag mar nagyobb
reszint nem is erti. —
6. ) A kdzseg hely nevezete homalyban van, a kdzhiedelembol azonban
ezen helyek a I I Rakoczy Ferencz ideje elott itt letezett templom s szerzet
idejetdl szarmazott at - mely szerzet igen viragzo voltara az is bizonyit, hogy
meg most is gyakorta arany-eziist pdnzek s. t. eff. felszantatnak, sot a hagyomany azt igyekszik igazolni, hogy a klastrom pinczeje most is felfedezetlen, s
mintegy 50 ev elott nagy darab fdld ott siilyedt ala hoi a szerzet pinczeje van.
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- Hogy pedig itt erossdg letezett igazolja a szdmtalan mdg most is lelheto
emberi csontvazak s a templom kornydkdn felhalmozott csont godrok, minok
csak nagy csata helyeken lelhetok. 7.) A kozseg hataraban elofordulo topographiai nevek ezek:
a) Telek. Reszint emelkedettebb reszint vizenyos kaszall6, a kozseg ds
Puszta templom kozott.
b) Puszta templom, szantofold, azon helyen hoi ezek elott az erossdg
allott.
c) Kis, ds nagy szekes ezek most mind szantofoldek,
d) lij es dreg hegyek, szollokkel beiiltetve mind napkeleti oldalon. Delnyugat feld vannak kaszallok, bokres erdok, ingovdnyokban, — ismdt
szantofoldek, - a Peszdri hatar feld nagyobb szeru homok buczkak, helyei
kozzel beiiltetve kiilonfele nemii fakkal.
Vegre a kozsdg hatarai:
Ddli oldalon Alsd Dabas, Keleti oldalon Kakucs kdzsdg hatara, Haja puszta
hatara; ejszak fele Czibak es Also Inarcs pusztak; nyugat feldl a Sari, Besnyo' es
Menteleki hatarok; vdgre del nyugotnak a Peszdri hatar. Felso Dabas^ 1864 Januar 20an
Sztankovics Jozsef
jegyzo
Pacalos Mihal bird.
[P. H.]

• * *
1. Helyesen Neoacquistica Commissio (Cjszerzemenyi Bizottsag), mukodott
1690-1707-ig. A szatmari beke, (1711) utan mukodeset feliijitottak. A nev eredetere lasd
Alsodabas 3. jegyzetet.
2. Felsodabason allitolag 1716-ban kisebb templomot epitettek (Dercsenyi 1. 323.),
ekkortol kezdve novekszik a lakossag szama. Legkorabbi pecsetjen F E L S Z I T O B A S olvashato, lenyomatait az 1779-es evckbol ismerjiik. (PmL, Pecsetgyiijtemeny).
3. Felsodabas lakossaga 1856-ban 736, terulete 2178 hold.

47. F O T

Helynevek

[489']

Fdth kdzsdgbdl, Pest megydbdl.

1. A Kozsdg Pesth Megye Vdczi jdrasdnak GedeUoi keriiletdHez tartozik.
2. A Kdzsdgnek jelenleg altaldnosan ismert neve Foth.
3. Mint a koros emberek eloadisabol kiveheto hajdan barsony Fdthnak
neveztdk.*
4. A kdzsdg levdltdrat feMnyvin abban semmi oUyan*
5. jegyzetre nem taldlhatni melly a ndv honnan lett el6. nevezdsdre vezethetne,^ sem az ki nem tiinik hogy mikor ds honnan
telepittetett a Kdzsdg. A lakosok valldsra ndzve 3 felekezetre osztvak a Reformatusok legnagyobb az Evangelicusok kdzdp a RCuth: legkisebb szdmmal vagynak, dtaldban tds gydkeres magyar emberek, mdg az Evangelicusok kdzdtt is
kevds van ki tdtul tudna.*
7. A diildk kiildnfdlekdpp neveztetnek nevezetesen: Istvanhegy szdlldvel
beiihetett hely - melly a Mtgos Grdf Karolyi Istvan 0 nagysdga nevdrol
neveztetett - Biidds kut - kaszdlld foldek, hajdan turjanos rossz savanyu es
biidds gaz termd rdt volt. Leveies sziget szinte kaszalld j d leveles szdnat teremvdn errdl nyerte elnevezdsdt. Szaraz kiit szdntd fdld - magasabb helyenni
fevdsdndl fogva kutat vagy dppen nem vagy csak nagyon csekdly viziit lehet
kdsziteni. Nadas td rdszint szantd rdszint kaszalld, hajdan nadat termd mocsdros
hely volt. Oreg hegy szdildk mellyek legeldbb voltak beultetve egy magaslaton
mellynek allja 5 - 6 dlnyi mdlysdgre ndhol tdbbre is a legjobb eros dpitdsi K d
anyagot szolgaltat. Szilvds szdildk hajdan sok szilvdt termd fdirdl neveztetett de
most mdr kevds szilvds van a szdildk kdzdtt. Kdbdnya diilo szdntd fdld a
legeldbb nyitott de mdr elhagyott porld kdvet add bdnydirdi neveztetett. Som1yd Erdds magaslat mellynek csucsa Szent Gelldrt hegydndl magasabban fekszik,
gydnydrii kerek hegy szdp erddvel bendve mint Idtszik a Magyarok a magas
kerek hegyes erddket tdbb helyiitt Somlydnak nevezik. Azt tartjdk hogy a
Cserhdt itt kezdddik, mert a somlydi erddbdl kiindiilva kissebb hdzagok kdzbe
esdsdvel mindenutt erddbe menve el lehet jutni a Sz Jakabi, Gedelldi, Isaszegi
Valkoi Sz Ldszldi erddkdn keresztiil a Cserhatra. -
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Ezen elnevezdseknek sehol irott vagy nyomtatott nyomara jutni nem lehet
a Kozsdgi leveltarba, az uradalmi leveltar pedig csak ISlOtol fogva kezdodvdn
csupan gazdasagra vonatkozo iratokat tartalmaz.
Kelt Fdthon' Febr 12n 1864.
Jegyzette
Varga Gedeon mp
Jegyzo

Juhasz Janos
Biro

* * *
1. A barsony Fot heiynev okleveles, irott forrasokban nem fordul elo, csak a
X V I I I - X I X . szazadban keletkezett falucsufoloban, a barsonyba oltozott foti gazdag parasztsagra utaL (Horvath 147.)
Neprajzilag jellemzo jelzok:
Selyem Palota, barsony Pot,
Gidres-godros Mogyorod,
Tejfblds a Csomad,
Kenyeretlen Veresegyhaz.
2. Fdt elso okleveles emlitese F o l t neven 1353. (Dl 96 337., Bartfai 324. reg.)
3. Fot helyneveben a magyar folt, azaz 'resz, darab, embercsapat' fonevet fedezhetjiik f e i Talan szemelynevi attetellel keletkezett. (Kiss 224.)
4. Fot 1546-1559-ben nepes telepules (Kaldy 132. sz.), 1647-1668-ig 4, 1683-ban
3,5 portas helyseg, 1686-ban lakatlan, lakosai masutt vatmak, 1689-ben kezd visszatelepulni, 1691-ben 0,25, 1692-93-ban 0,5, 1695-ben 1,25 porta utan adozik stb. A kuruc
seregnek 1704-ben 14 katonat ad. (Kosary 17., 68.) Adofizeto csaladfoje 1715-ben 22,
1728-ban 53 stb. (Petroci 133.)
5. Fot lakossaga 1856-ban 1793, terulete Sikator pusztaval 5336 hold.

4 & GOMBA

Helynevek
Gomba kdzsdgbdl Pest Pills 6s Solt megy^dl
1. Gomba helysdg fekszik Pest Pilis ds Solt t. e. vdmiegydben, pesti
jdrfsban, PestSl keletre 4 1/2 mdrfoldnyire a ' monori vasuti dllomdstol egy
ordnyi tkvolsdgra az i^nevezett Cserhiton. A ' Cserhdt kezdddik Monomdl,* ds
ettdl Gombdig mintegy SO dllel magasabban dllo fensik emelkedik, mely fensik
ismdt Tdpio Siily helysdgndl vdgzodik mintegy kdt mdrfdldnyi tdvolsdgban, hoi
az egdsz a* Mdtrahegydig siksdgba megyen dltal. E ' fensik mintegy nyolcz helyen
nagy szdlessdgii ds mdlysdgti nyugotrdl keletre mend vdlgyekkel szaicittatik meg,
mellyek hihetdleg az dzdnviz munkdi voltak.
2. Gomba helysdgnek hatdrai: keletrdl 2^iger puszta ds Kdva falu, ddlrdl
monori hatdr, nyugotrol Tete puszta, dszakrol Farkasd puszta ds l^ri helysdg
hatdra.
3. Gomba rdgi magyar falu, nevdnek eredete nem tudatik, valamint az
sem, volt e' valaha mds neve mint a' mostani. Hajdan egdsz Szt Mdrtontol fogva
rengeteg erddsdg teriih el, mely most mdr nem Idtezik.'
4. A ' Kdzsdg legkordbban 1648>k dvben emlittetik, 's mdr akkor itt
viragzd reformdlt gyillekezet volt, a' mit bizonyitt az: hogy 1648ban 5ntetett a'
reform: egyhdz egy harangot, mely 1830ban a* vflldm dltal felgyujtott torony
ledgdsekor elolvadt.^ Rdgi hagyomdny szerdnt 1704'>«'» a* helysdg feldgettetett ds felprdddltatott
a' keresztiil vonuld katonasdgtol, de hogy e' katonasdg a' kuruczok vagy Labanczok osztdlydbol vald volt e'? nem tudatik. Ekkor vesztek el mind a'
kdzsdgnek mind az egyhdznak rdgibb iromdnyai. ]
5. A ' kdzsdg honnan ndpesitetett, nem tudatik.*
6. A ' kdzsdg nevdnek eredetdrdl mitsem tudhatni, minthogy arrol senrnii
adat nem Idtezik. —
7. Ezen viddk a' mint fent emlittetett Cserhdtnak neveztetik, mellyen
Bicskei, Zsigri, Gombai, Mendei, Locsodi fdldvarak huzddnak el, mellyekben
hamwedrek ds holtakat dgetd helyek taldltatnak, - melyek az ott taldlt sok
rdgisdgekbdl, czelta maradvdnyoknjJc itdltetnek.* Van Gomba helysdg hatdrdban egy vdlgy, mellyet harcz vdlgynek neveznek, melyen dlitolag a' mult szdzadban a' rdczok ds magyarok kdzt harcz volt.
Van mdg a' hatdrban egy diild, mellyet Varga csapdsnak hivnak, mellyet dllitolag
Varga nevezetii emberrdl neveznek, ki ott egy fdrol egy portydzd tatdrt leldtt.
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A ' mostani reform: rdgi temetoben van egy rdgi templom alapjaban meglevo romja, mellyet a' ndp szohagyomany szerdnt racz templomnak nevez. 1827ik dvben a' reform: lelkdsznek egy hegyecske alatt fekvo szilvas
kertjdben dsas kozben egy Elefant vagy mds nagy dlat csontvdzdt taldltdk meg;
a* mely helyen egy pdr ev elott Tekintetes Kubinyi Ferencz ur itt vizsgdlodvdn:
a' kovesiilt agyag rdtegekben tengeri csigakat taldlt.
Van mdg Gomba kozsdg tandcs termdben egy tolgy fabol kdszitett mester
gerenda ezen felirdssal: 1424. dpiilt Pdpista Gyorgy birosdgdban. Melly mester
gerenda dUtolag az elott egy itt elpusztult fa templomban volt.* Van itt Gomba helyseg hatdra koriil hdrom puszta, mellyen hajdan falvak
allottak: Tete, Farkasd, Zsiger. Tete pusztdn megldtszik hoi a' templomdllott. Itt
nehany dvvel ezelott egy rdgi pincze fedeztetett fel, melyben rdgi kdszitdsii
durva hazi eszkozok jelesen negy dgu gyertyatartok, baltdk, szekerczdk's mas
illy nemiiek taldltattak. —
Farkasd pusztan szinte meg Idtszik egy regi templom alapja, melyrol
senunit sem tudni. —
Zsiger pusztdn 1600 kozepe tdjdn reformdlt egyhaz allott mdg, mely azon
idoben elis pusztult.'
Vdgiil megemlittetik hogy Gomba helyseg lakossaga 1300 reformatus, 100
RCath., 60 evang. ds 39 zsidobol dll, csinos toronnyal, orgondval felszerelt refor:
egyhdzzal es parochidval bir.*
Rdgi foldes ura a' Fay csaldd, s' most Fdy, Patay, Tomori, Szucs liri
fcsalddok, ds igen szorgalmas, munkds magyar kozndp lakjdk. —
Kelt Gomban 1864 Januar 10^"
Szemerey Sdndor mk
Jegyzo

Csonka Jdnos biro

•

•

•

1. A Cserhat nem Monomal kezdodik..Pest megyeben a Cserhdt deli nyiilvdnyai
helyezkednek el, amelyet Godolloi-dombvideknak is neveznek.
2. A regi magyar Gumba szemelynevbol keletkezett magyar nevaddssal, ennek a
magyar gomba fonev az elozmenye. (Kiss 242.)
3. Gomba elso okleveles emlitese 1337. ( D F 210 516.)
4. Gomba 1546-ban nepes falu, 1559-re lakoi valamilyen okbol elhagyjak es Zsiger
faluba koltoznek (Kaldy 157. sz.), 1647-ben 1,5, 1 6 6 1 - 1 6 6 8 kozott 1,25, 1683-ban 0,5
portas telepiiles, 1686-ban lakatlan, 1689-t61 telepiil ujja, 1695-ben 0,75 portas falu,
1704-ben 3 katonat ad a kuruc seregnek (Kosdry 17., 69.), 1715-ben 20, 1728-ban 72
adofizeto csaladfoje van stb. (Petroci 133.)
5. Kulonbdzo korokbol szdrmazo foldvdrak, amelyek kozott kelta egy sines, a
mendei Lednyvar - peldaul - X I - X I V . szazadi. Miklos Zsuzsa tarta fel 1977-1978-ban.
( S A N D O R F I G Y . : A magyar vdrepiteszet korai szakaszdrol, irodalmi adatok es terepbejarasok a l ^ j a n . Arch. £ r t . 19792. 251.) A gombai Varhegyen a bronzkor kozepso szakaszdbol
szarmazo, sdncdckal eroditett telep emHkanyaga taldUiato. (Dercsenyi I . 380.)
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6. Gomba kozepkori famenyezetes templomat a temeto vette koriil, ezt 1600 kdrul
a reformatussa lett lakossag elfoglalta. A X V I I . szazad masodik feleben ez a templom
osszedult, helyette a Barczay-kastely melletti parokia telken epitettek uj templomot a
reformatusok fabol, amelybe a regi templom 1424-es evszamot viselo mestergerendajat is
beepitettek. E z a templom is rovidesen tonkrement, 1700-ban ismet uj templomot kellett
epiteniuk a gombaiaknak. (Dercsenyi I . 380.)
7. Tete elso okleveles emh'tese 1247., Farkasd elso okleveles emb'tese 1508. (Csanki
I . 28.) (Gardonyi 47.) 1523-ban meg lakott hely volt (Dercsenyi I . 380.), Zsiger elso okleveles emlitese 1337. ( D F 210 516.)
8. Gomba lakossaga 1856-ban 1489, Farkasd puszta 56, Tete puszta 55, osaesen
1600; terulete 4492 hold, Farkasd 1129 hold, Tete 898 hold, osszesen 6519 hold.
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49.

[134r]

GODOLLO

Helynevek
Gedelld kozsdg Pest megyebol.

[134V]

ISO kerdesre. Gedello Mezo varos Pest megye - Vaczi jaras - Gedollei
keriilet mintegy 2770 lelket szamlal, kik koziil - 1453 Reformatus - 1191 K.
Catholicus 58 Agostai hitvallasu es 68 izraelita jelenleg Bo Sina Simon ur
uradalmahoz tartozik.* 2*^ kerdesre. Gedello - GodoUo - mindketto hasznaltatik - ismeretes. 3il^ kerdesre. Mas newel a kdzseg nem neveztetik. 4ik kdrdesre. A Kozseg leveltaraba talaltato 1718*^ evben kelt hatar jarasi
peres iratban hivatkozva van 165 8ik evi hatar jarasra, - a' Reformatus Egyhaznal van 1646il'r61 egy eziist tanyer ezen koriil irassal "Nehai Nemes, Nemzetes
es Vitdzlo Noszvay Pygedj^ Mihaly uram megmaradott ozvegye Nemzetes Vamosy Erzsebet Aszonynak Isten tisztessegere adott ajandeka" - hogy akkoron
ezek voltak a foldes urak kitiinik abbol, hogy a hatar jarasi perben a tanuk
vallomasa szerint meg az 6 emlekezetok ota Hamvay Ferencz es Vamosy Istvan
urak birtak GodoUot es Babat pusztat. —
5^^ kerdesre. Hogy a Kozseg honnan nepesedett, bizton nem tudhatni, de
ezen csaladnevek Gyulai — Kolozs — Varadi — Mady — ugy tetszik vandorlasi
helyrol nyert nevek, ugy szinte Torok csaiad szo hagyomany szerint valosagos
Torok maradek.^ kerdesre. A ' szohagyomany szerint sok kecsket tarto ndp szallotta meg
Gedellot - es hiheto hogy azdrt neveztetik "Gede-ellonek" de kesobb es pedig
mar 1718i'^ evben a fent emHtett iratban kihalgatott tanuk vallomasa utan is
Goddllonek neveztetett.^ 1^^ kdrddsre. Diillok neve:
a) Vaczi diillo a mellette Idvo Vaczra vezeto uttol veszi nevezetet, rdgi
neve mely'l658i't evben emUtetik Szilhat diillo volt (:Szilfas erdotol:)
b) Rogos diillo hagyomany szerint Rogesi nevii birtoka volt.
c) Or rdtje az 1658>k> hatar jaraskor, a szo hagyomany szerint ra mutatoti
egy ember "ez az ur rdtje" - onnan veszi nevezetdt — a hatarunkban harma;
forrasbdl eredo Rakos forrasnak itt van egyik forrasa. d) Pazsak diillo - a mondak szerint Basak volgye - mellette van egj
regenyes var hegy, mely most is lathato romjairol, honnan a Duna meliek
falvakat lehet latni - itt a Rakos viz masodik forrasa.* -
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e) Bontsok diillo - Szollo hegy ez; a mellete Idvo urasagi pusztabol van,
- a rdgi hatar dombok bele estek a szollobe - ez altal meg lett bontva sok
hatir domb - ds igy innen veheti nevezetdt "Bont-sok hatart"*
0 Farkas ut erdo az ottani tisztason kijovo farkasok sok lovat levaktak onnan veszi nevezetdt. g) Peres kuti dullo - hatar szdldn Idvdn, jogi peres kdrddsre adott tobbszor
[135']
alkahnat - innen neveztetik.
h) Malom diillo - a diillo mentdben Idvo malmoktol veszi nevezetdt ezen diillo ddH rdszdben van a' harmadik Rakos vize "fiok Rakos" ndv alatt. i ) Remete dullo - szo hagyomany szerint az erdo szdldn tartozkod6
Remetdtol - ki az ottani forrdshoz jart vizdrt - veszi nevezetdt. j ) Bujkon diillo - szo hagyomdny szerint a Torok hadjaratban ezen hely a
Kozsdgekbol menekiilo embereknek bujo helyiil szolgdlhatott - a mit konnyen
lehet kovetkeztetni - az ott jelenleg is lathato hegybe vdsett uregek utan. 6 Besnyoi puszta.*
Ezen puszta fekszik Gedellotol djszak nyugotra mint egy 1/2 oranyira ott
van a Kapuczinus Atyak Kolostora - melynek felallitasarol a hagyomdny
kovetkezot beszdl:
A Zardai Templomba van egy fehdr csontbol faragott Sziiz-Maria Kepe,
melynek eredete bizton nem tudatik, hanem annyi bizonyos, hOgy dprilis ho
19en 1759ik dvben asatott ki a foldbol, ds pedig nem csoda ndlkiil: - Mert
miutan ndhai gyoroki Grof Grassalkovits Antal, akkoraban a K . udvari Magyar
Kamaranak elnoke a Magyar Szent Korona ore, Nograd Megydnek fdispanja s. a.
t. az 6 hites tdrsdval Grof Klobusiczky Therdziaval, fogaddsb61 egy kdpolnat
kezde dpitetni a loretomi bold. Asszony tiszteletdre ezen Besnyei pusztan:
tortdnt hogy a mint a Kapolna fundamentumdt astak egy napszamosnak Toth [135^]
Martonynak tarsasagaban Fidler Janos Gedelloi szuletes 40 dves komiives legdny,
egy foldalatti faragott kore akadott, melyet fel emelvdn egy homokkal betoltdtt
ds azzal osszenot csontot talalt alatta. - Ezt meg tisztitvan egy rdgi faragasu
kdpet abrdzolt. Mindjart megismertdk rajta a bold. Koronas Sz. Sziiznek kinek
jobb karjan a Koronas Kisded Jdzus iilt - abrazatjat. - Fidler pedig ezt a
gr6fhoz vitte, kdrvdn, hogy az az uj kapolndnak oltarara tdtessdk, minthogy neki
dbndban elore jelentette, hogy ott, a hoi a rdgi Templomnak nagy oltara volt
egy gyongyot fog a fold al61 kiasni ds ezen almdt munka megkezddse elott,
Toth Marton tarsanak el is beszdlte. Ezt ok ds mdg egy komiives legdny is,
Mandl Tamas nevii, a* ki ezeket hallotta ds latta, - letett hitiik utan megerositdk - ' s a vallas tdteleik - Majus 4en 1759Jk dvben az Isaszeghi ds Kerepesi
lelkdszek - az udvari kaplan Maurus sz. Ferencz szerzetesse - a Grdf udvarmestere Nolli Josef ds Gdddllei Kasznar Fdris Istvan eldtt feljegyeztetven, az
uradalmi leveltarba - hoi jelenleg is olvashatd - tdtetett. - A fent emlitett
Grdf ds Grdfnd ezust boritek es kirstaly iivegek ala helyeztdk a talalt kdpet,
akkori helytartoja pedig a Vaczi piispdksdgnek, Bdcsi Herczegdrsek, Migazzi
Kristdf Kardinalis e kovetkezo kdriiUrast metszette a boritdkra:i "Cum Antonius [136']
Grassalkovichius Comes, Hungarici Cameralis Aerarii Praeses et Regni Baro,
Ecclesiam in Praedio Besnyd, prope Gedelld, temporum iniquitate destructam,
restauraret, haec Sanctissimae Virginis imago, quae sub ejusdem minis tribus
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quasi saeculis sepulta jacuerat, non sine quodam Divinitatis instinctu incolumis
repcrta est. 19-a Aprilis 1759. Christophorus vero e Comitibus Migazzi S. R . I .
Princeps, Archiepiscopus Viennensis, banc inscriptionem apponi curavit: Admirabilis reinventus eximiae Antonii Comitis in Deum, Virginemque Deiparam
Religionis ac perpetuum, erga Virum inconparabilem amicitiae testimonium." —
Rovid ido mulva e' kis szoborkdp az oltarra feltdtetett, 6s mindennek
mind az alatta levo Grassalkovitsi temeto kriptajanak gondviseldsdre a T . K a puczinus atydk hozattak ide. Kik a Kegyes Grof dltal 1763-ban megtelepitetvdn,
az oda ezrenkint zardndokl6 hiveknek lelki szolgdlatdra illd kdszsdggel iigyelnek. Babat puszta:
Szinte Godoilo djszak nyugot feluU rdszen fekszik, Besnyei pusztdhoz
mint egy 1/2 oranyira jelenben Bo Sina Simon ur tulajdondt kdpezd majorsag de rdgenten ndpes puszta vagy falu is lehetett,'' - mert a Gedelloi Reform,
egyhdz tomydban Babatrdl hoztak egy harangot, minden koriil iras ndlkiil, mely
valaha ott tett szolgdlatot.
Godoilo hatdros Keletrol Bagh. - Nyugotrol Kerepes. - Ddlrol Isaszeg.
Eszakrol Szada helysdgekkel.
Kelt Geddlldn 1864ik dvi Febr- 16an.
Jdnosy Pal
jegyzd dltal

[P. H,]

Fddi Jdnos Bird
Matuz Jdnos Eskiit
Bddi Jdnos

A latin szoveg forditdsa:
"Amikor Grassalkovich Antal grdf, a magyar kamarai kincstdr elndke, az
orszdg forendje a Gedelld kdzeldben, Besnyd pusztdn az iddk viszontagsdgai
kdvetkeztdben elpusztult templomot helyredllitotta, az isteni gondviselds segitsdgdvel sdrtetleniil megtaldlta a Boldogsdgos Szuznek ezt a kdpdt, amely mintegy
hdrom szdzadon dt eltemetve volt. 1759. dprilis 19-dn Migazzi Kristdf grdf, bdcsi
hercegdrsek ezt a feliratot tdtette rd: a kdp csoddlatos ujra-megtaldldsa Antal
grdfnak az Isten ds az istenanya Szuz irdnti tiszteletdnek, ugyanugy azoknak a
jeles fdrfiu irdnti kegyessdgdnek az drdk emldke.

4> * *
1. Godoilo lakossdga 18S6-ban 2341, Besnyo puszta 63, Babat puszta 26, 5sszesen
2430, teriilete 10 421 hold.
2. GodoUo 1 5 4 6 - 1 5 5 9 kozott apro telepiiles (Kaldy 228. sz.), a tizenoteves haboniban (1593-1606) lakatlanna valik, a X V l l . szdzad kozepetol kurialis helyseg, 1683-ban 3
portas, 1686-ban lakatlan, 1689-t61 kezdve visszatelepul, 1695-ben mar 1,25 portis helyseg
stb. 1704-ben 16 katonat ad a kuruc seregnek (Kosary 17, 69.), 1715-bcn 28 adofizeto
csaUdfoje van, 1720-ig 11 csaldd drkezik Nograd megyebol, 1728-ban 63 addfizeto csalddfd
el itt stb. (Petroci 133.)
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3. GodoUo elso okleveles emlitese 13491370. (Dl 4101., Horvath 35.) Neve talan a
magyar gddolye, kecsk^ida fonevbdl eredt. Valosziniibb azonban, hogy szemelynevbol
keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul szolgalo szemelynev a nemet Godde. (Kiss 243.)
Ezt latszik erositeni a Duna melletti God es az egykori Geded, Gede puszta Tura mellett,
ez utobbi elso okleveles elofordulasa 1271. (Dl 1489.)
4. Pazsak elso okleveles emh'tese 1430. (Dl 12 298, Bartfai 635. reg.) Jelentese
'paszat, maszat, mocsar, sar*; valoban a Rakos-patak egyik forrasa. Az emh'tett var a kozeli,
szadai Varhegy, amelyen a X I I - X I V . szazadban allt foldvar, semmilyen romokat nem
lehetett latni a X I X . szazadban, sem elobb, csak az egykori sancok nyomait.
5. A boncsok, boncsog jelentese: 1. 'ekszerfajta', 2. 'hadijelveny, zaszlo*. (SZAMOTA
I . : Magyar oklevelszotar. Bp., 1902-1906. 83.)
6. Besnyo egykori telepiiles, elso okleveles emlitese 1249. (Fejer I V . 2. 45.) Lakosai
a tork hoditas utan, 1546-1559 kozott valamilyen okbol elhagytak es Godollore koltoztek.
(Kaldy 229. sz.)
7. Babat egykori telepiiles, elso okleveles emlitese 1430. (Dl 12 298., Bartfai
635. reg.)

50. G Y O N

[142V]

Gyon helysdg fekszik Pest-Pilis ds Solt torvdnyesen egyesiilt Megye Pesti
Jarasaban.
Gyon a' legrdgibb ido olta mindig ezen nevet viselte/ mas melldk neve
nincsen 's nem is v61t, a' regi adatok szerint 1733»k dv olta ndpesittetett meg,
lakosainak tot rdsze most mar inkabb magyarok, felso megydkbol jottek ide
lakni;^ lehet hogy Gypn ndvnek eredete onndt szarmazott, hogy Gyon hataraban rdgenten templom volt, ezei¥ templomba a' kdriil fekvo helyekrol jartak
gydnni, kdsobb a' templom kdriil falu keletkezett, ezen falu a' templomba *s
templom kdriil vdghez vitt gydndstdl, Gyon nevett kapott,* a' rdgi templom a'
falu also ddl keleti rdszdn vdlt dpitve, ott hdl most T . Halasz Jeno Ur szdl
malma van egy kies dombon, kdveibdl a' szdl malom ds Zlinszky Urak most
Nsagos Benyovszky tir haza dpult, e kdriil lehetett mostani telek duUdn a' rdgi
falu - mi onndt kdvetkezhetd, mert ezen diilloben most is szdntas vagy asas
alkalmaval sok regisegeket talalnak; legfeltunobbek. az itt siirdn talakii szokott
^ a g fazekak, mellyekben egydb mint apro csontok ds hamu nem talaltatik."*
A ' mostani helysdgben az utczak kdzt emlitdsre mdltd egyhdz nevii Kelet
feld eso falu resze, melly az eldtt egy hdzbdl alt, most mar tdbb utczakat foglal
magaban. — A ' Kdzsdghez csatolva van Essd puszta a' kdzsdgtjiil ddl feld Peszdr
puszta. Kdt helyen talaltatnak rdgi templomoknak helyei, azonban mdr csak a'
templomok helye Idtszik meg, a' romokhoz tartozd kdvek is mdr szelyel hordattak, hogy Essd ds Peszer pusztdk mindig voltak-e, vagy az eldtt faluk is lehettek,
semmi nyoma nincsen, kivdve az hogy Peszdr pusztan templomok Idvdn, igy
Peszdr ndpesitett hely lehetett.^

[143']

Emlitdsre mdltdbb diilldk a' helyseg hataraban.
lor Egyhdzi a' helysdgnek azon rdsze mellett, melly egyhdznak neveztetik.
2or Monori, azon ut mellett melly Ojhartyan-Monor vdrosa feld visz.
3or Orszag uti Pestrdl Kecskemet feld vivo lit mellett.
4er Csiicskd onndt neveztetik, hogy a' Dabasi hatarra csiicskdllik.
5 ° ' Keskeny, azdrt neveztetik mert az ebben vdU szdntdfdldek keskenyek
voltak.
^
'
6 ° ' Kopolya, ezen diilldben van egy mdlyedes (: kopolya :) melly vizes
iddvel vizzel szokott tele lenni, ezdrt az egdsz diilld kopolya nevet kapott.
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7^1 Hernadi, Hemad puszta mellett.
8 ° ' Rokalyuki, foldje homokos leven a' nagyobb pusztasagok idejeben sok
ott talaltatott r6ka lyukakrol vehette nevdt.
9^'' Melyalldsi, ezen diillo alacsonyan fekvo tersegen vonvilvan melyallasat61 nevett kapott.
IQer Csdrdas fold es uj foggas; az elso ligy nevezett volt Racz csarda
mellett fekszik, az utobbi ujonnan kiosztott szanto foldektiil kapta nevet; voU
Racz csarda most T . Halasz Peter Or majorja Pest Kecskemeti orszag lit mellett
leven az ott regenten gyakrabban at litazott alfoldi Raczoktul kapta nevet. 11. Regi hegy szoUok, ezek legregibb szoUok leven a' gyoni szollokben, a'
diillo onnet kapta nevet.
12. Oj erdo a' a homoknak kdsobben lett kiultetesebol fel not erdo.
13. Forras vizesebb evekben a' homok buczak aljan fakado viztul vette
nevet.
14. Gobolyjaras az elott gobol marhanak legeloje leven most retekbol all.
15. Ojosztaly, ujabban felosztott retekbol all.
16. Halastoi, ezen duUdben van egy lapalyos terseg, melly egykor Halasz
Mihaly Or altal halastdnak hasznaltatni mondatik.
17. Gulyajaras az elott gulyabeh marha legeldnek hasznaltatott. 18. Chester rdt, Halasz Pdter katonasaganal obesteri rangot viselven,
minthogy ezen diilldben nagyobb kiterjedesii rdtje vdlt az egesz diilld onnet
vette nevdt.
19. Mdszaros ret es hider az elso meszarszekhez tartozott terriil, a' masik
azon hid es alatta vizes dvekben folyo viz ertiil, mellyek ezen duUdben vannak,
kaptak neviiket.
20. Pdsta ret, lehet hogy Gydnon egykor posta kiadd hivatal vdlt's ezen
rdt a' pdsta hivatalhoz tartozott.*
21. Telek es Kender fdld az elsd diilldben hajdanaban a' regi Gyon falu
maradvanyai szantatnak 's asatnak ki, hoi is mindenfele regisegekre gyakran
talalnak, az utobbi az ott kendertermesztesre hasznalni szokott teriilettul kapta
nevezetet.
22. Ezeken feliil van a' szallas hegye, melly regenten midon Gydnt mint
pusztat az elsd Halasz Peter Rakoczi haboruk utan 1700 ev kdriil donatio
kdppen kapta, ezen a' tenndszettiil meszire kilattassal bird homokos dombon
letelepedven satorat itt fel iitni mondatik.
Szerkesztetett Gydnon.'' Dec 18an 864.
Vag Jdnos
jegyzd

Lakd Sandor
Bird

* * *
1. Gyon elso okleveles emlitese 1264. ( D F 208 789., Bartfai 50. reg.)
2. Gyon 1546-1559 kozott lakott hely (Kaldy 196. sz.), a X V I I . szazadban puszta,
valoban csak 1733-t61 telepul ujja. 1744-ben 15 uj csaiad erkezett, ekkor osszesen 29
adofizeto csaladfoje van. (Petroci 128.)

[143^]
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3. G y o n helyneve talan torok eredetu szemelynevbol keletkezett magyar ndvaddssal,
az alapjaul szolgalo szemelynev jelentese 'kover'. (Kiss 252.)
4. A kozseg hataraban a bronzkor mdsodik feleben telep letezett, hasonlo koru
urnatemeto ismert az egykori evangelikus egyhazi foldeken, a Halasz Boldizsdr kuria
kertjeben kisebb bronz raktarleletet talaltak. (Dercsenyi I . 409.)
5. Esso egykori telepules elso okleveles emlitese 1344. (Dercsenyi I . 409.) es 1382.
(Dl 99 592., Bartfai 436. reg.) Peszer elso okleveles emfitese 1264. (DF 208 789., Bartfai 50.)
6. A X V I I - X V I I I . szazad fordulojan a szomszedos Orkenyben volt postadllomds.
7. G y o n lakossaga 1856-ban 1579, Esso puszta 37, Felsopeszer 46, Kozdppesz^r 208,
Alsopeszer 225, osszesen 2095, teriilete 24 046 hold.

51.

GYOMRO

Helynevek

[145']

Gydmro kozsdgbdl, Pest megydbol.
ISO Pontra
Gyomro kozseg tartozik Pest Megye, Pesti jarashoz.
2. ) Gyomro kozsdg nevenek, vagy egyebb helyneveinek, a' helybeli reform: egyhaznal 1698ik. evben megkezdett, vagy is talaltato jegyzokonyveiben
's matriculaban semmi magyarazata nints, sem szobeli hagyomany utjan annak
honnan lett eredete fen nem maradt. 3. ) A ' mostani emberek emlekezetevel, 's a' fen erintett egyhazi jegyzesnel
fogva mint "Gyomro" emlittetik., 's mas elnevezese hogy lett volna, errol
tudomas vagy szo hagyomany nints. 4. ) A ' kozsdg a' fen idezett 1698ik dvben emlittetik legkorabban.*
5. ) Honnan lett nepesiteserol semmi tudomas nints.^ 6. ) E ' kozseg eredeterol koztudomasbol vagy hagyomanybol semmit nem
lehet tudni.^ 7. ) A ' kozseg hataraba elofordulo topographiai nevek, e' kovetkezok ugymint:
a. ) Szilhat - nemelyek szerdnt szelhat, szelhordta homokdombos szdnto
fold. b. ) Halom alja — elneveztetese az ott mdg mai napig is fenallo halomtol mely ugy lattzik, mintha emberi kez alkotta volna - jelenleg szanto fold. c. ) Dobdnkut - az ott jelenleg is letezo kis forrastol vette nevet - mely
forrasba egy dobon forma iires fa mdg ma is lathato - mint egy rovasul
szolgall. d. ) Haiaskert - a' volt Halastotol, kiilomben mdg jelenleg is fakkal
beiiltetett dlvezetes nyari seta helyiil szolgall. e. ) Galagonyas - az ott letezett galagonya bokrokrol.
f. ) Sarkoz - az ott vizes idoben felfakadni szokott saros foldrol. g. ) Manyaret — vagy gyekenyes kozos ndv, az Olleiek oda diilo rdtfoldjeikkel. h. ) Szekeresek helye - hoi sok ember csont talaltatik. Monda szerdnt a'
mult szazadban iddig nyomult racz sereg itt sdncolta el magat szekerekkel, 's e'
kdrbe zdrta el, a' szomszed falvakba, 's akkor mdg sok erdosegbe futamodott
lakosoktol elrablott marhaikat e' helyen mdlyebb szantas vagy asaskor, egyes
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apro tegla's kdfalrakasok, 's termdszetes kotelepek is talaltatnak - bar az egdsz
videken ko - nem talaltatik - jelenleg szollo iiltetdssel van ellatva. i.) Toves talan Tolgyes, a' mdg most is labon all6 tolgyfaktol. k.) Aprofa - most szantofold, nemrdg kiirtott aprofaju erdorol neveztetett. 1.) Halesz = ha lesz vagy honi erdo - nem-rdg felfogott, 's faval beiiltetett
homok biiczka mintegy 30 hold.
8.) E ' kozsdggel hataros, Peteri, Ullo, Maglod kozsdgek, ds Billei puszta. Kelt Gyomron* Januar 2*" 1864.
Jegyzette Szivos Karoly jegyzo

Kozsdg biraja: Czovek Istvan
« * *

1. Gyomro eko okleveles emlitese 1274. ( D L 40 120., Bartfai 78. reg.)
2. Gyomro 1546-1559 kozott nepes falu (Kaldy 137. sz.), 1 6 4 7 - 1 6 6 1 kozott 3,
1668-1683 kozott 1,5 portas telepules, 1686-ban puszta, 1701-ben 40. 1703-ban 31
adofizeto csaladfoje van, 1704-ban 9 katonat ad a kumc seregnek (Kosary 17, 6 9 - 70, 111.
tablazat), 1715-ben 18, 1728-ban 47 adofizeto csaladfo el itt stb. (Petroci 133.)
3. Valoszinuleg szemelynevbol keletkezett Gyomro helyneve, az alapjaul szolgalo
otorok koniiz, azaz 'szen' jelentesu sz6b6l, amelyik egyarant hasznalatos volt szemely e»
helynevkent. (Kiss 244, 253.)
4. Gyomro lakossaga 1856-ban 1390, terulete 4500 hold.

52. H A J 6 S

Helynevek

[147']

Haj6s kozsdgbdl, Pest megydbdi.
ad 1. Hajos mezovaros fekszik Pest Pilis es Solt t: e. varmegyek Solti jaras
Hajosi keriileteben; koznyelven Sarkozben. —
ad 2. A mezo varosnak csak mostani elnevezese divatozik, s csak az bir
elteijedessel. ad 3. A mvaros mas nevezeten nem emlitetik sem az maskent nem iratott.
ad 4. Legkorabban emlitetik a mvaros 1723ban.*
ad 5. Nepesitetett Schwarczwaldbdl.^ —
ad 6. A nev eredeterol vagy honnani szarmazasrol biztos tudomas nincsen;
a hagyomany azomban azt allitja mikent a legeiso lakosok Hajon jottek volna, s
innet venne a mvaros elnevezeset.^
ad 7. A mvaros teriileten megenilitest erdemel a Kalocsai erseki uradalmi
kastely, a vadaskert, mely damvadak s vadsertvesekben bovelkedik, tovabba
ugyan azon uradalmi faczanyos kert, s e ket kertet hajdanaba osszekotott toltes
itt-ott meg lathato maradvanyai, melyrol az allitatik hogy Batyany Grof volt
Kalocsai 6rsek altal epitetett s mai napon is Batyany toltes nevezete alatt
jo elo.

[147^]

Kelt Hajoson"* 1864 Januar 26kan
Szabo Matyas varosirnok

Fiedler Biro

Helynevek
Hajds mezovarosbdl Pest megydbdl.
1 ° ' Hajos fekszik Pest, Pilis es Solt t: e: megyek Solti jarasaban ktildnbeni
elnevezes szerint Sarkozben.
2 ° ' A mvaros csak Hajos nev alatt osmertetik mas neve nincsen.
3 ° ' Mas elnevezessel mint a mostani sohasem birt, sem az maskent nem
iratott. 4 " Legeloszor emlitetik a varos 1723ban, ekkor ndpesitetett is.
5 ° ' Nepesitetett Svarzwaldbol.

[149']
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6. Hajos mvaros neve a regi hagyomany szerint onndt eredt, hogy a legeiso
telepiilok a Dunan hajon joven le, itt alottak ki hajoikkal. 7^' A mvaros hataraban mint nevezetesseg megemlitendo Patatisch Adam
volt kalocsai ersek altal Maria Terezia kiralyno tiszteletere hat het alatt epitett
Kastely a hozza vadas es faczanyos kerteldcel, mely elobbeniben damvadak es
vadsertvesek, az utobbiban pedig faczanyok tenyesztetnek.
- A mvaros hataraban levo tobbi topographiai nevek ezek.
Pfosten diilo, itt hajdan igen szep fak diszlettek s belolok ftostakat
vagtak. Lange anwand, ez egy vekony hosszu sor fold.
Pechli diilo, e mellett egy mocsar van mely a hatarban a legnagyobb, attol
nyerte nevdt. Sogorfeld a mellette Idvo uradalmi erdotol vette nevet, mely moresi vagy
sogor erdonek hivatik.
StokSkker, itt sok csicska ds tovis bokor volt.
Tagwerkeraschl, ez egyidoben berbe volt kiadva ide jart a lakossag legnagyobb resze napszamba. —
Neurisz, ez tore tett fel legutebb. Kuhstelle, itt alitatott mindig a marha. —
Nustok, itt valamikor diofak diszlettek. Kovatsaschl, itt legeloszor egy kovacs. birt foldet. Nudelgoslergewand, a nudelujzai lakosok foldje van itt. —
Nadudvarer Weg - Nadudvafi utmelletti foldek.
Szallasfeld, itt birka tanyak es szalasok voltak.
Csakanyfeld, ezt a hajosiak a Csaszartoltdsiekkel egy csosznek valo csakonyert cserdltek el.
Neunhiigel, itt kilencz domb van, hajdanaban torok temeto volt. Jankovaczerbrunnaschl, itt egy kut all. —
Sahtter akker, itt igen sok szekso van. Schanzakker, hajdanaban a torok haboruban sanczok voltak itt. Csehtaj, itt legelosszor egy cseh birta attol vette nevdt.
Mitleraschl, ez a hatar kozepe. —
Czifra, itt egy Czifra Mihaly nevii juhasz lakott sokaig attol vette nevet. —
Engentriib, itt egv igen sziik diilo lit van.
Schaftreb, a juhokat mindig ezen hajtottak a kiitra. Racz Georg, e diilo legnagyobb rdszdt hason nevii egyen birta.
Runde Morast, egeszen gombolyii mocsar.
Stok Morast, igen sok fuzfa bokor vala benne.
Reigel Morast, ebben igen sok gdm tartozkodik.
Sak Morast, eppen d y formaja van mint a zsaknak.
Wolfsgruben, hajdanaban a Duna arja alkalmaval farkasokat fogtak itt.
Muhl morast, e patak az uradalmi malmot hajtja.
Adlerneszt, itt sok sas kolt. Hansmikel insel. - nevdt tulajdonosatol vette.
Binenstand, az elott itt tenydsztette a lakossag mdheit. Haberbil insel, ez volt zab termo foldjok. -
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Gaistenberg, hagyomany szerint itt liderdczeket lattak. Schneiderstretplacz, itt egy szabdnak volt minddg a szeriije. Kelt Hajoson 1865 Dezembe 27ken.
Szabd Karoly
h. jegyzd

Fiedler Biro
[P. H.]
* * *

1. Elso okleveles emlitese 1366. (Zichy Okmt. I I I . 287.)
2. A kalocsai drsekseg telepitett ujja 1722-t5l, 1728-ban 96 adozo csalidfoje van stb.
(Petroci 143.)
3. Hajos helyneve a szem6lyn6vkent is haszndlatos magyar hajos kdznevbol keletkezett. (Kiss 261.)
4. Haj6s lakossdga 1856-ban 3386, terulete 1095,5 hold.

53.

'1

(DIINA)HARASZTI

Helynevek
haraszti kdzsdgbSl, Pest Pilis Solt megydbdl.

^]

ad 1. Haraszti helyseg tartozik Pest Pilis Solt t. e. megyehez, - pesti
jarashoz, 's az Also Nemedi kerulethez. 2. Haraszti helyseg azonkiviil Duna=Haraszti nev alat ismeretes, mivel a'
Dunaag mellett fekszik, — nepies kifejezdsen azomban csak haraszti alatt osmeretes.
ad 3. A kozsegnek soha mas nevezete nem volt; leveltara a' kozsegnek
nem levdn, — emberemlekezet vagy hagyomany ellenkezot nem tud.
ad 4. A kozsdg mar emlittetik mind Haraszti kozsege 1790ben.»
ad 5. Leveltara a' kozsegnek nem leven, a' menyire kipuhatolhato volt, a'
kozseg Wiirttembergiabol ndpesitetett.'
ad 6. A kozsdg helyneve eredetdrdl, minekutanna levdltar nines, hagyomany utan sines tudva semmi, - felvilagositas nem adathatik, anyi azomban
hiheto, hogy az, - harasztos puszta hely Idvdn ott hoi a' falu dpijdt, - onnan
vette eredetet.^ ad 7. A ' kozsdgbeli kiilombfdle diilok elnevezdsei ezek, - mint oreghegyiujhegyi szollok, — onnan erednek a' menyiben az egyik hegy rdgiebb az lij-hegy
ujjabb szoUoiihetvdny, - (: Himmelberg:) menyei hegy szollopeli elnevezds
eredete nem tudatik; - hiheto hogy az legmagasabb hegy Idvdn harasztin, onnan neveztetett el. Szent=Ignacz utcza elnevezdse onnan ered, menyiben ezen utczat, 1840ben
sajat allodialis foldjdn 1840ik dvben alapitotta nehai Melt. Bard Laffert Ignac
Ur, 's Igy ezen utcza Szt Ignacz utczanak neveztetett. Mas diilo vagy hely elnevezese, - mely kuldnds emlitdst drdemel Harasztin
nincsen, - mert azoknak neve, - Ndmedi uti dulo, Soroksari lit dullo, pesti liti
diilld, - Kalvaria hegyi diild, - onnan veszik eredetiiket, - a' menyiben a'
fdldek a' szomszdd Ndmedi, Soroksar, helyek feld vonulnak, - a' Kalvaria hegyi
diild pedig a' Kalvariatol mely a mellett van veszi eredetdt.^ A ' nagymocsarrol (: mely a* haraszti hatarban Nemedi feld voniil - :]
nevezett retek semmi eredeti elnevezdssel nem birnak. -
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Halaszhegyi dulo elnevezdse ered, hogy az, kozvetlen a' dunaag mellett
fekiidven, - a' dunai halaszok annak partjan szoktak haldszni 's illetoleg
tanyazni. Harasztin

1864 Janudrius20an.
[P. H.]
Andreas Schuster Richter
Krauss Mihaly Eskudt.

jegyzette
Sailer Jozef
hjegyzo.

* * *
1. Haraszti elso olcleveles emlitese 1270. (Dl 892., Bartfai 6 1 . reg.)
2. Haraszti 1546-1559 kozott apro telepules. (Kaldy 317. sz.) A X V l l . szazad
masodik feleben kurialis helyseg, 1686-1693-ig lakatlan, 1695-ben 0,25 portas falu stb.
(Kosary 16.) 1715-ben 37, 1728-ban 62 adofizeto csaladfoje van stb. (Petroci 128.)
3. A Haraszti helynev a haraszt, azaz 'erdo, tolgyerdo, bozot' jelentesu fonevbol
keletkezett. (Kiss 190.)
4. A KaNaria 1754-ben mar fennallt, Stolcz Janos pestipolgar epittette, 1762-ben
vegrendeletileg penzt hagyott a Kalvaria kapolnajara. (Dercsenyi I . 344.)
5. Dunaharaszti lakossaga 1856-ban 1466, terulete 4946 hold.

54. H A R T A

1199']

Helynevek
Kis-Harta kdzsdgbdl, Pest Pilis Sdlt megydbdl.

[199V]

Kozonsegesen csak Harta, iielysegnek nevezetetik, miutan egesz magyar
honban tobb Harta nines, a' "kis" elonev meg akakor ragadhatott ra, mikor meg
csak puszta volt, minthogy szomszedsagaban most Nagy Harta ndv alatt a
Kalocsai erseki uradalomhoz tartozo birtok van. Mind a' hatar alakja, mind a'
kettonek mennyisege azt gyanitatjak hogy valaha Kis es Nagy harta egy hatar
volt, a' mennyiben Kis Harta helyseg hatara 1/3 Nagy Harta puszta 2/3 reszt
tesz.
Minthogy a' kozsdget ndmet bevandorlottak - vulgo svabok lakjak, ezek
"Hardau" "Hartau"-nak is nevezik, mellynek a' svabos kiejtesnel egyebb vonatkozasa nines.
A 4^ pontra: Hogy Kis ds Nagy Harta hatara valaha egy volt, 's hogy azon
kdzsdgnek kellett lenni: azt az ott levo templom alapok, mellybol a' falat mdg
did emberek lattak igen valdszinii. De ezen hajdani kdzsegrdl semmi okmanyolhatd nyom sines.* A mostani Kis-Harta kdzsdg 1711 kdriil keletkezhetett ndmet orszag kiildnbdzd reszeibdl kivandorolt evang es helv. hitvallasii egyenekbdl,
mint az Pestmegye levdltaraba fekvd egyik okmanyba ki fejezve van "advenerant
ex variis oris Germaniae"*
Az
"Harta" mint sok mas, - ugy latszik dseredeti pogany magyar
nev, - mellynek elemzdset, a' keleti nyelvek magyarazdjara kell bizni.*
A hatarbeli egyes dulld stb elnevezdsek mind ujak es p. o. Kalbereck,
hajdan a' borju csorda mezd. "Alter Kirchof' - regi templom hely, Kirchen
graben, a templom kdriili arok, — ligy latszik erdditdsi czdlbdl, - "Herschenfeld" = kdles fdld sat drdektelen ndmet uj elnevezdsek. - Az utczak nevei:
hatiilsd utcza, Templom utcza, Ojvaros utcza, lij utcza, ujvilag (csak 6. dves :)
utcza, vegre gdmbdcz vagy sarok utcza (Saumageecke :) azdrt mert nines kijardja.
A 7*'-re Kis Harta"* kdzseg hatarai nyugot ejszakrol a' Duna folyam es
Sziille Olle pusztak, ddlrdl Dunapataj varos es nagyharta puszta, Keletrdl szinte
Olle puszta.
Trencsdnyi Ddniel
jegyzd
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1. Harta elso okleveles emlitese 1193. ( J A K U B O V I C H E . - PAIS D.: 0-magyar
olvasokonyv. Pecs, 1929. 54.), azutan 1289. (Csanki I I I . 331., 339.)
2. Kisharta es Nagyharta 1553-ban lakott telepiiles, az is marad a X V I I . szazadban.
(Vass 167., 170.) Harta 1668-1683 kozott 0,25 portas telepiiles, 1686-t61 lakatlan.
(Kosary 19.) Raday Pal telepiti 1725-t6l kezdve, 1728-ban 49 adofizeto csaladfoje van.
(Petroci 143.)
3. Harta neve puszta szemelynevbol keletkezett, a szemelynevkent is kimutathato
regi magyar hort, azaz 'vadaszkutya, agar' jelentesu fonevnek az -a kepzos szarmazeka. (Kiss
265-266.)
4. Kisharta lakossaga 1856-ban 2275, a hozza tartozo Tet^tlen puszta 207, SzulleOUe puszta 15, Mikla puszta 171, Bojar puszta 77, osszesen 2745;'teriilete meg a lakatlan
Szentimre, Nagyharta es Felsoszentkiraly pusztakkal egyiitt 36 496,25 hold.
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55.

[I53r]

£li
kri

863

H£VIZ(GY0RK)

Helynevek
Hdviz kozsdgbdl, Pest-PUis's Solt megydbdl.

[153V]

Heviz kozsege fekszik Pest-Pilis es Solt t. e. vdrmegydkben kebelezett
Vacz jarassanak Gedelloi keruleteben; a kdzsdg lakossai ezelott Jobbagyai voltak
fomeltosagu Herzeg Eszterhazi Pal urnak, 's mint Uyenek tartoztak a' Biijaki
uradalomnak Turan szekelo Tisztartosaga ala.

Emldk.
Hdviz helyseg hataraban Idtezo Rdgisdgekrol.

[154r]

I . Hdviz es Vacz Szent Laszloi hatar kozott letezik a' jelen idoben ugynevezett Csosz vagy Csesz vagy Csorsz arka, mely valaha orszdgos hatar vonalul
szolgalt, 's historiailag is nevezetes, - a' hagyomany Eurs vagy Ors magyar vezdr
birtoka hatarat jelzo vonalnak mondja, azonban rdgi Romai hatar vonal is
lehetett.*
I I . belyeb a' hdvizi hatarban Szent Andras nevezetu hegy ormon terjedelmes sancz oldalii dpiiletek helyei, dombjai ds arkai Idteznek, mely vdrforma
epulet szohagyomany szerdnt a' Templariusok Monostora vagy Kolostora volt's
Apatiirsagi czimmel van mai napig felruhazva mint hdvizi Apatiir, ndhai fotisztelendo Laczkovits Venzel czimzetes kanonok, Hdvizen mint helybeli Lelkdsz
tobb mint fel szazad olta lakd 's 1854 dvben elhalt boldog emlekezetu lir
tdbbszdri eldmondasa szerdnt az dpiiletek omladozd falai, meg a' miilt szazad
vegevel allottak, 's azt fdmeltdsagii Herzeg Eszterhazi Pal lir Bujaki uradalma
reszerdl foldes liri jogon elbontatvan, az anyagokat u: m: kovet, teglat, melyek
hasznalhatok voltak Turara hordatta, 's belole uradalmi magtarat epittetett,
ugyan a' nevezett Kanonok lir emlegete, mikep e' szazad elejen e' tajon meleg
forras is volt, melynek most nyoma sines, 's ezen forrastol neveztetett volna a'
Kdzseg is Hedviznek. - a' varforma sanczos fipiilet epitdsenek es fentallasanak
ideje homaly altal fedetik.'
I I I . A ' nevezett Szent Andras partja mellett Heviz fele fekvd masik hegy
ormon szinte leteztek dpiiletek, hoi azonban most csak nehany domb van,
melyeknek kozepe be horpadt, 's reszint sirhalmoknak, reszint epiilet omladekoknak miitatkoznak.
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I V . A ' Szent Andras partnak ddli nyugotnak egy hegy ormon leteznek 16
terjedelmes dombok, melyek a' hagyomdny Tatar hanyasoknak nevez, 's tetejiik
behorpadasa miatt sirhalmoknak mondatnak.
V . Ezen halmok altal elleneben Hdviztol a' monostori rethez le vezeto
oldal viz mosta ut vonalon rendes temeto volt, a' holt testek sorban fekszenek,
's ezen hely a' Zarda letezdsekor szolgalhatott temeto helyiil.
V I . A ' Szent Andras hegye ds a' Tatdr hanyasok kozt jelenleg Idtezo
szantd fdldek tele vannak vastag cserep darabokkal, melyek vagy azt tanusitjak,
hogy ott valaha falii volt, minthogy a' szdbeU hagyomany Hdviz rdgi faliijat ott
Idtezni allitja, vagy pedig a' Romai vilagban temetd hely volt, mint az ott Idtezo
vastag cserepek, Hamvedrek (: urnak :) maradvanyai, - sdt mdg ezen szazad
elejdn is tdbb Hamvedrek (: urnak :) talaitattak szantas alkalmaval, melyek
azonban figyelem ndlkiil elenydsztek. - NB. ezen szantd fdldek ds Szent Andras
part kdzdtt elnyiild rdt vdgen Idtezik az ligy nevezett feneketlen mocsolya: 's a'
mesds hagyomany szerdnt a' Szent Andras parti templom harangjai abba
hanyattak be, melyet onnan mint feneketlen helyrdl senki ki nem vehet.
V I I . A ' Plebanian van egy lyukas marvanykd, mely a' hdvizi hatarban
talaltatott 's ndhai fdnt tisztelt Kanonok ur allitasa szerdnt Hamveder volt
(: urna :) kararai marvanybol van's mintegy 2 vagy 3 mazsa nehezsdgii.
V I I I . Cgyan a' Plebanian Idtezik egy lepcsdnek hasznalt 4 lab hosszu
fekete tdmdrkd, mely szerdnt a' hdvizi hatarban talaltatott, 's a' hagyomany
Romai mdrtfdldeket jelzd kdnek beszdlH (: Lapis milliaris :) 's a' fajta kd sem
hdvizi sem a' szemszed hatarokban nem Idtezik.
I X . A ' falu kdzepen lettezd Romai Catholicus Templom kdrnyeke valaha
Temetd hely volt, melynek ugyan jelenleg nyoma sem lathato, mind az altal
hogy a' fold 2. 3. lab mdlysdgre asatik, sorban fektetett halottak tetemei 's
csontjai szamos menyisegben talaltatnak.
X . T . Povedak Istvan jelenlegi Plebanos ur, birtokaban van nehany darab
regi romai pdnznek, melyet a' lakossag templomban perselyben vetett 's hihetdleg a' hatarban talaltatott.
X I . A ' hdvizi felso Reten az ugy nevezett Tdfaliisi lit kdzeldben egy
domb, dpiilet maradvanyanak miitatkozik, 's a* kozepe mint valamely oriasi sir,
be van horpadva, ambar a' videk lapalybol all, mi lehetett valaha nem tiidatik.^
X I I . Az also vagy is nagy rdten szinte van egy domb melyen valaha epiilet
letezett, 's a' kiasott falak helye, kd es tegla maradekok igazoljak, a' hagyomany
rolla mit sem tiid.
X I I I . A ' hdvizi Retek dszaki oldalan van egy nagyszerii sancz vonal,
melyet hajdan malom aroknak nevez a' lakossag.
Ezenkivul a' Hdvizi erdd rdszekbe tdbb helyen talaltatnak eranytalan
arkok, melyek mi czdlra hasznaltattak nem tudatik, 's hasonlatossagok a' habonii fiitd arkok mintazatat tuntetik fel.
Vegre a' Szent Andras part hata megett elnyuld erdd reszben, a' Szent
Laszldra vezetd litig, ugy szinte at ellendben levd hegy fok hosszasagaban,
valamint Tofalusi Puszta mellett a' szantd fdldekre vezetd magaslat oldalon meg
szamolhatlan mennyisdgii rdgi elhagyott ds be omladozott gabona rejtd gddrdk
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(: vermek :) Idteznek, melyek tanusitjak mikdp hajdan ezen hatamak boldog ds
gazdag lakoi voltak.
Hdviz kozsdge az ugy nevezett Galga volgydben fekszik - a' mennyiben a'
Galga vize a' helysdg alatt a' rdteket metszi dt, 's az Zagyvdig fut, a' hoi is
abban dmlik.
Hdviz helysdge tagositva van 's dll 59 3/4 telek kiilso birtokbul, - a'
kdzsdgnek szdntofdldjei j d mindsdgiiek *s fekete fdlddn vannak, - a' kdzsdgnek
vannak szdlldi's erdeje is - 's kiildnds jdvedehnezd czik a' kdposzta - melyel
kereskedds a' Gydngydsi piaczon iizetik.
Lakossainak szdma 1672 kik mindnydjan romai Catholicusok's dsszesen
225 hdz szdm alatt laknak.
Hdviz kdzsdge hatdros - Hdvizgydrk - Kartal - Vezseny - Tura ds
SzentLdszld kdzsdgekkel.
Kelt Hdvizen 1843 Kardcsony hava 23an.
Duvaitska Kdroly
Kdzsdg Jegyzoje.

I^^"^'!

Helynevek
Hdviz kdzsdgdbiil, Pest megydbiil.
1. Hdviz - a monda szerint eldbb Hedviz — falu Pest megye djszaki
teruleten: Galga nevii patak altal dntdzdtt vdlgy ddU oldaldn. Ndpessege 1390
Idlek, m ^ a r o k es romai kathoUkusak."*
2. Hdviz legrdgibb, a mult szdzad elejdig felvihetd okmanyaiban, anyakdnyveikben egyediil e neven neveztetik. - Errdl tanuskodik me^atarozhatlan
iddbdl kelt, s a mult szazad elsd feleben mar hasznalt pecsdtnyomdja is.^
3. Hdviz - nevdt vette ama hdvforrasoktul, melyek a delnyugoti oldaldn elteriild erdds halmok tdvdbiil fakadtak. - E hdvforrdsok most mdr bedugulvak,
de e szazad elejdn mdg ismertettek, s haszndltattak is. Laczkovits Venczel azon
iddben hdvizi pldbdnos oly hdvforrasokat is emlegetett, melyek tegla vdrds
szinben bugyogtak fdl, most legkdzelebb a mult ev utolsd havaban a malomarok
tisztogatasa alkalmaval szinte egy ily tegla vdrds szinii meleg forrasra bukkantak,
mely tdny a fentebb mondottakat megerdsiteni latszik. 4. Eme hajdani hdvforrdsok fdldtt emelkedik egy halom, "Sz. Andras
partjanak" nevezett, melyen a regi korban a Hedvizi Apatsag allott. Romjai e
szazad elejdig fonmaradtak, mikor is kdvei a Turan epitett uradalmi nagyszeru
magtar alapjahoz lehordattak. - A monda szerint - ezen alkalommal talaltatott
ott egy feszulet es egy kehely, mely a Hdvizi templomban mai napig hasznaltatik, de erriil semmi hiteles okmany nem Idtezik. - Ezen Apatsagrul semmi
hiteles adatakkal nem birunk, csak czime maradt fdn, mely az Apostoli Kiraly
altal mdg napjainkban is adomanyoztatik.
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Keletkeztet, s feldulasat meghatarozni nem lehet, ugy azt sem, mely
szerzet tulajdona volt. A koznepkozt dlo, de nem teljes hitelu hagyomany szerint - ama Apatsag
a Voros Keresztes Vitdzek, vagy is Templomosok szerzeteevolt.
5<>r. Heviz Kozseg nepessege valoszinuen ama regi apatsag jobbagyaibul . [157v]
keletkezett kik az apatsag felduUasa utan a mar lakasra, s legeltetesre alkalmasabb, ugy szanto foldjeihez kozelebb eso helyisegen telepedtek meg, hoi is
Tura 6s Hevizgyork kozsegek kozeli szomszedsagaban magukat inkabb bisztositottnak hittdk, a nep ajkan meg maig is el ama monda, hogy Hevizen az elso
hazat a meg most is elo Benedek nevii cs^ad osei dpitettek.
6or A kozseg eredete mikorra veheto fel? meghatarozni nemlehet, arrul
az egyliazkosegi anyakonyvek tanuskodnak, hogy a mult szazad elejen mar
tekintelyes kdzseg volt s oly nepes, hogy 1710 ev Octber havaban on alio
egyhazkdzseggd parochiava alakulhatott. Ezen evel kezdodnek az egyhazi anyakonyvek is, melyek azutan megszakitlanul levonddnak napjainkig. Korabban
Heviz mint fiok egyhaz Tura kdzseghez volt csatolva, de ennek anyakdnyvei is
csak nyolcz evel vitetven feljebb, kdzsegtink korabbi viszontagsagai az iddk
homalyaban eltiinnek.*
Heviz kdzseg mint fenn mondatott egy lapalyban fekszik, hoi delkeletnek
a kertjei, illetoleg beltelkei alatt szep es gazdagon termd kaszalldja van negy
duUdre osztva az iso Kertalatti, 2. also, 3 felso es a 4 Kanya nevezetet bir, ezen
retet a kdzepen keresztiil meczi az ugy nevezett Galga folyam, mely Neograd
megyeben kebelezett Becske kdzsdgnel veszi eredetet, ezen patak jelenleg igen
csekely, szarazabb evekben egeszen kiszarad, de a nep monda szerint hajdan
hajakaszhatd folyam volt, ezen mondat megerdsiti a Szt Benedeki kaptalan
irattaraban mai nap is olvashatd ama kitetel, - per fluvium Galga navigavimus
- de meg azon kdriilmeny is igazolni laczik, hogy a jelenlegi medre tisztogatasanal mindenfele s kiildn alaku tengeri csigak es bekatekendk talaitattak.
— Ezen folyo hoszaban delkeletnek nyulik el egy part, melyet a nep
hegynek nevez, ez valasztya a szantdfdldeket a kaszalldtul. Szantd fdldje fekete
homok, keskenyen a hatvani, es kartali hatarokig nyulik, ezt egy forras, mely
helyei helyei, fdkep esds evszakban mocsarul alakul meczi kette, e mocsar neve
Emse.
A tagositas eldtt mely 1863ik evben megtortent az urberesek kezen levd
szantd fdldek 19 dulldre osztvak, azok nevei kdvetkezdk - Hegymegi also,
Emsei, Hegymegi 2^^, Vizre jard, Hatvani uti, Nagyemsei, Ket emse kdzti, also,
Kis emsei also, Kdzep uti, Gyorki uti, Kis emsei alsd es felso, Ketemsei kdzti
felsd, Gydrki hatari, Kozepso, Orszaguton tuli, Kdkenyesi uti, Csaszar uti, Turai
hatari — Fdmeltdssagu Herczeg Eszterhazi Pal foldes urasag birtokaban - Peres,
Penzes, Tekeruleti, Gyurrd vdlgy, Emsei penzes, Vdlgyre jard penzes, Vizrejard,
Uri es Beke diilldk.
Van a hevizi hatarban szep kiterjedesu Erdd, annak egyes reszei kovetkezenddkepen neveztetnek u. m. Banya vdlgyi nagy tisztas, Monostor, Palya
vdlgy, Kis es nagy farkas lyukak, Melegvdlgy, Vervdlgy, Rikato (es) liget, es
harmincz hanyos hoi tdbb regisegek talaitattak.
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Vanneki ket delnek fekvo szollo hegye, mely 6t dulore van felosztva,
Oregy es Kereset hegy - a dullok nevei. Kapolna, Csaba, Dutka, Kozdp es ally.
A dullok elnevezeset es m'agyarazatat sehol fellelni nem lehet.
Az ugynevezett monostori szanto foldon talaltatuk I s o Rakoczy 10 frtos
pdnze pro libertate felirattal, ugyan ott talaltatott Trajanus es Adrianus eziist
pdnze, ezek tulajdon osa T . Juritsev Antal Ur, - ugyan ehelyiitt ko 6s cserep
urnak talaitattak, melyet nevezett Ur ismerosei kozott felosztott.
A most mondott monostori foldek atelleneben van egy Kopafoka nevezetii part melynek elejen "Szt Andras part atelleneben" ket kohalom
talalhato mely hajdanaban a Szt Andrasi kolostor or tanyai lehettek — a mint
pedig innet leereszkedik az aszadi utra, melyet a nep Bagi utnak nevez, ott
temeto lehetett, mert maigis talaltatnak sirgodrok es csontok, melyekriil azonban reszletes felvilagositasal nem szolgalhatak, - Kelt Hevizen 1866*^ ev Januar
23an.
Rimanoczy Karoly mk
h. jegyzo

Rab Istvan
Bird
* * *

1. A Csorsz-arok a I I I - I V . szazad fordulojan kesJiilhetett, romai-szarmata alkotas az
alfoldi es tiszantuli szarmatak vedelmere, valojaban Pannonia bekejenek megovasara a
quadok, valok, gepidak, gotok stb. elleneben. ( M O C S Y A.: Pannonia a kesoi csaszarkorban.
Bp., 1975. 1 0 0 - 1 0 1 .
2. Az egykori iievizi, vagy akosmonostori apatsagra vonatkoznak az ebnondottak.
Talan ennek a Heviznek az apatjat emlitik 1214-ben. (Varadi Regestrum 321. sz.) A Heviz
liataralan fennallt Akosmonostor elso okleveles emlitese 1389. (ZsO. 1. 1111. reg.) Akosmonostor apatja, Peter 1438-ban (Dl 13 172., Bartfai 672. reg.), Laszlo 1516-ban szerepel.
(Dl 62 026., Bartfai 1386. reg.) A monostor koriil keletkezett telepiiles, Monostor
1 5 4 6 - 1 5 5 9 kozott neptelenedctt el, lakosai Heviz, Hevizgyork, Macsa stb. falvakba
koltoztek. (Kaldy 269. sz.) A Szentandras hegyen a bronzkor kozeperol szarmazo telep
nyomai es leletei bukkantak elo. (Dercsenyi I . 376.)
3. Tofalu, vagy Totfalu egykori telepiiles elso okleveles emlitese 1470. (Dl 16 518.,
Bartfai 996. reg.)
4. Hevi lakossaga 1856-ban 1390, teriilete Monostor pusztaval egyiitt 4753. hold.
5. Heviz kozseg eddig ismert legr^ibb pecsetjenek felirata H : E : P: C S pecsetje
(Heviz), legkorabbi ismert lenyomata egy 1701-ben kelt iraton. ( P m L , Instantiae sine
resolutione 1660-1770. V . 27.)
6. Hevizvolgy - a Galga kozepso szakaaa - elso okleveles emlitese 1352 (Raday It.
11.), Heviz telepules elso okleveles emlitese 1394. (Dl 7934., Bartfai 469. reg.)

56. H f i V I Z G Y O R K

Helynevek

fl59']

Hdvizgydrk kdzsdgbiil. Pest Megydbiil.
1. Hevizgyork falu fekszik Pest Pilis Soltt torvdnyesen egyesiilt megye
Vaczi Jarasaban, a Galga patak altal keresztiil folyt ligy nevezett Galga kies
volgyon, Bagh ds Hdviz faluk szomszddsagaban, - a ndp hagyoman szerint
regenten Vamos gyorknek neveztetett, mely elnevezdsit rdgenten a' falun keresztiil vezetett Pest Kassai orszag lit vonalan a' Galga folyo hidjan fenallot
Vamtul vehette; - mostani nevezetdt a Heviz szomszdd falutol veszi, mely
elnevezdsit ember emldkezet ota biija.'
2. Galga, folyo patak kezdodik mint egy 5 mert fdlddn felyiil Csovar
viddkin, es 8. 9. mertfdldnyi lefolyasa utan Jasz Fenszam varossanal a Zagyvaba
dmlik - a ndp monda szerint rdgenten hajozhato folyd voltt, most csendes
patak, mely azonban sok essozes, es hd olvadasok utan, annyira kiarad, hogy a'
300. 400. dlnyi szdlessdgben is elboritja, kidntds alkalmaval halakkal is bdvelkedik.
3. Szalai Tabla, szantd fdld diilld, mely nevezetdt aUittdlag rdgi birtokossatul drdkldtte.
4. Fenyves, szantdfdld diilld, elnevezdsit valaha tenydszett fenyd bokroktdl vette.
5. Sds, hatar diilld, egy elpusztult Sds nevii Csarda utdn kapta a nevdt.
6. Gulyas berek, regen gulya tanya voltt, most szantd fdld.
7. Bitdrdt, - allittdlag valaha itt felallitva Idvd bito fatul vette nevezetdt.
8. Egresrdt, az itt valaha tenydszett egerfaktul vette a' nevdt.
9. Kdrtvelyes rdt, rdgenten kdrtefdk diszlettek ezen helyen.
10. Szilos, vizallo, nadas ret, egy kis tdval, melyben halakis tenydsztek,
most kivan szaradva.
11. Tulat, szdlld hegy, nevet onnan vette, mert Hdvizgydrk kdzsdggel a'
galga vdlgydn tunan at ellenben fekszik.
12. Tdtfalu, puszta Hdviz gydrk kdzsdg, ds Hdviz falu hatarai kdzdtt.'
Kelt HGydrkdn^ Januar 24. S6^.
Sapi Josef Biro

Rudniszky Kristof mk
jegyzd
[P. H.]
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Helynevek Hevizgyork kozsegbol Pest megyei -

Vaczi jarasbol.

• • *
1. Hevizgyork elso okleveles emlitese Vamosgyork neven 1470. (Dl 16 518., Bartfai
996. r ^ . ) "Gyork, maskent Vamosgy6rk"-nek nevezik 1520-ban (Dl 106 077., Bartfai
1426. reg.), 1568-ban mar Hevizgyorknek hivjak. (Szarka 76.) A Gyork helynev puszta
szemelynevbol keletkezett, a magyar Gyor (Gyorgy) szemelynevnek a -k kepzos szarmazekabol. (Kiss 231.)
2. Lasd Heviz 3. jegyzetet.
3. Hevizgyork lakossaga 1856-ban 1240, terulete Tofalu pusztaval egyiitt 4200 hold.

57. H I D E G K U T

Helynevek

[161']

Hidegkut kdzsdgbdl Pest megyebol Pillsi jaras
A kozsdgnek csak egyfdle neve el most es ismeretes orszagszerte es mas
elnevezese soha sem volt, a nep traditioja utan Matyas Kiraly hadaszatra lett
volna Hidegkut tajekan, vizet ivott volna, es a vizet igen hidegnek talalta,
mondvan csak ugyan hideg kut, es onnan lenne eztan elnevezve Hidegkut
kozsegnek,*
a kozseg nepesitetett Wurtenbergbol,'
a kozseg hataraban elofordulo topographiai nevek kovetkezok Szantofoldek: az ugy nevezett Kirchen Acker Ried, Wiesen Acker, Hdhbach Acker, Weingarts Acker, Gro/Ser Rakos Acker, Kleiner Rakos Acker, Luszt
Acker, Gemeinde Thai Acker, Zeiselberg Acker, Brunnen Acker, Sandbergh
Acker, Thiergarts Acker, Krauts Acker, Gro/3steinriegl Acker, Brundl Acker,
Wiesel Acker, Gro/3e list Acker, Briickl Acker, Lange Acker, Elen Acker, Haus
list Acker, Lahmgruben Acker, Hohlweg Acker, Gemeinde Wiesen Acker,
Festungbergl Acker, Sclilungjer Acker, Maria Einsiedl Acker, Sauloch Acker,
Gartenberg Acker, Neuri/3 Acker, Briindlsgraben Acker, Muhlberg Acker, Stirautlander Acker.
Retek: Wiesel Wiesen, Gro/3e List Wiesen, Elend Wiesen, Gemeinde
Wiesen, Stirautlander Wiesen, Unterer Wiesen.
Legeldk: Zeiselberg, Sandbergl, Maria Einsiedel, Gartenberg, Neuriss.
Szollok: iKalwarienberg, Kurbisberg, Hoheberg, Mariaberg, Schlungliter
Weingarten.
Erdd Gemeinde Wald, Waldbl6/3en, Lahmgruben, Hotter bergl Wald, Langer Wald, Maria Einsidl Wald, Saulah Wald," Gartenberg Wald, Neuri/3 Wald, [161^]
Groi3er Kowatscherberg Wald, Briindlsgraben Wald, Hohbach Wald.
hatar Ofen, AUofen, Solmar, es Kovats.
Korcsma fekszik Maria hegyen es Lustnak nevezik.
Arok Wiesen Acker, Marienberg, Kurbisberg, Wiesen, melly arkokba csak
nagy essos idoben folyik viz.
hegy: Hoherberg, Kurbisberg, Kalwarienberg, Hexentanz, M i i h l b ^ ,
Kowatscherberg, Gartenberg, Stiftungsberg, Hotter berg, Gemeinde T h a l # r g , '
Neustiftberg, Sandberg, Lindenberg, drei hotterberg.
szikla gro/3 Steinriege
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(hegygerincz) banya Steinriegl gro^r, rother Steinrigl, kleiner Steinrigl,
mitterer Steinrieglbruch,
barlang Einsiedler.
Szoros, Kovatsi feld Maria Remete keresztiil vezetd lit, hoi mar a Hidegkuti hatar vdgzodik.
vdgre megjegyeztetik a Hidegjcuti hatarban egy orszagszerte hires bucsii
jarasi hely Maria Remete ndv alatt Idtezik, mellynek eredetdrol a ndp monda azt
ah'tja, hogy a szent sziiz Maria kdpe azon helyen hoi most a kdpolna al egy
otvas fa iiregdben megtalaltatott, honndt azonban a kdpet itvittdk mostan
Lusztnak nevezett korcsma melld dpitett kdpolnaba, mellynek romjai maig is
lathatok, azonban a kdp csiidalatos modon ismdt elobbi helydre vissza tdrt, oda
hoi a jelenlegi kapolna all - Hidegkiitrol Solmar feld vezeto lit mellett fekszik
az ugy nevezett Miihle Korcsma, hoi koriilbelol 25 dvek elott egy vizi malom
alott, melybol mostani elnevezdse szarmazik, hanem jelenleg a volt malomnak
romjai lathatok, miutan az ezen malomrai viz vezeto forrds mir tokdletesen
kiszaradt.
Kelt Hidegkiiton' 1863ik dv December 22en
Kovets mk
jegyzo

StrajSer Richter
Steine—
Beschworene

« **
1. Hidegkut neve valoban hideg vizu kiitra utal, elso okleveles emlitese 1292.
(Gardonyi 1. 280.)
2. Hidegkut 1546-ban kisebb telepules, 1559-re lakoi elszoktek (Kdldy 64. sz.),
1712-tol telepiilt ujja, 1715-ben 10, 1728-ban 30 adozo csalddfoje van stb. (Petr6ci 139.)
3. Hidegkut lakossaga 1856-ban 9 9 1 , teriilete 2114 hold.

58.

IKLAD

Iklad kozseg rdszerol a' haza helyneveinek gyujtdsere szolgald adatoknak
feljegyzdse u. m.

[163

iszor. Iklad kozsdge tartozik Pest Megye Vaczi jards GodoUei kerulethez,
fekszik pedig ugy nevezett Galga vdlgydn Aszodtol nyugotra 1/4 dranyira a'
Galga folyd bal partjan, Domony helysdgnek dtellendben, igen kdzel egymashoz,
csak a Galga folyd ds a Galga mentdn Idvo rdtek valasztjak el ligy Domony jobb
Iklad pedig folydnak bal partjdn fekszik.
2. Iklad helysdg emldkezdstul fogva minddg igy neveztetett ds csak azon a'
ndven ismeretes; hogy mds neve lett vdlna valaha, adatok nincsenek. - A '
lakosok ndmet eredetiiek,* de Aszdd ds Domony tdt kdzsdgek kdzeldben Idvdn,
hdzasdgl viszonyok dltal eltdtosodtak anyira, hogy ndmet szdrmazdsuak is ugy
beszdlnek totiil mint ndmetiil; azonban mdg is hiven ragaszkodnak az eredeti
ndmet nyelvdkhdz, mert a' gyermekeiket iskoldban ndmetul tanitatjdk, valamint
templomban az Isteni tisztelet - csak minden negyedik Vasarnap tartatik totul,
a' tdbbi iinep ds vasdrnapokon ndmetiil; valldsra ndzve Agosti evang, tornyas
templommal 's iskoldval bir, de parochia nincsen, mint fidkegyhdz aszddi parochidhoz tartozik. - Ldlek szdma 600. 3szor A* Helysdgnek (hogy mds) mds nevezdse hogy lett vdlna, senkisem
emldkezik, azonban a' rdgi pecsdt nyomdn Iklat van kivdsve.'
4szer A ' kdzsdgnek keletkezdsdt pontosan megtudni nem lehet,' mert 60
dwel az eldtt a* kdzsdghdza 's abban Idvo rdgi iratok megdgtek, de a' pecsdt
nyomdn 1768^^ dv van kivdsve, ds mondjdk, hogy az eldtt is - minek eldtte
kdzsdg lett, puszta ndv alatt szerepelt, - igy lehet 136 esztendeje a' mint
telepitetett meg. 5sz6r Ndpesitetett Stajer ds Ndmet cseh (: deuschbdhm :) orszdgokbdl,
midon a' miilt szdzadban — a' vallas viszdlyok idejdben onnan elszdkvdn, magyar
orszdgbah kerestek meneddket, a' kiket Grof Rddai, - mint a' hatdrnak birtokosa 's fdldes ura, pdrtoldsa aid vdvdn ide telepitett. 6szor A ' kdztudomasbdl azt lehet megtudni, hogy ezen kdzsdg Magyar [163^
ndvbdl szdrmazott, mert a' midon mdg csakegy Major dpulettel puszta vdlt.
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valaki azt megkdrdezte volna pusztai pasztortol "hoi laksz? - azt felelte volna:
ittlakom, *s mnen vette eredetdt."*
7szer A ' kozseg hataraban kovetkezo pontok es dulo nevek vannak:
Napkeletrol Aszod es Iklad kozt Domonyhoz tartozo Ancsi puszta beszdgellik,
melynek hatara egeszen az urasag belso telkdhez terjed, ugy hogy napkelet feld
Ikladnak egy talpalatnyi fdldje sincs.^ Ejszak feldl - az urasag kertje felett a' temeto azon felul Dolinka
(vdlgyecske:) nevd szdlohegy, melynek a' kdzepdn vdlgy forma hajlasa van,
annak egy vonalban - csak egy marha csapas vit ketdszakitja - falu felett vdgig
djszak feld nyiild szdldhegy, melynek mas neve nines, mint Wainberg ober dem
Dorfe, annak a' vdgiben's ijgyan azzal kapcsolva, - Kreuzberg nevd hegy van;
- mondjak az dregek, hogy ot valaha sokaig egy kereszt alott, ds hihetdleg
valaha temetd is ott vdlt; ot ismdt egy szdles ut ketd szakitja a' szdld hegyet,
mely marha csapas's k i visz a' hegyre legeldre ds szantd fdldre, melyeknek neve
Hegyi szantd fdldek, ds legeldnek Kis juharos, mert az eldtt iharfas erdd vdl.;
keletre az aszodi nagy juharossal, djszak feldl pedig az aszddi ds macsai dsszevagd Nagyvdlgyi hatarokkal hataros, - Ismdt vissza tdrvdn a' falu vdgin elhagyott szdldkre, a' csapason tul nyugot fele csapasi szdld hegy Wiehtrieb
Wainberg, - ugyan azzal egy kapcsolatban - csak egy nagy vizmosta arok kettd
szakitja Hundlberg csirkehegy, hogy a' middn szdldk ala kiosztatott, a' valalkozdk csirkeket kdteleztettek adni az urasagnak; - ezen szdldhegy (djszak feld
fordul) ejszak feld cservdlgynek fordul, mely az eldtt egdsz vdlgy erddsdg Idvdn
cserfak tenydsztdsdtdl vette nevdt; - most azonban a' napnyugotnak ndzd
oldalan szdldk — a' nevezett Hundlberg, napkeletre ndzd oldalan pedig szantd
fdldek, tovabb pedig a' vdlgy tdvdn, urasag derdk juhmajorja latzik, melynek
1164^1 neve cservdlgyi juh major. - A ' major felet emelkedik egy hegy, melynek neve
Kdbanya, hihetdleg, hogy valaha kdvet vagtak itten, de most be van gyepesedve,
a' hegy tetdn rdnasag az urasag tablai, - Onnan ismet vissza fordulva a'
Cservdlgy altal kettd szakitott szdlldkre, a' hoi nyugot feld nyulik egy szdlld
hegy, melynek neve Altberg 6 hegy, tovabb azzal egy kapcsolatban 's egyenes
vonalban 24 holdas urasag szdldje - most parlagon fekszik - azon feldl macsai
hatarnal ismdt szdld hegy, melynek mas neve nincsen mint tij hegy Neuberg,
mely hegy dldalrdl kelemes kinezds tiinik eld a' Galga vdlgyi Macsai, Ikladi es
Domonyi szdp rdtekre. - Itten nyugot feldl mar bezarja a' macsai hatar, at
menven delnek a Galga deli oldalan, a' hoi Ikladi urasag birtokahoz tartozd
Hernad nevd puszta Idtezik; itt mindjart a' Galgai 's egeszen Ikladhoz tartozd
reteken tiil - atalellenben az Oj szdldhegynek Domony ds Macsa kdzti kdzlekedd iJton fekszik Hernadi csarda, korcsma dpiilett ds egy csdsz lakhellyel, mely
szinte Ikladi birtokos urasag tulajdonahoz tartozik; azutan tovabb ddl fele
Domony ds Zsidai hatarok koze szoritva csiicsdk formara megy k i az Ikladi
hatar, mely csiicsdknek a' vdge az az dies resze 64 hdld Hrabina nevd erddbdl
all (: Gyertyanfas erdd : ) , 'a onnan vissza tdrvdn a' Galga vdlgyi rdtekre, a' Galga
folydn latzik Ikladi urasag tulajdonahoz tartozd derdk vizi mdom harom kdre (: csakhogy a' mult nyaron a' Galga folyd is ugy ki vdlt szaradva, hogy a malom
egy szemet sem drdlhetett:) - mely malomtdl a' Galga folyd mentin lefeld szdp
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rdteken menve Domony es Iklad kozt Galga folyo kepezi a' hatart. - Megegyezvdn, hogy a' Galga volgyi szdp rdteknek bo szdna termdsdt (gyak) a' folyo
gyakori ki ontdse sokszor tonkre teszi.
Kelt Ikladon* Jun- 16k g64.
Kupcsek Matyas mk
Jegyzo

Schram Samuel Biro
Eker Samuel
legoregebb koziil egyik

« * *
1. Iklad l S 4 6 - l S S 9 - b c n mar puszta (Kaldy 452. sz.) es az is marad. Raday Pal
telepiti be 1754-tol nemet jovevenyekkel. (Petroci 134.)
2. Pontosan I C K L A T 1768. ( H O R V A T H L . : A Galga mente telepuleseinek pecsetjei
1 5 1 0 - 1 8 5 5 . Miizeumi Ftizetek 19. Asz6d, 1981. 116.)
3. Iklad elso okleveks emlitese 1350. (Dl 64 914., Bartfai 308. reg.)
4. Iklad helyneve a regi magyar Icol szemelynevnek a -d kepzos szarmazeka, jelentese
'iszkol. iklik, hokoL' . (Kiss 288.)
5. Ancsi pusztahoz lasd Domony 3. jegyzetet.
6. Iklad lakossdga 1856-ban 584, terulete 1790 hold.

59.
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IRSA

Helynevek
Irsa kdzsdgbdl, Pest megydbdi.
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1. Irsa kozsdg kozigazgatasilag Pest Megye Pesti Jarasaban, es pedig fiszakrol Szent Marton, Ddlrol Mikebuda, Nyugatrol Alberti, Keletrdl Berczel ds
Czegled varos ds kdzsdgekkel hataros. Teriilete kdriil beldl 9900 magyar hold,
mellyet 925. mindenfdle osztalyu birtokos nevez tulajdonanak. Van benne
300 • dltdl kezdve 500. holdat is bird 135. dn alld nemesi csaldd, legszamosabb
nemesi csaladfdk a Lieszkovszky, leg vagyonosabbak az Irsay csaladok. A 2ik pontra: A kdzsdgnek ds idoktdl fogva Irsa nevezete volt, de hogy
honndt szarmazott ezen elnevezds, azt senki nem tudja, - tdbb helyeken mint
Fdnyes Statiszticdjaban is eldfordul Kis es Nagy Irsa, itt egy mds mellett, de a
nep ajkan itt csak egy Irsa ismeretes, minden kis ds nagy melldk elnevezds
ndlkiil. - Meg is egy par nagyobb nemesi csaiad Mikebuddhoz iitkdzd irsai
legeld kdzepeben ezeldtt vagy 7 0 - 8 0 dv eldtt a kdzlegeldbdl felfogot egy egy
holdat s arra hazat dpitett, s hozza kertet foglalt, igy mai napig is van ott vagy
4—5 haz egy mastdl nehany szaz puska lovdsnyire, s ezen magdn alld hdzakat
akartdk kis Irsdnak nevezni, de errdl csak az elnevezdk tudnak valamit, a ndp
mostis tsak nyomasoknak nevezi mivel a nyomdson — legeldn vannak; majd Ddn
Szent Miklosi pusztahoz iitkdzd homokosabb rdszdt akartdk azott birtokld
nehany nemesi csaldd Kis Irsdnak nevezni, de ezzel sem boldogulhattak, mivel
maig is Danosi diilldknek nevezi a kdzndp azokat, ds jdl is mert Ddnosi
pusztdhoz diilnek. A 3dik pontra: A kdzsdgnek soha sem volt mds neve ds iddktdl fogva
mint Irsa; de hogy honndt neveztdk Irsdnak vagy k i nevezte Irsdnak, arrol nem
beszdl senki.'
4dik pontra: Irsa kdzseg, mint kdzseg emlitetik leg korabban 1740-1750.
dvek kdzdtt, mint mikor a mostani RCat templom helydn allott kis templom
romladozott falai ujonnan templorha dpitettek fel, de a kdzsdg hdzanal 1809
eldtti iromanyok nem Idteznek. Mdg is Maria Therezia Urbariuma 1777 dvrdl
megvan neki rongyos, de eredeti kiaddsban.'
5ikre Irsa kdzsdg lakossaganak egy szolvan fele, jelesiil a valddi urbdres
ndpsdg Zdlyom Megydbdl Besztercze tdjdkdrdl latszik ide szarmazva lenni, s ezek
mind evang Lutheranusok, s a tdt nyelvet jobbal birtak eddig mint a magyart,
de jelenleg nagyon kezd magyarosodni, — a tdbbi rdsze a lakossdgnak a kdriil
fekvd pusztakrdl szalinkdznak ide, mind magyarok s ezek tdbbnyire R Catholicusok.

PEST-PILIS-SOLT

VARMEGYE

173

A 6d pontra A nev eredeterol semi bizonyost nem tudunk, de annyi
bizonyos, hogy 6s idoktol fogva Irsa nevezettel emlittetik.
A 7d pontra Van itt Egy Rom Cath Egy evang Lutheranus templom es
egy nagy Sinagoga, a ket utobbi nagyon ujdanszeru s szaz evet megnem ballad
epittetese, de a R . Catholicus templom tobb izben nagyobbitatvan s tobb izben
elpusztulvdn azt Idtszik mutatni, hogy Irsa tobb izben elpusztitatott s tobb
izben nepesitett meg, de ezekrol adataink nem leven bizton nem erosithetjiik,
mdgis a rdgibb oregektol hallottuk, hogy a mohatsi vesz napokban mar Irsa
puszta volt es Mikebuda falu leven oda valo filia volt, de a matriculai konyvek
is alig 100 evesek leven ezt bizton nem erosithetjiik, - nemellyek akarjak ugyan
tudni, hogy Irsa a tatar dulaskor pusztitatott el elso izben Bela kiralyunk
idejeben, de ez is tsak vdlemeny."* Irsa kozsegnek nepessege jelenleg fogyadekban van, - ugyanis 1850ben
3400 lelket szamitott, s mai nap nints tobb 2600 leleknel, ugyan is Rom Cath
900, Evang Lutranus 1400. s zsido vagy 300.^
Irsa Januar ho 16" 864.
Csenge Istvan
jegyzo

Fabok Pal biro

Irsa kozseg eloljarosagatul.

Kimutatas.
Irsa kozsegben, es hataraban letezo helynevekrol.
1. Irsa kdzseg tartozik Pest megye pesti jarasahoz, - 's tdbb kdzsegekkel
a' Cserhat elnevezesii tajat kepezi.
2. A ' kdzsdgnek csak ezen egy neve dl.
3. A ' kdzsdgnek hajdantis csak ezen ds igy irott elnevezdsdrol tudunk.
4. A ' kdzsdg alitolag I I Rakoczy Gydrgy idejeben a' Raczok altal elpusztitatvan Ketskemdttel egyiitt - rdgi levdltarai nem leteznek, 's igy annak korabi
tdrtdnelme nem tudatik.
5. A ' kdzsdg kdzndpe Tot ajku Idvdn, ds Evangdlikus hitii - valdszinuleg
felso Magyar orszagbul ndpesitetett.
6. Kdztudomasbul hagyomanybul a' kdzsdg nevdrol illetoleg eredetdrdl
tud<Mna& nem szerezhetd.
7. A ' kdzsdgben, 's hataraban a' kdvetkezd helyi nevek fordiiJiMit eld:
a) Vinyitske kolUszko - dulld ndv, fele katlan forma, hegyekel kdrnyezett, nvls fele szdld.
b) Pdrds - diilld nev, valdszinuleg per targyat kdpezte ds iid^^cben ezen
darab hatar.
c) Tovik dulld ndv, elnev isdt egy to forma fendktdl nyerte, hoi regebben csakugyan viz allott.
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d) dolina dtilo nev, volgy.
e) Zavor dulo nev, volgy hova a' kornyekbul osze folyo viz az iszapot
hordja. —
f) halom, dulo nev, elnevezeset magaslatatol nyerte, hoi egy kapolnanak
mostis talalhato nyomai vannak.
g) nadhalom. dullo nev — magaslat, mely nehany szal nad termestiil
nyerte nevet.
rokalyuk dulo hegy oldal, hoi a' szanto foldek kozott magas mesdjek
leven, roka lyukaknak alkalmas helyul szolgal.
i) Kalvinhegy valoszinuleg azert neveztetett, mert ezen darab«fold az Irsay
csaiad kizarolag6s birtoka volt, mely kalomista.
j ) Kakashegy bortermo hegy hoi a' dezma kotelezett szolo gazdak a*
Kajtar csaladali szerzodes folytan egy par kakast tj^-tzotak fuzetni - adni. d) Danus a' Hatamak Dan szent Miklos pu«zta szomszedsagaban eso deli
reszi — mely a' Cserhat elnevezesu tajhoz mar nem tartozik.
1) Maraszti — motsaros kornyezetu viz psftak — eredetit PiUsrol veszi,
melyet a' halmoknak folyo vizei is potolnak.
Irsa kozsegehez tartozo Mikebuda pftszta helynevei:

1. Mint Irsa, ugy a' hozzatartozo Mikebudai puszta is Pest megye pesti
jarasahoz tartozik, (valoszinuleg) foltankent meg fcnn alio valoszinuleg osi erdo
maradvany okal.
2. A ' pusztanak jelenleg csak ezen neve el, szobeU hagyomany szerint itt
Kis Irsa nevu falu letezett, mit az ott romokban feltalalhato epulet maradvanyok tanusitani latzanak.
3. Ennel egyeb nem tudatik.
4. Nem tudatik az sem hogy okmanyokban mikor emh'tetik legkorabban.*
5. Nepessege csupan a' tulajdonosok cseledjabol all, mely valtozo.
6. A ' nev eredeterol adatok nem leteznek.''
7. A ' pusztaban letezo helynevek ezek
[168r]
a) Fekete erdo - cserjes tolgyes erdo reszlel.
b) Nyirjes — tobbnyire nyirfakbol alio erdo rdszlet.
c) Combos alas - szalas — egy resze a' szanto foldeknek e* neven
osmeretes.
d) telek - szinte szanto foldekbol all, mely azomban tobb jobb helyei
miatt teleknek neveztetett el - itt lathato szamos igen regi godrok, melyek
kenderasztato godrokhoz hasonlok - nem mesze ettol van az ugy nevezett
puszta templom is, 's igy mind ezek oda mutatnak, hogy itt valaha emberi ero
mukodvdn - bizonyosan falunak kellett lenni.* e) gerje dullo nev also Mikebudan, a' mellette levo geije pataktol veszi
nevezetet.
f) szarvasto, egy zsombekos, kiszaritott to fenek.
g) tuijan - szinte zsombekos kakas to h) Szalmas csarda. Kozvetlen Vacz szomszedos hatara - egy rajta levo
korcsmatul veszi elnevezeset.
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Felvilagositasul megjegyzendo hogy e' pusztdnak legnagyobb rdszdnek tulajdonosai Majthenyi, 6s Keglevits csaladok - irattaraiban e' pusztara vonatkozo
rdgibb adatok biztosan feltalalhatok.
Kelt Irsan 1865 Decern 24. Voltzi Gyula
jegyzo

Tassy Kalman
helyettes biro

* * *
1. A z Irsa helyndv szldv eredetu szobol keletkezett, jelentese 'egerfa'. (Kiss 45.)
2. Irsa elso okleveles emlitese 1360. (Dl 86 479., 86 481.)
3. A z Irsay csaiad telepitette a jobbagyokat 1718-t6l. (Petroci 128.)
4. Irsa 1546-1559 kozott lakott helyseg (Kaldy 231. sz.), a tizenoteves haboru
( 1 5 9 3 - 1 6 0 6 ) alatt elneptelenedik, 1690-ben meg lakatlan, 1703-t61 nemesei kezdenek
visszaterni, 1715-t6l nemesi kozseg. Az irsai romai katolikus templom 1746-ban, az evangelikus 1801-ben, a zsinagdga a X I X . szazad elejen epiilt. (Dercsenyi I . 2 1 9 - 2 2 1 . )
5. Irsa lakossaga 1856-ban 3200, a hozza tartozo Mikebuda 244. osszesen 3444,
teriilete osszesen 14 178 hold.
6 - 7 . A nev eloszdr Mikebudaja alakban fordul elo, eszerint olyan Buda nevu
telepiilcssel van dolgunk, amelynek Mike nevu ember a birtokosa. (Kiss 424.) A z eredetileg
csak Buda nevet viselo telepiiles neve puszta szranelynevbdl keletkezett. Lasd ()buda 2.
jegyzetet.
8. Mikebuda 1546-1559 kozott nepes telepules (Kaldy 172. sz.), valoszinuleg a
tizenoteves haboru idejen pusztult el. E z t a templomot a X I X . szazad vegen Torok Aurel
kiasatta, ekkor tobb lelet keriilt a felszinre. (Dercsenyi I . 192.)
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ISASZEG

Helynevek
Issaszegh kdzsdgbdl Pest Pilis 6s Solt
megydbol.
[A 169' es 169V lapok egy reszen P E S T Y F R I G Y E S kerdopontjainak a mdsolatat talaljuk. E z
nem kozoljuk.]

[170']

Issaszegh, Pest Pilis es Solt t. e. megyeben, tartozik a vaczi jarashoz
fekszik esz nyugotnak, kdrnyezve Godoilo mezo varos Valko Dany Tapio Sap
Locsodi puszta Pdczel Kis Tarcsa Kerepes kdzsegekkel a lakossag Tot ajkii, de
azert egy resze tisztan, mas resze pedig torve magyarul is beszel, lelek szama
1500 vallasra R. C. Az Anya szent egyhaz, traditio szerint mar 1727ben fenalt,
a mikor is kovetkezo fiok Egyhazak tartoztak hozza, u. m. Kerepes GodoUo Kis
Tarcsa Csik Tarcsa Czinkota Rakos Keresztur Peczel Maglod Ecser Tapio sap es
Dany, regi idoben magyarok laktak, kessobb a gyakori hadjaratok altal a
lakossag kipusztulvan ni^yobb reszt zsido telepitveny lett, mi is 1734ik foltonossan szaporodott ugy anyira hogy az akkori foldes ur Baro Grasalkovits
Antal a falubol a zsidokat kiiizven felsd videkiekkel telepitetett meg.'
Isaszeg helyseg eredetetdl fogva ezen neven neveztetett,^ hogy pedig
kezdeben ms^arok laktak, onnan is gyanithatd mert jelenleg is tdbb magyar
nevezetu rdszei vannak a hatarnak, ugymint Ujvari hegy, Karona pallag, Szarka
berek, Marton bereg, Nyiregyhaza, Szent Gydrgy es Tatar Hanyas.
Issaszegh kdzseg hatdra hegyes vdlgyes, es erddsegekkel kdrnyezve a falu
alatt a gdddlldi hatarban eredd Rakos patak, melly tdbb hataron keresztdl a
Pesti hatarba az ugy nevezett Orddg malomnal a Dunaba folyik es szamos
hasznot hajtd malmok kerekeit forgatja, csak ezen hatarban is ndgy malom letez
ket ket kdre. Ugyan ezen hatarba tartozo Tapio Szent Gydrgyi pusztan ered az ugy
nevezett Tapio folyd, melly tdbb kozseg hataran keresztul, szinte Mahnokkal
ellatva a Szolnoki hatarba a Tiszaba folyik, ezen pusztan van Bard Sina Simon
urnak nagyszerii gazdaszata.
Ezen kdzsdg hatara hegyes vdlgyes Idven a szdntd fdldek ezen sziik
termest adnak, termesztetik Rozs, Zab es kukoricza, kaszdUoi azonban kdzep
szeriiek es minden evben kdtszer kaszdlhatdk, ket szdlld hegye is van, mellyek o
es uj nevezetiiek; e helyseghez tartozd Szent Gydrgyi pusztdt regibb iddben
foltonossan remetek laktdk.
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Nevezetes Issassegh helysdge onnan is, hogy minddg Csata hely volt,' mert
a Tatar ds Kurucz haboruk nagyobb rdszt a kozsdg lakossaga epusztult, - es
ujolag nepesitetett, kesobb midon a Torok birta Magyar orszdg nagy rdszdt
Issaszeghen egy Torok Basa lakott, a ki a helybeli Plebanost annyira kedvelte, hogy minden nap ot venddgiil meghivta ds majd naponta vele sdta lovagldst tett
ez traditio utjan tudatik.
1849 evben a magyar felkelds idejdben, April 6^" itt a Cs kir Ausztriai
hadsereg ds afelkelo magyarok kozt nagy csata volt mely delutan 1 1/2 orakor
kezdodott ds 8 orakor este vegzodott, ds a kdt rdszrol mintegy 150 harczos
kdptelen lett, A Csariak rdszeriil jelen voltak Vindisgrdcz Jellasics ds Slik
hadreszeik a felkeld magyarok rdszeriil Gorgei Klapka Gion Gaspdr Auvlik
Damjanics ds tobb magyar tdbornokok, A csata magyarok reszere dolt el kedvezoleg.
Megjegyzendo, hogy a most munkalasba Idvo, Szent Istvan tarsulati Pest
Losonczi vas lit a hataron keresztiil megy, ds a falu alatt allomasi hely is leend.
Kelt Issaszeghen Januar 26an 1864.
Prenoszil Sdndor
jegyzS^

—
865

Hajdu Mihdly Biro •

Issaszegh Kozsdg Eldljaroitol

Tekintetes Szolgabiro Ur!
Hivatkoz61ag mult dvi 2276 sz. a kelt stirgolo meghagydsdra van szerencsdnk a helynevek osszeirdsa tdrgydban jelentdssiinket illetoleg a potlolag teljesiteni kivdnt 6sszeirdst kovetkezokben beterjeszteni.
i s z o r , Miutdn az elso rendelet kdvetkeztdben a kozsdg mikortoU eredete,
lakossdgnak honnan lett bevdndorlasa, a rendesen divatozd nyelv, a szomszddos
kozsdgek nevei, ugy minden kozlekeddsi utak nevei az elso dvben beadott
osszeirdsban is egybefogjalva is kelldleg meg magyardzva voltak, enndl fogva
most mdr csak is a diillo utak ds a hatdrban Idvo aprdbb partoknak elnevezdse
irdnt teljesithetjiik a pdtldlag kivdnt osszeirdst.
fis pedig Kerepesi hegy ds Kerepesi volgy diilo, Kereszt hegyi diilo, pdsztorhegyi diilo, seberoi, bdkdstoi volgy, pesti ut diilo, Bodzavolgy dulo, Gubo volgy,
hatulso hegy alatt diilo. - Hegyek ds partok: Kerepesi hegy, Kereszt hegy,
pasztor hegy, Gubo hegy, Urvdri hegy, Varga hegy, Nagy hegy, Zsido hegy,
ezeken kiviil talaltatik mdg hatulso hegy, melly hegyeknek az elnevezdsi eredetdt
a' kozsdg Idtezo legkorosabb egydnek sem kdpesek megmagyardzni.
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Vdgre a hatarban letezo folyo ds forras vizek honrf&ni eredete ds elnevezdse targyaban adhato felvilagositast mar a fentebb emUtett elso rendii osszeirasban szinte telyesitettiik.
Kelt, Issaszeghen* §66 Januar 24en
aldzatos szolgaja
Hajdu Mihaly Biro

Pap Bdla mk
je^^zo.
* * 4>

1. Isaszeg 1546-1559 kozott nepes telepules (Kaldy 150. sz.), valosziniileg a tizenoteves haboniban pusztult el. A X V l l . szazad vegen nemetek, majd slovakok telepiiltek be,
de meg 1690-1695 kozott sincsenek adatok adozasara, 1704-ben 4 katonat ad a kuruc
seregnek, ezek neve magyar. (Kosary 17., 70.)
2. Isaszeg elso okleveles emlitese 1266. (Krit. jegyz. I I / l . 30.) A z osszetetel elso tagja
azonos az Albertirsa szlav eredetu masodik tagjaval, amelynek a jelentese 'egerfa', a szeg
pedig a magyar 'szoglet, zug' jelentesu fonev. A teljes jelentes tehat 'egerfaval benott
szoglet, zug'. (Kiss 293.)
3. Itt volt 1265-ben I V . Bela es fia, Istvan ifjabbik kiraly hadainak csataja, 1514-bcn
Dozsa keresztesei harcoltak a korny6ken; 1710-ben kuruc-labanc osszccsapas zajlott le.
4. Isaszeg lakossaga 1856-ban 1477, Tapioszentgyorgy puszta 84; osszesen 1561.
Teriilete Tapioszentgyorgy es Nyiregyhaza pusztaval egyutt 8602 hold.
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Izsdk kdzsdgbdl, Pest PUis Solt megydlol.
a' 7. kirdS pontokra
lore Kiskorosi Keriilet. Soltijaras. 2'a. A ' Varosnak neve helybeli elterjeddssel es Orszagszerte Iszdknak
hivatik.
3'a. Hajdan e' kozseget a' legregibb okmanyok szerint Nemes Izsdknak
hivtak.'
4re. Ugyan a' legregibb okmanyok tartalma szerint, - mellyek a' ref.
egyhaz leveltaraba letez, e' kozseget 1609be szallottak meg elsobben is ref.
magyarok: Csernathoni nevii lelkesz alatt: - azota rom. kath. es izraelitak
szallottak meg jelenleg 4000. ldlek van benne.^
5'e. t. i . Honnan lett nepesitese? az Orszag kiilombozo videkeirol lakosai Magyarok.' —
6'a. Mint alabb kovetkezik:
7'e Bene-halom, egy nagy domb, mellyen delkeletre a Kiskorosre vezeto
Orszaguthoz kozel, az Izsaki os Orgovanyi puszta hatar hanyasi vannak, nevet
vette a Benedek nevii Csaladtol, mely kesobb ebbol Ion roviditve a' Bene halom.
Bika-torok. Egy igen nagy homok hegy, partjan a' hires Kolontonak; nevet
vette 1600. kdzepen Rudolf Csaszar es Magyar Kiraly idejebdl,* a' holott is a'
Bdcs feld felvonulo Torok hadsereg, edgyik toreddke tanyazott "Buka-Turk"
nevu basa vezdrlete alatt; kit egy Kamuthi Farkas nevii magyar lovag es hos
parbajra hivan k i , a' basa ugyan ezt elfogadta, de az eros lovag elobb kezet
fogvan a' basaval, ugy megszorita ennek kezdt, hogy yataganjat sem ranthatta ki
- hanem a' Kolontonak ugratott; a' parbajt igy kikeriilendo; - de Kamuthi a'
Kolontot megkeriilvdn szdlgyors menjdn, hirtelen a' nevezett dombhoz egyszerre
drt ki a' torokkel, ott megtamadvan — szerencsdsen levagta. Igy beszdlli ezt a'
hagyomany: innen a' hegy neve Bikatorok! szo. Darvdcz. Nagy homok hegy, kozel a' kiskun Filepszallas Balazs nevii
hatarhoz: nevdt darvakrol vette - mellyek hajdanta, rajta tanczolni ds legeleszni
szerettek. —
Czegeret Nehany szaz Idpesre Izsakhoz, nagy lapos vizes rdt, hoi forras viz
is fakadozvan folyik is, — sok szdnat termo hely - 170 hold teriileten, a' varos
birtoka, nevdt hoi vette nem tudni.
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Csontos-hegy. hajdan nagy, de most mar szelhordta kis homok domb dszak keletre a' varostol, kozel egyoranyira, hoi a' monda szerint raczok csontjai
temetvek, a' 2'k Rakoczi fele mozgalmakbol, az igaz, hogy maig is sok csont
fehdrlik ott.
Cdraszek. Nagy vizaUas, nem feletdbb messze, az izsaki hatarhoz - terulete 30 hold lehet - nevet hajdanta vette egy ottani mezei lakostol, ki igen sok
csirket, 's egydbb illyesmit tenyesztvdn ott, 's azt behordogatvdn eladni a'
varasra - mivel "Csire! Csire!" hangon szokta osszehivogatni aprdsagait - innen
a' fentebbi nevezet.
Csik-er. ez egy csendes patakocska, mely a' varas dszaki rdsze felol folyik a'
Kis-Janos rdtbe - nevdt a' csikoktol vette, mellyek benne mais talaltatnak.^
Gyilkos-kut. A ' Kis-kun Szt. Miklosiak birtokaba levo roppant terjedelmu
Orgovanyi pusztara vivo egyik Izsaki ut melletti nagy 6-Gulya-kut neve, melly
mar inkabb nagy godor. - Nevdt vette onnan; mivel rdgente egy Izsaki lakos, k i
szdp ifiu - de hutlen neje volt - egy juhaszszal kezdvdn szerelmi kalandot, - a'
nonek boszus fdrje itt olte meg vetdjtarsdt, ds ezen kiitba lokte. Golya-hegy. Igen kopar, de nagy rdszint szollovel beiiltetett sivdny homok
dombok, a' kecskemdti Orszagut mellett balra - mellyek a' legjobb hegyi borral
vetdlkedo bort termik: nevdt G611yaktol vette, mellyek itt hajdan nagy szammal
tanyaztak.
Kolonto. A ' varos alatt kozvetleniil elteriilo, tobb mint 5000. holdnyi
lapalyon fekvo, nagy vizes, igen j6-izu halakkal, kiilonosen Czompoval bovelkedo roppant nagy rdt - vagy is t6, melybe igen szdp ds sok ezer kdve nad, ds
szdna terem - kiilonosen, a' benne fekvo szigeteken.
Nevdt, - vette ezen szotol "KoUonto" mivel Kamuthi nevii magyar lovag
"Buka-Turk" nevii basat, paripajdn "KoUonta", az az iitdle. - Masok szerint
pedig, egy talldr nagysagu hajdanta a' parajban talalt eziist pdnz darabtol,
melyen ezen szok allottak "Colon" - hiheto Colomannus Kdlman M. kiraly
drme lehetett.*
Katona-halom. dppen a* Varos also keleti rdszdn alld igen nagy domb volt,
de a' mely 40.-50. dvvel ezelott elhordatott, nevdt vette az 1800t>a Napoleon
alatt elfogott franczia katonaktol - kik a vdgvarakba, erre vitetvdn keresztiil,
sebeikbe itt haltakel, 's ide temettettek.
Kurucz-dllds. jo kerek domb nia is ddlre a' vdrostol az Orgovanyi litban;
nagy arokkal koriil vdve, hoi "labanczok" az elsanczolt "kuruczok" kozt hajdan
harcz fejlodott ki - innen a' neve - Csontok ma is vannak.
Kovdts-Illes-halma. A ' varostol eszakra majd egy oranyira eso halmos
szantofold — hoi hajdan egy Kovacs Illes nevii ember szantogatvan — a' monda
szerent cselddjeit "stentori" hangon innen kialtotta k i a' helysdgbol - innen a'
neve.
Kis-Jdnos-ret. Nagy lapos vizes kakas ret, a' varostol fiszakra, hoi hajdan
ily nevii vdn halasz lakvan a' rdt kozt - nevdt ettol kapta.
Kun-kep. - domb a' Pahi pusztarol ds Izsakrol Orgovanyra vivo kotsi liton
- nevdt vette egy faszoborrol, mellyen 6 0 - 7 0 . dwel ezelott egy meglehetos
csinnal faragott siiveges, ds huszar mhaba oltozott K u n - fdlkdzepig volt vdsve
— arczal Orgovany feld, mint jog-birtok feld fordulva. —
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Kettos-halom. A ' varostol Pest fele, eszakra eso ket igen szep, egeszen egy
szabasu nagy dombok - most szdntdfdld, es szollo is boritja - nem reg rdmai
hamwedreket talaltak benne, felig hamvak es csontokkal, hajdan Rdmai temetd
helyek, a' kiskun Balazsi hatarhoz kdzel. Sas-hegy. Nevet hajdanta rajta tanyazott sasoktol vette, ez most domb a'
Varostol Bszakra.
Szajor. Nyaros ds fuzes ritkas erdo, - kdzel a' Ketskemetre vivo Orszaguthoz, nevet egy pasztor kutyajatol vette — mely kdlkedzese idejen, ide bujvan
el - itt talalt ra - igen sokara a' gazdaja - mivel a' kutyat "Szajor"nak hivtak,
a' kdznep az erdonek e' nevet adta.
Selyem-erdo. Kdzel a' Varos felsd szdlehez, balra a' Pesti-Orszagiit mellett,
egy ritkas erdd — melly jobbara kiirtatott — nevet a' Selyembogaraktdl vette,
mert eperj-fak is iiltettettek ide — de mind ezzel, mind a' selyemtenyesztessel
felhagytak kesdbb. Takats Jdnos-hegye: ez nagy homokos hely, es szantdfdld - gabna terem
rajta; nevet illy nevii regi tulajdonosatol vette.
Vadasok. igen jdizii bort termd szdllds kertek, a Filepszallasi hatarhoz
nem messze - nyugotra - nevet vette mint hajdan buczkak, erdds es vadakkal
teljes helyisegek voltak. -
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A leghitelesebb szohagyomanyok s egyhazi adatok
utan kidolgozta 's egybeszedte Izsakon febr 3.
1864.
Szeles Lajos lelkesz
s a "Pesti Naplo" rendes levelezoje.

10
2ik
3'k
4ik
5ik
6>'^
7ilf
8ik

Kdvetkeznek a'
Belsdtelek-duUd.
Kereszt-duUd.
Oreghegyi-duUd.
Szekesi-dulld.
Kethalmi-dulld.
Aprdlaposi-duUd.
Kiss-Janos-reti-duUd.
Sashegyi-dulld.

nevei.
9'k Szajori-dulld.
lOik Szelmalmi-dulld.
1 lik Ket-utkdzi-dulld.
12ik Kozmahegyi-dulld.
13ik Kolontoi-dulld.
14ik Bikatoroki-duUd.
15ik Vadasi-dulld.
16'k Selyemerdd dulld.

Kelt Izsakon 1864Jk Evi februar 3-an.
Meszaros Gabor mk
mv biraja
Balint Ignatz Eskutt
Csdsz Jozsef eskiJtt
Kovats Janos eskutt

Strazsa Endre
esperes es plebanos
Szeles Lajos sk
ref. Lelkesz
Nemeth Andras mk jegyzd

•

• *
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1. Elso okleveles emlitese 1421. (Csanki I I I . 333.) A helynev a magyar Izsak
szemelynevbol keletkezett, igy hivhattak a falu els5birtokosit, templomi epittetojet. (Kiss
296.) Izsak lakossaga 1856-ban 4308, teriilete 18.221 hold.
3. Izsak 1546-1559-ben lakott telepules (Kaldy 378. sz.) 1 6 4 7 - 1 6 8 3 kozott 2
portas helyseg, 1686-ban lakatlan, 1869-ben kivetesi o s s z ^ szerint adozik, 1695-ban 1,5
portis falu. (Kosary 16.) A kuruc sabadsagharc vegere lakossaga megfogyatkozik, ujjatelepul 1715-t6l, ekkor 24, 1728-ban 4 3 adofizeto csaladfoje van stb. (Petroci 128.)
4. I . Rudolf (1576-1608).
5. Csik, reti csik, arasznyira is megnovo. hengeres hosszanti savokkal tarkitott testu,
mocsarakban, lapokban kozonseges hal. ( M Y y £ S z I . 884.)
6. A nepi etimologia'a kolontos, azaz 'reszeg, feleszii, bolond, hobortos, iitodott' szo
jelentestartalmat veli benne, amelyik, lehetseges, hogy a kolint ige -s k6pzos szarmazeka.
(MNyTESz I I . 531.)

62.

JANOSHIDA

Helynevek

[179']

Jinoshida kdzsdgbdl, P. P. (megye) megydbol.
1. Jdnoshida kiiseg Pest megydben fekszik's tartozik a Kecskemeti Jarasi
foszolgabirosdghoz.
2. Jdnoshida kiiseg soha mas elnevezessel nem birt, ezen einevezest az
emlekek szerint Keresztelo Janos hidjatol veszi, mely az egyesiilt Tarna 's
Zagyva folyon van dpitve, melynek egyik veget Keresztelo Jdnos szobra ekesiti
maig is,'
3. Jdnoshida kiisdg mds einevezest mint fentebb emlittetik soha nem birt.
4. Jdnoshida kiiseg eredetet hiteles oklevelek nyoman felvihetni 3'k Bdla
kirdly idejdre, melyben a Prdpostsdg allapitatott, 's tartozott eloszor a Lithomisli
apatsaghoz Cseh orszdgban. Kdsobben a Zabdroviczi apatsaghoz egdsz a mohacsi
vdszig; ekkor rdszint a Torokok 's rdszint a hazankban gardzddlkodok rohama
altal tobb regi magyarsag szentjdlvdnyeivel egyutt hamuva dgettetett 's romba
siilyesztetett. Azomba nagy Leopold kiraly altal, ki a toroktol magyar orszagot
megszabadita, ismdt helyre allitatvdn, a Zabrdoviczi apatsag altal kormanyoztatott egesz 1785ig, melyben 2ik Jozsef csaszar altal eltoriiltetvdn a vallasi
fundushoz tartozott mig Iso Ferencz kiraly altal ismdt vissza allita^tvan 's a
Zabdroviczi apatsagtol elvalasztatvan 1802-ben a Csorna Premontrei prepostsaggal egyesitetett.^
5. A kozsdg tobb szomszed megydkbol nepesitetett.'
6. A kiiseg hataraban elofordulo topographiai nevek kovetkezok: Mezo,
dullo, szanto, fordulo, legelo, kaszdllo, puszta, berek, erdo, hatdr, tanya, csarda,
major, kert, arok, halom, domb, orvdny, kut, er, ezen ndv alatt az egyesiih
Tarna 's Zagyva kiszakadasai ertetnek, neyezetesebbek ezek koziil a hatar felso
reszen Idvo hdrom dgii nevezet alatti dr, mely harom fele agazik szdt a hatarban,
ds a Telek dr, mely a hataron [keresztiil] szalagkdnt [sz] nyulik keresztiil, 's egy
rdsze csak nagy szarazsag idejen apad k i , mindketton hoi a kozlekeddsi utakat
atmetszi, kemdn fabol kdszitett hid dll. Lebics ezen elnevezds alatt a kiisegnek
rdgenten erdeje volt, mely erdo azomban elpusztulvan e' mind a mellett nevet
megtartd maig is. E helyre ndzve az is allitatik, mikdnt a telepitdsndl az elso
hazak, mellyek ugyan fold aid vesett kunyhok voltak csak e helyt allitattak fel,
de minthogy e hely, miutan kozvetlen a T a r n a ' s Zagyva folyo partjaira esvdn
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viz dradds alkalmdval veszdlyesnek ismertetett, a kiisdg jelenlegi fekhelydvel felcserdltetven elhagyatott - e kozsdg hatdra szomszdd Jdsz Berdny, Jdsz Also
Szent Gyorgy vdrasokkal, es Heves megydben fekvo Alattydn kiisdggel.
Kelt Jdnoshiddn 1864 dv Janudr 1.
Pap Istvdn bir6
Fehdr Josef
Barsun Antal
jegyzo
[181']

Helynevek
Jdnoshida kdzsdgbdl Pest megydbdl.

1. Jdnoshida kdzsdg fekszik Pest megydben, 's tartozik a Kecskemdti Jdrds
Abony keriileti szolgabirdsdghoz.
2. A kdzsdgnek egy neve el csak's ez ismeretes orszdg szerte.
3. A kdzseg mds ndven soha nem neveztetett.
4. A kdzsdg eredetdt felvihetni 3ik Bdla kirdly idejdre mellyben e helyt
prdpostsdg alapitatott. Tartozott akkor a kdzsdg a lithomisH apdtsdghoz Cseh
orszdgban. Kdsobben a Zabdroviczi apdtsdghoz egdsz a mohdcsi vdszig, ekkor
rdszint a Tdrdkdk rdszint a hazdban gardzddlkoddk rohama dltal tdbb rdgi
magyarsdg szent jelvdnyeivel egyiitt hamuvd dgetetett 's romban siillesztetett.
Nagy Leopold vagy Lipdt kirdly dltal azonban, ki a tdrdkdktdl magyar orszdgot
megszabaditd, ismdt helyre dllitatvdn a Zabdroviczi apdtok dltal kormdnyoztay tott egdsz 1785»« mellyben 2»k Jdsef csdszdr dltal a rend eltdrdltetvdn, a valldsi
[ 1 8 1 ^ ] fundushoz tartozott, mig I . Ferencz Kirdly dltal ismdt vissza allitatvdn ds a
Zabdroviczi apdtsdgtol elvdlasztatvdn 1802ben a Csornai Premontrei Prdpostsdggal egyesitett.
5°', Mit a ndp hagyomdny szerint tudhatni e kdzsdg Cseh Orszdgbol
ndpesitetett.
6 0 ' E kdzsdg ndp hagyomdny szerint nevdt vette Keresztelo Szent Jdnos
hidjdtol, melly a kdzsdg dszaki rdszdn az egyesiilt Tarna 's Zagyva folyamon
mdig is fentartatik, melly hidnak egyik vdgdn mdig is Keresztelo Szent Jdnos
szobra Idthatd.
7^' A Kdzsdg hatdrdban eldforduld topografiai nevek kdvetkezdk:
Bdkds szdp fekvdsu lapdlyos legeld az egyestiilt Tarna 's Zagyva partjdn,
aradds esetdn viz dltal szokot boritatni. Alsd Berek, az emlitett folyd partjdn
hajdan erdd volt, jelenleg a volt jobbdgysdg birtokdban van. Kereksds, lapalyos
vizenyds fenek a Jdsz Alsd Szentgydrgyi hatdr szdldn, hoi kedvezd dvekben igen
szdp ndd terem. Kukoricza hdt diilld hajdan e rdt is erdd volt de k i irtatvdn
muvelds aid vdtetett, 's eldszdr kukoriczdval iiltettetvdn be nevezetdt innen veszi.
Csonka dr diilld a Jdsz Berdnyi hatdrbol beszaladd drtdl veszi nevezetdt mely a
[182'] kdzsdg hatdrdban megszakad. Baranyi szdles diilld szdkes rdsz, nevezetdt hajdani
birtokossdtdl veszi. Alsd lapos lapalyos kaszdlld. Nagy hatdr diilld JBerdnyi
hatar mentdn levd szdntd fdld. Kdposztds diilld lapdlyos hely hajdanaban kd-
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poszta termesztetett. Nagykut diillo hajdan egy kiit allott e helyt mirol nevezetet veszi. Telek 6i hid dullo ezen diillot keresztiil vagja egy a JBerdnyi
hatarrol Telek nevu birtokos, foldbirtokatol benyulo er, melly Tapio Szele es
Farmos hataranal a Tdpio folyobul szakad k i . Csores dOllo szant6 fold a volt
jobbdgysdg kezdn. Kishalom diillo kisse dombos fdldresz a Jdsz Berenyi hatdr
menten. Rossz csdrda dulo hajdan e helyt egy csdrda dllott jelenleg szdntd.
Hdrom dgii dr dulo nevezetdt veszi ezen diilldt keresztiil folyd ds hdrom dgra
szakadd drfdl melly a Tarna 's Zagyva folyambol szakad k i . Csinger fertd
lapdlyos szdntd hajdani birtokossdtol neveztetik. Tdth Kdri diilld a ndp monda
szerint hajdan e helyt falu dllott ds Tdtokkal volt telepitve,* jelenleg szdntd.
Kun dri diilld nevezetdt veszi egy az Alattydni hatdrbol a Tarna s Zagyva
folyambol kiszakadd drtdl, mellyrdl azon ndp monda dll, hogy hajdan a kunok e
helyt nagy veresdget szenvedtek. Lebuj a Tarna *s Zagyva folyam partjdni legeld,
ndp hagyomdny szerint Jdnoshida kdzsdg eldszdr e helyt dllott 's fdld alatti
hdzak voltak itt dpitve mirdl is nevezetdt vette.
Az eld adottakon kiviil eldfordulnak mdg kdvetkezdk: mezd, dulld, szdntd,
forduld, legeld, kaszdld, puszta, berek, erdd, hatdr, tanya, csdrda, major, arok,
tisztas, hat, halom, domb, kiit, dr, td, folyd, ez alatt emHttetik az egyesiilt
Tarna's Zagyva folyam is, mely nevezetdt ndp monda szerint onndt veszi hogy
a folyamban tdbb dr bele szaladvdn's zagyvalikot kdpez.
Keh Jdnoshida^ 1865 Decb. 20.
Kiizsdgi eldljdrdk:
Turdczi Jdnos bird
Fehdr Jdsef

* * *
1. Els6 okleveles emlitese 1401. (Csanki I . 668.) A neve egy Janos nevQ szem61y
birtokaban lev5 Zagyva-hidra utal. (Kiss 299.)
2. I . Lip6t ( 1 6 5 5 - 1 7 0 5 ) , II". J6zsef (1780-1790) 6s I . Ferenc (1792-1835).
3. Jinoshida 1546-1559 kozott nepes telepUl6s (Kildy 219. sz.), 1 6 4 7 - 1 6 6 8 kdzdtt
0,75, 1683-ban 0,5 portas falu, 1686-ban lakatlan, 1689-1695-ig igen csekely a lakossdga,
illetve hianyoznak az adatok (Kosary 16.), 1699-ben 36 csaiad lakja, 171J-ben 33. (Kosiry
I I I . tiblazat) Telepitesre a X V I I I . szazad elejdn nem voh szUkseg, 1728-ban 62 adofizeto
csalidfdje van. (Petrdci 129.)
4. T6tkdr 1546-1559-ben ndpes telepUlds (Kaldy 221. sz.) A z ekkori csalidnevek
nem igazoljdk a szlovak jelenletet.
5. Jdnoshida lakossdga 1856-ban 2432, Mizse-Totkdr puszta 20, dsszesen 2452;
terUlete 7187,5 hold.
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Helynevek
Jeno kozsdgbol, Pest, Pilis & Solt megydbol.

fl84v]

Jeno kozseg.
A kozseg Pest, Pilis es Solt t. e. varmegyek pilisi jarashoz - egyhazilag
pedig az esztergomi erseki szekliez tartozik.
A kozseg hivatalosan elismert neve Jeno nemcsak helybeli, de orszagszerte is.
A kozseg meg mint pusztasag is Jenonek hivatott, mely nev azonban
elferdites es tajszolas altal Jenne es Jeni-nek hivatik, mely utobbi igen gyakran
hasznaltatik.

[186r]
Jeno kozseg.
E kozseg Pest, PiUs es Solt t. e. varmegyek pilisi jarasahoz, — egyhazilag
pedig az esztergomi erseki szekhez tartozik.
E kozsegnek jelenleg hivatalosan elismert neve nem csak helybeli, de
orszagszerte is. A kornyek falvainak nemet lakosai tajszolas altal leginkabb
Jenne es Jenninek nevezik, mely utobbit legtobbnyire hasznaljak.
A kozseg, mar mint pusztasag a legregibb idoktol fogva is Jenonek
hivatatott. Az 1225'k evben mar irasilag is annak neveztetett.* Az 1499ik evben
Boros-Jenonek, es az 1545'k evben a torokok altal tortent szetromboltatasa
utan Puszta-Jenonek hivattatott.
A Telki apatsaghoz tartozo jenoi pusztasag regi letenek rovid leirasa.
Hogy a Telki apatsaghoz tartozo jenoi pusztasag mar reg elmult idobol
valo, ha nem is okmanyok altal, de a meg letezett nema taniik a szomoru
eloidokbol elegge bizonyitottak. Nehany evek elott allt meg az ugynevezett
Kalvaria hegyen egy reg epiilt falazat, ismerteto jeleivel, mely falazat a bizanti
epites modor idejebol valo. Ezen falazat legregibb resze: a szentely. Figyelemre
meltok a.) a szeles szegletek a hegyes gothi helyett b.) a kerek bolthajtas a
sekrestye ajto folott es a kiviilrol ujonnan befalazott ablakok c) hogy a gothi
epitesnek e falazatban semmi nyoma sem lelheto fol. Minthogy az 5*^ szazadtol
egesz a 13ig minden katolikus templomnal a bizanti epites modor szokasba volt,
ebbol lehet kovetkeztethetni, hogy a Kalvaria hegyen alt falazat epitese a Telki
apatsag megalapitasanak idejebe esik. (1198-1224).
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A sekrestye ajto folott volt kdt alaktalan kofaragvany, mely alkalmasint a
ket alapitot abrazolja, ketsdgkiviil a regiebb iddbdl vald. Mar a regi kis templom
ittlete is oda mutat, hogy itt kdzellevd hazak voltak epitve, ha csekely szammal
is, melyekben az apatsagi beresek laktak, kik e jdszagon gazdalkodtak. Ezen elsd
lakosok minden bizonynyal nejeikkel es gyermekeikkel a kdzellevd templomban
vegeztek el kdzds ajtatossagukat.
Hogy e helyen valoban hazak leteztek bizonyittatik azaltal is, hogy meg a
18dik szazad elejen letelepedett nemet lakosok idejdveteldk utan a regi templom kdzeldben fekvd szdlldkerti fdldeken szantas kdzben tdbb agyag gunyhora
akadtak ds ott fdldbdl, fabdl ds vasbdl kdszult kiildnfdle hazi eszkdzdket astak
ki, mi napjainkra atszallott monda eldggd -bizonyitja.
A rdgi jendi apatsagi pusztasagnak lakosai leginkabb fdld ds szdlldmiveldk
valanak apatsagi szolgalatban (: kdzdnsdgesen bdreseknek neveztettek :) valamint
lakosai is a vilagi uradalomnak u. m. az 1453ik dvben a tdrdkdk - es az 1698'k
dvben Etyeki, kdsdbb Szdchdny Gydrgy alatt, kdtsdgkiviil magyarok voltak.
Miutan a jendi apatsagi pusztasag a 18«'ik szazad elejdn a bdcsi Schottner
nevezetii szerzetnek bekebeleztetett, legelsd feladatuknak tartottak a pusztasagot ndpesiteni ds faluva kinevezni, de mely j d szanddk kiviteldt az 1703>k
dvben uralkodd Rakoczy mozgalmak altal tdbb dvre elhalasztatott.' Csak is
ezen mozgalmak lecsilapulasa utan hivatattak be Ndmetorszagbdl u. m. a szaszok ds frankok keriileteibdl ds a fekete erddsdgbdl telepesek. Az igy alakiilt
falunak mar 1724ik dvben 374 lakosa volt, de mely szam az 1739'^ dvben
uralkodott dogiialal altal feldre csdkkent. A ddghalal altal elhalt lakosok szdmat
Ndmetorszagbdl es Buda kdrnydkenek ndmet falvaibdl ujolag telepesek altal
betdltetdk.

[186^]

Hogy a kdzsdg neve honnan eredt, azt minden szorgalmas nyomozas
daczara sem lehetett kipuhatolni, mivel a ndv eredetdrdl a legrdgibb kdnyvekben
szd sem emlittetik. Fdltehetd, ha nem is minden bizonnyal, hogy talan a kdt
alapitd kdzul egyik ekdp hivatott, mert Jend (: Eugen :) keresztndv."*
A fent emlitett kdzsdg Budatdl 3 mdrtfdldnyi tavolsagra ejszaknak szdp ds
kellemes vdlgyben fekszik. Mar rendes egyenes utczai ds szdp csinosan dpitett
hazai az ember eldtt kedvessd teszi. A kdzsdg hatarai ejszakrol: a perbali fdldek,
a perbali, csabai ds kovacsi erddsdgek; - ddlrdl: a tdki ds telki fdldek; nyugotrdl: a tdki fdldek ds rdtek; - keletrdl: a telki fdldek ds rdtek. A kdzsdgnek negy utczaja van u. m. Bauerngasse (: paraszt utcza :) mert a telkes gazdak
lakjak; - KleinihSuslergasse (: zselldr utcza :) mert a zselldrek lakjak; - Kirchengasse (: templom utcza :) a templomtdl veszi nevdt; — Neugasse (lij utcza :)
mivel iijhazak epitdse altal keletkezett. A kdzsdgnek ndgy j d karban levd hidja
van ds elnevezdsiiket onnan nyertdk, a mely kdzsdg feld vezetnek ugymint: a
patyi Paty f e l d , - a telki Telki feld, - a zsambdki Zsambdk feld ds a perbali
Perbal feld. Az utak fdutaknak is tekinthetdk, mivel egyik kdzsdgnek a masikkali dsszekdttetdsdre szolgalnak, ily lit dt van u. m. a patyi, zsambdki, tdki,
ds perbali, telki, de azonkiviil vannak mdg diildutak is a fdldek kdzt. A kdzsdg
hataraban tdbb arok van, de melyek csekdlsdgiikndl fogva a megemUtdsre alig
mdltdk.
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A kozsdg hataraban elofordulo szantofoldek, rdtek, legelok, szollohegyek
rovid megnevezdse:
Schlagl Aecker szdp domborii j d termd fdld.
Gemeindefeld (kdzsdgi fdld) mely a kdzsdg'birtoka.
Wiesen Aecker (rdti fdld) a rdtek mellett, j d termd fdld.
Berg Aecker (Hegyi fdld) egy csekdly magassagii hegyen.
Zimbal Aecker (czimbalom fdldek) mivel e fdld hasonlit a kdzdnsdges
czimbalomhoz.
[187^]
Perbaler Wegaecker (perbali uti fdldek) a Perbalra vezetd ut mellett, szdp
lapalyos j d termd fdld.
Zwdlf und Siebenklafter (: tizenkdt ds hdt dies fdldek :) mivel az elsdnek
holdnyi szdlessdge 12 dl, az utobbinak pedig 7 dl.
Tinyeer Wegaecker (: tinyei uti fdldek :) a Tinnydre vezetd lit mellett,
domboni, lapalyos j d termd fdld.
Vorderes und hinteres Kirchenthal (: eld ds utd templom vdlgyi fdldek :)
mivel az elsd a templom eldtti - az utobbi pedig a templom hata mdgdtti
vdlgyben Idtezik.
Hotter Aecker (: hatar fdldek :) mivel a perbaU hatarnal Idteznek.
Wald Aecker (: erdei fdldek :) mivel a hegy aljan az erddndl Idteznek.
Weingard Aecker (: szdlldkerti fdldek :) mivel az dhegysdgi szdildk mdgdtt
Idteznek.
Kleine Theilung (: kis osztas:) mivel az eldbbien megnevezett fdldek kdziil
a legkisebb rdszek.
Crosse und kleine Kukumc Aecker (: nagy es kis kukoricza fdldek:)
elnevezdsuket nagysaguk ds csekdlysdgiiktdl biijak.
Hutweide Aecker (: legeldi fdldek:) a tagositas eldtt legeld volt, de a
Tagositas alkalmaval kimdretetvdn fdldekkd alakitatott at.
Grundbiern Aecker (: burgonya fdldek :) mivel burgonya termeszetdsre
hasznaltatik.
Hanflandl (: lenfdld :) mivel len termesztetik.
A kdzsdg hataraban igen kevds ret ds legeld Idtezik, mivel a tagositas
alkalmaval a legtdbb legeld fdldekkd alakitatvan at, csak egy rdsze maradt
legeldnek u. m. Gemeinde Hutweide (: kdzsdg legeld :) a templom fdldtt ds
Hutweide am Berg (legeld a hegyen) a fefit emlitett csekdly magassagu hegynek
nyugoti oldalat foglalja el.
[ 188']
Herrschaftliche Hutweide (: urasagi legeld :) az urasag birtoka. A rdtek
kdzdtt megemlithetdk: Bauernwiese (: paraszt tdr :) a telkesek birtoka, szep
lapalyos ret. Gemeinderiegel (ikdzsdgdomb :) mely a kdzsdg birtoka ds kaszaldnak hasznaltatik. Kleewiesen (: Idhere rdtek :) melyen Idherdt termesztenek.
A kdzsdgben egy szdlldhegy van u. m. Altgebirg (d hegyseg:) mely j d dv
alkalmaval sok bort terem, de ndhany dv dta hanyatld fdlben van, ezenkiviil van
mdg a kdzsdg deli rdszdn fekvd dombon ujonnan kiiiltetett szdlldhegysdg
(: Neue Aussatz:) is. Vannak mdg hazi szdlldkertek is, melyek leginkabb a
hazakhoz tartozd kerteknek kiiiltetdse altal keletkeztek.
A hegysdg, mely a kdzsdgnek djszakkeleti rdszdt foglalja el a Vdrtes
hegylanczolat egyes agazatainak kifolyasa. A hegysdg hataros djszakrdl: a perbali
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es csabai hegysdg — ddlrol: a Teli hegysdg; — nyugotrol: a jenoi foldek; keletrol: a kovacsi foldek. E hegysdg tobb csekdly magassagu csucsokat kdpez,
melyek alig haladjak meg a 2 - 3 szaz labnyi magassagot. Magasabb csucsai:
Schmalzberg, Sandberg. E hegysdg legnagyobb rdsze erdosdg.
Felosztatik urasagi ds kdzsdgi erdore.^
Pillmayer Antal
hites Jegyzo.

* **
1. Elso okleveles emUtese Kisjeno neven 1408. (Csanki I . 13.) Masodik emlitese
1420. (Bartfai 589. reg.) Valoban puszta 1546-1559 kozott (Kaldy 14. sz.), 1711 utan
telepiil ujja, 1715-ben 22, 1728-ban 44 adofizeto csaladfoje van azzal a 14 uj nemet
csaladdal, amelyik ekkor erkezett (Petroci 139.)
3. Pecsd^e felirata l E N N E 1716, az 1790-es evekig van hasznalatban. (PmL, Pecsetgyujtemeny)
4. A Jeno helynev magyar torzsnevbol szarmazik, a jeno tdrzsbelieknek a telepulesere utaL A torok eredetii jeno nev eredeti jelentese 'bizalmas, tanacsado, miniszter.' (Kiss
303.)
5. Budajend lakossaga 1856-ban 620, terUlete 2152 hold.

64. K A K U C S

[190']

Helynevek
Kakucs^ kdzssegbol, Pest megydbdl.

[190^]

1, Kakucs Kozseg fekszik Pestmegyenek pesti jarasaban, pesthez napkeletnek 4 ora jarasnyira, 800 R Cath. lakossai, kik magyar es tot ajkuak, egyhazilag
Ojhartyan kozse^ez tartozik, utolso posta felsd Dabas.
2. a Kozseg neve egyediil Kakucs neven fordul eld - mas neve nincsen.
3. regibb iddkben is Kakuts neven neveztetett midon meg puszta volt.
4. mikor emlitetik leg korabba e kozseg neve nem tudatik,* egy kozsegi
pecsdt nyomo szerint 1786 mar kozsdg volt, az elott puszta, bizonyos Inarcsi
Nagy csaiad birtokaban, ettdl d vagy kitdl szerzette Herczeg Grassalkovits nem tudatik, jelenleg B Sina Simoa birja.
5. Ndpesitdsdrdl, azt allitjak a lakosok, hogy Herczeg Grasalkovits szomszed
birtokaitol telepitetett.^
6. Ndv eredetdrol s ertelmdrdl semmi hagyomany sincsen.'
7. a Kozsdg hataraban semmi domb, forras vagy zug nincsen mellynek neve
volna, diillok nevei kovetkezdk fordulnak eld, Kis Komlos ds nagy Komlos,
valyon ezek a' tan valaha e teriileten termett vad Komlotol neveztettek e igyel,
felvilagositast alol itt nem kaphatott, - Szikes dulld, mert talaja szikes fold Bazsanyicza - tot ndv — hajdan a diillo Grassalkovits idejdbe faczanyos volt,
Bazsan magyarul faczan, Kis Hrud nagy Hriid diilld szintdn tdt ndv, ezen dulld a
rdtek kdzt van s valamivel emeltebb hely a' rdtfdldndl.
Mas nevek eld nem fordulnak.
Kelt Kakucson* 1864 feb. 12en
Radimeczky Mihaly
Jegyzd.

* * *
1. Kakucs elso okleveles emlitese 1456. (Bartfai 825. reg.)
2. Kakucs 1546-1559-ben mar puszta (Kaldy 173. sz.), I . Grassalkovich Antal
1727-t6l a Neoacquistica Commissio iigyesze volt, elmaradt fizetese fejeben kapta - tobbek kozott - Kakucs pusztat. (Dercsenyi I . 128.) I I . . Grassalkovich Antal mas pusztdkkal
egyiitt 1783-1785 kozott telepittette be. (Dercsenyi I . 142.)
3. A Kakucs helynev talan kapcsolatba hozhato a r ^ i magyar (barkosagi) kakucs,
azaz 'hosszu nyelu, gorbe kes' jelentesu fonewel, amelyik a 'kajko, horog, horgas fa'
csalddjaba tartozik. (Kiss 309.)
4. Kakucs lakossaga 1856-ban 816, a hozza tartozo Marcs puszta 256, dsszesen
1072, tertilete a szinten hozza tartozo Csikos pusztaval egyUtt 10 735 hold.

65.

(BUDA)KALASZ

Helynevek

[192'}

Kaldz kdzsdgbdl, Pest-Pilis ds Solt megydbdl.
1. Pest Pilis ds Solt tdrv: egyesiilt megyek Pilisi jarasba kebelezett Kalaz
kdzsdg hataros: Bdkasmegyer, Ordm, Borosjend, Csobanka, Pomaz kdzsegekkel
ds Szt Endre mezdvdrosaval.
2. Kalaz kdzsdgnek jelenleg csupan egy neve el.
3. A kdzsdgnek soha sem volt mas elnevezese, hanem gyakran majd Kalaznak, majd Kalasznak iratott.
4. Kalaz kdzsdg legkorabban emlitetik 1699>k evben, mint Vattay Janos
birtoka.'
5. Kalaz kdzsdg ndpesitetett 1690-1681 evben Csemovics Arzen Patriarcha vezdnylete alatt Szerbia, Bosznia, Herczegovinj s Montenegro tartomanyokbol az orszagba bejott szerbek altal, kdsdbb ndpesitetett 1820-1830 evekben Ordm, Borosjend es mas Buda kdriil fekvd kdzsegekbdl bevandorlott nemetek altal.^
6. A kdzsdg jelentdsdge: "buzakalasz".'
7. A kdzsdg hataraban kovetkezd diildk vannak u. m.
1. "Proszina" rdszint szantdfdld, rdszint rdt,
2. "Csajerszke ko Budima" szantdfdld Bdkasmegyer hataranal.
3. "Szlatina" szantdfdld.
4. "Dunavszke" a duna mellett elteriilo homokos szantdfdldek, megjegyzendd, mikdp a Bdkasmegyer hataraban fekvd puszta templomtdl egdsz a Szt Endre varos hatart valasztd dombig szolgald
Duna folydnak resze Kalazi hatarhoz tartozik; ezen duna fele
reszen dt dunamalom'van, mely a kalazi kdzbirtokossag haszonvdteldhez tartozik.
5. "Bovar" szantdfdld.
6. "Szlatine velike" szantdfdld.
7. "Csajerszke male" szantdfdld.
8. "Peszkovi" homokos szantdfdldek.
9. "Szirkoviste" homokos, termdketlen szantdfdld.
10. "Csajerszke velike" szantdfdld.
11. "Preke" szantdfdldek.
12. "Mlaka" az eldtt mocsaros szantdfdldek, a honndt a diild neveztetik.
13. "Dolnya csaira" jeles szantdfdld.

[192^]

[193']
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14.
15.
16.
17.

[193V]

"Megykanalom" a kanalisnal fekvo szantofoldek.
"Kupusziste" kaposztas fold.
"Klenity" szantofold.
"Nyive ko Pomazu", Pomaz feld fekvo az elott szantofoldek, most
bo termdsu szollok.
18. "Nyive preko brda" az elott dombon fekvo szdntdfdldek, jelenleg
szdllok.
19. "Csott" szdildk.
20. "Klicsevacz" jeles bort termu domb.
2 1 . "Majdanpolye" dombon fekvo szdllok.
22. "Szokolovacz" szdlldhegyfok Csobdnka kdzsdg hatardnal.
23. "Vuina dolina" szantdfdldek.
24. "Trsicza" rdt.
25. "Rogozsa" rdt.
26. "Vinogradi kod vodenicze", malomnal fekvd [szantd] szdildk.
27. "Nyive dugacske" szantdfdldek.
28. "Csuzicze" rdszint szantdfdldek, rdszint szdildk.
29. "Ajmanicze" szantdfdldek.
30. "Harapovacs" legeld.
3 1 . "Szredel)^' szdildk.
32. "Manato^cz" domb, melynek keleti rdsze szdlldvel van ki iiltetve,
nyugoti rdsze kpves ds kopar.
33. "Polyana" gyonydrii fekvdsvi ds j d bort termu szdildk.
34. "Rakovacz" szdildk.
35. "Novi szadovi" a kaldzi erdd oldalanal fekvd szdlld iiltetvdnyek.
36. "Velike nyive" dombon fekvd szantdfdldek.
37. "Kalugyerszkipotok" rdszint szantdfdldek, rdszint szdildk, hogy
honndt nyerte nevezetdt ezen "szerzetes pataknak" nevezett domb,
nem tudni, az ott eredd ds a kdzsdgen keresztiil a dunaba folyd
patak is kalugyerskipotoknak, vagy magyaml: szerzetes pataknak
neveztetik.
38. "Dzsombolje" domb mely a kdzsdg legeldjdt kdpezi.
^ j ^ ^ ^ ^ i kdzbirtokossag tulajdonahoz tartozd's 1178 hold ds 120 0 dlbdl
alld erdd kdvetkezd rdszekbdl all, u. m:
"Kalugyerszki grob" a "szerzetes sirja" hogy honndt vette nevdt ezen
domb, nem tudni.
"Vuina Sztrana" domb.
"Czervena zemlya" domb vdrds fdldjdrdl ds szinte oly szinii kdvekrdl
neveztetik.
"Podpreslistye" domb, melyen igen jeles malomkd kdbanya van.
"Kevdly" ddlrdl djszak feld emelkedd erddhegy, cser ds tdlgyfdkkal, ds ez
az egyetlen, mely magyar ndwel bir.
Kalaz kdzsdgnek van dszvesen katastralis holdakban szamitva: 1218 hold
65 • dl szantdfdldje 155 hold 1375 • dl rdtje 324 hold 994 • dl szdlldje 416
hold 20 • dl legeloje 883 hold • dl erdeje. A termdketlen fdld 437 holdat ds
73 • diet tesz.
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Van kdt temploma, ket pldbaniaja es ket elemi iskolaja. A
1617 kik rdszint o hitii szerbek, rdszint katolikus ndmetek.'*
kdzbirtokossag tulajdonahoz tartozd tdbb dpiiletekbdl alio ds
Fekvd tdglavetdje, hoi egy harom emeletes, rongalt allapotba
magtar lathatd.

193
lakosok szama
Van vegtere a
a dunapartjan
's tetd ndlkiili

Kelt Kalazon 1864ik dv Februar 4en
jegyzette:
Mednyanszky Jdzsef m.p.
jegyzd

Petrovits Pdter
Bird
[P. H.]
•

•

•

1. Kalasz elso okleveles emlitese Kaluz neven 1299. (Dl 16 746., Bartfai 157. reg.),
le a nemzetseget, amelyiknek a birtoka volt,mar 1135-ben emlitik eloszdr. (Dl 5775., Krit.
egyz. 59.)
2. Kaldsz a budai szandzsak 1559. evi osszeirasaban nem szerepel meg pusztakent
em; 1668-1683 kozott 0,25 portas falu, 1686-ban lakatlan, 1689-tol telepul ujja,
695-ben 0,75 portas helyseg (Kosary 18.), 1715-ben 22, 1728-ban 40 stb. adofizeto
saladfoje van. (Petroci 138.)
3. A helyndvnek kalasz, gabonafo jelentese, bdr dtletes, megis helytelen, utolagos nepi
timologia, eredeti jelent6se kaliz, azaz 'izmaclita' ndp. (Kiss 131.)
4. Budakaldsz lakossdga 1856-ban 1392, tertilete 3312 hold.

66. K A R T A L

[194f]

Helynevek
Pest megyebe kebelezett Kartal kdzsdgbdl

[194V]

1. Kartal Kdzseg tartozik Pestmegye Vaczi jarasa gdddllei szolgabirdi
Keriiletehez, hataros Keletrdl Versegh Kdzseggel, 's Varsanyi pusztaval, delrol
Heviz es Hdvizgydrk Kdzsdgekkel, Nyugottrdl Aszdd Mezd Varosaval, djszakrdl a'
Vaczi Piispdk Magyalosi pusztajaval.
2. A Kdzsdg csak Kartal ndv alatt ismeretes orszag szerte, egydbb nevdt
nem is tudjuk, de mivel hataraban Kis Kartal nevu puszta foglaltatik, melly
Bard Podmaniczky Geizad, azert kiildnbdztetds vegett Nagy Kartalnak is iratik.
3. Kdzsdgiinknek tudomasunkra hajdan sem volt mas neve, mindenkor
csak a mostani egyetlen neven hivatott.
4. Kartal kdzseg legkorabban az 1785ik dv kdriiU iddszakban emlitetik.*
5. Hajdan puszta volt, 's a' jobbagyok kdltdzkdddsi iddszakaban a'
kdriilmdnyekhez kdpest engedett kedvezmdnyeiknel fogva Pest, Noograd ds
Heves megyei Helysegekbdl, nevezetesen: Surdny, Sdreg, Keszeg, Combos sat.
nevu falvakbol nepesedett, melly nevek mai napig(ig) kiildmbdztetds vdgett az
illetdk neveihez ragasztatnak.^
6. Ezen tiszta Magyar Kdzseg neve eredetdrdl, 's drtelmdrdl, miutdn a'
megszallas alkalmaval is mar Kartalnak neveztetett, mitse tudunk.'
y jj^j szam. A ' Kdzseg belso teriileteben Napkelet feldli faluvdgdn hajdan
egy forrasos hely volt, melly valami Bugyi nevii ott lakd egydn nevdrdl Bugyi
forrasanak neveztetett, most azomban kiszaradvan neve is eltiint. A ' nyugotti
reszen vegrdl a falu es az Urasagi Major kdzt egesz az erddig nyuld teknyd
alakban hajlasos ret telek kdnyvileg alabb a' 17ik szam alatt kisrdti urasagi
legeldnek neveztetik, - Mivel azomban ezen hajlas a Heviz gydrki hatarbdl egesz
a Major ds falu kdzti hidig terjedo ugynevezett emse vdlgyel kapcsolatban van,
ma mar emse vdlgynek is hivatik, a' vele szinte kapcsolatban levd lapos erdd
reszlettel egyiitt, - Major van harom, a' falu ket vegen 's az erddn, illetoleg
mivel a' fak a mai napon mar kiirtvak, a' mezdn, nevuk felsd, alsd, es kozepso.
2ik szam. A ' falu kdriil a' Keleti es deh reszen az urasagi tabla, orszag ut
's a' falu kdzt felmaradt csekely terulet Uba legeldnek hagyatvan, Uba pastnak
neveztetik, melly ma mar haz fundusoknak leven kiosztva, az ott epiilt hazak
pasti falu resznek hivatnak.
3ik szam. Osztaly, gabona termd urasagi tabla, ennek helyneve tudomasunkra egyebb nines.
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4ik szamu. Juhaszberek Kenderfold es Kukoricza fold diilo, hajdan vizes's
berkes hely, nedves tartahnvi kornyekenel vogva az elott kender es kukoricza
termelesre hasznaltatott, most mar szaraz leven buza termelesre alkalmaztatik.
5'k szamu. Rotkut, posta tanya, lencse fold es Kispallag diilo, hajdan itt
kut, es posta haz, 6s a' foldben taldltato szilard epiilet anyagok tanusitasa
szerint tobb dpiilet 's talan falu volt, azert egy darab fold muveletleniil is
hevert, melly kispallagnak hivatott.
6ik szamu. Kereknadi es Kozseg foldje dulo, itt van a' Kozseg foldje, Kereknadinak azert mondatik, mert hajdan itt kerek alaku nadas volt, minek
most mar semmi jelensege sines, egeszen kiszaradt, 's gabona termo folde lett.
7ik szamu Varsanyi hatarnaU diilo, ez elott hosszu, es kozepso foldek.
8ik szamu. Mehes dinnye fold es Nagy ret dulo, tagosztaly elott a' Kis
Kartalni baroe leven itt volt kertje, 's benne mehei, mellette terjedelmes ret es a
lakossag dinnye termelo helye.
9ik szamu Hetes nevii diillo Kis Kartali Baroe, egy neve nem tudatik.
IQik szamu Harmas diilo do.
l l i k szamu Aszodi hatarnal levo Nagy laposi, Magyalos es Kisvagas, erdo
urasagi.
12ik Szena volgyi erdo a' Kozsege, ritkasaganal fogva legelonek hasznaltatik, hajdan urasagi kaszallo volt.
13ik szamu Kisirtvany s'
14ik szamu Nagyirtvany a Kis Kartal melletti erdobol irtatvan, azert
neveztetik Irtvanynak.
15ik sz. Zselldri ujdiilo 's zselieri regibb diild, ez is irtvany hajdan erdd
volt, most itt van a zsellerek fdldje.
16ik sz. Felsd Majori 7 nyomasu fdld, urasagi tabla.
17ik sz. Kisreti legeld az Urasage, tagositas eldtt a gazdak retje volt, a mai
napon mar az iso sz. szerint emse volgynek is neveztetik.
ISik sz. Kdzep majori 6 nyomasu fdld, ez is urasagi tabla.
A ' diild utak, mellyek a forgdkat is kepezik, a duldk nevehdl hivatnak,
Kaszalldja ezen Kdzsdgnek holmi dirib-darab, valamelly nedvesebb, vagy forrasos helyre eso fdld vegeken kivul nincsen, mellyek csak fdldvegeknek hivatnak; - A ' hajdan kdzsegunk hataraban lehetd Mocsar, posvany, ingovany, nadas
kiszaradvan jelenleg szantdfdldek, azok nevei is eltiintek.
Nevezetes itt hogy a falu kdriili arkolasokban, szantasokban rdmai penzek,
romai cserepek, s aszdd feldl a' falu vegen csontvazak, sirbolt alaku iiregek
talaitattak. A ' helyseg erdejeben homok gdddr is talaltatik, az urasagiban pedig
rdka lukak, - de van itt meg egy arok is az erddben, mely a' nep monda szerint
Tatar arkanak vagy Csorsz Kiraly Arkanak neveztetik, melly hajdan, kisse most
latliatd nyomon, hatarunkon, illetoleg szantofdldjeinken is keresztiil a Hevizi
hatar csiicskenek egesz Jasz Arokszallason tul fekvd Torkonyig terjedt, 's ott
egy hatar dombbal vegzodott.'*
Kartal kdzseg hatara meglehetos emelt helyen fekszik, ugyhogy a' nyugotti es ejszaki reszen nemelly helyen j d dlnyi melsegre sem talaltatik viz, megis
meglehetdsen egyenes teriiletu, ejszaknak magasabb 's Kelet fele lejtds.^
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Egydbb helynevekrol, vagy nevezetessdgekrol tudomasunk nincsen.
Kelt Kartalon December 9en 1865.
Polgar Ferenc mk
Jegyzo mint neviro

alazatosan terjeszti
Petho Andras biro +
Soos Andras t. biro +
Urban Janos eskudt.
[P. H.]

196^]

Helynevek Pestmegydbe kebelezett Kartal Kdzsdgbdl.

.268']

2346. sz: a: Vaczjarasi szolgabirdi hivataltdl vett, 's 21579ik szamii Alispani rendelete folytan Kartal kdzsegrdl a' Haza helyneveinek nevezetesb adatok
gyiijtdse targyaban felvett adatok bemutatasa:
1. ) Pest Pilis es Solt t. e. Megyeben Vaczjarasban Gedelldi Keruletben levd
Nagy Kartal kdzsdg B'o Sina Simon Uradalma; ' a' hozza tartozd Kis KartaH
Puszta, mely B'o Podmaniczky Andornd birtoka.
2. Ezen N . Kartal Kdzsdgnek, mint egy 100. dve bdldogiilt Herczeg
Grasalkovich Antal Ur altal kezddddtt betelepitdse, csupa erddsdgbdl did, —
's ragadozd dllat ok tanyajiil szolgdld helyen, Puszta Nagy Kartal nevezett alatt
mint egy 60 dvig telepiilt.
3. ) Ndpesitetett a' kdriil fekvd szomszdd Paldtz kdzsdgekbdl, kik RCath
vallasbeliek, Magyar ajkuak.
4. Negyven dv dta ezen N. Kartali puszta, ugyan azon Nagy Kartal nevezett
alatt kdzsdge alakiilt, most mar 120 lakdhdzbiil, ds 1143 lelekbdl al, mas ndpies
elnevezdse sohasem vdlt.
5. E kdzseg hataraban, egyebb nevezetes emlitdsre vald nints, mint az,
hogy ezen puszta Vadon helyen letelepitdse eldtt, egdsz hataron at vonuld, ugy
nevezett Tatar santzok most is dszrevehetdk. 6. E Kdzsdgben 1855ik dvben Tagositds 's hatar elkiildnites hajtatott
vdgre, melynek egesz terjeddse szantd fdldben 2582 holdat 583 • diet, kertek
es lapalyosb helyekeni kis kaszdldk, 62 hdldat 315 • dl, legeldk, ds 1550 hdld
erddt szamit.
5 jvl Kartal kdzseg, mint szinte Kis KartaH puszta is, mds kdriil fekvd
szomszdd kdzsdgek aranyaban emeltebb helyen fekszik, egdsz hatdrdban folyd
pataka nines ds hacsak kdzdpszerii szdrazsdg be al, viz liidnyaban szenved, vize
kdzsdgi kutakban is kiapad.
yszer Nagy Kartal kdzsdgi hatarat Napkeletrol Varsanyi puszta, mely Bdrd
Podmaniczky csaldd birtoka, Ddlrdl Hdviz, Hdviz=Gydrk, ds Bagh, Napnyugotrol
Aszdd m:Vdros ds Ejszakrol Mdcsa, Kalld ds Versegh kdzsdgek hatarai kdrnyezik. -

.268^]

Keh Kartalon Januar 28kan I864ik dvben.
Kuptsak Daniel mk
Jegyzd

Roos Karoly mk
biro
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1. Kartal elso okleveles emfitese 1263. (Krit. jegyz. 1817. sz.) A Kartal nemzetseg
mdr 1247-bari is szerepel. (Bartfai 29. reg.)
2. Kartal 1546-1559 kozott nepes telepiUes (Kaldy 265. sz.), de lakoinak nagy resze
atkoltozott Heviz, Hevizgyork, Bag, Boldog stb. falvakba, csak 1783-1785 kozott telepiil
u j j l (Dercsenyi I . 142.)
3. Kartal neve a magyar Kartal nemzetseg nevebol, vagy a nemzetseg nevado osenek
szemelynevebol keletkezett magyar nevadassal, a szemelynev torok eredetii, jelentese 'sas*.
(Kiss 320.)
4. A Csorsz arokra lasd Heviz 1. jegyzetet.
5. Kartal lakossaga 1856-ban 1133, terulete 4293 liold.

67.
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KAVA

Helynevek
Kiva kozsegWa, Pest-Pilis-Solt megydbdl.

[197V]

[198']

J j^^yg kozseg, Pest Pilis Solt t. e. Vamiegyekben kebelezett Pesti
Jarasban van. E videk "Cserehat" nev alatt ismeretes, melly elnevezes a regibb
idokben letezett sok cserfa erdoktol vette eredetet.
2. E kozsegnek csak egy neve el most.
3. Regenten puszta Idven, ds nemes urak lakvan, Nemes Kavanak neveztetett.
4. E kdzseg 'oeeloszor hitelesen a Maria Terezia urbariumban emlittetik.'
5. Legelsd megtelepitese bizonytalan, a jelenlegi lakdk kdzul a legtdbb
urasagi cseledek maradvanyai, ugy hogy a Maria Terezia Urbariumaban megirtt
csaladok kdziil, jelenleg mar csak ndgy Idtezik. Tdt ajku ndpsdg lakvan, valoszinii hogy a kdzseg felsd Magyarorszagi ndpsdg altal telepitetett, melly most
azomban tisztan magyarul beszel, sdt a tdt nyelvet vegkeppen elfelejtette.^
6. Neve valdszinuleg a latin cava szdbol eredhetet, mivel e helysdg hoszszura terjedd, gdrbedezd vdlgyben fekszik, 's hogy ezen latin eredet, a hajdan itt
letezett romai telep maradvanyabol veszi szarmazasat, azt azon sejtelem okozza,
mert e helyiitt tdbbszdr talaltak rdmai pdnzeket, tovabba mivel rdgi korban itt
egy kolostor allott, mellynek nyomai most is lathatok.'
7. A kdzsdg hataraban eldforduld diilldk nevei, mint: Zsigri dulld, pandi
dulld, a szomszedos Pand falu, ds Zisger pusztatol veszi szarmazasat, a tdbbi
dulldk, mint Kaposztashegy — Hosszuvdlgy, — Veresharaszt, — Szarazhegy, —
Mogyoros, — es Harsas, — helyi fekvdsiik, ds termdszetiikndl fogva veszik
eredetiiket, Ladanyi vdlgy, ds Varga vdlgy eldbbi itteni birtokosaik miatt neveztettek el. - Palasz dulld nev onnan szarmazik, mivel rdgente egy illy nevezetu
ember itt felakasztotta magat. - Papvdlgyi dulld azdrt neveztetik igy, mert a
monda szerint hajdanta egy kolostor volt e kdzsdgben, mellynek szerzetesei e
vdlgyben tartak rendes setautjokat.
Kava 1863 December 20-an
Jegyzette:
CzoUner Lajos mk
Kava kdzsdg hites Jegyzdje.
•

*

•

1. Kava elso okleveles emlitese Kalva neven 1375. (Dl 86 497.)
2. Kava 1546-1559 kozott puszta (Kaldy 144., 313. sz.), az is marad a X V l l .
szazadban, 1725-t6l telepiil ujja, 1728-ban 7, 1744-ben 19 stb. adofizeto csaladfoje van.
(Petroci 134.)
3. Kava neve valoszinuleg szlav eredetu, jelentese 'sar*. (Kiss 322.)

68. KEGEL

Helynevek

[219']

Keczel kdzsdgbdl, Pest pilis \t megydbdl.
Keczel magyar falu Vadkert Kiskdrds ds Kun Halas szomszddsagaban Pest
lis ds Solt t. e. Varmegydben legutobbi megtelepitdse vagyis megiildse 1734ik
ben tortdnt Grof Patachich Gabor Kalocsai Erzsek altal azon evrdl Szent
/orgy hava 22^" kiadott szerzdddsndl fogva,' mely Szerzddds kdsdbb vissza
tetvdn 1745>k dvi Aprilis ho 9^" mas Szerzoddssel cserdltetett fel; - Ebben
inegyhaza, Domdtdr ds Csengodi pusztak drdkosen Keczeh hatarhoz csatolttak, 1857 dvben megtortdnt tagositas alkalmaval Kis Koros, Halas es Kalocsa
;z6 varosokkal, tovabba Polgardi, Csabor, Okordi, - Csorna ds Szt. Kiralyi
sztakkal lett hataros.
Keczel helysdg hataranak foldteruleti fekvese merd rdnasik, hatas foldje
indsdgdre ndzve homokos, lapalyos resze, homokos agyaggal ds feketds sok vak
kkel kevert mocsaros rdtsdg, — mely sok helyen Zsombdkos ds iszapos, es
DS idoben a felszivargo viz miatt egdszen haszonvehetlen 's alkalmatlan a
szallasra, - azonban ez dvben volt nagy szarazsag miatt - sasos szdna termett
ta, a mellyel az idei sziik szena termds nemiileg potoltatott.
Ezen kdzsdg a ndp mondasa szerint rdgenten mivel telepeddskor hazai egy
alias vagy kis tonak ket szdlein feldpitettek, a viz es a kdt hazsor kdzti hezag
att ket szelnek, azonban a kdsobben telepedett tdtajku ndp altal Keczelnek
leveztetett, a nevezett vizallas mely az idei szarazsag kdvetkeztdben tdkelleen kiszaradt, a lakossag altal Balatonnak neveztetik.^ A telepedds reszint Komarom rdszint pedig mas felsd megyekbdl bevanrlott tot ajku nep altal tdrtdnt, most azonban a helyseg egeszen megmagya;odvan, a benne lakd nep jelenleg tdtul nem is tud.
A tagositas 1856ik dvben a Kalocsai F d Kaptalani Uradalommal megtdrivdn, a felosztott tagok nagyobb rdszben tanya epiiletekkel ellatva vannak ds
lakossag kdzds legeld hianyaban a marhatartast es birkatenydsztdst mely
rike a legjobb jovedelmi forrasa volt, annyira nem iizheti mint ennek eldtte,
Srt is mostan nagyobb rdszt fdldmiveldssel foglalkozik. fiszaki rdszen van a kdzsdgnek egy kicsiny kiterjedesii kdrdsfa erdeje,
ly berek erddnek neveztetik, nyugodti reszen van egy tdlds erdd, mely
mban a Kalocsai Fdkaptalan birtokahoz tartozik, tovabba van egy buczkas
trkds nevii erdeje a kozsegnek melybdl kevds haszon varhatd, mivel csak
eros homokos termdketlen foldteriilet, es csupan a homdcnak el fogasa vdgett
tatik fenn.
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Keczel kozseg hataranak 25 dvilloi a kovetkezok u. m.
Koshegy es David sziiriije lapalyos ds iszapos szanto fold
Ujkut es Kapolnahegy, egyik resze j o szanto fold, masik rdsze pedig isza
pos ds silany homok.
Koleser, egy harmadrdsze jo szanto fold, ket harmad rdsze pedig homokos hoi mocsaros.
Kecskemeti lapos, sarga homokbol all6 rossz szantofold.
Nyirjes; — rosz homokos szantofold.
Domotor; iszapos's rosz termd szantofold.
Csardalapos: - vak szikes szantofold.
Csukasto; - egy resze zsombekos; masik rdsze kdzepszerii szantofold.
Flaiszhegy nagyobb rdszben vak szikes szantofold.
Pusztatemplom szinte vak szikes szanto fold; — elnevezdsdt onnet nyerte
mert rdgenten, egy puszta templom allott ottan, melynek romjai azonban mai
nem lathatok ds csak szantas alkalmaval meg nehakor tdgla darabok es kdvek i
volt alapbol felforgattatnak, allitas szerint hajdanaban azon helyen falu volt.
Latdsziget vizes esztenddkben haszonvehetlen mocsar.
Rozsa (berk) ds Rdzsahegy ingovanyos ds mocsaros kaszalld.
Bekoi sarok rdszint vak szikes szantd fdld rdszint pedig zsombdkoi
ingovany.
Turcsan ret, nagyobb rdsze zsombdkos teriilet a tdbbi homokos ds hi
szonvehetlen szantd fdld.
Rakoczi rdt, haszonvehetlen mocsar.
Kendereshalom, rdszint silany szantdfdld reszint pedig kdzdpszerii ki
szalld.
Arcsik ret, - egy resze lapalyos kaszalld, masik rdsze kdzep szerii va
szdkes - szantdfdld.
Berek ugyan az.
Lakatos ret, - iszapos ds vak szikes szantdfdld.
Szelmalom es Polgardi szdl, homokos szantd fdld.
A kdzsdgben letezd szdlldknek kiterjedese 848 hold 1002 • ds ezekne
miveldse tennd a lakossag jdvedelmi forrasanak egy nagyobb rdszdt, ha czelsz
riibben miveltetnenek a termett bor sem igen tartos, mely hiany azonban J
altal harithatnek el, ha czelszeru pinczdk dpitetnenek, de igy csak kamrakbz
tartatik miert is hamar romlasnak indul.
^ 2 gg^52 hatar 13547 holdbol all, 77 9/8 egdsz telket ds 248 urbe
zsellert szamlal.^
A volt fdldes Urasagnak a kissebb kiralyi haszonvdteleket 's 131 ho
695 • . szantd fdld ds 226 hold 74 • erddk kivdvdn, tdbb fekvdsdge a hatarbi
nincsen, vannak azonban nekie tdbb a falut kdriildvedzd pusztai ligy mint Csal
Sovdnyeskut, Julahomok, szarkasi td szilvasi homok, Kolhencz lapos — baj
part, tiiskds lapos, Rafai szek, Csabor teve kopolya, Okdrdi - ds Ddmdtc
tovabba szarkas, banegyhaz ds Csukastdi nevii erdei.
Szarkasi td nevdt onndt nyerte mert hajdanaban nagy nadas es halas
volt, mely a lecsapolas (foly) kdvetkeztdben kiszaradt.
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Csukasto, mint viz alias es (nagy) benne volt nagymennyisegu csuka
halakt61 nyerte el e nevet.
Vannak a kozseg teriileten hat nevezetesebb halom, kovetkezo elnevezdssel Koshegy - Kapolnahegy - Fejeshegy David sziiriije - Pap hegy (es)
Kendereshalom, 's Lato sziget vagy latohegy.
Koshegyen rdgenten a kosfalkak szoktak halalni.
Kapolna hegyen valaha templom allott.
Paphegy ennek eldtte a pldbania fdldhdz tartozott.
Kendereshalom, a koruldtte termesztett kendertol nevezetes.
Lato hegy, ez rona fold altal van koriil ovedzve, miert is szep - es
messze terjedo kilatasa vdgett annak elneveztetett.
Kelt Keczelen 1864 evi Decemb. 3len
Rozsa Laszlo
kozseg biraja
Fleisz Janos eskiitt
Lavali Janos Eskiitt
Hemzo Mihaly Eskiitt
Babenyetz Imre Eskutt
Mes^ros Istvany
Lehotzky Janos eskiitt
[P. H.]
* * *
1. Kecel elso okleveles emh'tese 1198. (Gyorffy 1. 700.) Lakott 1548-1582 kozott,
1590-ben adofizetok nelkiili stb. (Vass 166.) A X V l l . stazadban puszta, a kalocsai ersekseg
1734. apr. 22-en adott engedelyt miskei jobbagyainak az itteni megtelepedesre. (Petroci
143.)
2. Kecel neve a foldrajzi nevekben gyakori torok qizil, azaz 'voros' melleknevbol
keletkezett. (Kiss 323.)
3. Kecel lakossaga 1856-bcn 2897, terulete 18 750 hold.

[222']

69. K E R E P E S

[223']

Helynevek
Kerepes kozsegbol, Pest PUis 6s Solt t. e. megydkbol.
1. Ezen kozseg tartozik fen erintett egyesult megydkhez a' vaci jarasban's
isaszeghi szolgabiroi keriiletben; van benne rom. kath. plebania, 1 hegyen
templom, melyben vasar ds iinnepi napokon —, ds a' falu kdzepen emelkedett
helyen egy kapolna, melyben hetkoznapokon az isteni tisztelet tartatik, - ezen
plebaniahoz tartoznak a' Kis- es Csik-Tarcsan lako rom. kath hivek is. - A '
kozseg fdldes ura volt 1848 evig hg Grassalkovich Antal, kesdbb a' birtokot
bard Sina Simon megvdven, jelenleg is d birja, kinek ott van magtarja es
selyemjuh tenyesztd 2 majorja. - Van azutan m. k. posta allomas, - 's ennek
eldtte nagy katonai allomas volt ezen kdzsdgben.
2 ° ' Kerepes kdzsdgnek, most csak ezen neve el, es csak is ezen dv alatt
ismeretes mind ezen kdrnyeken, mind pedig orszagszerte.
3or Arra ndzve volt-e e' kdzsdgnek valaha mas neve, semmi adatra jdnni
nem lehet.
4er A ' kdzsdg a' papi nevtar szerint (: Schematismus :) 1646 dvrdl emlitetik mar rdm. kath. plebania szek helydrdl, - de a' nagy templom ( : l s o
pontban erintve :) — kdriil letezd ved fal romok ds felarkolas nyomai mutatjak
valamint a' templom epitesi modora is, hogy a' kdzseg mar ez eldtt sokkal
korabban letezhetett es a' templom var gyanant szolgalhatott.'
5sz6r e' kdzseg ndpesittetett mintegy 1719''^ dvben, a' mikoron az egyhazi
Matrikulabol ki tiannek a' most is Idtezo nemet egyeni iUetdleg csaladi nevek; de
honnet jottek ide ezen mar eltotosult es magyarosodott jelenlegi lakosok, annak
nyomaba jdnni nem lehet.^
6 ° ' A ' kdzseg nev eredetdrdl, ertelmdrdl stb. egyaltalan semmit tudni nem
lehet.^
7er A ' kdzseg hataraban eldforduld tdbbi topographiai nevek ezek:
a) Temetd megetti diild, - kopar legeldbdl all.
b) Kaposztasok megetti - Iliad osztalyii szantdfdld - Irtvany.e) Latohegy - dombos hely - urberi szantdfdld Uo<i osztalyu.
d) Kertek megetti duld - retet pdtld szantdfdld.
e) hogyigacs feletti Irtvanyok, 1° oszt. szantdfdld.
f) major megett - uradalmi tablak.
g) szarhegy uradalmi, erdd's legeld.
h) Irtvanyos szantdfdldek - 11°^ osztalyu.
i) hosszu vdlgy, urberi szantdfdldek.
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j ) mogyorddi erdonel
d^
do
k ) mogyorodi litnal
do
do
1) Harmashatamal (:t. i . kerepesi, mogyorodi es csomori iiatar domb:)
urberi szanto foldek.
m) Homok diilo - rosz szantofoldbol es 1853 evben iiltetni kezdett
kozdpszenj szoUokbol.
n) Sosret, valaha szekes mutatkozott itten, most kaposztas kerteknek es
retnek hasznaltatik.
o) Szalaska, legelo, - Ndmethegy Magyar szollok, - Kalvaria - az elott
az volt itt - kozsegi erdo es legelo, — templomhegy, e' hegyen van a' nagy
templom es lo oszt. szollok, — oreg hegy, szinte elhagyott szoUokbol aU.
p) Szdles gyep, kozep diilo, Kalvaria megett, fekete berek, ezen du'lok
lirbdri szantofoldekbol aUok.
q) Mogyoros, valaha sok mogyoro termett benne, most kozsegi erdo.
r) Tiits, isaszeghi hatarnal, okortelek, horvath ret, Luszt haz alatt es regi
kenderfoldek, ezen diilok erdok, legelo ds szantofoldekbol allok 's tartoznak
hard Sina Simon birtokahoz, - ' s roluk mi sines megemUteni valo.'*
Kelt Kerepesen 864 dvi febr. 10".
Turanyi Pal
kdzsdgi jegyzo

Tunkli Janos
biro

* * *
1. Kerepes elso okleveles emlitese 1148. (Dl 105 992., Bartfai 8. reg.) Ambrus papja
1546-ban szerepel, 1559-re meghal. (Kaldy 227. sz.)
2. Kerepes 1546-1559 kozott nepes telepules (Kaldy 227. sz.), 1647-1683 kozott
1,25 portas falu, 1686-1695-ig puszta, 1703-ban nemi lakossaggal bir (Kosary 17., I I I .
tablazat), 1715-ben 22 adozo csaladfoje van, 1720-ig 7 Nograd megyei csaiad erkezett,
1728-ban adozo csaladfoje 50. (Petroci 134.)
3. Kerepes neve valosziniileg a regi magyar kerep, azaz 'iiajo' szarmazeka, es egykori
hajokeszitok telepere utaL (Kiss 329.)
4. Kerepes lakossaga 1856-ban 656, teriilete 3754 hold.

[224')
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KISKOROS

Helynevek
Kis-Koros kdzsdgbdl, Pest pilis es Solt t. e.
megyebol.

[201V]

[202']

KisKoros mezo varos fekszik Pest Pilis es Solt t. e. Varmegydk also reszen,
Solti jdrasban, s egy szolgabiroi keriiletnek fohelye, cs. k. postahivatallal. Nagy homokos pusztakkal van kdriilveve, miert is Felegyhaza es Kecskemdt 6
mertfoldnyi, Izsak 3. Akaszto 1 1/2. Kalocsa 3 1/2. Keczel 1 1/2. Vadkert 1
mertfoldnyi tavolsagra esik.
Ezen varosnak csupan ez egy neve van, s az ismeretes orszagszerte.
Hogy ezen varosnak hajdan mas elnevezese lett volna, arrol senki sem
emlekszik 's irasban sem talalhato, sdt mint puszta 1718ik ev eldtt is e nevet
viselte. Legkorabban emlittetik HlSi*^ evben a mikor a Wattay Csaiad altal
allapittatott,^ azon evi Majus 19^" k e l t ' s a' varoshazanal eredetben lathatd's
Wattay Janos es Istvan altal alairt elsd szallitmanyi szerzddes szerint, — 's
1785''^ evben mezdvarossa emeltetett miutan a fdldes urasag vasari jogot nyert.
Be ndpesittetett ezen kdzseg az orszag felsdbb megydibdl Arva, Lipid,
Tiirdcz, Nyitra, Hont, Ndgradbol, ds Pest megye felsdbb rdszebdl, kik mindjanyan Evang. Agost vallasu s tdt ajkuak voltak.^
Ezen varos neve eredetdrdl kdztudomas szerint tudni lehet: hogy miutan
ezen ndp, vallasbeli iilddzdsnek volt kitdve, erdd ds nadas kdzdtt keresett
meneddket, 's itt kdt nagy kdrdsfa erdd Idvdn, annak tdvdben telepedett le, 's ez
oknal fogva Kdrdsnek neveztetett el, - 's minthogy akkor Nagykdrds mar
Idtezett, KisKdrdsnek iratott. — Ezen erddk egyike azonban a ndp letelepeddse
utan kiirtatvan kaszalldva alakittatott (az) altal, a masik jelenlegis habar nem
oily nagy mdretben jelenleg is fenn all.^
Ezen erddk oily nagyok voltak, hogy benndk hajdan dzek ds szarvasok
tanyaztak, - midrt is a' varos pecsetjdn egy szarvas nyillal atldve talaltatik egy
mdhkas felett allva, miutan a lakosok mdh tenydsztdssel foglalkoztak, — ezen
kas alatt 6. szamlalhatd jele annak hogy a lakosok hat pusztat birtak a fdldes
urasagtdl haszonbdrbe s e szerint fdldrm'veldsbdl dlvdn egy buza koszoru ds kdt
kdrdsfa is lathatd ezen pecsdtnyomdban.
Varosunk hataraban meg emh'tenddk:
a.) Ndgy mocsartd, ds pedig a varos keleti oldalan fekszik Kis es Nagy
mocsar, melly mindkettd eddig eld mindig teU volt vizzel, ingovanyos, zsombds
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hely, sok vadnak tanyaja volt, sot halat is fogtak benne, - jelenleg azonban
kiszdradt, 's a lakosok kozott felosztatvan kanahssal lattatott el.
A ' varos nyugoti oldalan van nagy 6s Kis Csukas to, mintegy 2000. hold
kiteijedessel, neve eredetet vette a benne tenyeszett csukahaltol, ez ingovanyos,
zsombos, feneketlen terulet, most azonban a mult nyari szarazsagban tobb
helyen atgazolhato volt. - Mellette nyugottnak elterul egy nagy sivany homok
teriilet, melly mindig tovabb temeti a jobb minosegii foldet. —
b.) Van a varos hatara teriiletdn 15 halom kovetkezo elnevezessel:
Keletfele: fekete halom, Kese halom.
fiszaknak: Templom halom, meleghalom.
Nyugotnak: Agarhalom, Kigydhalom.
Ddlnek Kanasz halom, Takacs halom, prohibuj maczko, Csonthalom, Racz
halom, Pandur halom.
ddlkeletnek: a Czebepusztai birtokon Templom halom, Tepse halom,
Kigyo halom. Ezen halmok eredeterol nagyobb reszt mitsem tud a ndp monda, [202
nemellyek elnevezese azonban a kovetkezoktol eredt. Fekete halom, a koriilte
levo fold feketdbb termdszetetol. Templom-halom, e koriil a torok diilasok elott
allitolag kozsdg fekiidt 's e halom azon kozsdg templomanak maradvdnya, hoi
jelenleg is ko ds tdgla darabok talaltatnak. - Kanasz halom kanasz tanyaja,
Takacs ds Pandur halom, illy nevii egydnek tanydik voltak. Prohibuj maczko,
ezen halmon keresztiil nehdz homokos lit vezet, 's az igavon6 joszdgot szoUitani
kelletvdn a tot szobol, mit annyit tesz - "szoUits Matyas" - vette eredetdt. Csonthalmon az elott az ongyUkosok temetettek el, - Ra.:zhalom pedig a
rdczokkali utkozet ott tortdnvdn, igen sok huUott es temettetett el, az 1858'k
dvben azok keresztul egy kalocsai orszdgut kdszittetvdn sok csontvaz, koponya,
s ndmi rohadt fegyver darabok talaitattak. - A Czebei pusztdn Idtezo templomhalomrol pedig mondatik hogy ott szinte oily nevii fadu levdn azon a halmon
templom dllott.
Egyeberdnt ezen varos hatdrdnak sik homokos a teriilete, van hdrom
rendbeli 7ed ddzsmas szoUoje, melly mint Keletnek fekszik. - Az egyik oreg
szoUo 1/4 dranyira a varostdl 746 hold, Tabdi pusztai szdlld 425 hold ds Czebe
pusztai szdUd 192 1/2 hold dsszesen 1363 1/2 hold, - j d gyenge kerti bor terem
benne. Az egdsz hatdr 12,426 holdbol dU 70 egesz telket ds 1032 urbdri zseUdrt
szdmlal, ehez szerzett a* lakossag Czebe pusztai birtokot 3708 holdat, Kaskantyu pusztai birtokot 3700 holdat, ds Kis Bdcsa pusztdbdl 1200 holdat,
osszes birtoka tehat 22578 hold.'* A belsd hatdrbeli legeld 1863ik dv vdgdig a fdldes urasaggal kdzdsen [203'
biratott, de ezen evben Idtre jdtt egyessdg szerint a volt jobbagysag kikapvan a
maga Uletdsdgdt, a fdldes uri fdldssdget 2500 holdat 50,000 ftdrt vette meg, s
igy a' fdldes urasdgnak, a kisebb Kiralyi haszonvdteleket 's mintegy 600 hold
remanentialis kaszalldkon kiviil egydbb fekvdsdge e hatarban nincsen.
Vannak azonban mdg a fdldes urasagnak a' varost kdriil dvedzd pusztai, u.
m. dszaknak Tabdi ds Csengdd ds Sziicsi Kis erdejevel, - Keletnek: Kaskantyu,
Czebe, — ddlkeletnek: Kis Bdcsa ds delnek tdvolabb esd Tazlar puszta.
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A hatar 22 dulore, halasi uti, Pohibuj maczkoi, Csonthalmi, Raczkuti, —
Meleghalmi es varos feletti, varos alatti, Pandur halmi, Vinyicskai, Csukastoi,
Agarhalmi, Szollok melletti, Sziicsi, feketehalmi, Oreg szollo, Felso czebei,
Zalogos czebei, Kigyohalmi, Tepse halmi, Pacsirta toi, Sivany es belso kertek, ben foglaltatvan a Czebei puszta resz is, melly a varosi telekkonyvbe van
jegyezve. — tovabba a belso hatar ket vetore osztatik. —
A Szanto fold egyik vetobe 3 darabbol, a masikba ket darabbol all, minden
telek utan van egy hold kenderfold es 3 darab kaszallo, 's ezen kaszallo elteriil a
varos nyugoti oldalan ejszak fele huzodva. Minden telek all 28 hold szantofold,
12 hold kaszallo es 16 hold legelobol.
A fentebb erintett Czebe pusztai birtok deU vegenel van egy to, melly
Biidosto nev alatt ismeretes, ez ugyan Vadkerti es Bocsai hatarhoz tartozik, 's
bizonyosan ott fog felvetetni, mindazonaltal e helyen is emlitest erdemel, mert
a Kiskorosieknek ez nyari fiirdo 's vadaszainknak kedves mulato helyiik, minthogy a viz nemi erosito 's gyogyito erovel bir, s a vadmadarak ott nagy
csapatokban tanyaznak. - Ezen tonak feneke tiszta es szekes, 's ember emlekezete olta a viz belole ki nem szaradt. Vegtdre meg emlitendonek talaltatik hogy nagy koltoje Petofy Sandor^ itt
KisKoroson szuletett 1823'1« evi Januar iso Napjan, edes Atya itt mdszarszek
haszonberloje volt, s a' hazban mellyben sziiletett jelenleg is fenall, 9ik szammal
van jegyezve. 1862**^ evben KisKoros es videke altal a a piaczon az evangelika
iskola elott szobra aUittatott fel, arczaval sziilohaza fele fordulva all melly
550 ftba kerult, s a piaczot disziti.
Keh Kis Koroson januar 29. 864.
Viczian Pal Biro
Kuti Pal Eskutt
Kis Janos Eskiitt
Florian Andras Eskiitt
Szabo Istvany Eskiitt
Chlebik Janos Eskdtt
Benik Janos Eskiitt

* **
1. ICislcoros elso okleveles emlitese Koros neven 1277. (Krit. jegyz. I I / 2 - 3 . 183.)
2. Kiskoros 1560-ban puszta, illetve szultani hasz-birtok, 1570-1578-ban puszta
negy szallassal stb. (Vass 167.); a X V l l . szazadban is puszta, a Wattay csaiad telepiti be
1718-t6l, elso negy telepese a Nograd megyei Bankrol erkezett. (Petroci 143.)
3. A Koros iielynev a videknek korakozepkori koris-erdeirc utal. (Kiss 341.)
4. Kiskoros lakossaga 1856-ban 18 218, terulete 89 281 hold.
5. Petofi Sandor, egy-ket fiatalkori esetet nem tekintve, nem irta y-nal a nevet.

71. KISNEMEDI

Hely-nevek

[205^]

Kis Ndmedi kozsegbol, Pest Pilis s Solt Megyebol
10 kerdo pontra. Pest Pilis es Solt megye, vaczi jaras, Vacz varos szekhely,
Cserhat kornyekehez tartozik a kozseg, ez utobbi nevezett onnan vehette
eredetet, mert a kornyekbeli erdok regibb idoben leginkabb Cseresek voltak.
2ik Kis Nemedi.
3ik Nem volt.
4^^ Az anyakonyvek litmutatasa szerint 1715ben mar mint Szilagy szomszed kozseghez csatolt fiok Egyhaz fordul elo.^
5ik Felvilagositast szerezni nem lehetett.^
6''^ A nev eredetere hagyomany utan azt allitjak a helybeli legoregebb
fdrfiak, hogy az itt fenallo Egyhaz, mely legregibb epiilet e Kozsegben, valaha
nemetek es csehek altal epitetett, es innen veheti az einevezest es eredetet, t. i .
a nemet szotol.^
7. Diilok leirasa telekkonyvbol eszkozoltetett, u. m. 1. Mely tit
szantofold, 2. Kovago - legelo, - 3. Janoshegy sz. fold es ret, 4.) Nemesfold,
szanto, - 5) Bikaret, szanto es ret. - 6. Hosszaki sz. fold. - 7. Szabadfold, szanto, - 8. Ret-oldal, legelo
9. Szilosi, sz. fold. - 10. Hegyi, sz. fold.
11. Vizkei sz. fd. - 12. Kertallya legelo.
13. Fenyvesi, szollo, 14 Nagy es Kis irtvany, szollo.
15. Baglyas, erdo, 16. Janoshegy szollo
17. Oreghegy szollo. 18. Kisret, retek
19. Dios es Gyertyanos, szto fd. 20. Tores, szollo.
21. Kiralygerenda sz. f. 22. Somrakos erdo
23. Hegyes, erdo es szt of: 24. Nagyvolgy legelo
25. Dukak, szanto es legelo dukai hataron al
26. Szarkavolgy, szanto es ret. 27. Kave szanto
28. Kortelyes legelo, 29. Bagohegy szanto.
30. Kiosipart, legelo 21. Kertallyai szantofold, mely ezen elnevezesekre
bovebb felvilagositast adni - nem lehet.
Vegre ezen kozseg kelet felol Kis lijfalu, delrol Bottyan es Vacz Kis
Hartyan, nyugotrol Duka, ejszakrol Szori puszta"* es Rad-i hatar, ejszak keletrol
szilagyal hataros.
Kelt Kis Nemedin^ Febr- 16. 864.
Szlatenyi Ede mp
Csernak Gergely +
Jegyzo
biro

^
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1. Kisnemedi elso okleveles emlitese 1334. (Dl 98 063., Bartfai 234. reg.)
2. Kisnemedi 1546-1559-ben nepes telepules (Kaldy 408. sz.), 1 6 4 7 - 1 6 6 8 kozott
1,5, 1863-ban egy portas, 1686-ban lakatlan, 1690-t6l lakott helynek szamit, 1695-ben 0,5
portas helyseg, 1704-ben 18 katonat ad a kuruc seregnek. (Kosary 17., 70.) Ojjatelepiil
1714-tol kezdve, 1715-ben 16, 1728-ban 33 adofizeto csaladfoje van stb. (Petroci 134.)
3. A nev eredetere lasd Alsonemedi 3. jegyzetet.
4. Szor egykori telepiiles elso okleveles emlitese 1332-1337-ben a papai tizedjegyzekben. ( O L U 130., Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. Series 1.
tom. 1. Bp., 1881. 254.)
5. Kisnemedi lakossaga 1856-ban 657, teriilete 2204 hold.

7 1 KISTARCSA

Helynevek

[211/]

Kis-Tarcsa kozsdgbol, Pest Pilis is Solt megydbdl.
Kis-Tarcsa kozseg, Pest Pilis es Solt megyeben, - tartozik a vaczi jarashoz.
— Fekszik kis volgyben a Pest-Kassai orszag ut meUett, Pesttol 1 1/2 oranyira. A kozsdg elsd ismeretessdgdtdl fogva, minddg e ndven jegyeztetett. Kis-Tarcsa kozsdg ds eredete homalyos, - valljon falu volt e rdgen vagy
puszta, avagy hatara mas kdzseghez tartozott, nem bizonyos - a kdzsdgi actak
is csak 1830ig Idvdn visszavihetdk. — Legkorabbi e neveni jegyzdsdre vonatkozdlag birunk 1711^61 egy pecsdt lenyomatot "Sigillum Kistarcense" melybdl
valdszinuleg kdvetkeztetve a kdzsdg pecsdtje kdszitdse es hasznalata eldtt mar
30-40. dwel, sdtt eldbb is Idtezhetett.'
Hogy lakoi, kik jelenleg Totok, nehany magyar csaladot kivdve, honnan es
mikor telepedtek meg — a' falu venei szavaibol kdvetkeztetve (mar nOO^^a"
Totok laktak a helyen) kik dregatyjuk tdtajkusagara emldkeznek; - de ekkor a
kdzseg mdg igen szii'k kdrre terjedt - megengedhetjiik - ujonni alakulasban
voh, s kiildndsen egy duld: Szallaska feld erdd teriilt el mely jelenleg nem
letezik.^
De hogy a helyet valaha tiszta magyar ajku nepek laktak, - s ha allitasunk nem tiilmerdsz - a Tatarjaras alatt is, kitiinik abbol mert egyes fdldreszek
tiszta magyar s egyszersmind historiai megnevezdsekkel birnak, mint: a kdzsdg
keleti rdszen Isaszeggel hataros domb "Latdhegy" (melyrdl Budat tiszta iddben
szabad szemmel is lathatni, az alatt "Szdkliely" e mellett ismdt 'Taborhely",
mely utdbbit egy td keritett, s igy egy tabornak biztos helyet adhatott. Ide emb'tendd meg, hogy I V . Bdla idejebdl talaitattak ermek, rdgi fegyverdarabok. Tdrtenetileg ismeretes, hogy a Tatarok 1241'^ viragvasarnapjan^ Pest
kdriil duhongtak s a Duna nekik korlatot szabvan e kdrnyeken tdbb ideig
allomasoztak, s igy eppen e helyen lehetett valamely Tatar al Chan szekhelye es
seregenek tabora. - Ldtdhegy pedig a kdrnyeken legmagasabb domb, melyrdl a
budai mozdulatokat figyelemmel kiserhettek. S hagyomanykent el a nep kdzt mai nap is, hogy itt valaha nagy haboru
volt. Majd ismet "Szallaska", s "Kdrmds", diild megnevezesek inkab az erdd
feld, mely reszek a nepsegnek csekely menhelyet nyiijthattak. Mindezek hagyomanykent maradtak fen meg a mostani tdtajku lakdssag
kdzt is. -

[211^]

[212""]
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Osszevetve tehat azt, hogy a hagyomany tisztan fennmaradt, — s azon
korulmdnyt, hogy sok totajku lak6s tiszta magyar newel bir, mint: Fazekas,
Makai, Hideg s tovabba azt, hogy nemely magyar nevek totta alakitattak, mint:
GodoUoi - Gedeloszkira; - megengedhetjiik, sott nemi biztossaggal kovetkeztethetjiik is; - hogy itt valaha magyar kdzsdg letezett, mely elpusztulvan mint
puszta allott fenn, nehany lakoival, kik a regi emlekeket fentartak, mig 1700
kdrul tdtok telepedvdn e helyre (. mint fdnnebb emlitok.) nyelvdk sem tiszta
tdt, hanem elegy magyarral. Mint a kerepesi plebaniahoz tartozd filialisrol, szinte 1711bdl talalkozunk
adatokkal, az egyhazi anyakdnyvekben, mely kdriilmeny hatarozott dszhangzatban van I I I Karoly intezkedeseivel, k i bizottmanyokat nevezett ki a Tdrdk, s
vallasu dulongasok s mas kdriilmenyek altal elpusztult kdzsdgek (. varosok.)
mint tdrvdnykezdsi, mint vallasiigyi rendezdsdre, s csakugyan ekkor rendeztettek
a szomszdd kdzsdgek pldbaniai is, mint: Kerepes, Mogyordd. Megemlitendo vdgre a falu vdgdn Idtezo rom, mely azonban semmi kimerito drvet nem nyiijt. —
Epitds modora, faragott kdvekbdli falazata s a vakolat rdmai vagy gdth
dpiiletre kdvetkeztet, melyet hajdan keresztdny templomma alakithattak at, m i
a porta, hajd ds szentdly fenldtdbdl kdvetkeztethetd. (. Mely azonban kdsdbb
szdtdulatott
Kis-Tarcsa Januar 8an.
Verner Jdzsef mp
jegyzd

[213']

Kis-Tarcsa helysdgbdi. Pestmegydbdl.
Helynevek.
Kis-Tarcsa kis tdt falu Pes-PiUs ds Solt varmegyekben Vaczi jarasban,
Pest-Kassai orszag-iit mellett, a vaczi piispdki uradahnahoz tartozik; djszakrdl
Kerepes, keletrdl Issaszegh, ddlrdl Nagy vagy Csik-tarcsa, nyugatrol Czinkota ds
Csdmdr kdzsdgek kdzt fekszik, - az egdsz hatar teriilete 2202 hold 327 • dl;
melybdl majorsag 501 hold ds 644 • dl, tdbbi a lakosoke. — Ezen kdzseg
jelenleg orszag szerte Kis-Tarcsa nev alatt ismeretes, s hogy ezen kdzseg hajdan
Szalma Tarcsa nev alatt ismeretes lett volna nem bebizonyithatd, - emlitetik
pedig legkorabban 1711 dvre, mivel akkor mint elpusztult kdzsdg kezddddtt
nepesedni, s ndpesitetett reszint s pedig legelsdbb a vaczi puspdki eldregedett
cseledek altal reszint pedig lassankent kiildnfdle tajrdl, miertis az itt uralkodd
tdt nyelv sok fdle kiejtdsd - hogy az eldtt is itt kdzseg volt azt az itt talaltatd
elpusztult templom romjai bizonyitjak, s hogy magyar kdzsdg volt ismet bizonyitjak hatarbeU diildk nevei, u. m. Szallas, Kdrmds, Taborhely, Szikes, Latohegy, Fehir hatar, Papkereszt s a. t. azonban mikor elpusztult tudni nem lehet,
ugy annak eredetdrdl nem egyebet csak hogy ezen kdzseg elpusztulasa utan allot
7. putri hazbdl, ket ju akolybdl es egy csardabdl, s ligy lassan ndvekedett 1794
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mar 34. 1851 be 62. ds jelenleg 73 hazat szamlal es 434 Rom Cath lakost.^ Kis-Tarcsa nevit pedig valdszinuleg kdzel fekvd Nagy vagy Csik Tarcsa kdzsegtdl
vette.
Kelt Kis-Tarcsan* 1865 Dec. 2len.
Boros Pal bird.
Helynevek Kis-Tarcsa kdzsdgbdl Pestmegydbdl.
* >>
i *
1. Tarcsa neven elso okleveles emlitese 1352. (Dl 75 366.) Ebbol a helysegbol valt ki
Felsotarcsa a X V . sazadban, ezt hivjak kdsobb Kistarcsanak.
2. Kistarcsa 1546-1559-ben lakott fahi (Kaldy 149. sz.), a X V I I . szazadban puszta,
a vaci puspoksegnek a birtoka, 1727-tdl telepul iijji, 1728-ban 9 adofizeto csaladfoje van
stb. (Petroci 134.)
3. 1241. mdrc. 17.
4. E z t a templomromot az 1721, 1754 es 1777-es canonica visitatiok emb'tik, ma
mar nines m ^ . (Dercsdnyi I . 460.)
5. A Tarcsa helynev eredetere lasd Csiktarcsa 1. jegyzetet
6. Kistarcsa lakossaga 1856-ban 413, teriilete 1560 hold.

[213^]

73.

[217r]

(VAC)KISUJFALU

Helynevek
864
Kis l5j falu kdzsdgbol, Pest Pilis 6s Solt megydbdl.

[217V]

[218']

| s z 6 r Pest Pilis es Solt Megye, Vaczi Keriilet, Vaczi jaras, szeknek neve
Pest hova a Kis Ujfalu Kozsege tartozik.
lor Kis Ujfalu Kozsegnek csak egy neve orszag szerte ismeretes leven, es
nyelvre nezve 2 fele ajkuak 2/3 resze totok es 1/3 resze Magyarok. 301" Azt sem iratokbol sem pedig szobeli hagyomanybol kinem tudhato
hogy Kis Ojfalu Kozsegnek mas elnevezese lett volna.
4er A mint lathato Anyakonyvekbol mint egy 250 even at exisztal.^
5 0 ' Tobb megyekbol bevandorolt nep telepedett meg minthogy korosabb
nepek arrol meg emlekeznek hogy csak egynehany ev ota nagyobbodott meg a
Kozseg.^
6or Miutan Kis Ojfalu Kozsegnek semmifele iromanyai nem leteznek, es
hagyomanyilag arra senki sem emlekezik.^
7er A mezok: 1. Prhlaviszka 2. DoHnka 3 . Borovicska, a melyek semmifele
nevezetesseget nem vonjak magok utan. Diilok: 1. Temeto diilo 2. Kis Nemedi
diilo. 3 . Borovicska diilo 4. Keri^ diilo a hoi evenkent igen szep tiszta buza
terem 5. Prhlaviszka diilo, - amely diilokben szanto foldek foglaltatnak, es
legtobbnyire a sz: foldek hegyes helyeken vannak, es nagyobb resze sargas
agyagos fdldje vagyon, awal a tulajdonsaggal - Keri diildt kiveve hogy akarhanyszor meg legyen tragyazva egymas utan 2 evben semmi fele magot megnem
termi, hacsak minden 2»k evben ugarnak nem hagyatik. — Forduldk: Kdzepso
forduld - Borovicska forduld. — Legeldk — Puszta szolld — es Borovicska
legelld. - Kaszallok: Szdildk alatti - DoHnkai - Erdd alatti Tdi kaszald.
Erddk. Keri erdd mely erdd Kdzsegiinknek delfele fekszik. Czerina erdd
mely ejszaknak fekszik, ezek mindkettd kis szeru erddk. Hatar. Macsai, Zsidai,
Bottyani Kis Nemedi Szilagyi es Tdth Gydrki. Major? Keri major a mellyben
Mdltdsagos Bard Sina Simon Ornak evenkint tdbb mint 1500 db selyem birka
tenyesztetik Kdzsegiinktdl 1/4 dranyira delnek fekszik. Szdildk: tJjhegyi szdildk. Fdldvari szdildk, a' melly hegyen igen jd borok
teremnek. - de csak akkor hogy ha a patak sziiret alkahnaval kiszarad?
Kdzepsd hegyi szdildk. Arkok. Szdllei Arok es Kereszti arok. - Irtvany:
Czerina. - Magaslat Fdldvari magaslat oly magas hegy hogy onnant tiszta
iddben 6. 7. mertfoldnyire lehet latni, — annyira hogy Pesten es Budan, a
Dunan levd hajdkazast is kivenni. — Forras. Keri forras - Kutak. — Keri Kiit
melynek melysege 10 dl. - Fdldvari Kut. - Patakok - Ndvtelen, a mely Kis
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Nemedi Kozsdgen feliil veszi eredetet, es Kis Ojfalusi felsohataran keresztiil foly
egdszen kozseg alatti levo masik patakba, - a masik patak pedig veszi eredetet
Szilagyi Kozseg feliil a mellyik masik ejszaki oldalon falunak foly es egeszen
hatarunkon kiviil Macsai hatarban es ott Kozseg alatt Galga vizebe dmlik.^ Kelt Kis Ojfalun februar ho 18an 8^4.
jegyzi
Tittel Mihaly
jegyzo.

Gyorei Gyorgy biro

• • *
1. djfalu elso okleveles emlitese I I I . Andras ( 1 2 9 0 - 1 3 0 1 ) kiralynak pontosabban
meg nem hatarozhato idejebol. (Dl 8713., Bekefi I . 3 2 3 - 3 2 5 . )
2. Ojfa^a neven puszta 1546-1559 kozott (Kaldy 410. sz.), a X V I I I . szazad elso
eveiben telepiil ujja, 1703-ban gyer hkossaga van (Kosary I I I . tablazat), 1715-ben 12,
1728-ban 30 adofizcto csaladfoje van. (Petroci 137.)
3. Az Ojfalu helynev arra mutat, hogy a telepiiles keletkezesekor a kornyezetehez
merten uj volt. (Kiss 105.)
4. Ker egykori telepules nevet orzi, elso okleveles emlitese 1421. (Dl 71 453., Bartfai
591. reg.)
5. Vackisujfalu lakossaga 1856-ban 569, terulete 1388 hold.

74.

[225']

[225^]

[226^]

KOKA

Helynevek megnevezdse
Koka kdzseg fekszik Pestpilis, es Solt t. e. vamiegyeben kecskemdti
jarasnak felso felen, szolo dombokkal majdnem egdszen koriil vdve, szomszddsagaba Ejszakrol Dany, keletrol T6=almas, ddlrdl Tapid Siil, nyugotrdl Isaszeg
kdzsegeknek, birtokos ura Hajdan B : Prdnay, jelenleg pedig Grdf Karolyi Istvan.
A kdzseg nevdnek jelentosdge, vagy eredete feldl nines tudomas,* lakosai
magyarok, Idlekszama 2456 r. cath: agostai 8, helvet 4, zsidd 51, dsszesen 2519,
kik fdldmivelds, es bortermelessel foglalkoznak, van szdp nagy temploma, van
kapolnaja.^
Az dregek aUtasa szerint Kdka kdzsdge nem jelenlegi helyen, hanem az
ugynevezett Margit hegyen Idtezett, a hoi az emlitett kapolna all, Kdkatdl
keletre, egy eleg magas hegyen vagyis nagydombon, ennek tdvdben volt egy
Ferencziek szerzetes zarda, melynek alapjabdl a mar ket izben emh'tett Margithegyi kapolna epiilt, Sziiz Margit tiszteletdre ,^ van ket osztalyu real tanodaja.
Hogy a kdzsdgnek hajdan mas elnevezdse volt e? vagy maskent iratott e?
nem tudatik.
A Domus Parochialisban, ligy az dregek allitasakent ez all: a mohacsi vesz
utan Kdka kdzsegeben Szileziaiak telepedtek le, 1706, 1707ben pedig kuruczok
laktak, 1704-1708ig senkit sem kereszteltek Kdkan, minthogy a lakosok a
kuruczok eldl az erddkbe vonultak."*
A (kdzseg) szantd fdldek terulete 2934 katastralis hold, es 887 1/2 • dl,
retek es ezekhez hasonldknak vett kertek 724 hold, 1566 • dl, Szdildk 430
hold, ds 1050 • dl, legeld 2539 hold 50 • dl, erdd 911 hold, 1011 dl, nadas
66 hold 728 cath dl, melyek majdnem^ fele urasagiak, fele pedig a lakosoke.
Diildk nevezete, Uszdn innen, Oszontul 1° 2ik 3ik 4ik diilld, azdrt mert
hajdan vami nagyszerii lapaly volt e tajdkon, inndt keletkezett azutan az uszdi
rdt elnevezds is.
Nagy=vdlgyi diilld, melynek kdzepdn dp mint feljebb emlitettdn patakocska folyik nedves dvekben mely a Bagj tdlba folyik, az emlitett nadasba.
Ezen vdlgyet Peresnek is nevezik, mert hajdan a Tdrdkdk idejeben egy
Tdrdk basanak kdkai lakos mutatta volna meg Zsambokrol a Pestre £ is Budara
vivd utat, ezert Zsamboktol e vdlgyet elszakitvan, Kdka kdzseghez csatolta, s
mai napig is szamot tartanak hozza a Zsamboki lakosok.
Kiss Fdldi diilld, Kdrds Erdd, mert kdrds fabdl all, egy vizenyds hely.
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Poklosi Rdt, azert mert a lapanyan igen nagy ingovany volt, minek most
legkisebb nyoma sines.
Forroi Diillo, mert hajdanaban meleg forrasa volt. Homok diiUo, Erdo
alatti dullo melyrol semmi nevezetes,
szinte Fiiszegi dullorol sem.
Felso hegyi szollo, Margit hegyi v is Kutyahely, mellyen az emlitett
kapolna all. Also hegyi szollo, es uj hegyiek.
Kelt Kokan 1863 Decemb: IQen
[P. H.]
Kdka reszerol Helynevek ismertetdse.

[226^]

340
865

Koka kdzsdg eloljarojatol

[227']

Tekintetes Szolgabiro l)r!
4239 sz. a. kelt rendelkezdse drtelmeben van szerentsem jelenteni, miszerint Koka Kozsege fekszik T . Pest Pilis ds Solt t. e. varmegydben, ennek
Kecskemdthi felso Jarasaban egy szollo dombokkal majdnem egeszen koriil vdve.
Szomszedsagaban esik ejszakrol Dany, Keletrol Almas, delrol Tapi6=Siily, nyugotrol Isaszeg kdzsdgek, birtokos ura hajdan Bard Prdnay, jelenleg Grdf Karolyi
Istvany.
2 ° ' A kdzseg nevenek jelentdsege, vagy eredete feldl nines tudomasunk,
lakosai magyarok, Idlekszama 2456 r. katholicus, Agostai 8, helvet 4, zsidd 51.
dsszesen 2519, kik fdldmivelds, es bortermelessel foglalkoznak, van szdp nagy
temploma, kapolnaja, kdt osztalyu real tanodaja.
3 ° ' Hogy a Kdzsdgnek hajdan mas elnevezdse volt e? vagy maskent [227^]
iratott e? nem tudatik.
4er Mind a tdrtdn^lemben, a domus Parochialisban, mind az dregek
alitasakent az all t. illik a Mohacsi vesz utan Kokaba Szileziaiak telepedtek le,
1706, 1707be pedig kumczok laktak, 1704-1708'? Kdkan senkit sem kereszteltek, miutan a lakosok a kuruczok eldl az erddkbe vonultak.
5 0 ' Hogy honnan nepesitetett nem tudni.
60r A nev eredetdrdl ertelmdrdl mit sem lehet tudni sem kdztudomasbdl
sem hagyomanybdl sem egyebbdl.
76' A (hatar) szantd fdld terulete 3912 hold, reteke 966 hold 766 • dl,
szdlld 3445 kapa 54 • dl, Legeldd 3365 hold 450 dl, Erdd 1205 hold 611 dl,
Madas 88 hold 450 dl, semmi jelentdsdggel sem birnak.
Ezek jelentese utan mondtam
Kdkan 1865 Deceiii 8"
alazatos szolgaja
Haris Istvan
bird
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Tekintetes Krengel Sandor Kecskemeth Jarasi Szolgabiro Orhoz
jelentdse
Koka kozseg birajanak a bent irt iigyben. -

• • *
1. Koka neve szlav eredetu szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal,
az alapjaul szolgalo szemelynev Kavka, Kawka, jelentese 'csoka*. (Kiss 348.)
2. Koka lakossaga 1856-ban 2201, Varok puszta 19, dsszesen 2220-, terulete 7886
hold.
3. E z a kapolna 1725 koriil epiilt a volt kapucinus kolostor koveibol. (Dercsenyi 1.
463.)
4. Koka 1546-1559-ben nepes telepules (Kaldy 261. sz.), 1 6 4 7 - 1 6 6 1 kozott 4,
1683-ban 2 portas helyseg, 1686-ban lakatlan, 1689-ben mar kivetesi osszeggel adozik,
1695-re eleri a 2,12 portat, a kuruc seregnek 1704-ben 19 katonat ad. (Kosary 16., 64.)
Kokanak 1715-ben 73, 1728-ban 120 adofizeto csaladfoje van. (Petroci 129.)

75. L O R f i V

Lord kdzsdg

[231']

Csepel szigetben.
1. Pest megye, pilisi jaras raczkevei szolgabirosag keriiletehez tartozik. 2. - A ' kozsegnek ketfele neve el most "Lore" melly ismeretes orszagszerte, es "Lovra" melly csak helybeli es tdbbi Szerbeknel szokasos. Lore
kdzseget gdrdg hitvallasu tiszta Szerbek lakjak. 3. — Hajdan sem vdlt a' kdzsdgnek mas elnevezdse kiveve tan egy " V "
hozza adassal e' kdppen "Ldrdv" melly a kiralyi menestdl, 's az itt nagy duna
mellett vdU Idrdvtdl neveztetett (: lasd Bdl Matyas Notitia Hungariae Novae 111.
kdt. 530 lap :) Ezt igazolni latszik a kdzsdg pecsetje is, mellyen egy Id szemleltetik.* 4. — Ldrd kdzsdg mikor emlitetik legkorabban? az itt tudva nincsen,
annyi bizonyos hogy egy ideju Idszen a' tdbbi Szigetbeli kdzsegekkel, - Egyhazi
anyakdnyvei csak az 1770. dvtdl veszik kezdetdt.^ —
5. Hagyoman szerint csak Szerbek altal nepesitetett es telepitetett meg,
kik a' I I . Ulaszld magyar kir. felluvasara az orszag hatar szelen hajdan letezett
Keve-varosaban laktanak 1440-1442 ev kdzdtt egy csaiad 1707. eve kdriil
Sziget Becserol is atkdltdzdtt^ Loreba, elhagyvan az elobbi lakhelyiiket ndme- [23 iv]
teknek. A ' Sziget Becserol Ldrdba kdltdzdtt fennebbi Szerbekbol maig is vannak
kik eldbbi neveiket elhagyva "Becseinek" neveztetnek u. m. Becsei Markd, Tamas s'.a.' t.
6. A ' ndv eredetdrdl a' harmadik pontban megemUtetett, a' Szerbek altali
"Lovra" megnevezdsnek semmi drtehne csak hogy nyelvdhez idomitva ejtetik
ki. 7. A ' kdzsdg hataraban kdvetkezd topographiai nevek fordulnak eld u. m.
1. Gornya adicza.
2. Plandista.
3. Podvogyam.
4. Dadina=jabuka.
5. Prekodolina.
6. SzeUsta.
7. Iszpodputa.
8. Uszlatina.
9. Podguvnon.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Szrednya diizs.
Velika Kruska.
Urbanicza.
Podrasztikum.
Kametak.
Preszkulye.
Podvinograd.
Vinograd.
Dionicza.
Dugacska.

Leszkovics Mihaly
Jegyzo

Sakrak Gyorgy
Biro

* **
1. A helynev eredetet helyesen magyarazza, de csak az 1792-es evszamot viselo
pecsetjen jelenik meg a 16, korabbi X V I I - X V I I I . szazadi pecsetjein eke es csoroszlya
lathato. (PmL, Rationes perceptorales 1734/35. I:)
2. Lorev elso okleveles emh'tese "In portu equorum" 1259. (Dl 4 9 1 . , Krit. jegyz.
1227.)
3. Nines irott bizonyiteka, hogy Lorevben a X V . szaazd kdzepen szerbek telepiiltek
volna, a Lorevben lakok neve magyar a X V - X V l . szazadban. Lorev lakossaga
1546-1559-ben is magyar, az ujonnan bekoltozottek kozott egy-ket szerb szarmazasu akad.
(Kaldy 551. sz.) Lorev szerb lakossaga az 1691-ben, az ipeki patriarcha, Arzen Csernojevich
vezetesevel Magyarorszagra menekiilt ncpessegbol szarmazott. Lorev lakossaga 1856-ban
559, terulete 1407 hold.

76.

(GALGA)MACSA

Helynevek.

[246']

Mdcsa Kdzsdgbdl Pest Megydbdl.
Macsa helysdg fekszik Pest Megydnek ejszakai rdszdn, Ndgrad Megye Kalld
ds Kiirt kdzsdgekkel hataros, Vaczi jarasban, Buda Pesti keriiletben Galga folyd
mentdben. Ezen kdzsdgnek volt e hajdan masneve is, nem tudatik, regi iratokbul
kideriil, miszerint ezen kdzsdg kisebb kiterjedesben ugyan mint jelenleg al, mar
1400 ban fen allott* ds mar akkor eppitetet a falu ejszaki oldalara mint egy 48
labnyi magassagu hegyre egy kisszerii templom faragot negyszegu kobdl,^ ezen templom 1769ik evben szetbontatott, ds ugyan annak helyebe, akkori
fdldes Or Grof Krazsalkovits Antal altal dpitetett egy masik templom ugyan
azon rdgi anyagokbul, - az eldbbeni templom hiheto hogy csak varkastelynak
lehetet kapolnaja, miutan iratokbul kitiinik miszerint a Macsai plebania 1725*01
kezdve Idtezik, hogy varkastdly lehetett hajdan a jelenlegi templom teren, (a hoi
jelenleg szinte a plebania letezik), onndt gyanithatd, hogy azon tdren fdld alatt
teglabol dpiilt boltozatok talalhatdk, 's kiildndsen a plebania dpiilet alatt, egy 6
dies hosszu, 4 dl szeles, es masfel dl magas tegla boltozatd iireg letezik, mely
mar igen regtiil pinczenek hasznaltatik, 's ugy latszik hogy ezen iireg hajdan
hoszabb is volt.^ — Kesdbb ezen birtokot mely nagy majorsagi gazdasagbdl al
drdkldtte Herczeg Krazsalkovits Antal, kdsdbb Grdf Viczaitul megvette Bard
Sina Gydrgy, jelenleg Bard Sina Simon birtoka, tartozik Gdddllei uradalomhoz,
ds kisiijfalu, zsidd, kdzsegekkel hataros, melyek szinte Bard Sina Simon birtokai.
— Ezen kdzsdg Pest Kassai orszag lithoz, 's legkdzelebb mar dpitendd Pest
Losonczi vasiithoz 3/4 oral tavolsagra. Pest Varoshoz 5 mdrfdld, ds Vaczhoz 3
mdrfdld tavolsagra fekszik. - lakja 1200 ldlek, van 200 haz szama."*
Ezen kdzsdg nevenek eredetdrtil, a kdzsdgben senkinek sints tudomasa.^ Macsa kdzsdget eredetileg tiszta magyar ndp lakta, \SW^ dvben azomba
egy littza mely mai napig tobanynak^ neveztetik, felsd videki tdtok altal
ndpesitetett, jelenleg azomba mar azokis tiszta Magyarra fajultak, dgy hogy alig
egykdt dreg dlmdg a letelepedetekbdl, 's az is mar csak tdredezve beszdlli a tdt
nyelvet. Van ezen kdzsdgnek kdt szdlldhegye, az egyiket dreg hegynek neveznek,
.mely a nevdnek is megfelel miutan igen regi szdlldhegy mint egy 100 hold
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kiterjedesiik 's meglehetos magas hegyen fekszik, 's harom diillore van felosztva,
Szikorai dullo, - Kozep dullo, - es Erdei diillo. - A masik hegy uj hegynek
neveztetik, mely csekely magassagu hegy, es annalfogva a szollo vesszo leggyakrabban elfagy, azon oknalfogva nagyobb reszit a lakossag mar kiis irtotta, es
mint jol termd foldet gabona vetes ala hasznalja. — Van tovabba a hatarban
kdvetkezd nevezetii diilld. Homokszeri diilld, - homokos tartamu fdld leven,
onnet veszi eredetet, — Harmas telki diilld, szinte porhanyos kdnnyii fdld,
hihetd onnet veszi eredetet, - Didvdlgyi diilld, erddresz alatt fekszik egy
vdlgybe, valdsziniileg hajdan mogyoros erdd lehetett, onnet veheti eredetet, Pdlhegyi diilld, eredete nem tudatik, ezen diilld szdildk alatt es erdd alatt
fekszik. - Megyerkei diilld, ezen diilld uradalmi birtok egy majorsag van rajta
mely Megyerkenek neveztetik,'' all egy erdesz lakbol, juhasz lak, juaklok, es
csepld pajtabol, - Urak diilleje, ennek szomszedsagaban hosszaban uradalmi
[247"'] tablak fekszenek, innet veszi eredetet. - Malomhelyi diilld, - itten hajdan
malom letezett, onnet veszi eredetet, - Szijhati diilld, ejszaknak felvd oldal,
agyagos 's partos szantd fdldek, nemtudatik honndt veszi eredetet, - Kotsmarosne vdlgye, ezen ddlld kezepdn van egy meglehetds vdlgy, melyben mint
egy 150 dlnyi hosszusagii forrasos arok letezik, 's hajdan ezen vdlgy also reszdn
Domony kdzsegbe vezetd lit mellett egy kotsma Idtezett, de elpusztult, 's onndt
veszi eredetdt. - Zsidd hegyi diilld, - ezen diilld Zsidd kdzsdg hataraval
szomszddos, inndt veszi eredetdt. - Kdri diilld, ezen diilld szomszddos, Kdri
nevezetii pusztaval, 's onndt veszi eredetdt.* - Ludaslapai diilld, ennek eredete
nemtudatik, djszaknak fekszik, partos, agyagos, sovany szantd fdld. - Orhegyi
diilld, eredete nemtudatik. partos, de szdp fekvdsu ds jd termd agyagos szdntd
fdld. - Jegenyei diilld, eredete nemtudatik, djszaki oldal partos, de jd termd
agyagos szantd fdld. — TdU rdt, hajdan nadas td volt, de jelenleg lecsapoltatot,
gazdag termd rdt. — Szilvaszeri rdt Galga folyd mentdn, igen jd termd rdt,
eredete nem tudatik, - Galga folyd medre 2 dl szdles ds 1 dl mdlysdgii,
leginkabb csak esds iddbe van benne viz, azomba ha Nograd Megydbe a
hegyekbe honndt ered nyaron zapor esd esik, vagy leg inkabb tavaszkor hd
olvadas alkahnaval, annyira kiarad hogy az egdsz galga vdlgyet, Guta kdzsdgtiil,
Jaszfdnszaruig, hoi a Zagyva folydba omlik, egdszen eldnti, mely vdlgynek
ndhol, sdt legtdbb helyen szdlessdge mintegy 100-150 dl, ds hossza mint egy 6
merfdldet teszen, gyakorta tdrtdnt hogy nyaron dt, hat kdzsdgnek minden
szdnajat beiszapolta, ds elsdpdrte, - egydbirant ezen viz kidntdsnek mas rdszt
tapasztalas utan az a haszna, hogy utanna esd dvekben a leggazdagabb szdna
[247V] termds vdrhatd. - Csincsai rdt, nem tudatik eredeti neve, kisse partos, vagyis
inkabb hatas rdt, — Vizre jard rdt, ennek egyrdsze vizenyds, onndt veszi
eredetdt. — Vdlgyi rdtek, az erddsdgbiil ered egy vdlgy, onndt veszi eredetdt,
nagyobb rdszt iszaphordta rosztermdsii rdt. — Alsd rdtek, nagy kiterjeddsu, s'
legjobb mindsdgii fiivet termd rdt, a hatar alsd rdszdn fekszik, Iklad kdzsdgi
idtekkel, ligy nevezett Hernadi pusztaval szomszedos, - van a helysdgnek erdeje,
kdt rdszben, az egyik rdsz a hatarnak nyugati rdszen fekszik mint egy 400 hold,
ligy nevezet Kddiis berek, eredete nem tudatik, ds Szarka berek, ez tiiskds sztirii
vdlgyes erdd Idvdn temdrdek szarka madar lakik benne, inndt veszi ndveredetet.
- Masik erdd rdsz fekszik djszaknak a hatdr tulsd rdszdn, mint egy 3600 hold
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hegyes volgyes, leg inkabb cserfa erdo, igen szep vadaszo hely, (tilalmas leven)
szarvasra, nyiil, rdka, vadmatska. fogoly es farkasok tanyaja, - ebben talaltatnak helynevek u. m. Szoma hegy deh oldal, cservdlgy, es nagy vdlgy, megfelelnek neveiknek, ezen erdo resznek ugyan a jelen evben nagy resze kiirtatik a
lakossag altal, 's szantd fdlde alakltatik, miutan 1863ik evben az uradalonimal
kdtdtt urberi legeld elkiildnitesi egyesseg folytan a lakossagnak jutot 900 hold
erdeje faval egyiitt. - Herczeg tisztas, ezen a helyen szokott hajdan Herczeg
Krazsalkovits Antal ( k i igen szenvedelyes vadasz leven) vadaszat alkalmaval
letelepedni, vagy ebedre, vagy halasra, - tovabba szomszedos Ecskendi puszta'
200. holdbul alld igen szep erdd, itt talaltatik dgy nevezett itemplomi hegy,
egy szep kerek domb, melynek a tetej6n a rengeteg kdzepen, hajdan kapolna
lehetet, melynek romjai most is lathatdk, 's a boltozatok igen vekony teglabul
volt, ugyan a faluban plebania teren talaltatd tegladarabokhoz hasonldbul
dpiilve, 's a hegy oldalba holmi kisebb iiregek is lathatok, mellyek valdszinuleg a
tatar jarat alatt a nepnek biivd helyei voltak, mi onnet is leginkabb gyam'thatd,
miszerint attdl nem messze letezik egy nagyszerG vdlgy, mely tatar arkanak
neveztetik, 's meg most is igen siirii tiiskes, hat meg regibb iddbe surub lehetett
middn sokkal nagyobb kiterjedesu erddk voltak ember emlekezetere ezen a
kdrnyeken, - tehat kdvetkeztethetd, hogy ezen rengeteg erddben ugynevezett
tatar arkaban, meg menekiilt nepseg Isten dicsdsegere kesdbb ott egy kapolnat
epitet, szenvedesek emlekere, melynek kdzeleben igen szep forras viz is csdrgedez.
Kdzsegiinkben tudtunkra egydbb helynevek nem leteznek.
Kelt Macsan Januar 5" 1864.
altalunk.
Matyus Lajos mp
kdzseg jegyzd

Vircsak Jdsef + kdzseg bird.
felsd Vircsak Jdsef + tdr bird.
Toth Josef eskiit
Kajzer Janos Eskiit
[P. H.]

* **
1. Galgamacsa elso okleveles emlitese Macsa neven 1371. (Dl 64 931.) A Zsido
nemzetseg Macsa nevii tagjai eloszor 1237-ben szerepelnek. ( A U G V I I . 47.)
2. Aranyi Lajos a gotikus, a X V I I I . szazad elejen "dcopfositott" templomok kozott
sorolja fel. Az 1828. evi canonica visitatio szerint harom harangja 1525-, 1740- es 1742-b6'l
szarmazott. A PONGRACZ-fele 1675-6s terkepen lathato a templom, az 1697-evi canonica
visitatio szerint csak a falai allanak meg, de felszerelese megmaradt, 1702-beb revonaltak,
1739-ben Grassalkovich Antal koltsegen kibovitettek a lakossag altal mar elozoleg helyreallitott templomot. (Dercsenyi I . 379.)
3. Mintha a hagyomany es talan az emlitett romok is a Macsai foldbirtokos csaiad
egykori kuriajara utalnanak, amelyet 1379-ben emh't eloszor oklevel. (Dl 64 945.)
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4. Macsa lakossaga 1856-ban 1175, terulete 7853 hold.
5. A Macsa helynev puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynevnek szlav szarmaztatasa nem meggyozo. (Kiss 231.) A Zsido nemzetseg
tagjai a X I I - X I V . szazadban a bizanci keresztenysegre jellemzo neveket (Kozma, Mihdly),
hellenisztikus eredetu neveket (Hellynus, Achilles) es a romai keresztenysegre jellemzo
neveket (Peter, Istvan) viselnek. A nemzetsegben gyakori Macsa es Zsido szemelynevek is
valosziniileg ezekben a korokben kereskedok, a Zsido szemelynevet egyesek a latin Sodonius
nevbol szarmaztatjak. (Kiss 675. es Kardcsonyi I I I / l . 1 6 0 - 1 6 1 . )
6. Taban helynevre lasd Abony 7. jegyzetet.
7. Me^yerke egykori telepiiles elso okleveles emlitese 1379. (Dl 64 945.)
8. Keri pusztara lasd Vackisujfalu 4. jegyzetet.
9. Ecskend egykori telepiiles elso okleveles emlitese 1343. (Dl 3548., Bartfai 275.
reg.) A tatarokrol ebnondottak a nepi tuddlekossag korebe tartoznak.

77. M A G L 6 D

Helynevek

[233']

Ma^dd kozsegbol, Pest Pilis es Solt t. e. megyebol.
E ' falut birja 9. kozbirtokos, nevezetessen 1.) Wodianer Bela, 2.) Grof
Teleky Samuel orokosei, 3.) Petroczy Gabriella 4.) Koczan Josefne, 5.)
Sztrokay Antalne, 6.) Fay Belane, Fay Ferencz, 8.) Fay Gydrgy, es 9.) CsilJom
Antal, mellyek kdziil az iso 3ik 4ik es 5^^ szam alattiaknak Ori lakasuk vagyok;
- dsszesen all 223. hazbdl, 's 1183 lelekbdl, ezekkdzul evang: 733. rdm. cath.
367. es izraelita 83.* Az ISO kerdo pontra: E ' magyar-tdt falu tartozik Pest Pilis es Solt t. e. [233^]
Megyekhez, mellynek szekhelye Pest, e' megye pesti jarasahoz, - Alberti szolgabirdi Kerulethez, fekszik egy rendezetlen gdddrben rend nelkuli hazsorokkal
ellatva, Sz. Kir Pest varosahoz 2 2/4 oranyi tavolsagra, es hataros Peczel,
Gydmrd, Olid, Ecser, Rakos Csaba kdzsegekkel, es Tiizbereki pusztaval, itt
kezdddik az ugy nevezett Cserehat videk. 2dik kerdo pontra: E ' falunak csak egy neve el most "Maglod" e' nev bir
helybeU elterjedessel, 's ugy ismeretes orszagszerte is, ket fele ajku a' nep magyar, es tdt.
3dik kerdo pontra: Hajdan a' falut "Magld"nnk neveztek, melly onnan
eredt, hogy hajdan az egesz hatar rengeteg tdlgyfa erdosegbol allott, 's abban
gazdag maktermesuknel fogva nagy szamii series csapatok makkoztattak, melly
magld sertesek utan nevezdddtt fenti neven Magldnak; kesdbbi iddkben azonban megszaporodott egy d-vel's neveztetik mostansagik Maglddnak.^
4dik kerdo pontra: Legkorabban emlittetik a' falii a' tdrdkdk Budan vald
uralkodasok eldtti iddkrdl,^ mert mar kis szeru falii volt, middn a' tdrdk
katonai drcsapatok Pestrdl Maglodig Recognoscirozni kijartak, hoi is azok
szamara akkori iddben a' falu delfele vald vegen magas fekvese miatt egy messze
laid filagdria epiilt, mellynek romjai meg a mult szazadban lattattak; azon
iddben ily tdrdk drcsapatok altal e' falu kisszerii temploma szetromboltatvan,
melly nagy sokara Rakdczy Ferencz idejeben az itteni rdm. catholicus es ag:
evangeUcus lakossag kdzds erejevel 1705dik evben imahazul dtalakittatott; - rea
1719dik evben, melly evig e' ket vallasfelekeztii lakossag ezen imaliazat egy
evangeUcus lelkesz es rektor miikddese alatt kdzdsen hasznalta - amely kiildn . [234'']
birhatasa irant perbe keveredett, miglen ezen Egyhaz az akkori iddben Budan
szekelo katonai fdparancsnok Regaly Nep. Janos Or rendeletebdl az ag. evangeHcusok javara kuldn hasznalatul iteltetett.'* -
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E ' szerint 1719ben a' rom. Cath: az imahaztol elszakadvan 1748dik dvig
Martius ho 28dik napjaig egy Utzentiatus oktatasa mellett a' mar Idtezett OUei
rom. Cath: Anyaegyhazhoz csatoltattak. Ecser kozsegben 1748. Majus 28an szinte rendes plebania joven Idtre, e'
naptol kezdve a' kozelseg vdgett Maglod annak fiok egyhazava lett. —
Az ag. evang. hitfelekezetuek templomokat 1777dik dvben nagyobbitottak, melly dvben a' kozsdg hivatalos petsetje is ujittatott^ — 1853dik dvben
pedig a' Vaczi Kaptalan segedelmdvel az itteni rom CathoUcusok egy kisszerii
kapolnat epitettek, mert napontai Isteni tiszteletre az oskolahoz kis teremdben
johettek csak ossze. —
5^^^ kerdo pontra: E ' falu legeiso letelepedoi ddes hazank djszak megyei
Szlav ajkii's evang: vallasu favago egydnek valanak, kiknek szdp ded unokai mar
annyira megmagyarosodanak hogy e' falut mdltan magyar-tot falunak lenni
mondhatjuk.
6dik kdrdo pontra: Egyedul irott emlekekbol es koztudomasbol tudhatni
e' nev eredeterol azt, mi(t) a' 3dik kerdo pontra felhozattatott. —
]
7dik kdrdo pontra: E ' falu a' vele adotekintetben kozossen felvett Tiizbereki* pusztaval 1200D ollel szamitva 5.325 hold 846 • ol teruletu hatarbol
alio: 15. diileje vagyon neveztessen 1.) Kopaszhegyi. — 2.) Kertalljai. - 3.)
Laposdinai. - 4.) Szeles. - 5.) Zselldr. - 6.) Homoki. - 7.) Hosszii^ - 8.)
Kutakkozti. - 9.) Oldali. - 10.) Chegyi. - 11.) Klenovai. - 12.) Rovinai. 13.) Papvolgyi. - 14.) Tiizbereki. - ds 15.) Kovats volgyi du'lok. - Miveldsi
agakra felosztva van e' dulokben
Szantofold dulokben
Ret szantofold
"
Szollo szantofold »
Legello
Erdo szantololJ »
Nadas szantofold Termdketlen futo homok's
vizmosasok

96 • 61.
3.651 hold
1154 • v,
349
972 0 »
248
469
972 0 ».
»
248
834 0 »
»
7

-

350

• «

489 •

»

5.325 >5 846 • »
osszesen mint fent
's ezen teruletre van ado alapjaul 15.116 ft. 43 k. pengo penz felveve mint
tiszta jovedelem, melly utan egyediil direct foldadoiil egy dvre 2532 ft. 95 kr.
haz, szemelykereseti, jovedelmi ligy
azok utani kulonnemii potadokul
4.419 ft 84 kr.

1

osszesen
6.952 ft 79 kr.
azaz: Hat ezer kilencz szaz ottven ket forint 79 krt. o. e. fizet. —
E ' falu mar a' termeszettol igen rendetlen hegyes volgyes videknek teremtetett, mert van itt hegygerintz a' Kopaszhegyen, hoi feher dpiilet kobanya
Idtezik, hegygerinc az Ohegyen, hoi szinte a' fold alapja csupa ko, 's nevezetes
veresborokat terem, Kiit van 48. szam szerint, igen kellemes izii vizekkel ellatva;
a' mi pedig igazan nevezetes, e' falu ejszak feld Idtezo egyik vizmosasos homo-
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kos oldalab61 ered egy par forras, melly nyaron jdghideg, 's telen a' legnagyobb
Sziberiai hidegseg daczara meleg oily annyira, hogy e' forras melly patakformaban a* falu litza kuUokozepen kigyodzik, 's folyasat az Ecseri, Vecsesi, Szt
Lorinczi, es Gubatsi hataron keresztul eppen a' Gubacsi pusztai Kemenyito
Gyarnak atelleneben az Osdunaba vdgzi, soha be nem fagy; - minddsszessen
ebbol alnak Maglod topographiai adatjai. Keh Maglodon 1864. Februar 8an
A falu biraja
Potocska Janos mp

[P. H.]

* * *
1. Maglod lakossaga 1856-ban 1111, Tuzberek puszta 105, osszesen 1216; terulete
3830 hold.
2. A Maglod helynev puszta szemelynevbol keletkezett, az alapjaul szolgalo szemelynev a magyar 'mag', azaz sperma fonev szarmazeka es jelentese termekeny. (Kiss 395.)
3. Maglod elso okleveles emb'tese 1344-1345. (Dl 24 467.)
4. A katoiikusok es lutheranusok kozotti viszaly meg 1686 elott, a torok hodoltsag
utolso evtizedciben keletkezett, ekkor Amurat basa itelete a lutheranusoknak juttatta a
templomot. A katoiikusok 1702-ben visszakaptak az oratoriumot, sajat koltsegiikon kijavittattak es 1705-ig zavartalanul hasznaltak; ekkortol a ket felekezet kozosen birtokolta a
templomot 1719-ig. (Dercsenyi 1. 473.)
5. Maglod eddig ismert legregibb pecsetje egy 1728-ban kelt iraton talalhato (PmL,
CP I I . 114-a.ifol 167.), kovetkezo pecsetjen 1760-as evszam szerepel, valoban van egy
1777-es evszammal ellatott pecsetje is.
6. Tuzberek, egykori Tuz birtok elso okleveles emb'tese 1323. (HO 120).

78. MAJOSHAZA

[236r]

Helynevek
Majoshaza kozsegbol, Pest Pilis Solt megydbdl.

[236V]

J Majoshaza Pest PiUs es Solt t. e. megyek pesti jarasaban van, s az Also
Nemedi ker. szolgabirosaghoz tartozik.
2. A kozsegnek a jelenleg hasznalatba levd neve el s csak ezen ismeretes.
3. Majoshazanak mas neve nem volt.
4. Majoshaza mint kdzseg 1848'k evben emlittetik, az eldtt Jeszenszky
csaiad pusztaja volt.*
5. Nepesitetett a gr. Beleznay csaiad altal Bars es Hont megyekbol.^
6. Majoshaza kdzseg nevenek eredetdrdl semmi bizonyosat sem tudni, de
meg a ndp ajkan sem dl semmi hagyomany sem, mely a kdzsdg nev eredetdt
gyanitatna.^
7. Majoshaza kdzseg hataraba eldforduld topographiai nevek ezek: Nagyhold, igy hivatik egy jd rozs termd diilld. Unodi fdld. E neven neveztetik
Majoshaza kdzseg regi szdldje. Oj teleknek pedig hijak azon Majoshaza kdzsdgtdl
ejszakra a faluval osszekottetesben alio dombos helyet, amely hazhelyeknek
kiosztatvan, jelenben mar hazakkal van itt ott beepitve.^
ii * *
1. Majoshaza elso okleveles emlitese 1337. (Dl 3078., Bartfai 251. reg.)
2. A torok hoditaskor, a Duna balpartjanak hadiutjaba esve, koran elncptelenedett, a
X V l l . szazadban puszta. (Dercsenyi 1. 99.) A Beleznay csaiad telepiti ujja a X I X . szazad
elejen.
3. Majoshaza neve a regi Moys, azaz Mozes szemelynevnek cs a lakohely, otthon
jelentesu magyar haz fonevnek birtokos szemelyraggal ellatott alakjanak az osszetetele.
(Kiss 399.)
4. Majoshaza lakossaga 1856-ban 410, terUlete 862 hold.

79.

MAKAD

Helynevek

[239']

Makdd kozsdgbol, Pest-Pilis megydbol.
Makdd helyseg fekszik a' Csepel sziget alsd vegiben, a' Rkevi uradalomban,
Pesthez 5 mfdldre, lapaly, rdna fekete fdlddn. Egesz hatara az uradahni resszel
egyutt 5000 hold p. 1200 0 dlivel. Szamlal dszvesen 1500 lelket, ket-harom
izraelita csaladon kiviil - tiszta magyarok.*
Hatarai: fiszakrdl Kis-Becse, Keletrdl Kiraly ret es vesszos a' kis Duna
mellett, mint az uradalom allodiuma 's tdbbnyire szena es nad-termd retek. Az
elsdbb onnan vette nevet, mert reg iddktdl fogva a' kir. csaiad majorsaga;^ a'
vesszds pedig a benne itt ott meg most is lathatd sar-fuz bokroktdl. Delrdl a'
Tasi hatar a* kis Dunan tiil es Racz-Almas a' nagy Dunan tiil. Nyugotrdl a'
Ldrei hatar beldl es az Adonyi hatar a' nagy Dunan Idviil.
A ' falu neve igen regi, csak egy es ezen esmeretes orszagszerte. Mikor
szaltak meg legesdbben es kik? arrdl tudomas nines. Annyi bizonyos, hogy regj
lakdhely,^ mert hellyel hellyel a' hatasabb szantdfdldeken szantaskor, a' belsd
szdlldkben ddnteskor, maig is talaltatnak kissebb nagyobb rdmai hamvedrek, a'
nagyobbak aprdkkal megrakva; a' mely temetkezes mddja a' Kr. vallas eldtti
pogany nepekre mutat.
Eppen a' temetkezes mddja a' masodik erdsseg ezen helyseg regisegenek,
mert azon hatas helyen, egy szeles nadastd partjan, hoi a' falu es annak
temploma fekszik, csekely melysegre a' templom kdriil mindeniitt ember-csontok talaltatnak, a' mi mar ker. temetkezesre mutat. Mert tudjuk, hogy a' regi
keresztenyek azt hittek, hogy a' holtak porai csendesebben nyugosznak ott, a'
hoi az eldk Isten imadasara egybegyiilnek, es ezert voltak a' regi iddben vagynak meg mai is nehol — sirhalmok a' kapolnak es templomok kdriil.
Hogy a' magyarok kijdvetele utan nem sokara magyar nepfaj szallta meg
ezt a' falut, bizonyitja az, hogy a' hatarbeli tajnev mind tiszta magyar; de, hogy
gdrdg szertartasii keresztyenek lehettek elsd magyar lakossai, onnan gondolhatni, hogy middn 1803ban a' regi kisszerii templom elbontatott, beldl a'
falakon sokfele szinre festett gdrdg szentek elet-nagysagii kepeik, az utobbi fejer
meszelesektdl elvalva egesz nagysagokban meglattattak, a' mint azt meg nehany
70-80 eves eld dregek, - k i k a' templom kdriil dolgoztak - nyilvan bizonyitjak."*
A ' mennyire tudni lehet, legkorabban emlittetik ezen helyseg 1560-70
tajan, a' mikor Raczkevi ref. lelk. es superintendens Szegedi Kis Istvan refor-
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malta az Abraham telken^ lako magyarokat, az az: a' Csepel szigeten, Sziget Szt
Mikloson. Makadon es egyebiitt lakozokat, - Raczkeviben mar ekkor a' ref.
vail, es egyh. viragzo leven, Bel Matyas posonyi evang. lelk. 1735ben kiadott
notitia hungariae czimii munkajaban. Pest megye leirasaban, a' makadi lakosokat
szorgalmatos, foldmivelo, tiszta magyar fajnak irja. Az anyakonyvi leiras kezdodik 1740ben.
Nepesittetett ezen kozseg a' felette es alatta fekiidt ket kis falu lakosaival,
melyeknek hatarai is a' makadival egyesiiltek,
a. ) Simonfa, - a' maig is igy nevezett simonfai ret partjan az oreg Duna
fele, - Makadtol nyari nap nyugotra, - kis falu volt Loren alul. Az innet
Makadra koltozott csaladok koziil a' Sos es Pap csaladok utodai mai napig is
meg vagynak.*
b. ) Gyala, - a' vesszos parton a' kis Dunahoz kozel, Makadon alul, —
nagyobb falu lehetett, mert ennek temploma is volt, melynek pusztan hevero
falat - mint az elo oregek beszeiik - Kis Becsere hordatta az uradalom, a'
nemet ajku rom. cath. jobbagyoknak templom epitesre 1790-92. tajan. Ennek
reve is volt a' kis Dunan a' dabi szigettel atellenbe, 's az atkelesi (hely) tajek
maig is a' gyalai rev nev alatt esmeretes. Ezen ket falu lakosai, - mint az
egyhazi jegyzokonyvekbol kivehetni — a' toroktol valo felelem miatt hagytak el
regi lakohelyoket es jottek Makadra, mint a' ket Dunatol egyforma tavolsagra
eso nagyobb es batorsagosabb helyre. A Gyalarol bekoltozottek koziil mar csak
a' Gy. Kis csaiad viragzik. Ketsegkivul a' ref. vail, bevetele utan tortent ezen ket
falunak Makaddal lett egyesiilese. A ' felyiirol vagy Simonfarol jott csaladok a'
falu felso vegen, - az alulrol vagy Gyalarol bekoltozottek pedig az also vegen
telepedtek meg's ottan foglalt belso fundusaiknak maig is birtokaban vannak.''
A ' falutol 2-300 szaz lepesnyira kezdodo belso szollok also vegen, egy
dombosabb mintegy 5 holdnyi foldon a' falutol 600-700 olnyi tavolsagra van
14 zseller haz, - melyeknek eredete ez: Albert saxoniai herczeg - k i nejevel
Maria Kristina foherczeg asszonnyal kapta a' R. Kevi uradalmat - a' franczia
haborura katonakat allitando, kihirdette, hogy a' kik 6 drette katonaskodnak,
ha visszaternek, hazhelyet kapnak jutahnul es a' robott61 immunitast, meg
holtok utan ozvegyeik is. A ' makadiak kdziil nehanyan a' haboriibdl eletben
hazaterven, a' boldogult herczeg igeretet teljesitendd, minthogy a' falu kdrnyeke
£szak, Nyugat es Del feldl lapalyos, Keletrdl pedig mindjart a' falunal a' sessids
fdldek kezdddnek, - ezt a' szdildk vegibe levd hatas puszta fdldet, melynek
neve Farkas-verem-hat - regenten itt az uradalomnak tegla egetdje volt —
osztotta ki kdzdttdk hazhelyekiil. E dombon valamikor farkas fogd verem volt
's onnan kapta maig is fennmaradt nevet. Csak a' rendkiviiU arviz dnti ki
lakosait.
Gyalan, Simonfan es Farkas-verem-hatan kiviil nevezetesebb helynevek a'
kdzseg hataraban.
A ' falu nyugoti oldala mellett van egy 230 holdas nagy Nadastd, ennek
kdzepen hatasabb fdlddn 63 holdnyi kemenyfa erddcske, mely a' legregibb idd
dta Kengyeles nevet visel. Mind a' nadas, mint a' kengyeles IS62^^ evben vegbe
ment uradalofnali kiegyezkedeskor a' sessios gazdake lett, az altal, hogy dk az
addig gyakorlott faizasrdl lemondtak, - mely szerint a' regi iddben minden
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hdten a' gazdak szekdren a' zsellerek ha ton hordottak tuzelo puha fat az
uradalmi erdorijl. Majd szabalyoztatvan a' fahordas e' szazad elejen, S7.3lfakat
kaptak az uradalomtul bizonyos idoben a' sessios gazdak. Kesobben, v> m.
1835t>en az uradalom a' gazdaknak maguk altal megvagott puha olfat rendelt
dvenkdnt egyszer, — tdli idoben — kiadatni, minden sessiora 4 becsi olet, volt
pedig 53 es fel sessio a' robot ideje alatt. Ugyancsak e' szazad elejen a'
lelkdsznek 's tanitonak is egyiitt 12 61 puhafat rendelt az uradalom, oly
aliando kotes mellett, hogy azert az egyhaz evenkent 12 eziist forintot fizessen,
es a' megvagast, hazahordast a' k6zseg tdtesse. Ebbeli adomanyat a' melt,
uradalom a' fentebb emlitett evben vegbement kiegyezkedes alkalmaval dpsdgben meghagyta.
A ' Nadastd alsd vdgivel dsszekdtdtt szeles lapost Szarkahajlasnak hivjak, a'
szdildk ds erdd kdzdtt.
A' falun felyiil van a' sds ret nevu szdles lapos, Keletrdl Nyugotra, vagy a'
Kiralyrettdl a' simonfai rdvig keresztiil metszi a' hatart. Ugy latszik ez valasztotta el a' Simonfai kis falu hatarat Makadetdl, mert a' Ldrdi hatarra dulld
szantok, maig is simonfai telkeknek neveztetnek, 's ezeknek nyugoti oldalanal
elnyuld kaszdld maig is simonfai rdtnek hivatik.
Bokros hat, a' simonfai telkek keleti oldalat kepezi, 's egy resze szinte a'
Ldrei hatar keleti sarkara diil, a' mely sarkot a' (raczok) szerbek is bokrosnak
vagy (raczul) szerbul "Gldsgye"-nak neveznek. Regenten itt erdd volt, kesdbb
kivagatvan csak tiiske bokrok maradtak, 's innen vette nevet, es ezen bokroknak
nagy resze - mivel legeld volt - egesz 1863'k evig fenmaradt, a' mikor - az
uradalom rdszdre esvdn - kiirtatott, ds egeszen felszantatott.
Hazhely, hatas kaszalld, a' falutol nyugotra a' nadason tiil, szabad adas
vevesi kiilsd majorsaga volt minddg a' lakosoknak, sokan darab idd dta illetdsdgiiket gabonaval vetik.
Zatonyok, Fanyilasok, az dreg Dunai erddn beldl lapalyos, apro birtokaik
a' lakosoknak, szena termdsre hasznaljak.

Helynevek az erddben.
1) Disznd szigethat, az dreg Dunai erddben. Mint az dregek allitjak, a'
mult szazad vdgdn arendaba leven az uradalom kiadatva, az arendas makkos
disznainak itt arokkal kdriilvont hosszii felszert csinaltatott. Jelenleg az uradalom faiskolanak hasznaltatja.
Partas, gyumdlcsds volt 1862-ig, tdbb csaladoke, a' mikor az uradalom ezt
a' tdbbi gyiimdlcsdsdkkel egyiitt - melyek az dreg Dunai erdd hatasabb reszein
szdtszdrva fekudtek, 's dszvesen 74 holdat tettek es szjgeteknek neveztettek,
sajat legeld illetdsdgebdl kicserdlve 's a' gyiimdlcsfakat - amkat kifizetvdn kivagatta.
Bia-hat, a' kis Dunatdl az alsd rdtbe Del-nyiigotra benyiild erddhat. Honnan vette nevet, nines tudva.
Kdkdnyes, az eldbbihez kdzel, eppen olyan vizbenyiild erddhat. Itt rdgen
boronanak vald kdkdny-tiisket szedtek.
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Kis Jancsi temetese, a' kis Duna mellett, azon nevu ember huUaja a' kis
Dunabul kifogodvan, itt temettetett el.
Kiralyto, also reti legmelyebb lapaly, arvizkor hallal bovulkodik.
Macskas-hat, az also reten, egy csoport nyarfa volt rajta 1845 koriil
vagatott ki. Hajdan itt vadmacskat lottek vagy fogtak, 's attol vette nevet. Kis-Balazs, neve szarmazasa nem tudatik, a' makadi hatar 's illetoleg a'
Csepel sziget legalso csucsa, van benne egy hosszu szeles 6r holt duna nev alatt;
szarazsagkor a' benne levo sasas fii az uradalom altal eladataik a' tobb sziget
farkan levo ligetekkel egyiitt.
Egyes fuzfa az also rdt kozepen, mint az oregek aUitjak, hajdan hatarul
szolgah a' kozsegi es uradalmi also birtok kozott. Mint ven fa 1830 koriil
kiszaradt.
Torkok, volgy ek, erek d Hatdrban.

[242V]

Kis duna fok, hosszan nyiilo mdly dr az oreg Dunatol felfeld, az erdoben
ds alatt, a' simonfai rdtbe vdgzodik. Arvizzel megtelik, egydbbkor szaraz.
Malom telelo, a' kis Duna foktol nyugotra benyulo mdly fok az oreg
Dunara, rdgen a dunai mahnok itt teleltek. Most a' dunahoz kozel eso. rdsze be
van iszapolva.
Oj fok, termdszet kdszitette, szdles arok forma mdly vizmosas, az oreg
dunatol az also rdtre.
Ndmet asta fok, amannal lejebb esik, rdgebben az uradalom asatta az oreg
dunai erdo baton keresztbe, hogy kiraly rdti ds vesszosi kaszaloin megfeneklett
arvizet a' lejtosebb makadi also rdten altal apadas kdvetkeztdben a' Dunaba
eresztesse. Mikor ezen kdt fok keresztul tdltdsdt az arviz elszakasztja, 24 dra
alatt az egdsz alsd rdt, sasdr, nadastd ds sok lapalyos szantdfdld tele van vizzel.
Sas-dr, az alsd rdtrdl a' pascumon felfeld terjedo, a' szdildk alatt Tdviskdr
nevet viseld, ds a' falu alatti nagy nadastdba szakadd vlzfolyas. Rdgen tdbb
helyen sast termett, innen vette nevdt. A ' szdildk alatt fahid van rajta keresztiil,
mely 1843ben Kerek Janos most is did dreg ember birdsagaban Idtesittetett.
Ezen sas-dr kdrnydke kdpezi a' kdzseg legeldjdnek nagyobb rdszdt.
Kerek bokor-hat, a' sas-dri legeldben, mintegy 6 0 - 7 0 szal tdlgyfa allott
rajta kerekben, 1848ba vagatta ki az uradalom Katona Istvan birdsagaban.
Itatd, a' kerek bokor hattdl nyugotra, az dreg Dunai erddt dt lancz
szdlessdgre kiirtatva a' baromnak dunanni ittatasara szolgal.
Bertalan ere, a' falu alatti nagy nadastdbdl ered, 's keletnek tartva a' falu
es kertek alatt a' szantdfdldekbe megy es vdgzddik. A ' szallas kertek keleti
sarkanal tdltds van rajta keresztiil.
Kakas-ere, ez is a' nadas tdbdl jdn k i , ds alafeld a' belsd szdildk ds
kdzdpsd kertek kdzdtt, a' farkas verem hatig tartd egyenes vonalat megszegve,
egyenes vonalban keletnek fordul a' szantdfdldeken keresztiil, es Kiraly rdtbe
szakad. Igaznak latszik, hogy a' mint a' falun felyiil a' sds reti lapos Simonfat's
hatarat: ugy alul a' kakas ere szinte keresztiil vagvan magat, a' gyalai hatart
valasztotta el az egyesiilds eldtt, a' kdzdpben Idvd makadi hatartdl, - Most a'
mint a' hatar felsd rdszdn Idvd fdldek simonfai, ligy a Kakason alul levdk gyalai
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foldeknek 's telkeknek hivatnak ma is. A ' benne temio kakarol nevezodik az er.
[Cohid volt rajta, mely 1862ben pusztitatott el, 's a'-kovek a' helyseg haza hata
megett osszehalmoztattak.
Kis-volgy, a' gyalai foldek kozt fekvo 8 holdnyi papi kaszallo volt 1863ig,
i' mikor a' tobbi papi kaszallokkal tagositatvan, a' falun felyiil, a' nadasto
jszaki oldalanal adatott ki, a' volgy pedig a' volt sessios gazdake lett foldoszilyba.
Somos volgy es hat, a' kender foldeken tul teli napkeletre fekvo reszint
apalyos, reszint hatas gyep. Kozsegi legelohoz tartozik. Regen somfaval
Doviilkodo erdos hely volt.
Biivo volgy, a' szantofoldek kozt, koroskoriil erdo boritotta regen. Az
iregek beszeiik, hogy a' kornyekbeh kozsegek lakosai ellensegtol valo felelem
niatt ide vontak magukat, mintegy 2 holdnyi also teriiletre, eleg mely, de nem
zeles, inkabb hosszu, valaha arviz mosas lehetett.
Csipa lapa, az elobbihez kozel esik, csak 120 olnyi liatas fold valasztja el
gymastol. Arviz csinalta mely kerek volgy. Honnan vette nevet nem tudatik.
Elizas volgy es hat, mintegy 6 0 - 7 0 holdnyi teriilet, a' gyalai es makadi
zantofoldek kozt, regebben legelo volt, kesobben a' sessios jobbagyok kozt
:iosztatott, es mikor arviz nines gabonaval vettetik.
Szappanosi lapos, reszint szanto, reszint kaszallo lapaly, a' hatar keleti
arkan Kiraly retre diil.
Kenderaztato, kozel amahhoz, szinte Kiralyrettel iitkozo lapos szanto.
^izes esztendoben e' ket lapost nem lehet hasznalni.

[243']

Dulldk's azok nevei
1863ig lefolyt iddben.
Felyiil:
a. ) Bokrosi dullo,
b. ) Simonfai telkek.
Kozepett:
c. ) Malomiiti diillo. Ennek nyari napkeleti sarkan van az lirhalma, mely
hatarul szolgal Becse es Makad kozt. Vegiben Keletre
d. ) Orretje diillo, azert nevezodik igy, mert az uradalmi kiralyretre diil.*
e. ) Kozep dullo, ennek keleti vegiben volt a' kiilso szollo, melyet a' robot
megszunese utan a' kozsegi birtokosok kivagtak 's most szantasra
hasznaljak, rdgi koriil arkolasa meg meg van.
f. ) Zsobrak diillo, ebben van a' tasi lapalyos volgy, szantasra alkalmas.
g. ) Bertalan diillo, emiek keleti vagy kis Duna felol eso reszet gyiiriisnek
nevezik.
h. ) Ebhati dullo, az elobbinek keleti oldalanal keresztbe a* kakasra diil.
i . ) Sikarhati diillo, ebben van a' fent emlitett mely biivo volgy.
k.) Kis osztaly diillo, keleti resze dogallas nevet visel.
1.) Kakasi diillo, egeszen a' kakas erre diill. Alol, a' Kakason tiil a' kis
Duna fele:

[243^]
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m.) Sos oldali dullo, a' saser mentiben, ennek egy rdsze ludas bokor neve
visel.
n.) Gyalai foldek es telkek, itt volt a' gyalai templom a' vesszos partjan
szembe a' kis Dunaval.'
6.) Kiraly foldi diillo, azert, mivel a' kiralyretjere dull,
p.) Jegenyefa dullo, folytatasa a' kiralyreti duUonek Keletre, Egy jegenye
fa allott Kiraly ret feloli oldalan, arrol nevezodik. Kiveszett 184(
tajan.
r.) Homok orrai dullo, a' Kakas er bal oldalan. Felcso csucsan fdl holdny
homokos fold van, ds errol neveztetik, 's ezen kivul az egdsz hatarbai
sehol sines homok. —
Oszve szedte's irta Makadon 14a Jan. 1864.
latta:
Baski Andras Bird
Kuntz Nandor
jegyzd

Koroknai Sandor mk
lelkdsz

* **
1. Makad lakossaga 1856-ban 1210, terulete 5619 hold.
2. Kiralyret elso okleveles emlitese talan 1276. (Gardonyi 152.)
3. Makad elso okleveles emlitese 1430. (Dercsenyi 1. 476.)
4. A makadi reformatusok birtokba vettek a kozepkori katolikus templomot,
korakozepkori eredetu falfestmenyeket valoszinuleg 1736-1737-ben meszeltek le, a refo:
matus magyarok szamara "idegen" falfestmenyek a rackevei rac templom festmenye
ideztek fel, innen a tevedes. (Dercsenyi I . 476.) A makadi templom-freskokra lasd T O T I
M.: Arpad-kori falfesteszet. Bp., 1974. 108. 43. jegyzet.)
5. Abrahamtelke egykori telepules elso okleveles emlitese 1303. (Dl 86 895.)
6. Simonfalva, egy Simonfa egykori telepules Lorev hataratol nyugatra volt. Simoi
fanak 1546-1559 kozott meg volt nehany lakosa. (Kaldy 550. sz.)
7. Gyala falu, vagy puszta elso okleveles emlitese 1302. (Dl 40 302., Bartfai 16^
reg.) Gyala 1546-1559 kozott meg nepes telepules. (Kaldy 548. sz.) Az 1 5 6 2 - 1 5 6 3 . 6^
defter szerint is a Csepel sziget egyik legnepesebb helysege, valoszinuleg a X V l l . szaza
elejen koltoztek at lakoi Makadra. (Dercsenyi I . 476.)
8. A z tirretje gyakran elofordulo helynev, az egykori oszto foldkozossegi rendszeri
utal, amikor az osztas alkalmaval a foldesiirnak is kiilon osztottak - tobbek kozott
retet.
9. A gyalai kozepkori eredetu templom a X V I I I . szazadban meg meg volt, kove
nek
^ y reszet a makadi templom deU elocsarnokahoz hasznaltak fel. K N E I D I N G E
A N D R A S 1767-1779 kozott keszUlt terkepe a templom romjait jelzi. R O M E R F L O R I
szerint 1850-1855 kozott hordtak el a templomot teljesen. (Dercsenyi I . 476.)

80. MENDE

Helynevek

[256']

Mende kdzsdgMl, Pest megydbol.
mely kozsdg pesti jarashoz tartozik, ennek egydbb elnevezdse nines ds nem
is volt lakossai mint egy 700 ldlek t6tok de tudnak mind magyaml is.*
Ezen kozsdg mint a hagyomany szerint 200 dvota fenn alhat;^ de eleinte
puszta volt Kohar Hertzeg uradahnahoz tartozvan a fdldes Orasag altal a tot
videkeken Idvo jobbagyaibol ndpesittetett kik kdzt ndmetek is voltak, azonban
most mar ezek utodai is mind tdtok.'
E kdzsdg hataros nyugotrol Bille pusztaval, fijszakrdl Szt Istvan pusztaval,
Uri kdzsdg hataraval Keletrdl, ddlrdl farkaski pusztaval.*
Ezen kdzsdgben levo helynevek a hatardiilldkre nezve kdvetkezdk: 1 ° '
Szdles fdld, mert ezen dllben a fdldek legszdlessebbek. 2 ° ' Kdzdp dlld, igy azert
neveztetik mert kdt dlld kdzt dpen kdzepette fekszik - 3 ° ' Vdlgy kdzdtti, mert
vdlgy kdzt fekszik. 4er Oreg hegy - mint leg meredekebb helyen fekvd szdildk.
— 5or Hustyina — a hatarban ez egyediili tdt kiejtdsii helynev, mely azert
neveztetett igy, hogy siirii erdd volt. 6 ° ' Forras - ez legeld, melynek kdzepdben termdszeti vizforras van. 7^' Kasasvdlgy ez is legeld - mely elnevezdsdnek
eredete nem tudatik. 8 ° ' Czigany vdlgy - silanyabb vizmosasos legeld - mely
azdrt neveztetik Igy el, hogy a vandor cziganyoknak nyari iddszakban egyedul
itt volt megengedve satort iitni.
Ezen fentebb jegyzettekndl tdbbel nem szolgalhatunk.
Kelt Menddn lOber Igan 863.
Csillingh Ferencz
jegyzd

Kremer Janos bird •

* * *
1. Mende lakossaga 1856-ban 557, Bille puszta 164, Szentistvan puszta 59, osszesen
770; terulete 4761 hold.
2. Mende elso okleveles emh'tese 1469. (Bartfai 983. reg.)
3. Mende 1 5 4 6 - 1 5 5 9 kozott lakott helyseg (Kaldy 151. sz.), a X V I I . szazadban
lakatlan, 1715-ben Uri kozseghez tartozo puszta. (Dercsenyi I . 489.) A Bosnyak csaiad
telepiti ujja 1724-tol, 1728-ban 20, 1730-ban 25 stb. adofizeto csaladfoje van. (Petroci
135.)
4. Bille egykori telepules elso okleveles emh'tese 1231. (AUO I . 282.) Azutan 1306.
( D F 207 118., Bartfai 170. reg.) Szentistvan egykori telepulesre nem rendelkezunk
kozepkori adattal.

[256^]
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81. MIKEBUDA

[249']

Helynevek
Mikebuda pusztdrdl Pest Megyebol

[249 ]

1. Mikebuda puszta kozigazgatasilag Pest megye pesti jarasa Irsa
kozsegehez van es volt 6s idoktol fogva csatolva, meg is ma ugy mint az el6tt is
kiilon teriileti felosztassal birt. - Ugyan is a' leg ujabb ado ideiglenes ki
dolgozata alapjan is kiilon Catasterban vetettven fel terulete koriil bel61 9000.
magyar holdban van meg alapitva. Leg t6bbet bir benne Oz: Majthenyi Paine
ozvegyi jogon; az egykori Grof= Keglevits Gabor fele reszt czegledi lakosok
vettek meg, de Irsa k6zseg-beh birtokos urak is birnak belole, e' szerint mai
napig 8 1 . tulajdonos birtokolja az egesz pusztat.
2. A pusztanak 1848. ev el6tt harom elnevezese volt Also, felso, es k6zep
Mikebuda, de az lijabb kori intezvenyek folytan az ado alap nyomani Cataster
szerint csak Mikebuda nev alatt neveztetik jelenleg minden hoi.*
3. Hajdanaban Irsa k6zsegbeli nemely birtokos urak tudni akarjak hogy
t6bb elnevezessel is birt legyen, jelesiil Mikebuda, 0cs6d buda, Orsbuda's. a', t.
az akkori tulajdonosok nevei nyoman, de hogy mikor, hany szaz dv el6tt vagy
nii alapon tiint el a' t6bbi buda elnevezes 's maradt fen az egyettlen Mikebuda
nev arrol nem szol serrii fele monda.
4. Mikebuda mint puszta emlitetik mar 1680. ev k6riil Hornyik, Kecskemet varossanak elo kora le irasaban, de itt is csak feliilegessen, el6bbi id6kr61
adatok hianyaban rola semit nem mondhatunk.^
5szor. 1850'lik ev elott nem volt nepesitve, Csak Grof Keglevits Gabor es
Oz Majthenyi Pahe nagyobb majorjait ligy Szabo Peter, Szabo Janos Irsay,
Kajtar, Vosztory, Czappon csaladok kissebb tanyajaikon lev6 cseledseg tette
nepesseget, most azonban a' czegledi lakosok altal meg vett reszen t6bb tanyak
epittetven nepessege folytonos szaporodasban van's koriil beliil 300-400. lelket
szamit, kik mind magyarok's t6bbnyire Czegledr61 szalinkoznak ide.
6szor Mikebudarol nyomatott emlekekbol itt kozulni nem tud senki
seinit, de hagyomanybol emlegetik, hogy itt hajdan nagyobb szeru falu volt, es
ez bizonyos is mivel a ' puszta k6zepeben Majthenyi es Irsay csaiad reszen mai
napig is van nyoma ko es tegla epulet maradvanyainak, mert szantaskor majd
minden dvben jon elo holmi kisseb nagyobb ko huUaddk, de emlegetik is ds e'
helyet ds jol tudjak a' Majthenyi rdszen hogy ott templom lett volna, mert most
is ott van mdg a ' fold szinen holmi ko hulladek halmazata, de hogy mikor mely
id6b61 szarmazik az, a Kronika rola halgat.
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yszer Mikebuda puszta hataros eszakrol Irsa kozseg, delrol Vacspuszta,
nyugotrol Dan Szt Miklos puszta, keletrol Czegled mezo varossal.
Az egesz oda mutat hogy a' Mohacsi vesz alkalmaval tortent Torok
dulaskor a' Duna es Tisza koze szorult rablo kalandor csapatok altal a' mostani
Czegled, Monor, y Ullo kozti Vacs-Mikebuda - Potharaszti pusztakon falvak
leven, Mikebuda falu is azokkal pusztitatott e l , ' de ezt csak tobbeknek egyeni
velemenye szerint tessziik ide, es az emlitett pusztakon levd ligy nevezett puszta
templomok nyoman, mert reaja semi fele adataink nincsenek.

Kelt Irsan Januar 17»k napjan. 1864.
Csenge Istvan
Jegyzd

Fabok Pal biro
* • •

1. Mikebuda nevcre lasd Irsa 7. jegyzetet.
2. Mikebuda elso okleveles emfitesere lasd Irsa 6. jegyzetet.
3. Mikebuda 1546-1559 kozott nepes telepiiles (Kaldy 172. sz.), valosziniileg a
tizenoteves hdboru alatt pusztult el, ezutan Irsahoz tartozo puszta, 1856-ban 244 lakosa
van, 1955-ben onallo kozseggc alakult. (Dercsenyi 1. 492.)

82. MISKE

[251']

Helynevek
Miske kdzsdgbdl, Pest megydbdl.

[251V]

[252']

Miske helyseg:
lor Pest-Pilis ds Solt t. e. Varmegyek Solti jarasaban - az ugynevezett
sarkozben - fekszik.
20r Miske helysdgnek mas neve nines.
3or e helysdgnek soha mas neve nem volt.
4er Miske helysdg eldszdr emlitetik a boldogemlekezetii Bibornok 's
Kalocsai drsek Csaki Imre aUal 1719dik dvi Martius hd 12en kiadott letelepedesi
szerzdddsben, mely szerint a Kalocsai drseki uradalom tulajdonahoz tartozott
Miske ds suhogd nevii pusztak adattak at lakhelyiil az itt letelepedetteknek. Suhogd puszta - mint ilyen — megsziint, 's a jelenlegi miskei hatarnak kdpezi
egyik diilldjdt.*
5or a letelepedettek, honnan szarmaztak ide? arrdl sem az iras, sem a
traditio nem szdl; egydbirant a letelepedettek neveirdl itdlve, azok reszben
magyarok - rdszben tdtok voltak, pdldaul: Kovacs, PaUnkas, Varga, Tdth,
Hegediis, Farkas, Juhasz, Horvath, — ligy Kolar, Vavrinyecz, Kubicsek, Jargan,
Hornyak, Velsiczki, Marsina, Csubal, s. a. t. - megjegyzendd: hogy a jelenlegi
lakosok a magyar ds tdt nyelvet egyarant beszdllik, - 's hogy az eredeti
letelepeddsi szerzdddsben jegyzett csaladok utddaibdl, mar csak 10 csaiad Idtezik
a Kdzsdgben, kik eldddjeiknek honnan szarmazasardl mitsem tudnak.^
60' Miske helysdg neve, a 4dik pont szerint bendpesitett Miske pusztardl
veszi eredetdt.'
7c' e kdzseg hataraban, drdekkel bird topographiai elnevezdsek nem
leteznek. Vdgre a Miske helyseggel szomszddos hatarok kdvetkezdk:
a. ) Kalocsa — djszak keletrdl
b. ) Hajos - delrdl
c. ) Dusnok — ddlnyugatrdl
d. ) oroszi puszta, es Batya helysdg nyugatrdl.
[P. H.] 1863 December 30an
Kompdth Jdsef mp
jegyzd

Sds Jdsef Bird
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Miske kozsegbol Pest megyeben.
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lor Miske kozseg fekszik Pestmegye solti jarasaban, - az ugynevezett
sarkozben - hatarai: ^jszak es keletrol — Kalocsa - delkeletrol - Hajos d^lnyugotrol - Dusnok, v^gre nyugat felol - Batya.
2or Miske kozseg, mas tajnevvel nem bir.
3or e kozsegnek hajdan sem volt mas neve.
4er a Kozseg, nevet vette azon pusztatol, melyet Keresztszeghi Csaki
Imre kalocsai bibornok-ersek idejeben - 1719''^ evben - az itteni lakosok
elodei megszaltak, ezt bizonyitjak az ersekseg altal a mondott evben kiadott
szerzodesnek ezen szavai, "ezen Tartomanyban konyorgottek elottiink, hogy
Miske nevii nemes Pestvarmegyeben levo Pusztankat engednenk nekiek lakoheliil
megszallani"
de a megszallott puszta honnan vette a - Miske - nevet, azt
itt nem tudja senki, hacsak a Kalocsai erseki leveltar - mint hajdani donatiorol
— e reszben adatokkal nem bir. - E ' kozseg tehat legkorabban 1719 evben
emlittetik - mint telepitveny.
[253
Honnan nepesittetett e Kozseg? - arrol - daczara annak: hogy a
legidosb itteni lakosok kikerdeztettek - tudomasa senkinek sines, de errol a
telepedesi szerzodes sem szol; - az egesz lakossag jelenleg tot ajkii, de egyszersmind annyira megmagyarosodott, hogy mar totul imadkozni sem tud, - annyi
bizonyos: hogy a megtelepedett 30 csaladfo kozt, volt 21 tiszta magyar, 9 pedig
tot hangzasu newel biro egyen.
Bizonyos tovabba az: hogy a tot telepedok, nem az e kornyekbeli - u. m.
Kiskorosi, Vadkerti, Dunaegyhazi es Apostagi totoktol szarmaztak, mert ezek
koztudomasulag protestansok leven, a miskei telepedoknek pedig az erseki
uradalmi szerzodes ezen szavainal fogva "Idegen lakosokat az urasag tisztjenek
- legfokeppen eretnekeket - hire 's engedelme nelkiil benem fogadgyanak"
csupan RCath vallast kovetoknek volt szabad lenniok, a mint is mai napig
csupan ezen vallast kovetok lakjak e helyseget.
6or ezen pontra a felelet, a 4>k pontban foglaltatik.
7«^r Van a hatarnak egy Suhogo nevu dulloje, mely a letelepedesi szerzo- [254^]
desben Sugo neven fordul elo, 's mint akkor kiilon allott puszta kebeleztetett
be a hatarba, ime a szerzodes ezen szavai: "Minthogy pedig foUebb megnevezett
miskei pusztanak hatarja igen kicsiny, 's nem elegendo marhajok legeltetesere,
Sugo pusztankat atengedjiik nekik" - a sugo vagy ujabban hasznalt suhogo
nevnek eredete ki nem tudhato; van e dulloben ket - egymastol mintegy 300
folyo olre fekvo - magas kerek halom, a traditio rollok azt mondja: hogy ezek
a Torok uralom alatt hordattak ossze, 's orhelyiil szolgaltak, ezen ket halomnak
neve:,"Ketsuhog6 halom" - mar most, hogy e ket halomrol neveztek e el ezen
pusztat, vagy a pusztatol kaptak e halmok nevoket? azt nem tudja itt senki.
Az iment mondott dullonek Keleti oldalan van az ugynevezett "Kosar"
nevii diillo, nevenek eredete ismeretlen, rettel leven koriilveve, vagytalan a
teriilet kereksegenel fogva, kaphatta ezen elnevezest.
[254^]
Delnyugat fele fekszik a "Feket" nevii diillo, hajdan erdoseg volt, elnevezese ismeretlen.
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Nyugot fele van a "Zabola" dullo, elnevezeset kaphatta azon fokt61,
mely a batyai hatart a miskeitol valasztja el, a zabolai fok a Vajas fokbol
szakad. - a Vajas fok Foktonel jon a dunabol - a miskei hatart ejszak del
iranyban hasitvan kette, a dusnoki hatarban omlik ism^t a dunaba. Az Arpasfok
az orjegbol jon, 's Keletrol nyugot fele folyvan, a miskei hatarban egyesiil a
vajassal. - A homorodfok szinte az orjegbol jon, es a miskei es dusnoki hatarok
vonalat kepezve, 's kifolyasanal a Vajasba, (: a miskei hatar sarkan:) egy
haromkerekvi malmot hajt, ezen malom a Kalocsai erseksege, 's "homorodi
malom" nevet visel; ezen felsorolt fokok elnevezese ismeretlen.
[P. H.] 1865.'' November 22en
Kompoth Josef mp
jegyzo

Marko Imre
biro

* * *
1. Miske elso okleveles emlitese 1346. (Anj. Okmt. I V . 635.)
2. Miske 1548-1620 kozott nepes telepules (Vass 169.), 1668-1683 kozott 0,25
portas helyseg, 1686-t61 lakatian. (Kosary 19.) A kalocsai ersekseg telcpiti be 1718-t6l;
1728-ban 50 adofizeto csaladfoje van. (Petroci 143.)
3. A Miske helynev puszta szemelynevbol alakult magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo nev a magyar Mihaly szemelynevnek a kicsinyito-becezo kepzos alakja. (Kiss 426.)
4. Miske lakossaga 1856-ban 2421, terulete 6810,5 hold.

83. MOGYOROD

Helynevek.

[258^]

Mogyor6d kozs^gb61 Pest Pilis es Solt t. e. megy^ol,
a Vaczijarasban.
E kozsegnek ezen neve "Mogyorod" regen es jelenleg; - a kornyeken ligy
mint tavolban ugyanaz; minden mellek nevnelkiil. A 4. k^rdopontra: E helyseg korabbi nevezetesseget az teszi, hogy itt Szt:
Laszlo magyarkiraly halaiil ama nyert gyozelemert, mellyet Salamon magyar
kiraly ellen vivott; - igen fenyes kolostort es templomot epitetett, Sz: Marton
tiszteletere, - Krisztus sziil. utan 1074. evben, es e kolostorba a sz: Benedek
rendueket behelyheztette, s joszagokkal megajandekozta; azon lekotelezettseggel, hogy a csataban elhuUtak lekeiert naponkent engesztelo aldozatot bemutatni tartoznak.' Allott ezen kolostor es templom egesz a tatarok pusztitasaig. - A b^ke vissza alltaval es azutan ezen felforgatott es szetdult epiilet
tobbe felnem epiilt.^ — De a neve azon teriiletnek mainapig is meg tarta a
"Klastrom" nevet, es az azon tajekon levo kertek stb. "Klastromi" dullo neven
ismertetnek. Az elpusztulasa utan ezen kolostornak fekvo joszaga a vaczi
piispoksegnek ajandekoztatott, kinek jelenlegis birtokaban van.^ - Az ekkent
elpusztult templomnak koveibol 1749'k 6vben nehai Althan Karoly vaczi
piispok a jelenleg Mogyorodon fennallo diszes templomot epitette.
Az 5. pontra: Hogy honnan nepesitetett a kozseg? - azt sem irasbol sem
hagyomanybol bizonyosan nem tudhatni, - hanem abbol, hogy a nep legnagyobb reszenek magyar, egy kissebb reszenek nemet es egy legkissebb reszenek
tot neve van; - az az - vezetekneve. - Azonban ezek kozol igen keves
talalkozik, aki mas nyelven tudna beszelni mint magyar nyelven.*
A 6. pontra: A kozseg neve "Mogyor6d"r61 vagy annak eredeterol, bizonyosat sem hagyomanyok, sem irott nyomatott emlekekbol nem lehet tudni,
hanem annak elvitazhatlan nyomai vannak, hogy itten hajdan nagy erdoseg
letezett, es sok mogyoro teremhetett, - mint hogy a faluval mint egy osszefiiggesben fekvo szep kiterjedesu legelofold is "Mogyoroskanak" neveztetik.*
A 7. pontra: E falubol kimenve delnek, mindjart a falu toveben van
mintegy 10-11 61 magassagu hegy, mely keletre es ejszakra csucscsal kisse
ovalygombolyeg alakban, a kornyeken levo mellyedes- es lapaly helyekbol kiemelkedve magan all, melynek csiicsan egy szilard anyagbol epiilt Kalvaria
kapolna van, - minelfoeva egyediili es egyetlen tulajdon neven "Kalvaria-

[258^]

[259'"]

240

[259^]

[260'']

[260v]

PESTY FRIGYES HELYN^VTARA

hegy'hek neveztetik. - Innen egy kiss^ delkeletnek tartva egypar szaz \6p6snyire fekiisznek a "Basaberek" nevii kaposztas kertek egy kiss6 vizenyos lapaly os teriileten. - Ettol vissza vagy is ejszaknak fordulva van egy homokbuczka teriilet, mely "Kerekt6"nak neveztetik, - noha most 615 nemzeddk nem
emlekszik arra, hogy ott valamikor to lett volna. - Innen d^lnyugatnak haladva
eri az ember a "Tabanvolgy"^ nevii dullot, mely utan egyenes iranyban kovetkezik "Komarvolgy" nevii diillo. - Ezen k6t dullo mivelesi agra nfeve is
egyforma, mivel mind egyiknek egy resze szant6f61d, masr^sze legelo, - de
abban is egy formak, hogy 5 - 6 oles melysegii 6s 8-10 olnyi sz^lessegu vizmoarkok (horgasok :) szeldeUk szet oket. - Innen 6n "Juhallas" nevu legelo 6s
szdntofoldeket, ezen diillo delrol a csomori hatdrvonallal parhuzamosan terjed a
F6thi hatarig nyugat felol. - Ezen teriilet keletrol tekintve egy^sz egy hegylanczot k^pez. — Itt ejszak Keletnek egy volgy teriileten haladva a "Megad"i
zoldseges kertfoldekig "Satorfak"' diillonek neveztetik. - Itt ez, ezen F6thi
hatartol terjed delkelet fel^, - itt ismdt a " K i s viz" nevu dullo, ez a "Kisviz"
nevet azon kis forras (: csermely :) fele pataktol nyerd, mely 6t delkeletrol
ejszaknyugatra futvan vegig ketfele hasitja, 6s a mely a "M^gadadi" zoldsegesek
delnyugatti vegen alio egy kerekii es kovii vizimalrnot is hajtja. - Ezen kisviz
diillorol Ejszak nyugatti vegen a Fothi hataron atfordulva a szomszedos "hatuls6k6tyis" duUoi szanto foldekre, - ezen a falufele delkeletnek haladva eri az
ember a 3Jk 2ik es 1° kdtyist a falumelett. - Itt megjegyzendo, hogy ezen
kotyisok' es a kisvizi diillo kozt vonul a Fothi kozlekedesi ut. - Itt a falu tol
ejszaknyugattnak haladva, az elobbi dullo mellett vonul a "banyaduUo" es
terjed a Fothi hatarig. Ezen diillo a benne letezo kobanyatol veszi eredeti nevet,
mely banyabol feher, es nem egeszen kemeny — fal es kut epiteshez —
hasznalhato ko termeltetik. — Ezen diillo is, a kisvizi lapalyhoz merve mint egy
15-16 61 magassagu hegylanczot kepez.
Ennek a Fothi hatarral iitk6z6 vegen atfordulva keletnek a szomszedos
"csikv61gyi" diillore es ezen delkeletnek haladva eljut a csikvolgyhoz, - mely
regebben csak k6z6nseges volgy vala, s most irtoztato es szedito meiysegii
vizmosas. - Ezen "Csikv61gy"b61 erede a t6bbsz6r erintett "Kisviz" forras, mely a falut k6zepen ketfele ha^itva egy meiy vizmosas (: horgas:) arokban a
falubol kijutva megfordul nyugatnak es ezen iranyban a - Foth kozsegi puszta
Alaghi, es Kaposztas megyeri puszta - hatarokon keresztiil futva a Dunaba
szakad. A "csikv6lgyi" diilobol megy a "kovecsesut" diillore, mely ezen nevet a
benne nagy reszben talaltatd kovecset termo f6ld vagyis homokos reszektol
nyerte. - ezen diillo ejszakra kiterjed a Fothi hatarig. errol a Fothi hataron
megfordulva at megy a mellette fekvo "Papharasztja" diill6re mellyen delkeletnek haladva rea jut es pedig folytatolag a - "Bodzas, Kisreti, Papnyarasi, es
Rokaszigeti" diill6kre; errol jut a S6s-i" diillo szanto es kaszallo f61dre. Ezen
dtU16 a "sos" nevet onnan nyerte (: monda szerent:) hogy midon Laszlo magyar
kiraly itt Salamonnal megutk6z6tt, - nagy veres iitkozet volt: azaz sok ember
le "sozatott" - Minek nagyobb bebizonyitasaul az itt dolgozo f61dmivesek, regi
penz es fegyver ercz darabokat t6bbsz6r talaltak.® —
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Innen kissd Ejszaknak tartva ^r a "Rozsas" diillore. Ez is ezen nevet az itt
regebben diszlett sok vadrdzsafaktol nyerte. Ezen diillo beszogellik ejszak nyugattrdl a csomadi, 6jszak keletrol pedig a veresegyhazi hatarok k6z6.
Itt megfordulva a veresegyhazi hatdr vonalon s delkeletnek haladva a
"Szilhat" diillo doUoi szanto foldeken, mellyek mellett ^s utann egy kisse
meilyedtebb helyen fekiisznek a "nagyret" es '7>ladast6" nevu kaszalok. Ezekrol
atmegy a "Pasztorreti" diillore folytatva delkeletnek, e mellett keletrol fekszik a
"budoseri" kaszalo a puszta szent Jakabi hatar vonalan.' - mely nev igen
talaloan a rajta termo "biidos futol" eredt.
Ettol a p. sz. Jakabi hatar es a deii oldalon vegig nyulo hegy - "Berek"
kozott teriilo szanto foldeken haladva delkeletnek, mellyek "Szadai diillo hosszu diillo - berekalja - es kerekberek" nevet viselnek, es delkeletrol a
vegokben keresztiil fekvo p. sz: Jakabi hatarba iitkoznek. Innen vissza fordulva
a "Bereken" mely ritka fas hely, — eri az ember a "Nagyhomok" — es
"Bisofmaj"^® nevu szoUohegyet. - Ettol egy lapalyos futohomokos teriileten
athaladva deinek eleri a " R o d i " szollohegyet, mely hegy fekszik lefeie, del es
deinyugotti, - emellett delrol fekiisznek az ugy nevezett "Klastromi" es "Irtvany" diillobeh tobbnyire kukoriczas foldek, es nyugottrol a "Kutv61gy"-i
zoldseges es gyiimolcsos kertek. — mely nevet kiitforma alakjatol nyere, mivel
koriile meredek hegyek, gyiimolcsosok vannak a legmellyedtebb resze pedig mar
vizenyos es forrasos. —
Az "irtvanyok" deikeleti vegen "Kompa" nevii hegy oldalon deinek felfeie
haladva eri a "Somlyo" szollohegyet. — Ez talan nevet onnan nyere, hogy
ennek foldje csupan majd voros, majd sarga, majd koves, - fekete - es tobbfele
szin es termeszetenei fogva a masikaktol egeszen elter - es bort is savanyiibbat
ugyan, de erosebbet terem; azonkivul legmagasabb az az mint egy 2 5 - 3 0 61
magassagu hegyen fekszik.^ ^
Ezen szollohegytol a mellette elteriilo "Mogyoroska" nevu legelon keresztiil deli iranyba eljutni az ugy nevezett "Ordito" erdohoz ep azon az oldalan,
ahol annak aljat, "forrasok"nak hivjak, - mivelhogy csakugyan az a hely
forrasos is. - Ezen erdo az alljat(^l szamitva 20-24 61es magassagu hegyen teriil
el, es deikeleti iranyban a Kerepesi hatarig nyiilik.
Ezen erdobol kiiepve jut az ember az "Erdomegi" diillo szanto fc^dekre,
mellyek ezen erdo egyenes vonala es deinyugatrol a cs6m6ri hatar vonal k6z6tt
delkeletnek a Kerepesi hatarig terjednek. Innet az "Ordito" erdonek deikeleti
vegen haladva ejszakkeletnek eieri a "Cseresi vagasok" nevu erdot, ebbol folytatolag a "v6r6sf6ld lapos" - "Gyertyanos oldal" - hoi sok gyertyanfa van,
ezutan a "Radi erdo". - Ezen radi erdo az egesz hatarban a legnagyobb
hegyeken teriil el, de kiilonosen egy abbol kiemelkedo hegy csiics oly magas,
hogy ahhoz hasonlb magassagu a szomszedos kozsegek hataraban sem talaltatik,
es ez "messzelat6"nak neveztetik, es igen helyesen, mert errol az igen nagy
lapalyban fekvo s mintegy harom mertfoldnyire eso Pestvarossat es tobb tavolabb eso helyisigeket meg lathatni. Ezen erdonek deikeleti oldalan lefeie nyiilo
terulet - legelogyep - "Ozijatek"nak neveztetik. - Ettol ejszakra fordulva teriil
el a "Nemedi-nyaras" legutolso erdo resz, melyben nyarfak is talaltatnak. -

[26
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vegiil meg jegyzendo, - hogy ezen egesz hatar csupa hegy volgybol all, ^s
mind a mellett igen kicsiny rdszben agyagos, hanem legnagyobb reszben homokos sott homokbuczkas minoseget tartalmaz.** Kelt Mogyorodon 865 Decemb- 14.
jegyzi
Papp Laszlo mp
jegyzo

[264r]

Pasztor Mihaly Bird
Nemeth Mihaly esktidt
Juhds Fulop eskiitt
Kurutz Janos Eskut

_33
864.

Mogyorod kozs^getdl
Tekintetes Szolgabiro tJr!
2346

114
Tekintetes Szolgabiro Urnak mult dvi
s f 6vi — szerinti tisztelt
rendelv^nyeire a Helynevek gyiijtese targyaban van szerencs^nk tisztelettel jelenteni, hogy Mogyorod kozs^genek Level tdraban illy tartalmu iratai nem leteznek, a nep sem tud illyen adatokra semmi felvildgositast adni - ez okonn
Mogyorod Kozsegeben a regi idokre vonatkoz6 es a jeln korra atszdrmazott
nevezetessegek gyiijtesere semmit eszkozolni nem lehetett. Kelt Mogyor6don
Janudr 26an 1864.
Papp Liszld mp
jegyzo

Kurfis J6sef bir6
2346

1264VJ

Jelentese Mogyor6d Kozsegenek a mult evi
A helynevek gyiijtese tdrgydban.

114
6s f. evi:—^szamokra.
'
k-'-

* * *

1. Geza es Laszlo hercegek egyesiilt serege 1074. marc. 14-6n gyozte le Salamont
(1063-1074). I Geza ( 1 0 7 4 - 1 0 7 7 ) , I . Laszlo ( 1 0 7 7 - 1 0 9 5 ) , 1. Laszlo szentte avatasa 1192.
2. A mogyorodi apatsagot oklevel, I X . Gergely papa 1235. evi bullija emUti eloszor.
(AUO I . 341.) A tatarjdras utan a mogyorodi monostor ujjaeptilt, b i r a papai t i z e d j ^ zekben (1332-1337) meg nem szerepel. Feltetelezhetoen az 1340-es evekben mar benepesiilt a monostor, ekkortol Szent Gyorgy tiszteletere. (Karcsu V I . 153.) Janos mogyorodi
apat 1363-ban jogtalanul elfoglaltatta jobbagyaival a vaci piispoknek szomszedsagban levo
szentjakabi birtokat. (Dl 56 746.) A mogyorodi monostor apatjai a X V . szazadban is
szerepebek.
3. Matyas kiraly 1481-ben, mivel a mogyorodi apatsagnak nines apitja es konventje, a
papa hozzajarulasaval az obudai preposts^nak adja, ez es a vaci kaptalan pereskednek
birtokaert 1 4 9 1 - 1 5 2 3 kozott, vegiil a vaci piispoks^g nyeri el a birtokdt. (Dercsenyi I .
492.)
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4. Mogyorod 1546-1559-ben nepes telepiiles (Kaldy 468. sz.), 1647-ben 2,
1 6 6 1 - 1 6 6 8 kozott 1,25, 1683-ban egy portas helyseg, 1686-ban puszta, 1690-t6l telepiil
ujja, 1695-ben 0,25 porta (Kosary 17., 70.), 1704-ben 5 katonat ad a kuruc seregnek,
1715-ben 20, 1728-ban 32 adofizeto csaladfoje van, 1728-ban 7 nemet joveveny csalad
koltozik be. (Petroci 135.)
5. Mogyor6d a magyar mogyoro, a regi magyar monyoro novenynevnek a-d helynevkepzos szarmazeka, tulajdonkeppeni jelentese mogyorobokrokkal benott hely. (Kiss 428.)
A Kepes Kronika az 1074-ben lezajlott csata elbeszelesekor Mogyorod nevii hegyet emU't,
amelyik a ket sereg kozott fekiidt, a monostor alapitasara es a falu kialakulasara a csata
utan kerult sor. (Kepes Kronika. Bp., 1959. 154.)
6. Tabanra lasd Abony 7. jegyzetet.
7. A Satorfa helynevet 1520 korul emh'ti eloszor oklevel. (Dl 25 3 07.)
8. A z elmondottak a nepi tudalekossag es etimologizalo kedv megnyihranulasai.
9. Szentjakab egykori templomos telepiiles, elso okleveles emlitese 1363. (Dl
56 746.)
10. A Bisofmaj nev a Bisofmal (PUspokmal) helynevnek a torzulasabol keletkezett,
jelentese a 'piispok szoloje' a deli, a napfenynek kitett hegyoldalon.
11. A Somlo, Somlyo valoszinuleg a somlik, somlyik, azaz '(dio) zold hejabol
kifejlik' jelentese folyamatos melleknevi igenevbol szarmazik. Tulajdonkeppeni jelentese
'megcsuszamlo, suvado oldalii hegy'. (Kiss 576.)
12. Mogyorod lakossaga Szentjakab pusztaval egyutt 1856-ban 1058, terulete 5655
hold.

84. MONOR

[2651]

Helynevek
Monor kozsegbol, Pest, pflis, solt megy€b8i.

[266']

Feleletek:
1. pontra. Monor varos, - fekszik pestmegy6ben, monori jarasban, budai
keruletben. 2''^ A ' varos neve csak "monor" nev alatt ismeres, 's jelenleg is azzal el. 3. - Mas neve a' varosnak nem volt - legalabb iras, vagy szohagyomany
ilyenrol nem eml6kezik. 4. — A ' kdzseg mar a' \5^^ szazadban ismeretes volt, legalabb 1756^^"
szobeli elbeszeies utan tett deductio ezt mutatja.^
5. ) Hogy legelso n6pesed6se honnan tortent, bizonytalan? Hogy magyar,
6s reformatos kzg volt, az a' fellyebb emlitett 1756'«i jegyz^sbol bizonyos. K6s6bbi n^pesed^s a' szomszed Oj hartyani n^met, 's r. cath kozsdgbol eredt;
- s ezen kesobbi nemet ajku lakossagot, a' monori gyokeres magyar eg^sszer
megmagyarositotta.^ 6. Nem tudunk semmit.^ 7. Monor Mezo Varos hataraban m^g pedig annak also sz^lin hatai
melletti reszdn egy 6s erd6 all, melly mai napig Ujfalusi erdonek neveztetik, ezen erdo, ^s k6rnyeke hajdan Aranyos Ujfalu nevii k6zs6g volt, mellynek
romjaira m^g a' most eietben levo emberek is emlekeznek, allitolag azomban a
T6r6k hadjdrat pusztitvanya.* Ezen aranyos ujfalu hataraba, melly most Monor
hoz vann kebelezve, jelv^nyei azomban m^g lathatok, a' mostani Szdraz hegyi
" Pipis halmi, Kanko halmi, Varos r^ti, 6s vas liti diill6k, es a' legellonek egy r6sz(
vann, — a' Pipis halmi, Kanko halmi, Varos r^ti, es vas uti diill6k6n 1845'*
dvben tortent tag osztaly ota tanya ^piiletek vannak, 's ez a' gazdak tagositot
birtokjok. - Szarazhegyi dullo az egri fokaptalan mint foldes urnak a legellove
egyiitt esett birtokaba. Ezen legell6n all a' Kaptalannak egy nagy szerii harom szegii birka
majorja, ^s egy nagyobb csosz es pasztor haza. -

[266V]

^ . pgj^ szolnoki orszag lit, melly monor hataran v6gig nyulik, vann egy
csarda, a' Varos altal elleneben, neve Kistoi csarda, nev6t nyerte a' mellette levc
kis totol. - Vann a' tagositott kozseg lakossai birtokan Kettos halmi diillo.
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melly a' kettos halomtol vette eredeti elnevezeset. - Vann tovabba Sinka
halomi diillo, - ez adoma szerint Sinka nevii embertol, ki pesti utjaban haza
fele joven tuzet akart aczelaval csinaini, eg^sz ezen halomig iparkodott, de
haszontalan, csak itt sikeriilt, miert a' diillo azon iddtol Sinka halmi diillonek
neveztetik. - Vann Hosszu berki diillo, ez irtvany, tagositas alkalmakor Zselleri
kiilsosegnek osztatott, ez a' diillo a' Peteri helysdg hataraval ^rintkezik, - Felso
erdei diillo, - szinte irtvany, jelenleg tagositott, gazdak tanyai birtoka, peteri
hatar ment^ben. - Ezen diillot ^rinti a' hajdan ugy nevezett "Peres" szoUohegy;
- ez peres nev^t a' Peteri es Jetei urasagokkal, es az Egri Kaptalan altal
folytatott hatar viUongasi pertol vette nev^t, - kesobb Monorhoz itdltetett, a'
szollo hegy Peres neve Madi hegynek neveztetett, 's valtoztatott at. - Ezen
szollo hegy mentdben nyiiUk a' Szilhati szantd diillo, - regi irtvany, nagy es
nevezetessebb Szilfaktdl nyerte nev^t, - most tagositott, gazdak tanyai birtoka,
- mellette diill a' Csor^ volgy, ez egy hosszan nyulo volgy, melly a' zapor
essoktol gyakran beiszapoltatik 's minthogy a' zapor mindent oszve hord,
Csdr^nak, vagy Cs6i6 volgynek neveztek, mind gazdik tagositott tanyas birtokaik, ligy a' Forrasi diillo is, - itt egy ki apadhatlan forras csergedez, 's mint
egy ezer olnyire titkossan elenydszik. Nevezett diillok, es a' Varos kozt vann
Monornak mintegy 800 hold teriiletii Strazsa hegy, Lapos hegy, Volgy kut
hegy, Temeto, es Malom hegyekre osztott szolleje. - A ' tobbek kozt csak
Strdzsa hegy erdemel emlitest - Ezen hegy egy magaslaton fekszik adoma
szerint hadjaratok alkalma a' fel dllitott strazsaktdl vette eredeti elnevezeset. Ezen hely oily emeWeny, honna tiszta idoben szabad szemmel 10. 12
mertfoldnyi tavolsagra fekvo Ertsi nevii kozseg, ugy annak Templom tornya ki
veheto. - A ' vdros felso reszen van az ugy nevezett Kenderes aljai ret, es egy
nddas turiiny. - Az egesz 14.000 holdbdl i\\6 hatarnak csak ezen dullo a' szena
termo retje, - vannak ugyan egyes tanyakon kissebb ar tocsak is, de ezek
szekesek, 's termeketlenek. —
Monor 5600 leiekbol all6 lakossai magyarok. 1800 R C , 3700 Ref. 100
Heber vallasu.^ - Reforma vallds felekezetiiek telepedtek e kozsegben, allitolag
i ' reformatid utann azonnal, csak kesdbb 1757'k evben a' R Catholicusok,
Iciknek a' nevezett evben csak kis templomocskajok, mellynek alap kdvet Ngds
fd tisztelendd Gesztenyi Jdnos Egri kanonok, 's kiralyi tibial Praelatus tette le
- az ido eldtti Cath. hivek OUdhdz tartoztak, - Anya kdnyvei 1763»k evrdl
szdllanak.
Kdzigazgatasilag Monorhoz csatolt Csev, es Zisger* pusztakban a' Tdrdk
Kadjarattal elpusztitott tempiomok romjai, illetdleg alap kdvei meg mindeg
lathatdk.
Kelt Monoron 1863. dec 18.
Janos bird
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1. Monor elso okleveles emlitese 1398. (ZsO I . 576.)
2. Monor 1546-1559-ben n6pes telepiiles (Kaldy 232. sz.), az elhagyott helyek
kozott szerepel 1690-ben, 1704-ben 22 katonat ad a kuruc s e r ^ e k (Kosiry 7 0 - 7 1 . ) Adofizeto csalidfqe 1715-ben 52, 1728-ban 123. (Petroci 135.)
3. Elso okleveles emfitesekor Monar, 1401-ben Monar illetve Monor. (Barttai 4 9 1 .
reg.) A budai aandzsak 1559. evi osszeirasaban Molnar, illetve Monar. ( K i l d y 232. sz.)
Ezek alapjan valoszinu, hogy eredetileg mestersegnevbdl keletkezett helyneve. Mds v61em6ny
szerint a magyar mogyoro, regi magyar monorau, monarauiszobol szarmazik. (Kiss 430.)
4. Ojfalu else! okleveles emlit6se 1324. (Dl 2232., Bartfai 197. reg.) U k o t t hely meg
1546-1559 kazott. (Kaldy 311. sz.)
5. Monor nepess6ge 1856-ban Vasad, Zsiger es Csev pusztakkal 4417, teriilete 10 663
hold.
6. Csev egykori telepules elso okleveles emlitese 1411. (Bartfai 535. reg.) Lakott volt
1 5 4 6 - 1 5 5 9 kozott (Kaldy 184. sz.), jelenleg Csevharaszt k6zs6g. Zsiger egykori telepul6s
elso okleveles emh'tdse 1337. ( D F 210 516.) U k o t t volt 1 5 4 6 - 1 5 5 9 kSzQtt. (Kdldy 158.
sz.)

85.
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Nddudvar kozsegbol, Pest megy^bdl.
erk. 14 December 863.
Pest megye Nadudvar Kiiseg Eloljaroitol.
Statistical Adatok
Tekintetes Pest Pilis es Solt torvenyesen egyesiilt Varmegyek kebeleben
iekvo Nadudvar Kozs^grol.
iszor Nadudvar Kozseg fekszik Pest Pilis es Solt torvenyesen egyesiilt
/armegyeben - Hajosi szolgabiroi keriiletben Solti Jarasban - tartozik a
rorv^nykezesi iigyekben a Kalocsan szekelo Megyei Torveny Szekhez. - E
ciiseg Bacs Bodrog Megyenek Rimi s Borotai pusztaival hataros, ugy Siikosd, es
iajos kozsegekkel is. 2szor A Kiisdgnek csak ezen egy Nadudvar neve el - 6s ezen neve
smeretes orszdgszerte - e Kiis6g ambar n6meth ajkii lakosokat foglal magaba le neve Magyar; hogyan nyerte ezen elnevez6st, nem tudni.* 3szor E Kiis6gnek mas elnevez6se nem volt.
4szer £ Kiis6g 1850. 6vben eg6szen eleget, azon alkalommal minden
egibb iromanyai, mellyekbiil kiveheto lenne hogy e Kiis6g mikor emlitettik
egkorabban hamuva lettek - ' s igy ezt kitudni nem lehet.^ 5sz6r Felso Austriabol az oregeb lakosok allitasai szerint.^
6szor A nev eredeterol semmifele hagyomanybul, se koztudomasbol vagy
gyeb irot eml6kekb61 mit sem lehet kitudni. yszer A Kiis6g hataraban egy hegy lancz fordul elo — mely szollokel van
leiiltetve — a hegy alya pedig tobnyire ingovanybol; igen sok aprob forrasokbol
11 mellyek igen jo inni valo vizet tartalmaznak. - Van e Kiiseg hataraban egy
isseb folyo viz Halasitza, onnet nevezve, mert valaha sok hall tartozkodott
erine, ritkan szokot kiapadni ugy, hogy eg6szen szaraz lenne — P6nzlyuk
evezetii diilo — mely nagyob r6szt szoUovel van beiiltetve, sok 6s jo bort terem
a nev6t a diillo onn6t vette, hogy valaha e helyen penzt talaltak volna Unnye domb diillo, szinte szollo hegy, valaha e helyen dinnye termeles volt. [arkus diillo, szinte szollo hegy valaha sz61 hordta homok butzka volt, de
851. 6vben szollovel beiiltetetett, 6s onnet veszi ezen elnevez6st - jo, 6s sok
•rt terem. - D6zsma sziirii helyi diillo szinte szollo hegy - elnevez6s6t onnet
;tte, hogy ezen szollo melet szokot valaha m6g az Orb6ris6gek meg nem
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sziintek, a Kalocsai £rseki Uradalomnak dfesma sziiru, Icertye lenni. - Kalamasz hegy diilo - I I . osztalyu szanto fiSdek - Triebgnind dulo igen jo szanto
foldek. - Szallasfold szinte jo szanto foldek. - Firczenman Insel kaszalo,
nevezet^t onnet vette, hogy a Kiiseg tulajdona 16v6n, azt 14 ember egy nap alatt
levagta. - Schmalz Insel legelo - a fejos marhak szamdra. - KrautScker diilo
igen jo szant6 fold, valaha kaposztas kertek voltak. - Oregkiiti diilo szdnt6
fold. - Farkas sziget Uradalmi puszta a Kalocsai firseks^gd, mely igen sok 6s
nagy nadas es zsombekos retek kozt fekszik, nagyobb reszbe szanto fold 6s
kaszal6. Buterheutristen dulo - legelo. Siikosdi diillo szantd fold - onn6t
[280r] nevezik igy mert a sukosdi szomsz6d Kus6g hatara mellett fekszik. Kmantaick
kaszalo - nev6t onn6t veszi, mert a volgyet a Kiis6g szokta kaszaltatni nem
pedig egyes lakosok. Kelberbruner kaszild- 6s bornyu csordit szoktak legeltetni
6s itatni. - Laus Insel ingovinyos legelo - nevet az6rt kapta, mert hasznalatlan,
jovedelmet nem ad. - Hloszterle diilo szollo hegy. - Mindezeken kiviil m6g
igen sok sz61 hordta homok buczkai vaimak, mellyek haszonvehetetlenek 6s
kiillon elnevez6s alatt nintsenek.
Kelt Nadudvaron 1864ik 6vi Junius ho 27en.^
Feljegyzette
Tamas Imre
Jegyzo.
* * *

1. Neve nadkeritessel korttlvett helyre, udvarhazra utal. (Kiss 438.) A nemes m q
kiilonbozteto elotag azzal kapcsolatos, hogy egykor a szekszardi apatsag jobbagyai laktal
(Kiss 460.)
2. Nadudvar elso okleveles emlitese 1431. (Csanki I I I . 339.)
3. Nadudvar 1548-1620 kozott nepes telepules (Vass 170.) a X V I I . szazad mdsodi
feleben lakatian, 1715-ben 7 adofizeto csaladfdje van, 1724-t6l n^met telepesek erkeznel
1728-ban 40 adofizeto csaladfo el itt. (Petroci 143.)
4. Nadudvar lakossaga 1856-ban 1873, teriilete negy pusztaval 15 067 hold.

86.

NAGYKATA

Helynevek.

[270']

Nagykita mezdvdrosbdl Pest megyeben.
Nagykita mvdros 1850tol eg6sz 1860i*^ 6vig Nagykatai jarashoz tartozott,
jelenleg pedig Kecskemeti jaris newel cser^ltetett fel, s' ehhez tartozik Nagykdta mvarosa. - ezen varos Nagykata nevezett alatt ismeretes, de hajdan Cseke
Kdtinak az itt lak6 Csehektol' - neveztetett azonban ezek eltavoztaval kapta
mai nev6t, mely - hiheto hogy miutan k6rny6k6n 6jszakfele tobb kissebb szerij
helyseg "Kata" nevezet alatt van, megkiilonboztet^sul "Nagy" mellek n6wel
ruhiztatott fel.^ E varos bevandorlas altal nepesitetett, ds pedig a varoshazanal
levo legregibb Protocolum szerint 1693'^ 6vben s' ez evtol kezdve emlitetik
Nagykata mvaros s' ismeretes nepe, kik mindnyajan magyarok es Rom. Catholicusok.^ E mvaros hatara kiilonfeie diillokre van felosztva, nevezetesen pedig:
Felso homok dull6, Szent Mirton katai dilllo, Sziifa, Szollohegyi, Kiduh Szilfa,
Egres kitai, rekeszi, Szorfuves, Kiskuti, Tovises hegyi, Horgas 6n, Virag kerti,
Megyes halmi, Jiszber6nyi, Kohatiri, Livai toi, Bodzas halmi, Szorhalmi, Diszno
turdsi, Kirman Kuti, gdlyahalmi, Kender halmi, Sokasi, Kemeny uti, Raadasi
dullokre, mely elnevezdseket a fold 6s helyiseg min6seg6t61, fekv6s6t61, tartalmdtdl, 6s kulonf61e tulajdonsigaitdl nyerte.
Az eg6sz hatiranak terulete 13655 hold 6s 862 • ol, holdjat 1200 •
6l6vel szdmitva, e koziil szintdfold 4872 h. 595 • 61, R6t 2003 h. 38 • 61,
Sz6U6 3293 h. 130 • ol, Erdo 1287 h. 718 • 61 Haszonvehetetlen 1438 h. 926
• 61. Nadas 250 hold, melyek t6bbnyire az egyes lakosok birtokai.
Hataros pedig 6jszakr61 Sztmdrtonkata k6zs6ggel, d61r61 Soreg 6s G6b61y
jarisi psztakkal, melyek M61t. Grdf Karolyi Gyorgy birtokai, keletrol Egreskata
puszta, Gr. Keglevich Gyula birtoka, - e harom ut6bbi puszta annyiban tartozik Naeykatihoz, a mennyiben adojit ide fizetik, 6s nyugatrol Tapio Bicske
k6zs6g.^
Utzai ezen elnevez6sekkel birnak: Kovacs utza, Gazdag utza, Oj utza, Oveg
utza, Farago litza, Fo utza, Szijk litza, Kereszt utza, Kert litza, Jaszber6nyi
litza, R6vid k6z, Z6ldfa utza, Homok sor, Vend6gl6 litza, Olaj litza, Nyitott
utza, V6g litza, Kiskut litza, Temeto litza, Borsos litza, Pesti lit, Szollo litza,
Gorbe litza, Logato utza. Bunkos litza, Roka k6z, Ez is litza, K6ny6k litza, Kis
litza, Konyha litza, Halasz litza, Hoszii litza, Csunya litza, Szt Haromsag tere.

[270^]
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mely utobbi Nagy Kata mvaros legszebb i6&z6t, illetoleg kozep^t kor alakban
foglalja el, kozepen van a Rom Catt s' diszes templom, mely 1863 evben
alakitatott ujja es tornya oraval lattatott el, emlitesre m6\t6 m6g temetoje,
melyben a Grof Keglevich csalad sirboltja van goth izlesu kapolna alatt, es 1865
evben keszitett Calvariaval.
Nagykata mvaros ndpessege 5000 ezer, kik tobbnyire foldmuvelok, kevds
iparos es kereskedo kiveteievel; bir posta kiado hivatallal.*
Kelt Nagykatan 1865 Novber 14en.
Grimm Jakab mp
jegyzo

[272']

Czak6 Andras
fo bird mp.

Helynevek
Nagy Kita m. vdros kozsegbol Pest Pilis es solt megyebol.

[272V]

1) Pest pilis es solt t. e. varmegyek 1850tol egesz 1860 evig Nagy Katai most Kecsken^ti jiras.
2) Nagy Kata jelenleg ezen nev alatt Nagy Kata mezo varos ismeretes.
3) E kozseg illetdleg mezo varos hajdan Cseke Katanak neveztetett.
4) A varoshaznal levd regi protocolum szerint 1693 evben szaltak meg e
varost Nagy Katat.
5) E varos bevandorlas altal nepesedett.
6) Hagyomany utjan emlitetik, hogy Nagy Kitat valaha csehek laktak, es
azert emlitetik a 3»k pontban, hogy Cseh vagy Cseke Katanak neveztetett
legyen.
7) A kozseg hataraban elofordulo tobbi topographiai nevek: diilok Felso
homok, Szent Marton Katai, Szillfa, Szollohegyi, Kidiilt szilfa, Egreskatai, Rekeszi, Szorfiives, Kis Kuti, Virag kerti, Megyes halmi, Kohatari, jaszberenyi,
Levai toi, Bodzashalmi, Szorhalmi, Diszno turasi, Karman kuti, golya halmi,
Horgas eri, Negyes halmi, Kender halmi, sokasi, kemeny uti es Raadasi diilok.
Utzak nevei gazdag utza, Potom, Taban, Kis, Farago, Zoldfa, Temeto, Kereszt
fa, Sziik, Oveg, Olaj, Nyitott, Veg, Kis kut, Gorbe, Ldgato, Bunkos, Konyok es
Halasz utzak.
Nagy kata mvaros hataros Szele Famos, Tapio Szent Marton, Tapio
Bitske, Tapio Sag, Tapio Szecso, Szent Marton Kata kozsegekkel Jaszbereny
m.virossal es Egres kata, Soreg, Goboljiris es Szunyogosi pusztakkal.^
Kelt Nagy Katan December 10 1863.
Grimm Jakab mp
Jegyzo

Velkey Janos
h; bird
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1. Kata elso okleveles emlitese 1221. (Varadi Regestrum 309.) Cseke es Kata
egyiittes emUtese eloszor oklevelben 1311. (Dl 43 572.) "Cheke in Katha" alakban, amelybol az kovetkezik, hogy Cseke Katanak a resze, esetleg ligy, hogy a Kata kisebb tajegysegre
vonatkozik. A Cseke helynev puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az
alapjdul szolgdl6 szemelynev lehet a magyar Csek szarmazeka, esetleg lehet szlav eredetu is.
(Kiss 598.) Semmikeppen sem vonatkozhat azonban csehek jelenletere.
2. A magyar Kata helyn6v torok, kdzelebbrol valoszinuleg besenyo eredetu, jelentese
'sine, akadily, gat, vedtoltes*. (Kiss 445.)
3. Csekekdta 1546-1559-ben nepes telepules (Kaldy 129. sz.), 1647-ben 3,
1661-1683 k6z6tt 2 portds falu, 1686-ban lakatian, 1695-ben 0,25 portSs helyseg. (Kosary
16.) Ad6fizeto csalidfoje 1715-ben 62, 1720-ig 17 Nograd megyei magyar csalad erkezett,
1728-ban 120 addfizeto csalddfo 61 itt. (Petrdci 129.)
4. S6reg egykori telepules elso okleveles emlitese 1219. (Varadi Regestrum 189.),
1546-1559 kozott lakott helyseg. (Kdldy 358. sz.) Egreskata a X V . szazad elejen valt ki
Nagykitdbdl, 1445-ben Egres n6ven fordul elo (Bdrtfai 721. reg.), 1546-1559 kozott meg
lakott tek;p{116s. (Kdldy 128. sz.)
5. Nagykita lakossiga 1856-ban Soreg es Egreskita pusztikkal 4831-, teriilete 21 604
hold, amelyb6l Nagykdta 10 240, Soreg puszta 7425 es Egreskita puszta 3939 hold.
6. SzUnyog els5 okleveles em]it6se 1374. (Dl 98 074., Bartfai 416. reg.)

87. NAGYKOVACSI

[273t]

Helynevek
Nagy Kovacsi kozs^gbai, Pest, Pilis ^s
Solt torv. egyes. megy^kbdl.

[273V]

J j^j^gy i^ovacsi helyseg Pest Megye Pilisi jarashoz tartozik. 2. Neve csupan Nagykovacsi; azonban az itt lak6, valamint a' szomszed
ndmetek (: svabok :) csak Kovacsnak mondjak.
3. Hajdanaban csupan csak Kovacsi n6v alatt ismertetett; - Nagy Kovdcsinak a' legujabb idoben e' szazad misodik tized6ben kezdettdk elnevezni, 6s
pedig az6rt, hogy megkul6mb6ztess6k a' kozel fekvo akkoriban az uradalomhoz
tartozo kis kovacsi pusztatdl.
4. Egy, a' szomsz6d Telky Apdtsdgnal megorzott adomdny lev61 hiteles
mdsdatja, mellynek eredetije H Ulaszld kiraly dltal 1499ik 6vben lett megerositve, azt mutatja: hogy Korvin Janos, Pilis Megy6ben fekvo j6szigait, ligy mint:
Solmar vdrat, Borosjenot, Paagy 6s eg6sz als5 Kovichyt egy bizonyos Raaska
BaUzsnak ajand6kozta. Akkoriban e' kozs6g terjedehnesebb lehetet, mert als6,
kdz6psd 6s felso Kovachy r6szekre volt felosztva 6s a' Toldi csalidnak tulajdona
volt. - A helys6g magyar nev6r61 kovetkeztetve a' lakosok magyarok lehettek.
- Ezen magyar helys6g alkalmasint a' torok hdboniban v6gkep elpusztult.*
5. A mostani helys6g allitolag a' tizenhetedik szizad v6g6n alakult, 6s
csupan csak n6met ajku lakosokkal van n6pesitve. - Sz6beli hagyomdnyok
nyoman, ezek, a' nemet tartomanyokb61 6s leginkibb a' Hessen herczegs6gb61 6s
a' Wiirtenbergi kiralysagb61 Schwarzwald keriiletbdl szakadtak ide; (: svaben u.
franken :) a' melly 61etmodjokb61, erkolcseikbol, nyelv 6s ruhazatjokbdl kitiinik;
- hiheto ez az6rt is, mert m6g a' lefolyt utols6 6vekben is ottan 6s itteni
csaladok kozt 6r6k6s6d6si viszonyok fordultak el5.^ 6. ISn^k ^vi megyei oszve irdsban, mint Vattai f61e birtok emlittetik
Kovacsi helys6g;^ - e' szazad kezdei6n Grof Sz6ki Teleky J6sefn6 Asszonysag
0 nagysaga mint Vattai leany orokldtte; - e' szazad negyedik tized6ben pedig
Tisza Lajosn6 sziiletett Grof Sz6ki Teleky Julianna 0 Nagysagara dr6ks6gk6pen
szallott; - ennek boldogult kimultaval 1863Jk 6vben fidnak, Tisza Lajos 0
Nagysaganak drdks6gi osztaly r6sz6be esett, 6s ez jelenlegi birtokosa. -

[274r]
A lakosdc mint mar fentebb emlittetett, n6metek; dszves szamcdc 1308,
kik mind rom. kath. hituek; - a' hazak szama 211.* Mostani egyhazuk 1146'^^
6vben Ion fel6pitve B . Asz. fogantatisa tisztelet6re, de melly iinnep61y B . Asz.
menybe menetel6re t6tetett dltal. Az elso templom vagy inkdbb talan imahaz a'
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sirkerttel egyiitt ott \6v6n, hoi mostaniban a' Szt. Anna kipolna all; a mdsodik
templom pedig oda vala epitvem hoi jelenkor a' Sziiz Maria szobor all a' fo
utziban. - Kovacsi kezdetben fi6k egyhiza \6w6n Vorosvamak, a' mint ezt az
ottani annya konyvek tanusitjak, 6s csak 1815i't dvben lett pldbaniava. - Az itt
6\i piebinosok szima ekkordig 13. * lasd az utoiratot.
Van itten kiilon iskola 6s jegyzds6g; - az elkiilonit6s 1857>'t 6vben
tortent. Nagykovacsi Nnytra Budapesthez 1 mdrtfold az az ket ora; - hataros
Buda fovaros, Hidegkut, Sohnar, Sz Ivany, P. Csaba, Perbal, Jeno, Telky, Paty
es Budakesz kozsegekkel; - volgyben fekszik a' kornyezo hegyek fokep a' deii
reszen meglehetos szep erdovel vannak benovel; - az eghajlat eszrevehetoleg
hidegebb mint a' szomszedsagban, a' miert is bortermesztese a' videkben minden
tekintetre nezve a' legsilanyabb; gabna termese sem elonyos, mert reszint a'
biiza csekely mindsegu, reszint pedig koran sem elegendo az itteni lakossignak;
a' tavaszi termekek, a' kukoriczan kiviil, jobb mindsegiiek, zabb, lencse, sot az
itteni krumpli es kaposzta a Budapesti piaczon jo hirben all. - Jobb fajta
gyiimolcs is tenyesztetik es meglehetos hasznot is hajt a' lakossagnak. Fa
kereskedes kicsinyben, az egesz lakosoktol iizetik, - melly altal es ugy szinte
tehentartasi haszon altal, legfdbb hazi sziiksegeiket fedezik.
Az itteni forrasok jo es elegendo vizet adnak.
1849>k ev Junius len Nkovacsiban nagy tiiz volt, 77 haz eget le, [274v]
legtobb a' foutzdban.
7. A kozseg hataraban elofordulo topographiai nevek, es pedig a helysegnek 6t utzaja: 1. Fo utza (: Hauptgasse :) 2. Mocsar utza (: Moragstg:) 3. Uj
utza (: Neugasse :) 4. Ujhaz utza (: Neuhausierg :) 5. Meiyseg utza (: Schlundg :)
6. Mocsarfold (: Morastacker:) 7. Agyagverem fold (: Lehmgrubenack :) 8. Kukoricza fold (: Kukurutzland :) 9. Oreg szoUohegy es csiga iroki szoUok (: Altgebirg u. Schneckengraben Weingarten :) 10. Falu hata mogotti foldek (: Hinterdorfack :) 11. Lemetszett fold (: Abschnittack :) 12. Falu hata mogotti retek
(: Hinterdorfwiesen :) 13. felso Hidegkut uti foldek (: Obere Hidegkuterwegack:) 14. Also Hidegkut uti foldek (:Untere Hidegkuterwegack:) 15. Kapolnai retek (: Kapelnwiesen :) 16. Kiitreti foldek (Brunnenwiesenack :) 17. Kiiti
foldek (: BrunnenSck:) 18. Solmari paraszt szabad foldek (: Solmarer Wald
Bauern freiack :) 19. Solmar es Hidegkut erdei foldek (: Solmarer u. Hidegkuter
Waldlack :) 20. Kalvaria hegyi legelo (: Kalvarienberg Weide :) 2 1 . Remetehegyi
erdo (: Ensiedlerbergwald :) 22. Remetehegyi szollok (: Einsiedlerberg WeingSrten:) 23. Remetehegyi retek (: Einsidlerbergwiesen :) 24. Meiyuti foldek
(: Hohlwegacker :) 25. Mely uti erdo (: Hohlwegwald :) 26. Napvendegloreti
foldek (: Sonnenwirtts wiesen acker :) 27. Kecske kopdrhelyi foldek (: Gaisblosz
ack:) 28. tJjfoldek (: Neuacker:) 29. Aranybanyai Ids hazas foldek (: Goldgruben kleinhausler acker:) 30. Ujfoldi szoUok (: Neucker Weingarten:) 3 1 .
Kdzepso domb es toltes aroki erdo (: Mitlehiigel u. Damgrabenwald:) 3 1 .
KozepsS dombi foldek (: Mittelrtigel Sck:) Cseresnye erdo, meUyhez mint alsd
osztaly tartozUc: kereszt es kuti volgy, Patyi szog, Feidendomb, Kecske kopirhelyi es pasztor jdnos kepi erdo reszek (: Kirshenwald, wohin als Unterabtheilung Kreuz u. Brunnensutten, Patyer Eck, Feidenriigel, Gaisblos u. Halter- [275'']

254

PESTY FRIGYES HELYNfeVTARA

hansbild gphoren.* 34. Rozsakereszt es kecske kopar helyi kis hazas foldek
(: Rosenkreuz und Gaisblos Klein hausler ack :) 35. Oszlop k6pi foldek (: Bildstock ack :) 36. Zsirfoldek (: Schmalzack :) 37. Kenderfold (: Hanfland :) 38. Hajtas es homok koparhelyi foldek (: Trieb u. Sandblosz ack :) 39. Kaposztafoldek
(: Krautlander :) 40. Kobanyai foldek (: Steinbruch dck :) 4 1 . Szabad foldek
(: Freiacker :) 42. Szenahegyi retek (: Heubergwiesen :) 43. Perbali uti foldek
(: Perbaler Weg ack :) 44. Kenderes foldek (: Hanfland ack:) 45. Keresztretek
(: Kreuzwiesen :) 46. Szarazharaszti foldek (: Durremasz-ack :) 47. Zart foldek
(: SchaltenScker :) 48. Kobanyai es arok erdo (: Steinbruch u . Grabenwald :) )
Az itteni hatar foglal magaban es pedig:
1582 catastralis hold 750 • diet
szantofoldet
retet
92
725 • olet
szollot
142
1200 • diet
legelot
192
640 • diet
2526
erdot
770 • diet
ez teszen oszvesen
A termeketlen teszen
eg6sz Oszveg
Letezik itten

[275V]

17
45
17
28
70
21
35

4536
780

885 • dl
680 • dl

5316

1565 • dl

egdsz telkes gazda
fei telkes gazda
negyed telkes gazda
nyolcad telkes gazda
hizas zselier
allodiallis zselldr
hazatlan zselier

^ yQj^ fdldes urasagi es a* volt jobbagyi birtok elkuldnitese biroilag
elddntetett 1863ik ^vben. A hatarban ket barlang talaltatik; az egyik es pedig a' terjedelmesebb a'
remetehegy deii oldalan (: Einsiedlerberghdhle :) mellyrdl azt beszeiik, hogy
regente egy remete lakta; - a' masik pedig a szoUohegy deii oldalan (: Mdrderlucke :) lathato, errdl az mondatUc, hogy a' kurucz hadjiratok idejeben rabldknak rejthelyiil szolgalt. —
VegiU megemlitendd meg az, miszerint a' videk mar a' romaiak idejeben
lakot hely vala, a' mit az itteni kiildmbfeie asatasoknal feltalalt sirkdvek, nyilak,
teglak es regi penzek Constanz es Constantius idejebol tanusitanak. — Az eddig
feltalalt regi sirkdvek az itteni Plebania napkeleti reszen be vannak falazva, ugy
hogy a* feUras olvashatd.* Kelt Nagykovacsi 1864 februar lO^n
Spanischberger Ferencz
jegyzd

Ritz Johann
Richter
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+ utoirat A helys6gben Idvo sz. Anna kapolna, ligy szinte a helysegen kiviil
a' Budai uton sz. Sebestyen tiszteletere felallitatott kapolna 1737ben az akkor
diihongo epe mirigy alkalmaval lett felepitve. Az itt letezo csinos papi lak
184lik evben epiilt. Nagy Kovicsi falunak leirdsa 864 febr IQen
4t

*

*

1. Kovacsi elso okleveles emlitese 1254. (Bartfai 34. r ^ . ) Ekkor I V . Beb a pilisi
apatsigot megerositi birtokaiban stb., mert oklevelei a tatarjaraskor elpusztultak. Kovacsi
falu valoszinuleg az apatsig megalapitasa ota, 1184-tdl az apatsag birtokaban volt.
(Heckenast 112.) Felsokovacsi neven 1559-ben mar puszta. (Kaldy 90. sz.) A X V I I I . szazad
vegen tdepult lijja 36 szekeren erkezett telepesekkel. (Dercsenyi I . 520.)
2. Nagykovdcsinak 1715-ben 19, 1728-ban 53 adofizeto csalidfoje van. (Petroci 139.)
I

3.
4.
5.
6.

A Wattay csaldd mar 1728-ban is birtokolja.
Nagykovacsi lakossaga 1856-ban 1227, teriilete 5378 hold.
A forrdsban 31 es 34 kozott kimaradt a samozas.
A legjelentosebb romai regeszeti lelet egy Mithras-szentfely volt. (Dercsinyi 1.520.)

88.

[281']

NYAREGYHAZA

Helynevek
Nydrcgyhaza k6zs6gb61, Pest Pilis ^s Solt megyebol.

[281V]

2 y^jjj^ ^5 pgjgg Nyaregyhaza fekszik Pestmegyeben, Pesti jarasban.
2. ) Also es Felso Nyaregyhaza.
3. ) a kozsegnek mas elnevezese nem volt.
4. ) Maria Terezia idejeben emlitetik legkorabban.*
5. ) a korul fekvo szomszed falvakbol.
6. ) a Neoplasztika komissio alkalmaval a Nyary csalad egy tagjanak donatiokep adatott miutan alabbi tulajdonosai Buzoganyok a fejedelem iranti
hutlenseg kovetkezteben elvesztettek.^
7. ) ket kerek halom az erdoben ko tormelekekbol alio hagyomany szerint
az Also reszen fekvo Kozariak egykori kasteiya, a masik mint egy ezer olnyi
tavolsagra az elsotol Buzogany csalad varkastelya, a hatar legszelso reszen fekvo
kerek halom mely szinte kotormelekbol al, hagyomany szerent Kelemen David
es Preko csalad kozos vadasztanyaja volt. Ogy nevezett Telek melynek also reszen puszta templom rom talaltatik.
Szekes, mint egy ezer hold tersegu szekso tartalmu mocsar. Bodor haza a hatar
egy resze neveztetik igy egykori tulajdonosarol Bodor Kalmanrol. - A hatar
felso resze BaUnt tanyajanak hivatik egykor tulajdonosarol Buzogany Bah'ntrol.
a kozseg hatara komyeztetik Potharasztja, Csev, Monor, Pilis es Dan
Szentmiklos kozsegek hataraitol.
Nyaregyhazan,^ 1863. Decebr lien
Lisznyay Janos mp
kozbirtokossagi Igazgato

* * *
1. Nyar^yhaza eko okleveles emlitese 1411-b6l Nyar, illetve Nyaregyhaza neven.
(Csanki I . 32.)
2. Helyesen Neoacquistica Comissk). Nyaregyhaza 1546-1559-ben nepes telepules
(Kaldy 185/sz.), a X V I I . szazadban puszta, 1720-ban meg lakatian, azutan telepul lijja a
Nyary csalad birtokakent. (Dercsenyi I . 572.)
3. Nyaregyhaza lakossaga 1856-ban 711, teriilete 2778 hold.

89.

OBUDA

Leirasa.
Obuda varosanak helynevdre vonatkozo adatoknak a' nagymeltosagu
magy. kir. Helytartotanacs 1865 evi Augustus 31en 67400 sz. alatt kelt k.
intezmenye folytan.
A kozlott kerdopontok vetetven a' kivant kimutatasnak zsinor mertekiil
ennek a' kovetkezokben felel meg a' varosi tanacs.
Ad 1. 6buda koronai mezovaros fekszik Pest varmegye pilisi jarasaban;
tartozik az obudai's visegradi koronai uradalomhoz, melly uradalom az Obudan
szekelo tisztartoi hivatal altal kezeltetik; a' varos rendezett tanaCSal.
Ad 2. Ezen varos elnevezese magyarban "Obuda" nemetben "Altofen"
latin nyelven "Vetus Buda".
Ad 3. A ' varosnak mas elnevezese nines, nevet soha sem valtoztatta.
Ad 4. Obuda tortenete a' romaiak idejetol veszi kezdetet, a' mikor azok
itt Aquincum nev alatt varost birtak, ezen elnevezeset nyerte a' varos felso
reszen letezo 6t forrastol (: aquae quinque :) azon romai varos romjain epiilt fel
Obuda. Az orszagnak a' kereszteny hitre tortent atteritese utan a' varos tortenete fenyes volt; itt leteztek kir. palotak, laktak kiraly ok, volt itt egy prepostsag, mellynek Buda es Pest varosa adozott; mindezt elvesztette a' mongoli es
torok haboriik kovetkezteben.*
•
Ad 5. Obuda a' duna folyam melletti Budapesthez kozeli fekvese miatt a'
letelepedesre igen alkalmas levdn, itt mar szazadok elott bajor 's Wiirtenbergi
kivandorlottak telepedtek le, kik az itt lako magyarokkal testveries egyetertesben eltek.
Ad 6. Hagyomanybol tudni, hogy a' varos Obuda elnevezeset Attila
testveretol Budu vagy Budatol nyerte; nemet "Altofen" elnevezese a'
kornyekben volt sok tegla, 's meszkemenczektol (: Segel und Kalkofen :)
nyerte, a' latin elnevezes forditas a' magyarbol.^
Ad 7. A varos kelet fele a' dunaval, del fele Buda fovarossal, nyugat fele
Buda fovarossal, Hidegkut es Solmar faliikkal mellyektol hegyseg valasztja, eszak
fele pedig Urom es Bekasmegyer falukkal hataros. Teriilete all:
a. Szantofoldekbol, mellyek diilokbe osztva elnevezeseik: Magazin, - Stein
- Birnbaum, - Sand, - Einziger, - Miihl, - Insert, - Einsidl - Radmiihl Strasz - Zwerg - Goldberg - Schoder - Tiirkenstein - Neuviesenried.
b. ) Kaszalo, melly all: Briickl, - Kotzenwalk, - Schnekenberg, - Achtmahd, - Eilfmahd, - Brundl, - Funfmahd - Dreimahd, - es Petersbergriedbdl
alio diilokbol.
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c. ) legelobol.
d. ) szollohegybol, melly all Goldberg, - Petersberg, - Einsiedler, Neuhut, - Kapuczinerberg - , Muhlhut - , Lagerberg - , Rotheinsidler hut - ,
Briiderschried - , Griinthal - , Kronavetberg - es Franchament nevu dulokbol.
e. ) forrasok, mellyek egy puskapor malmot 6s negy szaraz malmot vizzel
ellatnak.
f. Ket sziget, mellyeken az I . cs. k. szab. gozhajo tdrsasag nagyszeru
hajogyara letezik.

[284V]

Mindezekrol valamint az utczak 6s terek megnevezeseirol kiilonos megjegyzendo nincsen; csak a' kiraly hegyrol, a' varos deli hataran kiilon alio dombon
epiih hazakrol a' hagyomany mondja, hogy itt kiralyi palota volt, tovabba
emlitest Erdemelnek a' hatarban levo romai maradvanyok, a' cs. k. ruha bizottmanyi epiilet, es a' kisczelli koroda, hoi egy 11. Josef csaszar altal feloszlatott
trinitari nevezetes kolostor volt.
0-Budan 1865 November 16an
[P. H.]
Lattam
Pening Istvan
foszolgabiro
Obuda 4. ker.

Kiadta
Harrer Pal
Jegyzo

[285r]
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0-Buda kor mezovaros helynev leirasa, elkeszitve Tekintetes Foszolgabiro
Ornak 1864 evi Februar 27*^" 6158/k. i . 863 sz. rendelete folytan a' nyert"
utmutatashoz kepest. •
1. 0 Buda kir. koronai mezovaros tartozik Pest, Pilis es Solt t. e. megydk
Pilisi jarasahoz.
2. Magyar elnevezese "Obuda" a' nemet "Altofen".
3. Mas elnevezese nem volt.
4. E ' varos mar Sz. Istvan elso magyar kiraly alatt letezett a' helyben
letezett kath. Szentegyhazat ezen nagy kiraly meglatogatni szokta.
5. A varos oslakossaga magyar ajku volt, az orszagnak haboriik es doglialal
altali tobbszori elpusztitasai altal azonban nemet telepitvenyek erkeztek iigy,
hogy a' jelen lakossag majdnem egeszen nemet ajku.
6. A ' hoi e' varos fekszik, hajdan nagy romai varos allott, minek bizonysagaul szamos romai maradvanyok 6s sirkovek, mellyek kozott a' nemzeti muzeumban tobbek is leteve vannak, feltalaltattak es meg mindig talaltatnak, e'
varos romai elnevezese Cicambria volt. A ' jelen nev eredetet onnan veszi, hogy
ez elobb Budanak neveztetett es Buda varosanak kesobbi letesitese'altal "0-Buda" nevet nemetiil "Altofen" kapta.
0-Budanak vannak szantofoldjei, retjei, szolloi es legeloje, azon kiviil
ket az uradalmi birtokhoz tartozo sziget, az egyik az ugy nevezett kis sziget.
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mellyen az I cs. k. szab. Duna gozhajo tarsasag nagy hajo gyara van, a' masik a'
nagy sziget, ugyan azon tarsasagnak Iciberelve es szantofoldbol es erdosegbol all.
A topographiai nevekrol valami kiilonos megjegyzendo nincsen.
6 Budan 1864 Martins Sen
Gallama Janos
V. Biro mp.
Harrer Pal
jegyzo mp.
>••

L

Obuda tortenetenek

*

>i<

itteni leirasa rendkiviil keves. (Erre nezve lasd Budapest

I-III.)
2. Buda nevet egy Buda nevii ferfitol kapta, maga a Buda szemelynev ismeretlen eredetu, a nevadas modja - helynevkent hasznalt szemelynev - azonban a magyar nyelvre
jellemzo es ezert a honfoglalas utani idokbol kell eredeztetniink. (Budapest 1. 251.)
A Buda nev szlav eredeztetese nem nyert bizonyitast, (Ellentetben Kiss 132.)

90.

[287']

6CSA

Helynevek
Ocsa kozs^gbdl, Pest megy^bdl.

[287V]

[288']

Ad! 1. Pestvarmegye, pesti jaras. Ad! 2. Ocsa, - falu.
Ad! 3. mind6g Ocsa. —
Ad! 4. R6s6 E i San dor K r . u. 500'^ 6vre teszi. - Tobb regdsz szerint 5,
10, 13. szazadtol.*
Ad! 5. Nagy on r6gi levdn nem tudatik, a lakossag magyar ajku.^
Ad! 6. oikco gorog ig6b61.^ —
A D ! 7. a helyseg Pfcsttol 3 1/2 m6rtf6ldre a pest-aradi orszagut ment6ben
fekszik.
A helyseg rdszei:
Nichts brod — a hatar ejszakkeleti reszen neh: Tihanyi Tamas itteni birtokos ndpesitette be ez elott 60 dvvel. Zsdfia varos a hatar djszaki reszen, Jankovich Vince itteni lakos ndpesitette be 1846-1847ik evben. 5^a>Iro/^We;:.•
Pesti ut diillo, az orszag ut mellett, fekete agyag, reszben homok talaju. Apallagi diillo, hason nevu tocsatul, talaja homok. Bokroshegyi diillo, hason nevii dombtol mely a kozepen van, foldje homokos.
Szekes diilo, ilyen nevii benne talalhato szekes totul, homok es agyag
foldu.
Koveshegyi diilo, a kovecses dombtol mely rajta van s melyen mint a
rajta talalhato kodarabok mutatjak valaha epiilet lehetett. - agyagos homokos
talajii. —
Czirjak diilo hason nevu egerfas erdo es orszagut mellett.
Majorsagi diilo pest aradi orszag es nemedi kozsegi ut szomszedjaban az
urasagi major mellett, - ebben talaltatik az ugy nevezett "kenyer lato hegy" a
nephagyomany szerint ide szoktak hajdanta a falubeU Nichtsbrodiak gyermekei
kimenni szuleiket Pestrol varandok. —
majorsag ugy is tuijan diilo, fekete fold it kezdodik egy nagy turjan. —
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Madenczia ezen szobul remanentia hatarfelmeres alkalmaval kimaradt resz,
kaszallok es erdok kozt Tihanyi Ferencz orokosok majorjaval mely az ugynevezett Kartali hegy nevii dombon epiilt. Kevi vagy kei sziget; koriilveve ingovanyos nadat csadet termo turjanyal. —
Satorhegyi dulo: nagy kerek dombtol mely a kozepen van, rege szerint
tatar es torok dulas elol itteniek menedeke kik satrakat alb'tanak. Sallai hegyi diillo hasonnevii egykori birtokosatul, nadas turjanyal
koriilvett dombos hely, ugy latzik hogy regebben szollovel volt beiiltetve. Meszeskert diilo valamikor az urasag oltatlan meszel hintette be, nad es
taraczk gyoker kipusztitasa vegett, most kenderfold.
Bornyu jaras, regebben bornyu csorda jaras, most egy rdsze kenderfold
masik resze legelo.
Csiffari kertek: szomszedjokban levo hasonnevu legelotol. Kartali kertek: hasonnevii egykori jobbagytol vette eredetet. Kaszallok
Szenegeto diilo, egerfai erdovel koriilveve melyben valaha sok szenet egettek, ezen diilo nyugoti reszen van a farkas vermes domb valamikor farkasok elfogasara elokeszitett vermekkel. Kistoshegyi kaszalo valaha tiiskes, dombos hely.
Voroseri kaszalo koriilotte levo voroses sargas vizii mocsartul. Bodo-sziget kaszallo hasonnevii urasagi csosznek comentios retje.
Omer kaszalo koriilveve erdo es turjanyal, a monda szerint torok
hatralaskor torokok vesztek el e turjanban, kik ezt kialtoztak volna 6 mert, Oh
mert jottiink ide. Vinczeller sziget kaszalo. urasagi vinczellerek birtak, - korosfas erdovel
koriil veve. Varmegye sziget koriilveve jarhatlan turjanyal, a rege szerint itt szoritotta
es fogta el a varmegye az elhatalmasodott Sztark nevii rablot. Daru allasi sziget hasonnevii madarak szallasa, kedves tanyaja tavasszal. Busa sziget nehez bejarasu hely, koriilveve igen nagy turjanyal, ugy hogy
csakugyan busulnia kellett annak a ki e szigetre jutot azon, hogy mikent fog
kijonni. —
Kakasto kornyeke nagy gyekeny kaka termo allandovizii hely. —
Komornyik ret valaha G f Teleky prep, komornyikja kaszalta sok ideig. Fabian sziget hasonnevu ocsai lakostol, ki sok idokon keresztiil kaszalgatta. Besnyovara, egy resze kaszalo, masik resze koros, tolgy, szil es mogyorofas erdo, a meggazolhatlan limbusi turjanyal koriilveve, a tatar es torok dulaskor
ide menekiilt a lakossag. Zsidosziget a limbusi turjan kozt, sokaig zsido arendas birta.
Sashagymas sziget, ilyen nevii hagymat termo hely. Lazar ret a hatarrendezes elott Lazar nevii ocsai lakosnak retje volt. Vizes, turjdnyos erdok kozt levo kaszalo szigetek:
Michli sziget hatar rendezds elott ilyen nevii bekoltozott nemet ajku jobbagy birta. -
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Marosi sziget hatarrendezes elott Marosie volt. Bitofa sziget, valaha G f Telekiek szarvasmarha csordainak alHto helye
nagy dorgolozo - ugynevezett bitofakkal ellatva.
M6hes sziget, G f Telekinek ez elott itt nagy mehese volt. —
Korcsmaros sziget, valaha az urasagi korcsmak arendazasaval vele jart. — •
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Kj?k6^veiy^faf ^
^^*^®^ ^ " J * " ' ^ ^^^^^^
kortvely faktol.
Foldhaz sziget Tatar es torok pusztitasakkor nagyon alkalmas menhely
koriilveve meglabolhatlan mocsar es turjannyal, a nagy erdo kozepen, a foldbe
csinalt tanyak (menhelyek :) nyoma most is lathato.
Kodori sziget Nagyon tekervenyes labyrinthus forma uton lehet bele
jutni, - ugyhogy mint az itteniek szokjak kiejteni konnyen elbodorog, kodorog
az ember. Ballo csapas bejaras az erdok es szigetekbe, hasonnevii ocsai lakosnak
mellette van a kaszalloja. Nyarasfarka szinte bejaras az erdok 6s szigetekbe, a nyarfas erdonek
vegeben. Galambos sziget, hatarrendezes elott Galambose volt.
Orvenyes sziget Erdo kozotti mocsaros orvenyes hely.
Piko sziget a nagy tuijanynak polczosabb resze. —
Falu sziget hatarrendezes elott a kozseg birtoka. —
Csordajaras hatarrendezes elott szarvasmarha csorda jarta.
Mocsarok es turjany ok:
Valyoglianyasi: egykor valyok hanyasi hely, most reszint haszonvehetlen
reszint legelo. Bornyujarasi: Bornyu csorda jarja. Satorhegyi turjan hasonnevu halomtol nad es csade termo hely. —
Kalik aljai turjan, csade, nad gizgaz terem benne.
Voroseri nagyturjan, voroses sargas vizetol, gizgaz termo hely. Omeri turjan, gjzgazat, nyulvesszot terem. —
Limbusi nagyturjan nagyobb resze hasznavetlen, helyel kozzel csadet gizgazat terem.
Nagy tuijan kezdodik az Also Nemedi kozseg szomsz6dos hatarahoz
kozel a kismajorsagi szantofold diiloben s lenyulik a szomszed babadi, sari, besnyei s fdabasi hatarok koze.
Gabor ugras a limbusi es nagy turjany kozott mintegy elvalaszto pontul,
ez egy halom melynek toveben egy mely tisztasabb vizii turjany van, itt ugrattak le valaha az ocsai Gabor nevii zsido es meszarszek arendast, a ki az ocsaiaknak meg akarta akadalyozni a szomszed helysegektol valo marhahus vasarlast,
- megjegyzendo azonban hogy Gabor arendasnak semmi baja sem lett.
Legelok:
Kiskorosalji egykor kiskorosfas iiltetveny mellett mely azonban nem sikerult, hasonnevii csarda es majorral a Tihanyi es Teleky csalad tulajdona. —
Bajuszhegyi: hasonnevii dombtol, melyen az ocsaiak szerint az ugy nevezett bajusz podro koro terem. (: kozos :) Ezen van a Raczhalom raczpusztitas-
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kor itt lelte halaiat nehany racz itt volna eltemetve. — Ebben van a Kalacska to
is melybe egy ilyennevu ocsai gulyas halt bele, egykor igen mely hely. Csiffari legelo: kozseg kozos tulajdona, valaha Csiffari nevu ocsai postamester lovainak rendes legeltetesi helye a falu kozeleben.
Maksa lapos, a falu es a rakodo kertek kozott kakas, nedves hely. (: kozos :)
Kakas to: kozos legelo, - habar nedves hely, a rakodo kertek es falu
kozott. Kisturjan kaszalo, a falu nyugoti reszen, mocsaros hely. Erdok:
Uj erdo tobbnyire nyar, fenyo es agacz faval, talaja homok koriilb: 300
hold a fdldes urasagoke.
Egres csujja egerfaval regi vizenyds erdo koriilb: 80 hold.
6mer es
Malomer '^^^^ emlitett hasonnevii turjantol, - Hajdan patak malom
allitast kiserlettek meg benne de nem sikeriilt. - tobbnyire korosfas kdriilbeliil
60 hold.
Keresztberek es kakai keresztiil nyulik a nagyerdotiil egesz a limbusig,
kdrdsfas nedves hely kdriilbeliil 50 hold.
Nagyerdo magaban foglalva a Nyaras, Komlos es Mehes nevii erdo reszeket es tobbnyire kdrds, keves egres es nyarfas, vizes hely kiteijedese kdriilbeliil
150 hold.
Ebben van a Vali er vizfolyas a nagy erddbdl a limbusi tuijanba. Egerfas (: czirjak :) erdo csupa egerfabdl all kiterjedese 50 hold. Kiskorosalji iiltetveny hasonnevii legelo mellett nyar es agaczfas nevendek
erdo. Szollohegyek:
Kalihegy kdriilbeliil 51 hold kdzdnseges asztali bor termo ter.
Oreghegy agyagpinczekkel kdriilbeliil 208 hold kevesebb bortermd hegy.
Unomhegy silany bortermd hely kdriilb: 35 hold.
Aranyhegy kdriilb: 22 hold 6csan a legjobb bort terem.
Ujhegy mintegy 254 hold ujabb iiltetes. Kdzdnseges asztali bort terem. -
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Kelt Ocsan 1864 evi januarhd 26^". ^
Jegyzette
Szelecsenyi Lajos jegyzo

—
kdz

Viola Janos bird
Ballo Istvan eskiit
B Ban Janos Eskiitt
T Gudman Janos eskiidt
H Toth Laszlo Eskut

erk: Jan: 28an 1864.

Helynevek Ocsan Pestvarm. ad. 1470 kdzg. 1863.
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1. Ocsa eko okleveles emlitese 1243 utan. (Dl 82 849., Zichy Okmt. I . 4.)
2. Ocsa 1546-1559-ben nepes helys6g (Kaldy 203. sz.), 1647-ben 3, 1 6 6 8 - 1 6 8 3
kozott 2 portas hely, 1686-ban lakatian, 1689-t6l ujjatelepul, 1695-ben 1,25 portas h e l y s ^ ,
1704-ben 20 katonat ad a kuruc seregnek (Kosary 16., 64.), 1715-ben 57, 1728-ban 79
adofizeto csaladfqe van stb. (Petrod 129.)
3. Ocsa helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev valoszinuleg otorok eredetu, a 'hasonUt' ige imperativuszi alakjabol
valo. Felmerult szlav nyelvekbol valo szarmaztatdsa is. (Kiss 478.)
4. Ocsa lakossaga 1856-ban 2266, amelybol Alsopakony puszta 94; teriilete osszesen
11 407 hold.

91.

ORDAS

Pest Pilis es Solt t. e. megyek Solti jarasa DVecsei keriiletehez tartozo
Ordas kozsEge.
Hogy Ordas kozsege elnevezeset honnan nyerte, azt hatarozottan okadatolni nem lehet; - m6g a valosziniiseget leginkabb megkozeliti azon velemeny,
miszerent regenten zord-erdos 's mocsaros hely lEven, talan magatol a hely zordonsaga — vagy e helyekeni erdokben nagy szammal tanyazott vadaktol nyerte
az ordas nevezetet, - mely mar magaban is valami vadat jelent.* Hogy a kozseg mikor ndpesittetett, es honnet? az meg szobeli hagyomanyokbol sem deritheto k i , - de hogy a szomszed hataros D. Patajjal egy faj, azt szokasaik, ruhazatjok, beszEdjok, eietmodjok, 's gazdalkodasi modoruk azonossaga is igazolja. Hogy mar I V Bela kiraly idejeben, es igy 1236 elott e nep 6s
elei megvoltak, ezt igazolni latszik a nepk6zt szobeli hagyomanyban elo azon
monda: miszerent a tatarjaras alkalmaval, a meg akkor rendetlenebb folyasii
duna arjai altal okozott szigetek-mocsarok k6ze vontak magokat - 's a szigeteken levo nagy odvas fakban kerestek menedeket, hoi is reszint gyekeny
gy6ker - reszint pedig fiiresz porral tengodve, tartottak fenn eletoket, - a tatarok csalogatasai's a sanyarii elet miatt is 6szt6n6ztetve - nemelyek odiiikat's
rejtekeiket odahagyva, elfogattak, 's a tatarok kegyetlensEgeinek aldozatai lettek.' A tatarjaras utan - a megmaradottak - a Duna szelen epitettek magoknak hazakat, a hoi 1500*^ Evig maradtak; - mit igazol az is, hogy a r6gi falu 's a k6zseg pinczEje fekveset, mai napig is megtudjak mutatni.
Buda bevetele utan - a lefeie vonulo t6r6k had egy osztalya a Duna
sz61en jovEn, hoi meg akkor semmi t61tes sem volt, - a t6r6k basa egy Vanyai
Mihaly nevii embert (: kinek utodai ma is einek :) 's ki csak mar maga lakott a
regj falu helyen - felszoUitotta, hogy a dombosabb helyeken eltudna-e vezetni
lefeie? mire 6 kesznek nyilatkozvan, a basa altal hanyatott t61tesen keresztiil
(: mely t61tes mai napig is meg van :) elvezette a t6r6k6ket egesz Hajoson tiil
levo ugynevezett Hildi hegyekig, hoi minden t6r6k katona, nevezett Vanyainak
bago siivegebe egy penzt dobva — otet haza bocsatottak.^ A Rakoczy fele hadjarat alkalmaval, annak serege, vezere nevErol mai napig is "Dakos"-nak nevezett teren fekiidt, innen vezette Rakoczy sereget Imsosra, az ugynevezett kardinalis dombig, honnet oly erelyes tiizelest kezdett
Battyanyi Cs: hadvezer ellen, miszerent az, a most is ugynevezett sanczhegyeket
kenytelen volt oda hagyni.* De hogy Ordas mar 1668ban hivatalos helyiseggel - 6s tanaccsal birt, igazolja pecset nyomojanak k6rirata: 'XDRDAS F A L V POCZETI 1668" mely pe-
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cset nyomo - 1849 ev tavaszan - Gaal Eduard akkori Cs: k: biztos vezetesi
alatti Cs: katonasag altal a kozseg kiraboltatvan, - elvetetett. A kozseg* hataraban kovetkezo topographiai nevek fordulnak elo:
Zsabas, mezo, zsombos hely. Angyal szallas, az elotti birtokosa nevenek azonossagarol.
Konyola szantofold, vizmosasos hely, - hoi a viznek kissebb esesei leven,
ott zuhogott, kotyogott, innen nyerhette az elnevezest. Dakos, Rakoczy egyik vezere neverol.
Osztora, az elott itt reszt osztottak.
Imsos, honnan vette elnevezeset, nem tudatik.
Zador, szantofold, ez elott 40 ewel szollo, - elnevezese nem tudhato.
Malomer szantof. patakrol melyen patak malom volt.
Kovacsos, az elott Duna folyas, most szanto fold, kavicsos hely.
Folyokert, szantofold, duna folyt rajta.
Ekecse vizmosasos hely elnevezese ismeretlen.
Bikato vizallas, sok vizi bika (: egy madar faj :) lakik benne.
Zsabas szantofold, zsombos, ingovanyos hely.
Kenderes kaszallo, az elott kender aztato to.
Sos to legelo, saletromos fold, ez elott viz alias.
Kohatar szantofold, hatarkorol.
Nyaras kert, nyarfakrol.
Fuzes kert, fiizfas, vesszos.
Magosteto szantofold, dombos hely.
Oltovanyos dto. azelott gyiimolcs fas kert.
Bukros szantofold, az elott tolgyes bokros hely.
Szito legelo, elnevezese nem tudhato.
Lovaskert, ez elott a menes delelo helye.
Hoppan legelo, az elott folyo hely, neve ismeretlen.
Jegyzette Nyary Bela
Jegyzo.
•

* *

1. Ordas helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynevnek a magyar ordas, azaz 'feketevel, barnaval tarkitott' szinu melleknev
az elozmenye. (Kiss 485.)
2. Ordas elso okleveles emlitese 1238. (Csanki I I I . 340.)
3. Ordas 1 5 4 8 - 1 6 2 0 kozott lakott telepiUes (Vass 171.), 1 6 4 7 - 1 6 8 3 kozott 0,5,
1686-ban 0,06 portas, vagyis Buda felszabaditasakor nem neptelenedett el teljesen, lassii
novekedessel 1695-re 0,75 portas falu. (Kosary 19.) Adofizeto csaladfcge 1715-ben 14,
1728-ban 40. (Petroci 143.)
4. Bottyan Janos tabornok 1705 majusaban a I I . Rakoczi Ferenc altal tenrezett dunantiili hadjarat elokeszitesekent Ordas es Paks kozott a Duna Imsod koriili kanyarulatat
jelolte ki hid helyeul, szemben Komloddel, majd a tiilso parton feiepitette sancait a hid
vedelmere, amelyet a kortarsak Bottyanvaranak neveztek. Glockelsbeig csaszari tabornok
csapatainak tamadasat a kuruook a sancban nem birtak feltartoztatni, ezert visszamenekiiltek a Duna keleti partjara. Dakos nevii kuruc tisztet nem sikeriilt felkutatni.
5. Ordas lakossaga 1856-ban 950, Zadorpuszta 12, Malomer 4, Imsos lakatian, osszesen 966. Ordas terulete 1967, Zadorpuszta 1256, Malomer 746, Imsos 756,75 hold, osszesen 4825,75 hold.

92.

ORKCNY

Helynevek

[295']

Orkeny kozsegbol, Pest megyebol.
ISO pontra: Orkeny falu Pest Pilis es Solt t. e. varmegyeknek dabasi ke- [295^]
riileti szolgabirosagahoz (: szbiro lakik Felso Dabason :) a' pesti jarasnak foszolgabirojahoz, (: foszbiro 1. Pesten :) tartozik. - Orkeny kozseg tajelnevezessel
nem bir.
2^ pontra. A ' kozsegnek meg mai napig is ket felekepeni elnevezese van,
u. m. regibb idoktol Eorkeny az ujabbi idokbol Orkeny 's mindket elnevezes
maig is orszagszerte ismeretes, mindazonaltal a' helyseg 1847t»e kesziilt hivatali
pecsEtje korirata szer6nt legjobban az Orkeny czimet hasznaljak.
3^ pontra. A ' kdzseg 1702tol fogva midon meg puszta volt, mar ezen nevezetet birta, csakhogy ezen kitetellel "Erkin, Eorkeny 's mostanaban Orkeny.
4^ pontra. A kdzseg mint megnepesitett falu legkorabban emlittetik
1783n.*
5^^ pontra. 1702^51 1750ik ev koriil meg puszta volt, ekkor hg Grassalkovich unokaja ki mar meghalt, Orkenyt faluva alakitotta az 1783l«' julius 3"
kdtdtt telepiiiesi szerzodes alapjan. A ' nepiesites Nemetorszagi Bamberg nevezetij helyisegbol kezddddtt, de ezek nehany csalad kivEtelevel a' kozseget elhagyva, Banatba koltoztek, 's igy az emlitett herczeg az elmentek szamat az orszag kiildnfele tajaibdl Tdtok- 's magyarokkal pdtolta volt.
6^ pontra. Orkeny meg a' mohacsi veszedelem elott a' Ferenczy Nemzetsege volt, 's innen van a' czimnev is (: Praedicatum :) Orkenyi Ferenczy, hanem [296']
a' Tdrdk pusztito vilagban, nem csak 6k, hanem tobb mas nemzetsegek is
joszagaiktol megfosztattak, sot meg Donationalis leveleik is vegkep elvesztek,
avagy elsikkasztattak. Maria Terezia dicso emlekezetii magyar kiralynonek uralkodasa alatt az Orkenyi birtok grof Grassalkovichoknak adomanyoztatott,
utobbi evekben pedig lig Grassalkovich Antal ozvegye 6 Exc: minden birtokait,
iigy Orkeny falut is bard Sina Gyorgy vette at 's ennek halala utan torvenyes
drdkdsse Bard Sina Simon ruhaztatta at, ki jelenleg is tulajdonosa.'
A kdzseg neveredeterol a' 2^ pontban kimerito felelet adatott.^
1^ pontra. A ' helyseg hataraban elofordulo diilok nevei:
Belsotelek, deli Bikahegy, Felso ret, Felso majorsag, Gyoni dulo, Gobdl
jarasi dulo, nyugati Goboly jaras, alsd majorsagi dCild, Kdvagd diilo, Kecskemeti
diilo, Alsdret diilo, Kordsi diilo, sivany dulo, Czedulas dulo, Tinojarasi dulo,
Vacsirdt dulo, eszak bikahegy. A ' tindjar: dulo nevezetet 1702tol veszi 's
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koriilbelol 1800'? tinobaromjaras legeloje volt, de mostanaban tanyakra felosztva 's mint szantofoldek haszonberbe adva hasznaltatnak's tinojarasi tanyak
nevet viseli. A ' deli oldalan 1820'^ evben mintegy 48 hold szolloknek iiltettetett be's ez jelenleg Oreghegyi szollonek neveztetik. Az eszak bikahegy egy
elteriilo homokbuczka volt, melly regibb idokben Sashalom nevezettel birt.
1840" ezen buczkak mint egy 100 holdra szinte szolokkel iiltettettek be 's
most uj hegyi szollok nevezetet birjak. E ' homok sivatag masik resze koriilbelol
84 hold ugyancsak 1840^ ev koriil nyarfadugvanyokkal iiltettetett be. Ezen erdoseg a' lakossag kozlegelojebe esven, csak legelo czim alatt ismeretes. A kozseg deli reszen egy alio to letezik, melly "Madaras" nevet visel. E '
tonak ket harmada Jasz Ladany Bene puszta birtokahoz, 1/3 resze pedig Orkeny
kozseg teriiletehez tartozik. A ' to szekes vizet tartalmaz, mi birkausztatasra igen
elonyosnek tartatik. 1848-1853 's 1863k evekben e' koriilbeliil 25 hold teriiletii to egeszen kiszaradva volt.
Orkeny kozseg nevezetessegei koze tartozik a. Nyugatnak Tatar Szent
Gyorgyre vezeto litvonalban letezo homok sivatag, melly Fenyes Elek statistikaja szerent is feneketlennek tiintetik elo. Egyeb ritkasagai a' falu teriiletenek
nincsenek.
Orkenynek az 1857'' evi nepszamitas szerent van 1565 lakossa. Ebbol
Rkath: 1545, - Reform: 5, — evang: 2, unitar: 4, — zsido 9. — A lakossag bir
49 telekkel mellybol 1 a' korcsmeszarszek, 2 a' postaliivatal, 1 a' Plebania's egy
a' kozseg vagyonat kepezi.*
1847k evben dicso emlekezetii ozv: Grassalkovich Leopoldina 0 Exc:, tovabba tettes Santa Gyorgy orkenyi postamester lir, ez utobbi 8(X)0 pftra terjedo
kegyes adomanyozasaik folytan, ugy Orkeny es Tatar Sz: Gyorgy helysegek lakossainak munkaereik altd egy diszes Rom: kath egyhaz epittetett, melly
ugyanis 1847^ ev november 15" Sz: Leopold tiszteletere folszenteltetett. Megemlittetik miszerent 1847*^ evig a' korcsmahazban volt kapolna Sz: Vendel tiszteletere allott, de az ujdon kesziilt templom a' kegyelmes herczegasszony neve
emlekere Sz: Leopold nevere valtoztatott at. - Van tovabba paplaka melly mar
1807k. ^vben letesiilt. Orkeny 1829^ ev ota postaallomassal is bir.^ Orkeny
Pesthez delnyugatnak 7 mertfold Soroksar es Kecskemet varosok kozott egyenes
vonalban fekszik. Az ugynevezett Pest-Aradi orszagut szinte a' kozsegen vonul
keresztiil.
Szomszed hatarok a' kovetkezok: keletnek Jasz Lajos Mizse puszta 2 mfre,
's Vacs puszta_ 1/2 mfre - ejszaknak Hernad puszta 1 mfre - djszaknyugatnak
Gyon falu 1 mfre, Nyugatnak Tatar Sz: Gyorgy kozsdg 1 mfre deinek pedig Jasz
Ladanyi Bene puszta 1 1/2 mfre.
Kelt Orkenyen december 2 1 " 863.
Pethes Janos
jegyzo

Thomas Johan Richter
Szeibert Janos eskiit
Svajer Jakab eskiidt.
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\ Orkeny elso okleveles emh'tese 1385. (Dl 99 040., Bartfai 836. reg.)
2. Orkeny "a meghoditas ota iiresen maradt", azaz 1541 koriil neptelenedett el.
(Kildy 168. sz.) E z idotol lakatian a X V I I I . szazad kozepeig.
3. Orkeny helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev talan torok eredetu, jelentese 'szabad, szabados, szertelen'. (Kiss 492.)
4. Orkeny lakossiga 1856-ban 2172, teriilete 10 797 hold.
5. flirkenyben mar a X V I I I . szizad elcj6n is volt postaaUomas, egyik postamestere
Oberaigner Ferenc ekkor, aki pesti polgar 1699. j u l . 1-tol es aki 1703. . aug 21-t6l Sembery
(Zembery) Ferenc n6vcn szerepel. ( D O M M E R T H D . : Pest varos tarsadahna 1686-1696.
Bp., 1968. 226.)

93.

[299']

PAND

Helynevek
Pand kozsegbol, Pest megyebol.

[299V]

[300']

J -J pg^j Megye, Kecskemeti jarasa, Pand kosseg N: Katai Szolgabirosaghoz
tartozik.
2. ) Ezen kossegnek orszag szerte ismeretes neve Pand, mas elnevezessel
nem birt, 's jelenleg sem bir, - lakossai mind magyar ajkii Reformatusok. 3. ) A ' kosseg elnevezese emlekezet olta mindig iigy iratott. 4. ) A ' helyseg 18 szazadban keletkezett.*
5. ) A* telepites egy reszben Mohatsrol tortent's most is tetemesebb resze
a' lakossagnak Mohatsi nevet visel, - nagyobb reszben a' haza kiilombozo videkeirol ertve magyar videkerol telepiilt.'
6. ) Nev eredeterol ezen kosseg semmit nem tud.
7 ) A ' kosseg hataraban elol fordiillo topographiai nevek Or hegy, dobos
hegy, - had jaratrol neveztetnek valo sziniileg, - tatornyas hegy, - nevet a'
rajta termett tatornyarol kapta, de mar nem termi. Ezen kosseg hataros Kata, PUis, - Alberti, Szent Marton, T : Bicske, Sag
falvakkal, es Zsigri pusztaval.
e' tekintetben egyebb meg nem emb'theto.
Kelt Pan don Dec: 3. 1863.
Markus Daniel
jegyzo

[30l'l

[P. 11.]

Barany Istvan Biro
Molnar Samuel T Biro

Pand kdzseg
Fekszik Pest Megye Kecskemeti jarasaban az iigy nevezett Cserhat also
szelen Tapio Bicske, Sag, Kava, Alberti, PUis, Tapio Szent Marton falvakkal es
Zsiger pusztaval hataros kapcsolatban.
Ezen kozsegnek ezeknek elotte is csak a' jelenben szokasos neve hasznaltatott, 's hasznaltatik jelenleg. A ' kdzseg neve emb'tetik leg korabban a' mult szazadbdl. 's ugyan akkor nepesitetett leginkabb Somogy Megyebol, 's kdrnyEkerdl. -
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A ' kozseg n^v eredeterol jelenben semmi nem tudhato. A ' kozseg hataraban semmi valamely torteneti nevezetesseg mi kivalolag
figyelmet erdemelne nem letezik. Maga a' kozseg ket hegy lanczolat allyan leven
epitve, az ejszaknak fekvo - Dobos hegy, a' Nyugotnak fekvo Or hegy nev alatt
ismertetik, a' mostani eUok emlekezete olta mindeg, ezen elnevezest igen valoszinuleg a' lefolyt harczias idoszak alatt nyertck. Egyebb koriilmeny fel nem emlitheto. Kelt Pandon dec: ho len 1865.'
jegyzette:
Markus Daniel
jegyzo mp

Gal Janos biro
Beda Laszlo eskiidt
[P. H.]

• • *
1. Pand elso okleveles emb'tese 1275. (Dl 1091., Bartfai 79. reg.)
2. Pand 1546-1559-ben nepes telepiUes (Kaldy 143. sz.), 1647-1661 kozott 1,5,
1668-ban 1, 1683-ban 0,75 portas helys^, 1686-1692 kozott lakatian, 1695-ben 1,25 portas hely, 1704-bcn 15 katonat ad a kuruc seregnek. (Kosary 16., 64.) Adozo csaladfoje
1715-ben 26, 1728-ban 28. (Petroci 129.)
3. Pand lakossaga 1856-ban 1252, teriilete 3849,75 hold.

[301 v]

94. PATY

130 3r 1

[303^]

P^ty kozsege leirfsa.
Az 10 pontra. Paty falu fekszik Pest, Pilis es Solt t: e: Varmegyeknek pilisi jarasban Buda fo Varossatol 1 1/4 allomasra; hataros napkeletrol Budakeszi,
- delrol Torbagy es Bia, - nyugodrol Bicske 's Zsambek, - ejszakrol Telky es
Jeno kozsegekkel kiterjedese:
3523 hold 1025 • oil szanto fold
276 »
633 • » Ret es kert
351 » 1230 • » Szollo
973 »
450 • » Legelo
Catastralis
1278 „
650 • » Erdo
8 » 1450 • .» Nadas
264 .»
851 • » termeketlen
all 415 sor szamii hazakbol; van benne ket nagy Kastely szep fekvEsii kertekkel, - 2 Templom es egy Vendegfogado, — koriilbeliil 3000 lelek szam Reformatusok, - ezek koziil vagy 300 egynehany RCatholicus, 1 emeletes Rftus
Iskola, egy rendes, es telen altal egy seged tanitoval, es egy Catholicus oskola
szinte egy rendes tanitoval ellatva.* —
Fekszik egesszen a Volgyben es kornyoskoriil pinczekkel, hoi a Lakossag
szemes gabonajat mint tiiz mentes helyen tartja, koriil veve Orszag utja nintsen,
hanem kozlekedesi, Tatai, Bicskei, Zsambeki, Budakeszi, Budai. Terem tiszta buza es ketszeres, arpa es zab, keves burgonya, es tengeri,
rozs semmi. - ebbol igen keveset penzelhetnek a lakosok, — hanem azt a bor
termes potolja, — igen kemeny tarthatos hegyi borok teremnek, vetekednek a
legjobb videkbeli Magyar borokkal kivalt ha tisztan manipulalnak. Az elott fuvaroztak a lakosok s' abbol nem csak fenntartottak magokat, hanem meg szereztek is, — ez azonban most miutan a Fehervari vasiit elkesziilt,
megsziint, - 's ez altal meg sziint ezen egyetlen egy kereset mod, mellyen kiviil
mas nintsen. Erdoseggel van koriil veve, es m6g is jo ara van az 611 fanak; - terem
benne cserfa, t61gyfa, biikkfa, k6risfa, harsfa, nyarfa, mogyorofa, somfa, jegenyefa es egyebb cseplek. Vadak is vannak az ugy nevezett kopasz vagy is fekete hegyen; iigy mint
6z6k es a k6z6nsegessek; A hegyek t6vib6l eredt egy kis forras, mely a falu k6zepen mintegy 2/3
resznyire vegig foly, es meg a hatarban is, valamint tobb helyeken Malmokat
hajt, - mas kis folyocskak csatlakoznak hozzaja, es Fehermegydben Ercsi
kozsegnel folyik a Dunaba, - a falun keresztiil ket oldalrol fiiszfak, 6s
kiilombfele gyiim61ts fakkal van k6riil iiltetve. -
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A 2ik pontra. - A kozsegnek csak egyfele neve van. 3»k pontra. Mas nevioi iCiiKi sem emlekezik s' maskep sem irtak a mostani
helynevet mint - "Pdty". A 4ik pontra. — Emlittetik azon idotol fogva, mikor a Torokok ezen a
videken laktak, - egyebbkent az Egyhazi iratokban megtalalhato, hogy az [304']
Ecclesia mar az 1640'k evben letezett, - az az rendes lelkesz es egy kis Templom volt.' Az 5'^^ pontra. - Hogy honnan nepesitetett? arrol senki sem emlekszik,
- hanem annyit regelnek, hogy a Torokok alatt ide tevedt egy Patyi nevezetii
ember, kinek a tajek nagyon megtettszett, itt letelepedett csaladostol, s' eppitetett maganak egy kis viskot, 's itt egy kis foldmivelesbol de leginkabb marhatenyesztesbol elt; kesobben mindenfeliilrol osszeszedett tobb mindenfele embereket s' kezdettek egy kis falut epiteni, melyet az 6 neverol neveztek, - s' igy
a Patyi nevbol lett Paty falu. —
Ezt a hatart, a mint az oregek regehk elfoglalta valami Koburg nevezetu
hatalmas liri egyen, hiheto a mostani fenseges Koburg Herczegi csalad egyik
Eldodje, ki itt meg is halt. - s' a mint a Torokoket a 16Jk Szazadban Magyar
orszagbol mar lassankent kiiiztek,' - erre vonult egy Magyar hadsereg, - a
Tisztek oda is szaltak az ozvegy Koburgno hazahoz es annak a 18 eves fiat elvittek jot alias mellett magokkal a Torokok ellen, a fiiinak nagy kedve volt hazajaert a poganyok ellen harczolni, - s ' a mint az iitkozet megkezdodott, a meg
nem egesszen betanitott sarga lova bevitte otet a Torokok koze, akaratja ellen,
s' ott magat vedelmezve elet halalra harczolt, iigy, hogy a Magyar Tisztek otet
mar elesettnek hittek; - azonban valami szerencses fordulataval a poganyok
[304^]
koziil, es a Magyar tabor fele tartott; - nem messze mar attol egy szemkozt
jott szokott torokkel, miutan egyik a masiktol mar messzirol megijedtek,
kenyszeriiltsegbol kellett harczolniok, - a torokot veletlen szerencse kisereteben
lelotte lovarol a fejet levagta, es lovastol a Magyar taborba vitte; - erre a Tisztek, kik mar az edes Anyanak nagy sziv fajdalommal megirtak a fia elestet, rettento nagy orommel, es kitiintetessel fogadtak, - az akaratja ellen lett hos vitezt azonnal Tisztnek kineveztek, es a haborii befejezte utann edas Annyanak
vissza adtak, — ezen holgy Catholica leven, azon ido alatt szamtalanszor Miseket
szolgaltatott elhunyt volt fiaert, - s' a mint az haza erkezett, s' mint kitiintetett vitezt ismet annyai karjai koze szorithatta, nagy oromeben, hogy az egek
ura fiat megmentette, - Paty kozsegenek felet, vagy is az iigy nevezett Also
reszet ajandekozta az e videken letezo volt papoknak, kik azt mai napon is
birjak.'' A 6)^ pontra. Az mar az 5ik pontban foglaltatik. A 7>k pontra. - A Kozsegnek topographiai nevei kovetkezok; - iigy mint:
Malom diilo, a hoi az erintett kis forras a Malmot hajtja. Felso sori es also sori szabad foldek. Kopolyai diilo. - Diszno lapa. Sas feszek. — Szaraz to. - Falu veg. - Nagy gurgyali. - Nagy forrasi. Erdo allyai. - kozep es hegyi dulok. - Kertek kozi to feneki es Verdungi fol- [305'']
dek. Dobogoi, Zsambeki iit melleki, irtvanyi, szaraz retek, es hosszu diilok, ezeknek az eredeti nevoket kipuhatolni nem lehet. —
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Kozaromi volgy. - Itt volt hajdanaban valami nagyszervi epiilet; ugy
mondjak hogy kolostor; melynek a fundamentuma meg most is latszik, - ezen
epiiletnek atelleneben van egy hosszas part, melynek a toviben a ret szdlben egy
kut lathato, - ebbe a forras, egetett cserdp csoveken vezettetett a hegybol, es a
cserepek m ^ most is egesszen 6ps6gben vannak.^ —
A szollo hegyek nevei ezek:
Mezeshegyi, Mariahegyi, Also hegyi, pesti hegyi, Nagykutyahegyi, 6s Kiskutyahegyi, - s' altaljanossan igen jo borok teremnek, mint mar emlitve van. Ezen hegyi SzoUokben meg kovetkezo nevek is leteznek; ugy mint:
Viz alias, pinterhegy, gyongyviragos, es unomhegy. Van egy szaraz to nevii, es tofarkai, ezenkiviil egy szaraz reti nadas, ezek
a legeredetibb nevek, s' mas valami erdekesekkel nem birnak, minthogy Nad terem bermok. A hegyekben vannak ko banyak, - a koveket csak egyszerii epiiletekre,
pinczekre, es kutakra lehet hasznalni, - az ugy nevezett fekete, vagy is kopasz
hegy aljaban igen tiszta feher fold van, mit is az epiiletek vakolasara nagyon
lehet hasznalni. Potlolag meg az egyik Kastelyrol nehany szot: —
Ezen Kastelyt epitette Baro Splenyi Ignacz Ur 6 Excellentiaja ki is Garda
kapitany volt, ennek a keritdse csupa puska csovekbol all, meg a regi hosszu, s'
vastag puska csovekbol, - s' landzsa formakban diszlenek, - ennek a jelenlegi
birtokossa Meltosagos Varady Josef Ur nyugalmazott kir: udv: tanacsossa ki is
mint birtokos l/9ed reszt bir,* - a tobbit birjak a Becsi Sc6t-benczek nevii
szerzetesek, kiknek a fo papjok Magyar Orszagi Indigena, es Telky Apatsagi
czimmel bir. Kelt Patyon Februar 6an 1864ik evben.
Tarajossy Antal
Gall Istvany
jegyzo altal
biro
Finta Josef
Eskudt
• » *
1. Paty lakossaga 1856-ban 2145, terulete 6703 hold.
2. Paty elso okleveles emlitese 1286. ( D l 1195., Bartfai 116. reg.) A reformatus
gyiilekezet 1626-1629-ben mar fennallott. (Dercsenyi I . 603.)
3. A torokot a X V I I . szazad vegen uztek ki Magyarorszag kozponti teriileteirol.
4. A z anyarol es veletlen vitez fiarol elmondottak legenda. Paty, vagy egy resze
1286-ban mar a telki apatsage volt, a kisebbik reszet ekkor vette el I V . Laszlo Csak nembeli Chomaz (dictus) Paltol, mert az a margitszigeti apacaknak a birtokait pusztitotta es
adta a margitszigeti apacaknak. Paty 1 5 4 6 - 1 5 5 9 kozott puszta (Kaldy 78. sz.), 1 6 4 7 - 1 6 6 1
kozott 5,5, 1668-ban 3,5, 1683-ban 2 portas helyseg, 1686-ban lakatian, 1689-t6l ujjatele
puL (Kosary 18.) Fele-fele aranyban a Kohary csalade es a telki apitsage 1728-ban, adozc
csaladfoje 1715-ben 3 1 , 1728-ban 62. (Petroci 139.) Paty helyneve puszta szemelynevbo
keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul szolgalo szemelynev valoszinuleg nemet eredetu
(Kiss 217., 504.)
5. A kozseg deikeleti vegeben nagy kiterjedesu romai telep maradvanyai, a kozsef
belteriileterol romai sirokat es feliratos koveket ismeriink. (Dercsenyi I . 602.)
6. A kastelyt 1825-ben epittette baro Splenyi Jozsef, kesobb a Ditskey Varady csa
lad birtokaba kervilt. A becsi jellegii empire ritka korai peldanya. A keritesehez 350 puska
csovet hasznaltak fel. (Dercsenyi I . 6 0 6 - 6 0 7 . )

95. PfiCEL

Helynevek

[309']

P^czel kozsegbol, Pest megyebol, 's a' kozseghez tartozd
Locsod pusztabol.
Felelet:
1. A ' kozseg tartozik tekintetes nemes Pestvarmegye Vaczi jarasahoz, most
Izsaszegi szolgabiroi kervilethez.
2. A ' kozsegnek egy neve 6\: Peczel, - s ez esmeretes orszagszerte.
3. A ' kozsegnek mas elnevezese nem volt.
4J Annyi volt kinyomozhato, hogy 1689 evben Neihzes es vitezlo Kajali
Andras volt foldes ura a' kozsegnek, 's korul belol 250. lelket szamlalt.'
5. Nem tudatik.'
6. Semmit.'
7. Rakos folyo, — a' falu alatt folyik keresztiil az ott elnyiilo also es felso
hosszu ret dulon; — e' mellett van a': Kelo diilo, szanto fold es legelo, - ezen
diiloben a' szanto foldek meg kovetkezo diilo nevek alatt esmeretesek: Kalap,
Dobogo, es Bogaras diilo, - a' legelot Csunya-nak nevezik, mert vizmosasos
hegy volgy, - ugyan ezen diiloben van az Isten arka. 8-10 olnyi melysegu
vizmosas, godor ket agra. - Izsaszeghati diil6', szomszed Izsaszeg ko'zseggel hataros, szanto fold, 's keves legelo, - ezen diilo magas hegytetot szelesen foglalvan el, a' hegynek egy reszet: Lato hegynek nevezik, mivel onnet az egesz
kornyeket a' Dunaig belathatni: ezen reszen a' hegynek van a' Latoi csarda,
Izsaszegrol Pestre vivo mellek fo* lit mellett; - masik reszet Var hegynek nevezik; a' nep monda utan valaha itt epiilt var volt, 's alatta a' falu fekiidt;" Mogyoros volgy: ket hegy kozt benyulo kaszallo, 's legelo, - Kerek volgy: a'
hegy oldalban kereken beszegellett legelo; - Szurdok: ezen szelesen nyiilo
magas hegy egyik csiicsat Izsaszeg fel6 keresztiil metzo mely szoros iit. - Hidi
szollok, vagy Tul-lati dulo, szollo hegy, a' falu alatt nyulo reteken tiil, a' varhegy oldalaban, — a' rakos foly on levo hidtol (: mert mellette fekszik :) vagy
pedig a' reteken innen a' falu alatt felnyulo csatari diildi^ szoUokbol valo belathatasarol vette nevet: Tullati. - Eddig van a' hatar eszakkeleti resze. Szilas volgyi diilo; szanto fold, ret, es legelo, - ezt a' dulot keresztiil hasitja melyen egy szoros iit Dusnok-nak hivjak. Harsas diilo, - erdo, legelo es

[309v]

276

[310']

[310V]

PESTY FRIGYES HELYN£VTARA

szanto fold, - ezen diiloben van az Emberolo, mintegy 50 holdnyi szanto fold,
tovabba a' Virag hegy, szanto fold es erdo; - Kiitvolgyi diilo, szanto fold, legei5
erdo; - Felso kotabali diilo: szanto fold, erdo, heres ret, es legelo; ebben a' diiloben van: Sukoro nev alatt erdo, tekno forma mely volgyben s hegy
oldalon, - Pap erdeje, most szanto fold es legelo, hajdan erdo volt a' ref: egyhaz tulajdonaban, - Sarkany rugas, godros legelo' es szanto fold, - Cseresnyes
volgy: szanto fold, es legelo, - farkas r6sz, szinte erdo, hajdani farkas nevii tulajdonosatol vette nevet, — Lebuki: csoszhaz egy magas hegy aljaban, — mellette
Szurdok, ismet egy szoros melyiit Sap fele vivo liton. Szaraz hegyi diilo, —
szanto fold, 's legelo, - ez a' diilo a' leg nagyobb magaslatot foglalja magaban,
's a' hegy tetejet Bai temetesenek hiyja a' nep, egy ott agyon vert, 's eltemetett
Bai nevii kondasrol. - Also kotablai diilo, szanto fold, kaszallo es erdo, - ebben a' diiloben van: Kopasz hegy, valaha erdo volt 's most szanto foldek. Csatari diilo, szollok a' Sukoroi erdo feletti hegyen, - ezen diilonek a' nep egy
reszet Boncsok-nak,* egy reszet Nyogo, 's egyreszet Hasznos-nak nevezi, - a'
Boncsok resz: hegy oldalaban arkas, godros, a' nyogo: magas hegy oldal, a' hasznos: valaha legjobb bort termett. Bartoshegyi diilo, legelo a' falu felett, es
szanto fold, kiterjed a' Maglodi, Ecseri, es R. Csabai hatarokig egeszen le a'
Rakos folyoig. Peczel kozseghez tartozik: Locsod puszta, ezen egy neve el, 's esmeretes
orszagszerte, mas nevet senki se tudja, valamint keletkezeset sem, - lakoi a'
szomszedos kozsegekbol valok, mint az egyes birtokosok cseledjei. A ' n6v eredeterol mitse lehet tudni.''
a' 7. sz-ra. Forgacs-hegyi diilo, szanto fold, ret, legelo es erdo, - Teli
zoldes diilo, - szanto fold, ret, legelo, es erdo, Kotlinai diilo, erdo es szanto
fold, - e' diiloben van: Kis varhegy, es Nagyvarhegy - a' nepmonda szerent
valamikor erdssegiil szolgaltak. Forroi diilo, szanto fold, ret, legelo es erdo, —
nevet vette egy ott levo forras kuttol, melyben oly tagas nyilason omlik fel a'
viz, 's oly nagy mennyisegben foly ki folytonosan, hogy: malmot hajt, - Tegla
volgy, e' duloben van, most kopar legelo, hajdan tegla egeto hely volt, - Pokol
volgy, ugyan abban a' diiloben siirii berek, Harmas volgy, erdo, harom egyiitt
hegy kozt szanto fold, 's ret, - Cziczkai diilo, szanto fold, ret, legelo, es
erdo, - es itt van a' cziczkai tanya, es csarda, - nevet vette hajdan a' csardan
ki festve volt macska czimertol, — Kaba volgyi diilo, szanto fold hosszu
volgyben nyulik el. A' Teli zoldes diiloben van az iigy nevezett: Csalanyos, erdo volt, most
szanto fold, — tovabba Vadalmas: volgyes erdo. K611 Peczelen® 1864 januar 27en.
jegyzette
Sziics Ferenc
jegyzo

[P. H.]

Peczel kozseg, Helynevek oszveirasa.

Nemet Andras
Biro
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1. Pecel elso okleveles emlitese 1338. (Dl 75 374.)
2. Pecel 1546-1559-ben nepes telepules (Kaldy 202. sz.), 1647-1683 kozott 1 portas falu, 1686-ban lakatian, 1689-t6l telepul ujja, 1695-ben 1,25 portas hely stb., 1704-ban
11 katonat ad a kuruc seregnek. (Kosary 17., 71.) Foldesura 1728-ban Raday Pal es Fay
Ferenc fele-fele aranyban, 1715-ben 26, 1728-ban 71 stb. adofizeto csaladfoje van. (Petroci
135.)
3. A Pecel helynev puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev nemet eredetii. (Kiss 504.) P A U L E R G Y U L A a nevado szemelyt Peter
kiraly ( 1 0 3 8 - 1 0 4 1 , 1044-1046) fotanacsosaban, Pecilben veil felfedezni. (Dercsenyi I .
608.)
4. A Varhegyen bronzkori telep letezett. (Dercsenyi I . 608.)
5. Lehetseges, hogy cgvkori pajzskeszito, fegyvergyarto nepesseg telepe volt.
(Heckenast 97.)
6. Boncsokra lasd GodoUo 5. jegyzetet.
7. Locsod egykori telepiiles elso okleveles emlitese 1326, ekkor emlitik a Sukoro
erdot is eloszor, amelyik elozoleg a diilok felsorolasaban szerepelt. (Dl 28 575., Bartfai 207.
reg.) Locsod helyneve valoszinCfleg szlav eredetu, a lovce, lovci szarmazeka, jelentese 'vadaszok, fogok' amelyhez a magyar -d helynevkepzo jarult. (Kiss 384., 447.)
8. Pecel lakossaga 1856-ban Locsod es Sziget pusztakkal egyiitt 1881, teriilete osszesen 6965 hold.

96. PEREG

[307']

Helynevek
Pereg kdzs^bdl, Pest megy^b^l.

[307V]

[SOSf]

ISO pontra. - Pest-Pilis - es Solt t. e. varmegye pesti jaras Dabasi keriilet
- , ezen taj duna mentenek hivjak, mivel a Dana mellett van.
2ik pra. - Kozsegunknek mas neve nincsen jelenleg mint Virag Pereg. 3ik pra. - A ' kozsegnek volt hajdan mas elnevezese is t. i . Viragos Berek.
4'k pra. - A ' kozseg emlittetik legkorabban 1668ban a'midon megtelepittetett Katai Ferencz nehai foldes ura altal, a' ki akkor tiltakozo levelet kiildott
Raczkeve varos tanacsanak miszerint ezen hatart, valamint a' szomszed hatart,
Kapufat - a' mostani Balvanyos pusztat is ne mereszelje elfoglaltatni az ujonnan telepitett emberektol.^
Akkor csak mint gyarmat, 1766ben mar mint falu emlitetik.'
171 lik evben kesziilt a' helyseg pecsetje.'
1733ban alapittatott plebania a' kozsegben.
1771 ben a' kozseg, a' mindig nagyobbodo Duna arjanak kiteve 16ven, a'
Dunatol mintegy fel oranyira eso dombossabb helyre kenytelenitettek a' lakosok falujokat epiteni, es vegkep oda koltozni, — es innen maradt ezen regi falu
helyenek helyes elnevezese is: Belsofalu."
5'k pra. - Kiilonfele videkekrol, magyar es Toth nepekbol.
6^^ pra. - E ' kozs6g nevenek eredeterol es ertelmerol azt lehet tudni hagyomanybol hogy azert neveztek Viragos Bereknek, mivel azon a' helyen a' hoi
a' kozseg legeloszor epiilt - a' Duna mellett — temerdek sok rozsa es mas vi
ragos bokrok es berkek leteztek.^
7>k pra. - A ' kozseg hataraban elofordulo tobbi topographiai nevek ezek
mezo, diilo, szanto, legelo, kaszalo, puszta, erdo, hatar, tanya, csarda, major
szallas, kert, szollos, arok, halom, domb, kiit, er, to, folyo, ret, sziget. - Man
delka egy kiilonos. legelo resznek elnevezese, melynek helyi magyarazasat a' je
lenkorban senki sem tudja. - Letezik azonfoliil a' hatarban egy ugynevezet
Tekereser, mely valaha folyo lehetet, es most is ha Duna kiont abban mutatj;
rriagat a' vizfolyas legeloszor, mintegy 4 mertfoldnyi hosszu tekervenyes uta
tesz mig a' Dunaba er. - Nagyer, mely szinte oly termeszetu, mint az elobbeni
kevesebb tekervenyesseggel. - Toltes a' kozseg alatt, mely a' kozseget a' Dun
arjatol vedi. —
A ' kozseghez tartozik Puszta Bankhaza a' hires Bankbannak hajdani bii
toka, 6s majorja, a' melyrol Bankhazanak neveztetik.* -
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Tovabba Puszta Szent Ivany, - hajdan falu,'' - a' hoi nevezetes tdlt&ek
voltak (: v6dgatak :) a' Duna arja ellen, mellyeket 1838i'' evben a' Duna aija
atszakasztvan, Fiilopszallast es Szabadszallast is elarasztott habjaival. Ezen
tolt&ek elszakasztasa kovetkezteben oly mely godroket mosott a' viz, a' toltesek helyein — agyagos nev alatt —, mellyeknek alig talalni feneket; az agyagos
nev pedig onnan vette eredetet, hogy a' nagy es sebes viz folyas a' termo foldet
elhordvan, tiszta agyagot hagyot a' foldszinen.
Kelt Peregen* 1864Jk evi Januar 27en
K6s6i Jozsa Jegyzo

Repas Pal mk
biro
[P. H.]
« « *

1. Pereg elso okleveles emlitese 1312. (Dl 86 920.)
2. Pereg 1546-1559 kozott kisebb telepiiles (Kaldy 183. sz.), a X V I I . szazadban
puszta, 1690-ben mar lakott hely, 1715-ben 22, 1728-ban 31 adofizeto csaladfcje van.
(Petroci 129.)
3. Pereg eddig ismert legkorabbi pecsetjen V I R A G P E R E G 1711 olvashato. ( P m L ,
Pecsetgyujtemeny)
4. Az esemeny 1741-ben volt. (Dercsenyi I . 448.)
5. Pereg helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, alapjaul a regi
magyar Perek szemelynev szolgalt, amelynek eredete nem tisztazott. (Kiss 508.)
6. Bankhaza elso okleveles emh'tese 1384. (Dl 44 223.) Masik neve ekkor Hazugh es
a hclyi eredetu Bankhazai csalad birtoka. Bank ban Pest megyei birtokaira nezve nincsenek
adataink. Bankhaza helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul szolgalo szemelynev a szemelynevkent is hasznalatos magyar ban meltosagnev szarmazeka. (Kiss 88.)
7. Szentivan telepiiles elso okleveles emlitese 1315. (Dl 86 933.) E z a Szentivan a
budai szandzsak 1559. evi osszeirasaban nem szerepel.
8. Pereg lakossaga 1856-ban 1181, Szentistvan (helyesen Szentivan) puszta 40, Bankhaza puszta 6, osszesen 1227; terulete osszesen az elobbieken kiviil meg a lakatian
Balvanyos pusztaval 9384 hold.

9 7 . PfiTERI

[312']

Helynevek
Peteri kozsegbol, Pest megyebol.

[312V]

[313']

ISO pontra: Peteri tartozik Pest Pilis es Solt t. e. megyekhez - Pesti budai
keriilet - Pesti jarasahoz. — utolso posta U116. 2ik pontra Peteri kozsegnek egy neve van bar mely nyelven ugyan az —
csak tot nyelven "Peterka"nak mondatik, s az ismeretes orszag szerte. —
3dik pontra E kozseg mas elnevezessel 1472 ev elott Puszta Peterinek hivatott. 4dJk pontra Kozsegnek emlittetik legkorabban 1742ben.i
5dik pontra E kozseg 1742ben Bohus Daniel volt foldes ur partfogasa
altal nepesitetett - Zolyom megyebol evg: protenstansokbol - kik nyelvre
szlavok. - jelenleg vegyes tot es magyarok.'
6dik pontra. A nev eredeterol - es 6rtelmer6l itt senki mit sem tud sem koztudomasbol, sem irott hagyomanybol, - koztudomas szerint csak
annyit, hogy 1742 ev elott, a kdzseg jelenlegi helyisegetol mintegy 1/4 dranyira
egy nehany haz es templom volt, mik azonban a tdrdk 's: tatar dulaskor elpusztitattak. - a hely a jelenlegi kdzsegtdl ejszaknak esik - s templom helynek
hivatik.' 7ik pontra. A kdzseg hataraban eldforduld topographiai nevek: Zselleri
diildk - Tiszteletbeliek diilldi - Fdldes gazdak 1 - 2 - 3 - 4 - 5 szamu diilldi. Szilas es peresi diilld — Fdldes urasag erdeje Peteri putri csarda Tetei puszta
orszag iitja menteben. O hegyi diilld - szdlld hegy. — Urasagi tablak.
A kdzseg all, Monor Gydmrdi fd litzabdl — szaraz sor, 6s templom mellettibdl. - ezen litzai, a fd litzat es szaraz sort kiveve - felette katskaringdsak es
rendetlenek. - Ve|re: Ezen kdzseggel hataros - del keletrdl Monor varos hatara
- del nyugotrol UUd kdzseg hatara — nyugot ejszakrol Gydmrd — es ejszak
keletrdl Mende kdzseg, ugy Billa es Tete pusztak hatarai."* —
Nepessege 1040 lelek anya nyelve tdt - anya egyhaz — kivald szep protestans templommal. - hatarja tagositatott 1859ben egy tagba minden vdlt urbarialistanak, — vaspalyai allomas Monoron es LJlldn van — a kdzsegtdl 1/2 dranyi
tavolsagra.^ Kelt Peterin Dec: 28an 1863. Horeczky Gusztav
Jegyzo

Novsa Andras Bird
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1. K t e r i elso okleveles emlitese 1264 koria. (Dl 577., Bartfai 44. reg.)
2. Peteri 1546-1559-ben kisebb falu (Kaldy 234. sz.), a X V n . szazadban puszta,
1742-ben Petofalvi Bohus Daniel telepiti ujja (Dercsenyi I . 630.), elso megyei osszeirasa
1748-b61 valo, 1760-ban 32 adozo csaladfcge van. (Petroci 135.)
3. A Peteri helynev a magyar Peter szemelynevnek -i kepzos szarmazeka, jelentese
Petere. (Kiss 510.)
4. Tete egykori telepiiles elso okleveles emh'tese 1330. (Dl 56 719.) Billere lasd
Mende 4. jegyzetet.
5. Peteri lakossaga 1856-ban 929, teriilete 1928 hold.

98. PIUS

l^l^r]

Helynevek
Pilis kozsegbol, Pest megyebol.

(314V]

[315r]

J pjijj ^Varos - tartozik Pestmegydnek pesti jarasahoz.
2. A kozsegnek miota fenn alt es emlitetik, mindenkor csupan es egyediil
Pilis neve volt.
3. - 4 . ElofordOl Pilis mint puszta mar 1720 - elott - 1722ben azonban
mar falunak kellett lennie, mivel mar ekkor Anyaegyhazat kepviselt, mirol az
ev. ag. hitv egyhaznak 1722dJk evrol szollo anyakonyvei tesznek bizonysagot.
5. A totajkii kozseg - leginkabb Nograd es Hont megyebol nepesitetett,
sok csalad mai napig is azon kozsdg nevet viseli a mellybol ide szakadott - mint
Sziragi, Legendi, Lehotzky, Urbovszki, Pribelszki, Plachtinszki sat.^
6. Honnet vette a kozseg nevet? vagy mit jelentsen e szo Pilis, azt sem
szohagyomany utan, sem irott vagy nyomtatott emlekbol kipuhatolni nem lehet, miutan illyenek a kozseg birtokaban nincsenek. Hihetoleg a telepito tetszes
szerint valaszta a nevet, — s talan eppen a dunantuli, szinte Pilis nevii, regi idoktol ismeretes kozseg iranti eloszeretetbol.' 7. A kozseg hataraban elofordulo topographiai elnevezesekbol kovetkezok
ismeretesek.
a. ) dolina — totul volgy — volgyelet — itt a hatarban levo tolgyfa erdot
jelenti — hegyes volgyes fekvesen^l fogva.
b. ) magos - magosi foldek — egy teriilete a hatarnak, melly emelkedettebb fekv6set61 kapta a nev6t, reszint fennsikot is kepez.
c. ) lapos - laposi tabla - sikfold - szantofold.
d.) bazsanicza - szarmazik a tot bazsan-tdl mi faczant jelent, nevet, az itt
hajdanta nevelt faczanoktol vette. e. ) papberek - alkalmasint attol vette nev6t, hogy egykor itt voltak a lelkesz foldei. —
f. ) halesz - igy neveztetnek a kozseg keleti oldalan fekvo szolok. g. ) sashalom - hegyes r6sze a hatarnak - magasabb fekvdsu szantofoldek.
h. ) sarkany rugasok — meredekebb hegyoldalak, melyek szantasvet^sre
nem hasznalhatok.
Kelt PUisen' 1863 Decern. 17en
Malik Adam biro

Kovacs Ferencz
jegyzo
[P. H.]
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1. Pilis elso okleveles emUtese 1326. (Dl 41 165., Bartfai 208. reg.) Lakott telepiiles
1546-1559-ben. (Kaldy 312. sz.) Beleznay Janos telepiti lijja 1723-t61, 1728-ban 47 adozo
csaladfqe van stb. (Petroci 129.)
2. Pilis helynev szlav eredetii, jelentese 'kopasz hegyteto', novenyzet nelkiili hely, ^
magyarban tonztira, azaz 'kopar, kopasz' hely jelentesfejlodes ment vegbe, azert valoszinu,
hogy a szlav eredet ellenere Pilis helyneveink a magyar nevadas eredmenyei. (Kiss 513.)
3. Pilis lakossaga 1856-ban 3006, teriilete 7804 hold.

99. HUSCSABA

[316']

Helynevek
P: Csaba kozsegbol, Pest Pills 6s Solt megyebol.
Pilisi szolgabircK jar^ban.

[316V]

[317']

1 A kozsegnek honnan eredt megnevezese? "Pilis-Csaba"
1. A ' megnevezeset "Pilis" az ugynevezett's orszag szerte ismeretes "Pilis"
hegysegtol nyerte, miutan a kdzseg Pilis-Szantd es Sztkereszt t. i . a nevezett
hegy tulajdonos kdzsegek kdzeleben fekszik es mivel ez utdbbi 2. kdzseg a legregiebb egyhazi anyakdnyvek tanusitasa szerint (: 1736 :) P. Csaba kdzseg
plebaniajahoz tartozott. - "Csaba" nevet pedig (a hajdanaban it vonult Csaba
illetdleg "Chaba" vezertdl nyerte.*
2. Mikor es honnan nepesedett a kdzseg? es mikor emUttetik ez legkorabban?
P:Csaba kdzseg amlittetik az 1777ik evtdl, melly iddszakban a "Szt.
Qarardl" czimzett apaczak tulajdona volt a helys6g, es Zsilzori, mint az emlitett
szerzet javadalomi Igazgatdja, kezde - az ugynevezett "Szalasi" diiloben - a
helyseget allapitani. - Ezen egy ennek sikeriilt, a mar akkor stabil lakasokkal
birt lakdk szorgalma altal - kdriilbeliil 24 telket helyreallittani. - A helyseg
honan nepesedett senki sem emlekszik, annyi azonban bizonyos, hogy a lakossagnak tdbbsege tdt volt.'
3. Hany diildre van a helyseg felosztva, es hogy neveztetnek ezen diildk?
3. Eszaknyugatnak fekvo szantdfdldek "Szallasi" fdldeknek valamint azon
duldben fekvd illetdleg elvonuld erdoseg szallasi erdonek, a mellynek az ejszaki
reszen felnyiild hegye "Kopaszhegy"nek neveztetik. - A ' tobbi hegyeket illetdleg, leteznek meg, es pedig: a helyseg deli reszen fekvd erdd hegy "Fleischhacker K o p f ugyan azon iranyban "Szivinyak" "Uppina" delkeletnek
"Heuberg", ejszakkeletnek egy homokos egy homokos hegy "Sandberg" es
"Postwiesen" nev alatt. - A ' tdbbi diildk, mellyek reszbdl del nyugot, delkelet, ejszak nyugot es ejszak keletnek fekszenek, neveztetnek: "Kelleracker,"
"HajnarScker," "Kanaszberek" "Hrabina" "Krautlanderacker" "Krautwiesen"
"Klehwiesen" es "Lange Wiesen" - melly diildk szantdfdldeket, hereseket es
kaszald reteket foglalnak magukban. Tavak's mocsarok nem leteznek miutan az
egesz hatarnak a talaja reszint futd homok es kaviccsal van elhintve. - Megjegyzendo tovabba hogy a helysegen keresztiil vonul a Buda-Becsi orszagut,
mellynek deU oldalan egy " Marien Park" nevii, 's az ugy nevezett "Zsambeki
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lit" melletti ugyan deli erdo reszen egy "Szilvaskert" nevii a mellyben az ugynevezett "Elisabethen Brunn" nevii kut talaltatik - igen regenyes setanyok 0
Fensege bold. Josef Nador, mint az uradalom patronusa altal rendeztetve. Kelt P. Csaban' 864 februar ho 22en
Szendhy Laszlo mp
helyseg Jegyzoje

Zillich Matyas
biro
* * *

1. Piliscsaba helyneve a magyar Csaba puszta szemelynevbol keletkezett. (Kiss 153.)
A Pilis elotagra lasd Pilis 2. jegyzetet.
2. Elso okleveles emUtcse Csaba neven 1263. (Krit. jegyz. 1368.) A budai apacak
birtoka, a budai szandzsak 1559. evi osszeirasaban nem szerepel, 1626-1628 kozott reformatus egyhazarol tudunk, tovabbra is hianyzik a portalis osszeirasokbol. (Dercsenyi 1. 646.)
Adozo csaladfoje 1715-ben 17, akiket lij telepeseknek neveznek. (Petroci 139.)
3. Piliscsaba lakossaga 1856-ban 1172, teriilete 4053 hold.

100.

I318'1

PIUSSZANTO

Helynevek
Pilis Szint6 kdzs^bdl, Pest Pilis's Solt 1.1.
megy^bdl.

[318V]

ISO pontra. Pilis Szanto kozseg Pest Pilis 's Solt t. e. Varmegyehez es a
Pilisi jarashoz tartozik. 2^^ pontra. A kozseget Pilis Szantonak hivjak es ezen nev alatt osmeretes
orszag szerte mas elnevezese nincsen. —
3'k pontra. Hogy volt e hajdan a kozsegnek mas elnevezese az nem tudatik.
4>k pontra. A kozseg allitolag legkorabban emlitetik 1600'kev ota.'
5ik pontra. A kozseg allitolag felso magyarorszagbol nepesedhetett mert
mindjajan tot ajkuak.'
pontra. A kozseghez tartozik a Pilis hegynek egy resze mellynek
berczen egy koriilbelul negy olnyi kiterjedosegii barlang letezik,' van egy
kobanya mellyben garadicsok so darallok es egyebb az epiiletekhez kemeny
kobul szukseges munkak keszitetnek, ugy szinte egy feher agyag is asatik
mellyet a piktorok szoktak hasznalni, van a Pilis hegy also oldalan egy forras
melly nagyon jo izzii vizzel bir, mely a kozsegbe nyaron altal be is folyik. 1'^^ pontra. Egyebb nevezetessegek nincsenek. Kelt PUis Szanton'* 1864ik evi februar ho 24".
Stepanics Antal mp.
Jegyzo

1^20']

Pilis sziintd kozseg l e i r ^ .
1. PUis Szanto kozseg Pest PUis 's Solt t. e. Varmegyehez 6s a PUisi
jarashoz tartozik.
2. A kozseget Pilis Szantonak hivjak es ezen nev alatt osmeretes orszag
szerte mas elnevezese nincsen.
3. Hogy volt e hajdan a kozsegnek mas elnevezese az nem tudatik.
4. A kozseg legkorabban emlitetik IdOO'k 6vben.
5. A kozseg allitolag felso magyar orszagbol nepesedett mert mindjajan tot
ajkuak.
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6. A kozseghez tartozik a Pilis hegynek egy resze melynek berczen egy
koriilbeliil negy olnyi kiterjedesii barlang letezik, van egy kobanya mellyen sodaralok, garadicsok, oszlopok es egyeb az epuletekhez kemeny kobol szukseges
munkak keszitetnek, ugy szinte feher agyag is asatik helyben mellyet a szoba
fdstok szoktak hasznalni, azonkiviil mesz is egettetik, van a Pilis hegy also oldalan egy forras mely nagyon jo vizzel bir.
7. A kozseg hataraban elo fordulo tobbi topografiai nevek elnevezese
kovetkezo, a kozsegi utczak elnevezese fo utcza, temeto fele ut, Pilis Szt: Keresztre ut, Chehovra utcza, Sziget utcza, Uszke nevii foldek 's retek a Kalva- [320^]
rianal, Almafanal szanto foldek es retek, Roncsa Ronoszi szantofoldek es retek,
Pilis Csabai ut mellett szantofoldek, Potronci retek, F . Ruta retek, Vorosvari
volgybe koveknel retek, Peti Radi szantofoldek es retek, also retek szanto foldek es retek, Zamosztkom szantofoldek, Nagy Placsko szantofoldek es retek,
Kis Placsko szanto foldek es retek, Zseller kenderfoldek szantofoldek, Kaposztasok szantofoldek, Zahumnicze szanto foldek es retek, temetofold szantofoldek, csevi szanto foldek a Csevi hatarnal Esztergom varmegyevel hataros, Uj
foldek szanto foldek, Taliko szantofoldek, Ribnicsek szantofoldek, Za otudnu
szantofoldek, Irtvany a Csobankai hatarnal hegy alatt szollok, hosszu hegy erdo,
Uj iiltetesek szollok, hosszu hegy alatt szollok, nagy kihajtas alatt szollok, Kemenczek folott szollok, Budai ut mellett szollok, Kendereseknel szollok, Kenderesek folott szollok, Kihajtas folott szollok, nagy Kihajtas folott szollok,
Vorosfold szollok, magos es Pilis hegy erdok, Ribnicsek erdok mellyben nyulak [ 3 2 H ]
rokak es ozek vannak, Pilis hegy alatt legelo.
Egyeb nevezetessegek nincsenek. Pilis Szanton 1865 evi Decbr ho 22".
Stepanics Antal mp.
Jegyzo

Liko Adam
Biro

* • *
1. PUisszanto elso okleveles emlitese 1299. (Dl 16 746., Bartfai 157. reg.)
2. Pilisszanto 1546-1559-ben puszta (Kaldy 80. sz.), a X V I I . szazadban is, 1715-ben
23, 1728-ban 50 adofizeto csaladfoje van. (Petroci 139.)
3. A K o f i i l k ^ e n oskori leleteket talaltak. (Dercsenyi I . 649.)
4. Pilisszanto lakossaga 1856-ban 1040, terulete 2381 hold.

1 0 1 . PILlSSZENTKERESZr

[322']

Helynevek
PUis Szt: Kereszt kozsegbol, Pest Pflis's Solt t. e. megyebol.

[322V]

[323']

ISO pontra. Pilis Szt: Kereszt Pest Pilis's Solt t. e. Varmegyehez es a Pilisi
jarashoz tartozik. 2clik pontra. A Kozseget Pilis Szt: Keresztnek hivjak es ezen nev alatt
osmeretes orszagszerte, kiilomben malomkanak, vagy pedig totul (:Mlinki:)-nak
is elnevezik az ot levo ket regi patak malmoktol. 3'^^ A Kozseget hajdanaba Pellusium, Bellicumnak is hivtak. 4szer A Kozseg mikor emlitetik legkorabban azt ugyan tdkeletesen nem
lehet kipuhatolni hanem alitolag 1600ba epiilhetett minthogy 1765'^ 6vben
epitettek a templomot a kozsegbe hajdan volt temeton melly a kozseg kozt vagyon.* 5szor A Kozseg allitolag felso magyar orszagbol nepesedhetett mert mindjajan totajkuak kiveven enynyihany nemet csaladot kik mas kozsegekbol ide
hurczolkodtak.'
6szor A kozsegnek neve iras szerint Pilis Szt: Kereszt nevet visel emlekezetere azon kolostor es templomnak ( ad s. Crucem) mellyet Eusebius Esztergomi kanonok 1250. evben maganossagba vonulva Szt: Pal magyar szerzet
szamara epitetett mint ezt Fo Tdo Pauer Janos Szekes fehervari papnevelo intezetben lelki igazgato 's a t. az jelenleg apat 's kanonok " A z Egyhazi rend
£rdeme Magyar orszag torteneteben czimii l^o konyvenek Arpadok evszakabol
65 lapon bizonyitja, de ezt olvashatni (Legendae Canonicorum Strigoniensium)
czimii konyvecskeben is az Eusebius eleterol. Ezen kolostornak meg alapja is
megvan es itt ott benne oly t6glak es faragott kovek talaltatnak, mint a minoket
a mostani kor is aligha tud szebbeket folmutatni. - Azon kiviil azt is alitjak
hogy Szent Gertrud ereklyeje volna ezen kolostor romjaiban fellelheto. Ezen
volt kolostor helye egy fel fertaly ora jarasnyira a kozsegen felul vagyon. 1^^ pont. A kozseg hataraban fekszik az ugynevezett nagy Pilisi hegy
mellyrol nagy tavolsagban levo videkeket is lathatni 's a mely ezen a tajon a
legmagassabb es tetejen nagy rengeteg Erdovel bir. Ennek aljan egy barlang letezik mellyet ordogluknak nevezik, ennek melysege ugyan nem tudatik hanem
allitolag Esztergomik vezetne, azonkiviil ezen Pilis hegynek oldalan latczanak
nagy kosziklas kapuk 6s a hegyen ozek es szarvasok tartozkodnak. - Vannak
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azutan a hatarba tobb forrasok mellyek a falun keresztiil folynak es a malmot
hajtjak.
Egyebb nevezetessegek nincsenek. —
Kelt PUis Szt: Kereszten 1864ik evi februar ho 21
Stepanics Antal mp.
jegyzo

Pilis Szt: Kereszt kozseg leirasa.

[324']

1. PUis Szt: Kereszt kozseg Pest Pilis 's Solt t. e. Varmegyehez es a Pilisi
jarashoz tartozik.
2. A kozseget Pilis Szt: Keresztnek hivjak es ezen nev alat osmeretes orszagszerte, kiilomben malomkanak vagy pedig totul ( mlinkinak :) is elnevezik az
ott levo ket r6gi patak malmoktol.
3. A kozseget hajdanaba Pellusium, Bellicumnak is hivtak.
4. A kozseg mikor emlitetik legkorabban azt ugyan tdkeletessen nem lehet
kipuhatolni hanem allitolag 1600 6vben 6piUhetett minthogy 1765ben epitettek
a templomot, a kozsegbe hajdan volt temeton.
5. A kozseg allitolag felso magyar orszagbol nepesedhetett, mert mindnyajan totajkuak, kiveven egynyihany n6met csaladot kik mas kozsegekbol
jottek ide lakni.
6. A kozsegnek neve iras szerint Pilis Szt: Kereszt nevet visel emlekezetere
azon kolostor es templomnak (: ad s. Crucem :) mellyet Eusebius Esztergomi
Kanonok 1250ik 6vben maganossagba vonulva Szt: Pal magyar szerzet szamara
epitetett, ezen kolostornak m6g alapja megvan es itt ott benne oly t6glak 's [324^]
faragott kovek talaltatnak mint a minoket a mostani kor is aligha tud folmutatni, azonkivul azt is alitjak hogy Szt: Gertrud ereklyeje ezen kolostor
romjaiban volna, ezen volt kolostor helye egy (61 fertaly ora jarasnyira a
kozsegen feliil vagyon.
7. A kozseg hataraban fekszik az ugy nevezet nagy Pilisi hegy mellyrol
nagy tavolsagban fekvo videkeket Idthatni, 's a mely ezen tajon a legmagasabb
6s nagy rengetek erdovel bir hoi ozek 6s szarvasok vannak, ezen hegy aljan egy
barlang letezik mellyet ordog luknak nevezik, es ennek mdlys^ge ugyan nem tudatik, de allitjak hogy EsztergomUc vezetne, ezen hegynek oldalan m^g latczanak kosziklakbol k^pezet kapuk mellyeket vas kapunak hivjak. A kozseg hataraban elo fordulo tobbi topografia nevek elnevezese kovetkezo, diillo patak foldek
szdnt6f6ldek, diUlo a Szt: Leieki ut alatt szantofoldek, diillo PUis hegy alatt
szant6f61dek, diillo oreg Kalvaria szollok, diUlo Kaposztas foldek szantofoldek,
diillo az utcza hatul szantofoldek, diillo felso Stanoviszko szantofoldek 6s retek, [325']
diillo Chilokut es Kukukberg erdok, diillo harom mezo retek, dullo Zselier
Kaposztas foldek szantofoldek, diillo Schvaboki-Vinohradi szanto foldek, dullo
hosszu hegy alatt szollok, diillo iUtetes szollok, diillo oreg szoUok, diillo a

290

PESTY FRIGYES HELYN£VTARA

miszke, menczik hatul szantofoldek, diillo Stanoviszko alat szantofoldek, diillo
Varga hatul szantofoldek, diillo Paulenyak hatul, szantofoldek, diUlo ujkalvaria
szantofoldek, kovetkezo forrasok az erdokben talaltatnak mellyeknek elnevezese
kovetkezo Ljeszkova Studenka forras, golyvova voda forras, Klaster forras a kolostor mellett, Chilo kut forras, Trnovi Wrsek hegy mely kopar es ezen
meszkoveket tornek, helyben a lakosok meszegetessel is foglalkoznak. —
Egyeb nevezetessegek nincsenek. PUis Szt Kereszten' 1863 ev Decbr 22"
Stepanics Antal mp
jegyzo

Martinak Marton biro

• * *
1. A Szent Ozseb altal 1250 koriil alapitott palos rend tagjai barlangokba vonultak
itt, 1270-ben I V . Bela kiraly (1235-1270) vadaszlakat kaptak adomanyul, amelyet kozpontjukka tettek, magat a monostort 1263-ban emfiti oklevel eloszor. (Dercsenyi 1. 654.)
A monostor mellett letrejott Szentkereszt falu elso okleveles emKtese 1327. (Dl 58 457.,
Fejer V I I I . 5. 178.)
2. Klisszentkereszt neve a budai szandzsak 1559. evi osszeirasdban nem szerepel, a
XVn. szazadi portalis ossszeirasokbol is hianyzik, az 1750-es evekben telepiilt ujja,
1760-ban 100 adofizeto csaladfoje van. (Petroci 139.)
3. Pilisszentkereszt lakossaga 1856-ban 918, teriilete 2542.

102.

PIUSSZENTLASZLO

Helynevek

[326^]

Pilis Szt. Uszl6 kdzs^bdl, Pestpilis megyebol.
1. Pestpilis VMegye 6 Budai Kerulet pilisi jarashoz jelenleg tartozik.
2. E K6zs6g neve ugy helybeli elterjeddssel, valamint orszag szerte ismeretes; JPilis Szt: Ldszld. Sajatos jelens^g, hogy e kozseg nagyobb r&zt nemet
helys6gekkel van koriilveve, 's rndgis tiszta tot ajkii, igaz: eleinten volt benne
valami 4: vagy 5: ndmet csalad is, de ezek a Kozseg mostoha fekvese's szeg^nysege kovetkezteben mdshova elszeiedtek, 's elkoltoztek jobb hazat keresendok. 3. Hogy e kozsegnek hajdan lett volna mas elnevezese? Errol mit sem
tudhatni.*
4. E kozseg keletkezhetett 1641 ben, nepesitethetett pedig szolga cseiedsegbol, mi reszint k6ztudomasb61, reszint pedig hagyomanybol tudhato; mirol;'
5. A nev eredete, 's kozseg ertelme, nem kiilomben helyseg, valamint
Szentegyhaz Partfogoja tanusitja. fispedig e Kozsegnek keletkezete nyomtatott
emlekekbol annyira kiveheto, hogy a Pilis Hegy aljan jo 2 oranyi fekszik, hoi
regente Remete Szt. Pal szerzetes magyar szerzet hazankban jott eloszor letre, t.
i. Eusebius Esztergomi kanonok, nemes es forangii Magyar csaladbol szarmazott
jeles ferfiu, lemondvan meitosagardl, tobb rokon szellemii tarsakkal az iigy nevezett PiUs hegy alatt jelenkor Pilis Szt. Kereszten pilis szant6 mellett, 1250»k
evben puszta maganyossagba vonult, hoi templpmot es kolostort epitetven,
Vancha Istvan Esztergomi ersek helyesiesevel, szerzetes tdrsulatot alakitott.
(: Fragm Pan. Corvi Pest. pag. 18 :) Azutan Eusebius utazott, hogy a papatol
ebben helyben hagyast eszkozoljon. Orban tehdt papa e szerzetnek Szt. Agoston
rendszabalyat advan, 's az egesz iigy elintezeset Pal veszpremi piispokre bizta, ki
1253ban az lijon alakult szerzetet elrendezte, kijeloWen egyszersmind a helyeket, hoi ekkor a szerzetnek mar kolostorai voltak. Ezen Magyarorszagban alakult szerzetes rend ido szakonkent kiilonos kedvezesben es partfogasban reszesiilt. Kiralyaink, a magyar egyhdz fopasztorai, es a fonemesek tobb ily kolostort
alapitottak szamukra, ugy hogy mar Eusebius koraban 1250-63»8 szamtalan
kolostorokkal birtak. 4ik Kelemen papa Szt. Palrol es Szt. Agostonrol elnevezett
szerzetes rendeket 1266ban egy szerzette alakitotta. Ezen szazadban e szerzetesek tobb kolostora alapitatott. Igy remete Szt. Pal szerzete, mint eredetileg
magyar szerzet, ezen idoszakban legnagyobb hajlamot tapasztalvan, hatalmas
pdrtfogokat szamlalt. - A kiralyok, ptispokok es orszdg nagyai ezen erenyes
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elettel es tudomannyal ekeskedett szerzetesek javara tobb helyeken nevezetes
Kolostorokat alapitanak. Mint Nagy Lajos Kiraly a Maria Nosztrai (: Neograd
Megyeben :) valo kolostort 1352^en^ Visegradon Szt. Andras tisztelet-6re Tamas
Esztergomi £rsek alapitott Kolostort ezen szerzetnek; hiheto ezen idotajban a
Pilis Szt, Laszloi valamint Pilis Marothi sz6p kolostorok szinte alapitattak, de ki
altal nem tudhatni. Pilis Szt. Laszlorol leven szo, anyit irhatunk, hogy itt helyben, Kozsegen
kivul egy negyed oranyira ugyan a leomlot Kolostor helyen fekszik Templom
Szent Laszlo Magyar Kiraly tiszteletere szentelve. E templom falai Szt. Palrol
nevezet Kolostor regi maradvanyai, itt ugyan lathato igen sz^pszerii Kolostor lehetett; de amint T : tagjai eltorles kovetkezteben szetmentek, Kolostor temploma Ion alakitva, melyhez sziikseges torony csak kesobb epiilt. Rege az, hogy
hajdan itt magok a szerzet tagjai szep rendes maganyossagban eldelegven, minden honnan koriilveve a nagy erdokkel; csupan leven nekik kolostor egyik
reszen szep konyha es kaposztas kertjiik, ^s nevezetes mestersegesen csinalt halastavuk; mely kesobb gondviseles alol kieset's tokeletesen kiszaradt, 's jelenleg
kaszalo gyanant hasznaltatik, azonkiviil nemi vadat is advan nekik a nagy erdo,
gombat pedig es mindenfele szamoczat maga a termeszet. —
Amint tehat igy eldegdlenek, term&zetes szolgakra is leven sziiksegiik;
akad is felsovideki tot ember, 's ennek testvere, atyafia, kik kesobb hazasagra
lepven, csaladot kepeztek, elkezdven a Kolostortol eszak reszen csupan s tisztan
fabol viskokat emeini, melyekbol regeszerint, meg mai nap is eredeti harom fahaz fenall 84. haz sz. kozott. —
6. Ami a kozseg hataraban elofordulo tobb topographiai szamok alatti neveket illeti; vannak szep hegyek, kiilonosen falu folott keleti reszen Rozsahegy,
's ejszaki reszen oreg Pap hegy ezek kozott van egy forrasos patak mely (mely)
Visegradon keresztiil folyik a Dunaba, van meg egy iigy nevezett Visegradi hegy,
mint hogy e kozseget vagy pedig ezen kozsegbol hegyek miatt semmifele szomszed kozseget, hacsak ezen hegy tetiire felnem megy nem lathatni azert ez legmagasabbnak ismerheto, ennek alaban van szinte egy banya hegy, ez sokkal alacsonyabb itt hajdan tim so banyak voltak mert a fold termeszete es forrasai mai
nap is bizonyitjak, itt a szantovetii fold igen ritka es konnyo mellyet a legcsekeiyebb zapor is elmossa, termekenysegere nezve leginkabb rozs es krumplira
annak idejeben meglehetos, legellqje van csupan erdosegben, tovabba van mintegy 100 kapara szamitando szollo hegy, ennek termese csak minden harmadik
evben erik meg, 's akkor is csak kiseret gyanant, mert ha itten a rivo gyermeket
maskep megnem bekitheti az edes Annya v barki, akkor csak azzal kel megijeszteni, ha el nem halgat azonnal muszaj neki az idei borbol inni, 's igy bizonyosan elhalgat! E hatarban igen keves forras, 's semmi patak nincsen, 's mar par evek ota
kiitak is hianyoznak, allitas szerint ezen kozseg a szomszedbeii kozsegek es duna
vizetol 300 ollel magasabban fekszik. 7. E kis falu jelenleg 462 lelket szamit,' hajdan Visegradhoz filialkent tartozott, 's csak kesobb t. i . 1778ik evben rendes plebaniava alakult, mely idotol
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egyhazi Annya Konyvek is vezettetnek; az iigy nevezet Visegradi hegy tovibe
eszak fele fekszik, Visegrad, Bogdany, Szt: Endre, Pomaz, Csobanka, Pilis Szt.
Kereszt es Domos kozt. - A Nepessege mind Romai Catholicusok.
Kelt Pilis Szent Laszlon 1864ik evi Januar ho 28*"
Olvasta
Cserveny Janos
plebanos

Franyo Istvan biro
Varga Josef eskiitt
a Kozseg neveben
Temesvary Pal
h Jegyzoje altal

* **
1. A kozepkorban neve Kekes volt; elso okleveles emlitese 1290. Ebbe a faluba telepiilt kesobb a palos rend Szent Laszlo tiszteletere felszentelt monostora, 1290-ben
"Monasterium S. Ladislai in Kekes" neven emUtik. Meg kesobb a monostor patrociniumabol kepzodott helynev kiszoritotta a telepules eredeti Kekes nevet. (Mon. Strig. I I . 365.)
2 Pilisszentlaszlonak a neve sem szerepel a budai szandzsak 1559. evi osszeirasaban,
a X V I I . szazadban puszta, 1715-ben 11, 1728-ban 29 adofizeto csaladfoje van, az utobbi
evben erkezett 5 lij nemet telepessel egyiitt. (Petroci 139.)
3. Pilisszentlaszlo lakossaga 1856-ban 557, teriilete 3096 hold.

103. POCSMEGYER

[336'1

Helynevek
P6csmegyer kdzs^gbol Pest megyebol.

[336^]

1. Pest Pilis es Solt t. e. Varmegyekben kebelezett, Budai kerulet Pilisi
jaras, Pesti torvenyszekhez tartozo 6s az ugynevezett Szentendrei szigets6gben
16vo Pocsmegyer k6zs6g.
2. A k6zs6gnek csak egy neve "P6csmegyer" el; mely n6v bir csak helybeH
elterjed6ssel es lehet ismeretes orszagszerte. A kozseget csupan magyar ajku
reform, es keves RCath. vallasu lakossag lakja.
3. Pocsmegyer kozs6gnek koztudomasilag hajdan sem volt mas elnevezese
6s kulonf61ek6p sem iratott.
4. A k6zs6g hogy mikor emlitetik legkorabban, nem tudni, mert valamint
a kozsegi iigy az urodalmi 6s egyhazi lev61tarban sem talaltatnak r6gi iromanyok, a megl6v6k legkorabban 1790ik 6vr61 szolnak.*
5. Hogy a kozseg honnan n6pesitetett nem tudni.
6. A n6v eredet6r61 es 6rtelmerol sem lehet semmit sem tudni a regi iromanyok hianya miatt.'
7. A ' k6zs6g hataraban el6fordul6 tobbi topographiai nevek a kovetkezok
u. m.
a.) Kiralyvar, bent a szigets6gben hoi a k6zs6g fekszik, az elott erdo, most
legelo r6sz, egy domb mellyen hajdan 6piilet volt. Koztudomasilag Matyas K i ralynak kedvenc vadasz helyiil szolgalt 6s a hoi magat a faradalmak utan kipihenni szokta.
b. ) Kort61es legelo r6sz, hoi hajdan vadkortefak emelkedtek, melyekrol a
n6v eredetet veszi.
c. ) Somos most legelo r6sz hajdan erdos 6s ligetes hely volt, hoi leginkabb
somfak talaltattak, melyekrol a n6v eredet6t veszi.
d. ) Vizkelo, lapalyos szantofold k6zel a dunahoz, hoi ha a duna nagyon
arad meg mielott a duna kiaradna a viz folfakad 6s az eg6sz lapalyon viz teriil el
melyn61 fogva a n6v eredetet veszi.
e. ) Dunara diilo szantofoldek a duna menteben.
f. ) Leanyfalu, hajdan falu most puszta, a kozseg hataranak kiegeszito
r6sze a szigets6gen kiviil fekszik a kozsegtdl nyugotra, nagy erdo, szollok es
szantofoldekkel, a nev eredetet nem tudni.
g. ) Boldoghegy, diistermesii szoUohegy, min61 fogva a nev eredetet veszi.
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h. ) Disznoshegy, szdllohegy, hajdan motsaros es ligetes hely volt hoi meg
ma is sok tiiskes disznd talaltatik.
i . ) Hidegvizeki hegy, szdlldhegy egy patak mellett, melyben nyaron jeghidegsegii viz folyik es a munkasoknak enyhitd italul szolgal.
j . ) Czukor hegy, szdlldhegy, edes es igen j d bortermd hely.
k.) Nagy 6s kis malom hegy, szdlldhegy a duna mellett, melly ala a
kdzsegi dunai malmok kikdttetnek, mintegy a hegy altal a szeltdl megoltalmazandok.
I . ) Papreti szdlldhegy, hajdan ret, hoi az eldtt annak tetejen levd laposon
fii szena termett es a lelkesznek hasznalata alatt alt.
m.) Kerekhegy, szdlldhegy, termeszeti kereksegenel fogva neveztetik
annak.
n.) Sasiilles a szdlldhegy ek kdzt legmagasabb hegy az erddszeliben, hoi a
sasok csoportosodni szoktak, most legkdzelebb "nyedam"nak (: tdt kifejezes:)
nevezik sziklas, kdves voltanal fogva igen rosz bor termd hegy.
0.) Deroldali szdlld hegy ejszakra fekszik, melyet a der hamar meglep es a
szdlldk ott leghamarebb elfagynak.
p.) Dora hegy, szdlld hegy.
q.) Puszta hegy, szdlld hegy uj iiltetes.
r.) Rncehegy, szdlldhegy, alatta vannak a bortermeldk pincei.
s.) Herman hegy, szdlldhegy.
t.) Somoshegyi szdlld, hajdan somfaerdd volt.
u.) Leanyfalui szdlldhegy, a nev veszi eredetet a pusztatol.
X.) Ket patak kdzi szdlldhegy, ket patak kdzt fekszik.
y.) Hasadt kulacsi szdlldhegy.
z.) Sereshegyi szdlldhegy.
V.) Bikki szdlldhegy, hajdan bikkes erdd volt.
aa.) Felsdhegy, szdlldhegy a hatar felso reszen.
bb.) Szentes, szdlldhegy, bdtermesii szdlldhegy.
cc.) Tdkdsmezd, dombos hely, most szdlldhegy, hajdan szantdfdld, hoi
igen nagy tdkdk teremtek.
dd.) Felso erdd, erdd a hatarnak felsd reszen.
ee.) Szeltorok, erddresz, magas hegy egy masiknak atelleneben, honnet
nyugatrol a szel nagy erdvel tdr be.
ff.) Reketyes, mocsar az erddben, benne reketye fa terem.
gg.) Csikostd, vizallas az erddben, mellyben csikok es pidcak talaltatnak.
hh.) Szenegetd patak, az erddben, hajdan mellette egettek a szenet.
ii.) Varnyukut, az erddben, a viz egy kdsziklabol fakad, a vize jeghideg
es inni igen j d , a falevel vagy ag ha beleesik egy 48 dra alatt megkdviii.
kk.) Kiraly siralma, erddresz. Koztudomasilag a nev eredetet veszi egy K i raly nevu lakostol ki fahordas kdzben egy ott levd mely gdddrbe marhastol es
szekerestdl beleesett, hoi marhaja elveszett es maga halalosan megsebesiilt.
II. ) Egres, erddresz, egerfas.
mm.)Nyerges, erdd resz, a nev eredetet veszi nyereg alakusagatol.
nn.) Lang oldal, erddresz, deinek fekszik es ott nyaron igen meleg van.
00.) Rakasz patak az erddben, igen sok rak talaltatik benne.

[337']

[337^]
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pp.) Manas, erdo i6sz.
qq.) Horroba, erdo resz.
rr.) Berseg, erdo resz.
A' megnevezett erdok es szollok nehol nagyon magas hegyeken ^s volgyekben fekszenek, hatarosak Bogdany, SztLaszlo es SztEndre hatarokkal.
Kelt Pocsmegyeren* Januar 29" 1864.
Daniel Mihaly kosegi biro
Vaczi Samuel Eskiitt
Sarkadi Janos Eskiitt

Meszaros Josef
hites jegyzo
[P. H.]
* * *

1. A biztosan kozepkori, sot Arpad-kori telepiilesre nezve nem ismeriink megbizhatc
okleveles adatokat. Jelentos telepules 1546-1559 kozott. (Kaldy 515. sz.) Eddigi ismereteink szerint Pocsmegyerrol ez a l^korabbi hiteles forras.
2. Pocsmegyer osszetett helynevenek elso tagja arra utal, hogy valaha egy Pocs nevii
szemelye volt, a masodik tag arra vonatkozik, hogy eredetileg a megyer torzsbeliek telepiilese. A P6cs alapjaul szolgalo szemelynev a Pal szemelynev kicsinyito kepzos szarmazeka.
(Kiss 406., 517.)
3. Leanyfalu elso okleveles emlitese LeanyfaWa neven 1407. (Bartfai 5 1 1 . reg.]
A nev egykori leanyagi orokos birtokara utal. (Kiss 374.)
4. Pocsmegyer lakossaga 1856-ban 1086, Leanyfaluval egyutt^ teriilete osszesen 3722
hold.

104.

POMAZ

Helynevek

[338r]

Pomaz kdzs^bdl, Pest PUis 6s Solt megyebol.
10 pontra.
Pomaz kozseg kebelezett Pest Pilis es Solt torvenyes egyesiilt megyekben,
pUisi jarasban. — ide tartozUc Kis Kovacsi puszta is.
2dik pontra.
Kozs6giink e' nev alatt ismeretes orszagszerte. 3dik pontra.
Kozs6giinknek soha mas elnevezese nem volt. 4dik pontra.
Kozsegiink emlitetik 1690 ev ota.*
5dik pontra.
Kozsegiink nepesitetett 1690 evben Csernovits Arzen patriarcha vezenylete alatt torok haboru idejeben Szerbiabol segitseg tekintetebdl ide
atkoltozkodott szerbek altal - egyes csaladok nem csak Szerbia, hanem Bosnyak, Albania, Herczegovina, Montenegro tartomanyokbol ide, tulajdonkep
szomszed Sz: Endre varos teriileten letelepedtek, (: voltak koztuk gorogok is,
ezek kereskedessel foglalkoztak :). — Sz: Endre varos hataraban satort iitven,
innen Kalaz, Pomaz, es Csobanka kozsegekben, a kereskedok pedig duna melletti varosokban Pozsonyig tettdk at lakasukat.^ 1765 evig tiszta szerbek laktak Pomazon, ez evben azonban kozsegiinkben
Szlavok - lipto megyebol [es Szanto, Sz.K] es PUisiSzanto, Pilis:Sz:Kereszt
szomszed kozsegekbol letelepedtek; - 1770-1780 kozt kozsegiink nemetekkel
benepesitetett, - tobbnyire szomszed nemet falvakbol u: m: Boros-Jeno, Hidegkut, Vorosvar, Orom kozsegekbol. 1790-1800 koz magyarok bekebeleztettek es pedig Esztergom megyeben
kebelezett Domos kozsegbol, kesobb Totfalu, Pocsmegyer es Monostor toUonk
ket ora tavolnyira eso helysegekbol. 1820. Izraelitak bevandoroltak. - nehany csalad Lengyel orszagbol. Nepesegre nezve
1180 szerb leiek
360 magyar leiek
760 nemet leiek
560 szlav leiek
130 izraelita.
2290 leiek.'

[338^]

[339']

[339^]
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6dik pontra. Nev eredeterol mit sem lehet tudni.'*
A falu venei Pomaz kozseg nevnek ezen ertelmet tulajdom'tanak. A szerbnek szokasa, midon valamely munkahoz hozza fog, istenhez fohaszkodni, mondvan:
"Bozse Pomozi" ("isten segitsd") kovetkeztetik az oregek: miszerint 1690
evben elodjeik itt letelepedven, erdot irtani kentelenitettek, s bozse pomozi emlitven, innen szarmazott volna Pomaz kozseg neve. 7dik pontra.
Kozsegiink hataraban ezen nevezetu dulok fordulnak elo:
Szeliste, Majdanpolye, (:harczter:) igazabban Mejdanpolye'(: harczter:)
Prekobrdicze, Drenova megya, Tavan, Szencsa, Aginobrdo, Podaginobrdo,
Mlaka, Dugidijel, Iszpod dere (: Dera patakon alol:) Zdravlyak, Male petrine,
Kratko, Kod hatara, (: hatarnal :) Dugacsko, Renkovcze, Od hatara (: hatartol
kezdve :) Zalugom, Sztarogroblye (6:temeto :) Alcsevicza, Klisza, Orlovacz,
Susnyad, Podjaszenovobrdo, Koszicza, Vreocz, Podkamen (: Kohegy :) Uglarovicza, Orlovacz, messelia, Kartalia, Szamar, Muselinovacz, Oszoly, Podity,
Szvetli Kamenacz, Szlabasina, Lom, Bukova glava, Radosevicza, Kolevka
(: Bdlcso :) Dolsavoda, Bucsina, Kopriva (: Csalany :) Jankova doHna (: Janos
vdlgye:) Leszkovacz (: Mogyoros :) Kolarovicza, Czerovacz, Czerovadolina
(: Cserfa vdlgye :) Csost, Klanacz, es (: Kis Kovacs :) Mala Kovacsina. Patak neve: dera.
Hegyek nevei: Mejdanpolye, Podkamen, Kartalia. Ezen diilo, patak es hegyek nevei jelenleg is Szerbia, Bosznia, Herczegovina es Montenegro tartomanyokban leteznek.
Kelt Pomazon Januar 30. 1864.
Slakiczka Janos
Bird

Miakity Dies mp.
eskiidt.
* >>
t «

1. Pomaz elso okleveles emlitese 1138. ( D F 238 281., Bartfai 6. reg.)
2. Pomaz lakoi 1546 utan mas faluba koltoztek, ahol 1559-re pestisben elhaltak.
(Kaldy 511. sz.) Pomaz 1 6 6 8 - 1 6 8 3 kozott 0,25 portas helyseg, 1686-ban lakatian,
1689-ben 0,25, 1695-ben 0,75 portas falu. (Kosary 18.) Arzen Csernojevich ipeki patriarcha
vezetesevel 1691-ben erkeztek szerbek hazankba. Pomaznak 1715-ben 47, 1728-ban 89 adofizeto csaladfoje van. (Petroci 140.)
3. Pomaz lakossaga 1856-ban 2778, terulete 7053 hold.
4. Pomaz helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev minden bizonnyal szlav eredetu, a magyar maz fonez szlav elozmenyenek a csaladjaba tartozik. (Kiss 519.)

105. PROMONTOR

Helynevek

[330^]

Promontor kozs^gb^l, Pest megy6bdl.
Promontorium, a cs. k. csalad Raczkevi uradalmahoz tartozo helyseg, Pest [330^]
megyeben, Pilisi (jaras) jarasban, Budahoz csupan egy ora tavolsagra a Duna
jobb partyan fekszik, - hataros Keletrol a dunaval, nyugotrol a budai (Kammernwaldi) erdovel, delrol Kis T^tenyi pusztaval, — ejszakarol pedig Albertfalvaval.
A falu 516 hazbol all, ezenek azomban majdnem fele reszet kdbarlangoknak mondhatni, 6s ezek reszint a Duna partjan, ^ reszint pedig a helyseget nyugotrol felig kornyezo hegyek oldalan allanak, az epuletek kozott emlitest erdemel az 1717 6wben hos Eugen Sabaudi* herczeg altal epitetett's meg fennallo
uradalmi kastely, valamint is a nagyobbszeruen dpitet sor haz, — Megemlitendo
hogy a helys^gnek 1758 evig plebaniaja nem leven azon ideig a budai kapuczinus szerzetesek altal v6geztetett az isteni tisztelet. - Hatarat a falunak
majdnem egyediil szollok kepezik, 's ezek kozott megnevezendo a Sashegy
(: Adlerberg :) mely 500 lab magassagii tetejen kevesb de nemesebb bor terem,
alljaban pedig tobb de savanyiibb bor terem, - a tobbi szollo reszek mint Ojhegy (: Neugebirg :) Kobanya (: Steinbruch :) es pacsirtahegy (: Lerchenberg :)
jobbara csak szollo dombok melyekben szinten csek^lyebb mennyisegben terem
jobbfele bor, - a szolloknek osszes teriileti mennyisege 1125 hold, a
szantofoldek teriilete 310 hold 843 • 61, retek teriQete 155 hold 625 • 61, a
legelo teriQete 95 hold 58 • 61, az erdok terulete pedig 4 hold & 1297 • olet
teszen k i , - a helyseghez tartoznak mig a duna melleki kertek, melyek a vizir
veszeiyeztetesevel csekely es bizontalan hasznot hoznak. - Vegre a helyseg
legeloje aranylag a lakossaghoz igen csekely, 's posvanyos, nyaron at pedig szokdsosan letezo szarazsagokban majd nem haszon vehetetlen. - A hatarhoz tartoznak meg az urasdgnak alloidalis foldjei Albertfalva (: Sachsenfeld :) fele, es a [331']
falutol egy negyed 6ra tavolsagra a duniban fekv6 Hiros Sziget hoi regi kolostorok romjai lathatok.^ - E falu hataraban az uradalom nagyobb szerii
kobanyaval bir, melybol evenkint t6bb mennyisegii Epiilet ko fejtetik ki. A lakossag leiekszama 3000 ezeret valamivel tul haladja, kik valamennyien, kiveven a csekeiyebb szamii honoratiot es nehany iparosokat, - nagy szorgalmii
Frank honb61 szarmazo nemet ajkii sz6116 miivelok, 's ezek is csak leginkabb
telen it uzik a szesz fozest, es kofejtest.
Tovabba a duna malmok szama 24re megy, - es a kozsegben ket jokarban
alio iskola letezik, melyben a gyermekek sziikseges ismeretekben tanitatnak. -
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Minthogy az itteni lakosolc semminemu urbarialis foldekkel nem birnak, kdnytelenek, a hoi, varos kozellete miatt cseledeket is nehezen, 's nagy berert kaphatni, az elelmi szereket kesz penzen vasarolni. - 1839*^ evben^ valt tovabba
Promontor pusztabol kozsegge.
Kelt Promontoron 1864 Februar l i e n
Woditska Venczel
Jegyzo

Simon Janos mp.
Biro
[P. H.]

[332']

[332^]

[333']

[333^]

Helynevek Statistical Kimutatisa
Promontor kozsegbol Pest-Pilis is Solt t. e. megy^kbdl.
(1) Promontorium, Pest Pilis es Solt t. e. varmegyek Pilisi jarasahoz tartozik, 's a' Raczkevei uradalom mint Cs. kir. csalad birtokahoz tartozo helyseg,
Budahoz csak egy oranyi tavolsagra fekszik a Duna jobb partjan - hataros Keletrol a Dunaval, nyugotrul a Budai erdovel (: Kamerwald :), delrol Kis Tetenyi
pusztaval, ejszakrol Albertfalvaval (: Sachsenfeld :) A ' falu jelenleg 515 hazbol
all, - ezeknek azonban majd nem fele reszet nem rendes hazaknak, hanem
kobarlangoknak mondhatni, — es reszint a Duna partjan reszint pedig a kozel
hegyen elszorvak, az epuletek kozt emlitest erdemel az 1717 evben a hos Eugen
Savoji herczeg altal epitett uradalmi kastely, meg e' helyen mint pusztan Epiilt
legelso epiilet es a becsi sorhazak mintajara felszereU itteni sorhaz.
(2) Promontor, vagy Promontorium nev alatt csupan, ismeretes orszag
szerte.
(3) Hajdan 1717 evben a' midon a' Hos Eugen Savoji herczeg az elso uradalmi epiiletet epitette Promontorium puszta, 1739. ev ota pedig szinte mint
Promontorium kozseg iratott,^ mit a meg jelenleg hasznalatban levo kozsegi pecset igazolja.
(4) Promontorium mint puszta legkorabban 1717 evben, mint kozseg pedig 1739. evben, mely evtol egy kozsegi pecsetnyomo letezik, 's jelenleg is hasznaltatik, - emlittetik legkorabban.*
(5) Minthogy a' kozseg a' nem regiek koze tartozik, e kozsegbeli legidosb
lakosok allitasa szerint, elodeik kiilomfele orszagokbol, 'tobbnyire, Ausztria,
Csehorszag, Norinberg, Bajor orszag es frankhonbol szarmaztak ide azonban Csepel szigetriil koltoztek, mit a kozsegbeli Matricula kezdve 1739 evben is igazol. (6) Koztudomasbol, hagyomanybol irott es nyomtatott emlekekbol a nev
eredeterol es ertelmerol bizonyosnak allithato, hogy a' kozseg csupan Promontorium nev alatt ismertetett; 's ismertetik.^
kozseg hataraban elofordulo topographiai nevek a' belso telkek kivetelevel, mint hogy a lakosok kozt az uradalmat kiveve szantok nem leteznek,
csupan szollos hegyek 's kertekre vonatkoznak, 's miutan a lakosok nemet ajkuak a' helynevek tobbnyire, nemet kifejezetiiek,, — vannak azonban legelok.
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kaszalok, 6s egy kis erdo, 's a Duna partjan fekvo liget, - Felbervaldl n^v alatt
ismeretes, van tovabba 3. nagyobb szollo hegy, u. m,
Sashegy (: Adlerberg :)
Kereszthegy (: Kreuzberg:)
Pacsirtahegy (: Lerchenberg :)
a melyeken a' jobbik, 's Budai bor n^v alatt ismeros bor termeltetik, tovabba,
belso telek, also Duna diillo, Breiakker diillo, uradalmi diillo, Nagy diillo,
Hofhut diillo, Schmalc Wiesen diillo, Sauvinkl diillo, Zimmerhakken diillo,
Feldhut diillo, Scharfenek diillo, Friedhof diillo, felso Duna iit dullo, felso [334r]
Dunai szantok diilloje, monuly diillo, Tursuche dullo, Plattenstein es Fuchsgang
diillo, - a kozseg mellett a Duna folyo folyik, 's a kozseget a Buda-Fehervari
allamiit m'etszi at. - Az uczak nevei kovetkezok u. m. orszag ut, foucza, templom ucza, Szt. Janos ucza, Feherhegy ucza, hoszuhegy ucza, also sas ucza, Duna
sor, Diofa iicza, Felso Sashegy licza, Kereszt iicza, Nagy Kobanya ticza, Kis
kobinya ticza, Kalvariahegy ucza es Peter es Pal iicza. Mind ezen topographiai helynevekre vonatkozolag, minthogy Promontorium ig^nytelen es semmi nevezetes emlekekkel nem biro kdzseg, kdztudomasbdl, hagyomanybdl irott vagy nyomtatott emlekekbol 's a nevek eredeterol
's drtelmerdl, csak az allithatd, hogy eredetileg csupan ezen 's nem mas nevek
alatt ismeretesek's epen semmi eredetiseggel dszekdtve nincsen. Hatarat a falunak majd nem egyediil a szdlldhegyek a' Dunna 6s harom
hatar kdvek, az elso 1725. ^v 6s koronaval, a masodik, 1725 6 v ' s fdherczeri
czimerrel, a harmadik 1803. 6v. es fdherczegj czimerrel jegyzettek kepezik, ezel:
kdzt a Sashegy (: Adlersberg :) magassaga eleri az 500. labat, tetej6n keves de [334^]
nemesb, aljaban pedig tdbb de savanyubb bor terem, - a tdbbi szdlldr6szek
mint Ujhegy (: Neugebirg :) Kdbanya (: Steinbruch :) es Pacsirtahegy (: Lerchenberg :) jobbara csak szdlld dombok, melyeken szinte kissebb menyisegben terem
a jobb f61e, es Budai bor nev alatt ismeretes bor. - Az dszes szdlldk's illetdleg
hatar terulete 1992. hold 361 • dl, 1600.val - esik.
Szantokra
310. hold 843 • dl.
kaszalokra
155 hold 625 • dl.
szdldkre
1125 hold 350 • dl.
legeldre
95 hold
58 • dl.
erddre
4 hold 1297 • dl.
szamitatik, — a helyseghez tartozik meg a Duna melletti kertek, melyek a vizarnak leven kiteve igen csekely es bizonytalan haszonal. - V6gre a helyseg legeldje, ez aranylag a lakossaghoz igen csek61y, es nyaron at a szarazsagban majd
nem haszonvehetetlen.
A ' hatarhoz tartoznak m6g az urasagnak AUodialis fdldjei Albertfalva fele,
6s a falutul egy negyed oranyira a Dunaban fekvd a Cs. kir. szigetszentmikldsi
uradalomhoz tartozo Haros sziget, hoi r6gi kolostornak romjai Idthatdk, ugyan
csak az uradalom bir a helys6g hataraban nagyobb szerii kdbanyat is melybiil
nagy mennyis6gben fejtetik ki az epulet kd 's a' kdzs6g lakosoknak nagyobb 1^35']
kereset forrasa. A lakossag lelekszamra a 3370et valamivel tul haladja - kik valamennyien
kiv6ve a' nehany tisztesbeket, 6s k6zmiveseket nagy szorgalmu, 's kiildnf61e or-
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szagokbol ide szarmazott nemet ajku szoUomivelok, ezek leginkabb csak tilen at
iizik a palinka fozest 6s kofejtest is, a Duna malmok szama Id^^ megy.
Minthogy az itteni lakosok semmi urbarialis foldeket nem birnak, k^nytelenek - hoi a varos kozellete miatt cseledeket is nehezen 6s csak nagy b6t6t
kaphatni - az 61elmi szereket k6szpenzen vasirlani. - Van e' k6zs6gben egy 20.
tagbol alio Dalarda is. A k6t osztalybeli jo karban alio iskolakban a gyermekek
a sziikseges ismeretekben tanittatnak. —
Kelt Promontoron 1865 6vi December 25en
Lelly Maron mp
biro
Kramer Josef Eskudt
Fischer Lorintz Eskiidt
Bleiher Antal Eskudt
Andresz Martony

[P. H.]
Vodistka
Jegyzo
[335^]

Helynevek statistical Kimutatasa Promontor kozsegbol
Pest-Pilis es Solt t. e. Varmegyekbol.
•

•

•

1. Savoyai Jeno (Eugen) herceg (1663-1736).
2. A z egykori Csot szigeten (ma Haros sziget) alapitotta I V . Bela ( 1 2 3 5 - 1 2 7 0 ) a
turoci prepostsag filiajakent a csoti premontrei prepostsagot Szent Leustak tiszteletere, aid
a vadaszok egyik vedoszentje. (Dercsenyi I . 318.)
3. Promontor lakossaga 1856-ban 3115, teriilete 2156 hold.
4. Helyesen 1739-ben.
5. Promontornak, a mai Budafoknak 1744-ben 13 zseller csaladfoje van, 1760-ban
82 adofizeto csaladfcge, akiknek nagyobb resze zseller. (Petroci 138.)
6. Promontor legkorabbi pecsetjen S I G : P R O M O N T O R I U M 1739 olvashato. (PmL,
Pe csetgy ujt eme ny)
7. Promontor, promontor, promontorium latin szo, jelentese 'elohegy, hegyfok, elohegyseg'. A Budafokra valo elnevezeset D O B R E N T E I G A B O R 1846-ban elsokent vetette
fel. (Kiss 131.)

106.

209:863.

PUSZTAVACS

,
.
Helynevek
P. Vacs kozseget ^rdekloleg Pest Sdlt megy6b61.

[342']

Az ISO Ponthoz. P. Vacs fekszik Pest megyenek pesti jarasaban, 's az alberti alszolgabiroi jarasban.
A 2^^ Ponthoz. P. Vacs Szasz Coburg herczeg Agost 6 Kir: fenns^ge hitbizottmanyi birtoka, 's 1852'^ ev ota kiilon onallo kdzseg. Mas egyebb nev alatt
ezen hely nem ismeretes.
A 3ik Ponthoz. Mas elnevezese ezen kdzsegnek nem tudatik.
A 4ik Ponthoz. Mint kdzseg csak 1852^61 emlittetik, annak eldtte mint az
Irsai kdzsegi birdsaghoz tartozd puszta esmertetett.
Az 5^^ Ponthoz 1836^'^ ^vig hosszabb iddkdn altal, Kecskemet varosa altal
biratott haszonberben, addig a Kecskemetiek altal tanyakra osztva hasznaltatott,
— az iddtdl dta azonban sajat uradalmi kezeles ala vetetven ezen 17.781 ^^^^
1200
magyar holdnyi kiterjedesii puszta. Keruletek 's majorok alakultak, melyekben
dszvesen kdriilbeliil 1400 leiek lakik, 's szarmazasukra nezve a cseledseg altallaban pestmegyei szarmazasuak 's magyarok, az allandd napszamosok pedig,
fdlsdmagyarorszagiak, galicziaiak, morvak es csehek.'
A 6ik Ponthoz. A ' puszta nevenek eredeterdl mit sem tudni, ambar a' ferdinandi major kdzelebeni templom rom 's az e' kdzeleben kiasott alapkdvek
arra mutatnak, hogy itt valaha helyseg letezett.^
[342^]
A 7ik Ponthoz. A kdzseg hataraban eldforduld nevek:
Ezen puszta negy keriiletre 's ezek ismet majorokra vannak felosztva,
u. m.
a. Ferdinandi keriilet, Ferdinandi Victoria Peter es Kis Ferdinand majorokkal.
b. Mariai Keriilet, Maria-Antdnia, Clotilda es Amalia majorokkal
£j Agosti Kerulet, Agosti es Philipp majorokkal.
d, Qementinai keriilet. Clementina es Lipdt majorokkal.
Ezen nevek a' Cdburg csalad egyeneinek kereszt neveibdl szarmazik.
A Majordiildk azonos elnevezesein kiviil eldfordulnak e kdvetkezd diild '
nevek u. m.
Pipishalom, Limbus mellett. Puszta templom mellett. Nagy Kdrdsi iit, Kdrtveiyesi lit - , Nagy erdd melletti, - Nyarjasi, Csdtharaszti, Medveallasi, diilldk.
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A' rendes negyszogletii tablak akaczfasorokkal leven koriilfogva, a'
tablaknak nevei leginkabb csak szamokkal jeloltetnek, 's az ezekbe eso legeloknek, es foldeknek kiilon elnevezesei nincsenek. Az erdoknek nevei: Nagy erdo.
Nyaijas, Medveallas. Totistvanyberke. Kortvelyes.
A ' fold lapalyos, s csak itt-ott homokbuczkak altal emelkedettebb. Tobb
kisebb nagyobb tavak is leteznek, melyek azonban kiilon elnevezessel nem birnak.
Vegre megemlittetik, hogy Vacs hataros ejszakrol a Vatya es Hernadi
pusztakkal, - nyugotrol Orkeny helyseg es Mizse pusztaval, — delrol Mizse
pusztaval es Nagy Koros varos hataraval, — keletrol pedig Mikebuda es Danos
pusztakkal.
Puszta Vacs December 20an 1863.
Polgar Lajos
Eloljaro
* * *
1. Vacs lakossaga 1856-ban 1156, terulete 13 293 hold.
2. Vacs (Och) elso okleveles emlitese 1280. (Bartfai 99. reg.) E z a templom 1440
koriil epiilt. (Dercsenyi 1. 679.) A Vacs helynev puszta szemelynevbol alakult magyar nevadassal, az alapjaul szolgalo szemelynev szlav eredetu, a puszta elotag arra utal, hogy a
torok hoditas idejen sokaig lakatian volt. (Kiss 529.) Ennek ellenere 1546-1559-ben nepes
telepiiles (Kaldy 166. sz.), Cegled es Nagykoros utan a megye legjelentosebb mezovarosa; a
tizenoteves haboruban, 1597-ben Vacs "elrablasa" a tatarok altal a kortarsaknak egyik megrendito elmenye volt. (Dercsenyi I . 106., 159.) Pusztavacs csak az 1848-49-€s forradalom
es szabadsagharc utan telepiilt ujja.
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PUSPOKHATVAN

Helynevek

[344^]

Piispok-hatvan kozs^gbdl, Pest Pilis 6s Solt megy6bdl.
ISO pontra. Pest Pilis es Solt egyesiilt megyehoz Vaczi jarashoz tartozik.
2or A kozsegnek jelenlegi neve a fentebbi, 's Piis, hatvan neve helybeli
elteijedessel bir, 's ismeretes ors^g szerte.
3 ° ' A kozsegnek mas elnevezese hajdan nem volt.
4: Kozsegnek, - emberi emlekezettol fogva, iigy az eldodok szobeli hagyomanyabol itelve osmertetik.*
5or A be nepesitese a kozsegnek honnan tortent nem tudatik.^
6or Hagyomanybol irott *s nyomatott emlekekbol a n^v eredeterol tudomasunk nines, - Ertelme melly Piispok elo szobol all, onnan eredhetett, hogy
ezen kozseg tejesen a Vaczi piispok uradalmahoz tartozott.'
7: Piis: hatvan kozseg foldje hegyes, 's volgyes, sarga 's fekete agyaggal
kevert jo termo fold, van a Kozsegben "nagy felii" nevezetu cserepes, 's tolgyes
erdo, melly a Meltosagos Vaczi Piispoki Uradalomhoz tartozik; - a kozsegnek
"Kis felii" nevezetii erdd jutott 1862 evben tdrtent tagosztaly utan, melly arkos
de legeldnek hasznalhatd; - van egy kdbanyaja melly azonban csak az onnan
nyert kdvek, melly feh6r, az essd utan szet mallik a kissebb epitesekhez hasznalhatd; - rdtjei jdk, mik azonban a Galga vize altal tdbbszdr, vagy a kdriU levd
hegyekbdl (mellyek elnevezessel nem birnak) nagyobb essd utan leomld viz
altal sokat szenvednek; - a Galga vize a kdzseget, 's annak hatirat folyja keresztiil, - a kdzseg ket uczara van osztva, az egyik Toth uczanak neveztetik,
melly elnevezes onnan eredhetett, hogy ezen uczaba az eldtt, de jelenleg is, 's
bar a fiatalabbak a magyar nyelvet sajatjukka teszik tdt ajkuak laknak, — a
masik N6meth uczanak neveztetik, hoi az eldtt nemeth ajkuak laktak, de mar
mindjajan eltdtosodtak, kuldmben a kdzseg lakossai Vaczal mi 1 1/4 allomasra
van a kdzsegtdl, kdzlekedesben vannak, 's hova tdbbnyire 61elmi szereket, iigy a
kdzseg hataraval szomszedsagban levd Ecskendi pusztabol (mely Macsa
kdzseghdz tartozik:) mi a faba diis gazdag, fat szalUtanak, toth beszdddk mellett a magyart is sajatjukka kezdik tenni; - a kdzseg bai oldalan retekbdl alio
kertek mellett, merre a Galga vize is foly 's egy malmot mi a Meltdsagos Vaczi
piispdki uradalom tulajdona 2 kdre hajt, "taban" nevezetu resze van a kozsegnek; - e hely elnevezesenek a nev ertelm^re vonatkozd felvilagositas nem adhatd;'* — a Mtdsagos Vaczi Piispdki Uradalom a tagosztaly megtdrtente utan
sajat tagan egy kiemelkedett helyen Tdt Gydrk kdzseg fele a Nagy erddtdl nem
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messze fekvo csinos gazdaszati 6piileteket 6pittettett; - a kozseg bai oldalan
- vannak a legmagasabb hegyek, fent siksag: - eddig legelonek, mi cseres erdo
kiilomben, 's koves, hasznaltatik; - van a kozseg hataraban tobb forras, nevezetessen a Mocsolyai, Magyarkai, Liicskai, Egresi, Szalaska, 's Dolinkai diillokben, mellyek a legnagyobb szarazsag alkalmaval sem apadnak el, 's ezek a
kozseg hataraban a Galga folyoban omlenek; - A nagy's kis felin 16tez6 erdokben n6ha szarvasok talaltatnak; - kozsegiink Acsaval, 6s Csovarral, iigy az Ecskendi pusztaval, 's T6t:Gy6rk 's Szilagy kozsegekkel, 's Siigyi pusztaval, mik
pest megyehez tartoznak, 's felso Penczel mi Nograd megy^hez tartozik, 's hoi
lakosaink szollovel birnak hataros: - Kozsegiinkben csekely szollo hegy van,
hoi azonban jo asztali bort termelnek kdzsegi lakosaink, 's gyiimdlcsben gazdag;
- van a Mocsdrkai diilldben egy csurgd nevezetu forras melly a fdld alatt kirakott t6gla's kdbiil kdsziilt csatornan honnan nem tudni? fut.
Kelt Pus. Hatvandn februar 17. 1864.
Korbelyi Ferencz
jegyzo
r^A^vi
[345V]
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Czifra Istvany
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A rendelet ertelmeben eljards 6s kelld mihez tartas valamint a pontosan
elk^szitett helynevek pontes betdltese utan azok hiv. e hd 26»g elvaratnak. Vacz
D. 863. Homoky.

[346r]

Piispok-hatvan kdzs^bdl Pest megydbol.
lor Piispok hatvan tartozik Pest, Pilis 6& Solt t. e. megyekhez, Vaczi
jarashoz, szekhelye Pest; - tartozik Vaczon szekelo szolgabirosaghoz.
2 ° ' . A kdzsegnek fentebbi neve 6\, 's e n6vel bir csak helybeU elterjedessel's ismeretes orszag szerte.
3or. Hajdan a kdzsegnek neve volt Piispok.^
4^. Emberi emlekezettiil fogva kdzsegnek emlitetik.
5 ° ' . Megnepesit^se a kdzsegnek nem tudatik, a r6gi iratokbol kinem puhatoltathatott.
6 ° ' . A kdzsegi lakossag szobeli hagyomanya utan a kdzseg neve ez eldtt
Puspdk volt, a r^gi haborus iddkben kdzsdgiinkben hatvan kdzseg lakossai
kdriildtte levd erdokben voltak elbiijva, 's allitdlag innen kapta volna Piispdk
eldbbi nevezetehez hatvan nevezetet, 6s igy lett Piispdk-hatvan.
7' A kdzseg lapalyos helyen Galga elnevezesu szepfekvesu kdriildtte erdos
hegyekkel kdriil v^ve fekszik; — a kdzseg mellett folyik a galga vize, mely lassii
eddig nem rendezett folyam a hataron keresztiil foly, mely szarassag idejeben ki
is szarad; - A kdzseg hatara mdr tagositva l^v^n, az iigy nevezett Kis resz (: az
eldtt tdt nevel Mala sztrana:) neveztetett, mely hegyes's kdves, arkos vdlgyes
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fekvesu nagyobb resze legelonek hasznaltatik; - a hegyormoh szep siksag teriil
el, mellynek egy resze szanto foldnek hasznaltatik, fekete sargas agyag, 's kozep
termest nyujto keverekbol al, - van ezen a reszen Kotlik elnevezesu hegy orm,
mely ket reszrol mint egy bekeritve magaslatok altal belsejebe egy volgy van
katlan szeru, 's igy tot nevet Kotlik a fekvesetol kaphatta, mely mellett meneteles hegyen szollok leteznek; - van ezen a reszen dolinka nevezetii volgy, elnevezeserol mi sem tudhato, valamint egy a kozsegben legmagasabban fekvo Jahacs hegy elnevezeserdl sem, hoi a kdzsegi lakossag epitkezesire egy kdbanya
letez, mely homokkal elegyes nem igen erds kdvet szolgaltatt, - van ezen a
reszen meg Prielolie elnevez^sii hegy orom, mi azert neveztetett igy el, miutan
ez a kdriildtte fekvd erdoseg kdzdtt puszta legelo hely volt, - van itt Pap leniajanak elnevezett erdd resz is, melytdl ez eldtt a helybeli lelkesz fa illetoseget
szokta a Vaczi piispdki uradalom kiadatni. — Czerina elnevezetii erdd resz, mely
elnevezeset onnan kaphatta miutan ezen*a reszen csupa cserfabol alld erdd letez; — Cser vdlgy egy nagyobb melyedesii vdlgy, erdos hely. - A Tdt Gydrki
hatar mellett Majokai fdld resz fekete veres agyag fdldel, mely mellett a
kdzsegen keresztiil Tdt Gydrkre vezeto lit van, e mellett van a Szeles ret nevezetii kaszald ret, kdzepen folyik a galga vize, e fdldtt a kdzseg fele van Klenja
szantd fdld resz, mely felett a domb oldalaba a kdzseg lakossai tdbbnyire kdben
kivagott pinczeji vannak, ezek mellett egy kiilon kiemelkedett kisebb dombon
van a Kalvaria a kdzseg kdzeleben, a mellett fekszik helybeli pelbanos Major
nevezetii melyen fekvd kertje gyiimdlcsdssel mely negy szdget kepezven a faluig
felnyulik, egyik oldala mellett az iit kdzbe esven galga vize folydogal; - A kdzseg feloszlik egy fd es egy paradicsom elnevezesu rendes tagas uczakra 's egy
kurta sorra, a kdzseg alsd vegen a templom a fd ucza kdzepen lapos helyen van
fel allitva, ez eldtt a fd uczat Tdt uczanak neveztek pedig azert mert ezen uczaban tdt ajkuak laktak, - a Paradicsom uczat Svab uczanak miutan itt nemetek
laktak; — a galga vize 's kaszald kertek megett az ugy nevezett Takacs hegy
alatt kiildn elkuldnitve van Burgundia, s Taban resze a kdzsegnek, mely minden
bizonyal kesobben epitetett fel a kdzsegnel, . hoi mindjajan hazas zsellerek laknak, mely emelkedettebb helyen leven felepitve a kdzsegre 's a kdriildtte levd
jobb oldali szantd fdldekre s a nagy mezdre szep kilatas van; a kdzseg mellett
van a szeles's rdvid to nevezetu ret, mellynek kdzepen foly a galga vize, szinten
emelkedettebb helyen vannak ott kert nevezetii feher agyaggal kevert fekete
fdldet tartalmazd szantd fdldek, Styepnyik tdt elnevezesu ret, felsd retek mely
mellett Zamosztom nevezetii magasabban emelkedett szantd fdldek vannak, mik
fekete homokos fdldet tartalmaznak magokba; - KUn nevezetii ret; - Mocsarok: mocsulyai meneteles hegy oldalan szantd fdldek, a mocsulyai ddlld a
kdzte letezo bokros helytdl vehette nevezetett, honnan egy soha kinem szaradd
tdbb forrasokkal egy kis patak keletkezik, mely igen egesseges kdnyii vizet szolgaltatt a fdldmiiveldknek, mi a Csdvari 's Acsai hataron keresztiil kdzsegiink
hataran folydogald patakba az acsai iit mellett dmlik be. Mocsarkai ddlld aljan
szinten ket j d ivd vizet szolgald forras letez, melynek egyike bolthajtasos
teglabol kesziilt fdld alatti vezeteken folydogal a fentebb erintett patakba. Kopanyicza nevezetii dombos veres agyagot tartalmazd ddlld szantd fdldekkel,
- Iroztyina nevezetii veres anyagot tartalmazd szantd fdld, elnevezeset onnan
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kapta hogy abban a foldekben bar emelkedett helyen van nad szokott noni; Huszti berki doUo, veres agyagot tartalmazo szanto fold, melynek vegiben van a
nagy erdo egy resze, - Magyarkai dollo veres agyagot tartalmazo szanto fold,
mellynek aljaban voltak a radas foldek, a magyarkai dollo aljaban van a magyarkai elnevezesu forras, mely a kozseg hataraban keletkezik's soha kinem szarad,
a kozsdg egy reszen keresztiil lassan folydogal, 's a tanitoi lak kertje vegen a
galgaba omUk, - dluhi berek nevezetu dollo, vegyes veres es fekete agyagu
szanto fold, elnevezeset vette onnan, hogy ezen foldek igen hosszvira nyulnak, Csapasi dollo egyenes helyen fekvo veres 's fekete agyaggal kevert szanto fold,
elnevezeset onnan vette, hogy erre az elott a Nagy erdobe a lakossag marhai a
legelore erre szoktak kihajtatni, - Huszka liicskai dollo meneteles helyen fekvo
veres fekete agyaggal kevert szanto fold, melynek aljaban ugyan ezen doUoben
tobb forrasokbol keletkezo soha kinem szarado patak csorgedez, 's a hatarban a
galga vizeben foly be, — Bentsik Liicska dollo meneteles helyen fekvo veres fekete agyaggal kevert szanto fold, nedves evekben tobb forrasok keletkeznek, —
Harai dollo parton emelkedett egyenes fekvesii fekete foldet tartalmazo szanto
fold, - Egresi dollo meneteles helyen fekvo veres 's feher agyagot tartalmazo
szanto fold, s aljaba elhiizodo retek, a retek egy resze vizenyossek; - a Nagy
erdobol csergedezo patak futja at a reteket, mely szarazabb idoben kiszarad, s a
galgaba hatarunkba fut be, - Vadas arnyeki dollo veres feher agyagot tartal1 mazo partos helyen menetelessen fekvo szanto fdld, melynek egy resze arkos s
haszonvehetetlen, melynek aljaba van a Szalaskai ret, melyben keletkezik egy
forras bol eredd patak, mely a galga vizebe hatarunkba dmHk be, - ezen ddlld
mellett nyulik fel a csdvari hatarig Szdri, s Siigyi pusztakat meg erintve ugy a
Szilagyi hatarig az iigy nevezett nagy urasagi erdd hegyes vdlgyes videke, kopanyicza, Magyarkai vdlgy, Oszana dolina. Mala szenja, Velka szenja, Vadas
arnyek erdd ddlld nevezetekkel mely bir, van itt meg egy resze az erdonek mely
dinyoviszko nevezettel bir, ritkan fakkal ellatott, bar magasabb de egyenes resze
ez az erdonek hoi az eldtt dinye termesztetett; — Galambosi ddlld fekete fdldet
tartalmazd hegy tetejen egyenessen fekvd szantd fdld, itt a tagosztaly letre jdtte
utan a Mtdsagos Vaczi piispdki uradalom melynek birtokaba jdtt epitette fel
nevezetes de a hegy tetdn lapossan fekvd reszen gazdaszati epiiletet. Szallaskai ddlld veres 's fekete agyagot tartalmazd szantd fdld, hoi egy soha ki
nem szaradd forras keletkezik, s a peresi reten keresztiil a galga vizebe folydogal, - dolinka nevezetii legelo resz hegy oldal, hoi kissebb bokros helyek vannak, 's alatta megy a kdzsegen keresztiil reszenkint kdvekkel kirakott az eldtt
Pestre vezetd orszag iit, ez alatt nyiilik el Peresi ret Galba vize mellett, mely
mellett 's a falu alatt egyenes helyen nyulik el fekete fdldet tartalmazd kender
fdldek ket reszben egyediil a Vaczra vezetd iit altal elvalasztva, alsd es felsd
] Pruvogyelenia ddlldk, fekete homokos ' agyagos fdld vegyuletu reszint egyenes, 's
reszint meneteles helyen fekvd szantd fdldek, az egyenessen fekvd szantd fdldek
Idherevel vettetnek, a megnevezett ddlldk eredetere vonatkozd 's ertelmezesdt
targyazhatd felvilagositasokat kipuhatolni nem lehetett.
v . A majokai, szeles s peres ret, iigy a galambosi ket regi erdd nyiilik el a
Tdt Gydrki hatar mellett, a Nagy erdd resz; a Szilagy kdzseg, Szdri, Siigyi pusztak, ugy a Csdvari's Acsai kdzsegek hatara mellett. - A Mocsarkai ddlld felsd
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r^t, Zamosztomi foldelc, a to feneki retek, ugy a kis reszi erdo megerinti az iigy
nevezett Ecskendi 's jelenleg Belga bankhoz tartozo erdobol alio nagy kiterjedesii 's Macsa kozseghez tartozo pusztat.
Kelt Puspok-Hatvanan* December ho 211 1865.
Korbdly Ferencz
kozs. jegyzo

Czifra Istvany
biro
* * *

1. Piispokhatvan elso okleveles emb'tese Hatvan neven 1280. (Mon. Strig. I I . 126.)
Masodszor Hatvan neven 1284. ( D F 219 427., Bartfai 113. reg.) Piispokhatvan neven eloszor 1462-ben fordul eld (Dl 99 038.)
1 Puspokhatvan 1546-ban lakott telepiiles, 1559-re a hajdiik elpusztitottak, megmaradt lakoi Ratotra koltoztek (Kaldy 4 3 1 . sz.), 1647-1683 kozott 1,5 portas helyseg,
1686-ban lakatian, 1689-t6l telepul ujja, 1695-ben 1,25 portas falu, 1704-ben 16 katonat
ad a kuruc seregnek. (Kosary 17., 71.) Adozo csaladfoje 1715-ben 2 1 , 1728-ban 44. (Petroci 135.)
3. A Hatvan helynev a magyar hatvan toszamnevbol keletkezett; a nevadas inditeka
homalyos, talan a telepiiles rendjere utal, peldaul az utca ket oldalan 3 0 - 3 0 haz, telek volt.
A Piispok elotag a vaci piispoksegre, mint egykori foldbirtokosra utal. (Kiss 266., 530.)
4. Tabanra lasd Abony 7. jegyzetet.
5. Eredetii^ Hatvan volt, azutan kapta megkiilonbozteto jelzokent a Piispok elotagot.
6. Piispokhatvan lakossaga 1856-ban 1253, teriilete 3941 hold.

108.
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RACKEVE

Helynevek
Raczkeve kozs^gbdl, Pest megyebol.

[350V]
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ISO pontra. Raczkevi mezovaros fekszik Magyar orszagon Pest megyeben,
Csepel szigeten, melly sziget 9. kozseget es Raczkevi varost foglalvan magaba, e
varosrol Raczkevi szigetnek is neveztetik.
2»k pontra. Raczkevi varosnak jelenleg nines tobb neve, mint Raczkevi, 's
orszagszerte is csak ezen neven ismeretes. Szerbek azonban orszagszerte "Kovin"nek nevezik. 3ik p. E kozsegnek hajdan Bell Matyas' es mas irok szerint voltak tobb
elnevezesei is. mit a' varos regi privilegiumai is igazolnak, igy p. o. Sz. Abraham
Teleke, Kevi. Keve, Kovin, Kis Kevi, mig ez ujabb idokben kizarolag csak
Raczkevi, vagy masok szerint Raczkeve neven neveztetik.
4»k p. Szent Abraham Teleke egy k|s falu, igy neveztetve egy Sz. Abraham patriarchanak szentelt templomrol,^ mellynek romjai a' Raczkevibdl Sziget
Sz: Marton fele vezeto ut mellol csak 1788ban hordattak &z6t, - 's ugyan ezen
kis falu mar 1440 dv elott letezett, mikor t. i , a' torokoktol iildoztetve Szerbiabol, es a' Szendrovel atellenben fekvo Kovin varosbol tobb (raczok) szerbek
jottek fel, 's azoknak egy resze itt telepedett meg, a' masr^sze pedig Sz. Endrere
ment fel, - mint ezt Bell Matyas emb'ti, 6s egy 1440bcn Uaszlo Kiraly altal az
ide koltozott (raczok) szerbek reszere kiadott kivaltsaglevel is Vik Laszlo Kiralynak 1453ban, 's L Matyas Kiralynak 1458ban es 1464^en kiadott kivaltsagleveleivel egyiitt igazol, a' Kevi, Keve, Kis Kevi, K6viri nevek szinte ezen kivaltsaglevelekben fordulnak eloszor elo, mig kesobben az ide jott raczokrol allandoan
Raczkevi, vagy Raczkeve nevet nyert, 's e nevet, mind a' mellett is, hogy e varos a' maga 6000. magyar lakosai kozt alig szimlal mintegy szaz racz, vagy
szerb lelket, most is viseli.^
5ik p. Hogy honnan nepesitetett meg e varos, erre azt lehet felelni, miszerint e varos eredeti nepessegenek alapjat teszik a' Sz. Abraham falu lakosai,
azutan a' Kovinbol es Szerbiabol feljott (raczok) szerbek, melly utasok itt dicso
emlekezetii osmagyar kiralyainktol igen szep barmelly Kiralyi varoshoz hasonlo
szabadalmakat nyerven, 's itt nagy kereskedest folytatvan a' helybeli szabad polgarok jollete, 's a' varos szep kivaltsagai a' szomszed videkr6'l is oily szamos lakost csaltak ide, hogy 1440. utan rovid ido alatt e' varos igen szep koeptiletekkel felepiilve oily nagyszeru lett, miszerint 7. nagy piacza es 11. foutczaja volt,
mig a' mohacsi veszedelem utan mindig leebb leebb szallvan, regi fenyet sot szabadalmainak is nagy reszet elveszitette."*
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6>k p. A ' varos nevenek eredetet a' mi illeti, a' Sz. Abraham niSv v^tetett
a' mar emlitett templomrol, a' Kevi, Keve, Kovin vagy Kis kevi nev pedig vetetett nemellyek szerint a' het evig ezen szigetben lakott Arpad fejedelem Kewe
nevu egyik vezere nev6t61, mint Csepel Chepel nevu lovasz mesteretol, — masok
szerint pedig 1440. utan v^tetett a' hajdani Keve megy^tol, vagy Kovin varostol, . [351^]
honnan tobb szerbek jottek ide, 6s vegre a' Raczkevi nev v^tetett az ide jott 6s
itt megtelepedett raczokrol. - mint ezt Bell Matyasbol, Skaricza Mat^bol, 's a'
varos kivaltsag leveleibpl is lathatni.^
7ik. p. Raczkeve varosnak szoros ^rtelembeni hatara, a Bankhazi es Kiralyr6ti pusztakat, mellyek koziil az elso a' szomszdd Pereg, a' masik pedig Bese
kozsig hataraba tartozik, tesz 9762. Catastralis holdat, mellybol
belso telkek tesznek
294 holdat
a.)
1664
»
a' szantofoldek
b.)
a' kaszallok
1837
» c.)
375
».
d.) a' szollok
3349
»
a' volt legelo
e.)
982
»
az erdo
f.)
a'
nadas
666
»
g.)
h.)
a' haszonvehetetlen
595
»
Osszesen

9762. holdat

A ' topographiai helyeket illetoleg a' kovetkezo kiildnosebb nevii helyek
fordulnak elo, u. m.
a. ) a' varos also veg6n egy resz neveztetik Jeruzsalemnek, a' masik r6sz
Betlehemnek, egy harmadik resz Pokolhegynek, - hogy e' ket elso n6v honnan
van, nem tudhatni, a' Pokolhegyi nev azonban hihetoleg azon rendkiviili oldoklo
por iranti irtozattol ered, mellyet az ottani nagy homokhegyek szeles idokben
ideznek elo.
[352']
b. ) e varoshoz ndgy Dunai sziget tartozik, u. m. Angyali sziget, Kerek
Zatony, Becsei sziget es Somloi sziget.
E szigetek koziil az Angyali sziget fekszik a' varoson feliil, sok szep
gyiimolcsot terem, tesz 65. holdat, es hihetoleg szep es hasznos voltadrt neveztetik Angyali szigetnek.
A ' Kerekzatony a' varoson alul tesz 32. holdat, gyiimolcsos sziget, 's nevet
onnan veszi, mert mint kerekded zatony csak nehany ewel ez elott emelkedett
ki a' Dunabol.
A ' Becsei sziget szinte gyiimolcsos kert leven, igy neveztetik az6rt, mert a'
varoson alol Becse kdzseg szomszedsagaban fekszik.
A ' Somloi sziget 408. holdat tev6n, mint erdos es gyiimolcsos sziget e
varos legszebb birtokai kozd tartozik a' varoson aiicA, azon megjegyz^ssel, hogy
valamint a' Becsei szigetben tobb Becsei lakosok birnak, ugy ezen egesz
Domsodig lenyuld Somloi sziget also r^szeben is nehany Ddmsodi lakosok birnak.
Szollo hegye, melly szollohegyek nem erdemelven hegy nevet, sik es rona
fekvesukn^l fogva inkabb szollos kert nevet erdemelnek, van e kozonsegnek ot,
u. m. a' varoson feliil eszak nyugotra az iirgehegy, T\6v6t \6vt hihetoleg a' valaha
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[353']

PESTY FRIGYES HELYN^VTARA

itt tanyazott sok urgetol, leebb az Ujhegy, igy nevezve azdrt, mert nem regiben
alakult, m6g leebb a' varostol nyugotra oreghegy, az6rt nevezve igy, mert ez a'
Varos legregibb szollqje; egy kissd megint leebb a' Telek, melly emelkedett, kellemes szep fekv6sen61 fogva neveztetik igy, - 6s m6g leebb a' Godany, mellynek
neve eredeterol es jelent6ser61 semmi bizonyost nem tudhatni,
A ' varostol del nyugotra a' legelo also r^sze neveztetik Fertonek, az^rt,
mert esos idokben allando viz van rajta.
A ' kaszallok a' nagy Duna partjan d6l nyugotra Besnyo* n^v alatt tesznek
967. holdat, de a' nev eredete's jelentese itt sem bizonyos.
Van e kaszallokon innen egy dulo Csereviznek nevezve az^rt, mert mig az
erdok ki nem irtattak, itt cser erdo allott, mellyet alacsony fekvese miatt a'
Duna vize gyakran elontott.
Az erdok kozt legnevezetesebb az uradalom ugy nevezett nagy erdeje 739.
holdat t^ve a' nagy Duna partjan, feliil a' Besnyon Ugfaluig. A ' varoson feliil a' kis Duna jobb partjan van egy fiizfas 6s nyarfas hely,
melly neveztetik Tokertnek azert, mert ha nedves idqjaras van, rendesen viz
alatt fekszik, az egesz 200. holdat tevo Tokert, - mellynek alja alkalmas idoben
mint kaszallo hasznaltatik. —
A ' Kis Dunaagon tul a' varos ugynevezett Hugyei es Bdlvanyosi pusztdja,
melly tesz 2000. holdat, neveztetik Izra, vagy kapufa pusztdnak is Sigmond es
Matyas Kiraly kivaltsagleveleiben, - melly neveknek jelentos^ge nem tudatik.^
Ugyanezen pusztdnak keleti r^sze Varos foldj^nek hivatik az^rt, mert regebben ezen 2000. holdat tevo eg^sz puszta a' varosnak mint testiiletnek
donationalis birtoka lev6n, annak n^yrdsz^t a* mult szazadban a' varos osztotta
ki a' maga lakosai kozott.
Mellozve itt a' Peregtol keletre fekvo Bankhazi pusztat, melly egyeseket
illet, nevezetes a' varos sajit birtokai koze tartozo 's kiralyi adomanyba kapott
400. Catastralis hold Kiralyr^t, melly ben a* szigetben fekszik Becsin alul egy
fertaly orai tavolsdgra a' kis Ehma jobb partjan, feliil ^s alul is a' Cs. K . Csaladi
Uradalom birtokai kozott, 's igy neveztetik a' monda szerint az^rt, mivel ezen
hely a' regi idokben Budan sz^kelt os magyar kiralydk m^nesdnek szolgah legelo
helyiil.*
Kelt Raczkeviben 1864. jan 23an.
Csiky Lajos
jegyzo.

Gorony Istvdny mp
vires biraja

* •*
1. I K V A I N, (szerk.) Bel Matyis Pest megyfrol. Szentendre, 1977. S K A R I C A M.:
Kevi Virossarol val6 szep Historia. P m L , V . 180. Rickeve mezoviros Lfevdltara.
2. SzentabralUm egykori monostoer els5 okleveles emfit6se 1211. (Bartfai 1 1 . reg.)
" 3. Rackeve lakossaga 18S6-ban 4364, teriSete 8035 hold.
4. Rackeve lakossiginak l^nagyobb resze magyar volt mar 1 5 4 6 - 1 5 5 9 kozott.
(Kaldy 534. sz.)
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5. A z aldunai Keve (1200 K . Anonymus 118.) helynev puszta szemelynevbol kclettezett magyai nevadassal, az alapjaul szolgalo szemelynev toveben a magyai 'ko, kov', legi
magyai 'kev' fonev lejlik. A magyai Keve szemelynev megfelel a toiok Tas szemelynevnek,
amelyik a magyaiok koieben is hasznalatos volt; lehet, hogy a magyai Keve a Tasnak a
tiikdrfoiditasa. (Kiss 534.) A z Aldunatd elmenektilt szeib, magyai stb. lakossag ezt a nevet
hozta at a Csepel szigetre, kezdetben a visszateies szandekaval telepiiltek meg, ezert hivtak
a Csepel szigeti lakohelyiiket Kiskevinek, mert szamukra a kenyszeruen elhagyott varos volt
a Nagykevi, azaz a r ^ i . Skaricza Mate 15 81-ben "Kevi Varassardl valo szep Historia" dmen
hosszu, magyar nyelvii koltemenyt irt Rickeverdl.
6. Besnyo egykori telepUles elso okleveles emh'tese 1306. (Bartfai 169. reg.)
7. Hiigye foldresz elso okleveles emh'tese 1305. (Dl 69 646.) Izra, Izdra birtokot
oklevel eloszor 1368-ban emliti. (Dl 69 646.) Balvjnyos neve az aldunai Keve varos szomszedsagabol szarmazik, lakoi ^yiitt menekultek Keve lakossagaval. ugyanugy Skronovecz
falu lakoi is. (Bditfai 700. i ^ . ) Kapufa puszta azonos Balvanyos pusztaval Rackevevel
szemben a Duna masik paitjan. A z A l d u n | t d elhozott Balvanyos helynevet a delvidekrol
elmenekiiltek a kordbbi Kapufa (Kapufalu) pusztara alkalmaztak. (Kaldy 165. sz.)
8. Kiralyretre lasd Makad 2. j ^ y z e t e t .

109.

[356']

RAKOSCSABA

Helynevek
Rikos Csaba kdzs^gebdl Pest PUis ^s Solt t. e. virmegyekbdl.

[356^1

1. R Csaba kozseg fekszik Pest Pilis es Solt t. e. varmegyekhez tartozik
vaczi jaras Isaszegen szekelo th szolgabirosaghoz.
2. Ezen kozsegnek ember emlekezete ota jelen neve allot fenn, R. Csaba
ezen elo nevet "Rakos" a kozsegnek 6szaki oldalani "Rakos" nevii folyotol
nyerte. •
3. Mis elnevezese ezen kozsegnek nem volt.
4. Hogy ezen kozseg mikor emlitetik legkorabban, arrol itt legkisebb
nyom sines, - de a lakossag legvenebbjei sem emlekeznek ily okmanyok
leterol.'
5. A kozseg nepesitesenek honleterol itt helyiitt kisem bir tudomassal.^
6. A nev eredetet szinten homaly fedi.^
7. A kozseg hataraban semmi topograpfiai, megemUtest erdemlo helyek
nem leteznek.
8. A kozsegben kovetkezo litzak leteznek "Rakos utza", mely kozseg
ejszaki reszen a Rakos folyon nyulik. "Fiizkiiti utza" egy fiiztol nyert kiitrol
elnevezve. "Catholicus veg" mely utzat kizarolag r. catholicusok laknak, "Madarasz utza" mely nevet onnan nyerte, hogy ezen utzat tobb, madaraszattal foglalkozo egyenek lakjakj tovabba "Rakos koz", "temeto koz" es "Kis koz"
8.* A hatarban elo fordulo diillok nevei. Reti dullo, majorhegyi, Lato
hegyi, Kanaszkiiti, Csik Tarcsai, fuzkuti, - kortveiyesi, es vegre Komar, jobban
Kalmar volgyi, mely nevet a traditio szerint onnan nyerte, hogy itt szazad elott
egy keresztiil utazott kahnar gyflkoltatott meg es asatott el.
A kozseg kovetkezo kozsegekkel hataros.
Keletrdl Peczel, Keletdeirdl Maglod, es Ecser, Nyugotrol RKeresztiir, ejszak nyugotrdl Czinkota, vegre ejszakrol Csik vagy Nagy Tartsa kdzsegektdl.
A kdzseg fdldes urasaga neha Mtsgs De Leffert Antal drdkdsei.
RCsaban^ 1864 februar 5"
Pap Zsimond mp
h Jegyzo

Hausch Gydrgy Bird
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I. Rakoscsaba elso okleveles emlitese Csabarakosa neven 1067 koriil. (Bartfai
2. reg.)
Z Csaba 1546-1559-ben nepes telepiiles (Kaldy 223. sz.), a X V I I . szazadban puszta,
1696-ban 38, 1699-bcn 63, 1701-ben 54 adozo csaladfoje van. (Kosary I I I . tablazat.) Ezutan sorvadni kezd, 1715-ben 3 1 , 1728-ban 42 adofizeto csaladfo el itt. (Petroci 135.)
3. A Csabarakosa helynev arra a szemelynevre utal, akinek a Rakos-patak mentcn
birtoka van, a Csaba szemelynevre lasd Piliscsaba 1. jegyzetet. (Kiss 153., 537.)
4. A 8. sorszamot ketszer irtak az adatkozlok.
5. Rakoscsaba lakossaga 1856-ban 1164, teriilete 3793 hold.

n o .

{358f]

[358^]

RAKOSKERESZTUR

1 ) Rakos Keresztur kozseg fekszik Pest Pilis es Solt t. e. Varmegyeknek
vaczi jarasaban, Pest varosanak toszomszedsagaban, keletre attol 2. mertfoldnyire, a Rakos-vdlgyon, 151 holdon, bir 281. hazzal, 2153 lelekkel; ezek kozott
868 rom. cath. 1764. ag. evang. vallasu, 5. helvet es 16. izraelita; nyelvre nezve
totok, nemetek es magyarok. Az egesz hatar all 2206 hold es 50 • 61
szant6f61db61, 222 hold 969 • 61 retbol, 319 h. 1038 • 61 szollobql, 1123 h.
750 • 61 legelobol, 81 h. 1152 • 61 erdobol, 8 h. 357 • 61 nadasbol.* 2. ) Kozsegiink jelenleg orszagszerte csak egyediil Rakos Keresztur nev
alatt ismeretes. 3. ) Most elo veneinknek vclemenye szerint a kozseg hajdan "Keresztut"nak neveztetett, alkalmasint onnet, hogy a k6zsegben ket fobb lit szelte egymast's ezen modon egeszen szabalyos keresztet kepezett.^ —
4. ) Ha figyelmiinkre.meltatjuk azon korulmenyt, hogy az itteni rom. cath.
templom elott egy vaskakas asatott ki: akkor azt ailithatjuk, jollehet tortenelmi
pragmatismus nelkul, hogy ezen kozseget, 's magat a most rom. cath. templomot is, Husszitak birtak, a kik tudniillik vaskakast szoktak volt a templomtornyokra tiizni: 's igy a kozseg regi eredetu lehet, noha errol az erintett r^gisegen
kiviil, tudomasunkJcal, senmiifele irott hagyomany nem letezik. Talalhato a
k6zsegben egy meg most is hasznalt kiit, mely miutan nagy bekas6k6vekkel van
kirakva, regi eredetii, 's mint a falu venei hiszik, regente marhaitato kiit volt,
midon meg a falu helyen csak majorsag volt, k6riilbeliil 1725bcn. _
5. ) Ezen k6zseg lakosainak totsaga Aszodrol, Domonyrol, — nemetsege pedig Wiirtenbergbol, Badenbol koltozott ide Maria Terezia uralkodasa alatt.' 6. ) Hagyomanyilag a 3'k pont alatt erintett "Keresztiit" nev azon idoben,
midon az Aszodi Podmanitzky baroi csalad a falu 6r6k6s urava lett, "Keresztur"-ra valtozott at. Az vilagos, hogy a "Rakos" jelzo a kozseg hataran keresztul
folyo Rakos pataktol szarmazik.
7. ) A kozseg hataraban k6vetkez6 diilok's egyeb topographiai elnevezesek
fordulnak elo, u. m: Retpotl^k, ezen diilo a nemet ajkii lakosokat illeti, mint a
kiknek csak kisebb darab retjiik van; Kerttelek, szinten a ndmeteke, 's nev^t a
faluhozi k6zel fekvesetol nyere; Homoki mezo, a legelonek egyik resze, mely
homokos; Molnarfold, ezen diiloben az egyediil a k6zsegben letezo harom rakosi
mahnot illeto f61dresz fekszik; Homoki szolo, elnevezve homokos f61djet61,
ugyanez maskepen Szamarhegy, azon okbol, hogy azon szoloresznek birtokosai
nagyobbara csak szamarral biro zseller lakosok; Kalvaria tabla, a hozza kozel
fekvo Kalvaria utan; Nagy-Hangacs es Kis-Hangacs, mindket f61dresz az ot olda-
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lasan kornyezo 's nemi visszhangot ado erdocsketol elnevezve; Orgovany, egy
ott hajdanaban volt temerdek orgonafatol kornyezett csardatol elnevezve;
Herzse, ingovanyos, nadas helylyel-kozzel ket oles vizeben jo halakkal; Strazsahegy, szolo, igen magas hely, honnet az egesz kornyek belathato, hagyomany
szerint, epen azert egykor torokorszemeknek helye, 's nevet innen nyerte; Pipishegy, egy felszazad elott parlagon hevero 's homokbuczkas 's a pipiske madaraknak tanyatado hely, most term^keny szolo; Gyolcsret, hajdan ingovanyos
hely, most egyreszt jo szenat termo volgyret, masreszt ped^ szantofold; Forras,
a Rakos patakjanal mintegy tiz ollel magosabban fekvo *s megis forrasos
szantofold; Csapas, szantofold, az arra fele legelore hajtatni szokott marhacsapastol; Korosto, hajdan to lehetett, most reszint szantofold, reszint ret egy
kuttal, melybol az egesz hatarban legjobb viz meritheto: 6-hegy, igen regi's jelenleg mar nagyobbara kiirtott szolo; Also-Rakos, Felsd-Rakos, szantdfdldek es
retek a Rakos patak utan, melyhez kdzel fekszenek, elnevezve. RakosKereszturon 864. Jan. 3len,
Szekely Gyula mp
jegyzo
Burger Marton
Biro
*

>i>

*

1. Rakoskcresztur lakossaga 1856-ban 1837, terulete 4339 hold.
2. A Keresztur helynev arra utal, hogy a falu tcniplomat a Szent Kereszt tiszteletere
szenteltek, az Arpad-korban nenicsak a szcntcket, de Jezus keresztfajat is uraztak. (Kiss
48., 537.) A Rakos mcgkulonbozteto elotag arra vonatkozik, hogy a telepules a Rakospatak mellett van.
3. Rakoskcresztur 1559-ben Keresztos neven puszta (Kaldy 135. sz.), a X V I I . szazadban is lakatian, 1701-ben 11 adofizeto csaladfoje van. (Kosary 111. tiblazat) Adofizeto csaladfoje 1715-ben 10, 1728-ban 33 stb. (Petroci 135.)

[359']

111. R A K O S P A L O T A

#
[360'!

Helynevek
Rakos Palota kozsegbol, Pest PUis Solt Megyebol.

[360^]

1. Pest Pilis es Solt t. e. Varmegyek Vaczi jarasaba helyzett Rakos Palota
Kozsege nevezetet veszi Rakostol, hogy mikor tellepitetett meg, nem tudatik.
2. A kozsegnek ugyan most csak egy fele neve el, — 's ez orszag szerte
ismeretes, egykori Gf. Feketenek birtoka. Hataros kozsegek Pest, Cj Pest, Dunakesz, Csomor, Foth, Szt: Mihali puszta 's Kaposztas Megyer, ez utobbi G f Karolyi Istvan Or 0 Meltosaganak birtoka.
30'' A kozsegnek mas elnevezese nem volt.
4er A kozseg mar Corvin Matyas korszakaban fonn allottnak mondatik
"P.
nyargalt hajdanaban, hoi szantanak mostanaban."*
5. A Helyseg az orszag tobb reszeibol jdvdkkel nepesitetett meg, a lakosok
mind magyar ajkuak, tobbnyire foldmivelok, a Kozseg 1580 lelket szamlal. Vallasukra nezve kath. Reform. 6& Evangelikusok.^
6. Hagyomany szerint tudjuk, hogy a kozseg terulete hajdan "Campo
Rakos"-nak is neveztetett.'
7er A kozsegre nezve 1860ik evben a tagositas 's urb^ri rendezes megtortente a dullok elnevezesben valtozast szenvedtek.
Rakos Palota es ahhoz tartozo illetoleg
Kaposztas megyeri puszta
kozseg hataraban letezo szanto foldek negy osztalyra (osztalyra) oszlanak most
3 evi vetes forgoval. A fold minoseg^re nezve mely retegii agyagos fekete homok, fekvesiik tobbnyire rona, nemely diillokben kevesse emelkedett a szelnek
kiteve ezen I osztalyu foldek a szarazsag altal nagyon szenvednek, mely miatt
tavaszi termesre nem igen szamithato.
A masodik osztalyu foldek mely retegiiek kdtott sargas homok fekvesuk
rona s emelkedett.
A harmadik osztalyu foldek konyu sarga szelben mar futo homok fekvesiik rona's viltozva emelkedett dombos.
A negyedik osztalyu fdldek kdnyii reszint sargas reszint feher, nagy
reszben a legeldbdl felfogott futd homok reszekbdl allvan, butzkasok fekvesiik
leg inkabb valtozd dombos.
A r^tek harom osztalyra oszlanak, az elso osztalyu retek ketszer, a masod
's harmad osztalyuak ketszer, reszint csak egyszer kaszaltatnak.
A szdlldk ket osztalyra oszlanak, elsd osztalyu, kdnyii sarga homok fekvesiik reszint rona reszint emelkedett, dombos del kelet es nyugotnak diilve,
kdzdnseges kerti bort teremnek.
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A masod osztalyu szollok csekely betsii kerti bort teremnek, fekvesok
rona, szelek's derek altal szenvednek.
A legelok ket osztalyba oszlanak, elso osztaly rona 's emelkedett, masod
osztalyu butzkas es dombos.
Erdo egyetlen osztaly repulo homok.
Nadas, egyetlen osztaly, fold minosege motsaros, fekszik a ret mentiben
lapalyossan.
Volt ez elott R palotan egy tol, halakkal teljes, most retnek hasznaltatik
rajta arok vonatvan Nagytarcsatol folyo viz altal Schorberger olaj 9 gra Urasagi
malom forgattatik - ezen viz a dunaba folyik, megjegyzendo hogy Kap. Megyeren a nadason levo vizek arkok vonasa altal lecsapoltatvan nagy reszben retnek
liasznaltatik.
Kap Megyeren van egy puszta templom romja, mely ott levo egykori K .
megyer helysegre emlekeztet.'*
Emlekezetbe hozatik meg, hogy R palotai hatarban pesti hatar kozelibe
Nadastoi turjanyon egy arok asatot viz lecsapolas tekintetebol.

[360'']

Kelt R-.Palotan Januar 24en §64.
feljegyzette
Selem Jinos
Jegyzo

Juhasz Gydrgy Biro
Csanki Andras eskudt

Helynevek
Rikos-P&lota kdzs^bdl: Pest-Pilis es Solt megyebol
Az adatgyiijtes a k^rdopontokra a kovetkezo:
1. Pestmegye, vaczi jarashoz tartozik a kozseg.
2. A kozsegnek egy neve el, s ezen nev bir most helybeli elterjedessel, t. i .
Rakos-Palota (mihez Kaposztas-Megyeri puszta is tartozik). Hataros Pest anya
fovdros, Oj-Pest, Cinkota, Csomor, Foth, Dunakesz kozsegekkel, valamint Alag,
Sikator ^s Szentmiltalyi pusztakkal.
3. A kozsegnek mas elnevezese nem volt.
4. A kozsegben oly emberek nem talaltatnak, kik arra emiekeznenek, vajjon a kozseg mikor emlittetik legkorabban?
5. Valamint, hogy honnan nepesittetett be? szinten nem tudatik.
6. Midon e helyen a nep megtelepedett, akkor e hely Rakos mezonek hivatott, de megtelepedes utan csakhamar Rakos-Palota nevet vette fol. - Nepmonda: "Itt nyargalt Matyas, az igazsagos; te lattak azt boldog Rakos!"
7. A kdzseg hataraban eldforduld tdbbi topographiai nevek, u. m. Kdrakas
- szdntdfdld; Fdlsdkert - ret, Fdlsdret - ret; Szaraznad - szantdfdld; Papok szantdfdld; Szekes - szantdfdld; - Sarfii - szantdfdld; Fdtiut fdlsd szantdfdld; Fdtiut alsd - szantdfdld; Sziles - szantdfdld; Palotaikut ^zantdfdld; Alsdkenderfdld - szantdfdld; Alsdret - ret; Alsd nagylapos - ret;
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Als6 alajaro - szantdfold; Retkoz - szantofold; Kavicsos - szantdfold; Fuzeskut - r6t; Fiives - szantofold; J6gmente - szantofold; Nadast6 - szantofold es
r^t, mar maga a diilo is mutatja, miszerent hajdanaban e helyen to volt 6s nad
termett ott; vegre Pest feliili diilloben pedig szollok vannak. — Oldalalajaras —
szdntofold; Soskert - szantofold 6s i6t; Papikut - szant6f61d; Vasuton aluU erdo; Vasuton feliiU - erdo. Ez utobbi erdo tagositas urb^ri rendezes alkalmaval
Gr. Karolyi Istvan 0 Mltosaganak esett, a Vasuton aluli erdo pedig a lakossagnak jutott. A font is emh'tett Soskut diilloben volt egy kut, honnan a diillo
nevezetet vette, ez a secregatio alkalmaval a kozsegtol mint testiilettol elesven
betemettete'tt; a szazadok ota fon allott bo forassal ellatott kutnak betemetteteset a kdzseg biraja s tdbb lakos tarsal maig is fajlaljak. —
Cinkotatdl kezdve a kdzseg mellett folyik egy patak, az olajgyaron keresztiil a Dunaba dmlik Kap. Megyeri puszta mellett. Van az olajgyar melett egy
kerek ret, ezeldtt Urasagi halastd volt, most azonban Schossberger pesti nagykereskedd birtoka. Rakos-Palotat grdf Feketetdl gr. Karolyi Istvan vette meg.
A kdzseg hataratdl nem messze van az ugynevezett Idralyhalom s ennek
kdzeleben nem messze folydogal a Rakos vize.
Kelt RPalotan 1865 Novem 9eR
Juhasz Gydrgy
Bird

Selem Janos
jegyzo
•

* *

1. Elso okleveles emlitese Nyir neven 1281. (Dl 1102., Bartfai 101. reg.) Palota neven eloszor 1415-ben fordul elo. (Bartfai 552. reg.)
2. Palota 1546-1559-ben puszta (Kaldy 239. sz.), a X V I I . szazad masodik feleben
kurialis helyseg, 1683-ban ^ y portas telepiiles, 1686-ban kurialis puszta, 1690-t6l kezd
uijatelepiiini, 1695-ben 0,5 portas hely, 1704-ben 5 katonat ad a kuruc seregnek. (Kosary
17., 72.) Rakospalotanak 1715-ben 25, 1728-ban 43 adofizeto csaladfoje van, 1720-ig 9
Nograd m ^ y e i magyar csalad erkezett. (Petroci 135.) Lakossaga 1856-ban 2008, a hozza
tartozo Kaposztasmegyernek 50, osszesen 2058; teriilete 6835 hold.
3. Nyir, illetve Nyirpalota, a kesobbi Rakospalota neveben a palota arra utal, hogy a
X I I I . szazad masodik feleben megerositett udvarhaz allott itt. (Budapest I . 311.) A Nyir
elotag a kornyezo erdo fajtegarol, a Rakos elotag a rajta keresztiil folyo patakrol keletkezett. A Rakos mezo helynev nem Rakospalota teriiletet jeldhe, bar eleg tagan ertebneztekf
A X I I I . szazadban a Pestet koriilvevo nagy arok eszakkeleti oldalan volt, a kesobbi orszaggyulesek helye is kozelebb esett Pesthez, mint Palotahoz. (Budapest I . 309.)
4. A Dunaba torkollo Szilas pataknal fekiidt Megyer falu, elso okleveles emHtese
1148. (Bartfai 8. r ^ . ) Kaposztatermeleserol 1426-ban nevezik eloszor Kaposztasmegyernek.
(Budapest I . 310.)

112. ( V A C ) R A T O T

Helynevek

[364r]

Rit6t kozsegbol - Pest megye
1. Pestvarmegye, Vaczi jdras.
2. Csak jelenlegi neven hivatik t. i . Ratoth.
3. Regente puszta Ratoth nev alatt volt ismeretes.
4. A Kozseg leveltaraban levo legregibb iratok 1727ik evrol szolnak.'
5. Nem tudni.^
6. A nep venei sem tudnak semmit keletkez^serol ^s eredeterol.'
7. Ezek is igen egyszeruek u. m. Papkiiti diilo, Barat ret, - Rakos ret ^s folyo - nevezetet vette benne levo sok rakjarol - Kigyos szdllohegy - Tecze
r^t - valaha igen ingovanyos es siippedekes volt, Kis-forras es nagyforras diilld
- Veres haraszt szdlld hegy - futdhomokon - Haraszti puszta.

[364^]

Kelt Ratoth Decemb: 16an 865.
Baksza Janos bird
Gurany
hjezd

Helynevek
Ratdth kozseg Pest Megyebol - Vaczijaras.
A kdzseget Ratdthnak nevezik, azeldt pedig Pusztaratdthnak neveztetett.
Az dregebb emberek azt mondjak hogy Horvat orszagbdl nepesitetett, az teny hogy a lakossag nagyobb reszet vezeteki neven Horvatnak hivjak.
A falu mellett van egy. ret mely Rakos-nak neveztetik a rajta keresztiil
folyo patakban tartdzkodd sok raktdl igy van telekkdnyvezve is.
Tovabba van a hatarban Vdlgyes nevii dulo - Kis-forras a rajta szamos
helyen felfakadd forrasoktdl neveztetik — Nagyforras szinte - Szentmikldsi ut
diild - Malomtdi duld - ismet Tecze ret — Nagy ret Nagy Kigyds szdld hegy Veresharaszt szdlld hegy, tovabba Harasztpuszta - es Hosszu vdlgy puszta. A
kdzsegen keresztiil folyd patakot Rakospataknak hivjak -
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Rdt6th k6zs6ge Vdczvdrossitol 1 m^rtfoldre fekszik, - hataros Vdczhartyan, Duka - Kis Szent Mikl6s Csomad - Szod, 6s Botydn kozsegekkel
valamint Godi pusztdval is.
Kelt Ritoth* Janu- 25^ri §64
Guriny
hjcgyzo

Baksza Jdnos biro

•

•

•

1. Ratot elso okleveles emb'tese 1219. (Varadi Regestrum 212.)
2. Ratot 1 5 4 6 - 1 5 5 9 kozott nepes telepules (Kaldy 140. sz.), 1 6 4 7 - 1 6 8 3 kozott
egy portas falu, 1686-1728-ig lakatian, 1744-ben 15 adofizeto csaladfoje van stb. (Kosiry
17., Petroci 137.)
3. A Ratot helynev puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadissal, az alapjaul
szolgalo szemelynev forrasa a german Ratold szemelynev. (Kiss 256., 675.) Esetiinkben a
Konyves Kalman kiraly ( 1 0 9 5 - 1 1 1 6 ) felesegevel, BuzUlaval 1097-ben vagy ezt kovetoen
Szidliabol bevandorolt Ratold es Oliver lovagtestverek egyikenek birtokarol van szo, a
Veszprem megyei Gyulafiratot is evvel a szem611yel fiigg ossze.
4. Vacratot lakoss^a 1856-ban 657, teriilete 3245 hold.

113.

(ZAGYVA)R£KAS

Helynevek

[367']

R^kas kdzs^bdl, Pest megy^bdl.
Jegyzetek:

[367v]

Az ISO kerdesre
Rekas kozseg fekszik - Pest megyehez az 6 korban tsatolt Solti megy^jehez - jelenleg a' Ketskemeti Jarasban, Czegledi adokeriiletben, es Abonyi Szolgabiroi keriiletben. A ' Zagyva folyo partjan, mely azt S betii alakjaban koriil
futja. A 2ik.ra.
A ' Kozsegnek - Rekas - egyetlen ismeretes neve - 's mas nyelveken is
tsak ezen elnevezes fordul elo.
A ' 3ikra.
- Tudomasunkkal nem volt.
A' 4ikre
- 1600'k evben: a' meddig ugyan nem terjednek az iratok, de a' mondak
szerint fennallott ezen kozseg, mivel a' legregibb idokben - Abony filiaja volt
Rekasnak.* A Sikre
Honnan nepesittetett legyen - nem tudni, - hanem hogy az eredeti n^pe
is magyar volt - az onnan is igazolhat6, mivel a' kdsobbi bevdndorlaSok gyakran tdt eredetre mutatnak, a regibb tdrzsdkds csaladok mind magyar
nevekkel birnak.^ A d'kra. A kdzseg elnevezeserdl, mint helynevrdl - hagyomany keppen
emlittetik, hogy Rekas-nevet, "Reka" Attila nejetdl vette volna, - azomban
valdszinuleg a' Zagyva folydn a' regibb iddkben - Kasnak nevezett atjarasi hidastdl - 's igy R^v-kastdl vette szarmazisat - a' Zagyvai alio hid kdztudomas
szerint csak kesdbb epittetven a' folydra.'
A 7'e A* kdzseg hataraban eld forduld diild nevek mint Szakall - ( a '
helyseg veneinek — eldljardinak regibb iddben — tehat szakalasainak kiosztatni
szokott,) nadas, pap, fekete hatar 's a. t. tsak a' hely tulajdonsigait - mint az
egyenes es gdrbe fejezik k i . - Domb - Sinka halom - mellyrdl a' monda szerint - Sinka Gabor — Rekasi tsuda erejii gulyas bojtar - a* szolnoki (tdrdk)
portyazd tdrdkdket fogdosta el - 's innen a dombnak el nevezese; *s melly
mon das Kiovinyi Antal tlr egy tsinos Roman cz-alakjaban megenekelt 's 1863«k [368']
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evben Egerben ki is nyomatta L - Vizcrek: mint Szarvas it Tenke-emse folyas.
elnevezesei szinte a' hatarban elofordulnak - de kuldnqs jelentosegiikrol semmi
tudomasunk nintsen.
Kelt R^kason* Januar 26 1864
Tornyos Istvan mp
h. Jegyzo

Csomor J^nos
biro

* * *
1. Rekas elso okleveles emb'tese 1368. (Bartfai 394. reg.)
2. Rekis 1546-1559-bcn lakott telepia^s (Kdldy 131. sz.), a X V I I . szizadban
puszta, 1715-ben 17, 1728-ban 37 addfizetS csaladfoje van stb., 1718 utan tertek vissza
nagyobb szam ban szetszorodott lakosai. (Petroci 131.)
3. A Rekas helynev a s?l?v reka, azaz tolyo' fonevnek a magyar -s kepzos szarmazeka lehet. Alakilag hatott ra
magyai rekis, azaz 'szennyes, mosatlan' edeny fonev. (Kiss
712.)
4. Rekis lakossiga 1856<ban 3362, terulete 4611 hold.

114. S A R I

506.

Sari Kozsegtul. [369'J
Helynevek
Sari kozs^bdl, Pest megy^bdl.

1. ) Pest Pilis 6s Solt t. e. megyenek Pesti jarasaban. 2. ) A kozsegnek neve Sari, mis mellek, vagy taj neve nincsen. 3. ) Ezen kozsegnek ember emlekezet ota mindig Sari volt a neve, talalkoztak ez elott, es most is, kik a hosszu at ket aval Saari eleg hibassan irtik.
4. ) Ezen kozseg az itteni R. Cath egyhaz egyhazi tortdnete szerint mar a
kozep korban mint nagyobb, es egyhazzal is biro falu letezett.*
5. ) A falu mintegy 2/3 reszint a felso tot videkriil, reszint Szileziabol
nepesitetett, az 1/3 pedig Magyar szarmazasii.^ —
6. Ezen falu Sari elnevezese az itten nagyban elteijedt tuijanyoktol vagy is
annak saratul, vagy mi hihetobb az itt minden oldalon lathato sar viragtol
(: kikirics:) nyerte.' 7. Ezen falu hataraban letezo nevezetessebb helynevek: Mentelek, hegediis
hegy, Vanya hegy, Olajos hegy. Sugar hegy, Nagy hegy, Kecskes hegy, Kerek
talp, taban hegy,"* mely elnevezeseket a regi urberi foldbirtokosoktol, mint ezen
a tajon birtokloktol nyerte Ezen falu hatarossai felso Dabas, Gyon, Peszer, Orbii, Bugyi, Rada, Ocsa,
Inacs. Tovabba ezen kozs^gekhez k. i . kovetkezo pusztak tartoznak. 1.) Babad,
mely hajdan falu volt, hoi az egyhaz romjai mar elhordattak ugyan, de a helye a
sok apro kdvektol most is kiveheto,^ van ezen pusztaban egy hely, mely Besnyo
varanak neveztetik, hova hagyomanyilag a tatarjaraskor az itt lako nep mint
turjanyoktol koriilvett dombossabb, es erdos helyre menekiilt. - hoi azonban
falak nyomai nem talalhatok. - 2.) Besnyo, semmi nevezetesseggel,* 3.) Czibak,
4.) Mentelek, mely pusztai nevet csak az urberi tagositas utan nyerte.
Keh Sariban'' Januar 24en i864.
Szabados Janos Biro

* * *
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1. Sari elso okleveles emlitese 1268. (Dl 25 035., Bartfai 53. reg.)
2. Sari 1546-1559-ben lakott telepiiles (Kdldy 193. sz.), a X V H . szazadban puszta,
kozvetleniil 1715 elott telepiil ujja, 1715-ben 22, 1728-ban 62 adofizeto csalidfoje van stb.
(Petrdci 129.)
3. Sari helyneve talan a magyar sar, azaz 'lagy, ragados fold' jelentesii fonevbol keletkezett -i kepzoveL De lehetseges, hogy a regi magyar Sar szemelynev szarmazeka, ez esetben egy Sar, azaz 'saiga, szoke' nevu szemelynek a birtoka a helynev ertehne. (Kiss 562.)
4. Tabanra lasd Abony 7. j ^ y z e t e t .
5. Babad egykori telepules elso okleveles emb'tese 1348. (Dl 5991., Bartfai 304. reg.)
6. Besenyo ^ y k o r i telepules elso okleveles emlitese 1264. ( D F 208 789., Bartfai 50.
reg.)
7. Sari lakossaga 1856-ban 1512, Manytelek 46, Czibakhaza lakatian, Besnyo 16,
Felsobabad 54, Alsobabad 12, osszesen 1640, terulete osszesen 13 120 hold.

115. SOLT

Helynevek
Solt kdzs6gbdl Pest Pilis

[373']

Solt t. e. megy^kbdl.

1. ) Solt mezo varos Pest Pilis ^s Solt t. e. varmegyekben feszik Pestol lefeie 10 mertfoldre a' dunahoz fei oranyira.
2. ) Orszagszerte ismeretes neve "Solt" az e' neven nevezett megyenek hajdani szek helye.
3. ) Neve hajdanaban Zsold-nak iratott, de mar 1619^'.^ evben, melly idotol egy, ket keresztben levo kulcs felette koronaval el latott pecset nyomqja van
— Soltnak van irva.
4. ) Legkorabbi emh'teset kipuhatolni igy meghatarozni meg nem lehetett.*
5. ) Monda szerent Kail, Mindszent, L a k ' s tobb falvak elpusztulasa utan
Tatar jaraskor telepiilt a' megmaradt lakosokbol, melly falvak helyei jelenleg is
ismeretesek.
6. ) . Monda szerent Zoltan birtoka volt's nevet ettol vette volna.*
7. ) A ' Hataraban elofodrulo fob topographiai nevek: Tetel, ronasagon
emelkedett hegy, jelenleg szantofold, hajdan varos hely mit a' foldben levo
epiUet hely nyomai 's kovek mutatnak, mellyhez felkor alakban mintegy fei
oranyi tavolsagra kezmii altal kesziilt halmok vannak: felfeie Szimahalom. retes
vizenyos, Kakaser altal kornyezve, ettol keletre fei oranyira Mariahaza pusztan
viz allasos nagy er mellett Bakohalom, hoi tobb emberi csontok talaltattak,
onnet deikeletre szinte oily tavolsagra Vasdr halom, innet deinek Miskahalom
mindegyik a' nagyer menteben, ettol deinyugotnak Makahalom vizenyos mocsaras makaszektol kornyezve, honnet szinte oly tavolsagra nyugotnak fekszik a'
Likas halom szinte a' nagyer mellett. Dullok: nyugoti es keleti telkek,
szantofold's kaszallo, - Csukaszo viz allasos mocsaros ret, vizenyos idoben sok
hal volt benne, - Harmas, szantofold, - Mindszent hajdan falu most szantofold,
— Laposhad lapalyos, viz allasos hely; Vasarhely jo legelo hoi az orszagos vasar
tartatik, — Kis Solt szallas, rakodo helyek szeriis kertek, — Varostelek
szintofold mellyben a' varos es Egyhaz foldje van, - Sooskiit, egy kiit asatott
regebben ezen duloben, mellynek vizet sopotiekul lehetett hasznalni, - Kopaszhalom homokos buczkas szintofold, - Pemethegy nagy reszben jofekete
szant6f61d, - Der domb legelon emelkedett homokos domb, - Maganak valo
lapalyos, duna arja altal jart kaszalld, - Meleghegy, szollo tetejen pinczekkel
gabonatarto vermekkel, - Gerezsdi hely szollo, monda szerent Geresd nevii
vezer lakhelye, ebben a* diilldben van Rakdczi sancza, hoi ez elott tobb fegyver
darabok talaltattak, a' gerezsdi hegy ugy latszik kezmu segeiyevel a' hegy szelen
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kesziilt hegy kozepen kerek mely volgyel itt az elott szinte kiilombozo nemu
fegyver darabok talaltattak, monda szerent ide Rakoczy sok had! szereket es
kincset rejtett el, — Ebedlesi hegy a' szoUohegy legmagasabb resze, — Sakor
vizallasos hely nadas 1705ben a' kicsapongo raczok ezen helynek szorittatvan
pusztitattak el, temetohelyiiket az orszagiit szeleben egy ossze fort tegla ko jeloli.
Kelt Solton' Januar 29" 1864.
firtekes Janos. Biro.
* « *
1. Solt elso okleveles emlitese 1348. (Csanki I I I . 345.)
2. Solt helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev a magyar Zsolt es Zoltan szemclyncvekkel, valamint a szultan
kozncvvel tartozik ossze. (Kiss 575.)
3. Solt lakossaga 1856-ban 4102, Mariahaza puszta 330, Revber es Kai 43, osszesen
4475| teriilete osszesen 20 384 hold.

116.

SOLYMAR

Helynevek

[37 i r ]

Solmar kdzsegb61, Pest Pilis es Solt megye.
Solmar falu, Pest Pilis es Solt t. e. Megyeben, Pilisi jarasban, Ejszakrol
hataros Nagykovacsi, keletrol Orom, delrol Obuda, Hidegkut, nyugatrol
Vorosvartol, neveztetik nemetiil Scholmar, slav Sholmar, a nep ajkan Schomarnak. Solmar eredete a kanon szerii egyhazi latogatasban igy adatik elo; Matyas
kiralynak Solmaron kiviil fekvo varatol a hoi az a' hagyomany szerint Matyas
kiraly nejevel Idbekiilven monda; Szolj mar, s ne legy haragos! Masok szerint a
solymoktol, miutan itt nagy vadaskert nyuh el Budatol Solymarig kofallal bekeritve, s a solyomvadaszatrol nyerte volna nevezetet, ezen meserol liiyjak orszag szerte.* - Bel szerint 1727^^ evben a Vattay nemzetsege volt, jelenleg
foldes Urai; Meltosagos Grof Karatsonyi Guido, Krisztus rend viteze, nagysagos
Huszar Sandor, es Valther Bela kis koru. Eldodeik gorog egyesiilt hitiiek voltak, ezeknek 1719*^ evben tartatott az
utolso illyr szonoklat. - A nemetek birtokul megvetetett s lassankint hirok eltiint, a plebania alapitasa 1719^ evre tetetik, a mint azt a regi protocolumak
bizonyitjak, 1° lelkesz Gabriel Antal Ur. - A plebania lak a fenn idezett
plebanos Ur alatt 1722^ evben epitetett a kozseg altal 169 ftert. A mostani
Szentegyhaz azon a helyen all, hoi hajdanaban a B . Sz. Maria kegyelem kapolnaja allott. - 1783^ evben epitetett Meltosagos Keselekoi Majthenyi Karoly
hetszemelyes tabla iilnokjetol, mely ezen templom sirboltjaban fekszik. Az oltar
jobb felen ezen sirversek olvashatok latin nyelven: D. M. s. Siste viator, jacet
sub hoc Marmore Carolus Majthenyi De Kesselokeo Antiquitate generis, et
gloria Majorum Illustris, at Religjone in Deum, Fide in Principem, Pietate in
Patriam, suaque virtute longe illustrior, variis muneribus egregie functus, Septemvir Plierium Liberorum Pater occasum vitae abligit Budae M.DCCXC aet.
L X X I l . Cuius memoria ut aliqua exstaret. Hoc monumentum Provinciae Pilisiensis vico Solmar Anno M.D.CCXCIII. Moesta conjux, lugentesque filii Grati
Animi Causa Post. Abi viator cineribusque Tanti viri Bene Precare. —
A tornya nagymeltosagu Puchai Marczibany altal emeltetett, es Keresztje
Gebhard Ferencz budai polgar altal keszitetett, 1799'k evben. a nagyoltaron a
boldogsagos Szuz kegyelem kepe diszlik, s ezen Isten egyhazat nem csak messzirol jovo ajtatos bucsusok, hanem az ohitii szerbek is latogatjak, az egesz templom a kornyek valodi diszere valik. - Szamlal 1420 katholikus, 's 4 helvet
vallasu lakosokat, s ezek nemetek.* A templom a boldogsagos Sziiz Maria neve
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tiszteletere vagyon szentelve. — Solmarhoz tartozik a Vorosvamak meno orszag
lit mellett a Szarvas vendeglo 3 katholicus, s ket malom az egyik Csizi malom
Zwiselmiihle, 4 katholicus nap nyugotra, a masik uj malom Neumiihle, Solmarhoz 3/4 ora negyedre - a posta ut fele 3 katholicus lakossai. A Solmari var
omladeka a faluhoz del nyugotra esik az ugy nevezett Szarkavar egy kosziklas
hegy oldalban regi tegla darabok talalhatok meg - ' A torok hadjaratrol emlitenek bizonyos torok kutat Tiirkenbrunn, melyet a torokok astak az erdoben.
- Azonban emlitetik Blutberg is a veres iitkozetrol, mellyek a torokok alatt
tortentek. Tovabba a haldrasakrol dulok: Unterlager, Mitlerlager. 8
Bir 37 - jobbagyi telkeket, foldje nagy reszent homokos es agyagos, ke12
vesbe haladatos.
1862 evi Marczius 30" iszonyu tuz tamadt, mely 61 hazat, csiiroket,
preshazakat, sott kissebb nagyobb barmakat martaiekavi tett - melly kar az
alkalammal 191,844 ftra becsultetett [372']
Lakosai foldmiiveiesbol, bortermeiesbol, 's nemes Gyiimolcseik utan einek. —
Kelt Solmaron 1864ik evi Marczius i n
Pallak Matyas mp
hit. jegyzo

Martin Pingler
Richter

[A latin szoveg forditasa:
„Allj meg utazo! E marvany alatt nyugszik Kesselkeoi Majthenyi Karoly:
nemzetsege regisegenei es osei dicsdsegenei fogva is nevezetes, de sokkal hiresebb Istenbe vetett hite, a fejedelem iranti husege, hazaszeretete es sajat erenyei
miatt. Kiildnbozo hivatalokat tisztesseggel betoltott. Mint a hettagu tanacs tagjara a fiatal gyermekek voltak rea bizva. filetet 1790-ban, 72 eves koraban fejezte be. Hogy pedig valami emleke maradjon, a pilisi tartomdny Solymar nevu
falujaban ezt az emiekmuvet allitatta 1793-ban a gyaszolo ozvegy es a szomorkodo fiiik lelkiik megnyugtatasara. Tavozz, utaz6, es a jeles ferfiu hamvai mellett kegyesen imidkozz!"]
* * *
1. Solymdr helyneve kirilyi solymaszok egykori telepere utal (Kiss 575.) Elso okleveles emlitese 1255. (Krit. jegyz. I . 334.)
2. Solymar lakoss^a 1856-ban 1300, teriilete 2818 hold.
3. A solymari varat 1 3 5 5 - 1 3 9 0 kozott epittettek a Laczfiak,] 1390-ban emlitl eloszor oklevel a virnagyat. (Dercsenyi I I . 46., FUgedi 188-189., Engel 150. es E R D O D I
A . - F E L D I . : Regeszeti kutatasok a solymari Matyas-dombon 1 9 2 9 - 1 9 3 4 . Studia Comitatensia 9. Szentendre, 1980. 2 6 7 - 3 1 3 . )

117. SOROKSAR

Helynevek

[375']

Soroksir m. virosi kozs^gbdl, Pest megy^b^.
feleletek
ISO pontra. Soroksar m. varos, mely azon helyen hoi a' pestrol kijovo orszag ut Baja 6s Arad fel6 sarkot k^pez 1741ben telepitettni kezdetett, es az
ezen sarokndl azon idoben folytonosan letezett nagy sar miatt saroksarnak nevezett helytol nyerte nev^t,* fekszik Pestpilis ^s Solt t. e. Megyek pesti jarasaban, a Duna bai partydn 1 1/2 mertfoldnyire pesttol. - Telepitetett Soroksar
Szt Dienes 6s Kerekegyhaza 3 egymas mellett fekvo pusztakra, igazabban soroksari mask6nt Sairinak is nevezett pusztara tdrt6nt csak a' telepit6s, de miutan e puszta hatara a' letelepiilt lakosok reszere keves volt, tehat Szt. Dienes 6s
Kerekegyhaza pusztak hozi kebeleztettek 6s urbanizaltattak.*
2'k/pontra. csak egy ezen neve "Soroksar' 61.
3'k| pontra. mas elnevez6se hajdan sem volt.
5ik' pontra. az egykori schwab orszagbol.
4ik'. pontra. 1741 be.
6»k; pontra. az iso pontba eloadottakon kiviil egyebet semmit.
7ik pontra. A ' kozs6g hatariban egy a' hatdr azon resz6n mely hajdan
Szent Dienesi puszta volt alio falomlad6kon kiviil, mely Szt. Dienesi templomromoknak neveztetik sem a' tajak 6s dulok, sem a' szanto fold kaszallo 6s legelo
r6szek, sem a' szollohegyek, utszak es terek neveiben eredetis6g nem rejlik, mert
ugyanis: a' szamtofoldek 6s kaszalloknak e k. diillo elnevez6se vannak "damweg
- Kusanibriinl - Heuloch - Schlagbaum - Reglrorh - Inselfsmarast Saumarast - Schaflerberg - Ross szallas - Steinbriickl - Siebenleinquand Inselach ackerquand - Graben Acker - Flache wiesen - Kurzleloch - Spizthigl
— Inselquand.
— A ' szollohegyek "Apostelberg — Deresberg — Starntanzberg — Inselfsberg - Orban berg. " A z utszak pedig "foutsza, duna utsza, 6s templom
utsza n6vel vannak elnevezve.
Kelt Soroksdron' 863. Decemb. 18.^
Duldnszky Karoly
jegyzo

Sriebenl Adam
biro
[P. H.]
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[376']

332

PESTY FRIGYES HELYN£VTARA

1. Soroksar elso irasos emb'tese 1200 korul. (Anonymus 120.) A helynev a sork, sarok, azaz 'szoglet* es a 'sar', azaz 'mocsar' szavak osszetetelebol keletkezett. (Kiss 580.)
2. Szentdienes ^ y k o r i telepules elso okleveles emb'tese 1300. (Dl 1563., Bartfai 158.
r ^ . ) Kerekegyhaza ^ y k o r i telepules elso okleveles emb'tese 1323. (Dl 99 552., Bartfai 196.
reg.) Soroksar telepiiles nem szerepel a budai szandzsak 1559. evi osszeirasaban, a X V I I .
szazadban puszta, 1724-t6l kezd i^jateleptilni, 1741-ben nagyobb szamu telepes erkezik,
1744-ben 31 adofizeto csaladfoje van, 1752-ben 7 - 8 ujabb joveveny erkezik, 1760-ban 319
adofizeto csaladfo el itt. (Petroci 129.)
3. Soroksar lakossaga 1856-ban 4183, Gyalipuszta 140, Gubacs 29, osszesen 4352,[
Peteri es Dienes pusztak lakatlanok, teriilete osszesen 14.591 hold.

118.

SUKOSD

Helynevek

[377']

Siikosd kozsegbol, Pest Pilis 6s Solt megyebol.
A tul laponn jegyzett adat gyujt6s kerdo pontjaira.
Felelet.
lor Sukosd kozseg Pest Pilis 6s Solt Megyei Solti Jaras Hajosi keriileteben
fekszik.
2. Sukosd kozseg egy n^vvel bir, s valamint helyben ugy orszag szerte is
tsak egy ndvrol ismeretes.
3. Siikosd kozsegnek tobb szazadok olta ez egy neve volt, 6s tsupan a
jelenlegi mod szerdnt iratott mas elnevezessel nem birt.
4. Hogy a kdzseg mikor emlitetik leg korabban azt nem tudni, - egy pecsetje 1742>k evrol szol - melyet meg az ugy nevezett, Ofaluban - bonnet ez
elott 57 evekkel a mostani helyokre telepedes elott OSiikosdon hasznaltak - de
ennei a falu keletkezese sokkal kordbbi.*
5. Honnet lett nepesittese nem tudatik.*
6. Kozsegunk nevenek eredeterol, tsak annyit tudunk, azt is nep monda
utan, hogy nevezetet Sukosd, onnet vette - mivel a regi vagy is az 6falu honnan a jelenlegi falu ez eldtt 57 evekkel ki szallitatott, - a viz draddsoktol gyakran ostromoltatvdn, egy dombossabb helyen anyira dsze szorulva epiilt, hogy
uttzdk helyett szukkdzdk voltak, innen neveztetett eldbb SzOkkdznek, kesdbb
rdcz lakosai dltal, rdczul Csdkdzdnek, vegre a lakossig tiszta elmagyarosoddsa
fdlytdn, neveztetett Siikdsdnek.'
7. Kdzseg hatdrdban eld forduld topographiai nevek, mezd, dCld, legeld,
kaszdllo, erdd, hatdr, tanya, csdrda, major, szdllds, kert szdlldk, drok, irtvdnyos,
halom, domb, csuts, orom, hegy, hegygerintz, osveny, szoros, forrds, kut, er, to,
folyo, patak, motsdr, ingovdny, nddas, ret, sziget, fok - mind ezen nevekkel
jegyzett helyek, valosdggal azok, miknek nevezve vannak, - es semmi nevezetesseggel sem birnak - neveiket egyediil magoktol nyerik.
Meg jegyzendo itt azonban az, hogy a hatdr kiildmbdzd videkei, sajdtsdgos
kdvetkezd racz nyelvenni elnevezesekkel birnak p. o, Sanyisnya jelenleg kdzseg
erdeje es kaszalloja - Turity gdrdnd, Vertlog - Linyasitza, Karassovitza, Sirakopoja Vutsitnopolya - Birisztig, - Contrkositro, mind meg anyi lapdjos hajdanta viz allasos es reszben nadas helyek voltak - jelenleg pedig Szanto es kaszdllo fdldek — tovdbbd Labuditza hajdan viz dllasos nadas, jelenben kdzlegeld,
- Zlopoja - Puratsik - Rdsztovds, - Vutsinhat, - Grovinhdt, Rivnitza, Jezer,
- Klisza - Ova - Sagod - Nepilo Constantzia, - Krotistya, Pdvleduna, -
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Dubokadolina hajdan is mint jelenben - mind meg anyi homokos ^s hegyes
szanto foldek - ezen elnevezesek is elegg6 bizonyitjak hogy hajdanta tsak ugyan
ratzok voltak Sukosd kozseg lakossai, kik most mar egeszben el magyarosodtak.
Emlitest erdemel meg az hogy a hatarban ugynevezett kdpolnai duloben
az orszag ut mellett 115. evekkel ez elott - Kalocsai firseki Uradahni fo tiszt Potskai Gergely, Szent Anna tiszteletere egy kis kapolnat epitetett, hoi a falusi
nep butsukat tartott, mig az elott 15 evekkel tortent masodszori felszenteltetese
ota, nem tsak a falusi nepnek, hanem a kornyeknek is minei latogatottabb
butsujaro helye kezd lenni.
7. Sukosd kozseg Tolna es Bats Megyekkel - tovabba Pestmegyebe kebelezett Csanad, Nadudvar, Dusnok kozsegekkel hataros.
Kelt Sukosdon* December 30 - 863.
bemutatjak
Sukosd kozseg eloljaroi
Kincs Janos Biro

Jegyezte Osvald
Jegyzo mp
• * *

1. Sukosd elso okleveles emlitese 1325 korul. (Gyorffy I . 727.)
2. Siikosd 1560-1570-ben puszta, 1668-1683 kozott 0,25 portas falu, 1686-1689
kozott puszta, ezutan lassan ujjatelepiil, 1695-ben 0,25 portas hely. (Kosary 19.) Adofizeto'
csaladfoje 1715-ben 18, 1728-ban 67 stb. (Petroci 144.)
3. Siikosd helyneve a regi magyar seg, seg, azaz 'halom, domb' jelentesu fonevbol
kepzodott, mai alakjat annak koszonheti, hogy azonosnak vettek a latin Sixtus szemelynevbol szarmazo regi magyar Siikosd szcmelynevvel. (Kiss 587.)
4. Sukosd lakossaga 1856-ban 3277, terulete 13 332,75 hold, Gemenc puszta
1535,75 hold, osszesen 14 868,50 hold.

119. SZADA

Helynevek

[379']

Szada kdzs^gbol, Pest Pflis Solt t. egy. megy^b^l. Viczi JMs.
A' k6rny6k kozos neve Cserhat. A' Kozsegnek mas elnevezese nints. A'
kozseg mikor emlitetik legkorabban? es honnet nepesitetett? bizonytalan.*
Szada nevet hihetoen onnet vette, hogy mivel ennek foldje a' fa tenyesztesre
nagyon alkahnas, mindjart a megszallis utan itt kerteket alkottak es
gyiimolcsosoket kepeztek, es meg ma is gyiimoicstermd Szadanak neveztetik
azert, mert az itteni szdlldhegyek es kertek mint megannyi gyiimolcsoskertek, 's
rendessen ma is tdbb hasznot adnak a' lakosoknak, - pest kdzeleben leven mint akar a' fdldrm'veies akdr a' bor termesztes. Es mivel nagyon hihetd, hogy
ennek megszallasakor, ennek tdth ajku Evangelikusok voltak lakosai, kik kesdbb
megmagyarosodvdn a' refor. valldsra tertek, tehdt mint tothok Szadanak neveztek, melly szo Szada Cseh nyelven annyit tesz mint egy kert. Ldsd Szada nevezetessegeit a' tulsd lapon.* Szada kdzseg nevezetessegei:
1. Nevezetes Pesten es a* kornyeken jd asztali borarol, melly pesten palaczkokban drultatik, melly meg egyszer olyan jd, ha a' temerdek fak miatt a'
szdlld hegyek terhelve nintsenek.
2. Nevezetes jd edes tormdjdrol, melly itt mint kapds vetemeny kapaltatik,
melly oily hire kapott Pesten, hogy a' mas falubeliek is tormdjokat szadai
kepeben adjak el.
3. Nevezetes Szada arrol, hogy hatardban van a' himeves Rdkos folj^d elsd
forrdsa a' pazsaki kiit melletti pazsaki forrds,' melly meg az 1863>ki rendkivuli
szdrazsdgban sem apadt ki, - Ezt igazolja a' kdzhasznu esmeretek tdra IQik
kdtete 66ik lapja ekkeppen: "Rakos Gdddlld fdldtt - (:es egy a' Szadai hatarban :) eredd, 's d Buda irdnydban a' Dundba dmld folyd, a' roUa neveztetett
Rakos mezejen (: pesti hatdr:) tartottdk a' Magyarok legtobb orszdg gyiiieseiket
1 o Ferdindnd kirdlyig." —
4. Nevezetes itt a' Vdrhegy, vagy Vdrdomb, melly egy fdldbdl magosra
hdnyt nagy domb, kdriil sdnczoltatva szeles es meUy drokkal, mellynek sdnczaibol valamelly penzt keresd, ez eldtt nehdny ev tizeddel egett buzdt hdnyt ki. Ez
a' Vdrhegy mikori lehet? nem tudhatni, mint azt sem mi vegre keszitetett? 's
kidltal^ - De gyanithatd hogy a' protestansok iilddztetesek idejetol veszi kezdetet, a' hoi az iilddzdttek menedeket taldltak. Vegre
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5. Rakva a' szadai hatar hideg forrasokkal, mellyek Veresegyhaza fel6
folyvan, a' szadai hatarban egy, a' Veresegyhaziban harom vizi malmot hajtanak.
Feljegyzette's hasznalat vegett ki
adta Szadan* Januar 29d»kcn l864ben.
Szappanos Sandor mp.
szadai refor. lelkesz.

1381']

—
865

Szada kozseg E161jdidsagdt61
Tekintetes jarasi fo szolgabiro Or!

[381V]

f,«,,,

F 6vi 3038 sz. a. kelt meg hagyashoz keppest ezennel teljes tisztelettel van
szerencs6nk jelenteni mikkent Szada kozseg fekszik Pest-Pilis es Solt t, e. Megyek vaczi jarasaban, s el nevez6s6t hihetoleg gyiimolcsos kertjeitol vette, —
melly szlav nev es Szadat jelent, — lakossai magyar ajkuak, honnet szarmaznak
azt bizonyal ki jelenteni nem lehet. A hatarban \6v6 elnevezeseket illetoleg az adhato elo, mikkent itt kovetkezendo helyi elnevezesek divatoznak, nevezetessen, vardomb es pazsaki forras
melly elso forrasa a' Rakos vizenek, vannak ezeken kiviil tobb dull6'i, ugy mint
a Berek diillo hoi van a' var domb irtvany melly az elott erdo volt 6s kiirtatvan
neve irtvany, - 1116s alja diillo — az Illes hegy alatt — kinyulik a' a' pap gatyja
liidja forrasaig - van tovabba malom dullo, mellyen az ottani patak malomhoz
viszen, - van iszap diillo, melly iszapos voltanal fogva nyerte elnevezeset van a'
helys6g felso vagy ejszaki resze mellett az ugy nevezett dios, igy neveztetett az
abban volt de kiirtott nagy dio fak miatt, mellyben egy ki apadhatatlan forras is
letezik - van a' szadai es veres egyhazi hegy lanczon erdo, - egy hegylancz
nyugat feloli oldalan vannak szollok, ezeknek neveik Koplad, Margita, Hatarok,
Boncsok es oreg hegy. Midon ezt teljes tisztelettel jelentenenk maradtunk, Szadan Decemb 28"
§65.
a Tekintetes jarasi fo szolgabiro Urnak
alazatos szalgaji
Vini taffy Josef
Berze Janos Biro
k. h. Jegyzoje
3420

[382'1
ki. .

27 _._
^rk. — 863.
12

Tekintetes Horl Antal Urhoz vaczi jaras fo szolgabirajahoz nyujtando
hivatalos jelentese Szada kdzsegnek.
mellyben a' kdzseg eredete es helyneveirdl a'jelentes beadatik.
• * *
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L Szada elso okleveles emb'tese 1325. (Dl 2480.) A z 1560-as evektol kezdve ternek
at a kalvinista vallasra a kozepkoron at folyamatosan magyarok altal lakott telepiiles lakoi.
Szada 1546-1559-ben nepes falu (Kaldy 139. sz.), 1647 -1668 kozott 2,5, 1683-ban 2 portas helyseg, 1686-ban puszta, 1689-t6l kezd visszatelepiilni, 1695-ben egy portas falu,
1704-ben 6 katonat ad a kuruc seregnek. (Kosary 17., 72.) Adofizeto csaladfoje 1715-ben
43 1728-ban 65, sem ekkor, sem kesobb szlovak lakossaga nines. (Petroci 136.)
2. Szada helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev a regi magyar Zada, a szad, szada, azaz nyilas, bejarat, kezdet fejlemenye. (Kiss 590.) £ p p e n ezert a helynevnek termeszetfoldrajzi inditeka is lehet, Szada a
Szod-Rakos patak volgyenek kezdeten, bejarataban fekszik. A helynev szlav szarmaztatasa
nem helytallo.
3. Pazsakra lasd Godollo 4. jegyzetet.
4. A szadai Varhegyen M I K L O S Z S U Z S A vegzett asatast, lasd Godollo 4. jegyzetet.
5. Szada lakossaga 1856-ban 992, terulete 2481 hold.

120.

[383r]

SZALKSZENTMARTON

Helynevek
Szalk Szt Mdrton kozs^gbdl, Pest Pilis Solt megy^bdl.

[383^]

1.) A ' tulnevezett Szalk Szt Marton mezo varos tartozik; Pestpilis solt megyehez solti jarashoz, Duna vecsei keriilethez; fekszik a' Dunahoz f^loranyira, a
hoi rendes gozhajo allomasa van a' Cs. kir. Sz. gozhajozasi tarsulatnak; pestrol
deinek a' pestbajai orszag uthoz kozel 8 mertfoldnyire. 2. ) A ' kozs6g csak ezen n^vrol ismertetik.
3. ) A ' kozseg 1624 elott es utanna darab idoben Zoki Szent Marton nev
alatt neveztetett, - a' mit 1624beli eziist lapra v6sett pecs6te igazol, - Regiek
eloadasa szerint ket kozseg volt, ugyan is Szent Marton es Zok vagy mostani
neven Szalk, mely a' dunahoz kozel egy magaslaton fekiidt es templom romja
pap kut godre m6g most is szemlelheto; de hadjaratok alkalmaval a' duna mellett sokat szenvedven, lakhelyeiket odaliagyva Szent Martonhoz csatlakoztak es
lett Szalk Szt Marton. 4. ) A ' kozseg regebbi tortenere, mind 1624 nem lehetett meg ratalalni.* 5. ) A ' nepesites, mint a' 3k pontban emlitetett egy reszt Szalkrol tortent,
masik torzs lakoskk ismertetnek es az egesz kozseg tiszta magyar ajkii.*
6. ) A kozseghez vannak csatolva Homok Szent Lorincz, feketehalmi,
Nagyallasi ( regente farkas fiadzo ) es vadasi pusztak. - A ' kozseg hatarabani
diilok, Csabony, Szalk, Doghalom, Kapihegy 6s hegyalja, Oreghegy, Temetohegy, Tuzokhegy, Pillatushegy, Domok hegyi dulo, szippankoi es Var»s alatti
diilo. —
Homok Szt Lorinci pusztan Kigyosi, Harom fiizfai, Hegediis fiizfai, Kettos
halmi, - Szek. Fekete halmi pusztan, templomi diilo, - hoi a' rom alapja meg meg latszik. Nagy allasi pusztan egyeg halmi; ezen pusztaban, a' rengeteg nadasok, vizek kozt regente nagyszamii farkasok tanyaztak, honna volt farkasfiadzoi neve
is. Vadasi pusztan, Nagy ret, Kis ret, Bibere hat, - Hossziihat. - Ezelott
csak nehany ewel is az ugy nevezett Nagy es Kis rdtben viz alias, halasto es sok
nad termett, de legkozelebb a' nadgyokere is kiveszett. Ezen retekbol a' viz elvezeto csatorna is asatott, de jelenleg bedoledezve es partjai csak akacz fa termesre hasznaltatnak. -
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Csabonyi puszta, mely a' duna mellett hosszaban elnyulo erdos^get k6pez,
1848Jg allodalmi sohdz is volt, az elott a' meg epsegben levo nagy raktar tanusaga szerint ailadalmi katonai elelmezesi hely, a' raktar Gf. Szechenyi Kalman ur
birtokaban van 6s magtarnak hasznaltatik. Van m6g a' hatdrban G f Sz6ch6nyi Kalmannak Dunakozi szigetje, a' mely
Szalk nevet visel, jelenleg faczan nevelesre hasznaltatik. A ' kozseg szomszedhatarai ejszakrol Tassnak Szgyorgyi, Egecsei puszta
i6sze', - keletrol Szent Tamasi pusztak, es Kunsztmiklosi hatar, Delrol KsMiklosi hatar, Dvecsenek fejer egyhazi 6s Csanadi pusztai Duna -vecsei hatar, - nyugotrol a' Duna folyam Dunapentele szomsz6dsagaval.
Szalk Sz Marton' Dec 20. 1863.
Kovacsa Lajos Biro

* * *
1. A kozseg valoban ket telepiUes egyesUlesebol keletkezett. Solk elso okleveles emh'tese 1317. (Csanki I I I . 346.) Lovdsz falu elso okleveles emlitese 1320, kesobb Szentmarton elso okleveles emlitese 1409. (Zichy Okmt. V . 591.) A Szalk helynev puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadissal, tovabbi reszletek meg tisztazisra varnak. A Szentmdrton a falu templomdnak a v^ddszentjete utal. (Kiss 593.)
1 Szalk es Szentmarton, mindkettS 1546-1559-ben lakott telepiUes (Kaldy 247.,
325. sz.), Szalkszentmdrton 1 6 4 7 - 1 6 8 3 kozott 2 portis falu, 1 6 8 6 - 1 6 8 9 kozott puszta,
1690-tol telepiU ujja, 1695-ben egy portas hely. (Kosiry 19.) Adofizeto csaladfoje 1715ben 4 1 , 1728-ban 81 stb. (Petr6ci 144.)
3. SzaUcszentmarton lakossaga 1856-ban 2460, Homokszentlorinc 337, Feketehaiom
puszta 39, Vadas puszta 116, Csabony puszta 25, osszesen 2977. SzaUcszentmirton terttlete
6061,25 hold, Homokszentlorinc 5309 hokl, Feketehaiom puszta 1588 hold, Vadas puszta
2125,75 hold, Csabony puszta 1063 hold, dsszesen 16 147 hold.

121.

[385•*]

SZEGVAR*

Szegvdr helyseg hatardban 16vd diilldk megnevezese.
Tanya foldek kit diillore osztvak, is pedig egyik a' Korogy parti diilld a'
Korogy part menten, masik a' zsigerhati diilld, melyben a' tdbbi tanya fdldek
foglaltatnak.
Egyebb fdldek a' mar kdzldtt tajnevek utan neveztetnek, mint r^t, Kontra,
Berek, Szdldalja, nagypuszta's a t. mely elnevezesek mar kdzdlve voltak.
Kelt Szegvaron. Decemb. 22. 865.
PuUaut Istvan mp
jegyzd.

*A jelenlegi
megyehez.

Gongrad megyeben

levo h e l y s ^ anyaga teved^sbol

kerult Pest-Pilis-Solt

122. (BAJA)SZENnSTVAN

Helynevek

1386«-]

Szent Istvdny kozs^gb^, Pest megyebol.
Solti Jdras.
Szentistvan falu — mint a' hagyomanybol tudhatni elnevezeset a' falu aljdn egy emdtebb helyen csak nehany ev elott is szemleltetett romok utann hoi hajdan szinte Szentistvan nevu falu 6 vagy varos allott (bizonyossan nem
tudhatni :) nyerte. A monda szerint apatsag is letezett itt - 's a' tatarok altal
pusztitattvan - semmisitetven meg; - a hely megtartvan nevet ember emiekeze
ota mindenkor Szentistvan Gorondnek neveztetek — gorondnek pedig — azert,
mert a' helyiseg a' Dunahoz csak egy par szaz lepesnyira allvan, legkisebb aradaskor is vizzel koriU vetetik - de az a legnagyobb viz aradaskor elnem boritathatott. A legkozelebbi idoben 1856*^ evben - midon a' kozseg hatara szabdlyoztatott - Szentistvan gorond - mely szazadok ota csak legelo csipke bokrokkal elarasztott terulet volt - rajta a' templom romjain kiviil mar a' hazak
nyomai sem latszottak - szinte szantofoldeknek leven kiosztva - ott a' szantas
alkalmaval tobbfele apro regisegek talaltattak - kiilonossen - pedig egy paraszt
gazda, kinek a' templom hely jutott, — midon a' romokat szetpusztitotta — ott
egy darabban • szegii 1 1/2 mazsa tomeg olom darabot leU.*
A ' mostani falu teriileten mint a' Kalocsai firseki Uradalom birtokahoz
tartozo helyisegen a' telepedes kezdeten csak egy Szekercze czimii Vendeglo, 's
Uradalmi Serhaz epiilet letezett - 's akkoron ezen helyiseg Szekerczenek es
Vanczaganak hivatott.
Telepitetni kezdetett pedig 1782 - iigy nevezett Pandur Sarkdzi kis
kozsegbol - melly Szentistvantol csak 1/4 oranyira a' Duna mellett leven - a'
Duna szakadasanak kiteve volt, — mostansag mar a' Duna meiyeben avagy a'
Duna tulso szeien hever — melly kozsegbol aranylag a' falu fele - also resze
szallitatott meg.
1804ik evben pedig Kakony szinte sarkozi a' falutol 2/4 oranyira volt - ' s
a' Duna szakaddsai altal elrombolt - kozsegbol szalottak meg a' falu felso reszet
— mindannyian dalmatak ugy nevezett bunyevatz racz ajkuak - mind egy Val-
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lasu RCatholicusok - mikoron meg azon ^vben kezdodott a' Templom pldbdnia
epites, 1818ban pedig a' kozseg altal az oskola epitetett fel. [387f]

•

A ' falu mostani allasa 420. hazbol es 2858 lelekszambol all - fele tiszta
magyar - fele dalmata de elmagyarosodott Romai Chatholicus. Hataranak fekvese 1/3 resze sarkozben 2/3 d r6sze pedig ddlnek ugy nevezett homokos magason fekszik - Delnyugotrol 1/4 oranyira a' Duna - nyugot's Ejszakrol Csanad
Pest megyei - keletrdl Csavoly - Bikity - Delrol pedig Baja varossa Bacs Var
megyei kozsegek hatarai ovedzik koriil hatarat.
Hataranak kiterjedese — szantofoldekben — 4593 hold 360 • 61
1080-- 751
Kaszallo R6tekben
345--1591
legelokben
Szollokben
330-- 836
Nadasokban
6 0 -- 847
Termeketlen terekben 528--1499

•
•
•
•
•

61
61
61
61
61

vagy is Catastralis holdakban 6939. hold 1038 • oUet teszen - mellynek 1/3 d
Sark6zi r^sze fekete agyagos sik teriiletii — szant6f61dekben, 's retekben legtermekenyebb, fels6bb 2/3 d reszenek fele homokos buczkas — fele pedig fekete
homok's foldel vegyiilt szelid termeszetil — 's kivalt rozs termesre termekeny es
egeszlen szanto f6ldekb61 all.* —
A felsobb resz Nagy sumar — Sumaricza — 6 es Cj aligvarta — Nagy es
Kis Kukoricza — Bunyaritya, Babinadola — Todoradola, Gredina, Sashever6 —
Rokalukas — Kakonyszallas es nagyhomok Sdrkoz resz pedig a' Duna hosszaban
Szentgyorgy — Vertlacz — Szlatina, Kakonykertek — Zsombok — Tusk6s, es
Jauk dulokre osztatvan — neveztettek el — itt feliilr6l a' Dunabol egy kis fok
nyulik ki melly a' Kakonykerteki egyetlen dulot a' t6bbit61 elvagvan Baja alatt
a' Dunaba szakad - melly Vincsaga - Csikosto - es hatar foknak harom neven
neveztetik. —

[387^]

A ' K6zseg - Baja Csinos eienk - kereskedo varosal ugy szoUvan 6szve
kapcsolva leven — annak mintegy kiilvarossa tekintheto — a nep eienksege szep
viselete modja - 's a' Falunak csinossaga a' keresztiil utazok figyelmet kinem
keriilheti - f6kep 1863'1^ evi Julius 2an tortent nagy tuzvesz utann a' fo utczan
Bajai uton leegett 72 haz Templom - Plebania, oskola, k6zseghaz - mind
ujjbol Cserep Zsindelyel fedve - diszesen feiepitese ota - mintegy varos tiinik
fel Kiil6n6sen pedig az utczakon - hazi kertekben udvarokon stiriien iiltetett
akacz - Eper - Dio 's mindennemii gyiim6lcsfak a' k6zsege iigy szoUva elnyelik - tavasztol keso oszig a' lathatdrol egy dombon alio fa t6megb61 kinyulo
feher ragyogo Templom tornya mutatja a' falunak ott letet - minden utczaiban
a' nyari h6s napokon a' j6v6k men6k arnyekba nyerhetnek enyhiiiest.
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Van itt egy uradalmi Serhaz — 's magantulajdon nagyobbszeru Szeszgyar
- nagy vendeglo, 's tobb uradalmi tiszti lakok - mellyek szinte emelik diszitik
a' falut. Kelt Szentistvanon December 3 1 . 863.
jegyzette
D6ak Andras
Jegyzo
[P. H.]

Wuits Gyorgy biro
Lekity Imre Eskiitt
Kiss Andras Eskiit
Kesztheli Josef

« * *
1. Szentistvan elso okleveles emb'tese 1520. (Csanki I I . 209.) Tempk)manak romjai
1782-ben, meg 1844-ben is lathatok voltak. ( G A L G O C Z I K.: Pes-Pilis-Soh-Kiskun megye
monogra'pliiaja, I - I I I . Bp., 1877, I I I . 290.) Szentistvan 1560-ban mar puszta. (Vass 174.)
Jelenleg Baja varos eszaki hataraban, varosresz.
"2. Szentistvan lakossaga 1856-ban Aligvarda, Summar es Rezet pusztakkal egyiitt
2685, teriUete 6400,25 hold.

124.

t^^^n

(PIUS)SZENTIVAN

SzenMvdn
falunak leirdsa.

[388^1

1. Szent-Ivan falu, Pilisi jarasba, Pest megyeben, es csak ezen nev alatt
ismeretes.
2. A' helysegnek soha mas elnevezese nem volt.
3. A' helyseg 1750'^ evtol emlitetik, mivel akkor a' vorosvari Plebaniaho':
besoroztatott.*
4. A' kozseg nemet honbol nepesitetett, es csupan nemetiil beszel.*
5. Koztudomasbol, hagyomanybol, irott vagy nyomtatott emlekekbol, a'
nev eredeterol, ertelmerol semmi sem tudatik.'
6. Hegysegei kozt bdmulatot gerjeszto az egy nevezett "Heuberg".
7. Folyok, patak, tavak: nincsenek.
8. Erdok: Wiesenwald, nagy oserdo, melyben sokszor ozek is vannak.
Mas torteneti nevezetessegek itt nem leteznek.
Sz. Ivan 1865. December 20an.
Eckhardt
jegyzo

[390r]

33.

Marlok Jozsef
Biro
Szent Ivan helysege.
Tekintetes Szolga Biro Ornak.

Szent Ivan helysege Vorosvar, Solmar, Nagykovacsi es Pilis Csaba kozsegekkel hataros, honnan Vorosvar 1/4, Solmar 1/4, Nagykovacsi szinte 1/4 es Pilis
Csaba 2/4 allomas tavolsagra esik. A kozseg Vorosvar es Nagykovacsi oldalrol
reszint kopar, reszint erdos hegyekkel van beszoritva iigy, hogy a lakossag viz
sziiksegletet a falun kiviil de meg Solmari hatarbol is kentelen megszerezni, holott a falu volgyben fekszik. A fold minoseg 3/4 futo homokbol, 1/4 resze
Solmar feie fekete foldbol all. Itt se patak se folyo nines. A kozseg lakosa, ki
600 lelket romai katholikus nemet ajku es 13 zsidot olvas bor termessel foglalatoskodik.'*
1848 evben keletkezett itt koszenbanya, hoi szaz egyenis szerezte kenyeret, de ket ev olta megsziint a sok tiiz es viz miatt. Az urasag Grof Karacsonyi
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Guido. Kiilomben volgyi fekvese oly eg6ss6ges, hogy jarvdny mint ekkoraig itt
nem mutatkozott.
Kelt Szent Ivan februdrho 19^" 1864.
biro tavol let^ben
Leopold Ferencz mp
jegyzo
22 . ,
6 r k — 864
2
Szent Ivan kdzseg eldljar6sagdt61
^
Tekintetes Polak Matyas Szolga Biro Omak
tudositas a 117 szdmii szolgabiroi meghagyds kovetkezteben
•

•

*

L Szentivan kozepkori tortenetere nezve irott forrasokkal nem rendelkeziink,
1725-ben emh'tik k6z6pkori tcmplomanak romjait, ekkor meg puszta. (Dercsenyi I . 651.)
2. Pilisszentivanra 1725-tol kezdve erkeznek nemet telepesek, 1728-ban 14, 1744-ben
15, 1760-ban 55 adozo csaladfoje van. (Petroci 139.)
3. A Szentivan helynev a falu vedoszentjere, Keresztelo' Szent Janosra utal, akit a
kozepkorban Szent Ivannak hivtak. (Kiss 5 1 . , 514.)
4. Pilisszentivan lakossaga 1856-ban 670, teriilete 1367.

[390V]
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SZENTLORINCKATA

Helynevek
Szent Ldrinczkdta kozsegbol Pest P. is Solt megyebol.

[391V]

[392']

[392V]

I ^ kozsegnek egy fele neve el most, Szent Lorinczkata.
2. A kdzseg hajdan Kiskatanak neveztetett.
3. A kozseg legkorabban emlitetik tatar hadjarat ota,* a midon a kozsegel
hataros boldogkatai pusztan Boldog-Kata nevezetu falu elpusztult.*
4. A kdzseg monda szerint a tatar jaraskor elpusztult Boldogkata, Tamaskata es Egreskata kdzsegekbdl nepesittetett.'
5. A kdzseg neve eredeterdl monda szerint azt tudjuk, hogy Ldrinczkata
kdzseg hajdan Katay nevezetu urasag pusztdja lev6n, 's miutan e neven (: Kata :)
a kdrnyeben tdbb mas helysegek is hivattak - Kiskatanak neveztetven el. 140
iw dta azonban, a middn a helybeli templom epittetett, az Szent Ldrincz vertanii tiszteletere felszenteltetven, Szent Ldrinczkata kdzsegnek neveztetik.*
6. A kdzseg hataraban eldforduld tdbbi topographiai nevek:
Diildk: Hegyre jard - partos, Hegyre jardk alatti — lapalyos, Varga hely,
illetdleg hegy — partos. Szt. Gydrgyi utnal levd — rdna. - fir melletti diild rdna. Pap diild - rdna. Saroslaposi — rdna. — Temetd diild - rdna. Bikahalom
diild — rdna. Szeg^ny diild — rdna. Kereszt diild — rdna. - Retrejard — rdna.
Retre jardk alatti — rdna. Egyes hatar diild - rdna. Sdstd-diild — rdna. Kdkuti
duld - rdna. Alberttd diild — rdna. Turai lit duld — rdna.
Halom: Orddg egetd halom — n^veredete nem tudatik. Oroszlany halom —
n^veredete nem tudatik. Bibicz halom - az ott tartozkodott bibicz madar
sokassagatdl veszi neveredetet. Szik halom - szekes fdldtdl veszi neveredetet.
Kiitak: Kucsor kiitja, — Bornyu kutja — Kdkiit.
£r: Almasi er is Merges.
Td: Czigany td — cziganyok szdgitdl veszi neveredetet. Merges to - a
merges ertdl veszi neveredetet. Saros lapos td - lapossagatdl. Paptd - pap
fdldjetdl veszi nev eredetet. Szdldktd — az ott hajdan levd szdldktdl veszi neveredetet. Varga hegy alja 's td - neveredete nem tudatik. Baranylapos td neveredete ismeretlen. Alberttd - neveredete ismeretlen. Sdstd - neveredete
nem tudatik. - Hosszu td - a tonak hosszasdgatdl veszi neveredetet. Szektd —
szekessegetdl veszi neveredetet.
Folyd: Zagyva, melyben annak idiben sok hal es rak van.
Mezd, legeld, szantd, mocsar, posvany, nadas es retek vannak a hatarban,
de azoknak mas elnevezesiik nincsen.
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A k6zs6g magyar ajku, 940 lakossai, melyek koziil 919. r. cath. 5. evang.
1. reform. 15 zsido.
Szent Lorinczkata kozseg hatara all: 1688. h. 1228 • 61 szantd fbldbdl, 288. h. 1151 • 61 rdt 6s kertb61, - 46. h. 240. • 61 szolobol, - 974. h. 874. •
61 legelobol, - 99. h. 600 • 61 nddasbol - catastralis holdakban 1600. • 6l6vel
szamitva. Termeketlen van 487. h. 220 • 61.*
Jegyzet: A k6zs6g lakossai, iigy a' kozseg hataranak mennyisege, csak az^rt
jegyezte tven fel, hogy az ha netan sziikseg volna m6g rea, a kozsegtol Ujra megkoveteltessek.

1393']

Kelt Lorinczkatan December ho 10. 1863.
Pokornay Sandor mp
jegyzo.

Szabo Istvany biro

Helynevek Szent Ldrincz K i t a kozsegbol Pest megyebol.
Szent Ldrincz Kata, Pestvarmegyeben, Kecskemeti jarasban - Nagy katai
keruletben a Zagyva jobb, vagy is deii partjan fekvd falu 983 RCath. 14 Zsidd,
es 4 Reforma. lakossai — es RCath. anya templommal — 184 lakhdzzal — nemzetisegre nezve niagyar. Utolsd posta, es Addhivatal Nagy Katdn.
Rdna nagyobb resz homokos hatara 4600 hold 252 • dl, melybdl 2283
hold 888 0 szdntdfdld 300 h. 352 0 Ret es kert - 61 hold szdUd - il241 h
1049 • legeld - 80 h. 200 • Nadas - 613 h. 1630 • hasznalatlan utak tavak s
a t. keletrdl Jaszfelsd Szent Gydrgy kdzseg - deirdl Boldog kata puszta - Nyugatrdl T d Almas, es Jasz fen szaru - Ejszakrol szinte Jasz fenszaru mezdvaros,
es Puszta Monostor Heves megyei kdzseg hataraival kdrvonalaztatik. Fd termenye Rozsbuza.
A kdzsegnek jelenleg eid neve csak Szent Ldrincz Kata, hajdan meg temploma nem volt. Kdztudomas nyomdn Kis Katanak neveztetik.
A kdzseg igy legkorabban tatar hadjaras dta emlitetik a middn a kdzseggel
hataros Boldogkata nevezetu falu elpusztult. Boldog kata jelenleg Szent Ldrinczkata es Szent Marton kata kdzsegek hatarai kdzdtt fekvd puszta — tdbbeknek — de nagyobb resz B . Pronay birtokaban, hoi a messze teijedd sik teriileten
egy emelkedettebb dombon a Szent Ldrinczkatardl Szent Marton katara vezetd
lit mellett most is a reg elpusztult templomnak fdldben letezd alapfalak maradvanyai talaltatnak, es a templom helyen fenalld kdbdl faragott regi kereszt emlekezteti a gyaszemiekezetii hajdankorra az utazdt.
Szent Ldrincz kata hagyomanyos kdzveiemeny szerint, akkori Kis kata a
tatar jaraskor szinte elpusztulvan — Boldog kata, Tamas kata es Egres kata —
valamint Ids kata elpusztult kdzsegek — elszeiyedt es a vesz utan visszatert nep
maradvany altal a Zagyva folyd mellett lassankent feiepiiit - es benepesittetett.
A Kata nev eredeterdl azt tartja a hagyomanyos velemeny, hogy az mint
tdbb mas kdrnyekeri fekvd kdzseg«k, es pusztak u. m. Szent Marton kata falu —
Nagy Kata mezdvaros - Tamas kaia, Boldog kdta, es Egres kata pusztak a Ka-
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tay nevezetu es hajdan viragzo csaladtdl - Id ezen kozsdgeknek - 6s jelenleg
gyaszemieku pusztaknak - hajdan a fentebbiek szerint viragzo faluknak hatalmas birtokossatol szarmazott — kis kata akkor nevezet alatt. — Miolta azonban mintegy 180 ev elott a kozsegben Szent Lorincz v6rtanu tiszteletere az
anya templom felalUttatott, azolta Szent Lorincz Katanak elneveztetett a
kozseg, es ezen nev alatt orszagszerte es altalanosan osmeretes.*
Fekvese kozvetlen Zagyva folyo mellett - ezen folyo Nograd varmegyenek nagyobb szeru hegysegeibol Zagyva'^ nevezetu falunal eredven, s hosszu kanyargos utjaban szamtalan volgyi patakokat befogadvan, meg Szent Lorincz
kataig erkezik - hoval, es essovel bovelkedo teii idoben kivalt, valamint zapor
essoben gazdag nyari idoben annyira megarad, hogy a Hatvan mezo varostol
kezdve szanto foldeket, reteket, es legeloket elontven annyira kiterjeszkedik,
hogy Duna szeiesseget is ollykor tulhaladja — s illyenkor, hallal rakkal, sot mindennemii vizi madarakkal is bovelkedik - azonban bekovetkezett szaraz evekben egeszen elapad sok posvany — es tavakat hagyvan hatra, mellyeknek vize
azutan forro nyaron megbudosodven, es telen nyaron kikozologven artalmas befolyassal van a nep egeszsegere, honnan gyakori halalozas kovetkezteben a nep
szama inkabb fogy mint szaporodik evenkent.
A Zagyva Idontesebiil — ho — esso — es zapor essokbol a lapalyos kozseg
hataraban szarmaznak szamos tavak, illyenek: Cziganyto - Saros laposto, Kis
papto, nagy papto, szollo to - Varga hegy allyai to — Barany lapos to — Albert
to - Sos to - Feher to, Hosszu to, szekto es tobb kisebb tavak, mellyek szaraz
evekben az oket eiteto Zagyva folydval egyiitt kiszaradnak - maga Zagyva
folyo oily annyira, hogy csak imitt amott tobb olnyi meiysegii kanyarulataiban
kifogyhatatlan alio viz marad. Azonban ez esetre a lakosok nem emlekeznek
csak 1863-64 evben rendkiviili szarazsag miatt Zagyvaval egyiitt kiszaradtak a
tavak is. Jelen ev tavaszan nagyszeriien kivolt aradva a Zagyva valamint a tavak
is telve vizzel - de a szaraz forro nyaron ismet kiszaradtak Zagyvaval egyiitt
tokeUetessen — a Zagyva maga November havaban folyasnak indult.
A nagyobbszerii kiaradasok azonban ritkan 's tobbnyire tavaszon
tortenven midon rendes medrebe visszavoniil a menteben fekvo retek, szaraz
evekben szenat es sarjut biztosan s boven teremnek, a lapalyosabb es ezert vizenyos helyeken pedig nadat es csatet. fis igy a mennyire ritka tobbnyire tavaszi kiaradasaival ritkan kart, inkabb csak remiiiest okoz — iigy a rendes idojaras, vagy eppen szaraz evekben azt boven karpotolja bo legelot is nyujtvan a
marhaknak ^jdcor, midon a Zagyavtol tavolabb esso teriileten ugy szolvan a legelo egeszen kisiil. Ez mondhatni Nilus folyoja Sztkatanak.
A kozseg oszvesen 4600 holdra terjedo hatar teriilettel birvan az igen
szamos t. i . 35 duUore osztva van, es minthogy a mai napig tagositas megnem
tortent az egyes meg a legkisebb foldbirtokosnak fold illetmenye ugyanannyi
darabokban elszorva letezven — a foldmiveies es termesztes majd nem lehetetlen
- honnan van hogy a nep szemlatomast szegenyedik annyira hogy mar jelenleg
25 negyedtelkes marhajatol megfosztva csak zselierkent tengodik - foldet feiebe
kiadni kenytelenitetven a kezi munkajaval segitve magan.
A fentebb emlitett 35 diilo kovetkezo elnevezes alatt osmeretes a
kozsegben I Also tokos kert. I I Nagy sziget I I I Beka var I V Szent Gyorgyi lit. V
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Saros lapos. V I Tatarhanyas dtilo hoi sok emberi csont kiszdntatni szokott. V I I
Homok diilo V I I I Nagy szekesi I X Hegyrejaro alatti X hegyre jaro - ez v6gig
partos mintegy foldhanyasbol eredett diilo Boldogkata pusztai hataron hosszaba
nyulvan. X I Oroszlany halma. X I I Nagy kacsaii. X I I I Bibiczhalom. X I V Szegeny
diilo - sivo homokok X V Nagy-sos to diflo X V I Feherto. X V I I Hosszu to.
X V I I I Turai lit. X I X kis retre jaro. X X kozdp dulo X X I Harmas hatar. X X I I
Egyes hatar X X I I I Pap dulo. X X I V Felso ko kiit X X V Szek halom - X X V I
Albert to X X V I I kis szoglet X X V I I I Tiilati dollo Zagyvan tiil P. Monostor
Jaszfszgyorgy, es Jaszfszarusi hatarok kozti kozlegelo. X X I X Kenderfold diillo.
X X X Zagyvamenti. X X X I Felso tokos kert. X X X I I . kortvelyes X X X I I I Zagyvan
tuli d. X X X I V Tolgyes X X X V Zagyvai ret es nad diilo. - Mondatik hogy a
Vargahegy alatti tonal is ember csontok - es regi edenyek is talaltatnak.
Kint a hatarban Idtezo kutak: kiicser kiit - bornyii, es kokutaknak neveztetnek.
Erek - vagy is idonkenti (periodicus) folyamok, Almasi er - mely To
Almasi hatarban annak idejeben vizi malmot is hajt - de szarazsagban egeszen
elenyeszik - es merges 6r - mely essos idokben az ugynevezett hosszu tdbol
szarmazvan, annak idejeben falu alatt a Zagyvaba befolyik - de szarazsag idejeben Hossziitoval egyiitt kiszarada.
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Szentlorinczkata fobb birtokosa B. Bedekovich Rudolf 400 holdon fiiloli
foldbirtokkal - lakik Bdcsben. Ezen birtok meg forradalom elott tdbb 6wel
haszonbdrbe kiadatvan — azdlta valtozkodd haszonb^rldk altal zsaroltatik. A haszonb^rleti iddk eldtt csinos, 6s viragzd 10 szobabdl alld - mellyek pompasan
bebutorozva valanak - kast^lja e birtokosnak diszltette a kdzseget - haszonberleti iddktdl fogva jelenleg mar roskadozd f^lben vegpusztulasnak hagyatva
gyaszolja a hajdani alapitojat, 6s gondos fentartdjat. A hajdan nagy kdltseggel
epitett gazdasagi Epiiletek vegkep elenyeszve - nemelyek most is romhalomba
hevernek — a kert — udvar es szeriis kert hajdan nagykdltseggel csupa egetett
teglabol alkotva es a haszonberleti iddkig rendesen fentartva keritesei szetrombolva naponkent annyira fogynak - , hogy nem sokara Jeruzsalem sorsara jutnak - nem maradva keves idd mulva tegla tegla felett. - Gyiimdlcsfak es mas
diszfak mind kipusztitva. Maga a kastdj hajdan birtokossanak iddnkent mulatd
helye - jelenleg omladozd felben - fogadott juhaszok undorteljes tanyaja —
Denevereic - bagljok - egerek patkanyok tanyaja.
Ezutan Sdt6r Csalad fdldbirtokan kiviil a tdbbi fdld birtok a fdldmives
osztalyhoz tartozik.
Egydbirant a kdzseg tavol leven kozlekedesi utaktdl, es nagyobb varo- [397']
soktdl - Jaszbereny nepes de szinte fdldmivelessel foglalkozd legkdzelebbi —
mint egy 6/8 allomasnyira fekvd - fdldtermdnyeit elnem adhatvan azokat Pestre
7. m^rtfdldnyi tavolsagra eladas vegett k^ntelenitetik szaUitani - mit nem tehetvdn a lakossagnak nagyobb resze naprdl napra anyagilag fogy - mi azonban
a szellemi szegenysegnek is oka. F d termenye mint fentebb ernb'tve van Rozsbuza — azutan keves tiszta biiza, tengeri, zab, arpa. Gyiimdlcs tenyesztesnek
nyoma sines — a hazi kertek csupan tdk termesztesre hasznaltatnak — hoi ne-
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hany bolcor tdk eg^sz kertet befolyvan — is nehany tokot hozvdn - a gazdat
nunden munka n61kul kiel^giti. Az eloadottakon kiviil emlitesre m^lto nevezetess^ nem l^tezv^ a helynevek leirasa befejeztetik.
Kelt Sztkdtdn 1865 December 16^"
Szkladdnyi Kereszt^ly
jegyzo altal

* * *
1. Szenti&inckata elso okleveles emlitese 1473. (Csanki I . 30.)
1 B o l d o ^ ^ tS46-ban meg lakott falu, 1559-re k6t csalad maradt benne. ( K i l d y
126. sz.) Ktirialis helys^kent tunik fel 1668-ban, 1683-ban 0,5 portis hely, 1686-t6l lakatian/jelenleg $3«fitfn£rtoiikatahoz tartozik.
3. Stentlorinclata 1546-1559-ben nepes telepUles (Kaldy 127. sz.), 1668-ban kurialis helysig^ 1 6 8 3 4 » u i 0,75 portas fahi, •l686-1695-ig lakatian, 1699-ben 8 adofizeto csaladfoje
17044>en 6 katonat ad a kuruc seregnek. (Kosary 16., I I I . tablazat, 64.) AdofizetS tsal&tfpie 1715-ben 22, 1728-ban 57. (Petroci 129.)
4. Szentlorinc a tempk)m vedoszentjere utaL (Kiss 608.) A Kata helynevre lasd
Nagykata X jegyzetSt.
5. SzentlSnnckata lakossaga 1856-ban 859, tenilete 3512,25 hold.
6. A kdzgpkori templomnak is Szent L & i n c volt a vedoszentje, az uj templom felszentelesekor «Et a hagyomanyt m^tartottik, iUetve megerositettek.
7. Zagyva nevd telepules nem letezUc. A Zagyva Zagyvaronatol eszakra ered, a forrasvideken allt tgykat Zagyvafo vara, amelynek neve is a folyo eredetere utaL

125.

SZENTMARTONKATA

Helynevek

[398']

Sz Martonkita kozsegbol Pest megyeben.
Jo' Sz Martonkata kozseg tartozik Pest megyehez a'kecskemeti jarashoz.
2 0 ' A kozsegnek mas elnevezese nines.
3 ° ' A kdzsegnek hajdan sem volt mas elnevezese 's emberek emlekezete
dta mindeg igy neveztetett.
4^^' A ' kdzsegnel okiratok leteznek hogy mar 1700ba a' kdzseg nepesitve
volt.*
5 ° ' Honnan nepesitetett? azt tudni nem lehet.*
6or A kdzseg nevenek eredeterdl bizonyost tudni nem lehet.'*
7er A kdzseg hataraban kdvetkezd topografiai nevek fordulnak eld: Nyirjes ez egy legeld, elnevezeset egy ezen a' helyen fekvd de mar ki irtott erddtdl
kapta melyben tdbb nyirfak leteztenek. Szunyogos. E z egy szep tdlgyfas erdd
elnevezeset mitdl nyerhette nem tudatik. A ' kdznep szajan mas kepen Laczan
nev alatt is emlegettetik. Tapio. semjekes folyd a' hatarnak del feldH reszet vegig folya. Rajta egy vizi malom is al. Eredetet veszi Isaszeg hataraban fekvd Cselinczka majornal. Csincsa. Ez egy kis patak mely a' falii felsd reszen foly keresztiil eredetet a' politikai tekintetben Szentmartonkata kdzsdghez tartozd Tamaskata pusztan veszi. A ' szarazabb iddkben is mindeg szokott csergedezni.
Csak a lefolyt harom szaraz evekbe lett ki apadasa, mind szarazsagot egyeb irant
a' tdrtenelemben sem latunk feljegyezve lenni. Lisztes. Ez egy csarda a' Nagykatai hataron.
A' hatarban levd tdbbi diilldk elnevezese miutan ez leginkabb a' fdldnek
termeszete vagy mindsegenel fogva, vagy a' fdldnek mas fdldhdzi viszonyahoz
kepest vette eredetet, peldaiil Szekes diilld, mert fdldje szekes, hoszii duld, mert
ez a' niiisik dulldnel hosszabb, kozep diilld, mert ket mas diilld kdzt van s. t. b.
semi jelentdseggel nem birvan azokat eldsorolni fdldsleges lett volna. SzentMartonkata kdzseghez tartozik a' vele szomszedos Tamas Kata puszta'* mely hajdan szinte falu volt. A szdjrdl szajra maradt hagyomanyon kiviil
tanusitja ezt egy dtilldnek elnevezese, mely mai napig is Templom diillonek neveztetik. Holott a szantd vas meg most is kd *s cserep darabokat forgat fel, es a'
templom helye meg most is szanthatatlan alapotban al.
Kdlt SztMKatan 1865 December hd 16an
Szaraz Ferencz
Szabd Istvan
jegyzd
[P. H.] bird

[398^]
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Helynevek
Szmdrton kdta kdzs^bdl Pest megyebol.

[400^]

1401']

1. Tartozik e' helyseg Pest Pilis 6s Solt egyesiilt megy6khez, a' kecskemeti
jarashoz.
2. A ' kozsegnek ezen egy, neve 61.
3. Emberek emlekezete 6ta a' kozsegnek mas elnevez6se nem volt. De sem
egyhazi anyakonyvekben, sem a' kozsegi leveitarban mas n6ven soha sem is fordul elo.
4. Hogy mikor emh'ttetik a' k6zs6g legkorabban, arra vissza menni nem
lehet miutan itt erre sem okmany, sem jegyzokonyv nem letezik. De hogy mii
1674ben laktak, es pedig helv: hitfelekezetiiek laktak, mutatja a' Saros pataki
fuzetek czimu folyoiratbol vilagosan olvashato azon teny, mely szerint az akori
refor: lelkesz Czegledi Istvdn a' Szelepcsenyi Gyorgy Esztergomi firsek elnoklete
alatt Posonyban tartott delegatum judicium elott allott, 's ketseg kiviil 6 is a'
tobbiekkel egyiitt galyarabsagra hurczoltatott.
5. Honnan nepesitetett? ismet nem tudhatni. Hanem hogy legeloszor is
magyarok szallottak meg, mutatjak a' mostan 616 tosgyokeres magyar nevek,
melyek mii a* Maria Ther6zia urbariumaban mind elo fordulnak.
6. A n6v eredet6r6l, 6rtelmer61 mit sem lehet tudni, erre sem hagyomany
sem nyomtatott emiek nem letezven.
7. A' k6zs6g hataraban eldforduld tdbbi topographiai nevek: Kenderfdldi
diHd, szdntdfdld mely a' tagositds alkahnaval adatott az urberi illetdsegen feliil
azoknak, kik az eldtti iddben is mar kenderfdlddel birtak, szunyogos aljai diOd,
szantdfdld nevezetet veszi az erdot iil, mely a' labjaban teriilel. Szflfa 6s hetes
diild. Sik szintdfdld neveztetik a' sz61in levd szilfarol mely mintegy 200 eves
lehet 's azon darab fdldrdl melybdl heted d6zsma adatott de kiralyi dezsma
nem. Kertek aljai diild. Sik szintdfdld, mindjart a' hazak folyasaban levd kertek
alatt. Szekes 6s rekesz diild, vizenyds ret. Nevezetet vette szekes termeszetu
fdldjetdl, a' rekesz n6v mibdl vete eredetet nem tudhatni. Homok duld,
szdntdfdld kisse egyik vege emelkedett. Igy neveztetett homokos term6szetu
fdldjerdl. Hosszu diild. Szantdfdld, hosszan elnyiilo. Hosszii vdlgy. Vizenyds ret,
hosszan elnyuld. Temetd aljai duld. Sik szantdfdld nevezetet vette a' regi temetdtdl mely alatt elterul. Kdzep duld. kisse emelkedett szantdfdld a' hosszu
diHd 6s temetd aljai diild kdzt, miert kdzep diildnek neveztetik. Kis erdd alatti
diad, sik szantdfdld. Igy neveztetik azon kis erddrdl, mely alatt fekszik. Oj
szdld. Sarga homokos szdlds kert. Azert neveztetik iijnak mivel regebben felfogott szdldk is vannak. Homok erddn inneni diild. legeld. Nevezetet vette onnet, hogy az erddn beliil a' falii fele esik. Tapidi diild. r6t 6s legeld. A' Tapid
vizetdl veszi nevezetet. Szunyogosi duld. Nagyobb reszint tdlgy fakbol alio siirii
erdd. Banom szdld. Szep szdlds kert. Igy neveztek azert mivel az illetd fdldes
urasag a' lakossag akaratja ellen fogtafel szdldnek a' kdzds legeldbdl. Regi szdld,
Szdlds.' kert, legregebben fogtak fel szdldnek. Tamas kata puszta, a kdzs6ghez
tartozik politikai felosztas szerint. Hajdanta falii, melyben torony's templom is
volt mit mutatnak az iigy nevezett templom dtildben levd kd es cserepmarad-
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vanyok, melyeknek kornyeke most is szanthatatlan. A* kozseggel hataros szomszedok Delrol Tapio Sag, Tapio Bicske falvak, azon posvanyos viztol melynek
neve Tapio, mely a szmartonkatai hataron keresztiil folyik, 's egy vizi malmot is
hajt. Keletrol szomszed NKata mvaros. fiszakrol Egreskata es Boldogkata pusztak, Nyugotrol Tapio Szecso kozseg.
Kolt Szmartonkatan* Decemb: 2 1 . 863.
Szaraz Ferencz
jegyzo

* **
1. Szentmartonkata elso okleveles emh'tese 1349. (Dl 4 1 116.)
2. Szentmartonkata 1546-1559-ben nepes falu (Kaldy 125. sz.), 1647-1668 kozott
2, 1683-ban 1,5 portas hely, 1686-ban puszta, 1689-t6l telepiil ujja, 1695-ben 2 portas
helyseg, 1704-ben 15 katonat ad a kuruc ser^nek. (Kosary 16., 64.) Adofizeto csaladfoje
1715-ben 78, 1728-ban 104 stb. (Petroci 130.)
3. Szentmarton a templom vedoszentjere utaL (Kiss 608.) A Kata helynevhez lasd
Nagykata 2. jegyzetet.
4. Tamaskata, tulajdonkeppen Szenttamaskata elso irott emh'tese 1546. (Kaldy
124. sz.) Egy portas telepules 1647-1668 kozott, 1683-ban 0,75 portas falu, 1686-t6l
puszta napjainkig. (Kosary 16.), 1856-ban 73 lakosa volt.
5. Szentmartonkata lakossaga 1856-ban 2063, Tamaskata puszta 73, osszesen 2136]
terulete 4684,5 hold, Tamaskata puszta 1914, osszesen 6598,5 hold.

[401 v]

126,

[207r]

(0R)SZENTMIKL0S

Helynevek
Kis Szt Miklds kozs6gbdl, Pest Pills

[207V]

Solt megy^bdl.

1. Pest Pilis 6s Solt Megye, Pest Budai Kerulet, vaczi jards, a* vaczi Szolga
birdsaghoz tartozik.
2. A ' Kozseget Kis Szt. Miklosnak neveztek mindeg.
3. Kinem kutathatott, hogy mas elnevezdse lett volna a' helysegnek.
4. Minden nyomozas daczara sem puhatoltathatott k i ; mert az anyakonyvekben is csak Szoddn 1780*^3" talalni eloszor nevet,* az elott Veresegyhazhoz
volt kapcsolva, az ottani Plebanos felkeretett, de azon valaszt adta, hogy semmi
nyomat nem talalja. A ' Kozsegnek pedig regibb iromdnyai 1848i*^ evben eltuntek. De mind a' mellett, hogy sem iratokbol, sem kdnyvekbol e* helysegnek
eredeterol bizonyos adatokat nem nyujthatunk, meg is, hogy igen eienk multja,
es nagy csatak tere lehetett, ezt onnet lehet kovetkeztetni, a' hatarban bit hoi
is assanak foldet, ember csont vazakra (: pedig igen nagy es erds nepfaj lehetett
csontjaik mutatjak:) akadnak, sarkantyukat, apro vasdarabokat regi fegyverekbdl, es neha ittott kis eziist penzeket 4^ Beia Kiraly idejebol, tdbbszor akadtak
nagy fekete edenyekre, korsd alakuakra, mellyekben hamunal egyeb nem talaltatott, ezek szarmazhatnak a' Rdmaiaktol kik halottaik hamvait ezekbe
astak el.
A szdbeli hagyomany utan a' helysegnek ertelmesebb dregjei azt valjak,
hogy dseik a' tdrdkdk elvonulasakor, t. i . Buda bevetele utan jdttek ide; mert az
eldbbeni lakossag vagy megdletett, vagy rabsagra hurczoltatott, csak puszta helyet, es egy templomnak romjait taldltak az ide kdltdzdttek.*
A mostani nep, noha tiszta magyarok, de reformatusok, felsd Magyar orszagbol jdttek, ide, hoi legeldszdr, talan feielembdl, vagy nem tudni miokbol?
nem az elpusztult faluhelyre iitdttek le satraikat, hanem az akkori Nyires erdobe, telepedtek le es fdld alatti uregekbe laktak, nem fdld miveiessel, hanem
barom tenyesztessel foglalatoskodtak, es csak kesdbb kezdtek hazakat epiteni.
A Helyseg Kohary es Batta csalddoke volt.^ Kesobben Grassalkovich birtokaba jutott, ez utdbbi a' romba ddlt templom kdveit az lij templom feiepitesere hasznalta fel.
Dflldk nevei
Nyires Bottyan kdzseggel hataros, valamikor erdd, es a' regi dsdknek elsd
telepedesi helye volt, most legrosszabb futd homok legeldnek hasznaltatik.
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Kigyos td, most legelo hajdan nagy to, ^s sok apro kigydktol vette nev^t,
most mar a' homok egdsszen homok tengerr^ tette.
Oreg szollok, mellette vagy v^gebe Banom szollok, ez utobbi kesobb lett
ki iiltetve, rosz fekvese miatt megbantdk, hogy ki iiltettek, elnevezeset innet
vette.
Orhegy szantdfdldek a' hatar legmagasabb helye, honnet a' kdriil fekvd
helys^geket, Budat, Visegradig, 6s Keletrdl a' Matra hegy lanczolatat latni, bizonyossan haborus iddkben drt altak, fdld sanczok helyeit most is latni.
Haraszti diild, szantdfdld lapalyos hely, valamikor erdovel volt szeg^lyezve.
Szilas, szantd fdld Ratottal hataros, valamikor sok szilfak nydltek itt.
Sods retek es szdntd fdldek fdldje sdt tartalmaz.
Nagy es Kis ret.
Malom drok es Kis Szt. Mikldsi T d , sok aprd halak, csuka 2 fontos* is
talaltatik, Vidra is tanyaz benne mert nadas resz es ingovanyos helyek talaltatnak.
Kis er, ret es szdntd fdldek kis patakocskatol veszi nevet.
Nagyes Kis Teczek, retek, igen rosz es savanyd szenat ad, elnevezeset
honet veszi nem tudatik.
Tecze melleki szdntd fdldek.
Erdd alatti diild szantd fdldek.
Csonkas, Erdd.
Kdvdgd tdbla szdntdfdldek valamikor koveket vagtak itten.
Szilbukor szdntd fdldek.
Harsfa fdldje, es hdrsfa td Csomdddal hatdros.
Vermes legeld futd homok godros innet vette nevet.
Szabad fdld valamikor dezsma mentes volt.
Nydras ret es szdntd fdld nagy nydrfdktol vette elnevezeset.
Antal kuti diild, szdntd fdldek, regi kuttol nem tudni hogy vette nevet?
Cseresnyes legeld, Veresegyhdzzal hatdros.
Curia gdddr es vdlgy, ret es Curia patak.
Kalldk retek es szdntdfdld valamikor Kallok voltak itten.*
Csatdk. Szdlldk es szdntd fdld, eldbb Kis erdei diildnek neveztek, mikor
szdlldknek kiosztottdk, ossze vesztek, innet vette a* csata nevet.
Ami a' 7. pontot illeti, az drhegyet kiveve semmi eszre veheto nines az
egesz hatdr rdnasdg a szomszedos hatarokkal egyiitt.
Kis szt. Miklds kdzsegnek, hogy egyeb nevezetessege, vagy eredete van e
nyomdra nem jdhettiink.
Tisztel vagynak Kis Szt. Mikldson 3/2 §64.
Jegyzette
Fodor Antal mp
jegyzd

Tdth Istvdny bird
Barsi Gydrgy
Oreg Jakab Istvdn
Takdts Jdnos
Sziits Andrds

[208']
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Helynevek
gyiijtese.
Magyar orszdg
Buda Ffesti Kerulet

[209V]

Kis Szt. Miklds Kdzs^
Vdczi jdrds.

10' Pest Pilis Solt megye, Buda Pfesti Kerulet, Vdci szolga biroi jdrds, H6rl
Antal fo szolga biroi - 460 leiek szam, melybol Reformatus 385 Veresegyhazi
anya eklezsiahoz tartozik, 56. rom kath a' Szodi Plebdniahoz, 19 zsido helyben
van zsinagoga, a' Kdzsegnek semmi mell6k neve nincs.^
2. A Kdzsegnek orszag szerte ismeretes neve Kis Szt. Miklds.
3. A Kdzseg hajdanaba egy Szt. Miklds kdpolnarol veszi az elnevezest,
mely idd tajba volt nem tudatik.
4. A Kdzseg emlitetik legkordbban mint egy 160 ev eldtt.
5. Honnan nepesitetett, a' felsd Megyekbdl, magyar es tdt ajkuak, kik
most tisztdn magyar ajkuak.
6. Mit lehet tudni kdztudomds, hagyomdny, vagy nyomtatvdnybol, a'
Kdzsegnek semmi regisege nines.
7. Nagy csurgd diild szdntd fdld, az eldtt Bajtay es Kohdri birta, kesdbb
Herczeg Grassalkovits, utdnna, Bdrd Szina, most a' Belga bank tulajdona, - a'
nagy csurgd diild fekszik Keletnek, Veresegyhdz Kdzseggel hatdros, kelletre csatai diild, ezt kdveti revet lapos, Nyires legeld ejszaknak, Bottydn es Vdc Kis
Hartydnnal hatdros szei horta homok buczkdkkal, ezen legeldbe van egy Td,
Kids lapos, a* szdrazsdg eldtt ingovdnyos td volt, most a szdrazsdg, es a' sok szei
homokkal eldlte egesszen: ezek utan Kis haraszt diild V.Hartydnnal hatdros, es
egy sarka Rdtoth Kdzseggel eszak nyugatnak, kdvetkezik Orhegy, eldbb legeld
most tagositas utan szdlldvel iiltette be a' gazdasdg — ezt kdveti Szilas diild
Ratdthtal hatdros nyugatnak, ez utdn sds diHd, felsd malom a* hatarnal a' Belga
bank eladta, es drdk dron meg vette Borgula Andrds molndr mester ket kdre jdr.
Ezek utdn Pohdnka diild futd homok a' vegibe I so osztdlu ret, kdvetkezik felsd
alsd Tecze diild szdntd es ret, a' ret nagyobb resze ingovdny, de a' szdrazsdg
nagyot kemenyitett rajta, hogy a' marha is jdrhatja, ezutdn szabad fdldi diild,
mely diild futd homok, a' diild kdzepen van egy Tdt Antal nev alatt mint egy
200 • dl terseg k i apadhatlan, ezen diildbe gyakran talalnak a' szdntdk regi
elasott temetkezesi edenyeket tdredezett dllapotba, van mint egy 130 hold I I I
osztalyu Erdd, fele a* gazdasdgnak jutott, fele a' Belga banke Csomad kdzseggel
hataros deinek, van ismet az urasdgnak Cseresnyes alatt egy legeldje, van Veres
egyhaz kdzseggel hataros Keletnek rdna homokos, ezek utdn kdvetkezik Nydras
urasdgi ret ingovdnyos, eldbb sok csik hal, es vidra tanydja volt, most kiszaradasnak indult, ezutdn urasagi major 40 dies Birka akol szeriis kert es egy csdsz
lakkal. Kdvetkezik Ur retje nddas, alsd malom tava, sok aprd hallal, csuka,
karasz es vidraval bdvekedik, a* Belga Bank ezt drdk dron eladta Szalai Janos
meszarosnak, j d Kelet es iparnak drvend 3 Kdve, igen nagy videkje volt a' mostoha szdraz evekbe. Hatvan. Bodogh, Fenyszaru, Tura, Szt Laszlo, Valkd,
Zsambok, s Nogrdd megyenek is egy resze a' Tonak forrasai leven elegendd vizet
szolgaltatott a* malomra.
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Mis egy^b nevezetesseg nines Kis Szt. Miklos kozsegben, az egesz hatar
rdna, csakis a' szollo hegy dombos, melynek neve, Oreghegy, csata, es banom,
harom reszben, vagy is hdrom diilldbol all 135 holdat tesz ki.
Kelt Kis Szt. Mikldson Dber 26an §65
Fodor Antal mp
jegyzd
Tot Istvany biro
30 . _ _
3444 erk — 865
12
Statistical adatokhoz Kis Szt. Miklds Kdzsegbdl.
*

4t

*

1. Elso okleveles emUtese Szentmiklos neven 1344. (Anjou. Okmt. I V . 4S4.)
2. Szentmiklos
l S 4 6 - l S 5 9 - b e n nepes telepiiles (Kildy 141. sz.), Kiszentmiklos
n6ven 1 6 4 7 - 1 6 6 1 kozott egy portas, 1668-ban 0,75 portas, 1683-ban 0,25 portas helyseg,
1686-ban lakatian, 1690-1693 kdzdtt csekely lakossag, 1695-ben 0,25 portas falu,
1704-bcn 11 katonat ad a kuruc ser<^nek stb. (Kosary 16., 71.) Ujjatelcpitesre nines
sziiks^, bar a hozzivandorlis jelentos, 1715-ben 16, 1728-ban 71 adofizeto csaladfoje van.
(Petroci 135.)
3. Dwornikovich Mihaly vaci piispok 1700. evi jelentese szerint foldesurai Kohary
Istvan es Szunyogh Gdspar. (Dercsenyi I . 596.) Foldesurai 1728-ban Kohary Istvin (2/5),
Revay Judit (2/5) es Grassalkovich Antal (1/5). (Petroci 135.)
4. Egy font = 32 lat, azaz 56 dkg.
5. Kallo vagy kallomalom a gyapjuszovet anyagok nedves allapotban valo mcchanikai tomoritesere szolgilo, vizi energiaval miikodo, fabol kesziilt gep. (MNL I I . Bp., 1979.
727.)
6. Kiszentmiklos lakossaga 1856-ban 4 3 1 , terulete 2547 hold.

127. SZEREMLE

[402'!

Helynevek
Szeremle kozs^gbdl, Pest megy^bdl.

[402^]

[403']

Szeremle kozseg helynev magyardzata.
1. Szeremle k6zs6g fekszik Pest megyeben a* Solti jarasban mint Pest
megye sz6\6n fekvo hely Keletre Bdcs, d61re Baranya nyugatra es dszakra Tolna
megydvel hataros; kozvetlen a' Sugovicza partjan melytol egy eros fold t61t6s
altal valasztatik el. A ' Sugovicza a' dunanak a* szeremlei r6vig tarto szakadeka.
Lakosai nehany csekely szamii gdrog kathokicust az az ohitiieket kiv6ve altalaban magyarok s reformatusok. Mostani hely^re 1773ik 6vben telepitetett az
elott a' duna 6s a' (pandur sziget altal) Sugovicza altal k6pezett pandur szigetben fekiidt, egy resze jelenleg az asott dundban, mas resze pedig a porbol szigetben fekszik, rdgebbi helyerol dt t6tetett a' mostanira azon okbol mert a' gyakori draddsok miatt az ottani tartozkodas veszelyel fenyegeto volt.
2. A ' kdzs6gnek egyediili ismeretes 6s k6z6ns6gesen elfogadott neve Szeremle, noha a' reformata egyhdznak 1743ban kezdett anya konyv6ben Szeremly6nek iratik, azomban haszndlt neve csak az elobb emlitett Szeremle.
3. A ' k6zs6g 16tez6se gyanitdssal 1743nal feljebb viheto, — mint a' mikor
kezdodnek az anyakonyvek, de 1826ban a' k6zs6ghdza az ott levo lev61tarral
egyiitt meg6gv6n: pontos adatokat szolgdltato iromdnyok is meg senmiisiiltek.
Noha hogy a' K6zs6g r6gebbi eredetu bizonyitja a' legr6gibb matricula hdtuljara
ragasztott darab levelke melyen nehai Virag Mihaly Superintendens arrol tudositja a' szeremlei presbyteriumot, hogy "R6gi ecclesiaink Protocollumaban talaltatik hogy szeremlei H . C. levo Ekklesidban Anno 1629 1631 6s 1632 volt T .
Predikator Jakabfalvy Imre, tradit M. W. Superintendens A d. 1772. 5. Febr. K .
K. Sz. Miklos." De ezen iratka sem nyujt vildgossdgot a' r6gibb t6rt6netre, mely
a' falu multjdra vonatkozik.*
4. A ' k6zs6gnek n6v eredet6r61 sem iromdnyok sem szaj hagyomany utdn
semmi bizonyost nem lehet mondani.^
5. Hogy honnan nepesitetett, szinte nem tudatik.^
6. A ' k6zs6g hatardban elo fordulo dulok neve. Hotvajas a' Sugovicza parton. Kenderfoldek, Arkos domb, Tiiskos gorond apro vetem6nyes foldek, Sugo
Fejo domb, Babhdt Lfrb6res szanto foldek, Kondoros Erosalj, Pap tava, kaszalo
foldek; a' k6zs6g hatdrdn egy nddas r6t Ferto nevii, a' mdsik Paptava a' harmadik kozto. Erd6s6gek: Szunyog6r a' Sugovicza balpartjdn; Pandur sziget a' duna
6s a' Sugovicza folyok dltal k6pezve; Eros alja, Hatsziget, Paptava balfelol, a'
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duna 6s Sugovicza oszve szakadasdnal; Porbol, Gyurus alj a* jelenlegi duna jobb
oldalan. Az litszdk neve: Nagy utsza, Egyhaz litsza, gatyaszar, L5falu, Dina
gorond.
V6gre Az idosb lakosok eldaddsa szerint ezen falunak mostani helye mdr
harmadiknak allittatik, elso telepedesi helyul mondjak a' mostani Felso Porboli
erdonek valamelyik resz6t a' jelenlegi dunantul, A ' falu telepitdse a' dulok, erdok helyneve ntagyarazatarol, bovebb felvilagositast, a' k6zs6gi lev61tar elegese
miatt nem adhatni. Hiheto azomban, s bovebb 6rtesul6s vegett ajanlhatni a' Kalocsai firseki Uradalom lev61tarat, minthogy Szeremle k6zs6g 6s az Erseki Uradalom kozott huzamos ido ota foldesiiri 6s jobbagyi viszony volt.
Kelt Szereml6n* 1864 Januar 30an
Jakics Janos Biro
[P. H.]
* * *
1. Szeremle elso okleveles emlitese 1323. (Gy<kffy 1. 729.)
2. H s o okleveles elofordu la sakor Zeremlyan, ez a szeremiek jelentesii szlav eredetii
elnevezes arra emlekeztet, hogy a falu elso lakoi a Szeremsegbol telepultek at. A mai Szeremle nevalak. ugy alakul, hogy a Szeremlyen vegzodeset hoi? kerdesre felelo helyhatarozoi
ragnak fogtak fel es elhagytak. (Kiss 610.)
3. Szeremle 1560-1570-ben nepes telepules (Vass 174.), 1668-1683 kozott 0,25
portas helyseg, 1686-ban puszta, 1698-tol telepul ujja, 1693-ban 0,25, 1695-tol 1 portas
telepiUes. (Kosary 19.), 1715-bcn 25, 1728-ban 35 adofizeto csaladfoje van. (Petrod 144.)
4. Szeremle lakossaga 1856-ban 2127, terulete 5272,25 hold.

128. SZIGETBEGSE

[404^]

Helynevek
Sziget Becse kozsegbol, Pest megy^bdl.
1372

[404V]

[405']

306
1864. feb. 23.

k. i . szamra
863
Sziget-Becse kozseg helynev6nek feljegyz^se.

Sziget-Becse kozseg Csepely szigets^gben. -

[405V]

1. ) Pest megye pilisi jaras Raczkeve szolgabirosagi keiilethez tartozik.
2. ) A kozseg csak egyfele nevel el.
3. ) Hajdan sem volt a k6zs6gnek mas elnevezese.
4. )
'
5. ) A t6rt6nelem 6s a hagyomany, nem kiilomben az itt leveltarunkban
letezd irott feljegyzett iratok szerint tetetik emb'tes hogy hajdan 1681'^ 6vek
eldtt tdbbfele nemzetek kdzs6giinkben laktak, 6s pedig eldszdr magyarok, kik
r6szint az 6venk6nti arviz, r6szint pedig az akkoron uralkodott tdrdk haboru
altal haborgatatvan, a szomsz6dos 6s hataros Makad faluba kdltdztek, — ott
hagyvan fdldjeiket es lakasoikat. A magyarok utan szerbek telepedtek meg
Becse kdzs6gben; ezek mintegy 50 esztendeig itt lakvan, a kurucz haboruskodas
miatt szinte iti hagytak mind fdldjeiket, mind lakdsaikat 6s hihetdleg Lore
kdzs6g6be menekiiltek. —^
Utobbiak utan n6met nemzet birtokaba jutott ezen kis kdzs6g mely napig
birja, s melynek lakosai rom. cath hivallasu; nagyobb r6sze besz61 magyarul is;
fdldmivel6ssel foglalkozik.^ 7 ) A kdzs6g hataraban kdvetkezd topographiai nevek fordulnak eld: a
kdzs6g magaba egy egy hazsorbdl alio utca;
8or Kiviil a hatarban kdvetkezd nevek fordulnak eld es pedig a kdzsegnek
d61re esd duldk, u. mint:
a. ) Neurisz diild
b. ) SchroUn aker diild
c. ) Erdd diild
d. ) SdiroUnaker diild
e. ) Urbarial Wiesen diild
f. ) Baumgraben diild
g. ) Krennwinkel diild
h. ) Hotter Acker diild
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i.) Bokros diilo
A falunak del nyugotra eso mintegy 500 holdbol alio foldek melyek
a tagositas folytan, a cs. kir: csaladi uradalomnak mint illetoseg
resze jutott; tehat
j . ) urasagi diilo
k.) Morast acker diilo: a falunak napnyugoti reszen a Lorera vezeto uton
foliU.
1.) Moraszt aker es falu kozti diilo melynek egyik resze a telkeseknek
masik r^sze a zsellereknek mint legeloi illetoseg kesobb fog kihasitatni.
m.) Weingebirg diilo: a faluhoz kozel fekvo es annak napnyugoti reszere
eso 37 holdbol alio szollok, melyek ezen n^v "Obere-, Grosse- und Kleine Weingebirg" fordulnak elo. n.) Becsei sziget A falunak keleti reszen a kis duna ^s egy koriilvett holt
dunaag kozott, mely kozepiitt hoszaban egy keresztiil vezetd ut altal a Raczkevi
birtokosok reszetdl elvalasztva vagyon. Ezen szigetkertek tiizi faval, szdnaval
kiildndsen pedig kedvezd esztenddben, temdrdek sok gyiimdlcscsel, mint, almaval kdrt^vel szilvaval s. a. t. bovelkednek. Kelt Sz. Becsen* 1864 evi feb. hd 22.
Doppler Mihaly
Jegyzd

Lents Mihaly
biro
* • *

1. Szigetbecse elso okleveles emh'tese 1297. (Dl 86 918.)
2. Szigetbecse 1546-1559 kozott nepes telepules. (Kaldy 547. sz.), 1647-ben 1,5,
1661-bcn 0,25 portas hely, 1668-1683 kozott hianyoznak az adatok, 1686-ban lakatian,
1689-tol telepul ujja nagyon lassan, 1699-ben 25, 1703-ban 23 adofizeto csaladfoje van.
(Kosary 18., I I I . tablazat) Adofizeto csaladfoje 1715-ben 12, 1728-ban 24, 1744-ben 24.
(Petroci 140.)
3. A 6. kerdesre a valaszt ehnulasztotta az adatkozlo. A Becse helynev puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul szolgalo szemelynev forrasa egy
torok szemelynev, amelyik a besenyo nepnev eredetijevel osszetartozik. (Kiss 97., 612.)
A megkiilonbozteto Sziget elotag a Csepel szigetre vonatkozik.
4. Szigetbecse lakossaga 1856-ban 547, terulete 2666 hold.

[40

]

129. SZIGETMONOSTOR

[408r]

Helynevek
Sziget Monostor kozs^gbfil, Pest Pilis's S61t megy6b6\.

[408V]

[409']

ISO pontra. Pestmegye. A sziget melyben a helyseg letezik Szt. Endrei
vagy Monostori szigetnek neveztetik, — vagy az oszves 4 bent eso falvak: Szigets^gnek.
2'k pontra. A Kozseg csak egy neven neveztetik, megkiilomboztettve az
orszagban 16v6 tobb Monostorfalvaktol: Sziget Monostornak.
3ik pontra. A Kozsegnek mas elnevezese soha nem volt.
4ik pontra. A Kozseg 1500. tajan vagy is mar a Reformatio elott hihetoleg nepes kozseg volt.*
5''^ pontra. honnan nepesitetett? — Puszta Monostorrol.^
6'*^ pontra. A reformalt Egyhaz birtokaban levo regi jegyzetek szerent Monostorfalu a regi idokben a nagy duna parton volt — a mely hely mai napig is
puszta Monostornak neveztetik. Az emlitett jegyzetek szerent, volt itt egy igen
pompas Marvany es szepen faragott Kovekbol epultt Klastrom a melyrol maga a
falu is Monasteriumnak vagy Monostornak neveztetett el, a falu koriilbeliil Buda
bevetele tajaig, a nagy Duna parton fekiidt, hanem a kiilombfele ellenseges csapatok tobbszori zaklatasainak leven kiteve a lakossag, j6na.k lattak a Sziget
kozepe tajan a mostani (: - akkor erdos, bokros, szovevenyes helyre menekiilni. Okot adot pedig a tomeges bekoltozesre a Budai basanak (: neve nem tudatik :) azon kegyetlen eljarasa, mely szerint a Monostori akkori birot nemely
megszokott katonaknak a Dunan atviteteiert karoba huzatta, es a Praedicator is
csak nagy nehezen menthete meg eietet. Igy tortent a regi Monostornak elpusztulasa, 's a mostaninak feiepiiiese. Igy pusztult el a hajdani pompas kolostor is
melynek kovei, marvany darabjai szet hordattak haz falakul 's mas kozepiiletekiil felhasznaltattak, a regi erniekek irant semmi kegyelettel nem viselteto utodik altal, sot alig 2 - 3 . evtizeddel ez elott a romok koziil kifejtegetett 's irasokkal teljes marvany kovekbol meg kutak is rakattak k i .
7ik pont. A mi a hatarban elofordulo egyes helyek elnevezeseit illeti: ilyen
mar a tobbek kozt az emlitett puszta monostori diillo a nagy duna partjan.
A hajdani klastrom koriili foldek Kohazi foldeknek neveztettnek, hihetoleg pedig azert mivel azon idoben csak a nagyobb szerii epuletek kesziiltek kobol, a
kissebb maganyos hazak sarbol vagy legfeljebb teglabol csinaltatvan. A Kohazi
foldeken alol alkalmasint a hajdani Monostoriaknak temetojok lehetett, minthogy a duna habjai kivalt nagy aradasok alkalmaval sokszor egesz sorban lerakot
csontvazakat is mosnak ki helyokbol.
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A mostani falun alol a Sziget k6zep6n pedig egy bizonyos hely tdrdk temetdnek neveztetik, a minthogy sok csontok 's mis maradvanyok p: o. tdic
p^nzek, kdsek s a. t. taldltatnak ezen helyen, kiilonosen oly idd szakokban
midon a homok r^tegek erds szelek dltal elhordatnak, honn6t vette e hely elnevezds^t bizonytalan, valosziniileg tdrdkdk temettettek el itt, mint a kik Budardl ezen szigetben gyakran megfordultak, - minthogy a r6gi dregek mondai
szerint Monostor a Budai tdrdk basanak rendes Adofizeto Kdzsdge volt, 's a
rendes meghatarozott dsszeget, melyet a Monostoriak kdteleztettek 6venk^nt
Budara vinni. Egy kdriilbeldl 80. 6ves ember maig is beszdlli, hogy apjatdl sokszor hallotta enUegetni hogy m^g d ismerte jdl azon Monostori embert ki a
tdrdk addnak dvenkdnti bevivdije szokott lenni egyedol d tudvan beszelni a
tdrdkdkkel.
Alabb a falutdl egy f^l oranyi tavolsagra 6pen Szt. Endr^nek ^t ellen^ben vagy
egy szantd fdldekbdl 6s nagyobb r^szt legelobdl alio hely mely Bolgarfalunak
neveztetik, neve mutatja, hogy itt alkalmasint m6g az Arpad eldtti idokben
Bolgarok lakhattak.'
A nagy duna parton van a kihalt Horanyi urasag nev6rdl fdnmaradott ugy
nevezett Horanyi korcsma, mellette teriil el egy sz^p tdlgyes erdo, melynek aljanal a Duna mintk^t partjan egymasnak megfeleldleg igen erds oszveforrasztott
rendkiviili nagy kd omladvanyok szeml61hetdk, melyek a szeml61dt arrdl gydzik
meg, - hogy ott valamikor vagy hidnak kellett lenni, vagy a tdrdk idoben a
hajdzast akadalyozd kereszt lanczok tartalekai lehettek.^ Alabb egy U\a jarat
tavolsagra szinte a nagy Duna partjan egy haz omldakdkai lathatdk, melyet mai
napig is Vamhaznak neveznek, a hoi a monda szerint a Dunan fel's ala jardktdl
vamot szedtek a tdrdkdk. ,
A Kis duna parton nyulnak el az ugynevezett 0 's uj Szoromfdldek 's
alabb egy 10-12 hdldnyi kaszalo mely Palbird nevet visel, elnevez^sdk eredete
nem tudatik.
Lentebb Megyes szigeti foldek tertilnek el nevdket vett^k egy mellettdk a
Kis dunan esd kis szigettdl, melyben sok gyiimdlcs kiildndsen megy fak teny^sztek, de a mely Szigetnek ma mar nyoma sines eltdriihettv^n a gyakori jeg's az
arvizek altal. Itt enyeszik el a szomszed Kdzseg Pdcsmegyer hataraban az ugynevezett Kiralyvardnal kezdddd homok buczka lanczolat, melynek itteni legmagasabb r6sze tenkdhegynek neveztetik. Nem messze a Sziget v6g6hez a k^t
dundt egy erds sancz kdti dszve, mely hihetoleg a tdrdk iddbdl maradt fel,
minthogy mai napig is tdrdk sancznak neveztetik.
Altalaban a Sziget ezen reszerdl megjegyzendd: hogy itt hajdanaban
Rdmai gyarmatnak is kellett lennie,^ ezt mutatjak a sokszor talalt p^nzek is,
melyek egyike a r^gi Gladiatori korbdl lehetett minthogy rajta csak ket egymassal vivd arczkdp 's semmi mas nem kivehetd - de meg mas reszrdl a Duna
partokon a viz ^ j6g iltal kikoptatott dsze tdredezett Umak vagy Hamvedrek
maradvdnyai is arrdl tesznek bizonysagot.
Tokan Istvdn
Jegyzd*
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1. Szigetmonostor elso okleveles emlitese 1217-ben "monasterio Tyburtii" alakban.
Arra a Szent tjdvozitorol nevezett monostorra vonatkozik, amelyet Tiborc ispdn alapitott a
Szentendrei szigeten. (Gardonyi 14.)
2. Szigetmonostor 1546-1559 kozott lakott telepules ( K i l d y 517. sz.), 1 6 4 7 - 1 6 8 3
kozott 0,5, 1686-ban 0,12 portas hely, lassu uijitelepul^ssel 1695-re ^ y portis falu. ( K o sary 18.) Adofizeto csaladfoje 1715-ben 11, 1728-ban 15. (Petroci 140.)
3. A Rozsd szigeti (Szentendrei szigeti) bolgirokat 1428-ban emh'tik eloszor. (Bartfai
625. reg.)
4. Az emlitett romok r6mai hidfo maradvinyai. (Dercsenyi 1. 139.)
5. A Szentendrei sziget d6li csucsin egykor romai ortorony voK. (Dercsenyi I . 144.)
6. Szigetmonostor lakossaga 1856-ban 1030, teriilete 3981 hold.

130.

SZIGETSZENTMARTON

Helynevek

[411']

Sziget Szent Mdrton kdzs^gbdl, Pest-P. Solt megy^bdl.
ISO pontra.
Pest-Pilis
Solt t. e. megyek, budai jaras, Raczkevei keriiletbeli SzigetSzent-Mdrton helyseg, melynek eldneve "Sziget" miutan hazankban tdbb, Szent
Marton nevii kdzsdgek ismertetnek - onnan szarmazik, hogy helys^giink Csepel
szigeten fekszik, miert is a' kdriildttunk levo falvak u. m. Sziget-Ujfalu, Sziget
Szent Miklds ezen eldndwel ellattattak.
2'k pontra.
Helys^gunknek csak egy neve ^1 most, 's ezen neve nemcsak helybeli elterjed^ssel bir, hanem orszdgszerte is ismeretes.
3ik pontra.
A helys^gnek soha mas elnevezese nem volt, sem pedig kiildnfelekdp nem
iratott.
4ilf pontra.
A helys6g jdllehet ezeldtt nehany ^vszazaddal mas helyen; (: 6pen a'
Rdczkeve uradalmi hatarsarka tdjan allt, azonban alkalmilag a Duna folyam kiaradasa dltal v^gk^p elromboltatott, mely esem^ny utan az akkor volt lakosok
onnan tovabb kdltdzv^n itt letelepedtek.^
5il^ pontra.
Helys^giinket ezeldtt nehany 6vszazaddal szobeli hagyomanyok szerint
(tdtok) szerbek laktak, 's ezek kdriilbeliil 150 ev elott ide a mostani nemetek
elddei.^
6ik pontra. Kdztudomasbdl e' helyseg nevet Szent Marton mint a' kdzseg
vddszentje dicsds^g^ul kapta.
7»k pontra.
S kdzseg hatdr^ban m^g kovetkezo topographiai n^met nevek - miutan a
helybeli lakosok egyatal^n nemetek - eldfordulnak u. m. Kleeried, hajdan her6s, most szintdfdld, — Stra^nried, szdntd a Raczkevei uton. Mittere Ried,
szintd a' tdbbi diildk kdzt kdzepett. Ujfaluer Ried, szintd az Ujfalui hatirnal.
Cs^per Grundried, kaszilld a' cs^pi hatarnal. Hauswiesenried, kasziilld a falu
mdgdtt. Trankwiesenried kaszilld hajdan itatd hely volt itt. Kleintheil wiesen
mely onnan nyerte nev^t, hogy az osztasn^l a kaszallo reszleteket kicsinylettdk.
Kirchenwiesen kaszilld a templom mdgdtt. Legeldnknek nines kiildnds elnevez^se. Schulenmesitergriindwald, erdd az iskolamester fdldjei mellett. Zwatschbau-
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[412'I
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wald, erdo, melyben hajdan szilvafak talaltattak. — Neue Aussatz, uj szolldiiltetv^ny. Kirchenried szolld a' templom mellett. Kapellenried szolld a' kapolna
mellett. Laimgruben Ackerl, szolld, hajdan agyagos szdntd. Alte Aussatz, legregibb szdlldiiltetvdny. Untere Weingarts Ried, alsd szolld iiltetveny a' Rdczkevei
hatar fel^. Zwei ode Kirchen, a' volt templom romja. Maria HeimsuchungsKapellen, egy kipolna, melyet a* kdzseg sajatjibdl 1112^^ 6vben 6pitette.
Kirchenmorast, mocsar a* volt templom romja kdriil. V^gre kleine Donau, a
nagy Dunanak egy karja mely Csepel elott a' nagy Dunatdl elvalvan, kdzs6giink
hatarat egy darab k6pezi, mig v6gre Makidon alol ism^t a' nagy Dunaba dmlik,
's ezaltal az ugynevezett nagy Csepel sziget k^peztetik. Kelt Sziget Szent Martonban^ 1864 Januar 15en
Feichter Rezsd mp
jegyzd

Laurenz Hufnagl
Richter
• • •

1. Szigetszentmarton els6 okleveles emlitese 1285. (Dl 42 007., Krit. jegyz.
3357. sz.)
2. Szigetszentmarton 1546-1559 kozott nepes telepules (Kildy 539. sz.), a X V n .
szazadban puszta, 1696-ban 36, 1699-ben 26, 1703-ban 17 adofizeto csalidfSje van.
(Kosary I I I . tablazat) Adofizeto csaladfoje 1715-ben 9, 1728-ban 16. (Petroci 140.)
3. SzigetszenUnarton lakossaga 1856-ban 572, teriilete 1520 hold.

131. SZIGETSZENTMIKL<iS

Helynevek

[413^

Szjget Szent Nfiklds kozs^gbol, Pest megy^b^l.
Sziget Szent Miklos kozseg Csepel Szigetben.

[414']

1. Pest megye, pilisi jaras, Raczkeve szolgabirosagi keriiletehez tartozik.
2. A kozsegnek csak egy fdle neve el.
3. Hajdan sem volt a' kdzsegnek mas elnevezese.
4. ) A kdzseg 1404 kdrul illetoieg utan emlitetik leg eldszdr. Az itt levd
helv. hitv. Egyhaz anya kdnyve 1730 evtdl veszi kezdetet.' 5. ) A tdrt^nelem, es hagyomany szerint legeldszdr azon szerbek altal nepesitetett, 6s telepitetett meg kik 1404 evben, Szerbiabol a Csepel szigetbe
koltozven itt Raczkeve 6s to'bb helysegeket alakitottak. Jelenleg azonban tiszta
magyar 6s ref. vallasu az eg^sz kdseg.^
6. ) Hagyomany szerint a' kdzseg neve is a' leg eldszdr itt letelepedett szerbek altal lett meg allapitva, kiknek mint gdrdg nem egyesdlteknek egyik ved
szentje Szent Miklos, E s minthogy a' kdzseg szigetben fekszik, meg kiiJdnbdztetesiil mas Szent Miklos nevii kdzsdgektdl, Sziget Szent Miklosnak neveztetett.^
7. ) A kdzseg hataraban kovetkezo topographiai nevek fordulnak eld: t. i .
magdban a kdzsegben - egy fd utcza - : duna utcza, a' duna arjanak leginkabb
kitetetve levd,tajekon. Masik utcza neve Szabacsi utcza, - eredete es jelentdsege
nem tudatik. Harmadik utcza, - illetoieg a' falunak delre esd egy tajeka - "Balaton" - lapalyos - viz allasos teriilet. Negyedik utcza: Csorda nyom, erre szoktak a tehen 6s dkdr csordat legeidre kihajtani. 0tddik utcza: fd utcza. - Hatodik utcza:. Thoma kdz - Thoma nevii ember hazarol neveztetett el. - Hetedik
utcza: Cs^pi utcza - Csep kdzseg vezeto uton. Kiviil a' hatarban kovetkezo nevek fordulnak eld:
Szigeti erdd - a kis Duna mellett fekvd erdds teriilet.
Fuzes: egy r^sze kasialld mas resze fiizfas erdd; a szigeti erdd meUett.
Nyilas: — kaszallo neve a* kis duna mellett.
Felsd buczka: homok dombokkal, - 's cserjekkel ellepett teriilet a hatar
ejszak keleti reszen.
Lapossa diild: szanto fdld a' kis dunahoz kdzel.
Telek: kaszallo. Regenten e helyen fekudt szdllds nevu, 's kesdbb elpusztitott falii, a' kozsegtol ejszak keietre.'*
Nyilast;- ' - 'o. szantd foldek, mellyek a nyilas kaszalldra diilnek.
S;'.'^
"ild: szantd fold, a' fentebbi diild mellett.

[414^]

[415"^]
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Also kozep diilo: szantd foldek a kdzseg ejszak keleti reszen.
Sds hegy: szolld az alsd es felsd kdzep diildi szantd foldek kdzt.
Felsd kdzep diild: szantd foldek, - a' Sds hegyen feliil.
Alsd Ban diild: szanto fdld — Ban nevii ember kertj^vel kezdddik, *s ettol
vette nevdt.
Felsd Ban duld, szantd fdld - az alsd ban diildn feliil ejszakra fekvd
szantd foldek.
Nyughatatlan diild — szantd fdld mellyet csak ritkan engedni pihenni.
Sdshegyi diild: szantd fdld a' Sds hegyi szdlldkdn feliil ejszakra.
Legeldi diild, szantd fdld, melly a' legeidre dul.
Allasi kdzep diild: szantd fdld a hatar ejszaki reszen.
Buczkai alias: szantd fdld, a fentebbi diild mellett.
[4 '• 5^]
Dinnyei diild, szantd fdld, mellyet regenten dinny^vel szoktak bevetni; a'
hatar ejszaki reszen.
Felsd mezd: kdzds legeld, a' hatar ejszaki reszen.
Piinkdst halom: szdlldk, — a' nev eredete nem tudatik, a kdzds legeld es
szantdfdldek kdzt.
Falii fold diild: szantd fdld - a falunak ezen duldben fekvd fdldjetdl neveztetett el.
Elso hegyi diild: a falutol ejszakra menve esd elso hegytdl illetoieg dombtol vette nev^t.
Kdkuti diild: szantd fdld, egy itt letezett kdkuttol vette nevet.
Kisleshegyi diild, szantd fdld; egy dombtol neveztetik el — mellytdl arvizek alkalmaval a vizben uszkald madarakat szoktak lesni, 6s leldni.
Tanya utan a t diild: szantd fdld; a' fentebbi diild mellett.
Fdveny kiitra diild: szantd fdld — egy itt letezett fdv^ny kuttdl neveztetett el.
Nagylaposi diild: szantd fdld a' hatar leg lapalyosabb helyen.
14 6' 1
Kertekre duld: szantd fdld, melly a' kertekre diU.
Hosszu hegyi diild, szantofold egy hosszasan diild dombtoPelneveztetve.
Laki hegy: szdlldk, egy a' hatarban legbiztosabb's az arviznek legkevesb^
kitett dombtol neveztetett el; a' hatar nyugoti reszen.
Laki hegyre diild: szantd fdldek, mellyek a' fentebb emlitett hegy - illetoieg domb kdriil fekszenek.
Homok diild: szantd fdld igen homokos teriilet a' hatar nyugoti reszen.
Kovacsos diild: szantd fdld, az itt letezo kovacsdktol neveztetik.
Gorefak diild: szantd fdld, hajdan itt letezhetett X5dre faitol neveztetik.
Alsd iirge hegy: szantd fdld a' fentebbi diild mellett.
Felsd iirge hegy - szantd fdld, mind ket diildben sok iirge talalhato.
Faczankerti duld: szanto fdld, hajdan itt letezett faczan kertiJl el nevezve.
Dunara diild: szantd fdldek, - a dundra diilve.
Urasagi diild, szantd fdld, az urasagnak itt letezo fdldjeitdl el nevezve; a'
hatar nyugoti reszen.
[416^]
Ragadi diHd = kdz legeld, es kenderfdldek, delnyugoti reszen.
Alsd buczka: sz^l hordta homok dombok kdzt fekvd erdds teriilet, a hatarnak deli reszen.
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Sdma hegy: szdlldk a nagy dunihoz kdzel, - egy emelkedett tenileten,
^szaki oldalon.
Hdrosi sziget, uradalmi erdd, a' nagy duna kdzti szigetben a' kozsegtol
^szakra.
Kis hdrosi sziget, a' nagy duna kdzt fekvd uradalmi kaszdlld 6& erdd; a
fentebbi sziget mellett.
Czuczor sziget — a kis duna kdzt fekvd kaszallo; a' hatdr keleti r^z^n.
Hdrosi szigetet illetoieg m ^ megegyeztetik hogy regenten, mnak it ellen^ben, a nagy duna mellett H^ros nevu fiiiu fekiidt, melly kesdbb el pusztitatv^n, lakosai Sziget Szent Miklosra kdltdztek it, ugy hogy Sziget Szent Miklos
kesdbb e' hatirban Idtezett. Szdllds - 6& H^os elpusztult falvak lakosaibol is
n^pesitetett meg/
Kelt Sziget Szent MiWoson* 1864 Jan 30in
Kalicza Jdnos mp
Jegyzd

Gere Pal mk Bird

714 Dec 8 1863
1372
•
k. i , szimra
863.
Sziget Szent Miklos kdzseg hely neveinek feljegyz6se.

* **
1. Szigetszentmiklos elso okleveles emlitese 1264. ( D F 208 789., Birtfai 50. reg.)
1 Szigetszentmiklos lakossaga a koz6pkorban magyar. A ricok 1440-ben telepUlnek
be Ridcev^re. Nines tudomisunk rc^a, hogy Szentmiklosra is jelent6sebb d£lszlav lakossig
telepiilt volna. A fahi nevanyaga 1546-1559 kozott teljesen magyar. (Kaldy 546. sz.)
3. A helyseg nfev6nek korai, 1264-es emfitese kizirja, hogy szerb patrodniumrol van
szo.
4. Szollos falu elso okleveles emh'tese 1264. ( D F 208 789., Bartfai 50. reg.)
5. Haros helyseg, m6gpedig Alhdros £s Felharos elso okleveles emlitese 1264. (Bartfai
50. reg.)
6. Szigetszentmiklos lakossiga 1856-ban 1924, teriilete 7963 hold.

i3z

[418']

SZIGETDJFALU

Helynevek
Sziget Ujfahi kdzs^gbdl. Pest Filis is Solt t. e. megy^Mfl.

[418^]

[419']

ISO pontra: Klis jdrds, Riczkevi szolgabirosdgi keruletdhez tartozik.
2dj*^ pontra: — a' kdzs6gnek csak egy fdle neve 61, melly orszdgszerte ismeretes.
3^'^^ pontra: - Hajdan sem volt a* kdzs6gnek mas elnevez&e.
4ik pontbani felhozott azon k6rd6sre, hogy a* kdzs6g mikor emh'tetik le |kor^bban erre vonatkozolag semmi nemti adatok a' kdzs6gben nem taUltatnak,
csak annyi tudomds 6s vissza eml6kez6sek vannak, hogy 1742 elott mar kdzs6g
alakban megtelepedve 16v6n - az akkor fendllott Idss szent egyhiz nddal tet6zve
volt, - 6s rendes Administratora - is volt, a* most 16tezd Templom Maria
Theresia idejc alatt 1777 6vben epittetett.* 5sz6r Azon pontra n6zve pedig hogy, ezen kdzs6g jeleglegi lakosainak dsei
honnan szdrmaztak ide; 's honnan n6pesitetett a' kdzs6g, annak semmi irdsb61i
nyoma *s adatok ugyan nem taldltatnak; azonban a' n6p eldad^a szerint az
Oseink Rajna vize taj6kirol ide szarmaztak volna; de azt bizonyos adatokkal bebizonyitani nem lehet - a' kdzs6get hagominy szerint mind6g csak n6met ajku
lakosok laktak 6s jelenleg is laknak.^ 6szor a' jelen hatodik pontnak felvilagositdsiul csak azt, hog sem kdztudomds utin, sem hagyomdnyokbol, sem pedig v6gre semmi nemii irott vagy nyomtatott adatokbul a' kdzs6gnek n6v eredet6s6g6rol semmi n6mu tudom^
nintsen, - sem az itteni dregektdl azon k6rd6sre szolgdlhatd alapos adatot k i tudni nem lehetett.^ 7szer Az itteni pontban felhozott szdmos k6rd6sekre n6zve kelld tdj6koztatisul csak egyediil a' hatdrban 16tezd 6s kuldnds topographiai nevezetess6g
alatt a kdzs6g hataraban eldforduld t^rgyak felhozandok jelesCQ pedig mindenek
eldtt hatirnak fekv6se, 's tdj6kozdsul az hogy a* kdzs6g felsd r6sz6n pestre vezetd lit vonal mellett ejszaknak 16vd fekv6se kozvetleniil Cs6p kdzs6g hatdrdval
- keletnek pedig Sziget Szent Mdrton kdzs6gi hatirdval, v6gre d61nek fekvd Os
RKeve Mezdvdros hatdraval szomsz6doltatik, nyugotnak - pedig Ercsitdl 6s feh6r megye hatdrdtdl a' nagy duna vdlasztja el. - A ' Duna balpartjdnak a' hatdr
alsd v6g6tdl a' felsd hatar pontig felemlitendd a* tdrt6nelemben ismeretes azon
regis6gnek eredetis6ge's romokban fekvd nevezete,ss6g itt a' duna balpartjdn 6s
a' hatdrnak felsd v6g6n61 vannak igen nagy r6gis6ggel bird kiildnds 6pitkez6sii
kolostornak, vagy-is ugy nevezett 2^rddnak r6gi romjai - mellyeknek lerombolt
6s tdbb ezer meg ezer mazsdkat nyomd nagyszerii darabokban 6ppen a' duna
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sz616be fekvd falait szakadatlanul a' duna vize mossa - melly lerombolt falaknal
az e g y h ^ tort^nelem kdnyv6nek 55 lapjan annak nem eredet6s6g6rdl hanem
mir fenillott 16t6rdl nem valodi eredet6s6g6rdl az emUtetik; hogy azon romokban fekvd r6gis6g - az akkori iddben volt Wanha Istvin esztergomi 6rs6k allapitotta volna, - 's az a' tatirok futisa 6s pusztitasa altal 1241<l>k 6vben halomra romboltatvin, 's ism6t a' nevezett esztergomi firsek allitotta volna helyre
's annak folytin a' fen dUott Cziszterczi rendu szerzeteseknek at adta, - ' s hogy
a' tatdrok bevondsdt meg eldzve Carthusianusok birtokaban lett volna, 's azok
az emlitett diihds ellens^gtdl kiiizdttetv6n futisal menekviltek, a' kolostor pedig
alapjdig leromboltatott, 's ennek leromboldsdt ott 16vd alapjanak 6s falainak nagyobb r6sze tanusitandjak e' gydszos rombolasokat, 's igy a' hely pusztan nem
maradhatott; ugyan ott az mbndatik tovdbbd, - hogy 6ppen az emlit^sben hozott 6rsek ujdlag 1253dik 6v eldtt azt a' Cziszterczirendnek nem adta altal - ' s
igy csak ugyan a' k6ts6gtelen valodi eredetis6g6t ezen romoknak homaly boritja,
- annyival inkdbb, mivel itt a' Szigets6gben mar azon idd tajban napkeleti Wtvalldsij gdrdgdk 6s szerbek - is laktak, — 's mint igaz kereszt^nyek kolostorok
6s egyhdzak 6pitet6s6re vagyonuknak nagyobb T6sz6t felaldoztdk - tehdt e nevezetes eredetis6ge onnan szdrmazhatik, - ezt pedig a' romokban fekvd 6pit- [419^]
kez6snek modora joformdn tanusitja;^ - azon alol pedig a' nagy duna bal part}in van a' cs: k. Rdczkevi Uradalomhoz tulajdoni jogdhoz tartozd egy vaddszlak
's mintegy 424 hold 6s 596 • dlnyi erdd birtoka - v6gre felemlitetik m ^ az-is
ugyan a* nagy Dunan a* Vadasz laknak-iranydban azon Urijoghoz tartozd kdzleked^si r^vpart a' hoi a' jdvd mendk a' lehetd gyorsasdggal a' Dunaviz6n kompon it szdllitanak, *s igy a' Sziget Ujfalu kdzseg hatirdban semmi n6miX mas 's tdrtdnelmi megjegyz6st drdemld tiigyak — \sigy nevezetess6gek nem talaltatnak - Zdraddkul m6g csak az hozatik fel, hogy a' Kdzseg hatira kovetkezo
diildkre van felosztva - u. m.
1. Orts-Ried
2. Morast Acker Ried
3. Frey Acker Ried
4. Nuszbaum Acker Ried
5. Hausz Acker Ried
6. Kleinviesen Acker Ried
7. Bauern Ausatz Ried
8. Eichbaum Acker Ried
9. Szilds Acker Ried
10. Lamgruben Acker Ried
11. Bergviesen Acker Ried
12. Bratvirst Acker Ried
13. Kollerstauden Acker Ried
14. Kreutz Acker Ried
15. Strasz Acker Ried
16. Felberbaum Wiesen Ried
17. Felberbaum Acker Ried
18. Kreutz Wiesen Ried
19. Kreutz Wiesenacker Ried

[420']
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Riczkever Wegacker Ried
U^faluei Wein^rten Ried
Ochsen Wiesen Ried
Galee Wiesen Ried
Herrschaftlicher Insel Wald
Marastheil
Ried
Obere Wiesen Ried

Kelt Sziget Ujfalu' Februar 23*" 854.
Georg Seltuer Richter
l i n g Gyorgy nip
Jegyzd

* **
1. Szigetujfalu dso okleveles emfitese 1303. (Dl 86 89S.. Csanki I I I . 355.)
2. Szigetujfalu a X V I I . szazadban puszta, 1699-ben 2 1 , 1701-ben 20 adofizetS csaladfoje v a a (Kosary I I I . tablazat) Adofizeto csaladfoje 1715-ben 10, 1728-ban 16. (Petroci
140.)
3. Szigetujfalu nevenek Cjfalu eleme azt mutatja, hogy a nevadiskor a fahi a kornyezetehez k6pest ig voh. A Sziget megkiildnboztetct elotag a Csepel szigetre vonatkozik
(Kiss 105., 6 1 1 )
4. A z elmondottak az ercsi bences kolostorra vonatkoznak, amelyet T a m i s nidor
alapitott. 0 1185-86-ban viselte ezt a tisztess^et, es val6szinuleg itt is temettek el 1186-ban.
I X . Gergely papa 1238-ban elrendelte, hogy a karthauziak vegyek at a Csepel szigeten titkos helyen levo ercsi bences kotostort, mivel az leDciekben es anyagiakban mdr annyira
megfogyatkozott, hogy a bences renden beliili feleleszt6sdre mdr nines remeny. A tatdrok
altal elpusztitott kolostorba az esztergomi ersek a topuszkoi cisztercita ^itsagbol telepitett
szerzeteseket. A kotostor a mohacsi vesz u t i n neptelenedett eL (Dercsenyi I I . 1 4 8 - 1 4 9 . )
5. Szigetujfahi lakossaga 1856-ban 959, teriilete 2253 hold.

133. (Pt)SPOK)SZILAGY

Helynevek

(422']

SziUgy kdzs6gbdl - Pest megy6b61.
Felelet a' 7 pontra.
Az ISO
2 * pontra. Pest pilis 6s solt Megye vdczi jarasban 6s ugyan
viczi kenfletben fekszik r6gi idok olta mind^g egyforman nevezett Szildgy helys6ge, melynek honn6t eredet6t, *s mioltai fen dlldsat nem tudni, - annyi azon^
ban tudatik^ hogy e kdzsegben a plebdnia mdr n i S i ' f dvben fen dllott, - ugyan
e kdzsegnek egyik k i eg6szitd r6sze \6v6n az ugy nevezett Szdri 6s Galambi pusztdk, mely utdbbisdcban most is egy r6gi templom helye, illetoieg alapnak romjai
Idthatdk, mi oda mutat, hogy annak eldtte a falunak is ott kellett lennie, miert
is e hely mai napig is puszta Templom n6v alatt neveztetik. - A ' mondott
kdzs6g, hozzd tartozandd Szdri 6s Galambi pusztakkal egyiitt, mindenkor a'
Vdcz Piispdki Uradalom^ volt.* A Si'f pontra ndzve. Mds n6vrdl emlit^s nem t6tetik.
A ' 4i'f pontra n^zve. Arrdl mit sem tudhatni.
Az 5^^ pontra n6zve. Valamint arra n6zve sints adomdny.'
A 6^^ pontra n6zve. A ' kdzs6g neveredet^rdl semmi nyom sem mutatkozik.^
A 7i^ pontra n6zve. Szildgy kdzs6g, 6s ahhoz tartozd Szdri 6s Galambi
pusztdk szomszed hatdraik kovetkezok u: m: T . Gydrk, Pus: Hatvan, A l : Pencz,
Rdd, K : N6medi 6s K : Ujfalu.
Ddldk 6s fdldek nevei - Tav6gi, vizmosasi, Mogyordsi, baglyasi, borfdi, . [422^]
kertekallyai, verd, 6s fdldvdri, Kiss Cseres, nagy cseres 6s nagy 16niai ddldk,
- A pusztdkban kdz6p b6rcz allya, Szoros eleje. Major feletti tdbla - kerek
erdd ^ y a , tarkdk, kdrt61es, galambi 6s baratok n6v alatti tdbldk.
R6tek Alsd - 6s Galambi r6tek, Szoros elejii, 6s nagy Szdri r6t, Erddk. Szdlldk feletti etdd, nagy cseresi, vadahnds vdlgyi, - Szdri, 6s Baglydsi erdd. —
Szdlldk - Malomhegyi, kutyahegyi, dreghegyi, kdz6phegyi, 6s Kis 16niai
hegyi szdlldk. Jegyz6s: E helys6g hatdrdban semmi nevezetessebb folyd vizek nintsenek,
de a falu fdldtt kdzelibe, k6t helyen vizfakadas tdmad, melybdl eredd ki apad-
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hatatlan patak, illetoieg folyoviz a helys6gen keresztiU ujfalu fel6 folik, onnan
pedig Mitsin keresztiil a galyga vfzibe omEk. —
Kelt SziUgyon* febr- 17*n 8S4.
Medveczky Jdzef mp
jegyzd iltal

Kdnczdl Jinos bird
Dem^ny Jdnos t biro
[P.

H.I

* •*
1. Szildgy els5 okleveles emUt6se a X V . szdzadban. (Dercsenyi I . 684.)
2. Szildgy 1 S 4 6 - 1 S S 9 kozott lakott telepttlis (Kdldy 409. sz.). 1647-1683-ig egy
portds falu, 1686-ban lakatlan, 1689-t$l telepUl ujjd, 169S-ben 0,25 portis hely, 1704-ben
10 katonit ad a kuruc seregnek (Kosiry 17., 7 1 - 7 2 . ) , 1715-ben 17, 1728-ban 28 addzd
csalidf6je van stb. (Petroci 135.)
3. A Sziligy helynev a'szil' fanevndc -gy kipzos szirmazdca, jelentise 'szilfis hely', a
P O ^ k m^iUdnbdzteto elotag arra utal, hogy a v i c i pOspdks^g birtoka volt. (Kiss 530.,
613.)
4. Sziligy lakossiga 1856-ban 819, ebbdl Szdr pusztin 30, teriilete Sz6r, Cseres, Galambos puaztikkal egytttt 1429 hold.

134.

SZOD

Helynevek.

[424']

Sz6d kdzs6g6bdl Pest megye.
1. pontra Szod falu Pest megy^ben Vaczi jaras vaczi Keriiiet, Vacztol 2/4
drdnyira. 2. pontra Csak Szdd nevezet alatt ismertetik.
3. pontra Tudomas szerint mindig csak a' jelenleg! elnevezes alatt.
4. pontra Hagyomany szerint m6g midon a' tdrdkdk az orszagban dultak
mdr a' helyseg fennallott 6s most is 16tezik egy ut, mely a' szdbeli hagyomanyok szerint a' tdrdkdk altal dpittetett, 's oly bd forrassal bir, hogy a' legnagyobb aszdly ki nem apaszthatja, 's mint legjobb forrasviz az egesz falu altal
sz6t hordatik.'
5. jpontra A ' n6pesit6s eredeterol mitsem lehet tudni.^
6. pontra SzdbeU hagyomanybdl a' helynev eredete onnan szarmazik,
hogy tdrdkjaras alatt vagy m6g Szent Laszld idej^ben e' kdzseg iteld szek helye
volt, mely tdtiil "Szad"nek neveztetik, 's igy a' kdsobbi kor altal "Szudbdl (itelet) Szddre fordittatott.^ 7. pontra A ' kdzseg hataraban eld forduld diilldk: Kis tecze diillo, Nagytecze, alsd Kratyina, felsd kratyina, ratdthi dulld, szddi hatar diillo, csapasi
diillo, alsd neveli diillo, felsd neveli diillo, dreg kukoriczas, tarcsai diilld, kis reti
diillo, szederjasi diilld, szedeijdsi m^or ( elnevezve az ott talaltatd Szederfaktol)
tarkasi tibia, Kis SzentMiklds tibia, nyili tabla. Rdtek Temetd melletti r^t, dt soru ret, nadas ret, rakottyas r^t, selyem ret
(a' rajta termd finom szilu szena miatt) veres ret (az ott t^iltatd veres festd
gydkdr miatt.
Nyilasok Sikiros nyilas az ott nagy m^rt^kben levd Sikir gydk^r miatt,
melyel a' szeg6nys6g keresked^st uz. - Orditd nyilasok, alsd kiposztis, felsd
kiposztis forris melletti kenderesek, dinnyds kenderesek. Szdlldk Nagy csdrgi szdlldk, kis csdrgi szdlldk, meredek fekv6sii hegyen
ismert j d hirii borok teremnek, ^s kem^ny kdbinyival bir, honnan a' Vicz-pesti
orszagutra sziiks^gelt kd anyag szillittatik. Kecskerigd szdlld dulld, tovabba Tarkisi szdlldk, jd asztali borokkal dicsekednek. Patakok Tarkisi irok, 's egy n^vtelen patak melynek forrisa szent jakabi
pusztin ered, 's Szdddn mir ketpitlds mahnot hajt's kierv^n a' kdzs^gbdl Rikos
n^v alatt dsmeretes, 's a' Pest viczi orszigut mellett a rakosi csirdinal egy harom kdre drld malomra ejti folyisat, az itt levd toban vidrak is talaltatnak.* —
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Forrasok A ' legeldn van egy forrds P&p kut n6w alatt, hagyomdny szerint
nev6t onnan vette, hogy hajdan ott a' csek^ly forrisban egy pap belefult, valdsziniileg a' fdld bensej6ben meleg forrasnak keil lenni miutan a' legnagyobb
teiben sem fagy be.
Csdrddk A ' pestvdczi orszdguton egy csdrda Rikosi csdrda niv alatt,
ugyanezen orsziguton ism6t godi csdrda. Tovdbbd Aszdd-Vdczi orszdg uton egy
csdrda Vdczhoz kdzel a' szdlldk kozott mely Pendel hajtd csardinak neveztetik. Pusztdk Godi puszta, sz6p kite^ed^ssel, 6s szeszgydrral minden egy6bb elnevezes neikiU. ' Hatdros helyis6gek Vdcz Dunakesz, Csomdd, Rathdt, Duka Pestmegyeben. Kelt Szdddn* 1864 Januar 28an
Helis Mihaly jegyzd

[425^]

rum 31694
ad N
k.

[4261]
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865.
Helynevek
Sztfd kdzs6gM>l Pest megy6M
Szdd kdzseg Pest megyenek Vdczi jdrds, vdczi keruleteben fekszik hozzd
tartozik Godi puszta, sem a' puszta, sem a' videk vagy kdzseg mdsnemu elnevezes alatt nem dllott, 's nem is dll, vildg szerte csak Szdd kdzseg, 's Gdd
puszta nev alatt ismeretes.
A ' kdzseg meg a' tdrdkvilagban letezett, bizonyitja ezt egy kut, mely faragott tdmdr granit kdbdl kirakva most is epsegben dll, *s "tdrdk kut" nev alatt
ismeretes, akkent szinte egy ret tdrdkretnek neveztetik. - Ezen kdzseg ezeldtt
mintegy 120 ewel tdkeietes magyar ajku lakosok laktdk tanusitjdk ezt a' lakosok vezetek nevei pldul Erdelyi, Mikd, Juhdsz, Kelemen, Meszdros, Fazekas,
Dinka, Szerencses, Serfdzd mely nevek tdbbnyire legterjedtebbek. — A ' legdregebb lakosok szerint ezeldtt 120 ewel egy Bugydcs nevii tdt ajku lelkesz adatott
a' kdzsegbe, k i eliizven a' magyar ajku tanitot 40 evi hivataloskoddsa alatt a'
magyar nyelvet kiirtotta, 's a' tdt nyelvet honositd meg, mely jelenleg is anyanyelv. - Szdd kdzseg hatdros Vdcz vdros Rdthdt, Csomdd kdzsegekkel, es a'
hozzd tartozd Gdd pusztdval. Hogy ezen kdzseg magyar volt tanusitja a' diilldk elnevezese, ugy a' hozzd
tartozd csdrddk, pusztdk nevei. Vdcz felol van a' Csdrdg puszta jelenleg hires bortermesztd hegy, elnevezeset onnan vette, hogy tele van aprd kdvekkel, melyek zivatarkor a' hegyen
meglddulvdn, csdrdgve dli huUanak.^
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Ezutin van 6hegyi szollo, mint neve is mutatja a' legr^gibb vagy is legelso
szdlldultetv6ny.
Tarkasi diillo elnevez^s^nek oka ismeretlen.
Vdrdombi diilld egy dombtol vette nevezetet, melyen hajdanaban egy
epiilet alt, 's jelenleg is szantaskor tdbb epiiletmaradvanyokra akadnak.
Papkuti legeld, a' legeldn talaltatd forras viztdl vette nev^t allandd jd friss
vizzel mely a* leghidegebb teien sem fagy be nev^t alHtolag onnan vette, hogy
ezen forrdsba hajdant egy pap belefult. Sikdros retek az ott talaltatd sikir ndvenyrdl elnevezve.
Orditd diilld a' kdzellevd nadasokban ezeldtt talaltatd farkasok orditasirdl
elnevezve.
Szeksd legeld a* fdld mindsegdrdl elnevezve.
Tecze dulld tecze folyamrdl elnevezve. Rakos folyam a' bent talaltatd rakok miatt elnevezve.
Pendelhajtd csarda, az oda jarni szokott rossz szemeiyek miatt azeldtt a'
szegenylegenyek altal elnevezve.
Neveli dulld, az ott bujan teny^szd sas nevekedesdrdl elnevezve.
Tdrdk ret, elnevezeseknek oka ismeretlen.
Orddgtd elnevezeset onnan nyerte, mivel oly semlyes siijjedekes hely volt,
hogy ember, barom, elveszett benne, vagyis alUtdlag az drddg elvitte. Sds legeld resz az ott talaltatd sdsvlzrdl 's szek sds sajitsagardl elnevezve. Gddpusztirol megjegyzendd, hogy itt 1848ig egesz Magyarorszagon a' leghiresebb marhavasarok tartattak. Kelt Szdddn 1865. Novbr 17en
Volentics Balint H Biro

• * «
1. Szod elso okleveles emh'tese 1255. (Mon. Suing. I . 425.)
2. Szod 1546-1559-ben ndpes telepiUes (Kaldy 414. sz.), 1647-ben 3,5, 1661-ben
2,75, 1668-1683 kozott 0,5 portas helyseg, 1686-ban lakatlan, 1689-t6l ujjatelepul.
1704-ben 7 katonat ad a kuruc seregnek. (Kosary 17., 72.) Nograd megyebol erkezett
1710-1720 kozott 5 telepes csalad, 1715-ben 14, 1728-ban 50 adofizeto csaladfoje van.
(PeUoci 136.)
3. Szod neve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul szolgalo szemelynev a regi magyar szo, azaz 'feheres, szoke' melleknevbol szarmazik. (Kiss
619.)
4. E z a Sz6d-Rakos patak, nepi neve helyenkent Nagypatak.
5. Szod lakossaga 1856-ban 1055, God puszta 169, osszesen 1234, Csorog puszta
lakatlan, teriilete osszesen 8475 hold.
6. Csorog a magyar csorge, azaz 'csermely' fonevnek az alakvaltozata, amely a
'csorog' igebol keletkezett a viz csdrgedezesenek hangkepzete alapjan; elsodiegesen egy patakra vonatkozhatott. (Kiss 169.)

[426^1
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Helynevek
Taksony kdzs^gbdl, Pfest megy6bdl.

[438^]

e kozseg tartozik Pest megy^hez Pest keriilethez 6s jelenleg k6tf61e vagy is
magyar 6s n6met n6vel 61 - N6met n6vel Tax Magyar n6vel Taksony mely
utdbbi csak ujabbi iddben szokdsba jdtt, de jelenleg mir orszig szerte elteijedve
vann - hogy h^dan mas neve lett volna nem dsmeretds, - tovibba tudva vann
hogy a kdzs6g mir az utolso Tdrdkhiboru eldtt mir alot de az alatt semmiv6
t6tetv6n, azdta eg6szen ujonan epiilt 6s mint eml6keztetik azdta mind6k Tax
neve alatt eldfordult* - honn6t nagyobb r6sze a lakosignak eredetet veszi nem
tudva anyi azonban tudva hosy nepesit6s tetkintetebdl Maria Theresia alatt 13
Franczia csaladok behozattak - A N6v Tax honnet eredetet vette nyomara
nem jdhetd^ - mi a tdbbi topographiai neveket illeti ezek Pest megy6ben divatozo nevezesek egyformik - kiveve nemely helyek megnevezeset, miyen a harom szdlldhegynek nevezese mely egyik Pacsirtahegy masik Farkashegy s harmadik Templomhegy tovabba egy r6tnek nevezese mely Karmelita retnek neveztetik es v6gre ket darabb szintdfdldek nevezese melyek Rokaluk 6s Medve
Mocsar nevezese alatt eldfordulnak honn6t pedig ezen nevezesek eredetet vettek
az sines tudva.
Kdlt Taksony Januar 25 1864
Pek Mihily
Bird

« * *
1. Taksony elso okleveles emlitese 1270. (Dl 730., 7 3 1 . , Bartfai 6 1 . reg.)
2. Taksony 1 5 4 6 - 1 5 5 9 kozott n^pes telepiU6s. (Kildy 118. sz.) A tizenot6ves h i boru idejen valoszinfileg e4)usztul, a X V I I . szizadban lakatlan, 1710 utan telepill ujja: leszerelt katonik ii n6met telepesek kdltdznek ide, 1715-ben 20, 1728-ban 57 adofizeto csa-

ladfege van. (Petrod 130.)
3. Taksony helyneve Arpdd fejedelem unok^inak, Taksony fejedelemnek (955
kdriU - 972 eldttig) a nevebol keletkezett; az alapjaul szolgalo szemelynev tdrdk eredeti!,
jelentese *vad, fekezhetetlen (16)'. A X I V . szizadi magyar kr6mkakompozici6 szerint Taksony vez6rt Taksony kdrnyeken temettek el poginy modra. (Kiss 626.)

136.
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Helynevek

[432']

Tipio Bitdoe kdzs^gMn, Ptet-megy^.
T. Bitske kozseg, Pfcstmegye, Kccskem^ti jdris NKitai kerfflet. A kozsegnek mis elnevezese nem volt leg koribban emlitetik 3. szizadok 6ta.*
diilldk el nevezese
Pindi vdlgy
mert Pind Kdzseg mellettvan.
Orhegy
Tdrdk es tatdr jiriskor egy Or torony illott
Virhegy
ugyanakkor virvolt, hoi is meg keves romjai mutatkoznak Kalapos hegy
Mint egy SO • hold teijedelmu ugyan is termeszetenei fogva egy valosigos
fel hajtott karimiju Somogy megyei kanisz kalapot ibrdzol tdbb nevezetesseggel nem bir.

[432^]

Kelt T. Bicsken 563 Decemb: 5.
Ha pis mp Jzd

Feher Istviny bird
[P. H.]

Kimutatis
Folyd evi November 6*" 4239 sz. a. kelt szolgabirdi Intezveny fonalin,
Statistikai Adatok Gyiijtese tdrgyiban.
Tdpid Bitske kdzseg (: falu :) Pest Pilis es Sdlth tdrvenyessen egyesiilt
Virmegyek Ketskemeti fdszolgabirdi jdrdsiban, 's Nagy Katai Szolgabirdi Keriileteben bekebeiezett, a' Szolgabirdi Keriiiet Cserhdtnak is neveztetik, a' Megye
Szekhelye Pest.
E ' kdzsegnek valamint mindeg, ugy jelenleg is egy neve vdlt es van, 's az
Tdpid Bitske, a* Tdpiq folyd hasitvin Bitske falu, es Nagy Kira Mezdviros hatirdt, Tdpid Bitske kdrnyezeteben vagyon: Tdpid Sz. Mdrton falu, Pdnd falu,
Sdgh falu, Sz. Mdrton Kdta falu, Nagy Kdta mezovdros, a' hoi hires Marha
Vdsdrok tartattak.

[434']
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E ' kozsegnek soha sem v6it mds elnevezese, 's egyformdn Irddot mindeg a'
hely nev.
E ' kdzseg mdr 1300ban emh'ttetik, - 's errdl tanusdgot tesz a' kdzbirtokossdgi leveitdrban letezd Okmdny.
E ' kdzseg eleitdl fogva Magyarokkal nepesittetett, 's mdig is azok lakjdk.*
E ' kdzseg hatdrdban eldforduld topografiai nevek kovetkezok u: m: Belsd
telek, Sdreg telek, Szentved^ szerds kert, Pdndi Vdlgy, Vdrhegy, Csapds, Kalapos hegy. Or hegy, Erddn felul, Erdd Vdlgyi lapos, Regi Erdd, Kopdlya, Erddn alul, Nagy parlagi Nagy Allds, Repds hegy, Ket Hdzhely, Elsd diilld, Hosszu
dulld, Kiilsd Sz: Pdl hegy, Belsd Sz: Pdl hegy, Tdrdk vdlgy, Tegla hdz, Alsd
lapos, Kis Kiithi diilld, Osszes dulld, elsd Osszes dulld, Arok diilld, Alsd ret,
Alvegi Ret, Kender fdld, Homok erdd, Oreg szdlld, Nagy Kert, Felsd Ret, Felsd
Kert, Feher td kert, Feher T o , es Fekete To ket Mocsdr, a' mellybe pidcza, es
halcsik tenyesz.
Ataljdban e' nevek eredeterol, kdzsegiinkben ki sem emiekszik.
Kelt Tdpid Bitsken* December 12: 1865.
Barnafy Ferencz mp Jegyzd

Sdti Peter Bird
[P. H.]

* **
1. Tipiobicske elso okleveles emh'tese Bicske n6ven 1275. ( A U O I X . 138., Bditfai
79. reg.) A Bicske helynev puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevaddssal, az alapjaul
szolgilo szemelynev a regi magyar "bikk, biikkfa' -cse k6pz6bokros szirmazeka. (Kiss 109.)
2. Tdpiobicske 1 5 4 6 - 1 5 5 9 kozott nepes telepUles. (Kdldy 159. sz.) Valosziniileg a
tizenotdves hdborii idej^n pusztult el, a X V I I . szdzadban lakatlan. Kuridlis helyseg 1699-ben
5 csaldddal, 1701-ben 35, 1703-ban 6 1 adofizeto csaUdfqe van, 1704-ben 24 katondt ad a
kuruc seregnek. (Kosdry H I . tabldzat 65.) A z adofizeto csalddfok szdma 1715-ben 13,
1728-ban 35 stb. (Petrod 130.)
3. Szentvkl egykori telepules elso okleveles emlitese 1390. (Bdrtfai 459. reg.)
4. Tdpiobicskc lakossdga 1856-ban 2459, teriilete 8444,25 hold.

B7.

TAPIOGYORGYE

Jegyzdkdnyv.

[436*)

Felvetetett Tdpid Gydrgy6n 1863 December 3 1 ^ " Tekintetes Zlinszky
Imre foszo^abird ti'rnak 352S sz. rendelete nyomdn a' helynevek magyardzasa
tdrgydban.
Alolirottak m61tdnyosnak Idtvdn a' helynevek adatdnak gyujt6s6t kitelhetdleg eldsegiteni, ugyan az6rt T . Gydrgye k d z s ^ leirdsdt kovetkezokbea ismertetik.
1<>' Tapid Gydrgye kdzs6g mely Pest Pilis 6& Solt t. e. megyek kecskem^ti
jdrdsaban hfogy Abony, Czegl6d, Jdszbereny 6s Szolnok n^pesebb mezd vdrosok
kdzdtt fekszik Qelenlegi) r6gi fekvese nem ez volt, hanem Tdpid Szele 6s a'
most dlld Gydrgye kdzseg kdzti t^cen az ugynevezett
doktos malmdndl
Mtezett,* 6s ezt Huszdr Jozsef 6s Bencsik Jozsef dsatydink 1699>^ fejedelmi adomdnyilag nyert^k. — Tiz 6s n^hdny 6vek lefolydsa utan l<>r Huszdr Jozsef akkori
Pest megyei Alispdn e t6rs6get 15 jobbdggyal szdlUtota meg, hasonldt tett kdzbirtokos tdrsa Bencsik Jozsef;^ - rdvid iddn e kdzs6g mit 140 pdrbdl dllott, a'
nagyobb szerii templbma 1760 6pitetett fel, - Mikuska Karoly Nagy Abonyi
[436'J
keriiletnek Esperesse, fdldes lirai pedig n. m. B*f<> Pronay Albert, B . Pronay
Gabor 6s Bencsik Gydrgv, a* kdzsegnek n^pe tiszta magyar ajku.
2. Megyer puszta- ujszdsz kdzseg (eU napkeletnek letezett, ez m^g T .
Gydrgyei elsd plebdnos Nagy Mihdlynak a' mint a tdrt6net irdsbdl kitiint m^g
1644 dvben fenndltott R : Catolikus lakosai voltak de lelki pdsztocuk nem
i\6v6n) vdlt. Templomdnak omlad^kai l759iR m ^ Idtatak, 6s ezen omlad^kokbdl ^piUt a* r6gi T : Gydrgyei templom. A* kdrulmdnyeket tekintve a* Szolnok
vdra hadesem^nyei idej^ben a' tdrdkdk dttal pusztitatott el.
3 ° ' Puszta kis megyer mi elnevezeset az ott Nagy Megyertdl ki& reszben
elvdlasztd Tdpid folyd dltal nyerte minthogy kisebb darab r^szt k^pez: 's ezen
kismegyertdl
Tdpid folyd Cjszdsz kdzs^gnel szakad a' zagyva folydba. A '
Tdpid folyd elnevezeset azon kdzsegektdl nyerte mellyeknek hatdrait keresztiil
folya, minthogy a' vizeis, ligy a' folytdban levd kaszalok is j d taplald fiivet nyujtanak,* - fodsa v is eredete M. B : Sina Simon uradalmahoz tartozd szent K i rdlyi pusztdban vagyon az erdd szeiben.
46' Ide tartozik Szdrds halom mi elnevezeset azon nehez kaszdlhatd fiitdl [ 4 3 7 ' j
vette a mi a' kasza eldt mint valamt szdr szdl elcsfiszik, minthogy ezen szdrds
(halmot) puszta kdriil tdbb halmdc, magaslatok emelkedve vannak innet neveztetik szdrds halomnak. -
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S. Illike a* Tdpid folyonak seg^d csatomdja,, elnevezeset dnet nyerte,
hogy a' Zdpor essdk 's hirteleni hd olvaddsok folytdn a' Tdpid folydba dssze
todult viz draddsnak eleje vetesek 's a' szerencsetlenseg kikeriiltessek illd volt
egy seged drkot nyitni, 's innen mainapigis Illike nev alatt ismeretes, Kismegyernei ismet bedmlik a' Tdpid folydba.
Baktelek viz er ezen er a' szomszed T : Szelei hatdrbdl huzodik keresztiU a'
Tdpid Gydrgyei hatdron, 's annak menteben levd szdntd fdldek teleknek neveztetnek meUette vagyon a Mehes diilld nevelnevezeset a' sok evekel ezeldt ott
lakott juhdsz altal dlitott mehestdl nyerte - Tarka szek diild nev, regi iddben az
urasdgi csdsznek rajta legeltetett tarka Idtdl neveztetik. - Vdrds szek dulld
nevelnevezeset Vdrds Jdnos Jdsz Berenyi tanyai lakos nevetdl nyerte, mint hogy
a' szek fele reszben az d tulajdondt kepezi. Kerek szek diiUd nev elnevezeset a'
kerek alaku nagy dUd tdtdl vette.
Ezel a* jegyzdkdnyv befejeztetven aldiratott.
Kelt mint fent.*
Mikuska Kdroly mk
tdpid Gydrgyei esp. pleb.
Bakd Jdnos mp
Bdrd Pronay Gdbor dmltga tiszttartdja
Srdff Ferencz
Bdrd Prdnay Alb. eo MJga Kaszhdija
Bdrdy Istvdn mk
hites jegyzd

Boda Jdsef bird
Bezzeg Pdl 2ik bird
Visnyei Istvdny eskiitt
Dendk Ilies eskut
Varga Pdll eskiitt
Balds Mihdly eskiitt
Kaszas Mihdly • eskiit
Sinka Jozsef * eskiit
Benne Antal *• kdzlakosok
Fiileki Jdnos * kdzlakosok
Nagy Istvdn • kdzlakosok
irni nem tudok nevirdja
Fogler Gyula mk
s. jegyzd.

* **
1. Tdpidgydigye els£ okleveles emHt6se Gydigye n6ven 1220. (Viradi Regestrum
189.)
1 Tdpidgydigye 1546-1559 kdzStt jelentds telep016s. (Kildy 148. sz.) Valdszinfileg
a tizendtives hdborii aUtt pusztult el, a XVn. szdzadban lakatlan. Csak 1737 utdn telepUl
uljd. 1744-ben 17, 1760-ban 105 addfizetd csalddf^e van. (Petrdci 130.)
3. Megyer «gykori telepQlds t\wS okleveles emHtdse 1275. (AUO IV. 51.) Fazesmegyer ndven 1S46-1559 kdzdtt ndpes telepQlds. (Kdldy 361. sz.)
4. A Tdpid foly6 neve bizonytalan eredetO, taldn dsszetartozik a Tdp6 helyn6wel.
(Kiss 628.) De semmi eaetre sem hozhatd kapcsolatba a j6. tdpldld fOvel.
5. Tdpidfydrgye lakossdga 1856-ban 2776, Megyer puszu ds Sz&dshalom 142, dsszesen 2918, terOkte 8945 hold.

138. TAnOsAG

Helynevek

[439')

TipiihSigh kdzs6gbm, Pest Pilis ^s Solt megy^b^
Kecskemetijihls.
Szadiely.Nagy-Kita.
I . A helyseg fekszik Pest-Pilis 6s Solth megye kecskem^thi jdrisdban NagyKdta mez6vdrossal, mint sz^khelylyel.
I I . A kozseg helybelileg ugy, mint orszigszerte Tipi6-Sigh elnevez^ssel bir.
I I I . Hajdan is ezen n^ven fordul e\6 vagy csekdy hangbeli mddositissal
ekkep is: Tdpid-Saigh, v T.Sdgh, v Tdpid Sdg.
IV. A tudvaievd adatok szerint legr^gibb felemlit^se a rom. cath. plebdniai
anyakdnyvben lelhetd, mely anyakdnyv 1787^*" veszi kezdetet; az eldtt mint
fidkegyhdz Tdpid-Bics^e anyaegyhdzhoz tartozott. Kdzs^gi jegyzdkdnyv csak
1799ik ^vben kezddddtt rendesen vezettetni.*
V . Gyarmatositdsa a mult szdzadndl aligha vihetd feljebb, s a lakosok kdzt
eid szdhagyomdny utjdn ugy, mint vezetek-neveik hangzdsdndl fogva is tdt eredetueknek bizonyulnak be, nehdny csekeiy szdmu magyar ajku csaldd kivdtelevel. Jelenleg azonban tisztdn a magyar nyelvet beszeiik. A helys^gekiil honnet
egynemellyek szdrmazdsukat lehozzdk, a* hontmiegyei Csalomja, a ndgrddi Jobbdgyi, a kdzeli Kdka, Szecso es Silly emlitetnek.^
V I . Magdrdl a tdrzsnevrdl s e nev eredeterol mitsem tudhatni; eldnevet a
hatdrdn keresztul huzddd Tdpid posvdnyos folydtdl veszi, melynek egyik dga a
hatdros Sz. Mdrton Kdtdndl kepez vdlaszfalat, mdsik dga pedig a hatdr kdzep
tdjdn elnyuld vdlgydn kigyddzik le Tdpid-Bicske fele, s Tapid-Sz. Mdrtonyon
alul a fdbb dggal egyesiil.^
V I I . Maga a falu ket reszbdl dll. A fSbbik reszt az ugy nevezett Csehorszdgtdl a mintegy 100 dl szeiessegu vdlgy vdlasztja el, melyen a mdr emlitett
kisebbik Tdpid-dg vonul dt. E falu resz (Csehorszdg) a nepbeszed szerint egy
cseh ajku telepitdtdl veszi nevet, k i ott a mult szdzadban a legelso hdzat epitette
a regi elpusztult sdrhdz kdzeieben; jelenleg mintegy 55 hdzat szdmldl. A hatdrban csekeiy szdmii helynev fordul eie, s egypdr kiveteievel csekeiy jelentdsegd is;
egybefoglalva az egeszet ekkep hangzanak:
Gyepszeii dCQld: szdntdfdld, a falu alatt egykor letezett, most urasdgi rakodd kertte alakitott gyep szeieben, mds neven Nagy fdldi dulld.
Rdvid dtnid: szdntd-fdld, mdskep Belsd dulld, az eldbbinek vegeben fekszik.

[439*)
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Lengyel volgye: szdntofold, szinte az eldbbinek v6g6n. E hdrom dtilld a
r6gi urasdgi birtok s a Zsigeri pusztdra vezeto ut kdzdtt nyulik el, ezen alul t: i :
a zsigeri ut 6s a Pdnd kdzsegbe vezeto ut kdzdtt teriil el a
Zsigeri v Gombai uti dulld: szdntdfdld. A pdndi uton alul ism^t a
Pdndi liti diQld: szdntdfdld
Alsd rdvid dulld: szdntdfdld.
Kolopsi: szdntdfdld. E n6ven 4 darab fdld neveztetik; minden vetdn^l egy
egy kolopsi szdmitatott a r^gi jobbdgyi birtokokon, mely n^v alatt dk egyes kis
pdtiek reszt ertettek.
Pdkahegy: szdntdfdld. A vdlgy fdldtt elnyuld part es partoldal ertetik
alatta egesszen az ugynevezett Dinnyes tdig. Ezen alul a
Bikareti diilld: mely a mellette fekvd kaszdldtdl kapta nevezetet; ugy
szinte a
Sajgdi dulld: az alatta elteriilo kaszalotol. Mindkettd szdntdfdld.
Ezen duldreti elnevezesek a 860^^^ tagosztdly kdvetkezteben megsziintek,
minthogy a regi jobbdgyi birtokok egeszen lij alakba dntettek, s az utak irdnya
is tetemes valtozdson ment keresztiil. - A regi urasdgi birtokon meg kiildn elnevezessel birtak:
Teglahdzi tdbla: szdntdfdld. Az urasdgi teglavetdhely kdzeieben.
Nddasvdlgyi tdbla: szdntdfdld
Tdpid lapos: legeld a Nagy-Tdpid menteben.
Hosszu lapos: legeld.
Tdkds kertek: szdntdfdldek az urasdgtdl csere fejeben kapta a lakossag regi
kertjei helyett.
AUomdnyok: zselieri szdntdfdldek.
Czimbdld ret: ret: Egykor kdzdsen birvdn a lakosok az urasdggal e retet,
az urasdgi cseiedseg s a jobbdgysdg kdzdtt dsszeiitkdzesre keriilt a dolog, s innet
nyerte, a monda szerint, nevezetet.
Tdfarok: kaszdld a malomtd vegeben
Kertekalja: kaszdld a falu alsd reszen.
Oreg ret: kaszdld a jobbdgysdg birtoka.
Nagy ret: tagosztdly eldtt urasdgi ret.
Bikaret: egykor jobbagyi most urasdgi ret.
Sajgd: szinte egykor jobbdgyi most urasagi kaszdld. Egy er vonul keresztiil
rajta: honnet valdszinuleg nevet is nyerte.
Gdlyds: nddas es ret.
Nddasvdlgye: kaszdld.
Malomtd: nddas; melynek vize a Tapiora epiilt malmot hajtja.
Dinnyes td: nddas, s kdrnyeke kaszdld. Jelenleg tagosztdly utjdn mint
szdntdfdldet kapta egyik jobbdgy.
Kis erdd: erddresz az urasagi birtokon.
Sertyogds: tagosztdly eldtt erdd, jelenleg szdlldskertte kezdik dtalakitani.
Alsd szdlld: szdlldskert
Felsd V dreg szdlld: szdlldskert.
szdlld: szdllds-kert.
Czifrakert: urasdgi diszkert.
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Kasdshegy: legelo.
Kalapdl6hegy: legeld.
Nagyallas: marhailUto hely.
Cziczapart: domb a falu felsd r6sz6n, melyen tagosztaly eldtt faiuba vezeto ut ment keresztul, jelenleg az urasagi mukerthez van csatolva, az aljaban
fekvd
Cziczakiittal. Onn^t kapta nev6t, hogy valamikor Czicza Pista cziganynak
dptilt rajta vityilldja.
Kdkut: egy forraskut a Tapiosdgon, hoi forrdskdnel bugyog fel a viz.
Szoritd: megszunt korcsma.
Villogd: korcsma.
Kelt Tapid Sdgon December lO^n 1863.
Seiber Mihal mp
Jegyzd dltal.

Helynevek g y i i j t ^
1. Tdpio Sag Kdzs6g — Pest megy^ben, Ketskemdti jdrds NKdtai szolgabirosdghoz tartozik.
2. A Kdzs6g neve Tdpio Sdg, ezen elnevezese orszdgszerte ismeretes, mds
neve nintsen.
3. Volt-e hajdan a Kdzsegnek mds neve nem tudatik.
4. A Kdzsdg neve (: Sdg:) 1668. dvben a pesti leveltdrakban mint Kdzseg
emhttetik kesdbb a Tdpio melldknevet hogy kapta az nem tudhatd.
5. Honnan n^pesitetett a K d z s ^ nem tudni, de valoszinu hogy tot eredetii, mert a lakosok neveik mind tdt kiejt^sii.
6. A nev eredet^rdl se kdztudomdsbol se hagyomdny se nyomtatott em16kekbdl nem tudni semit.
7. A Kdzs6g egy r6sz6t Csehorszdgnak hiyjdk dllitjak hogy valami Cseh Ferencz nevii ember 6pitett ezen reszen legeldszdr hdzat. Zsigeri diild Zsiger fel6
fekvd szdnto fdld — Pandi diild szinte arra fekvd szdntofdld. Sajgoi diild, Pdndi
hatdr mellett elteriilo vdlgy Kaszdlld 6s legeld, Nagyr6t Bitskei hatdr menten
fekvd nagy lapos kaszdlld, Tdpio a hatar Ejszaki 6s keleti sz6\6n egy csekeiy
folyo mellytdl vette nev6t Tapio lapossa ingovanyos es vizes lapdly legeldnek
haszndltatik, 6s hihetoleg ezen folyotol kapta a Kdzs6g Tdpio nev6t, Homok
diild, buczkds homokos hely legeldnek haszndltatik - Felsd szdlld - Alsd szdlld
- ezek szdlldk a falun feliil 6s alol. Czimbdk r6t, ingovdnyos kaszallo, Cicza kut
egy altaldnos nagy itato kut a falu felsd v6g6n valami Czicza nevii ember dsta
legeld kdzt.
Kelt T . Sdgon* December 1^" 1865.
Seiber Mihal mp
Jegyzd

[441' ]

[441*]
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1. Tapiosag elso okleveles emlitese 1271. (Gardonyi 122.)
2. S4g lakott falu 1546-1559-ben (Kaldy 146. sz.), 1647-ben 2, 1661-ben 1,5,
1 6 6 8 - 1 6 8 3 kozott 1 portas telepules, 1686-t6l puszta. (Kosiry 16.) Adozo csalidfoje
1699-ben 29, 1701-1703-ban 28, 1715-ben 14, (Kosary I I I . tiblizat) 1728-ban 1 6 - 1 7 ,
1744-ben 44. (Petroci 130.)
3. A z orszagszerte es nagy szimban jelentkezo Sag helynevben talan (kabar) torzsnev
rglik. N6hinyan ^ y vitatott etimologiaju sag, azaz 'domb, erdos m^gaslat, erdo' kdznevet
keresnek benne. (Kiss 552., 629.)
4. Tipiosag lakossaga 1856-ban 1120, terulete 4739,25 hold.

139.

TAPIOSAP

Helynevek

[443'J

Tipid-Sip kdzs6gbdl, Pest megy^bdl.
1 ^ ' Tapi6-Sap kozseg, Pest Megy^hez, Budai keruletbe, pesti jarashoz tar-

[443*]

tozik.
2 0 ' A ' kdzseg egyedul Tdpid-Sdp n6v alatt ismeretes.
3or A ' kdzsegnek mas elnevezese soha sem vdlt.
4 " Kdriil beldl 1600>k evtdl emlitetik e' kdzseg legkorabban.*
Sor A ' kdzseg Sdter feie Csalad dltal oly formdn nepesitetett, miszerint a
letelepedes alkalmdval ket Cseiedet hoztak magokkal, egyik tdth a' mdsik magyar {even, es azoktdl szdrmazott a' kevert faj nep, kik jelenleg is magyarul es
Tdtdl beszeinek, es mint egy 1400 lelket szdmldl, akdszt fele magyar fele toth,
es 66- Zsidd. A ' nep R. Catholicus, helyben van Templomok.'
6or Kdztudomdsbiil, Sdter feie Csalad leven ki e' kdzseget dUapitotta, az
5ik pontban eld irt mddon - hagyomdnybdl, minthogy kezeink kdzdtt nem
letezik, nem tudunk semmit.^
7^' A ' kdzseg hatdrdban letezik szdntd fdld mely igen sok part dldalok, es
majdnem egesszen futd homokbdl 's igen silany termest dd. Ret fdldje van
mdlynek nemely reszet ketszer jd idd jdratban hdromszor is kaszaljdk azok
egesszen lapos helyseggel bimak, Legeld fdldje csupa futd homokbdl dl, hejjel { 4 4 4 ' ]
hejjel kis darabbkdkban van fonasos hely, hoi egy kis legeld nyerhetd, az egesz
csupa homok buczka, Szdlld hegye van, mellynek fdldje csupa homok, a' legjobb idd jdrdsban is kevis termest at, a' szdlleje igen jd faj, feher veres bort
terem, es a' bora jd kezelies mellett kitiind jd, erdeje igen keves van, az is part
dldalakbdl dl, a' kdzseg felsd reszen egy kissebb szerii td van, mellybe a' viz
forrd nevezetii vizbdl egy kis drok vezetessel folyik, esds iddben vizi malma
melly egy kdre jdr drcU, szdraz iddben viz keves van a' tdba akkor malma nem
OTol, ezen kivfil egy szdraz malom is van, mellyben rendesen egy kdrdl drdlhet a
szegenyseg — semmi nevezetesseggel a' kdzseg nem bir.
Kelt Tdpid-Sdpon, 8^4. Jan 26an
jegyzette
Pirbaum Miklds
hites jegyzd
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782
[444*]

. firkezet Jun 16^n
1551 A nyomtatvdnyok m6g akkoriig meg nem ^rkeztek.
k.i.
A ' meg^rkezett p^ldanyokbol egy egy darab a' kdzsdgek eldl jirdinak haladek neikul ki tdlcsdk 6s bemutatis vdgett k i adatik. A ' kdzldtt kegyes
int6zv6ny lattamozds utan vissza terjesztendd.
Alberti Jan: 5en 863.
Ferenczy m. k.
szolgabird

[445']

Helynevek
Tipid^ip kdzs6gbdl - pest megy6bdl.

[445*]

ISO pontra. Tdpid-Sdp kdzs6g, pest megye, pesti jdrdsban van kebelezve semmi mds elnevez6ssel nem bir.
2i^pontra. e' kdzs6gnek tsak egy neve van, Tdpid-Sdp n6ven jelenleg is neveztetik, melly n6ven orszdg szerte ismeretes, mds elnevezes vagy kdriilmdnyekrdl tudomdsunk nincsen.
3»'^ pontra. e' kdzsegnek semmi mds elnevezese nem vdlt soha.
4^^ pontra. A ' kdzseg leg oregebb embereinek dllitdsa szerint, mellyet m^g
6des attyok ds apjaiktdl hallottak 1660iJc ^vtol emlitetik e' kdzseg legkordbban.
5ik pontra. e' kdzs6g m6g nem letezett, tsupdn Sdtdr nevu csaldd Erkezett
e' helyis6gre kiknek eg^sz vdr alaku 6piiletek \6y6n itt, nehdny csel^dekkel, azon
Kiviil mds nem volt. E ' Csaldd k6i dreg kisasszonybdl dlt, n^v szerint Sdt^r fiva
6& Sdt6r Borbdldbdl, kik is meg teleped^sek alkalmdval felsd honbdl jottek ide,
k^t Cseiedet hoztak magokkal az 'egyik magyar a' mdsik tdt ajku li^v^n dssze
hdzasitdsok folytdn gyarapitottdk a' kdzseget.
6ik pontra. A ' n6v eredeterol sem irdsbdl, sem pedig kdztudomdsbdl egyebet, mint a' hogy az 5'^ pontban eld adatott nem tudunk.
7»k pontra. e' kdzsdg hatdrdt 1864ik 6vi October 26^" az Urakkali elkuIdnitds meg tdrt^nt a' vdlt jobbdgysdgdtdl, s* ugyan az iddtdl lij Cataszter munkdlat v6tetett fel, 's ugyan 1865''^ 6vi mdjus 18^" meg visgdlva helyben hagyatvdn, az abban foglalt eg^sz belsd s kiilsd hatdr illetds6g kdvetkezdn osztatot fel
255. birtokos kdszt - ugyan is az eg^sz hatdr 15. diilldre osztatvan fel, 1^6
diilleje belsd telek, mellyben a' kdzs6g fekszik, k^t hosszu utczdbdl letezik,
semmi meg nevez^ssel nem bir, e' belsd telekben egy szdraz 6& egy vizi malom
letezik, melly vizi malmot bizonyos forrds nevii drkon vezetett viz hajtja, a' viz
kezdete, forroi pusztdn veszi eredetet, 6s eg^szbe a' falujig tdbb aprd folydsok-
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kal vegyiilve, a' falu felso r^sz^n all6 tavat k6pez, melly a' malom hajtasanak
felfogasdra 14. holdat foglal kiteijed^sbe, 's telen nyaron egyarant hajtja a' malmot, soha beldlle a' viz k i nem apad, nyaron at ugy nevezett czigany vagyis
mocsar halak vannak fel font nagysaguakra is meg nydnek, fdzes alkalmaval,
mert fdzessel sar izek el vesz, 6s igen jd izuve teszi hal levet, 's magan a testen
sem 6rezni nagyon a* mocsar izt, kiildnben e' td hinaros's rendkiviili m6\ys6g, [446']
ligy hogy annak medre m^rhetettlen a' hinarok miatt, 's jirhatatlan, m6\y vize
v6gett most harom 6v dlta vidrak is laknak 's szaporitanak benne, a' malom
esestiil a' viz Tapid-Siily kdzsegbe viszen, ugyan oily kis arokkal allyig 3. sukkos* sz61esen vezettetik le, 's ot is nyari esds iddben hajtja a' malmot, dsszel
rendesen drdl, onn6t ezen forras viz a' tapidba vezettetik Tapid-Sag alatt.
11^^ diilleje Szdlld hegy, ezen hegy delkeletnek egy resze, egy i6sze pedig
nyugotnak fekszik, az eldtt m6g a' Tapidfolyd nem rendeztetett hogy a' hegy
allya mocsaros hellyel kdriil vdlt lanczolva bd termest adott, *s most mint egy
tized 6vG hogy kanalisok, illetdleg arok asassal a' viz rendes folyamba vezettetv6n, egesszen leszivargott a' viz, az eldtt minden f6\e szarnyas vadak hazaja
\6w6n kdltdttek 's szaporitottak benne, nad 6s kaka nydvennyel tuijanyokkal
tele leven, midlta a' viz rendes folyamban vezettetett se nad sem kaka, sem pedig turjany nem igen letezik, 6s a' szdlld hegyunk is nagy mervbe erzi, azdlta a'
gyiimdlcs fak nem teremnek nagy szamban vesz k i ifiu koraban a' fa, bor term^siink szer felet keves alig 1. Cataster holdon terem 10. akd, az igaz hogy a'
mikor tiszta kezel^ssel a' budai es visontai hegyek boraival vetekedik, mind
erdre, mind 6rt6kre nezve.
Illik A ' szdlldk alatti diilld n6ven nevezendd diilld, ekkoraig 's fekvese [446*]
egdsz d6li hegy oldal, term6s6re ndzve tiszta egy resze — masik pedig rosz
termd, mind a' mellett a' dohany legjobban diszlenek benne, ha a' magas
kormany altal 1860i^ evben el nem tiltatott vdlna, es kdzsegnek egyebb penz
forrasa, mint a dohany termeszt^s nem vdlt soha, mert a' gabona oly csekeiy
mennyis6gben terem, hogy abbdl a' gazda nem tsak eladhatna, hanem hazi
szuksegere keves, 6s igy mis nemii term^nye egyebb a dohanynal 6s legjobban
egyediil kizarolag termd h e l y i s ^ e l birvan.
lyik Diilld popgatnak neveztetik, al rdna helyisegbdl, de igen csekeiy kiterjedesu; bir T6t fdldek 6s szantdval, a' dohany termel6sre leg alkalmasabb.
Vilf Diilld Trinyina nevii - al az egesz diilld hegy lanczolat vagy is orombdl, fekszik eg6sz ddlnek, term6s6re n6zve egy resze tiszta, mas resze rozs de
dohdny termel6sre legalkalmasabb, r6tje kev6s.
VJiic diilld m6\y uti, az eg6sz diUld hegy orom 6s igen kev6s lapossal bir,
mint a' mellett tiszta rozs termd, de dohanyra alkalmas.
V I I . diilld Teleki, ezen diilld egdszben laposan fekszik kev6s dombhajlassal, termdsdre kaposzta, zdldsdg 6s kender termd, helegzettel bir, kiildnben
homok, r6tje nagyobb a' hasznalt miveld fdldekn^l, retje savanyu csat^s sz6nat
terem ketszer k a ^ l h a t d , ezen folyik az ugynevezett forris viz.
V I I I . Diilld - Pest orszigdti, ezen diilld eg^szben part hegyekbdl al tiszta
6s rozst termd dohanyra szinten alkalmas benne esd t6t lapos helyezetii jd minds6gu sz6nat terem egyrdszben, mas reszben savanyu csates, kdtszer kaszalhatd,
erdeje igen csekeiy egy csucsosabb hegy orombul al, legeldnek haszniltatik.
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I X . Diillo. Talyog goldnddi. Csupan szdntd fdld elsd mdsod 6s harmad
osztalt foglal magaban, veres sarga ^ a g homokkal kevert a' partjai, laposa futd
homok, de azdrt rozs termd, dohinynak alkalmas, legeldje part oldal es buczka
homok dombokbol illanak, de legel6sre j d a' marhinak.
X . Diilld Tabacziska ezen diilld egdszen d61nek fekvd part oldal, nyiron
egyitaljan kopir, csak tavaszal kdpes a' marhat taplalni, legeldj6vel, a' szintd
fold rdsze egisz futd homokbul i l , melly minden k6t 6yi pihen^s utin termi
egyediil kizirolag a' rozsot.
X I . Diilld Dinyiszkai ezen diilld rdna helyis6ggel bir, veres agyag talajjal 6s
a' tetejen futd homokkal kevert fdld 16v6n, semmi nevezetess6ggel nem bir.
X I I Diilld Loposina szint6n rdna fekv6sii homok buczkakal kevert helyzetu, egy r6sze sarga veres agyag teteje sz61horta homok, term6sere kdz6p, rendes iddjirisban retje nincsen.
X I I I . Diilld. Tapidi diilld rdna fekv6sii egeszben, nagyobb r6szben futd
homoki buczkikbdl i l , szorgalmas mivel6s mellett trigyizzassal a' rozsot 6s
krumplit meg termi, retje a' Tapid viz6hez, illetdleg arkaig, mely egy dl szeless6get k6pez, 6s azon az egesz diiUdn keresztiil folyik, szentkiralyi erddtiil egesz a'
varoki erddig, 6s abba is bevezett, sz6nija csupa sis aprd fiinydv6nnyekkel,
igen neh6z kaszilld, ugyan a' diilldbe az ugynevezett Jakobb szillasi puszta is
bent 16tezik, tdbb gazdasigi 6piiletekkel, azonkiviil meg egy malom is van, mely
a' tapio vizibdl, egy elkiildnitd irok folytan tdt kepez, mely a' malmot hajtja,
mas nevezetesseggel nem bir.
X I V . Diilld Nagymocsarina az a' regebbi iddbe ret 16ven, de a' viz lecsapolasokkal - egeszen szintd fdldekk6 alakultak, m6g most is van benne, ket mocsir td, melyben a' viz tavasszal megnevekszik, es csak kesd dsszel fogy el, mint
a' mellett haszon vehetetlenek.
X V . Diilld Kismocsarina ez valamikor erdd lev6n, j d eleve kivigatott ugy
alakult szintd 6s r6t fdlde, biikkdny es mis illyen fele hiivelyes takarmany vet6sekre legalkalmasabb.
X V I . Szdlldk megetti diilld, ejszaknak fekvd rosz futd homokbdl alio part
dldalbdl al, jd mivel6ssel rozsot meg termi.
Legeldje a' kdzsegnek 169. hold 663 • dl, a' tdbbi resze futd homok
eg6sszen haszonvehetetlen, 644 hold 136. • dl, szintdfdldje 2232. hold 478. •
dl, r6tje 318. hold 1044. • dl, szdlleje 101. hold, Erdeje 27 hold 800 • dl.
hizszima 224. melyben 295. Iakr6sz foglaltatik.'
Ezen eldadottakon kiviil tdbbet nem tudunk, minthogy Rdmai CathoUca
Tempk)ma egy zsidd Zsinagdga vagy is 21sidd Temploma van.
Kelt Tapid-Sipon 865. Decem- 19en
tisztelettel
Sziriki Adim bird

jegyzette
Pirbaum Miklds
hites jegyzd
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1. Sip elsd okleveles emlit6se 1219. (Vaiadi Regestrum 221.)
2. Sap a budai szandzsik 1S59. £vi dsszeirasiban nem szerepel, a X V I - X V n . szazadban puszta, az 1633-34. 6vi tdrdk adolajstrom szerint azonban 6 adokdteles haza van
(Dercsenyi I I . 175.) 1715-ben 1 2 - 1 4 telepes csalad Ukja (Kosary I I I . tablazat), 1728-ban
1 6 - 1 7 , 1744-ben 44 addfizeto csaladfQe van. (Petrdci 130.)
3. Sip helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadissal, az alapjiul
szolgalo szemelynev talin a nemet eredetu magyar sif, azaz 'dezsa, sajtir' jelentesCi fonevhez kapcsolhatd. (Kiss 561.)
4. 1 sukk » 33,33 cm 3 sukk = 1 m.
5. T i p i o s i p lakossaga 1856-ban 1300, Oszlir puszta 16, dsszesen 1316; teriilete
3156, Oszlir puszta 1446, dsszesen 4602 hold.

140. TAPI6SULY

[449'I

Helynevek
Tdpid Suly kozs^bdl, Pest megy^b^.

[449*]

[45(V I

iszor Tapid Suly kdzseg van Pest Megyeben Pesti jarasban.
2szor A Kdzseg egy nevei bir.
3szor A Kdzseg Emberi emlekezett olta mindeg azon elnevezesel birt a
mivel jelenleg.
4szer A regi iratok szerent a kdzseg keletkezese 1696ban tortent a Templom tornyan levd dsmeretlen iratbol egyedul az ev szam tiinik ki mely a 13^^
szazadban Epiilt.' 5sz6r A Kdzseg benepesit^sere n^zve nem tudatik semmi.^
6szor A n6v eredete ismeretlen.^ 7szer A Kdzseg hataraban eld forduld nevek Keletrol Tapid Szecsdvel hataros Lencse fold, melly a lencse termellesrol vette elnevezeset jelenleg kaszalo a
pesti ut menten a szantd fdldet a Malom patak vagja kette a kaszalotol, es ezen
fold reszen szdlld iiltetvenyek is vannak, Saghi ut. Mezd a melly szinte ezen
utlol vette elnevezeset, Meleg hegy, szdlld, es szantd fdldek, delnek surii Majorsag* urasagi lakkal szanto fdldek Erdd kaszallo szdlidskertel, 6s halas toval, — az
Uri kdzsegel hataros.
(Ejszak) d61i reszen hoszu hegy tetd mezd, mellyen egy
rcgi var kettos sanczaiiiak nyomai lathatok, hosszu vdlgy legeld mezd, Czirok
volgy szantd fold, mellyek elnevezes6nek eredete dsmeretlen. Borz bokrai erdd,
ligyanazon nev alatt levd szantdfdldek, melly elnevezeset a Borzokrol a hoi igen
sok talaltatotl. - Sarkany volgy, szanto fdld, 6s mezd az Eszlari pusztaval hataros A Kdzseg ejszak nyugati reszen Pesti ut kaszalok, szantd foldek az ut voiKiltol vette elnevezeset. ejszaki reszen Garasos fdld szanto fdldek Sap kdzsegel
h.itaros. Magyaroska szantd f()ld kaszalok, Homok szdlld szdlld iiltetveny, lloni..k legeld mezd, Koka kdzsegel hataros a kozepen itato kuttal, 6s viz allassal,
mely kutika lapos n6v alat fordul elo, 6s esemretes.
Kelt Taj id Sulyben' Januar 26an 1864.
Kovats Josef bircj
•li *

*

I . TipiosiJly elso okleveles emliccse 1259. (1)1 539., Bartfai 4 1 . rct{.) A tuniplom tornyaba befalazott ko evszinta 1498. ligy rcstaurilas alitalmavji levukoltak, jelenleg nem
lathato. (Dercsenyi I I . 182 18< )
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2. Tapiosuly lS46-ban gyeren lakott telepiiles, lSS9-re lakoi szetszeledtek. (Kaldy
152. sz.) A X V I I . szazadban puszta, 1691-ben 0,25, 1695-ben 2 portas telepules (Dercsenyi
I I . 182.), 1704-ben 19 katonat ad a kuruc seregnek (Kosary 72.), 1715-ben 30, 1728-ban
61 adofizeto csaladfoje van. (Petroci 136.)
3. A Siily helynev puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynevnek az elozmenye a regi magyar siil, azaz 'siindiszno' jelentesQ fonev.
(Kiss 587.)
4. A Surii major, vagy Siiru puszta kuriajat Kovacs Ferenc - a helyseg egyik foldesura - epittette 1848 elott, azutan Tauffer Vilmos egyetemi tanar, a Lonyay csalad, Nagy
Dies tulajdona lett, kesobb tszcs kozpont. (Dercsenyi I I . 185.)
5. Tapiosiily lakossaga 1856-ban 756, terulete 2463 hold.

141.

[451']

TAPIOSZECSO

Helynevek
Tdpio Szetso kozs^gbdl, Pest megy^bdl.

[45 P ]

A tul irt k^rdesekre Szetso Kozseg r6sz6r61 az aldbb irt nyilatkozat t^tetik
u: m:

[452']

Az I ' c Ezen kozseg tartozik Pest Megyenek Ketskemeti Jdrasahoz Nagykatai keriilethez, - ezen fel osztason kiviil pedig a videk Cserhdt elnevezessel is
de hogy ezen el nevezes honnan ered? nem tudatik. —
2ra A Kdzsegnek csak egy neve ei most t: i : Tapio Szetso es csak ez bir
helybeli el terjedessel mely az orszagban ismeretes. Tulajdonkeppen ezen
kdzsegnek fd neve csak Szecso, de mivel a Tapio vize mely Sap kdzseg hatdrdban egy forrasbol ered, a Kdzsegen folyik keresztul, azert neveztek el Tdpio
Szetsdnek.
Ezen kdzsegnek mds elnevezese soha sem volt. —
4^6 A kdzseg leg kordbban 1673 olta emhttetik, meg lehet hogy kordbban
is emhttetett, de az Anya kdnyv csak ezen evtdl kezdddik.* —
5'c A kdzseg leg kordbban 1673 olta emhttetik, meg lehet hogy kordbban
is emlittetett, de az Anya kdnyv csak ezen evtdl kezdddik.* 5re Hogy honnan nepesittetett? nem tudatik.^ 6ra A nev eredeterdl a Kdzsegben senkinek nints tudomdsa, sem hagyomdnyokbol vagy mds nemii regi okmdnyokbol annak semmi nyoma nem letezik.^ 7'^ A Kdzseg hatdrdban kovetkezo nevek fordulnak eld u: m: Felsd Tapio
diild, Felsd Szdlld diild, Alsd Szdlld diild, Nagyreti diild, Nagy Toi duld, Kerges
es Malom duld, Kertekalya diild, Homok diild, Harmas berek duld, Rakotyasi
diild, Fekete Erdd diild, Mogyorosi diild, Kdzep diild, Felsd kert es Egres alyi
diild. Tovdbbd van a hatdrban egy Fekete erdd nevii major, mely csak 1862^^
keletkezett, es egy Jajhegy nevii homok halom, — de mind ezen nevek eredetirdl tudomdsunk nines.
Ezeken kiviil vagynak a hatdrban tdbb nddasok, es ingovdnyosok, melyek
kiildnds newel nem bimak.
A megnevezett helyek fekveset illetdleg, az egesz hatdr, Koka, Tdalmds,
SzentMdrtonkdta, Tdpio Sdgh, Tdpio Siily es Uri Kdzsegekkel, valamint a Vdrroki es Tamdskdtai pusztdkkal is hatdros. Kelt Szetsdn December 8in 1863.
Lesti Ferenc Biro
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Helynevek

[459'J

Tdpio Szecso kdzs^bdl Pest Filis ^s Solt tdregy. megyebol.
1. Tdpio Szecsd kozs6g letezik Buda-Pesti keriiletben kecskemeti jdrasban,
elnevezeset a Tdpjd folydtol vette, mely a kdzel fekvd Szentkirdlyi erddben
mint forrds fakadvdn fdl, a kdzseg hatdrdn keresztul epen a' falu alatt foly, 's e'
folyotol veszik meg elnevezesdket tdbb szomszed falvak, melyeknek hatdrait keresztiil szeU es Cjszdsz kdzsegnei szakad be a' Zagyva folydba, e folyd elnevezeset j d vizetdl veszi, mi a' barmok tdpldldsdra kiildndsen jd hatdssal bir;* e' folyd
a keresztiilszelt kdzsegek hataraiban tdbb vizi malmokat hajt, melleke azomban
ingovanyos es posvanyos sok helyiitt jdrhatatlan.
2. Tdpio Szecsd kdzsegnei kezdddik az alfdldiek altaU Cserhdt videk elnevezese, mit is e' tdjnak a' rengetek erddk altali kdriil dvezesetdl melyben igen
sok cserfdk voltak vette, a' kdzsegnek ezen elnevezese orszdg szerte ismeretes.
3. A ' kdzsegnek hajdani elnevezeserdl mit sem tudunk.
4. A ' kdzseg eredeterol sem irdsban sem hagyomdnyban tudni nem lehet,
mindazdltal a* Plebania Hdztdrtenet a' hazasultak Anyakdnyvet 1694 evrdl, a'
sziildtteket es meghohaket 1696 evtdl mutatja fdl.
5. A ' kdzseg nepesiteserdl adataink nincsenek.
6. E ' Kdzseg lakossaga 1600 leiekbdl dll, kik mindnydjan magyarok.*
7. A ' Kdzseg hatdrdban eldforduld nevezetesebb topographiai nevek kdziil
megenUitenddk Szilas diilld szdntd elnevezeset a* hajdant e' helyiitt letezd szilas
erddtdl vette mely erdd oily siirii vala, hogy a' Tatdr jdrds idejen a' nepek sot az
egesz kdzseg is abban taldlt menhelyet a' kegyetlen ellen felkoncoltatdsa eldl, a'
kdzseg iddsbbjei szdhagyomdnya szerint ezen siirii erdobe minthogy be nem
mehetven az ellen, cselt vetve kialtozott, 's kiildmbfeie neven hivdn eld a' nepet
az erddbdl hogy jdjjenek ki - eltavozott mdr azon kutyafeju tatdr, a szegeny
nep velve, hogy kdzsegbeli embertdrsa dltal szdllitatik eld, csoportosan vonult
Id, mire a kegyetlen ellen dltal felkonczoltatott.
Baranyi temetese domb. Kdka kdzseg fele vezeto uton. Szdhagyomdny
szerint Baranyi akkori Kdzseg birdjdnak ott tdrtent ledletese es ott elasatdsdtol
vette elnevezeset, kit mint Kdzsegj birdt a' tdrdkdk a' hasereg reszere kdvetelt
eielmiek kiszolgdltatdsdert iilddzdbe vettek 's e helyiitt eierve ledltek - mds
neven e' helyett Tdrdknapldsnak is nevezik. Csikd nydrja berkes hely jelenleg nydrfds iiltetveny, ezen helyen talaltatnak regi csontvdzak, kardok, zablyak, sarkantyuk, kengyelek's. a. t.
Mogyoros erdd szdntdfdld, kidsatdsa alkalmdval e* helyiitt minden nemii
fegyverek taldltattak mik kdziil egy kard mellyet Francsek Istvdn magdevd tett
's kesdbb a N. Muzeum birtokdba jutott megemhtest erdemel.
Ezen helyisegnek aljdban terjed el mint egy 14 dl szeiessegii domb, melyben kiildmbfeie kddarabok eszleltettek, azonban a' domb meg ez ideig is sertetlen, bel tartalma nines felfedezve.
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Kelt Tipi6 Szecson 1865 December 9en
Oldall Aiajos mk
lelkesz
Francsek Istvany Eskiitt
Lesti Ferenc Biro
Lesti Jdnos eskiit
Liptdk Jdnos

Bardy Istvdn mk
kdzseg hites jegyzdje

4> * *
1. Szecso elso okleveles em]it6se 1264. (Dl 580., Bartfai 48. reg.)
2. Tapioszecsonek 1427-ben mar vasartartdsi joga volt, 1472-ben mezovaroskent szerepel. (Dercsenyi I I . 186.) A X V I . szazad kozepen szultani hdsz birtok (Kdldy 122. sz.),
1647-1683 kozott 2 portaly hely, 1686-ban mdsutt laknak a szecsoiek, 1689-t6l telepul
vissza, 1695-ben 1,5 portas telepiiles, 1696-ban 56, 1703-ban 77 adofizeto csalddfoje van.
1704-ben 28 katondt ad a kuruc seregnek (Kosdry 16., I I I . tdbldzat, 65.). 1715-ben 53,
1728-ban 78 adofizeto csalddfo el itt. (Petroci 130.)
3. A Szecsd helynev puszta szem6lynevb6l keletkezett magyar nevaddssal, az alapjdul
szolgdlo szemelynev a regi magyar Zech szemelynevnek a szarmazeka, amelyik taldn egy
otorok Tcivdlaszt' jelentesu igenek a folyomdnya. (Kiss 629.)
4. A Tdpio nevre Idsd Tdpiogyorgye 4. jegyzetet.
5. Tdpioszecso lakossaga 1856-ban 1285, terulete 5464,5 hold.

14X

TAPIOSZELE

Helynevek

[453']

T. Szek kdzs6gb61, Pest megy^bdl.
1. 2. 3 " Pfcst Pilis 6s Solt t. e. megye, Kecskem^ti jdrasban fekvo Tdpio
Szele, mely hagyomdny szerint r^gente Tdpio Sz61e volt mert a tatdr jdrds alkalmdval az itt megtelepedett lakossdg mint buv helyre az e viddken sz61esen dtfolyd Tdpid tava sz616re menekult lakni, s itt kezdett az ugynevezett kis faluban
lakd helyeket kdsziteni.
4rc A kdzs6g egy mdsik hagyomdny szerint Nagy Lajos kirdly idej6ben
ajdnd^koztatott volna bizonyos Horvdth nevezetfinek szomszed birtokokkal, ki
azt azutdn m ^ telepitette.*
5re Honnan nepesitetett? *

[453*1

ad 21579
k.i.

855. 6ik 863 Dec, 29.

855 sz.

ls« iv

863.
Helynevek
Tdpid Szek kozs^gbdl, Pest megy^bdl.
1. Fekszik Pest Pilis ^s Solt t. e. megyek Kecskem6ti jdrdsaban; kdzigazgatdsilag is Kecskemdthez tartozik. A kdzseg a Tdpio vize illetdleg tava mellett
fekiidvdn innen nyerte eldnevet tdbb szomsz^dos kdzs^ekkel kdzdsen.
2. A kdzsegnek csupdn e neve 61 most, helybeli s orszdgszerte ismeretess6ggel Tdpio Szele, lakossdga egy ajku, minydja magyar nyelven besz61nek.
3. Hajdan e kdzs6gnek igazi neve Tdpid Sz61e lehetett, az elnevez6s6t termeszetes fekv6se a Tdpid sz616n elterjeddse miatt nyerhette. Egy a kdzs6g eldljdrdsdg dltal most is haszndlatban levd durva *~ taldn czigdny dltal v6sett pecs6tnyomdn 1747^ 6vben Tdpid Szelle fordul eld.'
4. A kdzseg menyiben k i lehetett puhatolni 1699'^ 6vben emlitetik eldszdr, a rom. kath P16bdnia egyhdz tdrt6neti kdnyv6nek alapjdn, hoi az dll, hogy
midon szeretett hazdnkat isteni gondvisel6s megszabaditotta a tdrdk iga aldl, e
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kozseg helye vadonsdg vala; latszottak azonban a jelenleg fenndlld Szentegyhaz
szenteiy^nek helyen, m6g fenallott egyhiz romjai; a hoi is akkoraban egy terebeiy fanak arny^ka alatt emelt^k fohaszaikat az egek Urahoz az azon idobeli
buzgd pdsztorok. E szerint elsd magyar lakosai az iddben marhateny6szt6s 6s
mezei gazdasiggal foglalkoztak. A falu eredetileg ott kezdett hizak 6pit6se iltal
telepiilni, hoi jelenleg az ugynevezett kis falu i l l , melynek lakosai, a tipio vize
iltal kiildndztetnek el, az altaluk most is "telek"nek nevezett, s uri lakokkal
sz6tszorva elldtott falutol.
5. Honnan nepesitetett? Erre nincsenek irisbeli adataink; szobeli hagyomany szerint e hely mint kiralyi adomany Meg dicsd emleku Matyis kiralyunk
f^nyes orszaglasa alatt adominyoztatott volna, akkor udvari lovasz mester
meltdsigban l^vd Dubraviczky N-nek, mely csaldd a legutobbi szdzadban kezdett
szetdgazni. Egy mdsik hagyomdny szerint, bizonyos Horvdth nevezetu udvari
tisztnek adomanyoztatott volna e birtok Nagy Lajos kirdly dltal; kinek udvari
hdlgyeibdl bizonyos Ursula nevu hdlgyet kellett ez ajdnd^kozottnak ndiil vennie. E kettd kdziil melyik bir nagyobb hitellel, a Dubraviczky csaldd szdrmazdsa
s tdrtenetebdl s iddnk^nt nyert okleveleikbdl, melyek allitolag a megye lev^ltardban volnanak - meglehetne tudni - s igy azt is, hogy kik telepitettdk s
honnan az elsd lakosokat, kik az idd dta, leginkdbb a vid^krol ide kdltdzdtt
mind uri mind pdr n6p dltal nagyon vegyiilt.* - A helybeli Rom: Cath. Egyhaztdrt^net kdnyve szerint a 17^ szazad elejen elsd lakosai Bocz, Murany ^s
Feher nemesi csaladjaikbol voltak, kik 1719^^ ^vben nem tudni mik^nt, Laczko,
Berko 6s Kanyd nemesi csaladokkal vdltattak fel, mind a Feh6rekbdl, mind a
Laczko 6s Kanydkbol 61nek ma is nemesi ivad^kok, de nines semmi vagyonuk,
tagositas 1845 6v dta hazas zsellerek. A 2 utolsd Berkd a mult 1862^ 6vben
halt k i . 1728^^ 6vben e falu n6pess6ge mdr volt ahfiyi, hogy dndlld Plebdnidva
tetetett; a templom azonban mig jdval kesdbb, minden Patronus nelkiil csupdn
a fentebb emlitett csaladok, pasztorok 6s fdldmivesek szorgalma 6s aldozatk6szs6ge dltal 6pitetett. Elsd Plebdnusa Menyhard Gyorgy volt, ki 18631^ 6vi
Januar 31«n halt meg; tetemei a templom aid takaritattak.*
6. — Tdpid Szele nevenek eredetet fekves6tdl vette, mint mdr fentebb emlitve volt a Tapid sz6\6n; a Tapid egy Szecsd alatt kezdddd viz, mely Szeleig
Sagot, Bicsket, Szent Martont, s Szelen tul Gydrgy^t erinti; itt, amott a lapanyokon kisebb nagyobb tavakat k6pezv6n, melyben sz6p s gazdag ndd terem;
benne sok helyen m61y tisztasok vannak, melyben bd viz idej6n j d izu csuka,
potyka, kdrdsz, czompo, keszeg, suger, siilld, s hal csik teny6szik, s valdszinii,
hogy a regi Uteratura szerint azert iratott Tdpio-nak, mivel e tartalma miatt j d
taplald volt.* - A kdzs6g hataraban e tapion 2. vizi malom van.
7. A kdzseg hataraban eldforduld topographiai nevek:
' T q e s " a Tdpid vizenek r6gi folydsa, mely most gdtokkal van eltdltve,
midta T . SzentMdrtonban malom 6pitetett e vizre; szdraz iddben sz6ndt, vizes
iddszakban gdmbdlu gyekent terem.
"Hajta" Felsd Szent Gydrgytdl a Zagyvdbol szakad k i , drvizkor s Farmoson dt, dtcsapddik a szelei toba; e vizen usznak aid a halak a nagy tdba. "Jellike" a Tdpidbdl szakadt k i a falu alatt, hajdanta a tapionak rendes
folyd medre volt, most kaszdUd, tavasz s dszkor szokott benne viz lenni. Nev6t
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nem tudni lionn^t nyerte, Ildiko Arpad neve volt, meglehet, hogy a sdregi
tdrt^net alkahndval Arpid nej6tdl neveztetett el.''
"Ludas td" haleszi szdlldk alatt, nev6t ludak kedvencz tartozkodasitol
nyerte.
"Fazekas ere" szdraz 6r, vizenyds iddben vizet nyer a fdldbdl; jelenleg fel
van szintva.
"Zsomb^kos" a haleszi szdlldk alatt; zsomb6koktdl nyerte nev6t, mely
benne sok van. "Szaraz kut ere" hajdanta viz gazdag 6vekben nddat termett, most szantd
fdld.
"Nagy gyepre jdrd" vak szdkekkel gazdag gyep.
"Csikos 6r" Tdpid kidnt^se, kaszdlld.
"Lapos halom ere" forrdsos hely, esd s olvaddskor.
"Korhdny ere" egy ugyan ily nevu nagyobb halom mellett; most kaszdlld,
vizes iddben kdkdt lenge nddat terem.
"Gdrbe 6r" a nagy sziktdl veszi viz6t vizenyds iddben, most kandUs dltal
jd kaszdlldvd Idn.
"Szdlldk ere" vizes iddben mocsdros hely.
"Nagy 6r" gazdag viz fakaddsu hely, honnet korhdny, lapos halom er6be
m6n a viz.
"Kis homok ere" fakaddsos hely, hajdanta nagy viz volt, lovat is usztattak
benne most 60 6ves emberek gyermek korukban, jelenleg kaszdld.
"Kerek kopolya" kerek viz dllds.
"Kapitdny ere" gy6k6nyes nddas td.
"Bardt 6t** Iocs poos, sz6kes hely.
"Felsd sdros 6i" kdka termd haszonvehetetlen.
"Alsd sdros 6r" sz6kes hely dtto
"Disznok ere" nev6t a benne szivesen hevero disznoktol nyerte.
"Nagy sz6k ere" most kaszdlld, de igen sildny.
"Rddai ere" rdgente a tejesbdl folyt bele, most r6t.
"Szdke r6tje" posvdnyos hely, nev6t egykori birtokossdtdl nyerte.
"Halesz" szdlld hegy, melyben pdndi, szentmdrtoni, bicskei, czegl6di,
gydrgyei, ujszdszi s. at, vid6kiek bimak szdlldt. E fdldeket fentebb emlitett
Dubraviczky csaldd osztotta k i , mondvdn "ha lesz rajta szdlld, jd lesz".
T . szele

[456*]

iv.

"F61egyhdza"* egy halom mellett, melyen valamikor templom s kdriildtte
falu volt, szdraz mahnok helyeit most is 61d dregebb emberek huzogattdk be;
jelenleg szdntd fdld; s a sz6\6n vannak tanya hdzak 6pitve.
"Birincsek" regente falu volt; hagyomdny szerint egykor 3. kis asszony
volt e viddk birtokosa, kik Kdpolna halomndl, kapitdny ere mellett, mely Bdz
kapitdnytol nyerte nev6t, t^gldsndl, s Birincseken 6pitettek kdpolndkat; mely
helyeken dsatdsok s szdntdsok alkalmdval r6gi 6piiletek falai, s csontvdzak taldltattak a miUt 6vben is. -
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"Racz szallas" buczkas partok.
"Csor6s halom" haszonvehetetlen homok part.
"Fekete halom" kiilonos sz6p zold fiivet terem, kdriil volt arkolva, nem
tudni mi6rt. "Hegyes halom" szantdfdld, alakjatdl nyerte nevet. "Tiiz kdves" az ott talalt kdvekrdl nyerte nev6t.
'T6glas" rdgi epiiletek fundamentomaiban talalt t^glatdl nyerte nev6t.
Altajaban a falii vizenyds helyen fekszik mely mocsaros, posvdnyos helyeken vad lud, s kacsak is taldltatnak. —
Hatdros: Czegled, Abony, Gydrgye, Jdszbereny, Farmos, Nagy Kdta 6s
Sdreggel, s Tapio Szent Mdrtonnal. Kelt TSzel6n' 863 December 30"
Herceg Igndc
jegyzd

Balla Jozsef bird
Liptaji Imre Eskiitt
[P. H.]

* * *
1. Szele elso okleveles emlitese 1219. (Varadi Regestrum 218.), azutan 1337. ( D F
210 516.),
2. Szele 1546-1559 kozott nepes telepules (Kaldy 281. sz.), 1647-ben 2, 1683-ban
0,5 portas helyseg, 1686-t6l lakatlan (Kosary 16.). Ojjatelepul 1 7 2 2 - 2 4 kozott, 1728-ban
18, 1744-ben 17, 1760-ban 35 adofizeto csaladfoje van. (Petroci 130.)
3. Tapidszele eddig ismert le^korabbi pecsetjen N S (Nemes Szele) olvashato, legkorabbi lenyomata 1732-b6l szarmazik. (PmL, Instantiae inutiles 1732. foL 39.) A kovetkezo
pecset T A P I O r S Z E L L e 1754. es T . S. 1777. (PmL, Pecsetgyujtemeny)
4. Ugyanannak a csaladnak a tagjairol van szo, a horvat eredetu Dubraviczky csalad
^ y e s tagjai Horvath ragadyanynevet is viseltek, pi. 1526-1527-ben Dubraviczky Horvath
Mark. ( S Z A R K A G Y . : Vac katolikus intezmenyei es epiiletei a torok hoditas koraban. Vac,
1948. 5 7 - 5 9 . )
5. Az eloszor 1347-ben emlitett, Szent Demeter tiszteletere szentelt templomot
1728-ban hozta rendbe a lakossag, amelyet Maria sziiletese tiszteletere szenteltek fel. Kordbban a torok kiuzese utan egy valyogbol epOlt kdpolnaban folyt az istentisztelet. (Dercsenyi I I . 196-197.)
6. A Tdpio nevere lasd Tdpiogyorgye 4. jegyzetet. A Szele helynev puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadissal, az alapjaul szolgalo szemelynev a regi magyar Seel
szemelynevnek a szarmazeka, ami a magyar 'sz^l, levegomozgas'jelentesu fonevbol keletkezett. (Kiss 629.)
7. Arpad fejedelem felesegenek a nevet nem ismerjuk, Ildiko (Hilda) a hagyomany
szerint Attila felesege volt.
8. Felegyhaza egykori telepiiles elso okleveles emlitese 1496. (Bartfai 1189. r ^ . )
9. Tapios/ele lakossdga 1856-ban 2565, Birincsek puszta 86, Felegyhaza puszta 49,
terulete osszesen 15 482,5 hold.

143.

TAPIOSZENTMARTON

Helynevek

[465']

T . Szt Mdrton kdzs6gbdl, Pestpilis

Solt megyebol.

1. Pestpilis es Solt megye kecskem^ti jaras, TapiosztMarton kozseg. - a [465*]
Tapio kozos elnevezetevel, mivelhogy Tapio mentiek,. birnak m6% a kovetkezo
helysegek: T . Saap, T . Siily, T . Szecso, T . Sagh, T . Bicske, T . Szele es
T. Gydrgye.
2. Jelenleg mint helyben, mint orszag szerte, Tapid Szt Marton kdzsegn^v
alatt ismeretes.
3. Hajdan kdzsegiink SzantdSztMarton niw alatt volt ismeretes, meg pedig
az^rt hogy a templomtornya barazda modra rovatkos volt,* — hihetoleg azomban a' tatarjaras alkalmaval elpusztitatva a pusztaSztMarton nevet vettfel, Erre jogosit azon domb mely hatarunkban Tatarhanyas n6v alatt ismeretes. —
Allitolag 1740—1760ban telepitetet meg lijra az akkori fdldes urasag altal Zolyom, Lipto, Nograd megy6kbdl, 6s a Tapio patakhoz kdzelebb hozatvan kapta
a TapidSztmartoni nevet.
4. Legkorabban a tatarjards utanni szazadban.' 5 ° ' A a 3^^ pontban emhtett varmegy^ken kiviil Aszdd, Domony \id6k6rdl. 6or A 3ilf pontban foglalt magyarazaton kiviil mas kinem puhatolhatd."* 7^' A kozsegi hatarban eldforduld topografiai nevek, nevezetesen, — Ko- [466']
polya, jelentdsege vizenyds hely, — Lomonygyep, Benyei lakosok tanyajarol kiknek neviik Lomenyek neveztetett; — Lapos, sz6kes, Ludas, Cserepes tdbla mivelhogy ott egy cserepbol k6sziilt pajta lattatik. Berekvdlgy, Harsas, a ket
utdbbi kis erdej6rdl neveztetik. — A tapid vizenek kissebb dga mask^p Szemviznek is neveztetik. — Felv^g Alvdgre osztatik a falu.
Kelt T.SztMartonon December 226n 863.
Csaak Istvan
jegyzd

Lakatos Andras +
bird
Forgacs Adam eskiit
Fihsstsei Mihaly
eskiit
[P. H.]
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TdpidSztMirton kozseg helyneveinek kimutatisa
lor T.SztMarton kdzseg Pest Megye, Kecskemeti jaras, Nagykatai keriilethez tartozik. —
2or A Kdzsegnek jelenleg TSztMarton neve el es e n^ven ismeretes orszagszerte. 3or A Kdzsegnek, amint hagyomanyokbdl tudhatd, miutan telepitv^ny
eldszdr PusztaSzentMarton, kesdbb a megtelepites utan a Tapid folydtdl
TSztMarton nevet nyert. —
4er A Kdzseg legkoraban, amint a legregibb iromanybdl kivehetd 1762
evtdl emlitetik. 5°'-A Kdzseg amint kitudhatd Lipto varmegyebol nepesitetet.
6or A nev eredeterdl, daczara minden kutatnak, megtudni nem lehet
semmit. 7^' A Kdzseg hataraban eldforduld helynevek, nevezetessen Harsas vdlgy,
nev6t a vdlgy oldalaban levd harsfa erddtdl vette, Berekvdlgy, nevet a meg most
is lettezd Berektdl veszi, Lomenygyep, valamikor Lomen Mihaly tulajdona leven, ettol veszi eredetet, a Berekvdlgy felett letezik m6g egy emelkedettebb
resz, mely reggeben, az dregek allitasa szerint tatarhanyas, hogy az elnevezes
honnan veszi eredetet, bizonyost nem lehet tudni, hanem azt hisszuk, hogy e
halom az elnevezesbdl itelve, ott a csataban elesett tatarok holtetemeibdl emeltetet. Kelt TSztMartonban^ December 6an B65.
Clsaak Istvan

Lakatos Andras bird.

* **
1. Annak, hogy Tapioszentmartont a kozepkorban Szantoszentmartonnak hivtak
volna, a torteneti forrasokban nines nyoma.
2. ' Tapioszentmarton 1546-1559
kozott
nepes telepules (Kaldy
142. sz.),
1647-1668 kozott 1,5, 1683-ban egy portas hely, 1686-t6l lakatlan (Kosary 16.), 1727ben Grassalkovich Antal, Beniczky Matyas es Foldvary Mihaly a birtokosa, telepitese ekkor
kezdodik el (Dercsenyi I I . 199.), 1744-ben 15, 1760-ban 77 adofizeto csaladfoje van.
(Petroci 130.)
3. Tapioszentmarton elso okleveles emlitese talan 1459. Szentmarton neven; Tapioszentmarton neven 1495. (Csanki I . 35.)
4. A Szentmarton helynev a fahi templomanak vedoszentjere, a Tapio elotag pedig a
folyo mellekere utal. (Kiss 629.)
5. Tapioszentmarton lakossaga 1856-ban 2693, teriilete 10 692 hold.

144. TASS

Helynevek

I43(F]

Tass kdzs^gb^, Pest megy^bdl.
ISO pontra. Tass K6zs6g fekszik Pest Pilis, 6s Solt torvenyesen egyesiilt
varmegyek Solti jarasaban a' Duna vecsei szolgabiroi keruletben.
2dik pontra. Tass kozseg most e' n6ven esmeretes.
3dik pontra. E* kozseg hajdan nemes Tass Kdzsegnek neveztetett, hogy
valdsaggal is Nemes Tass kdzseg volt igazolja
a. ) Pest Pilis, es Solt unialt varmegyeknek 1690 Mindszenthava 13an Buda
varaban kelt v^gzese, melyben tdbbek kdzdtt ez all.
"kiknek instantiajok meghalgattatvan, 6s a' Tekintetes Nemes Varmegye
altal megvizsgaltatvan, a' mint igaz, az orszagnak tdrvenyeivel, 6s mindeneknek igazsagdval megegyezd instantiajukban, minden punctumokat helyben hagyvin azon instans Nemes Tassi lakos Curialisoknak, mostaniaknak,
6s jdvenddbelieknek vagy utanna kovetkezo, mind k6t agon levd maradekoknak Curialis immunitasok a' mint dsi, ugy mostani szabadsdguk felol
tiizetes leveliinket m^ltd dolognak it^ltiik, 6s ezen hiteles recognitionk es
Testimonialis leveliink erej6vel specificalt nemes Tassi lakosokat, ugymint
a' k6t agon levd maradekukat, a' mint eddig, ugy ennek utanna is igaz, es
minden k^telkedes n^lkul vald Curialis tagoknak, ezenn mi Tekintetes
Nemes varmegy^nkben es Albumunknak Cathalogusaba beirjuk, a' mint be
is irtuk, irattak, 6s kdzinkbe szamlaltattak. Melly dolognak erdssegere, es
ezen instansoknak jdvenddbeli javukra, ezen Testimonialis leveliinket szokott varmegye pecsetiinkkel megerdsitven a' mint a' kdzdnseges igazsag javukra ki is adtuk. A ' mi kdzdnseges gyiilesiinknek alkalmatossagaval.
Mindszent havanak ISdik napjan az I690dik esztenddben, Buda varaban." b. ) Hogy Tass Nemes kdzseg volt, igazolja egy most is meglevd pecsetje
ezen kor irattal — 'Tassi Nemes Falii pecseti 1628." —
4dik pontra. Hogy mikor emhttetik leg korabban, arrdl semmi tudomas
nem szereztethetett.*
5dik pontra. Hogy honnan nepesittetett - nem tudatik.^
6dJk pontra. Nevet, hogy honnan vette e' kdzseg — nem tudni.' 7dik pontra. A ' Kdzseg hataraban levd dulldk, - um.
a.) Kinszek — eredetet onnan vette, mikent ez, mintegy 200 holdnyi terii-
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letii haszontalan szekes hely, semmire sem hasznalhato - lapos, viz allasos, — a'
legeltetes csak Kin-nal hasznaltathatik jelenleg is.
b.) - Bakeri dullo - neve onnan szarmazik, hogy a' baker vdlgy - mely
a' regibb idokben vizzel bdvdlkdddtt C-forman kdrnyezi. —
c. ) Bernat dulld - nevezetet onnan vette, mikent a' Bernat urak, 's jobbagyaik fdldjei, nagyobb reszben itt, e' helyiitt voltak a' regibb idokben. d. Nemes diilld — nevezetet onnan vette, mikent Tassonn tdbb aprd nemesek is l^ven, fdldjeik nagyobb reszben itt voltak e. Szdrds halom, egy emelkedett domb - Szent Tamas puszta kdzeieben,
azon nehany szal fii — ballangkdrd, gaz tenyeszik — innen vette nevezetet —
f. - Pinczes gdddr - mintegy ket hold teriiletu - egyenes feneku vdlgyecske - kdriil meredek parttal, ket beie jarassal, pinczehez hasonld, honnan
nevezetet vette.
g. Papsamu kopolyaja: melly a' regibb idokben bizonyos Pap Samuel kaszalloja volt ettol szarmazott mai napig is fenallo neve.
h. Alom sziget: a' nep ajkan keringd monda szerent nevet onnan vette, —
mikent ez a' baker vdlgy altal kdriil veve leven - a' regibb iddben a' duna drja
altal kdriil vetetven - egy - azon iddben birkaival ott legeltetd juhasz elaludt - , a' viz dt kdriil veven, ott szorult, innen neveztetett alom szigetnek Tass Kozseghez bekebelezve vannak Halasztelek, Szalk, Szent Gyorgy,
Egecse, es Szent Tamas pusztak, mellyeknek eredetekrol 's neveik honnan, mikenti keletkezeserdl semmi sem tudatik Szent Tamas pusztan emlitesre meltd
a — az ugynevezett Misemulasztd Csarda — melly a' Tasrol Kun Szent
Miklosra vezetd litban fekszik - eredeti elnevezeset onnan nyerte, mikent ezek
eldtt mint egy 40 evekkel epitven, a' Tasrol Kun Szent Miklosra Misere jaro
cseiedseg ott eliddzven a' miserdl tdbb izben elmaradtak - igy lett Misemulasztd —
b. Nyakvagd Csarda - jelenleg mar megszunt - nevet regenten onnan
nyerte hogy az ott levd kortsmaros rabldk altal megtamadtatvan — nyaka elvagatott. 1575

Az itt erintett Halasztelek, Szalk, Szent Gyorgy, Egecse es Szent Tamas
pusztak, nagyobb reszben tulajdonosok dhal biratvan gazdasagi epiiletekkel el
vannak latva de benepestitve nincsenek.
Kelt Tasson^ 1864 Febr 26an
Lukdtsi Andris
Biro
* * «
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1. Tass elso okleveles emb't^se 1391. (Kiss 6 3 3 - 6 3 4 . )
2. Tass apro telepiiles lS46-ban, ez a lakossaga 15S9-re m^szokott, illetvc meghalt,
ennek ellenere jelentos szamu uj nepesseget irtak dssze a tdrdkdk (Kildy 322. sz.); a X V I I .
szazad kdzepen kurialis hely, 1661-ben 2,5 portds falu, 1686-ban lakatlan, 1690-t6l ujjdteleptU, 1695-ben 1,5 portds telepiUes. (Kosdry 19.) Tassnak 1715-ben 35, 1728-ban 65 adofizeto csalddfoje van. (Petr6ci 144.)
3. Tass helyneve puszta szem61yn6vb6l keletkezett magyar ndvaddssal, valdszinuleg
Arpdd fejedelem unokdja a n6vad6, aki Fajsz fejedelem (948 kdriil - 955 kdriil) idejeben
herceg volt. A szemelynev alapjdul szolgdlo fonev tdrdk eredetu, jelentese 'ko'. (Kiss
633-634.)
4. Tass lakossdga 1856-ban 2100, Szalk puszta 5, Haldsztelek puszta 30, Szentgydrgy
puszta 146, Egecse puszta 19, Szenttamds puszta 329, dsszesen 2629; teriilete 17 573 hold.

145. TATARSZENTGYORGY

[46H]

Helynevek
Tatdr Szent Gyorgy kozs6gb61. Pest: Pilis: Solt megy^b^l.
Adatok.
I.
Tatar Szent Gyorgy Kdzs6g fekszik Pest Pilis 6s Solt t. e. megy6k Pesti
jarasanak Dabasi Keriileteben, Pesthez Nap Kelet 6s D61 kdzdtt 7. mertfdldre,
hatdrai Keletrdl Ork6ny Kdzs6g 6s a Jdszladanyi puszta. - D61rdl puszta Kerekegyhaza, Nyugatrdl Adats 6s Peszer pusztak, ejszakrdl *'Essd" puszta 6s Gydn
kdzseg. — maga a Kdzs6g fekszik alatsony domboktdl kdriil vett mellyed6sben,
tal^ya 1/3 r6szben fekete termd homok 1/3 r6szben term6ketlen futd homok 1/3
r6szben sz6kes kaszdld 6s turidnyas. II.
Tatar Szent Gyorgy Kdzs6gnek csak ezen egyetlen neve 61 most es orszdg
szerte csak is ezen a n6v6n ismeretes. III.
A Kdzs6gnek soha mas neve nem volt 6s ezen neve mindenkor igy "Tatdr:
Szent: Gydrgy" iratott le. -

[462']

IV.
A Kdzs6g mdr 1650'!^ 6vben is emUtetik de csak mint puszta mert m6g
1751ik 6vben is puszta volt, ezt bizonyitja az is hogy ezen iddkdzben 6s pedig
ni6g 1727* 6vben is a Kdzseget mint pusztat a kecskem6tiek zdlogban birtak,
1702ilf 6vben mar a teleped6snek nyomai vannak mert azon 6vben a puszta mar
4 telekben (: Sessid :) felv6tetett, s a tdk61etes teleped6s 115U^ 6vben jdtt 16tre
vagy is befejeztetett,' a teleped6si szerzdd6s azonban nS4^^ 6vben Januar hd
10 napjan adatott k i , ennek 6rtelmeben a Kdzs6g hatara 100 f61 hely (Sessid v
telekben) v6tetett fel, a Kdzs6g azonban jelenleg 80 f61 telket bir, a tdbbit elhanyagolasbul veszitette el; - Volt Fdldes Ura Herczeg Gyaraky Grassalkovich
Antal; ettc^ hagyomany szerint a Kdzs6get grdf Keglevich Gabor (: Kartya
jdt6kon nyerte e l : ) ettol megvette TTes Tdrdk Gabor Ur ez ism6t eladta a je-
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lenlegi birtokosanak Mack Amalia Umonek, ki jelenleg melt baro Lipthay Bela
Ornak neje. V.
A Kozseg nepesedett felsd Magyar v is Tdt orszagbdl kuldmbfele megyekbdl, ezt nem csak a bizonyos tudomas hanem a Kozsegi lakosoknak neve is mutatja, u. m. Obernyak Peternel, az obor Tot szo, magyarul Pajta.
Staskd tdtul Staski magyarul
nehez
Panitska
dto Pazsits
dto
legeld
Ulitska
dto Ulitska
dto
utza
Beszeinek meg most is tdtul, azonban a kdznyelv mar magyar, az iskolaba
a tanittas magyar az egyhazi beszedek is magyarul tartatnak. —
VI.
A Kdzsegnek neve, s kiildndsen nevenek eld v is jelzd szava (: Tatar:) a
lakosok kdzdtt eld hit szerint, onnet szarmazik hogy e videk a tatarok igen
nagy szammal leptek el; s rettentd pusztitasokat tettek.^ —
Ennek bizonyittasara felhozhatd hogy ritka az oly hatar mint ez; melyben
egymashoz mint egy 1/4 dra tavolsagban es majdnem egyenes vonalban 3 rom is
talaltatik; az elsd rom a Kdzseggel hataros Peszeri pusztan levd erddnek nyugati
reszen a 2^^ a Kozsegtol delnek a puszta templomnak nevezett diilloben levd
egyik szantd fdlddn a 3'^^ rom van Baracs pusztan, ennek falai meg egy fel
dlnyire ki allanak a fdldbdl, de a tdbbi mar a fdlddel egyenes csak az eke vett
meg ki neha egy egy darab kdvet; a romok megerdsitett templomok v temetkezd helyek voltak s kdriildttiik falvaknak kellett lennik, mert a romoknal a
lakossag neha urnakat, nagyobb tavolsagban es hosszu vonalban pedig tegla,
valyog es regi penzdarabokat is talalnak. Valoban nagy lehetett a vesz, melyrdl
annyi rom tanuskodik, es e nema betiik be sok szep viragzd elhunyt eletet jelentenek!' VIL
A Kdzsegnek minden hasznalhato fdldje a deli reszen fekszik; a diilldk nevei a kovetkezok u. m. Labas, Czigany, Okdr csorda jaras, Rohonka, Kdzepsd,.
Kereszt, Nagy ret, Savanyu diilld; ezen elnevezesek a telekkonyv keszittesekor
adattak s semmi tdrteneti emlekkel dssze nem kdthetvek; a szdlldnek neve Oreg
es uj szdlld a mint valoban az egyik resze dregebb a masik pedig uj iiltetes.
Vegiil megjegyzendd hogy Tatar Szent Gydrgy Kdzseg jelenleg 1014 lelket
szamit azok kdzdtt 25 Izraelita talaltatik. — Tovabba Tatar Szent Gydrgyhdz
tartozik Salldsar puszta 163 lelekkel, Szabadret puszta 65 lelek szammal'' e
pusztakban a fdld tabla szam szerint leven felosztva diilld nevezetek nincsenek;
tovabba Barats puszta ez idd szerint Ttts Foldvary Gabor; Zeyk Jozsef, Halasz
Mihaly, Halasz Eduard, Zsembery Imre urak tulajdona 242 lelekszammal; a fdld
szinte tabla szamra leven itt is felosztva; e pusztak nevenek eredeterdl mit sem
lehet tudni. —
Tatar Szent Gydrgy 1863 December 28an
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Osszegyiijtdtte
Takits J6zsef
jegyzS

Fetrinyi Janos bir6
[P. H.]

{463V]

ad 21579

ad 21579

k. i .

Helynevek osszeirisa Tatir Szent Gydrgy Kdzs^gebol
1863il' evben.

* • «
1. Tatarszentgydigy elso okleveles emlitese 1507. (Chobot I . 283.) A budai szandzsak 1559. evi bsszeirasaban nem szerepel meg pusztak6nt sem, a X V I I . szdzadban puszta,
Grassalkovrch Antal birtokaban 1751-tdl kezd ujjdteleptilni. (Dercsenyi I I . 204.)
2. A Szentgydrgy helynev a templom veddszentj6re, a Tatdr jelzo a helysegnek egykori birtokosdra utaL (Kiss 634.)
3. Peszer egykori telepUles elso okleveles emh'tese 1264. ( D F 208 789., Bdrtfai 50.
r ^ . ) Sarlosdron foldvar ismeretes, Szabadret pusztdn avar temetot tdrtak fel. (Dercsenyi I I .
204.)
4. Tatdrszentgydrgy lakossaga 1856-ban 712, Baracs puszta 345, Szabadret puszta
30, Sariosdr puszta 25, dsszesen 1112, teriilete dsszesen 9499 hold.

146. T E L K I

Helynevek

[469']

Telki kozs^gbdl, Pest Pilis 6s Solt megy6b61.
Telld kdzs6g

[469*]

E k6zs6g Pest, Pilis 6s Solt t. e. varmegy6k pilisi jarasihoz, egyhazilag pedig az esztergomi 6rseki szekhez.
A kdzs6gnek hivatalosan elismert neve Te/A:i'nemcsak helybeli, de orszagszerte is.
A kdzs6g mil mint pusztasag Telki n6v alatt ismeretes vala, de mely nev
elferdit6s 6s tijszdlas iltal Telk-nek hivatik.
Telki kdzs6g.
E kdzs6g Pest, Pilis es Solt t. e. virmegy6k pilisi jardsahoz, - egyhdzilag
pedig az esztergomi 6rseki sz6khez tartozik. A kdzs6gnek jelenleg hivatalosan elismert neve nem csak helybeh, de orszdgszerte is. Az 1198ik 6vben harmadik
Iflocenz papatdl masodik Imre kiralyhoz 6rkezett iratban Telegui-nak, - az
1224ik 6vben Thaleki-nak, - az 1253'k 6vben eldszdr irasilag negyedik Laszld
kiralytdl Teleky-nak,* - az 1397ik 6vben Thelky-nak, - az 1516'^ evben masodik Ulaszld kiraly tdl Thelk-nek, - az 1629»k ev dta pedig rendesen Telki-nek
neveztetik. - A kdrnyekbeli n6met falvak lakosai kdzdnsegesen Telknek nevezik. — A kdzseg mar mint pusztasag 1198ik evben emUtetik, mely evek alatt
tdrtent a Telki apatsag megalapitasa.^ A kdzsegben egesz a 15^^ szazad vegeig
alkalmasint magyar lakosok voltak, de a 18>'' szazad elejen a becsi Schottner
nevezetii szerzetnek bekebeleztetv6n, ezek legfdbb feladatuknak tartottak a
kdzseget nepesiteni, de mely szandek az ekkor letezd zavargasok altal tdbb evre
elhalasztatott. Ezen zavargasok lecsilapulasd utan hivatattak be Nemetorszagbol
u. m. szaszok 6s frankok keriileteibdl es fekete erddsegbdl telepesek.' A fent emlitett kdzs6g Budatdl 2 1/2 m6rtfdldnyire szep tajekon fekszik.
Hatarai ejszakrdl: Jend fdldje es erdeje, — delrol: patyi es tdki fdldek, - nyugotrol: a jendi es tdki fdldek, keletrdl a kovacsi fdldek. A kdzs6g legelso hazai
egy dombon, a kesdbbiek pedig a domb alatti vdlgyben 6pittetek.
A kdzseg utjai: a patyi, a temetdi, a jendi, a kovacsi.
A kdzs6gben eldforduld szantdfdldek, retek, legeldk 6s szdUdhegyek rdvid
megnevezese.
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Kleine Aecker (: kis szantofoldek) melyek kicsinyebbek a tobbieknel.
Zieglerberg Aecker (: teglahegyi foldek:) mivel a tegladgetd haz fdldtti
dombon vannak.
Hundertklafter Aecker (: szazdles fdldek) mivel ezen fdldek hosszasaga
szaz c^.
Lange feld (: hosszu fold) mivel a fdldek hosszabbak a sz^lessegiiknei.
Mittelfeld (: kdzep fdld) mivel a hatarban levd fdldek keUd kdzepen fekszik.
Freifeld (: szabadfdld) mivel az eldtt e fdld term^sebdl ddzsmat nem tartoztak adni.
Stockfeld (: tdke fdld :) mert e fdld azeldtt fatdkkel volt telve, melyek
kiirtatvan szantdfdldekke alakitatott at.
Friedhof Aecker (: temetdi fdldek) a temetd kdzeieben.
Hofrichter Aecker (: igen szep, j d termd fdld.
Kreuzfeld Aecker (: keresztfdldek) mivel e fdldek kdzt huzodd ket diildut
kereszt alakot kepez.
Wiesen Aecker (: reti fdldek :) a retek kdzeldben.
Neuriss Aecker (: ujonnan fdlszaggatott legeld.
Birnthal Aecker ( kdrte vdlgyi fdldek:) egy vdlgyben, mely azeldtt vadkdrtefakkal volt beiiltetve, melyek kesdbb kiirtatvan fdldekk^ alakitatott at.
Nussgraben Aecker (: did arok fdld) mely arok kdzeieben azeldtt diofak
altak, de kiirtatvan fdldekk^ alakitatott at. A retek kdzt megemlitesre meltdk:
Lange Wiesen (: hosszu ret) igen szep vdlgyben hosszukasan felvd rdt, mely az
apatsagi urasag birtoka.
Bauern Wiese (: paraszt ret:) melyet a parasztok kaszaldnak hasznalnak.
Legeldje a kdzsegnek igen keves van, mert a legnagyobb r^sze a legeldnek
a tagositas alkalmaval fdldekke meretetven ki es csak a templom eldtti ter hagyatott annak.
E kdzsegnek ket szep es j d bort termd szdlldhegye van, u. m. Neugebirg
(: Uj hegyseg :) es Altgebirg (: 5 hegyseg). A hegyseg, mely a kdzseg ejszakkeleti reszet foglalja el a Vertes lanczolat agazatainak kifolyasa.
A hegyseg hatarai ejszakrdl: a jendi hegysdg es a kovacsi fdldek, - delrol a
patyi hegyseg, - nyugotrol: a Telki Cj es 0 szdlldhegyseg; - keletrdl a kovacsi
es patyi hegyseg. E hegysegben talaltatd legmagasabb csucsak: Adlersberg, Kovacserberg, Weingartsberg, Theilungskopf, Sandriegel, Buchgraben. A hegyseg
legnagyobb szep erddseg. Az erddseg urasagira es kdzsegire osztatik.
Telki dombjan meg jelenleg is letezik egy mesters^gesen kifaragott kdkereszt, mely helyen a regi apatsagi es zardai templom homlok oldalaval nyugotnak fordulva ugy aUott, hogyha az ember Jendre a dombra folvezeto utrdl
kierkezett, azonnal balkez felol a templom eld homloka szem^be tiint. Meg az
180lilt evben az egyik hosszu faloldal egdsz magassaggal es a tdbbi haram oldalnak nagyobb r^sze letezett. Ezen, az 1453ilf4'evben a tdrdkdk altal szetrombolt r^gj templom romjainak termeszetes hosszasaga 16 es szelessege 10 dl
vaia. Ezen rom azonban az 1801 es 1802>k evben leromboltatvan es az egesz
alap kiasatvan es ezen anyag az uj templom fdlepitesere forditatott.
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Az eg^sz apatsagi 6s zardai templombol csak is a fen emlitett kdkereszt
maradt fdn az utdkornak.
Pillmayer Antal
hites jegyzd.
[A 473'-* 6s 474r lapokon talalhato anyag az eldzd
471'-* 6s 472V lapok szdszerinti masolata. Ez6rt nem
kdzdljiik.]
Kelt Jend-Telkiben' 1865 dzb hd 196n
Pillmayer Antal
Jegyzd
4> * «
1. Imre (1196-1204), I V . (Kun) Laszlo ( 1 2 7 2 - 1 2 9 0 ) .
2. Telki elso okleveles emlitese 1198 (Bartfai 10. r ^ . ) , a Szent Istvan tiszteletere •
szentelt apatsagot Mika ispan alapitotta, ezt 1224-bol tudjuk. (Bartfai 16. reg.)
3. Telkit a torokok 1543-ban pusztitottak el (Dercsenyi I I . 204.), az 1559-evi szandzsak-dsszeirasban lakatlan (Kaldy 15. sz.), a X V I I . szazadban is az, 1744-ben 8, 1760-ban
10 adofizeto csaladfoje van. (Petrod 141.)
4. Helyesen 1543. evben.
5. Telki lakossaga 1856-ban 172, terulete 1933 hold.

147. TfiTfiNY

[475']

Helynevek
Tetany kdzs6gbdl. Pest Pilis ^s Solt t. e.
Megy^kbdl.

[475*]

Kovetkezo statistikai adatok gyiijtes6t illetdleg.
ad 1. Pfest Pilis 6s Solt t. e. Megy6k, Pilisi jarasdhoz tartozd 6 T6t6ny
kdzs6g, e kdzs6g soha mas tij vagy kiildn elnevezessel nem birt.
ad 2. A kdzsegnek mindenfeie nyelven ugyan az es egy elnevezese van. —
ad 3. A kdzsegnek soha mis elnevezese nem volt. ad 4. - A kdzseg legkorabbi elnevezese kiterjed Nagy Lajos Magyar Kiraly
idejeig, a' legkorosabbak emiekezete szerint.* ad 5. A kdzseg Wiirtemberg Schwarzwalden nevd jdrasdbdl nepesittetett.* - ad 6. A kdzseg neve eredeterdl eid legkorosabb hitelt erdemld egyenek
allitasa, hogy szinte a' meg nep ajkan forgo hagyomdny (: traditio :) alapjan
annyit lehet tudni, miszerint meg Nagy Lajos Magyar Kirdly idejeben "Teteny"
puszta volt, 's akkoriban itt lakott egy Tetenyi nevii lovag csaldd, mint egyediili ura es birtokosa a' hajdani pusztdnak, honnan a' mai Teteny elnevezes eredetet vette.' ad 7. Teteny kdzseg hatdra, melly 4310 hold es 4 • dl (1200 • dllel
szamitva:) terseget zar magaba, keletrdl Buda fovaros, Promontor, deirdl a'
duna, nyugatrol £ r d , es fiszakrol Budadrs, es Tdrdkbalinttal hataros, fd termeieke bor termesztes. - A ' Kdzseg hataraban nevezetesseggel bir a' nagy kiterjedesii szamtalan dgazatu Urasagi borospincze, melly tdrdk vilagban a' Budai
vdrral dsszekdttetesben voltnak lenni dlh'tatik.
Kelt Tetenyben November 24^ 865.
Veigl peter bird
Tichy Lipot Eskut.

[477^

Helynevek
Teteny kdzsegbdl, Pest-Pilis-Solt t. e. Vdrmegyebdl.
Teteny helyseg - fekszik Pest-Pilis es Solt tdrv. e. Vdrmegyek piUsi
jdrsdban, kiildn tdjnewel jelenleg nem bir; a* kdzsegnek jelenleg csak is erintett
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rieve el es ezen ndv alatt orszagszerte ismeretes; — Azonban az V^^ szazadban a'
Romaiak idejeben Teten nev alatt emlitetik,'* mely elnevezes csak a' X V I I I i ^
szazadban, mikor is tdtok — mint banyaszok telepedtek meg, valtozott, - 's
jelenlegi Teteny elnevezest vette fel. - Az idd tajban Teteny es videke mocsaros
posvanysag volt, - mig nem 1760-1770'^ idd kdzt Wurtenbergai nemet ajku
bevandorldk telepedven meg, a' mocsaras posvanysagokat szorgos munkassaguk
altal reszben es pedig a' dombosabb helyeket szdlldkke, reszben pedig - a' lapanyosabb helyeket szantdfdldekke - alakitottak at.
A' neveredetere nezve sem a' kdztudomas, sem pedig a' hagyomany semmi
bizonyosat nem jegyzett fel. — Megemlitendd lenne m^g is, miszerint dicsd
emlekii Matyas kiralyunk egykori kedves mulato - illetdleg vadaszd helye volt,
a' mit korabi epiilet romok is tanusitani latszanak, annyival inkabb mert a' nep
ajkan mai nap is "Kutyavar" elnevezes alatt ismeretesek, minthogy a' monda
szerint vadasz kutyait az emlitett epiiletekben tartotta. —
A ' helyseg hataraban nyugotnak fekszik az ugy nevezett "Nussgraben"
szdlld-diild, mely nevet a' hajdan ott bdsegben tenyeszett diofaktol nyerte, mely
diild jelenleg kitiind bor termd hegy 's alatta nagyszerii kdpinczek vannak kivajva, mellyek kdziil a* helybeli fdldes urasag Meltosagos grdf Hugonay pinczejebdl egy barlang nyulik Buda varosa fele, mely barlang hajdanaban a tdrdkdk
altal keszitetett 6s monda szerint Buda varaval dsszekdttetesben allott. —
E ' helyseget Keletrdl hazank fd folydja a' Duna szegi, 's ennek menteben
- a' Buda-fehervari vasut metszi kette.
Kiildndsen megemlitendd meg az ugynevezett Grosz-Satten 6s AU-Gebirg
diildben termd jo bora.^
Riesz Jakab
Jegyzd

Veigl Peter bird
Kdnig Jakab mp Eskiitt
Feny Gaspar Eskiit
Grasz Kaspar Eskiit
Kdnig Janos Eskiitt
Tichy Lipot Eskiitt.
* * «

1. Teteny elso okleveles emlitese 1259. (Bartfai 43. reg.)
2. Teteny 1546-1559-ben nepes telepules (Kaldy 2. sz.), a X V I I . szazadban puszta,
1711 utan kezdi telepiteni Szaraz Gyorgy, 17150ben 7, 1728-ban 22, 1744-ben 52 stb.
ad6fizet5 csaladfoje van. (Petroci 139.)
3. A T6teny helynev a regi magyar Tiihiitiim szemelynevbdl, illetve nemzets^gnevbdl
alakult. Etimoldgiailag dsszetartozik a Tet helynev elozmenyevel, az alapjaul szolgalo szemelynev forrisa az otorok tegin, tegit, azaz 'herceg' jelentesu fonev. (Kiss 132., 640.)
4. A Teteny helynev semmi esetre sem nyulhat vissza a romai korba, (Jasd az elozd
jegyzetet).
5. Teteny lakossaga 1856-ban 2056, teriilete 3661 hold.

[477*]

148. TINNYE

[479']

[479*]

53
—
864.

Tinnye k6zs6get«l.

A mult 1863ik evi 2147»k szamii rendelet mellett kikiildetett helynevek
czimii kerddpontokra nezve kdvetkezd adatok gyiijtettek dssze. 1° Pest Megye Pilisijarasa hajdan csak ezen elnevezessel, a 848 utan Budai
Keriiiet nev alatt fordul eld, ugyan csak azon szolgabiroi szekhez tartozik; a tajt
vagy videket Pilis videknek is nevezik a szomszed falvakrol, u. m. Pilis Csaba,
PiUs Szantd es Pilis szentkeresztrdl.
2'!^ pontra. Tinnye mas nyelven is hasonldiil neveztetik, hajdant szejjel
szdrt fdldeket tartalmazo, de 1861 toi tagositott hatarii kdzbirtokossagi helyseg.
3ikra Hagyomany utan hajdan Tinoga, azutan Tinard, most Tinnye; valoszinuleg a mostansagig ugynevezett kisvardombocskarol veszi eredetet, mint
hogy a regi iratokba "Castrum Tinard" eld fordul, a nep monda szerent ezen
dombocskaba harangszd hallatvan asatott, s mostansag is a Romai Cath. templom tornyaba letezd kis, v leiekvalsagi harang onnet vetetett k i .
4er A kdzseg regi dn alio kdzseg volt mar a 13'^^ szazadba, mit is az Esztergomi Kaptalan level taraba levd okmany igazol.*
5i*^ pontra, honnan nepesitetett? azt nem tudni, hanem tds gydkeres magyar falu volt, es az jelenleg is.*
6: Ha a hagyomanyt vessziik kiit forrasiil, akkor valdsziniileg Tinnye,
Tinoga es Tinard nevezetekbdl szarmazik, azomban a szomszed helysegek helyneveinek egymashoz viszonyulasabol azt is lehet kdvetkeztetni, miszerent e
kdzseget ds alapitoi Dinnyenek hivtak, hihetoleg alakjarol vagy is fekveserdl,
minthogy egy kdzel levd helyseget meg Tdknek neveznek, tovabba van Baty,
jelenleg Paty es Torbagy, Szomotor es Zomotor, jelenleg Somodor hataros
helyek elnevezesei mely elnevezesek mind azt tanusi^ak hogy alapitoik, Tdk es
Tinnyes alakjarol, mely ndvenyt fdldje talan kitiindleg termette meg, - neveztek el;' Tinnye es videke mar a Romai iddben lakatott, vagy legalabb Romai
helydrseggel volt ellatva, mutatjak azt tdbb a falii hataraban talalt Romai penzek Trajan es Maximihan idejebdl, azonkiviil tdbb hamvedrek, mely penzek es
hamvedrek darabjai es egypar megdrzdtt hadibardok mellyek helybeU kdzbirtokos Vasarhelyi Geza lir gyiijtemenyeben jelenleg is megvannak, tanusitjak. — a
Romai hely drseg epitette hihetdleg azon torony alaku var^t is, melynek alapjai
maig megvannak, es a kdznep kisvardanak nevezi, ezen varnak fenilldsa hagyomany szerent kdriil beldl 1500.* Ugyan ezen var tdszomszedsagaba van keletnek
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a Tolosi volgy, hajdan az ott termett tdlgyfakbol v6ven nevezetet, most kiirtott
pusztasag a volt l/rberesek legeldje, ezt kdveti a Forban rdti diilld, mellybe a
mult evekbe egy par dkori sarkantyu talaltatott, - mely Perbal es Csabai hatarokkal talalkozik a 3as domboknal, melynek kdrnyeket Loti halalanak is hiyjak,
bizonyos Loti nevii betydrnak legotti agyonveretes^rdl; Nyugaton a Bek^si Majorsdgi epiilet all, mellette a falu fdldtt fdldek leteznek egesz a Jaszfalusi pusztara
vezetd mely vitig, mely vonalt keritesi fdldeknek neveznek, mely az Jezik
gdddrrel kapcsolatba van (: bizonyos Jezik nevii Zsidot itt lovai 10 akd borral
terhelt kocsistdl ezen gdddrbe ddntdttek s halalat itt lelte :) - Ejszak feie vo- [480^]
nulva a kis Tavi, vagy is Szaraz tavi vdlgy kdvetkezik, tovabb a Pilis Csabai Cs.
K. fd herczeg Istvany falujanak hatara feie a Pesti mely uton haladva erjiik el a
Garancsi Csardat^ a mellette levd Garancsi tdval, melybe nad terem, ezenkiviil
halak, szarnyas vadak es hasznalhato nadalyok tenyesznek, e Tdnak a tenger feletti magossaga Hanken Miksa Academiai tag merese szerent 120 becsi dl es
nagy hegyektdl kdrnyeztetik, kiildnds meg is hogy nem a hegyekrdl omld viztdl
hanem aldlvald forrasoktol veszi eredetet, s innen van, hogy soha sem szarad k i ,
sot az lefolyt evi uralgo szarazsagba is kdzepen 3. 4. dl mely vizet tartalmazott,
kiildmben egy resze hinaros, de tdbbnyire tiszta azertis kdnnyen ladikazhatd,
mely a kdzbirtokossagnak a vadaszaton kiviil mulatsagara szolgal. Ezt kdveti a
Tatosretje igen bujan termd fuvel, s hajdan erdds regenyes videk az illetd Kdzbirtokossdg tulajdonahoz tartozd Jaszfalusi pusztara vonul le, e pusztaval erintkezd resze mar Szenasirtasnak neveztetik, hoi jobbra a Jaszfalusi latdhegy emelkedik, melynek tetejerol Esztergom varossa, Sion hegyevel, s rajta biiszken alio
BaziUkaval lathatd, valamint a Duna, es Esztergom Megyenek nagyreszbe
Komarom Varmegyebe is.
Ezen lato heggyel a Szanberki diilld csatlakozik, melyef'retseg kdvet a
tiiskes retig, — sok tiiske tenyesz — itt a Lednyvari hatarral forr dssze hoi Batori
Maria meg gyikloltatott, - kdzbe a Szdrazdgi vendegld, eppen a Betsi Orszag ut
mellett, s e felett emelkednek a kis, es nagy somlyoi szildas hegyek, mellyek
homokos ugyan de meg is haszndlhatd'szdntd fdldet tartalmaznak, - egyreszbe [480*]
szdlldvel iiltetvek, meglehetds bortermdk, — a nagyobb resze pedig csaUtos, nevezetes a Nagy Somldi egy emberi kez dltal vagott barlangrol, mely a kdszikIdba van vesve, mint egy 12 0 belsd vilagossaga, hova a buvolyukon negy kez
lab kelletik mint egy 3 dire hatolni, - ezen iireg bojnyik lyuknak neveztetik, s
csak ugyan szolgdlhatott is menhelyiil nemely szerencsetlen bujdosd egyeneknek, - lehet az is hogy Beia alatt a Tatdrok ellen rejtek hely volt. Ugyan
ezen Somlyoi hegyek alatt van a puszta templom diilld,* monda szerint e
pusztat hajdan Jaszok laktak honnan nevet is kdlcsdnzi, es Imahazok e vonalon
lehetven, csakugyan nemii alap romok talaltatnak is e helyiitt, mellyek nagyobb
szeru epiilet maradvanyaira mutatnak, s hilietdleg a Tdrdk iddbe pusztultak el;
innet Esztergom Megyei Ony helyseg hatara fele menve a Kerek tdi diilldvel
talalkozunk, az ott letezett, de mar kiszaritott tojasdad alaku tdrul veven nevezetet, balra a valyas oldal lapalyoktol kdrnyeztetik, ennek szomszedsagdba a
Kerekdomb, balrol a Farkohegy s ez alatt a Kecskesret, folytatdlag a Kis es
Nagy Szdrfiives igy a hosszamany Comendas hegy, mely a fdldmiveles alatti taj
legnagyobb hegye, - megjegyezve hogy a nevezett pusztan dszesen 5 Majorsdgi
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epiiletek is leteznek, de ezek is az illetd tulajdonos nevekrdl u. m. - Sintha
major, Hegediis Major, Vasarhelyi Major, Somogyi jelenleg Horvath ket majorok,
ligy hatolunk "ismet Onyi hatar mentebe a Janos haldla mellett ujolag a Tinnyei
hatarba, Janos halala diilld pedig bizonyos Janos nevu rabldnak pajtasa altal
legott tdrtent agyonvereteserdl neveztetik, es innet atmenve keresztiil a Kenderesi diilldre, a Szilfdki vonalon a Basartz vagy Basahartzi az eldtt szdlldk,
most dombos szantd fdldek melett. (: Basartz v Basahartz :) Nep monda szerent
az Esztergomi Basa ellen vivott Csatarol hivatik :) tovabb a Kirvai, Unyi, Perbali
es Tinnyei hatartol visz fordulva a Racztemetdi (: a Raczokkal itt iitkdzet leven
a regi iddben oda temettek halotjaikat:) s a Sdregi diilldk vannak, itt jeles
kdbanya van, es szep forrasokkal ellatott videk, — innet menve a szena fdldek
erintesevel a Tinnyei vdlgyi retre jutunk, a hoi egy vizi malom all az eldtt ez
kdzbirtokossagi — most magan tulajdon; innet jutunk be a faiuba, mely is a
Gabor Paczal s kutya hegyek alatt fekszik (:ez reszint kdbanya, reszint
szdlldhegy, melly Oreg szdlldkre es Metesekre oszlik, alatta rdgtdn az Istvan
fdldek vannak, Ogy kdvetkezik a helyseg, melynek Pestre vezetd utczaja egy
ideig Kossuth ternek hivatott ez 1848il^ba Kossiith Lajosnak ott fekvd hazarol,
de valamint most ismet, ugy hajdan Izbeknek neveztek; a falu ezen reszet csupa
bevandorlo jdvevenyek, 30 napokat szolgalo Zsellerek es Cziganyok lakjak: van
meg Tinnyenek ezen kivul (meg) 4 tuczaja, u. m. Urak Sora, nagyobbara Oil
hazakkal s uraktol lakva; Alsd sor regi lirberesek belsdsegek; tdsgydkeres magyar
faj, kik Tinnyenek tdbbnyire dslakossai, azutan heresek, es kaposztaskertek
jdnnek kdzbe, mellyeket egy patak hasit mely a falu ejszaki feien levd tdbb
forrdsokbol veszi eredetet; ezen viz hajtja emhtett malmot is, — azutan jdn tiilsd
sor tdbbnyire szinten lirberesektdl lakva, — tovabba a Zsiddk utczaja az aprd
dssze epitett hazaktol burgundianak is neveztetik, - Van azutan RCath. es Reformatus Egyhazai, es Zsinagogaja; a Catholicus Templom ujjabb: a Reformatio
azomba igen regi epiilet, Anya kdnyvei 1600 vegerdl 1700 elejerdl valdk.
Tinnyenek legregibb birtokossai tudomas szerint Hajmdsi Csepka kesdbb
Olbeiek, - most pedig a Miskep orokosok es kiildnbdzd nevu kdzbirtokosok.'^ —
Kelt Tinnyen' februar 12^ 864.
Rutskai Andras mk
jegyzd altal

Miskolczi Istvan Bird

* **
1. Tinnye elso okleveles emlitese ezen a neven 1274. (Dl 902., Bartfai 76. reg.)
Maskent sohasem hivtak; Ajnard vara Perbdl mellett (amelynek az irott alakjat rosszul olvastak), okozhatta ezt a feteertest. (Dercsenyi I . 77.)
2. Tinnyet 1546-1559 kozott nehany csalad lakja. (Kaldy 62. sz.) A X V I I . szazadban puszta; a torok kiuzese utan telepiil vissza: 1699-ben 30, 1701-ben 73, 1703-ban 64
adofizeto csaladfoje van. (Kosary I I I . tablazat) Adofizeto csaladfoinek szama 1715-ben 23,
1728-ban 37. (Petr6ci 141.)
3. A Tinnye helynev valoszinuleg szlav eredetO, jelentese 'iszap, sar, mocsar'. (Kiss
642.)
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4. A Kisvdron vagy K i s v i r d i n rdmai 6ptiletmaradvinyoicat figyeltek m ^ , a dombbal
szemben valoszinuleg k6s6 vaskori urnatemeto van. (Dercsenyi H . 209.)
5. Garancs egykori telepiiles elso okleveles emHtese 1413. (Bartfai 547. reg.) Puszta
1559-ben. (Kaldy 112. sz.)
6. Jiszfalu elso okleveles emUtese 1414. (Bartfai 550. reg.)
7. Tinnye birtokosai 1319-tol Kizm6r fiai, Andras es Janos, mivel az elozetes vizsgilat igazolta, hogy Moys nidor testvere zitogositotta el Vernel nehai es fia, szinten nehai
budai virnagyoknak £s igy az a kirilyra szillt. (Dl 1957., 1958., Birtfai 184. reg.) I . Lajos
kirdly 1346-ban L6vai Janos fia dictus Iwandorf 6s Domonkos fiza Zudar P6ter udvari ifiaknak adomdnyozza Tinnyet erdemeik elismer6sdcent 6s egy bdnyd6rt cserebe stb. (Dl 3850.,
Bdrtfai 294. reg.) Tinnyet a X V I I . szdzad veg6n szerzi m ^ Miskey Istvdn zsdrnb6ki varparancsnok, tole a Simontsits, Hyross, CsefaNay, BaloRh, Koltay, Hegediis, Ujfahissy, Setet,
Sdnta 6s Huszdr csalddok dcdklik. (Dercsenyi H . 209.)
8. Tinnye lakossaga 1856-ban 1544, Jaszfahi 35, dsszesen 1579, terulete 1579 hold.

149.

[483']

TOALMAS

Helynevek
T6=Almds kozs^gbdl, Pesth megy^b^l.

[483*]

1. Pest megye, Kecskemet jaras, T6=Almas kozs^ge NKata szolgabirosaghoz tartozik.
2or Ezen kozsegnek orszag szerte ismeretes neve To Almas, a mult szazadban azonban Tdt Abnasnak hivtak, de hogy minel fogva valtoztatot meg a nev
arrol semmi bdvebb tudomas, - lakossai mind magyar ajku Romai Catholicusok.*
3. A kdzseg neve folyo szazad ota mindeg igy iratot Td-Almas.
4. A kdzseg keletkezet^rdl - a legnagyobb fiirkesz6s utan szinten semmi
tudomasunk.*
5. A kdzseg hataraban eldlforduld topographiai nevek - Vdrhegy, - mely
egy r6gi varrom utan nyerte nev6t. —
Ezen kdzseg hataros Szent-Lorintz-Kata, Jaszf6nszaru, Zsambok, Kdka,
Szecsd kdzsegekkel ^s Tamas, & Boldog Kata pusztakkal. Egy6b meg emht6st 6rdemldk kdzsegiinkben nem fordulnak eld Kelt To Almason 1863 ^vi December 19.

[P. H.]

[485']

426
865.

Redl Gyula jegyzd
Romhanyi Istvan
biro
Matzko peter

Td=Almas Kdzseg eldljdrdsdgatol.
Tekintetes Krengel Sandor Szolgabird Or!
Nagykdtdn

A Tekintetes szolgabirdi hivatal f evi 4239 szdmu rendeletre a kdvetkezd
aldzatos jelentesiinket van szerencsenk jelenteni, lor Kdzsegunk neve Td=Almds Pest PUis es Solt megyeben, Kecskemeti
felsd jdrds, Nagykdtai szolgabirdi Keriiiet.
2or Fdldes urunk Mtsgos B . Pronay Gdbor es Albert, az utobbinak van a
kdzseg felsd reszen egy nagy kiterjedesii angolkertje, melyben a 8.10. dies ma-
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gasagu Piatanus 6s Tulipan fak diszlenek. Tavai, az ugynevezett Poklos Nagy, es
Csikos tavak — a bd sz6na 6s nadtermesrdl nevezetesek. A hatar kiterjed^s
7080. katasztralis hold, mellynek feler^sze a ket urasdgot, feler^sze pedig a
kdzsdg egyes lakossagot illeti. Szdlldje csekeiy kiterjedes de igen j d bort terem.
- Dulldi a kdvetkezdk, es pedig, Torajard, Turai uti felsd-kdzep, nagy, es Kis
fenszarusi, alsd kdzep, retrejard, szdlldkallya, Forrd, 6s Rozsfdld diilld.
A miiveies 3 reszre van felosztva, es pedig dszi, Tavaszi, es ugar. A fdld
minemiisege egyresze homok, a tdbbi fekete, megtermi azonban a homokresze is
a rozsot, es igen bdven sarga Dinnyet melly jd idd jarasban sok jdvedehnet
nyujt. Hataros pedig Keletrdl Szent Lorincz Kataval, delkeletrdl Szent Marton
Kata, Deirdl Szecsd es Koka, nyugotrol Zsambok, es ejszakrol Jaszfenszaruval,
nepessege 1647, beszeinek magyarul, valldsra nezve 160iO. R.C. 30. Zsido es 17.
Evangelicus.'
Kelt T d Almason 1865 November 28.
Redl Gyula jegyzd

Bodnar Janos bird

* * *
1. Toalmas helyneve eloszor Almaskent tunik fel, 1546-1559-ben is meg Almas,
1562-ben m i r Totalmis a budai szandzsak osszeirasaban. (Kaldy 123. sz.) A X I X . szazadban
az eredetileg tot m^kiilonbozteto jelzo tova valtozott annak kovetkezmenyekent, hogy a
lakossig elmagyarosodott. (Kiss 395., 649.)
2. Almas elso okleveles emh'tese 1406. (Dl 9153., Bartfai 505. reg.)
3. Toalmas lakossaga 1856-ban 1671, Boldogkata puszta 105, osszesen 1776, teriilete
4189,25 hold, Boldogkata 2928,25 hold, osszesen 7117,50 hold.

[485*]

150.

[215']

(KIS>T0RBAGY

Helynevek
Kis-toibdgy kozsegbdl, Pest megy^bdl.

[215*]

[216']

Pilisi Jdras, Bicskei egyhaz keriilethez es Szekes-Fej6rvdri Puspoki megyehez tartozik.
Rendes elnevezese ennek a' Kdzsegnek; Kis-Torbdgy n6metiil (: Klein Tur-,
val:) mds elnevezes ezen kitetten kiviil nem ismeretes, ha csak hiteh nem akarunk adni nemely gyanunak, hogy hajdant Turivald - mintha valami Turinak
erdd teriilete tulajdona lett volna* - mely gyanu abbol is valoszinus6get nyer mivel ezen kdrnyeke es egesz teriilete Kis Torbagynak hajdant csak erddbdl
allot, es csak a vdlgy hosza melynek egy hegyi-patak veszi a folyasdt most, de
hajdant egesz vdlgy tdbol allhatott, mirul tdbb helyeken most is latni az elreicesztesi helyeket tsak erddnelkiil volt, melynek emelkedd partjan mind ket
feliil a hazsor keletkezhetett iddvel. Fekvese delkelet ejszak nyugoti a patak
hosszaban es csak egy utsza kdzepe tajan ennek a patak hoszatol elagzik ejszak
kelet feie ugy az egesz helyseg egy harom agii teriiletet mutat.
Az elnevezesnek masodik gyanu kdvetkezd Kis Torbagy vette volna a nevet a nemet szdbol "Kleine Arbeit" ellentetben a hataros falubol Tdrdkbalint
(: G r o ^ Turbal:) mi hajdant Gro/Je Arbeit lett volna, tudniillik ez arrol szarmazna: middn hazank Tdrdk uralma alatt nydgdtt volna, egy Tdrdk-Bassa
Zsambok, ki Zsambekon mostani mezdvarosban lakot, Bian, Torbagy hataros
helysegben a' Bivaljaikat tartotta, es azok szamara szena kaszalasara rendeltettek
a' nepek a' Kis-Torbagyi es Torokbalinti eldfordulo retsegekre, es igy egyik volt
"Klein-Arbeit", a masik "Gro^ Arbeit" - azonba erre nines okmany, - hanem
csak mendemonda.*
Hogy volt e* hajdant Kis-Torbagynek mas elnevezese — bizonyossan nem
lehet allitani, mivelnem igen emhtetik regi idokben, az elsd okmdnyok Kis Torbdgyra csak 1714rol eldhozhatdk, mely esztenddtul (: piebaniai kimutatasok szerint:) kezdodnek az Anyakonyvek es 1716^* Kistorbagy mint plebania eldfordul. Lakosai kik csupa nemetekbdl allnak, — szarmazasokra nezve Virtenbergabol es annak hatdros tartomanyokbol szarmazhatnak — mivel a tdbbi nemet
helysegekbe mellyek Kis Torbagy kdrnyekeben vannak a lakdssag Virtenbergabol vette szarmazasdt.'
Kis Torbagy hataraban nevezetes helyneve egyebnek eld nem fordul, mint
Keletfeie Tdrdkbalinti kdrnyekkel hataros egy ret melly "Dreisiger Wiesen" nev
alatt ismeretes, mint ha az valaha Buda vdros kepviseldsege birta volna. Ezen
kiviil ugyan armak szomszedsdgdba "Raitzenwinkel" vagy Rdczokzugja eldfor-
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dul, - mintha ott valaha Ratzok laktak volna, mi valo szinu abbol, hogy kdvetkezd Tdrc^bdlinton most is egy r^sze a lakosagnak Ratzok. - M^g az is emliteni
vald, hogy annak kdrnyekebe a romai iddria vald sirkdvekre is talaltak. Kis Torbagy hegyes dombos vid6k, ^s ejszakrul delnek elnyuld hegyekkel elvan sdnczolva, mely hegylancz legnagyobbr^sze erdovel be van nydlve, ^s csak kev6s
koparsdga, a belseje mez-kdbifl dll, 6& Promontornal Duna menteben v ^ e szakat.
Kis Torbdgy hatardval kapcsolatban 16vd Bia hatdrban d6\e fekszik
az Iharosi hegy - mellynek csucsdrol igen messze elldtni. Ez a hegy ugy neveztetik a sok ihar farol melly annak oldalan tenyeszik. Az aljdn e hegynek keseru [216*]
viz taldltatik, mellynek tartalma legnagyobb r^szt Magnes^s.
Kis Torbdgy hatdrdnak fdldrdsze legnagyobb rdszt agyagos 6s csak a
n6pnek iparkodasa utdn haszonra vald. A n6p mint fdld mind szolo mivel6ssel
foglalkozik - kdz6pszeru sikerel - tiszta buzdt vett, melly 80 fonton felul is
van f. mi a bor minds6ge savanyos 6s k6sdn 6rd - kev6s r6ts6ge miatt marha
legeltet6ssel nem foglalatoskodik.
Kis Torbagynak jelenlegi nepess6ge utolso 161ekdsszeiras szerint tesz 1243.
melly 6vrdl 6vre noveked6sbe van, - Hdz szdm 208. fekv6se delnyugoti.* Birtokossa Kis Torbagynak 1742 felemlitetik Christoforus Promberger mint Torbdgy es Bia fdldes ura, a mostani birtokos M61tosdgos Grof Sdndor Mdr.
Johan Ritsman Richter
Funk Ferenc
hjegyzd.
« « *
1. Torbagy, pontosabban a torbagyi erdo elso okleveles emlitese 1192. (VamL, 530.)
2. A Torbagy helynevnek kielegito magyarazata nincsen, talan az otorok Turbaj
szemelynevbol szarmazik. (Kiss 109.) Lehetseges, hogy elhomalyosult osszetetel, elso tagja a
'tor, torlo, torozo', azaz elhunyt foldesura reszere egyhazi szolgaltatasokat vegzo szolgalonep, masik tagja a bagy, azaz felszini melyedes, morotva, vdlgy'.
3. Torbagy 1546-1559-ben puszta (Kaldy 74. sz.), a X V I I . szazadban is, 1701-ben
30, 1703-ban 10 adofizeto csaladfc^e el itt (Kosary I I I . tablazat! 1712 utin telepiti be Farkas Istvan nemetekkel, 1715-ben 23, 1728-ban 45 adofizeto csalidfo el itt. (Petroci 141.)
4. Torbagy lakossaga 1856-ban 1214, teriilete 2889 hold.

151. TOSZEG

[487']

Helynevek
T6szeg kdzs6gbdl, Pest, Pilis 6s Solt megy^bdl.

[487*]

Toszeg kozsege, a' regibb iratokban Toszogh, a' most elok emiekezete olta
mindig e' n^ven emlittetik 's mas elnevez^sre regibb okiratokban sem talalhatni.
Nevet mint alabb bdvebben is erinteni fog onnan vette mivel egeszen tdval kdriil
vetetve van.
Legregibb emleket 's igy emlittetest is bir a' kdzseg neve a' reformata egyhaznal levd Orvacsorajahoz hasznaltatni szokott kehelyben, melyet Meszaros Benedek 1737ben keszittetett 's az akkor a jelenbeninel jdval is ndpesebb egyhaznak ajanddkozott.*
5ik pontra: Nepesittetett Erds es Meszaros nevii telepiildk altal, hogy mely
iddben, 's mily kdriUmenyek kdzdtt, arrdl keveset lehet mondani, a' kdzseg pecsetje 1700. evet mutat kor iratan, annal azonban mar regibb hely hatosaga
vdlt. Hagyomany szerint a' leg elsd telepiildk Tisza Nanarol jottek, 's igy utannok a' most eld nemzedek leginkabb a' Tdrdk hadjaratok utan tdbb helyekrdl
szarmaztak.*
6^^ pontra: Neve Toszeg, vagy Tdszdg, fekvesetdl van, mivel a' Tisza arja,
- mely itt kdzdnsegesen tdnak neveztetik, - egeszen C betii alakjara keriti, Ily
helyeket pedig a' magyarok regebben is szdg, vagy zugnak szoktak nevezni.' —
1^^ pontra: A ' hatar teriileten fekvd egyes helyek kiildnds elnevezesei
kdvetkezdk: Toban* - egy resze a' kdzseg beltelkenek, mely a' megtelepiiles
elejen egyediili lakd teriil szolgalt 's leg eldbb telepittetett meg, a' tisza aradat
alkalmaval egy folyd er altal a' nagyobb beltelektdl el szakittatva mint egy szigetben fekszik. Bekas - egy duldnek neve, melyet a' rajta keresztiil huzddd
mocsartdl nyert. - Veder szaritd - egy er a' zsellerek kdzlegeldjeben, mely a'
geije folydba szakad, nevet onnan nyerte, hogy a' fejds juhaszok regib iddben
leg inkabb ennek partjan tanyaztak's fejd vedreiket itt szaritgatak. Urge varas egy resze a' kdzseg beltelkenek, melytdl e' neven egy mezei diild is neveztetik,
eldbbi iddben igen sok iirge talaltatott rajta 's a' megyenek beszamoltatni szokott urgebdrdket itt legkdnnyebben szerezhettek a' lakosok, nevet innen nyerte.
Gerje - igen tekervenyes kis folyd, mely azonban csak nedvesebb iddszakokban
tart vizet, a* kdzseg hataraba Nagy kdrdsiek altal birt Tetetlen pusztardl j d be,
's itt epen a' kdzseg kdzepe tajan a' Tisza retjebe dmlik, folyasat ugyan megtartja de mar mds nevet nyer. Balaton — nagy szekes lapaly nedves iddben tdnak mondhatd. Ennek partjan van Szdntd halom - egy kunhalom forma magaslat. Szektd - nagyobb vizallasos ter a' balatontol eszak nyugati irdnyban.
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Sapi halom - sz6p formdju halmocska egy sik lapdlyos teriilet kozepen. Nagy
Zsombek - zsombekos vizenyos hely az elobb erintett halomtdl nyugatra. Kettos halom - ket halom egymds mellett a' Gerje foly6 partjan. Okor halom - a'
kettostol es Gcrjetol ejszak keietre. Bocskoros es Gorbe er, nedves iddben folyd
valamint a' velek dssze kdttetesben levd Pakra, mely jelenben nagy er's az ugy [488']
nevezett Pdkra szigetet formalja, mely sok es jd szena termeserdl nevezetes - e'
nevet viselte a' monda szerint egy kdzseg is, mely ezen emek partjan fekiidt, 's
epiileteinek nemi nyomai meg maig is Idthatdk a' fdld felsd retege alatt. Fenn
allasa vagy elenyeszeserdl a' most eidk mit sem tudnak. E ' mellett ismet nem
messze van a' Pdkra telek, mely a' hajdani helyseg m^ortelkeihez tartozott, 's
jelenben is sokkal kdverebb a' tdbbi kdriildtte fekvd fdldeknei. - Len hdt emelkedettebb hely a' pakra part nyugoti oldalan, mely eldbb j d lent, jelenben
pedig a' legfinomabb illatii dohinyt termi. - Bolhas - egy diildnek neve az
abonyi hatar feldli oldalon. Krakd mas neven Kanahs - egy mely drok, mely
asatott a' kdzsegben 1815*'^ evben, bejdn az abonyi hatdrbol, nyugat feldl, 's a'
regibb metszesii terkepeken mint Balla ur dltal javasolt csatorna kijeldlve lathatd, 1853iJt evben az akkori rendkiviili drviz miatt ismet megdsatott. Homok
lapos - viz allasos mely fenek egy nagyobb folyd er kozepe tdjdn, nevet a
kdriildtte fekvd fdldek talajatdl vette. Kis halom - egy halmocska a' kdzsegtdl
ejszak nyugati irdnyban. Vermes hdt - jd tiszta biiza termd emelkedetteb teriilet. Csecsei lapos - vizdlldsos meiy fenek, nevet vette egy bele fult Csecsei
Imretdl. Lapos halom - a' tisza drjanak vagy is a' tdnak partjan - nagyobb
szerii fdldhanyas mely meg mai iddben is 5 hold teriiletet foglal el, omladekaibdl tdbb regi maradvdnyok, u: m: hamvedrek, cserep mecsek, 's tdbb ily
nemiik keriilnek eld, minden kdriildtte tapasztalhatdk regi eredetre mutatnak,
sajnos hogy a' nepnei meg csak hagyomdny szerii emiekezet sines rdla. Ezen
fekszik egy ugy nevezett Kuczorgd csarda. - Roncsd - td a' a' gerje folyd torkolatdnal. — Szurom ere: erszakadek a* roncsdbdl. Rekedt td — nddas fenek,
mellette ket feldl Dudas hat- es Var hat - emelkedettebb helyek a tisza i-etjein.
A' varhat nevet onnan vette mivel a' kdriildtte fekvd 's eldbbi iddben igen magas ndvesil nddasok altal keritve termeszetes vdrat alkot 's nemi sanczolatok es
kdvek utan a' monda annyit dllit, hogy regibb idokben a' lakosoknak hadjaratok
idejen menekiilesi helyiil is szolgalt. Fenyes td — nagy td a' varhat ejszaki oldalan nydron a* vizi vadak minden neme nem ritkan hattyu es gddeny, ugy a [488*]
szep tollu biborgem tanydznak benne es kdrnyeken, 's a' halak oly bdseggel,
hogy az 1862ik evben ezen egy td a'jegenni halaszat alkalmaval 12 ezer mazsat
adott, 1863ban pedig a' leg szebb tengeri termett benne. - Kutyina hat - emelkedettebb hely a' fenyes td ejszaki oldalan, Harcsas er — a' roncsd td es fenyes
td kdzdtt folyd er, drviz idejen sok es nagy harcsakat fognak benne, neve ettol
szarmazott. Hajd rev - csolnakosok dt jarasa a' kdzsegbdl a' tisza ret emelkedettebb reszeire, melyek egy nagy resze revhat nevet visel. Sulymos - meiy td,
mely nevet a' benne teremni szokott vizi sulyomtdl vette, ez oly bdseggel, hogy
sok szegenynek evi addja 's e' mellett mas sziiksegere vald is keriil beldlle. Nagy telek-sziget kdzel a* tiszahoz a' retsegben, hajdanta lakd helyiil hasznaltdk
's nemelyek dllitdsa szerint az adta vdlna a' kdzsignek nevezetet. - Pap td Ecser td — Kabaly — Madaras — Kiitu — Bodor kanasz fenek - Csonka fenek —
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Fejetlen - a' rets^get it szeldelo erek's meiyebb fenekek. Nagy falu ere - folyo 6r, a* gerj6nek a' tisziba folyasa, it megy a* Tisza Varkonyi hatdrba, hoi a'
beomiesnei Nagy fok nevet visel. Kelt Tdszegen* Januar lOen 1864.
ossze gyujte
Kassa Lajos
jegyzo

[P. H.]

• * *
1. Toszeg elso okleveles emlitese 1368. (Dl 5696., Bartfai 394. reg.)
2. Toszeg 1546-1559-ben
lakott telepules (Kaldy 353. sz.), 1647-ben 1,5,
1661-1683-ig egy portas hely, 1686-t61 lakatlan, 1701-ben 89, 1703-ban 113 adofizeto
csaladfoje van. (Kosary 16., 111. tabOazat) Adofizeto csaladfoinek szama 1715-ben 22,
1728-ban 48. (Petroci 130.)
3. T o s z ^ helyneve valoban olyan telepiilesre vonatkozik, amelyik egy tonak a
szogleteben, zugaban epiih. (Kiss 654.)
4. Tabanra lasd Abony 7. jegyzetet.
5. Toszeg lakossaga 1856-ban 2160, terulete Paladics pusztaval 13 456 hold.

152. (rAHI)T6TFALU

Helynevek

[49 H ]

T6tfalu kdzsegbdl, Pest Pilis ^s Solt megye Pilisi jar^ban.
iszor A ' kdzseg Sziget Totfalunak szokott neveztetni, mert tdbb oily nevu
helysegek leteznek 6s mert SzentEndre nevu szigetben fekszik, mas neve nem
ismeretes.
2. A ' kdzseg legkorabban emh't6srdl kisem emiekszik.*
3. A ' nepesedesrdl nincsenek adatok, de a' falu venei allitasa szerint e
kdzs6g hataran most szantdfdldnek hasznalt: Torda, SzentGydrgy, es Szent
Peter dulldben oily nevii faluk leteztek, mellyeknek lakossai a' tatarjaras iddben
azok szet romboltatvan e Tdtfalu kdzsegben dszpontositattak.*
4. E falu mint puhatolasunk eredm6nyebdl kitiint onnan eredhet:
a) Vaczon egy Guth nevii Ornak e* hatarban birtoka volt, mellyet tdtok
altal miveltetett, azok evrdl evre szaporodvan, lakhazakat epitettek es letelepedtek, 's igy e' videken lakd Magyarok altal Totfalunak neveztetett el. Az elsd
Juhaszanak a' most is Pankut-nak nevezd diilld tajban lett vdlna gunyhoja. Azon
dulldnek neve onnan eredet, hogy a' Juhasz az Urat Pan Giithnak nevezte.
[49P]
b) Alhtas szerint onnan is eredt, hogy Vacz Varossat e Szigettel dsszekdttetessel fenallo revn61 levd Csardaba, melly Vaczi revi Csardanak neveztetik,
eleinte egy tdt korcsmaros lakott, Vacz Varossanak lakossai kiildndsen teU
iddbe middn a' duna jegen gyalog ide johetnek, mulato helynek tartvan azon
Csardat, a' korcsmarosrdl e falut Tdt falunak kezdtek nevezni. Kdzelebbi kipuhatolas az allitolag a' Vacz Varosi Archivumaban letezd Krdnikabdl bdvebben
lehetne kimeriteni.'
5szor E kdzs6g hataraban letezd ugynevezett Kecskesziget e szigettdl elszigetelt 186 holdas sziget, mellyen a' fentebb nevezett Guth Ur kecskeket tartott, most r6tnek hasznaltatik es a' Magyar kiralyi korona uradalom birtokaba
van. Martuska sziget, a' nagy Dundn elszigetelt 8 holdas ret, mellyen az eldl
emhtett Torda falunak oily nevu tulajdonossa lakhatott. Tordai sziget, a' vdlt
Torda nevu falu mellett elszigetelt 1 1/2 hold nagysagii ret. — KisVdczi sziget,
KisVacz eld Varosnak attalelleneben fekvd 300 • dies ret. — Csiirhat, a' csiirdk
megett 16vd Szantdfdldek duUdje. Tompaverem, verem alaku m61yen fekvd
szantdfdld diUld, - Kertfold, a' belsd telkeket kieg6szitd r6szei. - Nagy-. [492']
hosszaki, a.' leghosszabb diilldi szantdfdldek. — Kdzep diilld ket egyforma diilld
kdzt fekvd szantdfdldek. - Kis nagy arok, nagy es hosszu vdlgyben fekvd fdl-
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deknek kissebb r6sze, - Kukoriczas, a' fdld osztasnal kukoricza ala adott
szantdfdldek. — Also nagy Arok, nagy hosszu vdlgyben fekvd szantdfdldek alsd
resze. - Nagy Duna mellett, az dreg duna menteben fekvd szantdfdldek. —
Felsd 6s Also Torda, a' hajdan volt Torda nevu falu alsd 6s felsd reszdn \6v6
szantdfdldek diilldje. Szurdok, ket domb kdzt fekvd homokbuczkas legeld. Pankut, mint eldl mondatott Giith nevii birtokos elsd lakasa helydn 16vd kendert termd fdldek. —
Josdg, homokos es sovany szantdfdldek. —
Egeres, egy jd kukoricza termd szantd fdld diilldje.
Kenderes, kendert termeszteni kitiind szantdfdldek.

[492^]

[493']

Szent Peter, szantdfdld diilld, mellyen a' tatar jaras ideje alatt oily nevu
falu letezett. - Tahi, a' dunan tul a hatart kiegeszitd kdriil belul 2500 hold
erdd, 700 hold szdlld, 1800h. szantdfdld es rdt, es 200 hold legelobdl alio e
kozseghez tartozd puszta, hajdan Tahi Antal birtokose vdlt, 's jelenleg a' M. kir.
korona Uradalom birtokaban van. Bogomhdt, a' hatar szeien erdovel hataros 's az erddk vdlgyebe nyuld irtvanyfdldek. - Lobdnya, hajdan lovak legeldje, most szdlldnek nuveltetik, Sdrpatak, a' szdUdhegyek kdzt a' leg reg dta levd patak mellett levd szollok. Tdkosmezo, hegyes volgyes es kdves reszint szdlldk, reszint erdd. - Villdm,
szdlldk, hoi hajdan a' hallomas szerint a' menykd iitdtt. - Allj, szdlldk a' hegyek legalljan. Szdlldsok, a.' hoi meg erdd mindsegeben makkoUatas vegett ott
legeltetett sertesek szallasai lehettek. - Eresztveny, szallasoki dulld melletti
szdlldk. Hosszu mezo, legeldfele erddbdl atvdltoztatott szdlldk. - Deroldal, a'
demek kitett szdlldk. - Felsohegy, a' szdlldk legfelsdbb hegye. - Gollodinhegy,
kerekded hegyen levd szdlldk. - Hdzaspatak, enyhelyes es patak mellett fekvd
szdlldk. - Papharasztja, hajdan papok birtokaba vdlt harasztos legelobdl dtvaltoztatott szdlldk, regebben Bassa kdrtvelyesnek neveztetett 's hihetdleg meg a'
tdrdk jdras idejeben tdrdk Basa tartdzkodott. - Farkasverem, szdUdk, hajdan
nagy farkasoktdl lakott vermek leteztek, - Kiilsd - belsd hegyesd, szdlldk, a'
leg magasabban es hegyesden fekvd hegyen az erdd feldl, a' kdzseg feldh belsd
resze Kalitsa, szdlld es erdd, ez mint a' falu venei emiekszenek a' Bogdanyi hatarhoz tartozd es epen Kalitsa mellett fekvd Iszkoia 6s Ldrincz hegyek onnan
veszik nevezetiiket, hogy azokon Kadicha (: Kalitsa :) Iszkoia es Ldrincz nevii
haramiak laktak, kik egymaskdzt dsszeveszven egymast megdltek. Nyulas,
szdlldk lapalyos helyen a' szdlldk alakulasa eldtt vaddszati hely vdlt. - Nddastd,
vdlgyben nyiild erdd, hoi hajdan nad termett. - Cseresnyesvdlgy, erdd,
mellyben sok vad cseresnye fa letezett. Agyigpskut, erdd, hoi hajdan kiit letezett. - Cservdlgy, erdd, hoi leginkabb cserfa van. - Disznd akol, erdd, a' hoi
makkoltatasra botsatott sertesek akolja tartatott. - Vereskdszikla, erddresz
allyan. Sddaros, aprd, kavicsos erdd. Szerencsi patak, erdd es kdbdnya, egy
hegyes, kdves kis hegyen levd erdd egy ott feltalalt kdbanyaval. Kaszdlld,
maskep Teknydhdt, erdd, mellynek egy reszen kaszalni lehet, teknyd alakii.
Szarvas szerd, erdd, mellyen leginkabb a' nagy vad szokott vdlt tartdzkodni.
Buddsktit, erdd, a' hoi buzes vizu kiit letez.
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Gyiijtetett Totfalu kozseg hazanal & pedig a' falu leg dregebb lakossai,
lelk^szei es az dsszes eldljardsag meghalgatasaval a' telekkonyv es a' kozsegi leveltarban talaU iratok segedsegevel az aluUrattak altal.
Tdtfalun* Januar 20n 1864.
Rdber Karoly
kdzs jegyzd

Budai Istvan Bird
[P. H.]
* * *

1. Totfalu elso okleveles emh'tese Toti neven 1344. (Dl 3729., Anjou Okmt. I V .
454.) Tahi elso okleveles emUtese 1237. ( D F 207 227., Bekefi I . 752.) Totfalu
1546-1559-ben lakott telepules", Tah ugyanekkor puszta, a tdtfalusiak szoloi vannak i u .
(Kaldy 506., 509., 518.) Totfalu 1647-1668 kozott 2, 1683-ban 1,75, 1686-ban 1,25 portas hely, 1695-ben ismet 2 porta utan adozik stb. (Kosary 18.), 1715-ben 47, 1728-ban 70
adozo csaladfoje van. (Petroci 141.)
2. Torda 1546-1559 kozott kisebb falu (Kaldy 516. sz.). Szentgydrgyre nem ismeriink okleveles adatokat, nem szerepel a budai szandzsak 1559. evi osszeirasaban sem.
Szentpeter 1546-1559 kozott Totfalu pusztaja. (Kaldy 507., 520.)
3. A tobbszor emlegetett Guth foldesurasaga es a helynevre valo hatasa a nepi tudalekossag korebe tartozik. A Tahi helynev feltehetol^ szlav eredetu szemelynevbol alakult
magyar nevadassal; a Toti, Totfalu helynev pedig a magukat slovenenek nevezo szlavok egykori telepiilesere utaL (Kiss 625.)
4. Totfalu lakossaga 1856-ban 2219, Tahi puszta 60, osszesen 2279; terulete 6498
hold.

153.

[495']

TOTGYORK

ad 6 1 .
Helynevek
Tdt-Gydrk kdzsegbdl Pest megy^bdl. Felelet:

[495^]

Az ISO 6s 2ik pontra: Pest-Pilis-Solt megye Vaczi jdrdsaban fekszik r6gi
iddk dta Tdt Gydrk helysege, melynek eredetet es midltai fenalldsdt nem tudni,
ugyan e kdzsegnek egyik resze Almasi puszta, melyben most is a puszta templom nev alatti reszben egy regi templomnak kohalma alatt, mintegy 14 6y eldtt
emberi csontvazak asattak k i , mi oda mutat hogy ott siroknak (kripta) s annak
eldtte falunak is kellett lenni, sot azon tajban rdmai penzek is talaltattak
szantas alkalmaval; tovabba ugyan azon pusztdban a r6tek fel6 most is tdrdk
sanczok maradvanyai leteznek.*
Mondott kdzseg a hozza tartozandd Almasi pusztaval egyiitt a menyire a
leveltarak mutatjak rdgen a Siroki Egry csalddd volt, most azonban nevezetesb
kdzbirtokossage.
3^^ pontra: Mas nevrdl emlites nem tetetik.
4»l^-re: Arrdl mit sem tudhatni.*
5: Valamint arra nezve sines hagyomany.
6'k pontra: Hihetdleg azert neveztetik Tdt-Gydrknek mert tdt ajku nep
lakja, 6s tan megkiildnbdztetes vegett, mivel tdbb Gydrk nevii kdzseg van mint:
Heviz-Gydrk, Tapio Gydrk stb.'
1^^ pontra: Tdt-Gydrk kdzseg 6s Almasi puszta szomszed hatarai kkezdk:
Piispdk-Hatvan, Szilagy, Kis-Ujfalu, Macsa kdzsegek, tovabba az ugy nevezett
Ecskendi erdd. — Diildk nevei: Vaczi, Melegvdlgy, Messzelatd hegy, files hegy,
Puszta templom, Homlok (Tomavolgy) Tormavolgy, Meredekdomb, Gyertyanos
kis osztdly, Szekes, Kurta duld. - Fdldek elnevezesei: Zsiddvdlgydn iev6n a
zsidd temetd, Malomszeg miutan a malomhoz szdgellik. A ' patakon tul. Csonkasalja Csonkas nevii erddktdl. Fenyves. Kaloda. Gdddr. Templom fdldtt,
Hratina, falu fdldtt Lapd vdlgy. - Retek: Alsd-Nddas, mieldtt m6g le nem csapoltatott a viz ott td volt. Hosszu nyilas Barat nyilas szdes nyilas, Irtvdny ^s Legfelsdbb i6t. Erddk: Fiatalos, ^s Kis-vagas, Nagyerdd 6s Kdvagu, v6gre Csonkas.
Szdldk: Oreghegy, Novina miutan akkoriddben uj szdlldknek adatott k i , — Jegyzet: a vaczi jarasnak e falu vid6ke ataljdban Cserhdtnak neveztetik, — annak
vdlgye pedig az azt atfutd Galga vizetdl, Galga-vdlgy elnevez6ssel bir, mely patak Nogrdd megyeben Becske kdzsegen tul vev6n eredetet, onn6t Pestmegydben
Acsa kdzs6gn61 nagyobbodik s Piispdk-hatvani, Tdt-Gydrld, Mdcsai, Ikladi, Do-
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monyi a Szori-Baghi, Heviz Gyorki es Turai volgyon at a Jasz Kunsagi Felegyhazi kozseg hataraban a 2^gyva vizebe omUk, azzal egyiitt pedig a Tiszaba foly.
A fennebbi leirasnal egyebb nem tudatik. Kelt Tdt-Gydrkdn* 1863. December 26
jegyzette
Kiralymezei Henrik mp
kdzs^gi jegyzd

Szufka Pal Bird
Kiral Pal eskutt
[P. H.]

Adat gyiijtes Tdt-Gydrk kdzseg reszerdl: a f. evi 2008»k szamu rendeletre.
>K * *
1. Totgyork elso okleveles emlitese talan Gyerk neven 1481. (Csanki I . 28.) Megneheziti a helyzetet, hogy a Galga-menten ket Gyork es a kozeU Nogradban egy Gyurk,
Gyiirke helyseg talalhato, a kozepkorban meg megkulonbozteto jelzok nelkiil es hogy mind
a harom telepiiles azonos nevii kozepnemesi csaladok feszke volt, amelyeknck tagjai siiriin
szerepelnek az oklevelekben. Gyurkei Laszlo jobbagyat sebesitik meg 1426-ban (Dl
80 060.), egy 1438-as oklevelben harom Gyorki nevu szomszed is szerepel, eddig meg kideritetlen, hogy a harom emlitett telepiiles koziil melyikhez kapcsolodnak. (Dl 13 172.,
Bartfai 672. reg.) Almas elso okleveles emlitese 1376. (Dl 64 938.)
2. Totgyork 1559-ben Gyorke neven puszta (Kaldy 530. sz.), 1668-1686-ban kuriaUs fahi, 1683-ban ^ y portas hely, 1689-t6l telepul ujja, 1691-ben 0,5, 1692-ben 0,75,
1695-ben 2,25 portas telepiiles, 1704-ben 13 katonat ad a kuruc seregnek. (Kosary 17.,
69.) Adofizeto csaladfoje 1715-ben 29, 1728-ban 49, 1720-ig 12 Nograd megyei csalad
erkezett. (Petroci 133.)
3. A Gyork helynev puszta szemelynevbol keletkezett, a magyar Gyor (Gyorgy) szemelynevnek a -k kepzos szarmazekabol. (Kiss 231.)
4. Totgyork lakossaga 1856-ban 878, terulete Almas pusztaval 2420 hold.

[496']

154. T O K

[497']

Helynevek
Tdk kdzs^gbai, Pest megy6bdl.

[497^]

[498']

1^ 7ok kozseg fekszik Pest Pilis es Solt torv. e. megyek pilisi jarasaban. A '
jaras szekhelye Buda.
2. A ' kdzseg mas elnevezessel nem bir.
3. A ' kdzseg keletkez^sere nezve — seffii adatok.*
4. Honnan nepesitetett - semi adatok.*
5. A ' nev eredeterdl - seini adatok.'
6. Duldk nevei: Vadas, Kdblds, Domonkus, Kertalja, Tdutja, Szarkaberek,
Okdrmezd^ Zsambeki lit, Jendi lit, Kenderes, es Katlan - kdz6p termdkenysegii
szantdfdldek. Tdfarka, ennek eldtte nadas most kaszalo. Telkivolgy ennek eldtte
20 6we\o most nadas. Elsd, masodik, es harmadik kis nyilas kaszallo,
Lapos, szantdfdld, ennekeldtte ret, Sz6nafdldnek is neveztetik, Roszis rdt,
Banr^t, melyet kizardlagosan a' hazas zsellerek birnak. Sds, Kaszallo, — Kaposztas, aprdbb reszletekre felosztott kdposzta termd fdldek. Vdlgyiit, Temetdi
diild, Hosszu diild, Ellet^s, Somos, Somos-Elletes 6s Szajkds kdzdp mennyisegii
6s mindsegii bor termd szdlld hegyek, Kdrtv6lyes legeld, Faluerdd, cser ^s tdlgy
fabdl alio ritkas kozsegi erdd, Szomori diild, a' kdzseg hatarahoz tartozd
Anydcsa pusztan l^vd szantdfdld, Kdzdp diild kaszalo a' nevezett pusztan. Erdd
alja ugyan ott legeld. Erdei diild szinte az Anyacsai pusztan cser 6s tdlgy fabdl
aUd uradalmi erdd. Nyakas tetd, kdzds legeld, Mar 6s Tilos uradalmi erddk,
Parlag legeld.
A ' kdzs6g nevezetess6gei
a.) A ' kdzseg kdzepen egy forras, mely az egesz kdzs6get a' legjobb ivd
vizzel latja el, ezen fofas kiapadhatatlan, tisztaba kimeriteni meg soha nem lehetett - ezen forrasbol egy kis folyd keletkezik, mely a' kdzseg kdzep6n igen
csekeiy m61ysegnyire mintegy harom lab szeless6gnyire keresztiil folyvan, a' hazi
kerteknek 6s kaposztasoknak m6g a' miilt 6vi-igen szaraz 6vben is elegendd
dntdzni valo vizet szolgaltatott - befolyik - a* Zsamb6ki hatarban egy malom
tdba, 's innen a' dunaba.
h.) A ' fent irt Domonkosi diildben egy regi templom romjai lathatok, a'
falak mintegy 11/2 61 magassagiiak a' falak hossza 6° sz6less6ge 3° keletkez6se
nem tudatik*
A' k6zs6g hataraban Perbal feldl egy patakocska cserjedez, mely egy kiss^erti malinot hajt.
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Tok kozseg hataros napkelet felol Perbal es Jeno, napnyugot felol Szomor, ejszak felol Puszta-eors, es del feldl Zsambek kdzsegekkel.
Tdk* 1864 Januar 30an
Horner Ferenc
jegyzd

Baranyai Andras Bird
[P. H.]
* * *

1. Tok elso okleveles emlitese 1278. (Krit. jegyz. 11/2-3. 203.)
2. Tok 1546-1559-ben nepes telepiUes (Kaldy 13. sz.), 1647-1661-ben 6, 1668-ban
1,75, 1683-ban egy, 1686-ban majdnem neptelen, 1695-ben 1,5 portas falu (Kosary 18.),
1715-ben 35, 1728-ban 38 stb. adofizeto csaladfoje van. (Petroci 141.)
3. Tok helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynevben a magyar tok fonev rejlik. (Kiss 656.)
4. Romankori eredetu templom, merete kb. 14 X 8 m. (Dercsenyi I I . 218-219.)
5. Tok lakossaga 1856-ban 1492, teriUete 4172 hold.

155.

[499 n

TOKOL

Helynevek
Tokol kozsegbol, Pest Pilis 6s Solt t. e. megyebol.
Tokol kozseg letezik Pest Pilis ^s Solt egyesiilt
riiletben, Pilisi jarasban, Raczkevi szolgabirdsagban; m6rtfdldnyire, Szent Mikldshoz 1. m6rtfdldnyire,
Riczkevi nevezetu szigetben, a melyben 9 falu 6s egy

[500']

Varmegyekben, Budai Kefekszik Pestbudatdl 3 1/2
nagy es kis duna kdzti
Raczkevi nevu mezdvaros.

Helynevek
Tokol kdzsegbdl, mely Pest Pilis es Solt t. e. Megy6kben fekszik.
1. Tdkdl kdzseg letezik Pest Pilis 6s Solt egyesiilt Varmegyekben, Budai
keruletben, Pilisi jarasban, Raczkevi szolgabirdsagban; - fekszik Pest budatdl
3 1/2 m6rtf(^dnyire, Szent Mikldshoz 1. mertfdldnyire, nagy 6s kis duna kdzti
Raczkevi nevezetii szigetben, a melyben 9 falu es egy Raczkevi nevu Mezovdros.
2. A kdzs6g magyardl Tdkdl, (Ratzul) szerbdl Tukulya, nemetdl Tekel6nek neveztetik, orszag szerte ismeretes Tdkdl nevezete.
3. Hajdan a kdzsegnek mas neve volt6? nem tudatik. r6gibb iratokban eldfordiil Tukulya.
4. A kdzs6g legkorabban emhtetik 1740 esztenddben.*
5. Nepesittetett (Boszniabdl) Dalmaczciabdl 's Szerbiabol, lakjak (sokatz
Ratzok) R. C . Szerbek.*
6. Tdkdl n6v eredet6rdl csak hagyomanybdl az tudatik, hogy Tdkdh nemzetseg allitolag innen szarmazvan, tdrdk haboruban egy Tdkoly ezen helys6gbdl
- akkor Mezdvarosbdl - 330 vitezt dszve szedv6n, s Tdrdkdk ellen hatalmasan
hadakozvan, mint gydzd, valamint nemzets6g6t kitiintetuv6 tette, ligy ezen vdlt
mezd varos az eml6k6re Tdkdl nevet vallalt fel.'
7. A kdzs6g hataraban szantd fdldek a' kdvetkezd megnevez6sii diildkbdl
dllnak:
Nove vinograde — duldbeli szantd fdldek, a kezdett szdlld iiltetv6nyekrdl
elneveztettek. - Fratrovo brdo, a hajdani iddben ott I6vd baratok zdrdajardl elneveztetett barathegynek. Prike, a Fratrovo brdo diildnek irdnyaban, fekv6s6rdl
elneveztetett, annyit jelent mint iranyos fdldek. Jendeczi, annyi mint arok
fdldek. Suplye Kruskes, a valahai vadkdrte-fakrdl elneveztetett, annyi mint
odvas kdrte fak. Orlovatz, annyi mint sas duld. Prike porosi, az irany fekv6sii
poros homok min6miis6gu foldekrol elneveztettek, annyi mint irdnya poros
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foldek. Dugatski porosi hosszu poros, hosszasaga miatt neveztetett el. - Megye, [500^]
mivel Szent Miklosi legeldvel hatdros, azert megyenek elneveztetett. Velike topolye, a nagy nyarfakrdl Nagynyarfasnak neveztetett el. — Male topolye, a kis
nyar farol, kis nyarfasnak elneveztetett. - Sztare Vinograde, hajdan szdlld iiltetvenyek voltak, onnan regi szdlldknek elneveztetett. - Velike Brezine, a hajdani
nagy nyirfakrdl Nagy nyirfdsnak, - Male Brezine a kis nyirfakrdl, Kis nyirfasnak elneveztettek. - Szent Mikloski putevi, a Szent Mikldsi iit melletti fekv^srol, Szt. Miklosi litnak elneveztetett. - Pod Brdine, a homok hegyek alatti
fekvesrdl, hegyalattinak, elneveztetett. - Sztredni Cslan, annyit jelent mint
kdzepsd diHd. — Zabascsa, a kertek utanni fekveserdl, kertek utdnni dulldnek,
elneveztetett. - Polszke bastye, annyi mint kiilsd kertek. - Ledine - alatt ertetik a kdzlegeld. - Gulyasitza, elneveztetett a gulyanak ott itatd hely^rdl,
Gulya itatdnak. — Panszki suma, annyi mint urasagi erdd. — Domariba a kis
dunaba fekvd sziget, elneveztetett az erddsz hazanak duna parton fekv&e miatti
kdnnyii hal fogdosastdl, domariba tdt szo annyit jelent, otthon a hal. - Laposi
duld, a lapalyban fekvd szantd fdldek. - Hatarovi, elneveztetett a Csepi hatar
melletti fekveserdl. - Dugatske annyi, mint hosszu szantd fdldek. - Laposke
szkele, lapalyos fdldek a hajdani rev mellett, (szkela) revet jelent. - Busiste a
hantos foldekrol elneveztetett, buszonyi mint hant. — Pozsarike. — Unke a hatar hantsikokrdl elneveztetett. — Miregyhaz, a hatarban letezd kapolna, mely az
alapitdjatdl elneveztetett. - Miregyhazi uradalmi erdd, azon kapolna alatti fekveserdl elneveztetett. — Urbanitza nagy dunaban kis sziget, a hatdrtdl duna altal
elszakitatott, 's eldbb urbarialis fdld leven, onnan Urbanitzanak elneveztetett. Molnaritza sziget a kdzel levd malmokrdl neveztetett el. — Krusik kaszallo retek, a hajdani vadkdrte fakrdl elneveztetett, krusik, annyi mint kdrtveiyes. Podvinograde, szdlldk alatt fekvd kis kaszallo retek, szdlldhegy aljanak elneveztetett. — Vinograde, annyi mint szdlldhegy. — Poroska guszta, kdzsegi kaszallo [501']
ret, poros nevet kapott a homokos poros fdldek melletti fekveserdl, guszta a
siird hajdani fabokroktdl. - Butzke a kis duna melletti homok hegyek. -

Kdzseg uttzdi elnevezese.
Fd uttza a falu hosszabani legnagyobb uttza. - Dolina put annyi mint
vdlgy uttza. - Maritsevi put, a Marits szomszedsagardl elneveztetett. - Gegitsevi
put, a szomszed Gegitsrdl elneveztetett. - Dugatski put, annyi mint hosszu ut.
— Duddtski put, az egyszeri ott lakd duddsrdl elneveztetett. Csepszki put, a
Csepre vezetd utrdl elneveztetett. — Ukopszki put annyi mint temetd uttza, Marelin put, a szomszed Marelinrdl elneveztetett. - Betlehem uttza, a kunyho
hazakrdl elneveztetett. - Beia zemlya, annyi mint feher agyagos fdld utza. Szilain put, a Szilagyi szomszedrdl elneveztetett. - Cziganyszki put, az egyszeri
czigdny lakokrol elneveztetett. - Skobar put, annyi mint csorba ut. - Magyaritsevi put, a Magyarits szomszedtdl elneveztetett. - Szent Mikloski put, Szent
Miklosra vezetd lit. - Gusztina pasa, Liba legeld, a ludak legelteteserdl elneveztetett. — Kod Kalvarie kis legeld a temetdben levd 3 keresztrdl elneveztetett. —
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Hatdrbani utak:
Budinszki put, a Budara vezetd lit. - Kraj vinograde, szdlldk melletti ut.
- Brezinszki put, a Brezina nevu fdldekre vezetd lit. - Szent Mikloszki piit, a
Szent Miklosra vezetd iit. — Csverinszki piit, az egyszeru Csvarinszka szkola
revtdl elneveztetett. - Csepszki piit, a Csep falu fele vezetd lit. - Miregyhazki
piit, Ujfalura vezetd lit a Miregyhaz kapolna melletti fekveserdl elneveztetett. Kraj guvana, a szallasok melletti fekveserdl elneveztetett. -

Revek
[501^]

Battai rev, a Batta falu iranyabani fekveserdl. - Tetenyi rev a Teteny falu
iranyabani fekveserdl elneveztetett.
Kelt Tdkdldn* 25ik Januar 1864.
[P. H.]
Istvanov Aiajos
Bird
Siiran Istvan
Rukel Lenhart
Marijin Votek
Anto Vasin
eskiidtek

Domb ay Janos
Jegyzd

• * *
1. Tokol elso okleveles emlitese 1270. korul. (Dl 25 043., Bartfai 62. r<^.)
2. Tokol 1546-1559-ben igen nepes telepules (Kaldy 542. sz.), 1 6 6 8 - 1 6 8 3 kozott
0,25 portas hely, 1686-ban puszta, 1689-1692-ben 0,25, 1695-ben 0,75 portas falu
(Kosary 18.), 1715-ben 43, 1728-ban 57 adofizeto csaladfoje van. (Petrod 141.)
3. A Tokol helynev torok eredetu szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az
otorok szemelynev jelentese 'teljes, tokeletes'. (Kiss 656.) A telepiiles 1500 kdriil lett mezovaros. (Dercsenyi I I . 219.) A Thokoly fejedelmi csaladdal valo kapcsolatara nincscnek
torteneti adatok.
4. Tdkdl lakossaga 1856-ban 1723, terulete 10 394 hold.

156.

TOROKBALINT

Helynevek

[503'

Torok Balint kdzsegbdl, Pest megyebol.
Torok Balint kozsege fekszik Tekintetes Pestvarmegye pilisi jarasaban Bu- [503^
datul 2 mertfdldre a' varmegye szelen, lakosainak szama teszen 1784 lelket ezek kdziil 4 reformalt vallasu - 16 zsidd, a' tdbbi romai katholika vallasu, nyelvre nagyobb reszt nemetek keves sokacz, es magyar. - Balint kozsege a'
nemet ajku lakosai altal "Gros Turbal" neven is neveztetik, - de igazi neve
azonban Tdrdk Balint ugyan ez 1820'^ evtdl vald kdzsegi pecset nyomd kdriratjan azon lathato egy csillag, es egy felhold - a kdzseg is felhold alakot kepez,* - a kdzseg eredetenek nyomara semmi alapos okmany nem vezet.* - vagyon a' kdzsdg teruleten az utobbi fdldbecslesi munkalatok szerint
1593 hold 600 • dl
szantdfdld
287 hold 250 • dl
ret
302 hold 1400 • dl
szdlld
522 hold 800 • dl
legeld
1337 hold 300 • dl
erdd
10 hold 1200 • dl
nadas es miveletlen
123 hold 820 • dl
's igy dsszesen veve az egesz
hatar
4267 hold 570 • dl
all.
Ezen adatok valodisagat bizonyitjuk.
Kelt TBalinton 864 evi Febr. len
[P. H.]

Szokanichy Georg
Richter
Szeker Janos h. jegyzd.
Tdrdk Balmt kdzsegbdl Pest megyebol
Helyn6v leiras.

Tdrdk Balint h. Enyingi Tdrdk Balintnak (: ama regi hires viteznek a'
Tdrdk vilagban :) neverol vette nevezetet ezen falu, ki t. i . birta, es varat is
epitetett oda, — a' Tdrdkdk elrontva, a' Tdrdk Balint nevebol Turbal nevet csinaltak, 's ezt adtak a falunak, a' honnan nemetul is Gro/3-Turbal oder Turwall.

[505'
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- Pest megye Pilisi jarasaban Budaorshoz D . nyugotra Pesthez 2 mertfold
1697ben vissza kapcsoltatott Pestvarmegyehez az eldtt darab ideig Fejer varmegyehez szamlaltatvan (1727ben Vmegyi Protokol szerint birtak a* Budai Jesuitak.) - '
Mostani fdldes ura Grdf Fesztetics Agoston ur d meltdsaga.
Lakosai nemetek, magyarok, es raczok (: Schdkaczok :) dszv. szamok
1785. Rom. Cath. hitvallasuak s mint E . Egyhknak van Templomok - Pap M
hazok mar 1702 fel allott Helv: V : tarto 8. Aug. V : tarto 10. - Sidok is 25. Birnak 56. Jobbagyi telket.
Deirdl es Nyugatriil erddk es hegyek vagynak Tdrdk Balint helyseg kdrul
D Nyt fele van epulve egy dombon a' falu Temploma. — Ugyan D Nytra az
erdd fele lattszanak meg a' Tdrdk Balint altal epitett varnak omladekai is.
(: olvasd ezekriil Bel I I I . Tom, lapon :) de sokkal szebb, tapasztalas kedveert
szemmel latni; es utazas kdzt megvizsgalni, es mit a' foldieirasbol olvasunk, es
ugy magaeva tenni az embernek; hanem utmutatoul sziikseges, termeszet szerint
a' j o Geografia kdnyv, a' mely vezessen benniinket, es akkor mondhatjuk azutan, hogy utaztam, lattam es tapasztaltam veni, vidi vici. —
Kelt Tdrdk Balinton* 8 6 5 e v i November 9en
Szeker Janos h. jegyzd

Georg Szokanichy Richter.
[P. H.]
•

•

•

1. A kozepkori eredetu Torbagy, a X V I I - X V I I I . szazadban Kistorbagy tol valo m ^ kiilonboztetesiil neveztek Grosturbalnak a nemet telepesek. Elso ismert pecsetjen * S I *
• PAGI • • • T U R B A L • • korirat olvashato, kb. 1720-1760-ig
hasznaltak. ( P m L ,
Instantiae inutiles 1731. foL 30.) Kovetkezo pecsetjeinck korirata D E R R E C K B A L L E N D U l
1760 es S I G I L L U M T O R O K

BALINTIENSE

1820. ( P m L , Pecsetgyujtemeny.)

2. Nem tudjuk, melyik kozepkori falu helyen keletkezett Torokbalint, de X I V ,
szazadi templomszentelyenek bizonysaga szerint mar a kozepkorban lakott hely volt. A z
ujjatelepiile<Jior, nemi ingadozas utan, Enyingi Torok Balint (? - Isztambul I S S l ) , egykori
foldesuranak a nevet vette fel, aki itt varat is epittetett ( 1 5 2 7 - 1 5 4 1 ) , amelyet a torokok
leromboltak. (Dercsenyi I I . 223., Kiss 657.)
3. Torokbalintnak 1715-ben 32, 1728-ban 57 stb. adofizeto csaladfoje van. (Petroci
141.)
4. Torokbalint lakossaga 1856-ban 1214, terulete 4078 hold.

157. TURA

Helynevek

[507']

Tura kdzsegbdl Pest Megyebol.
Tura, Pest, Pilis es Solt torv: egyesiilt megyebeli falu a vaczi jarasban, az
ildkorban az ide tdszomszedos Hatvani varhoz tartozott es a 13 szazad kdzepen
stvan esztergomi firseket es a 15 szazad elejen a hatalmas 6nodi Czudar nem;etsdget uralta. Regi pecsetje Tura dt: 1510 koriilirassal egy zaszlds lovat, ^s
sillagot jelez, miutan a falu hadi szolgalatot tartozvan tenni s teljesitteni, a hat'ani var szabadosai voltak — Ubertini Castri Hatvan.*
Tiir, tura, turas, annyit tesz mint arok, fosta fdlhanyt fdld. Ugyanis divik:
ud ruda; hull, bulla. — A magyar barom tenyesztd nep leven buja legeidre, es
)6 vizre volt sziiksege, miszerint csak is ott telepedett meg allanddul, hoi ezen [507^]
:ellekeket barmai szamara biztosithata. - Tura a' Galga patak es vdlgy mentelen fekszik. Galy, Galyga ramus, ag; mint bal balga delinus. ds hagyomany szeint hajdanta a Galyga hajdkazhatd folydcska, a Dunanak egyik kindvd agacskait kepezhete,' mocsaros, bozotos es posvanyos mellekei voltak, miszerint legott
honfoglaldskor itt megtelepedett Magyar nep egyediil fdlhanyt s halmozott
oldre, 6s arok kdz6 ^pithetett. Ezt tanusitja a falu kelld kdzepere Goth modoran epitett es fallal keritett igen regi Temploma is. Ezen templom most mar
em a falu zdmere, hanem a falu valdsagos felsd vegere esik miutan a nepszapoalat idd jartaval a falut tagittatni kenytelem'ttetett, es azt lefele nyiijtvan alvegek tagitotta: Jelenleg is fdlhalmozott hazhelyre szokas ^pitteni fecske rakassal.
i hatvani varhoz valdszinuleg hatvan falu tartozott, ez ruhazta a Hatvan neveetet a varra.* A faluk Pest, Heves es Nograd megyekben fekiidtek. Tura a 17.
>^azad elejen Eszterhazy nemzetsegre szalvan, a bujaki varhoz csatoltatott leany [508']
groh drdkdsddes, es kesobb a 18. szazad elsd feleben Stharembergeli vegk^peni
jerebere litjan, Bujakot, akor meg csak falut Onodi Czudar Jakab dzvegye Katan 1435. evben eladvan Gombos Janos, es Thernye Benedek nemes uraknak, ^s
jstv^reiknek; igy valhatott el drdkre a hatvani vartdl. A bujaki varnak dpitese
;hat ezen korba esik; mert a hatalmas ^s dicsd Matyas kiraly fenykora a nemes
raknak igen igen kedvezett es a varakat bizonyossag okaert szaporithattak.*
Utczak: Alveg; sarszeg, saros volta miatt; papszeg, a paplak kdzellete
liatt; Tabany, ezen utcza a megtelepedes korara esik, mert a Templomtol
elnyugatnak esven, egy kdnydkdt latszik kepezni; Trines; vizsor; Ujsor.
- Kut: Cseh-kut, hagyomany szerint a csehek epitettek, kdzeieben a
emplomnak, kitiind ivd vizet szolgaltat. Tudva levd dolog, hogy az elsd korban
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olasz, es Cseh orszagbol bevandorlott szerzetesek szoktak magyarhazankban
epitteni varakat, templomokat, monostorokat s. a. t. - tehat a hagyomany ossze
vag az elnevezessel.*
Patak: Galyga; - mar meg van magyarazva.
Posvany: Barina, ezen teriilet a falu kozt terjed el, esds iddben tehat
bekak kurutyolnak a vizszinen, - jelenleg szaraz es kiszikkadt.
Arok: Csdrsz, a Rakostol huzddik, a Valkoi, V.Sz. laszldi es turai hatarokon keresztul Jaszsagnak; — mar nehol nyoma sines, mert az erddsegek kiirtvak,
szantd fdldde alakittatak at a terseg. A V : Szt. laszldi es valkdi erdokben meg
nehol egy dl magas, es 2 - 3 dl szelesseget tiintet fdl. Kertek: Kdnya, lejtdsebb helyen hajdanaban mocsaros es bozotos buczkak
kdze szoritva, most mar szep kaposztat terem. - Tovabba: Kenderes, Kaposztas,
a mivelesi agtol kdlcsdndztek nevdket.
Halmok: Nagy halom, ezen valaha a Szt. ivany tiizet ugraltak estenkent
egy hetig enek szo mellett, — nyilvan ezen kdzmondas: "hosszu, mint a Szt.
Ivany eneke"; - a nepszokasra vonatkozik; - A ' tiizet szalmabol elesztettek, es
az ugraldt szalma csdvaval keziikben, ha ugras kdzt elcsaphattak, megtapsoltattak, es nekik jot jdvenddlve megdicsertettek: a leany azon evben ferjhez ment, a
legeny meghazasodott, a menyecske legszebb, legmagasabb kendert nydtt. Zdldhalom; Ddghalom, a kurucz vilagban itt nagy iitkdzet volt, mert 30 ev eldtt
a legeld feltdretven, tdmerdek csontokra, fegyver darabokra, es gombokra akadtak.''
Legeldk: Homok, deszkafenek, Csurgd melleke. —
Erdd: Haraszt, mar nagyobb reszt ki van irtva, es szantd fdldeknek feltdrve.
Csarda: Becsali, a Hatvanba vezetd ut mellett, az utast beszokta csalni az
iddben middn meg a meghamisitatlan bort a jambor eletii csardas egy polturan
merte, de most mar sinli a gyeren mutatkozo vendegeket, mert magas ar mellett
meghamisitott bort kis mertekkel mer a penz utan sovargd csaplar. - E ' szerint
nem becsali, hanem megcsah (: volna :). Utak: Verseghi, Boldogj, Hatvani, Zsamboki, Jasz Fenyszarui, es H^vizi; mindegyik ut azon helysegtdl veszi nevezetet, hova bekanyarodik.
Szdlldk: ne-szur, ezen diilld 30 ev eldtt plantaltatott be szdlldvel, csupa
homok buczka, berek es semlyekes helyekbdl alvan, a kdzvelemeny igy nyilatkozott: "no, beiiltettiik, de ugyan nem szur ott senki; - Kdkut, Kapzsi, ezen
teriilet middn szdlld ala kiosztatott, mindenki kapott rajta; - Merges, legjobb
bort terem; - Creg Sarkany-fa, kiosztaskor szinten megmerhetetlen katyiik es
berkekbdl allott, sarkanyt hitt a nep ott rejleni; - Unom, silany termesel szokta
a gazdat jutalmazni, kezdik linni. - Kutya=hegy, a faluhoz kdzel leven a kutyak
szoktak oda barangolni szdlld ereskor; Ujhegy, dnmagat magyarazza.
Retek: Farkasvar, a nadasok tdveben valaha ott sok farkas tanyazott, s
tenyeszett; - Beke; - Vizkdzi; — Gyurii=vdlgy, felkdru alakja miatt; —
Biidds=er, megszokott a szenaval rakott szeker siillyedni; — Pap ret; — Kenyervard=part, a regi jd idokben ide telepedtek a pasztorok deltajijan, es e helyiitt
vartak be az ebedet es kenyeret, barmaikat a messze elnyuld berkek kdzt hagyvan; - Tdkdspart, sok vizi tdk tenyeszett ott; — Td-szeg; - Versegi lit melleki;
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- Forras=part; - Szent Gydrgy=part, itt Szt. Gyorgy tiszteletere valaha kapolna (SIO']
allott, - most mar a nyoma sem lathato, csupan elporlott kodarabok;* Szekes; - Nagy=ret; Semlyes=alja; - Ganaj=szdg, a marha szokott itt delelni. Szantdfdldek: Hatarvdlgy; Baranyos; — Kdrtefa; - Hatvani utra jaro; Boldogi utra jaro; — Vizre jaro; — Semlyes part; - Hegyre=jard; Tdvises; — Galabos, ez valaha ret volt, vagyis kaszald, hatasabb leven, a kdriilte fekvd eres kaszalldkban termd szenat es sarjut ide szoktak az arviz eldl galabbittani.
Nadasok: Daru=halom, valaha darvak tenyesztek itt, — Nyilasok: SzentGydrgy td, az erintett kapolna kdzeieben; - Gyekeny farka, - Angyalnad, legszebb legmagasabb nadat szoktak itt aratni annak idejeben. A ' magyar, ha valakit ki akar emelni dszinte nyajas szeretetbdl angyali, dicsd, melleknevekkel
szokta illetni; Kelt Turan' 1864 Januar 30an
Horvath Elek jegyzd

Csdrgi Janos bird
[P. H.]

* **
1. Az eloadottak igen messze esnek a torteneti valosagtol. Tura elso okleveles emh'tese 1220. (Varadi Regestrum 258.) A X I V - X V . szazadban, lehet hogy elobb is, az Akos
nemzetseg birtoka. (Dl 7934., Bartfai 469. reg.) Zsigmond kiraly birtokaba keriil 1425-ben
mas Galga-menti telepiilesekkel es pusztakkal egyiitt, tole Cillei Borbala kiralyne birtokaba,
majd attol 1437-ben zalogjogon Brankovics Gyorgy rac despotahoz. (Engerl 197-204.)
Albert kiraly a Rozgonyiaknak adomanyozta - tobbek kozott - 1438-ban. (Dl 13 163.,
Bartfai 1223. reg.) A Rozgonyiak kolcsonos orokosodesi szerzodesenek kovetkezteben
1523-ban a Bathori csalad birtokaba keriilt. (Dl 24 653 stb.) Az 1510-es evszamot viselo'
pecsctet a X V I l l . szazadban vesettek, eddig ismert legkorabbi lenyomata 1763-b6l valo.
(PmL, Rationes pcrceptorales 1763/64. III.) Az 1510-es pecset X V I I I . szazadi keletkezesere
mar felfigyelt Gyarfas I . : (Adatok a magyar pecsettanhoz. Szazadok 1868. 4 9 2 - 4 9 3 . ) Tura
korabbi pecsetje 1672-es evszamot visel, illetve egy evszam nelkuli a XVIIP. .szazad elso feleben volt hasznalatban. Nem a szabadosai voltak a turaiak a hatvani varnak, hanem a rajai,
hiszen Tura 1559-ben a hatvani mirliva hasz-birtoka. (Kaldy 273. sz.)
2. Tura helyneveben a szlav 'ostulok'jelentesu szo rejlik. (Kiss 661.)
3. A Galga neveben talan a szlav 'sar, mocsar' jelentesii fonev szarmazekaval van dolgunk, de ez tovabbi bizonyitast kivan. (Kiss 230.)
4. A Hatvan helynev a magyar toszamnevbol keletkezett, de a nevadas inditeka es
reszletei homalyosak. (Kiss 266.)
5. Bujak vara 1308. elott epiilt, mar Csak Mate is ostromoltatta stb. (Fiigedi
113-114.)
6. A Cseh-kut minden bizonnyal Cseh csaladnevii szemelytol kapta a nevet, csehek es
danok jelenletere Turan nem ismeriink torteneti adatokat.
7. Forgach Simon 1594-ben itt aratott nagy gyozelmet Hasszan budai basa serege
folott, amelyik a koriilzart hatvani varat igyekezett felmentenL Nagyobb csatara a kuruckorban nem keriilt sor.
8. Szentgydrgy egykori telepiiles elso okleveles emb'tesekor, 1424-ben mar puszta.
(Dl 43 598.) Toalmasi jobbagyok valljak 1657-ben, hogy Szentgydrgy templomanak a romjait a tdrdkdk Hatvanba hordattak a var erositesehez. (PmL, Acta iudicialia miscellanea
antiqua 1657. no. 10.)
9. Tura lakossaga 1856-ban 3132, terulete 8647 hold.

158.

[512']

UJHARTYAN

Helynevek
Ujhartyan kozs^gbdl, Pest megyebol.

[512^]

1^ Ujhartyan kdzseg fekszik Pestmegydnek Pesti jarasaban, Pesttdl delkeletnek 5 mertfdlre, 1200 RCath lakossai,* sajat anya templommal mely
1796 6vbe epiilt kegy ura a fdldes urasag B Sina Simon.
2. E kdzseg csak telepitese dta melly 1760 kdriil tdrtent neveztetik Uj
Hartyannak bizonyossan meg kiildmbdztetesiil egy a megye vaczi jardsaban
fekvd Hartyantdl melly Vaczhartyannak is neveztetik. Hartyan nev a nagy
Kdrdsi Krdnikaba emhtve van mint Hartyan puszta, mellyet Nagy Kdrdsi lakosok mint legeldt birtak haszonberbe, telepitese 1760 tajan tdrtent Herczeg
Grassalkovits altal - 1853 dta B Sina Simon birja ki azt Herczeg Grassalkovits
drdkdsitdl a Gdddllei uradalommal meg vette.*
3. Csak mint Hartyan puszta fordul eld regibb iddben.
4. Mint kdzseg 1760 dta emlitetik - regibb iddbdl a kdzseg leveitaraba
nem maradt fel egyebb, mint egy terkep 1773bdl melly terkep szerint a kdzseg
hatara ki osztatott a lakossagnak.^
5. Elsd lakosok magyarok voltak leg inkabb Herczeg Grassalkovits cseiedjeibdl, de ezek a' silany homokos hatarba meg nem eihetven birtokukat el adogattak leg inkabb Haraszti es Soroksari nemet ajku egyeneknek.
6. A helynev eredeterdl semmi tudomas nincsen.*
7. Az eld forduld diilldk nevei - Iskola diilld, mert az Iskola ezen diilld
mellett van, — Borbeiy diilld, mert a Borbeiy haza e mellett van. Sau sutten
diilld, mert ezen kiildmben szantd fdld diilloben van egy mocsaros helly, mellyben a sertes nyaj szokott delelni. — Drach morost diilld, mert ezen szantdfdld
diilloben van egy igen mocsaros es zsombekos nadas hely, melyben a hajdani
babonas nep azt hitte hogy sarkany tartdzkodik. Kesely hegy diilld ezen
diilloben van egy Kun halom forma domb, mellynek teteje fekete fdld alja
pedig feher homok. Tdbbi diilldk: Szeies diiUd, hoszii dulld, felsd dulld, alsd
diilld, fertalyos diilld mert a' 1/4 telkes gazdak biijak.
Szomszedjai e kdzsegnek Gydn, Alsd Dabas, felsd Dabas, Kakuts kdzsegek, - Pdtharaszt, Vatya es Hernad pusztak.
utolsd posta hely felsd Dabas.
Puszta templom hely vagy epiilet hely a hatarba nincsen, mellybdl gyanithatd volna hogy valaha kdzseg volt.*
Kelt t^hartyanban 1864 Januar 28an
Radimeczky Mihaly Jegyzd.
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1. Ujhartyan lakossaga 18S6-ban 106S, Hernad puszta 176 es Vatya puszta 65,
osszesen 1306; teriilete 11 757 hold.
2. Ojhariyan 1546-1559-ben lakott telepules Hartyan neven (Kaldy 244. sz.), a X V U .
szazadban puszta, Grassalkovich Antal 1764-ben nemet telepesekkel nepesittette be.
(Dercsenyi n. 229.)
3. Ojhartyan elso okleveles emh'tese Hartyan neven 1276. (Dl 942., Bartfai 82. r ^ . )
4. A Hariyan helynevnek a regi Harkjan valtozataban talan a magyar regi horka
meltosagnevnek, illetve a szemelynev! attetellel belole alakult helynevnek egy idegen -ian
vegzodessel bdviilt alakja itijlik. (Kiss 340., 675.)
5. Hernad g y k o r i telepiiles, jelenleg lijra kozseg; elso okleveles emlitese 1390. (Csanki
I . 29.) Lakott telepules 1546-1559-ben (Kaldy 215. sz.), a X V I l - X X . szazadban puszta,
kozsege alakult, 1 9 4 6 - 1 9 4 8 aprilisaig Alsohernad, 1948 majusatol Hernad neven nagykozseg
(Helysegnevtar 1947.) Vatya g y k o r i telepiiles ebo okleveles emlitese 1302. (Dl 1630., Bartfai
161. reg.) Kisebb telepules 1546-1559-ben. (Kaldy 380. sz.) A X V I I - X I X . szazadban
pusztai

159. UJPEST

[518^

^
g64

Helynevek
Uj pest kozs^bol, Pest Rlis Solt megyebol.

[518^1

Pest Megye, Vaczi jaras, Godolloi kerulet szeknek neve hova a kozseg
tartozik Godollo. A kdzsegnek egyetlen neve Ujpest orszag szerte ismeretes, a lakossag all
Magyarbol, Nemetbol, es Tothbol, mas faj is van de ezek csak ideiglenes lakok, kik
nagy szammal keresik kenyeriiket a gyarakban.
Elsdbben Uj Megyer neveztetett miutan 1828ban Gf. Karolyi Istvan mint
Kaposztas Megyeri pusztanak egyenld fdldbirtokossa, nevezett pusztanak egy
reszeben 300 • dlbdl alio hazhelyeket kihasitott es telepedvenyeket alapitotta.*
Nepesedett Pestrol es szomszed varosi es falukbdl.
Uj pestnek uj neve adatott 1836ban uj pest.
Kdztudomasbdl, miutan tdbrdl tdbre ndvekedett es gyarak felallitatak Uj
Pestnek neveztetett mivel td szomszedsagaban van Pest varosa.
Ujpest csak hdzhelyekbul all semifele mezd vel duldvel itt nem bir. Orszag
Ct Pestrol Vaczra Ujpesten keresztiil, fiok lit Rakos palota fele. Uczak nevei fd
ucza, Rakospalotai litza, Josef litza, es Vaczi litza.
Hataros es szomszed helysegek, Kaposztas Megyeri puszta haidan K. Megyeri
falunak hatarja a puszta templom romjai lathatok.* - Rakos palota helysege,
Pestvarosa, es az alladalmi kikdtdk. —
Kelt Ujpesten^ 1864 evben Januar 25en.
Hekes Bend mk
jegyzd

Klpel Lipot
Bird
[P. H.]
* • *

1. Karolyi Istvan grof 1831-ben nagyobb teriiletet adott berbe a Rakospalotahoz
tartozo Kaposztasmegyer pusztajabol szolo iiltetes oeljara, a telepesek Ojmegyernek neveztek
el hegykozsegiiket. Az Cjpest nev eloszor 1841-ben bukkan fel, 1844-re teljesen kiszoritotta
az Ojmegyert a hasznalatbol. (Kiss 6 6 7 - 6 6 8 . )
2. Sajnos a jelenkori epitkezesek megsemmisitettek az egykori nagyon fontos Megyeri
rev koruli regeszeti lelohelyeket a Duna balpartjan. (Bo'vebben lasd I R A S N E M E L I S K . :
Kozepkori falvak Pest hataraban. Arch. Ert. 1975/2. 2 2 4 - 2 2 5 . )
3. Ojpest lakossaga 1856-ban 1074, terulete 95 hold.

160. UJSZASZ

Helynevek

1^14^

Ujszasz k6zsegb6'l, Pest megyebol.
lof A kozseg tartozik: Pest Varmegyebe, Kecskemeti Jarasba. |514v j
2or A kozsegnek csak egy neve el, mely e' neven ismeretes orszagszerte.
3"r Ojszasz hajdan valosziniileg Oj-jasznak neveztetett, a' mennyiben a',
hagyomany litjan tudva van, hogy a' Tdrdk uralom idejeben a' Jasz berenyi
lakosok vagyis jaszok foglaltak el, es azt mint akkor meg pusztahelyet Uj-jasznak
neveztek el, mely elnevezes kesdbb kdnnyebb kiejtes okaert Ujszaszra
valtozhatott.* 4^^ A Kozseg mint illyen kdriilbeliil 1120*^ evtol fogva emUtetik, az eldtt
egeszen puszta vala.* S^"" Nepesitese az orszag kiildmbozd videkeibol tdrtent, miutan az elsd
allandd lakosok leginkabb ide szegdddtt videki pdsztorokbol, es cseledsegbdl
lettek.^ 6^^ A ' kdzseg nevenek eredeterdl hagyomany utjan nem lehet egyebet
tudni, mint a' fentebb (3*^ pont alatt :) eldsorolva van - .
7 " A kdzseg hataraban tdrteneti elnevezessel bird helyek, mint kuldndsen
emUtesre meltdk epen nem fordulnak eld, sot az egyes kitiindbb reszek nevei is,
mint p. o. Nyaralo halom, Csikd kert, - szinte azt igazoljak, hogy a' kozseg a'
regibb korban egeszen puszta leven, szelteben pasztorkodas szinhelye volt.
Egyekbent megjegyeztetik, hogy a' kdzseg nniltjara vonakozo bdvebb
adatok a' Meltosagos Bard Orczy Csalad leveltarabol volnanak merithetdk. Jegyzette
Virag Jozsef mk
Jegyzd

Vagd Mihaly mk bird

Helynevek

[516'
Pest megy^bdl

Ujszasz Kdzsegbdl.
1. Ezen Kdzseg fekszik kozvetlen a Zagyva folyo mellett, Pest megyeben,
Kecskemeti szolgabiroi Jarasban, Szolnok Abony videken. -
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2. A kozsegnek most csak egy neve el, mely eredetileg
3. is ugyan az volt, es orszagszerte e' neven ismeretes.
4. A kdzseg mint illyen a' legregibb egyhazi anyakdnyvben Rekas szomszed
kdzsegben - hova kezdetben filialva volt - , 1740>k evben emlitetik legkorabban.
5. Nepesitese leginkabb Gydngyds, Heves, es a' Matra alj videkerdl tdrtent amint ezt a' lakossag legdregebbjei allitjak —.
6. A Kdzseg nevenek eredeterdl, es ertelmerdl sem hagyomanyilag, sem
irasbeli emlekekbdl nem lehet tudni semmit. 7. A kdzseg hataraban eldfordulo nepies elnevezesii helyek kdvetkezdk:
Malomszdg: egy szigethely es szantd fdld a' helybeli Bard Orczy Gydrgy fdldes ur
birtokaban - melyet a' Zagyva ket aga kdriil dvedz, kdzel az itteni vizi malomhoz.
Kutyina: a' lakossag birtokaban levd 529 1/2 hold kdzlegeld mely a' Zagyva folyd
altal egy oldalrol egeszen bekeritve van. Brunt: egy resze a' hatarnak, mely szanto
fdld, legeld, es kaszald is. Czigany lapos; Legeld ter es kaszald egy ret mellett,
melyen a' vandor cziganyok hajdan letelepedni szoktak. Dinnyes halom: egy kisse
dombos hely szanto fold melyen valamikor sikeres dinnye termeles iizetett. Rdzsas: egy nagy resze a' hatarnak szantd, kaszalo, es legeld reszekbdl alio, melyen
hajdan igen diis vadrozsa, es malyva bokrok diszlettek, melynek nyoma itt ott
maig is lathatd. Nadaskiit lapos: egy erhajlat, mely nadas, es gazos fiivet terem- • •
Gdbdly jaras: egy majorsag, melyen hajdan egyediil gdbdly dkrdk, es hevero
marhak jartak.*
Hosszu hat: egy magasabb hosszukas fekvesii szantdfdld, a' hatar nyugati
feleben. Szarvas fir: egy lapaly melyben gyakran viz szokott allni, aradas idejeben
pedig felette sebes es mely vizet foglal magaban — azert is el van latva, mely:
Szarvaser hidnak neveztetik. Tapid: egy resze a' hatarnak melyen keresztiil egy kdzdnseges csatorna altal
a' Tapid patak vize a' Zagyva medrebe vezettetik - .
Sds ut. egy az egesz hataron kelettdl vagyis Szolnok feldl nyugotnak vagyis
Tapio Szele kdzseg fele keresztiil futd lit, mellyen hajdan — meg a' szolnoki
vaspalya nem letezett, Szolnokbdl a Pesti oldalra sot szoktak szalh'tani. Kelt djszaszon* 1865'^ evi November I4en
Viragh Jozsef mk
jegyzd

Vagd Mihaly mk
Bird
[P. H.]
* • *

1. Az eloadottak helytelenek. Ujszasz neve mindenkeppen ujonnan telepiilt szaszokra
utal, lasd a szomszedos Szaszbereket is. (Kiss 668.)
2. djszasz elso okleveles emlitese 1424. (Gyarfas I I I . 581.)
3. Ujszasz 1546-1559-ben nepes telepules (Kaldy 130. sz.), 1 6 4 7 - 1 6 8 3 kozott 0,5
portas hely, 1686-t61 elpusztasodik, 1744-ben jelennek meg az elso telepesek, 1754ben 5,
1760-ban 11 adofizeto csaladfoje van. (Petroci 131., Kosary 16.)
4. Valosziniileg helytelen magyarazat, a helynev masodik eleme, az 'artany' szerint
inkabb a sertestartas koreben kell keresni a helyes nevmagyarazatot.
5. Cljszasz lakossaga 1856-ban 2481, terulete 9924 hold.

161. U R I

Helynevek

[520^

Uri kozsegbol, Pest megyebd'l.
Pest pilis es Solt t. e. megyek pesti jarasaban fekszik IJri kozseg, tartozik
pestvarossaban szekelo megye hatosaghoz e' videknek valami mas elnevezese nem
tudatik.
IJri egyediil ezen nev alatt ismertetk, maskenti elnevezeserdl mit sem
tudunk.
A' piebaniai tdrtenet leirasaban rdviden annyi emh'ttetik hogy 1700ban
plebanos volt Uriban, az eldtt mi volt Uri, vagy laktak-e, vagy csak akkor not ki a'
fdldbdl mint a' gomba egeszen ismeretlen, lehet erre nezve hogy a' Baro Revay
Simon umak ^s a Tahy csaladnak kik fdldes urai voltak a'kdzsegnek, leveltaraik
bdvebb felvilagositassal szolgalhatnanak.*
Honnan lett benepesitesrdl semmit sem tudnak, egyes csaladok, melyek
kesdbb telepedtek le Uriban, magyar hon kdldmbdzd videke 's kdzsegeibdl
szarmaztak.*
Cri nev eredeterdl tellyesseggel semmit sem tudunk."^
A ' kdzseg hataraban eldforduld hely nevek:
a) Szilvdlgy - szilfdle: liajdan szilfa erdd volt ktildnfele gyiimdlcs fakkal
vegyest, most hegyes volgyes szantd fdld.
b) Nadasvdlgy ket part kdze szorult hosszu keskeny ret, hoi maig is itt, ott
nad terem, melleke kdzdnseges kaszald ret Tapio Szecsoi es Tapio Sagi hatarral
erintkezik.
c) Naplas, neveredete ismeretlen a' kdzseg keleti reszen szep sik szantd fdld.
d) Nyijzd vdlgy, kdzdnsegessen barom alias szokott lenni, hoi tdbb marha
elesett's ott szoktak megnyiizni, kis kiterjedesu sovany kaszald.
e) Nagy ret, kiterjedesetdl vette nevet jd kaszald ret Zsiger puszta hatarat
erinti.
f) Pdkahegy, neveredete ismeretlen, sovany sik szantd fold Zsiger puszta es
Gomba kdzseg hatarara ddl.
g) Vidartany, hajdan ezen a' tajon bizonyos Vida nevu mehesz volt kdriil
arkolt tersegen, ez elpusztulvan csak az arka maradt, igy neveztek Vidaarka, innen
szarmazott a' mostani elnevezese. Gombai hatarral erintkezik. Sovan szantd es
kaszald ret.
h) Ebhiit, neveredete ismeretlen, egy ki szerii hosszas domb, agyagos sovany
szantd fdld.

[520^]
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i) Alberczila,- ezen resz erdo es gyiimdlcsds leven bizonyos Albert nevii
csoszrol vette volna nevezetet, hegyes volgyes agyagos sovany szanto fdld, Gombai
hatarra diil.
k) Nadas, mai napig is nadtermd hely, a' mellette levd retet alakjanal fogva
tofarkanak nevezik jd kaszalo ret.
1) Kis ret, ket hegy-koze szorult keskeny kaszalo ret, vegig vonul rajta a' falu
kdzepen fakado nevtelen forras, mely csekelysege miatt a' hatarban elenyeszik.
m)'Ludas, kdzel leven a' faluhoz ludak szoktak meglepni innen szarmazott
a' neve, Jd minosegii kaszalo ret.
n) Kopaszberek, regenten siirii berkek voltak ezen helyen most pedig kopar
kaszalo ret, mas eredeti nevet nem tudjuk.
o) Kiserdd, kis kiterjedesii cseplye erdd volt, most pedig szanto es kaszalo
ret, Gombai hatarra diil.
p) Kdzep erdd. Mdr ket erdd koze szorult terseg kopdr legeld es szdntofdld,
Gomba hatdrral erintkezik.
r) Keresztes vdlgy Erdo leven a' mai napig is, hajdanaban fat lopni mentek
az erddre csoportossan mit a' csosz ellenzett, a' falopdk a' csdszt a' fahoz
kotoztek, segitsegere senki sem erkezven ott meg is halt, azon fabol a' csosz haldla
emlekere keresztet faragtak, innen szarmaztatjak nevet — egy resze most Jo legelo.
Farkasd puszta hatarral erintkezik.
s) Messzelatd, a' hatarban Jd emelkedett hely, honnan tavol videkekre lehet
latni hegyes agyagos legeld. Mende kdzseg es Sz: Istvan puszta hataran nyulik el.
t) Remete vdlgy, hagyomany szerint ezen vdlgyben valamikor remete lakott,
most ritka erdd kopar legeld.
u) Szoros, egy Jo magas domb oldaloni siirii erdd, mas eredetisegerdl mit
sem tudnak.
v) Hosszu vdlgy, fekvesenel fogva tartja nevet, sovany agyagos legeld, Oszlar
puszta es T . Siily kdzseg hatdraval erintkezik.
Kelt Uriban* Januar 25 864.
Juhasz Balazs mk
Jegyzd

Nagy Illes
bird
Kovats Janos
Tdrven biro

• * *
1. Uri elso okleveles emh'tese 1252. (Dl 363., Bartfai 3 1 . reg.)
2. Cri 1546-1559 kozott nepes telepules (Kaldy 233. sz.), 1647-1668 kozott 3,
1683-ban 2 portas hely, 1686-ban puszta, 1689-t6l telepiil ujja, 1695-ben 1,5 portas falu,
1704-ben 17 katonat ad a kuruc seregnek (Kosary 17., 73.), 1715-ben 49, 1728-ban 76 stb.
adofizeto csaladf^e van. (Petroci 137.)
3. A szemelynevkent is hasznalt magyar ur fonevnek birtoklast kifejezo szarmazeka,
tulajdonkeppeni ertehne 'ure'. (Kiss 671.)
4. Uri lakossaga 1856-ban 1511, teriilete 3607 hold.

162. i J L L O

Helynevek

[522'

iJlld kozsegbol, Pest, Pilis, Solt t. e. megyebol.
1 so pontra Pest megye pesti jarashoz tartozik.
2''^ pontra A ' kdzseg orszag szerte Ullo nev alatt ismeretes.
3^^ pontra E ' kozseg a' falu legvenebbei elott is csak Ullo nev alatt volt
ismeretes.
4ik pontra. Ismeretlen.'
5'k pontra. Ismeretlen, - csak annyi van tudomasul: hogy 1727 eldtt e'
kozseg keves kivetellel helv: hitv: lakosokbol allott, 1727be azonban, a' Rom
Cath: altal tulszarnyaltatvan mar a' fenti evben, a' matricula mint a Rom: Cath:
mind pedig a' helv: hitv: reszrdl RCath: lelkesz altal vezettetett, - 1752b':n
egeszen uj Rom: Cath: templom epittetett.* 6''^ pontra, - semmit.^

[522^]

7'k pontra, A Pest megyeben szokasos nevezetek hasznaltatnak.
KeltiJlldn 1863. Dec. 15cn.
Poppel Karoly
jegyzd

Beky m Janos
bird
[P. l i ]

_m

(524r]

ex 865.
Helynevek
iJlld kozsegbol Pest PiUs ^s Solt t. e. Megyebol.
Az isd kerddpontra.
Pest Pilis es Solt t: e: Megye pesti jarasaban eppen ott, a' hoi a'
"Cserhdtnak" nevezett videk melly hegyekkel es bokrokkal van boritva vegzodik, - kezdetet veszi Olid kdzsegenek hatara; - e' kdzseg a' pest-szolnoki
nagy orszag iit menteben egyutt 's egy irdnyban fekvd tdbb falvak
csoportozataval, Monor Mezd varosat is beleertve azon tajekon esik, mellyet
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koznyelven "Pest elej^nek" neveznek azert: mivel a' Szolnok feliilrol Pestre
szandekozok itt szoktak keresztiil utazni, sot allomast is tartani, mi6rt is az ezen
oldalrol utazdk altal 6x1 legkdzelebbi pesti uttza is, tJlldi ut n6w alatt ismeretes.
A ' 2ikra
E ' kdzseg orszagszerte csupan csak t)lld ndven ismeretes, — minden fde
ajkuak altal egyediil tjlld elnevezest nyert, mas n^v egyaltaljan fogva senki altal's
sehol sem alkalmaztatik rea. A'3ikra
Hajdanaban sern volt Ullo kdzsegenek mas elnevezese, sem mask^pen nem
iratott, a' falu veneinek emiekezete vagy regibb irasok szerint. A ' 4ik pontra.
1 in'i^ evben Petneki Ferencz volt az 1 so Plebanos Dlld kdzs^geben - Anya
kdnyvei 1767'^ ev dta vezettetnek; ennel regibb adatokat Ullo kdzsdgere
vonatkozokat; sem a' falu venei ajkairdl, sem irasbeli kutfdkbdl szerezniink nem
sikeriilt, 's ennel korabbi iddktdl sem szobeli hagyomanyaink, sem irott adataink
nincsennek. [524^]

Az 5'k pontra
Sem szdbeli adatok, sem hivatalos vagy hiteles iromanyok nincsenek kezeink
kdzdtt, sem nem szereztethettek 's gyiijtethettek ollyanok mellyek nyoman
felderithetd lenne hogy honnan nepesitetett legyen's telepitetett volt ide le Olid
lakossaganak ds eleje.
A ' 6ik pontra.
Szo hagyomanyok szerint, de a' falu venei emlekezetere is Olid kozsege
hataranak nagyobb resze felette sok alio vizektdl volt elboritva, ezen az iilldi
fdldeken veszteglett 's mintegy ott iilt vizek miatt neveztethetett ezen kdzseg
Olldnek, - a' hataraban allott, 's regente kiszaradni nem szokott viz azonban
ujabb idokben koronkent nevekedd aranyban fogyni kezdett elannyira: hogy
jelenleg csak esds esztenddkben mutatkozik viz az alantabb fekvd sik fdld
talajokon. —
A ' 7ik pontra.
Hosszu berek mezd - a' fdldek mellett hosszan lenyuld tdr l^v^n, a' miatt
Hosszu Bereknek neveztetik. —
Kistelek tehen jaras volt, mint pot 's mellek legeld — kisteleknek
neveztetett. Jegenye kut, — az ottani kutnal volt jegenye fakrdl neveztetett igy ezen
mezd. fiszak keleten kdvetkezd szantdfdldek fekszenek ugy mint:
Tdfa borok diilld egy ott maganosan allot fa tdverdl neveztetik igy. Hosszuberek melletti duld, a' Hosszu berek mezds^gre dulven innen vette
nevezetet. —
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Czegledi orszag iit diillo, mert a' Pest Czegledi orszag ut menteben van. Delnek van a' Golyas diilld, melly regente erdd volt, a' koltdzkodd golyak
idoszakaszonkent szokott ottani tartozkodasa miatt neveztetett igy el meg akkor
mikor labas erdo volt, mely kiirtatvan felszantatott. Nyugaton fekszik a' Nagy szekes diillo, — fdldjenek szekes volta's nagyobb
terjedelmnel fogva nyerte ezen elnevezest. fiszaknak diil a' Belendekes, maskep Kiss Szekes dulldnek is hivjak, a'
hihetdleg valaha ott bovebben felburjanyzani szokott bilindek novenyek sokasaga
miatt, illetdleg fdldje egy reszenek szekes mindsegenel fogva neveztetik igy,
megjegyeztetven: hogy ezen diildben fekszik a' Zsaroka- es Oszpora-hegy,
mellyek a' kdrnyekbeli kdznep ajkain eld elbeszeles szerent a' Tatarjaras idejeben
ott lefejezett ket vezereinek 21saroka es Oszpor neveikrdl nyertek volna ezen
elnevezesdket, — e' volt hegyek azonban mellyeket a' meg eld venebbek homok
halmoknak ismernek, annyira szetmallottak 's elkoptak immar: hogy jelenleg a'
tdbbi ronasaggal, majd nem egyenldre sik szanto foldeke vallottak, mint a'
fovenyes talajt szetszort fergeteg szelvesz es viharokkal, mind pedig az iszapul
elhordd esdk es ekevas altali koptatasanal fogva, - ennek utanna kdvetkezik szinte
eszakra
a' Hosszu diilld - melly azert, mivel ez homokos mivoltanal fogva hosszabra
volt merve mint a' tdbbi diilld, - neveztetik Hosszunak. Eszak nyugatra van a' Juhalias diilld, a' regente ott letezett juhok allasa
miatt hivattatik Juhallasnak. —
Kdhatari dulld, — azert neveztetik igy, mert hatarhanyas helyett egy nagy
ko all ott a' fold szinen. Manya ret diilld, - most szantdfdld, regente ott sok kaka termett, esos
iddben mos is vizenyds — neve valamelly regi birtokossa neverol ragadhatott ra. Nagy vizi diilld, - regente alio viz helye volt, most szantdfdld.
Kaposztas diilld, - ott regente kaposzta termesztetett, - az alsd reszet ezen
diilldnek vizbanyanak neveztek, mert sok viz allott ott hajdanaban, - masodik
reszet Magyar tdnak hiyjak azert, mivel nehai Magyar Istvannak fdldje vegen
fekszik, a' harmadik reszet pedig Pap retjenek nevezik, mivel monda szerint a'
helybeli Pap retje regente ott lehetett. Legeld
Szaraz hegy allja, - azert neveztek Igy: mivel kiemelkedd domb menteben
van. —
Puszta
Lob puszta, - Oil6 kozsegehez kdzigazgatasilag van kebelezve, regente ott
falu volt, - Egyhazanak omladekai most mar felette figyelmes fiirkeszet utan is
alig eszlelhetdk, mi volt a' hajdan ott letezett falu neve, mikor pusztult el,
valamint az is hogy miert hivjak Ldbnek az a' reszbeni szohagyomanyok es irasbeli
adatok hianyaban meg csak valosziniiseg fokaig sem lehete kinyomozni, ^s
felderiteni, a' puszta nines benepesitve,* - van ezen pusztaban egy tanya, mellyet
Tornyos Ldbnek hivnak, azert: mert az ottani magtaron egy torony volt

I^SS""]
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alkalmazva, a' Tornyos lobi tanyan az illeto pusztabirtokosnak gazda tiszti laka's
gazdasagi dpiiletei leteznek. Kelt tjlldn* 1865. November 14"
B6ky m Janos
biro

* * *
1. iJllo elso okleveles emlitese 1289. (Bartfai 126. reg.)
2. UU6 1 5 4 6 - l S 5 9 - b e n nepes telepules (Kaldy 153. sz.), 1647-1683 kozott egy
portas falu, 1686-1692 kozott puszta, 1693-ban egy portas hely, 1704-ben 12 katonat adott
a kuruc seregnek (Kosary 17., 73.), 1715-ben 21 adofizeto csaladfoje van, 1727-ben
PiispokszUagyrol 15 betelepiilo csalad erkezett, 1728-ban 57 adofizeto csaladfot irtak ossze.
(Petroci 136.)
3. tJUo neve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, (JUonek hivtak
Arpad fejedelem masodik fiat is, a nev elozmenye otorok szo, jelentese Tcormanyzo,
uralkodo'. (Kiss 674.)
4. Lob es Tornyostelek egykori telepulesek elso okleveles emlitese 1323. (Raday It.
45.) A z eredetileg ket telepiiles elpusztasodott es terulete, neve Tornyoslobbe osszeolvadt.
Lob 1559-ben pusztakent szerepel a budai szandzsak osszeirasaban. (Kaldy 333. sz.)
5. Ullo lakossaga 1856-ban 1618, Lob puszta 48, osszesen 1658; teriilete 5735 hold.
Lob puszta 2344 hold, osszesen 8079 hold.

163. t)ROM

Helynevek

[526']

Urdm kdzs6gb51. Pest megyebol.
Orom.

[527']

Pilis megyeben. Keriiiet, Jarasban fekszik. Foszolgabiroi szekhely Buda,
szolgabirdi 6Buda. E helysegrdl soha mas nev nem hallatszott mint IJrdm, eredeterdl a nep
venei mitsem tudnak, mivel 1739 evben itt uralkodvan a "Pestis", majd az egesz
kdzseg reszint kihalt, reszint kivandorlott^ Fekszik e helyseg a Pilisi hegy lancz tdve kezdeten, mely hegy lancz
Esztergomnal vegzodik. - Mostani lakosai tiszta nemetek, eredetdk esmeretlen,
alkalmasint csddnep. Urdmben feltalalt regisegek meltan gyanitjak, hogy hihetdleg rom. gyarmat
volt, vagy legalabb tdbb rom. taborok szinhelye sok ideig. iszor Romai penzek meg Ucinius nepvedndk idejebdl (Tribinus plebis) 494.
Krisztus sziiletes (utan) eldtt.'
2szor Sok romai sirok szepen faragott kdkoporsok fddellel, a melyekben
holt tetemek karddal sarkantyukkal talaltattak. 3szor Lazareth nevii diildben Borosjendi helyseg td szomszedsagaban sok
emberi csontvazak talaltattnak, melyek regenten temetot vagy legalabb csatatert
jelentenek.
4-"er Vagyon itt egy kooszlop a Rom. Cath. temetonel felaliitva, e felirassal
es formasagban:
I . M. PCAES.
M. A U R E L
365
^1.1. S. S. V A E R S
[a tdbbi ket sor olvashatatlan. - ]
Imp. Coes. M. Aurel 1 1 . 8 5 vers, mely romai hatarjel lehet (Meilenweiscr) de
tudjuk az 6 tortenetbdl hogy M. Aurel 170 180 evben Krisztus utan 13 evig
csatarozott Pannoniaban markamaiiok quadok ellen, kik mas German 6s szarmata
nepekkel a del dunai tartomanyokat pusztitottak. - M. Aurel pedig ezekkel 9
hadmenetet tett valtozd szerencsevel es Becsben halt meg, - hihetd, hogy ezen
nemet nep tdrzsdkdk a pilisi he^lancz erdeibe sokat bolyongtak es itt Urdm tajan
csataztak a rom. seregekkel. —
ijrdmnek mint helysegnek neve legeldszdr eldfordul 1136 evben Fejer
Codex Diplom. Tom I X . Vol 4 pag 137.^ Meg 1727 evben a Budai Qarissa
apaczak birtoka volt. -

[528']
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Ezek megszunven Kiralyi Kamara birtokava lett, miglen 1799 kiralyi
adomanykent Jdsef Fdherczeg Nador birtoka Idn, most atszarmazott gyermekeire
Istvan es Jdsef Fdherczegekre. -

[528^]

[529']

Nevezetessegek:
iszor Orosz Mausoleum, sirkapolna, mely alatt Alexandrino Pawlovna orosz
Czari fdherczeg asszony (volt Nador Josef fdherczeg elsd neje eltemetve vagyon. A Kapolna gazdagon van ekesitve draga kdvek es arany kepekkel 19 font v^sett
aranytablas misekdnyv, egy tiszta vont aranytablaban kdtdtt nagy orosz biblia,
harmincz ezer darab arany becsii.^ Egy pap mindig itt lakik oroszorszagbol (telen Budan lakik). A koporsot
csak akkor nyitjak fel, melyben a test be van balzsamozva, mikor ezen papok
valtoznak. Csak ezen Kapolna meg nezese meg erdemli hogy Urdm helyseg latogassa az
aki szeret ily ritkasagokat latni. Nevezetes itt a helyseg vegen kelet fele egy drvenye, mely gdddr
(farkas-gdddr) 15 dl mely 20 dl szeles, mely zaporesdk, fdlhdszakadasok
alkalmaval tdbb ezernyi ako vizet az ott dsszepontosult arkokbol elfoglal, es 1/2
dra alatt elnyel. - A feneken leven egy nyilas a melyen eltiinik a viz, talan valami
folydval vagy tengerrel (communicatioja) dsszekdttetese lehet. —
Vagyon itt kath. templom (1765) Plebania es iskola (1820 evrdl) 615 a
lakosok szama, a melyek kdzt 2 muszka enekes.* — A telkek szama 15.
A lakosok eletforrasa bor es tqjeli ipariizes, a nep szorgalmatos es munkas.
Meg megjegyzendd leven, hogy Urdm kdzsegben a tagositas 1860 evben
bevegeztetett, es ezen kdzseg hatara a kdvetkezd diildkre felosztatott:
iszor beltelkek

2szor stadler Acker
3szor Stadleraussatz
4szer Krautl'ander
5szbr Kirchen=Acker
6szor Leimetterthal
7szer Lager=Acker
gszor Zigeunergassel
9szer Gemeindeviesen
IQszer Kalvarienberg-Acker
1 iszer petersberg
12szer Mittenberg
13szor Fuchsenberg
14szer Valdl=Xcker
ISszor Puszta=Hugl
16szor puszta=Acker
nszer Presshauser
18s2or Bergl=Acker
19szer Steinberg
20szor Bergaussatz=Veingarten
21 szer Lange Veingarten
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22szer Alte Aussatz es
23szor Viesen=Aussatz=Veingarten.
A hatar osszesitese • olekben szamitva:
209174
I.
Urasagi birtok
55701
II.
Szabadosok
1025215
I I I . Volt Orb6resek
;
159955
IV. Szollok
.
7010
V.
Pinczehelyek
1524760 61 vagyis
V I . Haszontalanok
952 hold 1560 • dl, egy hold 1600 • dllel szamitva. V6gre, minthogy az uj elkeszitett telekkdnyvi munkalatok a Tettes Cs. Kir.
fdldbecsldsi fdlsszollalast vizsgald feliigyeldseghez Budara a varba kamaralis
epiiletben beadattak, nines szerencsenk a mivelesi agakrol rendes kimutatast
felterjeszteni.
Kelt, Urdmbe 1864 6vi Februar 2an
Thoma Antal mp
jegyzd

Schmidt Anton
Richter
*

* 4>

1. Ucinius Stolo, Caius i. e. 376-ban neptribun (tribunis plebis), i. e. 367 utan eliteltek
azzal a vaddal, hogy az o kezdemenyezesere hozott foldtorveny ellenere jart el.
2. Marcus Aurelius (i. u. 1 6 1 - 1 8 0 ) csaszar a markomannok es quadok eUen
169-180-ig haboruzott, Vindobonaban (a mai Becsben), hah meg 180. marc. 17-en.
3. tJrom elso okleveles emh'tese 1302. (Dl 98 0 6 1 . , Bartfai 163. reg.) Talan a magyar or
tonek -em kepzos szarmazeka, credeti jelentese malomkovek fejtesere alkabnas hely lehetett.
Hangtestet az iirdm novenynev magahoz hasonitotta. (Kiss 674.)
4. Az 1800. febr. 1-en elhunyt Alexandra Pavlovna herc^no, I . Pal orosz car leanya
temetkezesi helyeiil epittette ferje, Jozsef nador, epiteszevel, Heppe Szaniszloval 1802-ben.
(Dercsenyi I I . 2 4 2 - 2 4 5 . )
5. Urom lakossaga 1856-ban 589, terulete 925 hold.

164. VAC

[539']

Helynevek
Pest, Pilis, 6s Solt torv^yesen egyesiilt Varmegyekben
kebelezett Vdcz varosabdl.

[539^]

[540']

[540^]

Mindenek eldtt megemlitendd, hogy a Nagy Meltdsagu magyar kir.
Helytartd tanacsnak 863ik evi November 9en 79344 sz. a. kiadott s a megyei
hatdsag altal 21579. sz. a. masolatban attett a helynevek gyiijtese, es ertelmezesere
vonatkozd k. intezmenynek kelldkep megfelelni az engedett idd rdvidsege miatt
alig lehetett; mas reszt ily fontos adatok gyiijtesere, es a szakkepzettsegii
tuddsokat is kifarasztd tenyek kifiirkeszesere egy terhes szolgalatban levd, s szaz
oldalrol igenybe vett hivatalnok - helyzete, s korlatolt erejenel fogva keptelen. Mert a helynevekre nezve itt ott elszdrva lehetd hagyomanyok, emlekek,
vagy iratok nyomozasara, s valami pozitiv hasznos eldalithatasara tdbb, s egyediil
erre szentelt idd igenyeltetik, s igy ezen csekeiy alabb olvashato sorok, a
gyorsasag, es az ezzel jaro feliiletesseg gyarld hibaiban szenvednek, s mint illyenek
hazank regi tdrtenelme, es a nyelveszet sdtet pontjanak megvilagitasara vajmi
gyenge alig pislogd mecset szolgaltathatnak, eleve kijelentven ezen
meggydzddest, hogy ezen sorok altal a kitiizdtt nagyszerd targy legkisebb
gyakorlati eredmennyel sem fog dregbedni.
A kdzldtt pontokat illetve:
1. Vacz varosa fekszik Pest Pilis, es Solt t. egyesiilt varmegyeben, a megye
felsd hatarat kepezi a Duna mellett.
2. Vacz varosanak jelenleg ket neve el s orszag szerte mind kettd egyenldn
ismeretes, es pedig magyarul "Vdcz", nemetiil "Waitzennek" neveztetik.
3. Legregibb iddtdl dta a tdrtenelemben e varos ezen neven fordul eld. —
4. A tihanyi apatsag alapitasara vonatkozd okmanyban Clemens, a
szentbenedek rendi apatsagi alapitvanyi okiratban 1075. Aron vaczi piispdkdk
vannak megemlitve; tehat mar ezen iddszakban Vacz varosa letezett; oly hiteles
okmanyok, mellyekben Vacz emh'tese eldbb fordulna eld, eddigele nem
ismertetnek.*
5 ° ' . A tatar pusztitas utan IVik Bela kiraly altal nemetekkel
gyarmatosittatott; kesdbb vagy is 1739-1740i^ evben a tdrdk hadjaratbol
hazajdtt katonasag altal behurczolt epemirigyben Vacz varos tdrzs lakoi majdnem
egeszen kiholtak. Althan vaczi puspdk 1741''' evben Vaczot ismet Burgundiabdl
hozott nemetekkel nepesitette be; innen ezen a duna melletti delre fekvd varos
resz mai nap is Burgundianak neveztetik; e helyen megemlitendd, hogy Vacz
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atalaban mindenkor magyar varos 16ven, annak tdrzs lakdit a fdld ^s szdlld
mivesek kepezik, az iparos es kereskeddi osztaly bevandorlott kiildmbfeie
idegenekbol ered, kdziildk ritka csalad talaltatik, mely helybeni szarmazasat az
dreg apaig fel vinni birna, azomban e jdveveny csaladok gyermekei egeszen
megmagyarosodtak.
6. Turdczy es Bonfini irok Vacz eredeterdl kdvetkezdket mondanak:
Ezen hely t. i . az ugy nevezett Nagyszal, es Vertes hegyek kdzdtt rengeteg
erddseggel volt fedve, a hoi is bizonyos Vacz nevii remete lakott, mely helyen l ^ ^ l ]
Geiza fejedelem varost epitett, s azt ezen remetetdl Vacznak nevezte; azomban e
ket ird allitasa ugy latszik tevedesen alapszik, mert ha all az, mi a 4ik pontban
foglaltatik, t. i . a tihanyi es Szent Benedek apatsagok alapitd okmanyaiban 1055.
es 1075. evekrdl vaczi piispdkdk emUtetnek, es ha mint ketsegtelen a vaczi
piispdksdget Geiza alapitotta, - mi a tdrt6net irok altal bizonyitatik, - s itt Geiza
templomot, piispdki lakot epittetett, es e piispdkseget kiralyi bdkeziiseggel gazdag
birtokkal megajand^kozta, kets^get nem szenved, hogy a piispdks^g alapitasa, es
szekes egyhaz epitese eldtt, Vacznak mar a jelentekenyebb varosok soraba kellett
tartoznia, mit a Duna mellett a hajozas, es kereskedesre kedvezd fekvese, s
term^keny foldviszonyok, a faval, es kdvel bd erddsdg miatt hazak epitesere
[541V1
alkalmas helyzete is igazol; nem latszik tehat valdsziniinek, hogy Geiza ki itt
piispdkseget alapitott, szinte a varost is epitette volna, - hanem inkabb hihetd,
hogy mar akkor itt varosnak kelle lenni, s Geiza azt nagyobbitotta, sot varat
epitett, s fallal kdriil vetetette.^ —
Felhozzak tovabba nemely irok, hogy Vacz a rdmai vilag uralom alatt rdmai
gyarmat volt, mely alitasok tarnogatasara 0-Buda, s Esztergom szinte rdmai
telepitvenyii varosok kdzelsege, tovabba itt talalt romai feliratu kovek, es penzek
bizonylatul szolgalnak.
Tovabba Bocatius Janos Kassai polgarmester, ki koranak legnagyobb
tuddsai, 6s irdi kdze tartozott - Bocskai Istvannyali kdvetsege alkalmaval Vaczrdl
mondja, hogy ezen varos regenten fenyes, - es gazdag emberek gyiilhelye volt, [542']
kiildndsen az ott levd harminczad hivatal altal jeleskedett.^
A mi pedig a Vacz nevet illeti, vallyon az a nemet "Waitzen" szdbdl, mi
buzat jelent, minthogy hajdan e tajon j d , es bd buza termes lehetett, vagy pedig
Roka kanonok alitja "Verovacz" nevii pataktdl, melynek jelenleg mar nyoma sem
tudatik, vagy talan Bel tdrtenet irdnak alitasa szerint e kdrnyeken telepiilt Vaicz
nevu neptdl venne eredetdt, es mikor adatott neki, es mit jelent e nev a
v^lemenyek sokfelesege es tdk6letlen ^rtelmii alitasok mellett biztosan
meghatarozni nem lehet.'*
7. E pontra: altalaban megjegyezni sziikseges, mi szerint noha a tdrtenelem
[542^]
litmutatasa mellett ligy latszik, hogy apainknak - Pannonia, es Daciaba tdrtent
bejdvetelekor - Vaiz varosa jelentekeny varos volt, valamint kesdbb is, az Arpad,
^s vegyes hazii kiralyok, iigy a regibb 6s ujabb bel mozgalom idejeben az akkori
viszonyokhoz kepest kiildndssen strategiai tekintetben nem kis szerepet
jatszhatott, mig a tdrtenelem, ^s nyelveszet tekintetdben legszegenyebbnek
mondhatd, mert ha bar sejteni lehet, hogy Vacz, melyben majdnem legeldszdr
alapitatott piispoks^g, erds varakkal ellatatott, 6s kdfalakkal megerdsitetett, Geiza
kiraly ide temetkezett; kiildndsen szomszedos Visegradi kiralyi var fenykoraban a
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vertes, es nagy szal rengeteg erdosegeiben vadaszatban gydnydrkodo kiralyok, es
fo urak, kiildndsen Hollos Matyas kedvecz mulato helye volt, emlekekben gazdag
epiiletekkel kelle ellatva lenni, fajdalom jelenleg mar alig lelhetni egy pontot, mi
ezen korra, s annak nagysagara vilagot derithetne.
De nem is csoda, mert a tatar, es torok pusztitasok e varost is tiizzel vassal
megemesztettek, lakosait kiirtottak; e csapashoz hozza jarult 1713ik evben ki iitdtt
roppant tuzvesz, 1775. evben pedig a rendkiviiH Duna vizar, 1739. 1740.ik
evekben diihongott keleti epemirigy, mellyek altal a jelentekeny epuletek,
leveltarak, s a tdrzs lakosok elpusztultak, s igy sem tortenelmi emlekek sem
szobeH hagyomanyok hatra nem maradtak.
Mind az altal megemlitendonek talaltatik a varos alhataraban a keleti reszen
levd retek, es szanto fdldeken meg jelenleg is igen jo karban talalhato, s teglabol
^puit eleg tagas vizvezetek, mely a szomszed Duka helysegen keresztiil kezdve
Vacz hataran a fold alatt vegig vezet, s az ugynevezett vaczi piispdki kdkert malom
arkaig nyulik, hoi ez elott jelentekeny halasto letezett; ezen vizvezeteket
nemellyek romai epitesnek tartjak, masok pedig tdrdk eredetiinek tartjak, es
valoszinuleg tdrdk epitveny, mert ezen csatornya a varost koritd tordk tabor, es
fiirddknek vizet szolgaltatott, jelenleg is ezen vizvezetek kristaly tiszta, egeszseges,
es hiis vizet bd mertekben nyujt.^
Ezen most erintett bizonytalan eredetii vizvezetek koriil a varos keleti
oldalan "tdrdk sancz" neven ismeretes foldtdltes romjai latszanak, mellyek az
ugynevezett szomszedsagban teriild tordk hegyi szdlldkkel osszekotve leven, ezen
hely a varost ostromlo tordk hadak menhelyeiil szolgalt, a honnan sancz nevezetet
vette.
Tdrteneti adatul megemlitendd, hogy a reformatio alkalmaval Vacz varos
felsd reszen az ugy nevezett "Kis Vacz" tds gyokeres magyar lakosai, kik Vacz
varosatol elkiildnitett kozseget kepeztek, s kiildn eloljaroval birtak, a reformata
vallast veven fel, a vallasi mozgalmak alatt lakasukat elhagyni kenytelenitettek, kik
is a nagy szal erddseg alatt levd gyada,* Katalin Pokolvdlgy es Monyok nevii
berkek, es reteken iitdttek fel lakhelyiiket, a honnan Josef csaszar uralkodasa alatt
a vallasi tiirelmetlenseg megsziintevel eldbbi lakhelydkre vissza kdltdztek, meg
nem e kiilon kozseget kepezett, s Nograd megyehez tartozott Kis-vacz, Vacz
varossahoz, s igy Pest megyehez csatoltatott, jelenleg csupan Kis-Vacz nevezete
maradt fen, a lakhazak dsszeepitven.'^
A jelenlegi neven dsmeretes Katalin, Gyada, Pokolvdlgy es Monyok retek
nev jelentdseget illetdleg bizonyosat aUtani nem lehet; annyi bizonyos, hogy ezen
helyisegek erddseget kepeztek, s az oda kdltdzdtt reformatus atyafiak altal
irtattak k i , s ezen hely reszek toldk kaptak nevezetdket; azomban ezen nevek mit
jelenthetnek kideriteni nem lehet; e nevek magyar hangzasanal fogva talan
filologiai nyomozas kedvezdbb eredmenyre vezethet.
Emlitest erdemel tovabba a legujabb kor egy emleke t. i . azon, a varos
felreszen Migazzi bibornok vaczi piispok altal Maria Therezia Kiralyne Vaczon
keresztiil utazasara emelt ligy nevezett "Diadal i v " mely vastag kdfalakon
nyugszik s koznyelven "kokapunak" neveztetik.
Mar a mi a hatarbani szdlld, fdld, ret, legeld s. a. t. eldfordulo helynevek
eredetet, es ertelmezeset illeti, a tdrtenelem es nyelveszeti tudomanyra
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vonatkozolag a legmelyebb kutatas sem kepes maradando becsii adatokat
nyujtani.
Mert mint fent mar erintett Vacz videke a regibb korszakban erddsegekbdl
alvan, a hadjaratok megsziinte, 6s a lakossag szamanak szaporodasaval kifejlett
fdldmiveles, kereskedes, es ipar iigy idezte eld ezen erddsegek rendszeres kiirtasat s
a fdldek nagy reszint szdlldvel beiiltettettek, reszint szantd fdld, es retnek
tartattak fenn, s minthogy ezen ipar mozgalmak az ujabb kor sziilemenyeiil
tekintendok, termeszetes hogy ezen helyisegek nevei a regibb esemenyek
jelentekenyebb viszonyaha nem emlekeztetnek, hanem kizarolag helyi erdeket
jelentenek.

[545

I . ) A helybeh szdlld hegyek kdvetkezd neven fordulnak eld:
Bacska, neve az elsd evekbeni bd szdlld termekenysegtdl latszik venni
eredetet, az alfoldi bacskasag hasonlatahoz kepest.
Czindrdka; az ott kora tavasszal termd aprd a vadsafranyhoz hasonld kek
viragoktdl.
Csipkes; az ott tenyeszd vad csipke rdzsa bokroktol.
Dids vdlgy; a diofaktol.
Fenyves; a fenydfaktdl.
Gombas; gomba termd talajatol.
Kutvdlgy: az ott levd kuttdl.
Kecskes: a kiiiltetes eldtt kecske legeld leven, nevet mint szdlld is
megtartotta.
Kdrtveiyes: tulnyomd kdrte termesztestdl.
Lato hegy: a Nagy szal hegy aljan, messze videkre nyit kilatast.
[546'
Nyulas: az ott tartdzkodd nyulaktdl.
Papp vdlgy: a szdlld hegyek regente nagyobb reszt papok tulajdona volt.
Pincze vdlgy: fekvese pincze alaku, nevet fekvesetdl kolcsdnze.
Patak fo: hajdan a nagy szal erddbdl eredd patakcsak agya s szdlldn futott
keresztiil.
Szentmihal hegy: az ott jelenleg is fenn alio Szent Mihal kapolnatol veszi
eredetet.
Tdrdk hegy: a Tdrdkdk e hegyrdl ostromoltak a varost.
LJjhegy legujabb szdlld iiltetveny.
Zsobrdk: tdt szo; koldiist jelent, hihetd, kedvezdtlen bor termese ruhazta ra
e nevet.
Kdvetkezd szdlld hegyek: Grdnar, Hermany, kdzep Maly, Sejcze, Spinyar, [546^
vasas nevek jelentdseget Magyar hangzasuk daczara a mennyiben erre vonatkozd
adatokkal a nep hagyomanyok nem bimak, megfejteni nem lehet; ezekrdl is
biztosan csak annyit lehet allitani, hogy mint kiirtott erdddsegek ujabb korban
ultettettek ki.
I I . Szantd fdldek diildk szerint kdvetkezd neven fordulnak eld:
Akasztofai difld; - az ott letezett akasztdfatol veszi eredetet.
Altany: az 1741"'^ evben volt vaczi piispdktol veszi nevezetet.*
Csorgi oldal: tdszomszedsagaban levd Szdd kozseg hatarbani Csdrgi szdlldtdl
kapta nevet, azomban annak ertelmet kinymozni nem lehet.'
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Csapas dulo: a mellette l^vd uttdl szarmazik.
Didfa: az ott volt diofaktol.
Dunasor: a Dunafolyamtdl.
Forras: a volt forrasoktol.
Fenyves: a fenydfaktdl.
Gombhid: az ottani hidtdl.
Homodik diild: homokos fdld talajatol.
Komaromi kereszt: az ott l^vd, s Komaromy nevii vdczi lakos altal
emeltetett kereszttdl.
Kalvaria parti diild: kalvaria kapolnatol.
Kapolnai diild: az ottani szentmihal kapolnatol.
Kdhidi diild: az orszag liton 16vd kdhidtol.
Kert alja: az ott nyuld kertektdl.
Papp vdlgy: a szomszedos papp vdlgyi szdlldktdl.
Pappsor: a kis vaczi pap fdldjetdl. Pdsta lit: az orszag lit melletti fekvesetdl.
Retrejard: a r^tekhez vezetd uttdl.
Roka lyuk: hajdan rdkak tanydja volt.
Rakuszi duld: Szent Rochus kapolnatol.
Sokut: az ott taldlhatd elagazott utaktdl.
Somosi diild: az ott volt somos berkektdl.
Szekhegy: a fdld sz6kes talajdtdl.
Sancz: domboni alakjatdl.
Tdltes felett: a tdrdkdk dltal a varos alr6szen emelt tdltestdl.
Tdrdkhegyi diild: a tdrdkdk e reszrdl ostromoltak a varost.
Teglahaz feletti diild: az uradalmi tegla egetdtdl veszi nevet.
Torday sotii: egyik Torday nevii vaczi tekinteiyesebb fdldbirtokos
tulajdonahoz tartozd szomszed szdlldben levd borhaz, & sotiitdl.
Varos alja diild: a varos alatti fekvesetdl vette nevet.
Vamhazi diild: a varos alreszen levd vamhaztdl.
Varosi diild: a vdros birtokatol.
Kdsa pallag: a varos felreszen, nevenek eredete homalyos, hanem hihetd
valamely Kdsa nevd birtokostdl ered, mily ertelme lehet a kdsa nevnek
ethimoldgiai vita tdrgya.
Ill Retek:
Csdrgi ret: a szomszedsdgban fekvd Szdd, es Duka kdzsegek kdzti szdlld
hegytdl veszi nevezetet, e nev miert adatott e helynek, es mit jelent, e reszben
semmi nyomok nincsenek.
Derecskei retek: a duna mellett levd fekvese es fenyds talaja miatt
koradereknek van kiteve, innen a derecske nev.
Duka melletti ret: a td szomszed Duka kozsegtol.
Gombhidi ret: az ottani hidtdl.
Teglahdzi retek: az uradahni tegla hdztdl.
A gyadai, Katalinai, Monydki, es pokol vdlgyi retekrdl fent mar tetetett
emh'tes.
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W Legeldk.
Csdrgi legeld: a Szdd es Duka kdzt levd szdlld hegyektdl: jelentese
ismeretlen.
Kdhid oldal: a varos felereszen az orszag uton levd kdhidtol.
Ligyas: vizenyds fdldtalajtdl.
Szeriiskert: az ottani szeriis kertektdl.
Tdltes melletti: a tdrdk iddbeli tdltesektdl.
Tdmelleki: ott levd kis nadas tdtdl.

[549' ]

y Erddk
Nagyszal: a varos ejszaki reszen fekszik, berczes surd erddseget kepez, nevet
kivald magassagatol veszi; mert annak tetejerol a Matra es az Alfoldi ronasag
gydnydru panoramaban lathatd.
Nyulas: a nagyobb szamban talaltatd nyulaktdl.
Sejczei erdd: a nagy szali erddseg egy reszet kepezi, mint fent a hasonnevii
szdlldnel megjegyeztetett, jelentdsege kinyomozhatd nem volt.
V I Tavak
Hosszu td: a varos alreszen fekszik, nevet terjedelmetdl nyerte.
Szaraz td: csekeiy vizetdl vette nevezetet.
A varos beltetiiletet illetdleg: az utczak, terek, piaczok szinte magany
jellemii newel birnak s a lefolyt szazadok esemenyeire mi sem emlekeztet, azert
csak is ket utcza, illetdleg varos resz elnevezesenel fogva erdemel talan emb'test,
mely tds gydkeres magyar csaladok altal lakott "Krakd", es 'Tabany" nev alatt
ismeretes, ez is csak annyiban erintetik, a mennyiben a ket nev eredete es
jelentdsege bizonytalan, egyediil philologjai ertelemben birhat erdekkel.' ° Ezeknek megemlitesenel ismetelni kell, hogy nem csak a hatarbani
helyisegek hanem a varosban utczak es terek nevei legnagyobb reszt sajat fekvese,
s minosegehez kepest csak is magany erdekii helyi viszonyokbdl erednek, s azok
magany jellegii lielyzetre vonatkoznak, s alig letezik pont, mely a honi
kdz tdrtenelem, es nyelveszeti buvarlatok parlag mezejen ujabb, es becsesb
gyiimdlcsdket nyujthatna.
Kelt Vaczon* * 1866 evi Januar 9en
Makay Imre Vacz Varos
Biraja's Tanats

* **
1. A garamszentbenedeki oklevelben 1075-ben Vac varosat emlitik, ekkor azonban az
I . Istvan altal alapitott piispokseg mar letezett, sot szekesegyhaza is allt, amelyet a kronikak
Geza kiraly alapitasanak tartanak. Az elso nev szerint ismert vaci puspdk, Marcellus 1111-ben
szerepel. (Dercsenyi 11. 245.)
2 Az elmondottakban keverednek Geza (972 elott - 977) fejedelem es I . Geza
(1074-1077) kiraly tettci, Vacvarosahoz az utobbi kapcsolodik.
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3. Bocatius Janos ( 1 5 4 9 - 1 6 2 1 . okt 31.) humanista l<61t6' es iro, 1603-t61 kassai
fobiro, 1605 nov. 11-en Bocskai csapatai elott mcgnyittatta Kassa varos kapuit, ettol kezdve a
fejedelem bizalmi embere stb. ( M E L I . 224.) Vacnak X V - X V I . szazadi viragzasara
vonatkoznak a szavai.
4. Vac helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev szlav eredetu. (Kiss 675.)
5. Az emlitett vizvezeto csatorna a dukai hegyekbol mintegy 7 km-cn keresztul hozza a
vizet a varosba, eredeterol cs torteneterol csak bizonytalan adatok vannak, torokkorinak tartja
az u-odalom. iDercsenyi D. - Ganasztoi P.: Vac, Bp. 1960. 34.)
6. Gyada egykori telepiiles 1559-ben mar puszta. (Kaldy 426. sz.)
7. Vac eredetileg reformatus lakossagat a torok aloli felszabaditas utan kitiltottak a
varosbol; csak 1712-ben engedte meg nekik Kollonics Zsigmond piispok a visszaterest es a
varos eszaki hataran tul, par szaz meterre a becsi kaputol jelolte ki a helyiiket. (Dercsenyi I I .
248.)
8. Althan Mihaly Karoly (Glatz, 1702 - Bees 1756. Jul. 15.) 1735-t6l volt vacipuspok
halalaig. ( M f i L I . 26.)
9. Lasd Szod 6. jegyzetet.
10. Tabanra lasd Abony 7. jegyzetet.
11. Vac lakossaga 1856-ban 13 231, a hozza tartozo Alsopenc puszta 4, Sziigyi puszta
25, osszesen 13 250, teriilete osszesen 11 533 hold.

165.

VACHARTYAN

Helynevek

[55HJ

Vdc Hartyan kozsegbol, Pest megyeb61.
Bottyan kozsegbol Pest megyebol.
Vacz-Hartyan tartozik Pest megyehez, a vaczi jarasban. Mivel Pest megyeben
tobb Hartyan van, azert vette fel mellekletCil a Vacz nevet.
A kozsegnek mas elnevezese nem volt.
Sem a kozsegnek, sem az egyhazaknak nines level gyiijtemenye regi idobol.
- A reformalt egyhaznak van egy az Ur asztalara valo boros kannaja eziistbol,
melyen 1696 ev van fel jegyezve, ezen Hartyan tisztan olvashato.'
Honnan nepesitetett nem tudni.^
A kdzseg hataraban eld forduld (nevek) topographiai nevek:
a. Var hegy, keletnek fekszik. Tdrdk hordasnak mondjakf
b. Bagd hegy. Szantd fdld eszak keletnek. Bagd hegynek neveztetik a
monda szerent: a tatarok mikor e videken voltak, s csataztak, e dombon esett el a
Magyarok Bagd nevij viteze.
c. Vdrds lap. A tatarok tabor helye s tavozasukkor temetd helydk. Vdrds
lap - veres lab helyett.'* d. Debreczen. A falvihozi legkdzelebbi diild szantd fdld keletrdl. Az iddben,
mikor ezen elnevezes tdrtent, a lakosok Debreczenbe jartak fuvarozni.
Legkdzelebbi szantd fdldjdket nevezik el rdla. c. Toth Imre vdlgye. Regi iddben Toth Imre csdszt e vdlgyben utdttek
agyon, - az iddtdl neveztetik igy. Feljegyezte VHartyan* Febr. 10 1864.
Csillery Imre mk
ref. lelkesz
4> * *

1. Hartyan elso okleveles emh'tese 1378. (Bartfai 424. reg.) Az irodatomban (Kiss 675.,
Dercsenyi I I . 376., M I K L O S Z S . : Arpad-kori foldvar Vachartyan Varhegyen. Arch. E r t .
1978/1. 95. stb.) a kozseggel es a varral kapcsolatban emlegetett 1227. evi okleveles adat a
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Nograd megyei Soshartyama vonatlcozik. Neve masodik tagjanak eredetere lasd Cjhartyan 4.
jegyzetet.
2. Hartyan 1546-1559-ben lakott telepules (Kaldy 411.), 1647-ben 1,5, 1661-1683
kozott 1,25 portas hely, 1686-ban lakatlan, 1693-ban 0,25 portas falu stb., 1704-ben 10
katonat ad a kuruc ser^nek. (Kosary 17., I I . tablazat, 74.) Adofizeto csaladfoje 1715-ben 2 1 ,
1728-ban 29. (Petroci 137.)
3. A vachartyani Varhegyen a X I I . szazad masodik feleben epiilt a foldvar, a X I V .
szazad masodik feleben elpusztult. Miklos Zsuzsa tarta fel 1976-ban.
4. Bago nevu magyar vitez a tataijaraskor, 1241-ben vagy 1285-ben stb. nem ismeretes.
A Voros lap = 'veres lab' etimologia a nepi tudalekossag korebe tartozik.
5. Vachartyan lakossaga 1856-ban 693, terulete 2032 hold.

VACBOTTYAN

Bottyin tartozik Pest megyeben a vdd Jdrdsban.
A kozsegnek mas elnevezese nem volt.'
Paulinusok joszdga volt 6s I Josef Csdszar alatt a' nevezett szerzettol
elvetetett.^
A kozsegnek nem letezik leveitdra.
Honnan nepesitetett nem tudhatni.^
A kdzsegben eldforduld topografiai nevek
A Kalvaria hegy hoi egykor templom volt es egy bardt lakot. 0 falu - egykor falu letezett
Hrakovitzka egy ledny laka volt
Nagy Ujliczkd erdd
Csapd laz nevezetes erdd evenkint 80 dl fdt vdgnakki beldle
Szentgali hegy szdlld egy hetes dezsma jdr beldle.
A regi kasteiy a' hoi a Paulinusok laktak meg eddig jd karban letezik.
Bottydn helyseg jelenleg kdz alapitvdnyi birtok
es Budai Penzugyi Igazgatosdga alatt kezeltetik.
Kelt Bottydn* 1864. febr. 19en.
Osskoropcsdny Sdndor
bird

* « •
1. Bottyan elso okleveles emlitese 1378. (Bartfai 424. reg.) A helynev puszta
szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul szolgalo szemelynev talan a magyar
Botond newel kapcsolhato ossze. Nemelyik a Battyan, Bottyan helynevekben kabar
torzsnevet sejtenek. Szlav szarmaztatasa nem meggyozo. (Kiss 589.)
2. A X I I I - X I V . szizadban a Zsido nemzetsege, a X V . szazadban a nemzetsegbol
leszarmazott Csaky, Csoi, Nezsai, Kenderesi stb. csaladok birtoka. Szobi Mihaly itteni birtokat
1527-ben a Szent Mihalyrol elnevezett toronyaljai patos kolostornak adomanyozta. A X V I I I .
szazadban a pesti pilosok kezebe kerult, a rend 1786. evi I I . Jozsef iltaU feloszlatasa utan a
telepiUes a Vallasalap birtokaba ment at. (Dercsenyi I I . 362.)
3. Bottyan 1546-ban meg nepes, 1559-re lakatlan telepules (Kaldy 245. sz.), a X V I I .
szdzadban is puszta, 1699-ben 13 adofizeto csaladfoje van, 1704-ben egy katonat ad a kuruc
seregnek. (Kosary I I I . tiblazat, 74.) Adofizeto csaladfqe 1715-ben 15, 1728-ban 33. (Petrdci
136.)
4. Vacbottyin lakossaga 1856-ban 328, terulete 1642 hold.

[552' ]
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VACSZENTLASZLO

Helynevek
Vacz Szt: Laszld kdzsegebdl Pest Pilis's Solt t. e. Megy^bdl.

[553^]

1. Vacz Szt: Laszld kozsege fekszik Pest Pilis 's Solt t. e. Varmegyeben,
tartozik Vaczi jaras Issaszeghen szekeld T . Szolgabirdsaghoz.
2. A ' kdzsegnek ember emiekezet dta csak jelenleg eld neve Vacz Szt: Laszld
allott fen, es tsak ez esmeretes Orszag szerte, es mas elnevezesrdl soha nem
esmertetett. 3. A kdzsegnek soha mas elnevezese nem volt.* 4. A ' kdzseg hogy mikor emhtetik legkorabban, itt semmi nemu okmany,
vagy mas erre vezetd irat nem letez, sem pedig a' kdzseg legvenebbjeinek nem letez
erre vonatkozd tudomasuk, csak azon altalanos sejdites all fenn, hogy ezen kdzseg
a' nagyon regiek egyike.^
5. Honnand eredt nepesitese, semmi tudomasul nines, tsak hogy ds iddktdl
fogva magyar ajaku lakossaga volt, es van jelenleg is.^ 6. A ' nev eredeterdl sem kdztudomasbdl, sem hagyomanybol, irott vagy
nyomtatott emlekbdl, semmi nyomra vezetd adat nem letez.'*.
7. A ' kdzseg hataraban eldfordulnak a' kdvetkezd topographiai nevek:
Vdlgy, ez egy mersekelt ket magaslat kdzt ejszakrol keletnek elnyuld szep
ret, mellynek ejszak feldli reszin egy forras fakad, melly kis vigan csergedezd
patakcsava alakulvan kelet fele mintegy ketezer lepesnyi tavolsagban a' hatarban
letezd egyetlen malmot hajtja. - A ' forras eredetet a' nep ajka, miutan a'
forrasnak patkd alakja van, Szt: Laszlo Magyar Kiraly lova laba nyomatol
szarmazottnak mondja, 's jelenleg Megyery Antal ur tagositott birtokaban letez.
A ' Kdzseg hataran nyulik el del nyugat feldl jdvd es egesz a' Tiszaig terjedd
ugynevezett Csdrz arok, mellynek mintegy sancz alakja van, ezen Csorz arok
eredete itt ugyan esmeretlen, de valoszinuleg e' Hont alakitd vezereinek egyiketdl
eredettnek hiszik, minden liistoria adat megemlitese nelkiil.*
Leteznek a' Kdzseg hataraban harmincz hanyas nevezet alatt magasabb
fdldhanyasok, mellyek neverol egy nagy kiterjedesu Herczeg Eszterhazy Pal ur
birtokaban levd erdd Harmincz hanyasnak neveztetik. - E ' harmincz hanyas
nevezetii fdld halmokat a' Hazankat oily szomoriian sujtott Tatar jarasbol
eredetnek regelig, de minden bizonyos adat nelkiil; ezen harmincz hanyasi
halmokat 1837'^ evben egy 80 tagbol alio tarsasag a' kdriilbeldl letezd falvak
honoratidr osztalyabol alakultan, altaluk fizetett munkasok altal fdlasata, ezen
munka altal azon eredmeny tarult fel eldttuk, hogy ezen halmok a' regi haborus
idokben temetkezesi vagy menedekhelyiil szolgalhattak, az akkorban e' tajt
lakdknak, mert a' fdlasas kdzt tdbb csontvazakra akadtak, mellyek egynemellike
fekvd, mas resze pedig iilo alakban voltak tdkelletessen elporladva, mert csak a'
legcsekelyebb erintesre azonnal dszveomlottak; sot egyhelyen egy egesz illy
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Csoportozatra aladtak, mcllyck egy tiizhely kdriil ultek, ezen asataskor egy
finoman kidolgozott eziist csal is talaltatott, ezen a' legtdkeletesebb Romai
betukkel e' ket betii M. 0. volt bevesve, de a' csat elveszett. - Ennyi mondatik e'
Harmincz hanyas nev alatti halmokrol, millycnek a' hatarban szamosbak
vannak. Az utczak kdzt mellyek Nagy lit, 1° es 2"'^ hid kdz, templom utcza nev alati
fordulnak eld, a' nev eredetisegincl fogva megneveztetik a' Trints utcza, mellyben
mind Cziganyok, es a' Kdzseg legszegenyebb zseller lakossai honolnak.
A ' hatarban eldforduld diildk nevei, Kozma vdlgy, - Hatariit sureje, Ligeti
tdt Andris part, Ligeti harmincz hanyas es menes csapas, Gyiii puszta^ a'
legsurCibb erdd resz, regcnyes magaslatokkal, a' hatarban talaltato legjobb ivo viz
forrassal, mellynek vize tov.ibb folyvan, mintegy 3. dlnyi szelesseg es 300. dl
hosszasagban siippedos posvanyt kepez; e' Gyui pusztai vagasban terem a j6
zamatii szamdcza, melly eresi idejeben lakossaink altal szedve, a' haza fdvarosaba
adatik altaluk el, es meglehetos kenyer kereseti forrast nyiijt a' szegeny
osztajynak, lalaltatnak itt nagyobb mennyisegben szarvasok, es itt leggyakoribb a'
farkasok biivhelye. Tovabba Ereszvenyi erdd, Unum diild szantdfdld, Vdlgyret,
Nagy es Kis valto, Mogyoros lit, szantdfdld, Mogyoroska ritkas erdejii legeld ter,
Tilalmas alja, Turai nagy kert alja, Kdzep, Arkus iit, Haraszt alja, Bikas, Szaraz
kiit, Csonkasi kiit, Hosszu mczsgye, Bibicz td, Egyhaz, Szdlldk alatti, szantdfdld
diilok, Oreg hegyi nagyon elhanyagolt szdlld, Ret oldal szantdfdldek. To,
mellyben meglehetds mennyisegii nad vagatik evenkent, Tofeletti nagy kaszalk),
Kenderhat szantofold.
A' kdzseg hataros a' kdvetkezd falvak hataraival: Keletrol Tura, keletdelrdl
Zsambok, deirdl Koka es Dany, del nyugatrol Valkd, nyugat ejszakrol Gdddlld,
ejszakrol Bagh, ejszak keletrdl Heviz-Gydrk, es Heviz kozsegek hataraival.
Megjegyeztetik hogy a' kdzseg fdldes ura Herczeg Eszterhazy Pal volt, es az
ugynevezett Bujaki Uradalomhoz tartozik, a' Herczegi birtok jelenleg 1861''^
November
szamitando 29. evre berbe van adva.
Kelt VSzt: Laszlon^ 1867. Januar 26an
Fridrik Agost
Berniczei Josef Bird
jegyzd
•

• *

1. Idonkcnt Valkoszcntlaszlonak is hivjak. (Dercsenyi II. 383.)
2. Szcntlaszio elso okleveles emh'tese 1 394. (in 7934., Bartfai 469. reg.)
3. Szcntlaszio 1546-1559 kozott nepes telepiiles (Kaldy 279. sz.), 1647-1683 kozoU
2 portas hely, 1686-ban lakatlan, 1689-t6l uJOatclcpiil, 1695-ben 2 portas falu, 1 704-bcn 24
katonat ad a Icuruc seregnek. (Kosary 17., 74.) Adofizeto csaladfoje 1715-ben 18, 1728-ban
42. (Petroci 137.)
4. A helynev a Szent Laszlo nevere felszcntclt templomara utal; I . Laszlo kiralyt
1192-bcn avattak szentte, a helynev tehat csak ezutan keletkezhetett, amennyiben a telepiiles
regebbi, az uj szent friss kultusza a korabbi helyscgncvet kiszoritotta. E z utobbit nem
ismerjiik.
5. A Csorsz arokra fcisd Heviz 1. jegyzetet.
6. Gyii pusztara lasd Bag 4. jegyzetet. Ligct puszta, az egykori Ligetegyhaz elso'
okleveles emh'tese 1438. (Dl 13 163., 13 170., Bartfai 663. reg. Hibas datummal.)
7. Vacszentiaszld lakossaga 1856-ban 1082, teriilete G y u pusztaval egyiitt 5520 hold.
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167. (SOLT)VADKERT

Helynevek
Vadkert kdzsegbdl, Pestpilis ^s Sdlt megyebol.
[531^]

[532']

Vadkert helyseg tartozik Pest Pilis es Solt tdrv. egyesiilt Megyek
Kalocsa-Sdlti keriilete Kis-kdrdsi jarasahoz, e' kdzsegnek a' jelenlegin kiviil soha
mas elnevezese nem vdlt, ma is e' nev alatt ismeretes orszagszerte; - Vadkert
1745"'' ev eldtt a Bard Orczy csalad tulajdonahoz tartozd vad pusztasag, — 's
nyarfa erddvel be ndtt buczkas teriilet vdlt, - hihetdleg neve is e' vad videkrdl
szarmazik,' - 1745 utan a' Bard Orczy csaJad altal 7 svab csalad Tdlna megyei
Nagy Szekely kdzsdgbdl, ^s Bikats helysegbdl telepitetett e' kietlen pusztasagra —
melyet nehany ?r haszonberert kaptak, csak hogy a' kedvok a' telepiiiestdl el ne
menjen.^ - A ' kdzseg mellett van egy uradalmi ds erdd, - melynek eredete
bizonytalan, - hogy iiltetett-mestersegesen keszitett, vagy a' termeszet adomanya
nem tudatik, - van e' hatarban egy termes kdbanya, - jelenleg elhagyott
allapotban, mely hihetdleg regi tenger, vagy folyd viz leiillepedesenek kesdbbi
eredmenye, - van egy td Biiddstd nev alatt, mely nevet vize szagos volta, es erds
liigos izerdl nyerte, kiildnben testi gyengeseg - es csont kindvesek - es
kdszvenyes bajokra rendkiviil gydgyitd erovel bir. A ' faluhoz tartozd Csabor
Bdszeri pusztan a' Keczeli hatarnal van a' Csonthalom — mely nevet az eldbbi
birtokos Csontos csaladtdl vette. — Vdlt e' hatarban az ugynevezett Bdszeri csarda
mely az 1849^« forradalom utan lerontatott. - A ' helysegi szdlldk alatt van egy
alio viz hosszu viz n^v alatt, - azert mondatik pedig hosszunak mert 1/4
m^rtfoldnyi hosszusagban terul el es nagy vizek alkalmaval a' szegdny ember
benne sokszor elakad. - Monda szerint a' helyseg neve eredhetett a' mellette levd
dserddrdl, mely szazadok eldtt vadas kert is lehetett. Kelt Vadkert Februar 3n 864.
Paksy Jdsef
Jegyzd

Bartolome Henrik
Bird
Holtzemer Janos
Eskutt
Kovats Sebes tyen Eskiitt
[P. H.]
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Vadkert kdzsegbdl Pest Pilis €s Sdlt Megyebol.
Vadkert kdzseg Pest Pills es Sdlt t. e. megyek Solti jarasanak Kis Kdrdsi
keriiletehez — mely varos evtizedek dta kivetelesen, 16 ev dta pedig rendesen
szolgabirdi szekhely — tartozik. - Fekszik az ugynevezett homok videken, mely
Kis Kdrdstdl Kecskemet, Szeged, 6s Szabadka kiralyi varosok hataraig terjed el, 's
nevezetet az egymast folyamatosan felvaltd hegy-vdlgyes, buczkas es futd
homokos tertiletektdl vette. - E ' homok videk alatt ertetnek Izsak, Halas, Majsa
mezdvarosok, Keczel, Csaszartdltes helysegek, Csabor Bdszer, Tiiskes, Ddmdtdr,
Csala, Polgardi, Keles, Tazlar, Nagy es Kis Bdcsa, Czebe, Kdtony, Harka, Szank,
Mdricz, Orgovany, Bugacz, Kerekegyhaz, Agasegyhaz, Merges, Csdjos, Forrd
Zsombds pusztak; — melyek kdziil Tiiskes eredetet hihetdleg az ott tenyeszd sok
tiisdk bokorrdl vette, - Kdtony onnan eredhetett, mivel a' homok tenger miatt az
ott keresztiil utazdk menet kdzben mintegy lekdttetnek,^ - Forrd Zsombds pedig
nevet a forrasos zsombds helyekrdl nyerte. — Bdcsa puszta a' tdrdk pusztitasok
eldtt szinte e' n6ven neveztetett kdzseg volt, mit igazolni latszik a' romjaiban ott
meg jelenleg is szemlelhetd puszta templom maradvanya, - melynek kdveibdl
epitetett fel jobbara a' vadkerti reformaltak jelenleg is virdgzd Egyhaza; e' puszta
templomhoz kdzel allott egy most mar beomlott - regebben j d karban letezett
kiit is, melly allitolag a' kdzseg kiitja lehetett, a Bdcsa pusztan lathatd szinte az
ligy nevezett Kalocsa domb, — mely a' regi kdzseg Kalocsa nevii fdldes uratol [533^]
neveztetett el; — e' dombon hiizta meg magat Kalocsa, - egy altal epitett
kunyhdban a' fakkal bendtt dombon a' nepet iilddzdtt tdrdkdk eldl. Nagy Bdcsa
kdzseg tdrdkdk altal pusztitatott el valosziniileg, mit igazol a' puszta templom
kdrnyeken meg most is szantas kdzben kiforgatott - ' s mar mar egeszen elporlott
csonttdmeg, 's feltalalni szokott regi sarkantyuk, 's halpikkely vekonysagii eziist 6s
rez penz darabok.'*
Vadkert kdzseg jelenleg csupan egy es ugyanazon neven emlittetik helyi
el terjedessel, 's ugyan igy iratott a' mostani helynev is le. Vadkert kdzsegnek regibb idokben, — middn az meg pusztasag vdlt — sem
letezett mas neve, - ' s a' neven ismeretes orszag szerte ma is. A' kdzseg neve legkorabban emlittetik a' Bard Orczy Istvan altal 1745^^ evi
aprihs 16" alairt eredeti telepitesi szerzddesben,^ melyek az Vadkert nevu drdkds
pusztajat megtelepedes vegett 7. svab csaladnak 300 Rli. Ftert haszonberbe adatja;
- a' hatar 15000 - 1200 • dllel szamitot hdldat tett. Vadkert kdzseg Tdlna megye Kis Szekely nevii falujabdl, - mely kdzseg
valdsziniileg Vurtembergvalamelyik videkerdl telepedett meg. A ' kdzseg n6v eredeterdl hagyomany, irott nyomtatott emlekekbdl mit se
lehet tudni, — kdzhiedelem utan azomban annyi bizonyos, hogy vagy az ijesztd
homok buczkas teruletrdl, 's a hely vadsagarol vette Vadkert nevezetet, vagy pedig
a' szalUtasi szerzddesben is emhtett 650 holdas nagy erddrdl, - melynek egy resze [534']
hajdan urasagi vadas kert lehetett. Vadkertnek regibb litszai: Kis utsza, nevet onnan kapta, mert legkissebb, es
legszukebb litsza volt, es mai napig az - a' kiildmben szeles utszakkal ellatott
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faluban. Franczia utsza: nevet nyerte az 1808-9^1 franczia hadjaratok alkalmaval
e' kdzsegben elhalt, es az litsza egyik dombos, akkor puszta oldalaban eltemetett
franczia katonaktdl. — Szurok utsza: e nev onnan ered, minthogy az utszaban
lehetett az elsd kovacs kirdl ragadt a' szurtos nev utan az utszara a' szurok
nevezet. Diildi a' falunak: Galambos szdlld diild, a' szdld iiltetes eldtt regebben ott
tenyeszett sok vadgalambrdl. - Erdds szdUd diild, a' mellette elnyuld uradalmi
nagy erddrdl. - Halesz szdld diild, nevet onnan kapta, mivel fekvesre buczkas hely
leven — csupan j d remeny fejeben iiltettetett be, — 's igy maradt rajta e' nev:
Halesz, - hat jd lesz. Szarkas szdld diild, a' hajdan e szdldk helyen letezett nagy
nyarfas iiltetvenyek kdzt tanyazott szarkakrol. - Vastaghegy szantdfdld diild, a'
rajta hosszan,ies vastagon elteriilo homok hegyekrdl. Kiitagas szantofold diild — a'
Duna Pataji legelso berldk altal 1744^ evben hatrahagyott sovenykut melletti nagy
kiitagasrdl. Teglakiit az ott eldszdr teglabol epitett barom kiitrdl. - Kdvago
szantofold diild, az ott kivagni szokott 's epitesre hasznalhato termeskdrol
(: vizkd :) Fehergddrds kaszallo duld az ott kiasott es fal feheritesre hasznalni
szokott feherfdldrdl. - Szarvaskiit legeld diilo, - a' Szarvas nevii ember altal ott
eldszdr epitett kuttdl. - Kanaszallas, legeld diild, hoi hajdan az uradalmi kanasz
halt a sertvesekkel. Dombjai a' falunak: Macskahegy gyepes es fakkal beiiUetett nagy domb, a'
regente ott tanyazott vadmacskakrdl. - Nagy alias, mely vdlgy kdzepen emelkedd
fas domb, az ott telelni szokott urasagi nagy barom csordarol neveztetett.
Csonthalom a' hajdant itt eltemetett sok ember csontjardl. - Fekete halom - a'
Kis Kdrdsi hatarnal hosszasan nyiild's messze feketedd halom lanczrdl. Vizei a' falunak: Biiddstd a' homok buczkak kdziil bdven eredd, 's soha ki
nem apadd forrasokkal ellatott szekes td, - mely erds liig szagii vizetdl vette
nevezetet. — Hosszu td - mely vdlgyben hosszan elnyuld's viz arak alkalmaval
atjarhatlan viz alias; - nevet onnan nyerte, mivel a' gyalog embernek hosszasan
kellett menni, mig elkeriilhette. —
Tdbb emlitesre meltd targyak nincsenek.
Feljegyzette, Vadkert' Marc 13
Paksy Josef
Jegyzd.

* * *
1. Soltvadkert nevenek masodik ket eleme elvadult gyiimolcsoskertet jelent, elso eleme
megkiilonbozteto szerepu, arra vonatkozik, hogy a telepiiles egykor a Solt szekhez tartozott.
Mezo Andras: Foldrajzi nevek etimologiai szotara. Szazadok 1982. 3. 597.
2. Vadkert 1560-ban puszta (Vass 175.), a X V l l . szazadban is az, a X V l l l . szazad
kozepen telepul ujja, 1760-ban 106 adofizeto csaladfoje van. (Petroci 144.)
3. Kotdny helyneve az 1239-bcn a Radnai hagon at nepevel Magyarorszagra koltozott
kun fejedelem szemelyneveb6'l szarmazik. A z itt felsorolt pusztak legnagyobb resze egykori
telepiilesek emleket orzi. (Kiss 264.)
4. Bocsat pusztakent irtak ossze 1559-ben. (Kaldy 397.) A templom koriili kozepkori
temetore ismerhetiink ra a leirasbol.
5. Soltvadkert elso okleveles emh'tese Vadkert neven 1376. (Bartfai 419. reg.)
6. Vadkert lakossaga 1856-ban 5098, terulete 7560 hold.

168. V A L K 6

Helynevek
Valkd kdzsegbdl, Pest Pilis

[535']
Solt megyebol.

Valkd kdzseg tartozik Pest Pilis es Solt t. e. varmegyek, Vaczi jaras
Issaszeghi Keriiletehez, a Kdzseg csak ez egy newel bir, es ezen ismeretes
mindenijt, mar igen reg iddktdl fogva tisztan magyar ajku, R. CathdHcus nepseg
lakja, — a Kdzseg hataros vSentlaszld, Zsambok, Dany, Issaszegh es gedelldvel a
Kdzseg egy nagy erddseg kdzepete fekszik melly erddsegben tdbb helyen 3 - 4 dl
atmerdju es ugyan oily magassagu Dombok talaltatnak 8 - 1 0 egymas mellett, ezen
dombok mar bevannak gyepesedve, es nemelyiken fak is nydltek ezen dombok
Tatdr hdnydsok neven ismereteslsek. - 1846-1847 evben ezen dombok kdzul
nehany felbontatvan, benne emberi csontok talaltattak.*

[535^]

Kelt Valkon 1864 Januar 26an
Megyery Kalman mk
jegyzd

Lukiny Antal bird

Helynevek
Valkd kdzseg Pest Megyebol.
Idr Valkd kdzseg tartozik Pest Pilis Solt t. e. Varmegyek Vaczi jaras
Issaszeghen szekeld Szolgabirdsaghoz, ezen teriilet semmi egyebb videk vagy
kdrnyek taj kiildn elnevezessel nem bir.
2°'' A kdzsegnek ember emiekezet dlta Valkd neve el, es az egesz orszagban
ismertetik.
3or Hajdanaban Puszta Valkd elnevezessel birt, mint azt a' hivatalos
pecsetnyomd, - melly meg 1691. evben keszitetett tanusitja,^ azomban hogy
jelenleg miert nem Puszta, - es csupan Valkd kdzsegnek neveztetik, a' 2ik
pontban erintett feleltre vonatkozolag mas felvilagositd adat nem szolgaltatthatik.
4er A kdzseg legkorabbi emhteserdl a' legszorgosabb puhatolodzasok
daczara is semmi tudomas sem szereztetthetett.^
5or A kdzsegnek honnan lett nepesiteserdl ugymint a' 4ik pontban erintett
semmi nyomra vezetd tudositas nem adattathatik.'*

[537']
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6or Koztudomaskent egy nemellyek allitasa szerint, - melly allitas azomban
regibb idokrol hihetdleg mesekent tekinthetd - Valkd kdzseget, allitolag akkoron
pusztat: eldszdr bizonyos Valkai Janos nevezetu egyen safranytermeszto szallotta
meg, - kikhez evenkent tdbb csaladok csatlakozvan, mintegy kis kdzseget
kepeztek, - 's igy allitolag Valkd kdzseg nev eredetet Valkai Janostdl nyerte, de
ennek valodisagat a' regi iromanyok hianya miatt tellyes mervben allitani nem
lehet.^
7^' A kdzseg hataraban eld forduld topographiai nevekre vonatkozolag van
Valkd kdzseg hataraban szantd fdld, ret, legeld, erdd es irtvany fdldek, - folyd,
vagy patak vize nem letezik.
Kelt Valkdn* Januar 22en 1866.
Lukiny Antal bird
[P. H.]
* * *
1. Valko regeszeti leleteinek jo ismertetese PAPP G . - R A D O C Z Y G Y . - T O T H I . :
V a l k d Valko, 1969. 3 1 - 4 5 .
2. A z l 691-esevszamot viselo pecsetnyomo felirata S I G I L L V M * P A G I • W A L H O I E N S I S , .
vagyis falu es nem puszta. ( P m L , Pecsetgyujtemeny.).
3. Valko elso okleveles emh'tese 1437. (Bartfai 663. reg.)
4. Valko 1546-1559-ben nepes telepiiles (Kaldy 278. sz.), a tizenoteves haborii soran
egy ideig lakatlan, 1647-1683 kozoU 1,5 portas hely, 1686-ban lakatlan, 1689-tol telepUl
ujja, 1695-ben 0,5 portas falu, 1704-ben 30 katonat ad a kuruc seregnek (Kosary 17.,
7 4 - 7 5 . ) , 1715-ben 3 1 , 1728-ban 41 stb. adofizeto csaladfoje van. (Petroci 136.)
5. Valko helyneve szlav eredetii szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, eredeti
jelentese 'Farkas nevu embernek a telke, haza, telepitese' stb. De szarmaztatjak a Valent
(BaUnt) szemelynevbol is. (Kiss 678.) Az itt emlitett Valkai csalad kapta a nevet Valkorol es
nem forditva.
6. Valko lakossaga 1856-ban 1375, terulete 6682 hold.

169. VECSfiS

Helynevek

[555']

Vecses kozsegbol, Pest megyebol.
A hozza tartoznak
Lorinczi es
Halom pusztak.
ad 1. Vecs6s kdzseg fekszik Pest Megye pesti jarasaban, Pest Szolnoki orszag
ut es vasut menteben, pdsta allomasa Olid, es siksagon teriil el.
ad 2. E kdzseg csak rendes nevezete alatt ismeretes, igy nevezven azt minden
nyelvijek.
ad 3. Mas nevezete nem vala.
ad 4. Legelsdbben 1784 evben fordul eld, mint amikor hg Grassalkovich
altal mint puszta benepesitetett.'
ad 5. Benepesitese a' szomszedos magyar, nemet es tdt kdzsegekbdl, de a'
nemetseg a' mai ket nemzetiseget szorgalmaval elnyomvan most tds gydkeres
nemet falu.^
ad 6. Nevezetenek ekkorig semmi jelentdsege sem dertilt ki, es semmi
tdrtenelemmel sem bir.^
ad 7. E ' helysegnek kdvetkezd diildi vannak:
a) Beltelek, kdrnyezve a' ret es majorsagi fdldekkel, urberi, alsd szeles es
legeld diildkkel.
b) Retfdldek, kdrnyezve OUdi es halomi hataroKkal es a' majorsagi fdldel.
c) Majorsagi, kdrnyezve Halom puszta es Urben iiilovel.
d) Urberi, kdrnyezve halom pusztai es felsd es alsd szeles diildkkel.
e) felsd szeles, kdrnyezve alsd szeles diildvel es ferihegy diildkkel, iigy
Lorinczi es kereszturi hatarokkal.
f) Alsd szeles, kdrnyezve a' legeldvel,
g) Ferihegy, kdrnyezve a' keresztiiri es Ecseri hatarokkal.
h) legeld, kdrnyezve ferihegyel a' szdllds diildkkel.
i) szdllds, kdrnyezve Olldi hatarral.
Mind ezen topographiai nevezetek csak a' harmas nyomasra osztott hatar [556']
nepesitese alkalmaval vetettek fel, 's mint minden jelentdseg nelkiiUek a bekdvetkezett kihasitas alkalmaval magoktdl elenyeszni fognak.
Lorinczi pusztai birtok hataros Vecses, Halom (puszta) Gyal, Peteri, Soroksar, Gubacs, Pest es Kereszturi hatarokkal.
Halom puszta hataros Vecses, Olid, Pakony, Gyal, Lorinczi hatarokkal, s
mind ket puszta kdzigazgatasilag Vecses kozseghez van csatolva, tdrtenelmiik
dsmeretlen.'*
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1. Vecses elso okleveles emlitese 1318. (Dl 40 381.)
2. Vecses kisebb telepules 1546-1559 kozott (Kaldy 156. sz.), a X V l l - X V I l l .
szazadban puszta, Raday Paltol vette meg 1730-ban Grassalkovich Antal, 1786-bon telepitette: be a fia. A kozseg elso pccsetnyomqjan 1788-as evszam latliato. (Dercsenyi 11.
389.)
3. Az elsodl^es Vecsercs ncvvdltozatban talan a szemelynevkent is hasznalt szlav
est, este rejlik. (Kiss 686.)
4. Halom, Halomcgyhaz egykori telepiiles elso okleveles emlitese 1332. (Dl 2747.,
Bartfai 226. reg.) Vecses lakossaga 1856-ban 1677, Lorinc puszta 156, Ferihegy puszta 22,
Halom puszta 26, osszesen 1884, Vecses teriilete 3856, Lorincz puszta 4832, Halom puszta
3897, osszesen 12 585 hold.

170. VERESEGYHAZ

Helynevek

[558'

Veres egyhaz kdzsegbdl, Pestpilis 6s Solt megyebol.
(: Vdczi jaras :)
Az ISO pontra:
Veresegyhaz Pestpilis es Solt t. e. megye, Vaczi jarasaban magyar falii.
A 2»k pontra:
A kozsegnek Veresegyhaz - Voros egyhaz neve bir helybeli elterjedessel,
e' neven ismeretes a' megyeben, 's az egesz orszagban. A 3^^ pontra:
Adoma szerint a' kdzsegnek hajdani neve Veresegyhaz volt.
A 4»k pontra:
Az anya kdnyvek a' kdzseg letelet 2 es 1/2 szazad dlta tanusitjak.'
Az 5^^ pontra:
Hogy honnan nepesitetett a' kdzseg azt a' meg most is eld legdregebb
egyenek iigy adjak eld hogy Ujvarbol Baghrol Banoczrol Zemplen megyebol, Fdthrdl es Vas megyebol, 's ezen eld adast latszott igazolni azon kdriilmeny,
hogy a' kdzseg jelenlegi lakosai kdzziil Ujvariak, Baghiak, Fdtiak, Bandcziak ~
's Vas neviiek szamosan vannak; kik a' kdzsegbeni meg telepedes eldtt maskent
neveztethettek, nevezetessen egy itt lakd Ujvari azt allitja hogy az d ded apjdt
Asztalosnak neveztek.^
A ' 6ik pontra
Veresegyhdz helyseg nev eredeterdl, kdz tudomasbdl, 's hagyomanybol
csak azt lehet tudni, hogy ezen nevet az e' tdjon folytatott csatak alkalmaval
kaphata vagy Iso Geiza es Szent Laszld - Salamon ellen folytatott csata
alkalmaval - vagy Bela kiraly alatt tatar jaraskor, 's hogy e nevet csak ugyan
csata alkalmaval nyerhete az is latszik bizonyitani, hogy meg jelenleg is nep
nyelven forog az, hogy a' kdzseg hataraban oly nagy csata volt - a' faliitdl
delkeletnek mint egy 3 dulld tavolsagnyira hogy a' ver egesz a' falii szeleig folyt
volna be, a' csata hely jelenleg is Vaskapu, es taborhely neven neveztetik.^ A ' 7ik pontra:
A kdzseg hataraban eld forduld tdbbi topographiai helyek nevei es magyarazata. a. ) Alsd es felsd gdbdlyds, nevet az e helyeni gdbdly tenyesztesrdl vehete,
mert a' hatarnak legtermekenyebb's legjobb resze. b. ) Kis r6t (: szantd fdld diilld :)
c. ) Kis kdrtefa (: szantd fdld diilld :)

[558^)
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d. ) Sdstd diilld - szik sds szantdfdld.
e. ) Nagy ret diilld
f. ) Ivacs diilld (: talan nyil ivekrdl :)
ezen diilloben van meg most is egy templom hely - melynek alapja meg
lathatd, ugyan ott egy harang kut nevu 0 kut is, melyrdl az, az adoma hogy a'
harangok abba hanyattak volna.* —
g. ) Lapos es lapos kdz diilld reszint ret reszint szantd fdld, a hely fekvese
magyarazza a' diilld nevet - lapos helyen ^s lapos helyek kdzt leven. —
h. ) Biidds diilld rosz minosegii biizds szenat terem. i. ) Teknyd diilld, - alakja olyan mint a teknd. k.) Czinterem diilld (: tdt nyelven temetd czenterem :) talan hajdanaba
temetd lehetett.^ 1.) Harmas kut, harom itt levd kutforrasrol. m.) Vaskapu dulld, ket jelenleg homok hegy kdzt egy lit, — de a' mely
helyen hajdanta nagy erddseg vdlt, - ' s itt egy Szoros lit. n.) Revet diilld turfas es potrojas hely.
o.) Kigydstd, hajdanta temerdek kigyd tanyaja jelenleg vizenyds ret.
p.) Taborhely, a' falii nyugoti reszen, nehol sik, nehol buczkas legeld. q.) Kut fd oldal forrasok diilldje, maga a dulld magyarazza a nevet. —
r.) Eresztveny egy parton levd erdd resz.
s.) Mogyoros hajdanta sok mogyorot termett erdd resz. —
t.) Tudds es Fekete, - erdd reszek.
u.) Oreg hegy - Kis hegy Harsas szdlld diilldk, mellyek nemes feher bort
termenek, 's a pesti vendegldkben Szadai nev alatt ismertetnek.
A ' kdzseg hatarjat keresztiil szegi egy kis folydcska, mely a' Szent Jakabi
puszta es mogyorod kozseg hataraban szakad fel, s a' falii del nyugoti szeUn
tavat kepez - melyben igen sok iszap izu hal talaltatik — 's tovabb folyik Kis
Sz: Miklos - Ratoth es Szod kozseg hatarain keresztiil - ' s God puszta hatarjat
eierve, Szdd rakos folyd nev alatt a' dunaba dmlik. Hataros a' helyseg nyugotrol Mdgydrdd kdzseggel, eszaknyugotrol Csomad
kdzseggel, eszakrol kis Szent Miklos kdzseggel £szak keletrdl Bottyan kdzseggel,
keletrdl Zsidd es Domony 'kdzseggel. - Deirdl Szada kozseg es Gdddlldvel
Delnyugotrdl Szent Jakabi pusztaval. —
Van a' kdzsegben 41 1/2 volt urberi telek es 125 zselieri alldmany maskent pedig 3/4 reszben a' vaczi puspoki uradalom 1/4 reszben pedig a
nagyvaradi latin szertartasii kaptalan a' fdldes lir. —
A ' kdzseget egyediil magyar ajkii lakosok lakjak, Szamra mint egy 1200an
idk kozziil 600 RCath* ligyan annyi Ref. vallasu.
Kelt Veres Egyhazan 1864Jk evi Januar 25en
Erdelyi Istvan
h jegyzd

[560^]

3104
863

kig.
14 nap alatt jelentes

VeresEgyhaz kdzseg Eloljaroi.
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Helynevek.
Veresegyhaz kozsegbol. Pest megyebol.
ISO pontra.
Veresegyhaz PestpiUs es Solt megye vaczi jarasaban magyarfalii a' Cserhat
szeieben, szekhelye Vacz.
pontra. —
A kdzsegnek Vdrdsegyhaz-Veresegyhaz neve bir helybeli elterjedessel, e'
neven ismeretes az egesz orszagban. —
3ik pontra. - Adoma szerent a helyseg hajdani neve Veresegyhaz vdlt. 4ik pontra. - Az anyakdnyvek szerent,'' a kdzseg mar megvdlt Szent
Laszld mogyorodnali Csatazasakor, csak hogy mdstani helyen nem, hanem az
Ivats nevii diilloben.
5i'^ pontra.
Hogy honnan nepesitetett, arrdl a' kdzseg leg eltessebb embereitdl nyert
ertesitesbdl tudjuk, hogy Ujvarbdl, Bagrdl — Vasmegyebdl — Fdtrdl, ezt latszik
igazolni azon kdriilmeny, hogy a* kdzseg jelenlegi lakosai kdzziil Ujvariak Bagiak, Fothiak Vas neviiek jelenleg is szamosan vannak. 6^^ pontra.
Veres egyhaz helyseg nev eredeterdl, kdztudomdsbol, hagyomanybol csak
azt lehet tudni, hogy ezen nevet az itt folytatott csatdk alkalmaval kaphatta,
vagy Geiza es Szt Laszld - Salamon ellen folytatott csata alkalmaval - vagy
Bela kiraly alatt tataijaraskor, - hogy e nevet csak ugyan csata alkalmaval
nyerhete az latszik bizonyitani, hogy hagyomdny szerent a' kdzseg hatdrdban
oly nagy csata volt a' falutol Delkeletnek mintegy 3 diilld fdldnyire, hogy a' ver
egesz a' falu szeleig folyt vdlna, — a' csata hely jelenleg is Vaskapu neven
ismeretes. 7'k pontra: A kdzseg hataraban eld forduld tdbbi topographiai helyek
nevei, - ^s magyarazata.
a. ) Alsd es felsd gdbdlyds, nevet a gdbdly hizlalasrol veheti, mert a'
hatarnak legkitiindbb's termekenyebb reszet teszi. b. ) Kis ret diilld.
c. ) Kis kdrtefa diilld
d. ) Sdstd dulld - szek sds fdld
e. ) Nagyret
f. ) Ivats Csatarozasok alkalmaval elhanyt csata nyil ivekrdl vehete nevezetet, hajdan falu neve lehetet, mert jelenleg a' templom helye es fundamentoma is lathatd, ugyan ott egy harang kut nevezetii d kiit is van, melyrdl az a
Szajbeszed hogy a harangok abba hanyattak vdlna. g. ) Lapos es lapos kdz, a helyfekvese magyarazza a' diilld nevet, lapos
helyen es lapos helyek kdzt leven. h. ) Budds diilld, rosszabb minosegii szenat terem. i. ) Teknyd diilld alakja olyan mint a' teknyd.
k.) Czinterem, tdt nyelven temetd Cinterin, tehat hajdanaban temetd
lehetet. -

[56F]
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1.) Harmaskut - harom ott levo kut forrasrol. m.) Vaskapu diillo - ket jelenleg mar homokbuczka hegy kdzdtti szdrds
ut neveztetik vaskapunak. —
n.) Revet diilld - turfas es potrolyas hely. 0. ) Kigydstd hajdan temerdek kigydfeszek jelenleg legeld es mocsaros
kaszallo. —
p.) Taborhely a falii nyugoti reszen nehol biiczkas kdzlegeld. —
p.) Kiitfd oldal - forrasok diilleje - forrasos hely.
r.) Eresztveny, parton levd erdd resz. —
s.) Mogyoros erdd resz, a' hajdan ott termett sok mogyordrdl.
t.) Tiidds erdd resz.
u.) Fekete erdd - erdd resz.
X.) Szdlld hegyei — dreg hegy — kis hegy — Harsas diilld — nev alatt
ismeretesek. —
y.) Ketske sziirddk - mehes kert - sas feszek - szalfak egyes dulld
nevek. —
Hataros a' helyseg nyugotrol mogydroddal eszaknyugotrol, Csomaddal,
eszakrol Kis Szentmiklossal, eszak keletrdl Bottyannal — keletrdl Zsidd es
Domony - Delrol Szada es Gdddlld kdzsegekkel, del nyugotrol Szentjakab
puszta hataraval. Van a' kozseghataraban egy forras folyd — mely a' Szentjakabi pusztan
veszi kezdetet Veresegyhaz falii delnyugoti szelen tavat kepez, mely tdnak szele
nadassal van bendve - innet tovabb folyik a' Kis Szentmiklosi — Ratdthi es
Szddi hatarokon keresztul itt mar Szdd rakos folyd nev alatt tdbb patakdkkal
egyesiilve, Gdd puszta hatarat eierve a Dunaba dmlik. —
Ezek szerint a veresegyhazi kdzseg hataraban levd helynevek eld szamlaltattak - azok kdzul csak egyis k i nem hagyatott. —
Kelt VEgyhazan 1865ik evi Dec 17en
Erdelyi Istvan
hjegyzd

ifi Czene Istvany Eskiitt.

Helynevek Veresegyhaz kdzsegbdl.
(Pestmegye vaczi jarasbol)
3038
A ' vaczi Tekintetes fd szolga birdsag folydevi

szam alatt kelt
ki.

rendeletehez csatolt felhivas folytan. —

* **
1. Veresegyhaz elso okleveles emh'tese 1375. (Dl 64 941.)
2. Veresegyhaz 1546-1559-ben nepes telepules. (Kaldy 138. sz.), 1 6 4 7 - 1 6 6 1 .
kozott 3,5, 1668-ban 2, 1683-ban ^ y portas helys^, 1686-ban lakatlan, 1689-t6l telepul
ujja, 1695-ben 1,5 portas falu, 1704-ben 18 katonat ad a kuruc seregnek. (Kosary 18., 75.)
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Adofizeto csaladfoje 1715-ben 47, 1728-ban 78. (Petroci 137.) Telepitesre nem kerult sor,
de a felsorolt csaladnevek nagy resze valoban a csaladok eredetere utal, az tJjvariak a torok
kiuzese utan Ersekujvarbol vagy kornyekerol erkezhettek.
3. Nagyobb csata nem volt Veresegyhazan, a helynev a kozepkori templom szinere
utal, voros kozet a kdrnyeken talalhato. A nepi etimologia szerint a tatarjaraskor nagy
csata alkalmaval csak egy liaz maradt epen, ahova a lakosok bcmenekiiltek es annak a fala
vereslctt a vertol. A Vaskapu utszoros, a Taborhely I I . Rakoczi Ferenc 1705. Jul. 6-10-i
taborozasakor keletkezett. (Horvath 9 9 - 1 0 0 . )
4. Ivacs egykori telepiiles elso okleveles emlitese 1430, ekkor mar puszta. (Dl
12 298., Bartfai 635. r ^ . ) Templomat Dr Mesterhazy Karoly tarta fel 1976-ban, ez
a templom a telepiiles X - X I I . szazadi lakohazaira es egyeb objektumaira epiilt a X l l l .
szazad masodik feleben. Ezeket mar regebben elhagytak lakoi. Ivacs helyneveben az iva,
ivafa, azaz 'tiszafa' vagy az Arpad-korra feltetelczett Iva szemelynev -cs kicsinyito-becezo
kepzos alakjat talaljuk.
5. A magyar 'cinterem' a latin coemeterium fonevbol szarmazik, jelentese templom
koriili temcto.
6. Veresc^yliaz lakossaga 1856-ban 1452, teriilete 5951 hold.
7. Anyakonyvei a X V I I I . szazad elejen kezdodnek.

171. V E R S E G

[564']

[564^]

[565'']

2346 szamra

Osze irasa Haza hely neveire gyujtott adatoknak Verseg kdzseg reszerdl. ISO Pest Pilis Solt megye Budai kerulet Vatz Goddlldi Jaras.
2or A Kdzseg neve Verseg lakossaga magyar ajku.
3or A kdzsegnek mas elnevezese nem volt.
4er A kdzseg mikor emlitetik legkorabban sem hagyomany sem iratokbol
nem deriil ki az, hogy a kdzseg mikor vette eredetet.' —
5^^ Honnan nepesitetett? Az sem deriH k i , honnan es mikor nepesitetett.^ 6or E ' nevrdl Verseg; ertelmerdl es eredeterdl a kdztudomas es hagyomanybdl mit sem lehetett kipuhatolni, csupan az Egyhazi tdrtenet kdnyv lapjan
olvashato, hogy e' kdzsegnek fdldes Ura Verseghy volt; 's hogy a' kdzseg a
foldes Ur neverol e? vagy a fdldes Ur a kdzseg neverol neveztetet? az vald. Mas
adatot erre nezve nem lehetett kimeriteni.^ A 7 pontra: Verseg kdzseg hataraban a' diildk nevei;
Magyalos dulld, hataros Kis Kartal es Fenyd Haraszti pusztaval, Tdkesi
diUld szanto fdld, es az alatta Reteket is Tdkesi neven nevezik. - Cseri diild
Kalld Kdzseg hataraval hataros el nevezeset az ott kiirtott Erddtdl vette.
Nadaskai ret regi idoben bd nadtermd hely volt. Tarcsi oldal szanto fdld erdd
Tarcsa kdzseg hataraval hataros, nevezetet onnan nyerte. Korte szoi ret a tajoni
vad kdrte faktol vette nevet. Faklya verem oldal szantd fdld kdkenyesi hatarral
hataros az ott levd regi faktol, es egy vizmosastdl nyerte nevet. Cservenkai diflld
kokenyessel hataros egy regi ktjttdl, mellyet Cservenkai kutnak neveztek; e
ddlldt e neven nevezik. Gazosi diUld ott e' diilld reg iddben a' rajta termett
dudvatdl vette eredetet. Pazderjasi dulld Varsanyi Pusztaval hataros, es a' lakossag legeldje. Billinges oldal reg iddben igen erdds, es tdviskes hely; Irtvanyi
szantd fdld mind erdd Irtvany vette nevet - a' diildk nevei a fentebb eld
soroltak, mas egyebb neven nines diilld fold Verseg hataraban. Falu szelen epiilt
ket puszta Majorsag Kdrte szod, ^63 .epiilt, es Faklya verem Majorsag 1860"'^
evben epiilt; Gazosi puszta a' fentebb Gazosi diilldn epult; - ugy a' Cservenkai
diilldn epiilt Majorsag Vincze Ferenczne asszonye. Mindszenti Puszta, Varsany,*
Kerek Haraszt Fenyd Haraszt Szarkas es Kis Kartali pusztak, — mellyek reg
iddtdl Bro Podmanyitzky Csalad birtokai. Kdrteszd patak Kallai hatarban ered
Tdkesi Canalisba folyik; Nadaskai patak; Kallai hatarba veszi eredetet, es a
Tdkesi CanaHsba folyik a' mellyen egy yizi malom all; falu szelen urasagoke. —
A Tdkesi patak P. Varsanyon keresztiil Hatvannal; a' Zagyvaba folyik. - Hegy
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neven van a hatarban Kallo kozseg hataraval hataros; most mar ki irtott, reg
idoben szdlld hegy volt. Mas adatok a' Helynevek gyujtesere, sem szajbeli hagyomany, sem iratok,
sem az egyhazi tdrtenetebdl kinem puhatoltattak; miutan a kdzseg hatara rdna,
erdekes elnevezesu tajekok vagy dulldk vagy mas regi epiiletek romjai nincsenek.
Kelt Verseg' Januar 30" 864
Fischer Ferenc
jzd

hivatalos tisztelettel
Toth Janos bird

* * *
1. Verseg elso okleveles emlitese 1386. (Dl 7228.)
2. Verseg 1546-1559-ben nepes telepules (Kaldy 251. sz.), 1647-1668 kozott 3,
1683-ban 2 portas hely, 1686-ban lakatlan, 1691-t6l kezd visszatelepulni, 1695-ben 1,25
portas falu, 1704-ben 26 katonat ad a kuruc seregnek (Kosary 18., 75.), 1715-ben 20,
1728-ban 31 adofizeto csaladfoje van. (Petroci 137.)
3. Verseg helyneve a magyar vdrsdkkel, vers^gel, azaz a Varsa sziik bejarojaval*
hozhato kapcsolatba, aniclycn a hal beteved. Szlav szemelynevbol valo szarmaztatasa is
felmcrult. (Kiss 690.)
4. Mindszent (gykori telepiiles elo's okleveles emlitese 1386. (Dl 7228.) Varsany elso
okleveles emlitese 1319. (Anjou. Okmt. I . 529.)
5. Verseg lakossaga 1856-ban 1017, Mindszent puszta 5 1 , Varsany puszta 346,
osszesen 1414, teriilete osszesen 7093 hold.

172. VISEGRAD
[566']

Helynevek
Visegrdd kdzsegbdl, Pest megyebdl.

[566^]

Visegrad Mezdvaros - Pest-Pilis es Solt t. e. vmegyekben kebelezve,
harom varmegyevel hataros espedig, - Keletrdl Neograd, delrol Esztergom - es
Nyugatrdl Honth varmegyevel, - a Duna folyik alatta es ez valasztja Honth
megyet Pesttdl, - tartozik pedig a Pilisi jarashoz, dbudai Szbirdi keriilethez, es
az orszagos addt lefizeti Budan az ott szekeld CSKir. Addhivatalnal - plebaniaja
pedig tartozik Esztergom erseki megyehez, — Visegrad kuldmben a' korona
birtoka, es a Budai penziigyi igazgatdsag altal kezeltetik.
Visegrad, hajdan a' magyar kiralyok kedvelt lakhelye, nevet regota birja:
jdllehet vannak kik alh'tjak hogy nemetiil "PUntenburg"nak hittak volna jelenleg csak a' romok vannak es azok is siralmas allapotban.
A ' kdrnyeken lako magyar szomszedjaitol, mint p. o. Kis Oroszi, Domds,
Mardth, Verdcze, Vacz, s. a. t. meg valtoztatva vagy is "Misograd"nak —
ellenben a' nemet ajku lakosoktdl, mint pi Bogdany, Nagy es Kis Maros
"Ficzigraf'nak neveztetik el.
Megnevezese igen regi, gyanithato hogy meg a' romaiak eldtt nyerte nevet
az itt letezett szlavoktdl mit neve "Visegrad" (Magas Var) latszik igazolni.'
Jelenlegi lakosai nemet ajkuak, vannak ugyan meg nehany magyar, 's
nehany tot csaladok, kik a' sokaig diihongott tordk haborii utan megniaradtak,
de csak nev szerint, azok .kdziil is tdbben elnemetesedtek, - nemet lakosai
nagyobb resze felsd Ausztriabdl Linz tajekjardl vandoroltak be a' Torokok
elozese utan^, es Grof Stahrenberg Cs. k. Generalis altal mint a' ki Visegradot
adomanykep a' Csaszartol nyerte telepitettek - meg - kesobb Stahrenberg
csalad kihalvan Maria Terezia alatt, Visegrad ismet vissza esett a' koronahoz,
mely birtokaban maig is van.
A ' kozseg a duna part hoszaban van epitve van egy hosszu utcaja mely fo
utczanak neveztetik, - tovabba a' templom utcza, duna utcza, Horvath utcza,
Salamon utcza, (mivel a' regi Salamon tornyahoz vezet fel:) es az ugynevezett
Malomkert, mely az Urasagi patak malom utan hivatik.
A ' var Romok a' Magas var illetdleg Sciiloszberg es Salamonsthurm nevet
viselnek's nincsen valami kiildnds megjegyzendd.^
A ' kdzseg kdzepen folyik a' Malom patak, mely a' hegyekbol ered egy
malmot hajt es rdvid futasa utan a' dunaba dmlik.
A ' hatarban kdvetkezd duldk vannak, ugyanis
"Hanfacker" kenderesek ezeldtt kendert tenyesztettek itt most azomban
csak krumplit's kukoriczat.

PEST-PILIS-SOLT

VARMEGYE

481

"Kleine Acker" nines mas nevok foldje nem igen jd.
"Dobosgarten", vagyis Doboskertnek, vette nevdt, bizonyos Schiilt Csaladtdl, kinek egyik elddjdk az urasagnal dobos volt, 's kie e' teriilet (Szilvas) volt,
6s ezen csaladban maig is el a' dobos nev 6s csak azon szdllitatnak.
"Inselberg Krautgarten" a' dunaba kialld szdgletet k^pez honnan az elnevezese, kiildmben zdlds^geseknek hasznaltattak jelenleg szdlldknek vannak
kiiilteve.
"Inselviesen" szinte a' dunaba benyiilnak.
"Untere Lepenczbach Aecker"
"Lepenczthal" nevet a' Lepenze pataktdl veszi, mely a' hegyek kdzt ered
es ez eldtt egy malmot hajtott - par ^v dta kiszaradt egeszen.
"Sutten" a' part alatt vdlgyben fekvd szantdfdldek
"Untere Nuszbaum Aecker, egy kis Dids mellett
Obere"
"Sauberg" legeldnek hasznaltatik onnan a' neve.
"Dobosberg" szinte nevet azon bizonyos Schiilt Dobostdl vette, kie az
egesz 70 holdas domb volt, jelenleg azomban tdbben biijak szdlldknek.
"Stock acker" irtvanyfdldek ezek valamint az
"Alte Theil Aecker" szinte irtvanyfdldek mivel hegy partjan fekszenek,
csak legeldkiil hasznaltatnak.
"Inselberg" kdzel a" dunahoz alio domb.
"Sauwinkl" 35 holdas szdlldhegy a' hegy oldalban
"Neuberg" szdlldhegy ujabb iddben kiultetve
"Stuka thai" szdlldhegy
"Simetberg" Simon=berg tulajdonkeppen, bizonyos Tratler Simon tdl vette
nevet
"Vaskapu" tulajdonkeppeni Szent Laszldi retek, mellyek leginkabb legeldkiil hasznaltatnak.
"Muhlgarten" a' patak malomtdl igy hi'va, kitiind jd szdlldhegy.
"Muhlberg" a' malom felett egy Domb.
"Schwarzenberg" fekete nedves fdldjetdl hivatik iigy a' hatarban a' legjobb vdrds bor itt terem.
"vorderer Schwarzenberg" szinte fekete j d buza termd fdldje van.
"Neugarten" ujabb idokben szdlldknek iiltetett ki.
"Kalvarienberg" a' Calvari kapolnatdl mely itt all neveztetik igy: - jd
szdldk vannak itt, itt vezet a' valddi lit a' kiraly var romjaiba, mely lit a'
sziklakba ki volt vesve jelenleg elrombolva.
"Groszer Villam" ein ausgezeichnetes Weingebirgen welches im Jahre 1800
durch die Kronherrschaft der Kis Oroszer Insassen als zur Krone gehdrig zu
Weingarten aus zutheilt wurde, mit dem 9M Zehntelpflichtig sind, und in kleine
Gebirge zutheilt sind als*
a. Revbeli szdlldk
b. Kiilsd dreg hegy
*Nagyyillam - jeles szolohegy, amelyet az 1800. evben a koronauradalom - mint a korona
birtokat - a kisoroszi lakosoknak szoloskerteknek kiosztotta, kilenced fizetesi kdtelezettseggel, es az alabbi kis szolohegyekre tagolta:

[567'

[567^J

482

(568']

[568^]

PESTY FRIGYES HELYN£VTARA

c. Belso oreg hegy
d. Fekete hegy
e. Kdvesi hegy
f. Laposi hegy
g. Kis vOlim
"Mogyordhegy" szdldhegyek
"Kleiner Villam" szdldhegyek
"Schloszgarten" a Salamontornya ejszakai reszen, hoi gydnydru viszhang
is letezik, ezeldtt itt voltak a' kiralyi kertek, honnan a' nevezet.
"Kdspallag" a' falii epiiletjei felett, mely diildt mask6p Burger Bergnek is
nevez a' nep. —
A Schloszgarten fele hegyeket maskiildmben Sibriknek is nevezik. —
Kdvetkezik a" nagy Erdd, melynek terulete 3819 Catastralis hold, es
kdvetkezd diildkre illetdleg erddreszletekre beosztatik ugyan is:
Az erddben vagyon negy kdbanya, az iigy nevezett Lepenze kdbanyak, a' Malomkerti Apatkiit, es Teufelbruch nevu banyak hoi, kekes es vdrdsds
kdvek tdretnek, mellyek leginkabb Pest varosaba szalhtatnak, az utczdk kdvezesere szolgalnak.
Tovabba az erdokben kdvetkezd megnevezesek fordulnak eld, u. m.
Diszndshegyi retek, - Kis Diszndshegy - Dids Tanyeros vdlgy, Tiefe thai,
Kohlplatten thai ezeldtt szenet egettek itten, Gdrbehajtas, Dreihotter harom
hatar domb jelezi a' Visegradi, Ddmdsi es Szt: Laszldi hatart. Galgenloch. Nagy
Somhegy Kis Somhegy Czereich Waldl Agashegy Kischenbaum thai Freketethal
N°. 1. es N 2. Mittelthal Czigeunerthal Bukovina Eichenholzschlag Fuszsteig
Ihrschenloch Bergwerk Schusterwiesen Eichriegl Langethal KiUan Riegl Kis es
Oreg Paphegy Versunkener ezeldtt 30 ewel kdriilbeldl ezen Dombbdl 30 dl
kereksegii fdld talaj 2 'dire elsiilyedt.
Herrentisch - kiralyszek - Kalbskopf Sddshegy Janosbiikk Steyerer ebben a' reszben 25 ewel ezldtt egy Stajer orszagi sziiletesii banyamunkas magat
felakasztotta; Schattenthal siiriisege miatt neveztetett igy.
Vegiil ide iktatjuk a' Matyas kiraly altal 1474ben a' Visegradi lakosoknak
adott Privilegiumat, magyar forditasban, melynek eredetije deakiil az Obudai
korona uradalmi leveltarban leteve vagyon.
"Tudtokra adjuk mindeneknek hogy mi, akarvan Visegrad varosunkat,
melly is az eldtt regi idokben a' sok vissza elesek, viszontagsagok miatt, majd a'
vegsd pusztulasra jutott, nepseg sokasagaval es a' sziikseges epiileteknek leendd
helyre hozasaval feldisziteni, kivaltkepen hogy ezen ekes hely, melly is a' mi
Felsdges Fejedelmiinknek, legkelemetessebb helye, j d lakosokkal megtelve legyen, es a* regi viragzasat ezen varos a' j d lakosoknak szorgalmatossaga altal,
visszanyerhesse 100 Jobbagy Szaszoknak (: Saxonibus:) kik tudni illik a' mi
orszagunk r^szebiil Erdelybiil az az hetvenket szeket lakd szaszok kdziil a' felyebb
emhtett Visegrad varosunkba egyetertessel, 's akarattal's ugyan fentebb emlitett
szammal, mint lakosok hdlgyeikkel, Gyermekeikkel es egdsz familiaval fel jdnni
akarnak, oly szabad just veltiink engedni, 's ezennel engediink is, hogy ezek t. i .
a* szamba vett szaszok, az eljdvetelek vagy megtelepedesek utan a' feljebb
emhtett varosunkban (: Visegrad :) semminemii addt, Taksakat vagy Contribii-
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tiot 0 Felsegiinknek vagy successorainak, az esztendei negyven (: 40 :) arany
forintokon kiviil fizetni kotelesek ne legyenek, ezt is ligy tudni illik, hogy a'
most emb'tett sommanak felet az az 20. arany forint a' felyebb jelolt 100
szaszok (: mint kozonseges adot:) Sz. Gyorgy napja koriil, a' masik felet pedig
az az 20 ftkat aranyban Sz. Martony napja koriil, minden esztenddben fizetni
tartozzanak, masfele taksaktol, egeszen felmentetnek, sot kiilonos kegyelembol
hozza adatik az is, hogy az egesz Magyar Orszagunkat ertv^n minden tributos
vamok fizetesetol orokre, - 30^^ fizetesetol pedig 10 esztendokre felszabadltatnak, 's meg mind ezeken felyiil, minekutana a' 100 szaszok Visegrad varosaba
mint lakosok megtelepednek, 's az elhagyattatott, es a' meg romladozott epiileteket megujitjak, valamennyi szantofoldeket, reteket, az az kaszalokat, fuvet
termo pascumokat, bokrokat, erdoket minden hegyekkel, es szollo hegyekkel,
egy szoval mindeneket a' mik a' varoshoz tartozandok es hasznot hajtok es
minden neven nevezendoket mellyek tudni illik a' felyebb emlitett varosunkhoz
(: Visegrad :) juss vagy regi szokas szerint (: altal:) tartozik (: kiveven ket fold
reszecsket, melyet mar a' varos ket uj lakossainak engedtiink :) minden hasznot
adunk, ajanlunk, engediink, 's orok birasiil, tartasiil, mivelesiil, haszonveteliil
hadjuk.'*
S. s. Magyarra forditotta Hospely Gyorgy not. Anno 1828 die 12 Aprilis.
Ezzel befejeztetik Visegrad leirasa.
Kelt Visegradon' December 23an 1863.
Altalam Turay Janos
Nodler Ferencz Biro
Jegyzo.
Visegradi hatar emlekeihez tartozo meg - hogy a' fellegvarbol az ugynevezett fekete hegyen keresztiil - mindeniitt a' hegy gerinczen - es a' Pomazi
erdokon keresztiil Budara vezetett Matyas kiraly utjanak nyomai most is lathatok - es kiraly litnak - neveztetik ezen nagyobba'ra mar fakkal benyott 's
alig jarhato litvonal - mely csak egy a' Dunara es Nograd-Heves es Esztergom
megyekbe legszebb kilatasal biro magaslatain levo koszikla - Kiraly szeknek
hivatik - traditio szerint azert mert Matyas kiraly Buda 's Visegrad kozotti
utjaba ott szokott vala meg pihenni. -

* **
1. A romai uralom elott nincscnek szlavok a Dunakanyarban, hanem keltak. Visegrad
elso okleveles emb'tese 1002. (Krit. jegyz. 3.)
2. Visegrad kozepkori credetii magyar lakossaga! 1546-ban irtak ossze a torokok,
1559-1562-bcn mar lakatlan (Kaldy 501. sz.). 1647-1691. kozott is lakatlan, 1692-tol
telepul ujja, 1696-ban 28, 1699-ben 26, 1701-bcn 31 (Kosary 18., I I I . tablazat), 1715-ben
27, 1728-ban 35 stb adofizeto csaladfoje van. (Petroci 141.)
3. A tatarjaras utan I V . Bela varat epittet a pilisi erdoben; 1251-ben mar itt keltez
oklevelet Maria kiralyne. Salamon kiralyt 1083-ban Visegradon vettette bortonbe I . Liszlo,
azonban fogvatartasanak helye nem a mai Salamon torony volt, mert az akkor meg nem
letezett, hanem a Sibrik dombon cmelkedo ispani var, amclyik a romai castrum maradvanyaira epiilt. (Dercsenyi I I . 397., 456.)
4. Az 1474-es szabadalom es kivaltsag nem tartott soka, az 1492. evi 102. tc. a varos
I . Matyastol kapott szabadalmat elvette, az 1498. evi 39. tc. ugyanezt vegcrvenyesen
elvonta. (Dercsenyi 11. 398.)
5. Visegrad lakossaga 1856-ban 1064, teriilete 5006 hold.

[569"^]

173.
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(PILIS)VOROSVAR

Vorosvar
falunak tortenelmi leirasa
Vorosvar falu. Pest megyeben, Pilisi jarasban Buda es Esztergom kozt
fekszik.
2. A ' kozseg csak e' neven ismeretes.
3. A ' falunak mas neve nem volt.
4. 1680ban mar Plebaniaja volt.*
5. A ' nep Bajor es Nemeth honbol szarmazik.^
6. Csupan nemetiil beszel.
7. Hegysegei kozt bdmulatos gerjeszto az ugy nevezett hegyes maganyon
alio "Strazsa" hegy.
8. Tavai csak neha a' nagy esozes utan vannak ugyan is K i s - es nagy
"Waiher" nev alatt.
Vorosvar^ 1864. Januar 2^"
Eckhardt
jegyzo

Feller Biro

Vorosvar
falunak leirasa.
1. Vorosvar falu, Pilis jarasba. Pest megyeben, az orszaguton Buda es
Esztergom kozt fekszik, es egyedul csak ezen nev alatt ismeretes.
2. A ' helysegnek soha mas elnevezese nem volt.
3. A ' helyseg 1680'!^ evtol emlitetik, mivel akkor az elso Plebania
Vorosvaron felallittatott.
4. A ' kozseg Bajor es Wurtemberg honbol nepesitetett, es csupan n^metul
beszel.
5. Koztudomasbol, hagyomanybol, irott vagy nyomatott emlekekbol, a'
nev eredeterol, ertelmerol semmi sem tudatik.
6. Hegysegei kozt bamulatos gerjeszto az ugy nevezett: hegyes maganyon
alio "Strazsa" hegy.
7. Tavai csak neha a' nagy esozes utan vannak ugyan es kis - es nagy
"Waiher" nev alatt.
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8. Folyoi: nincsen.
9. Erdei: nincsen.
10. szant6f61dek: tobnyire homokos, egyediU csak "Rollic-Kreuz" StockScker dulobe evenkent jo ternies van.
Mas torteneti nevezetesseg itt nem letezik.
Vorosvar 1865. December ho 20*"
Eckhardt
jegyzo

Halmschlagen Jozsef
Biro

* **
1. Vorosvar elso irott emlftesc 1690. (Kosary 18.)
2. Vorosvar 1692-93-ban 0,25, 1695-bcn 0,5 portas hely; 1696-ban 66, 1699-ben 72.
(Kosary 18., I I I . tabla/.at), 1715-bcn 46, 1728-ban 95 stb. adofizeto csaladfoje van. (Pctroci
140.)
3. Vorosvar lakossaga 1856-ban 2271, teriilete 4209 hold.

(572^1

174.

[574^

ZSAMBEK

Helynevek
Zsambek kdzs6^ol, Pestpilis's Solt megyebol.

[574^]

[575*^]

lore Zsambek Mezovaros fekszik Pest Megye, Pilisi Jarasaban, a'
Szekhelye, a' hova tartozik, 6 Buda varossa.
A ' li'^'a A ' fentebbi kozseg egyediil Zsambek Mezo Varos nevezette alatt
orszag szerte esmeretes, - hivatalos levelezesekben a' kiUiras igy vala czimezve
"Privilegialt Zsambek koronai Mvaros Eloljarosaganak" privilegialt" azert, mert
regenten az Urberi szolgalatok, es tartozasok, valamint Sz: Endren, kesz penziil.
Contractus szerent valanak tellyesitendok.
Koronai Mvarosnak azert neveztetett, minthogy 6 Budai korona Uradalomhoz tartozik, a' nemet neve Krone Marckt Schambrek.
A ' 3^^^^ hogy hajdan a' Zsambek kozseg mas nevezett alatt fordult volna
elo, senki sem emlekszik.
A ' 4>'^re A ' kozseg mikor emlitetik leg korabban? nem tudni.*
Az Sdikre Honnan nepesitetett? A ' Zsambeki lakossag regenten egyedul Magyarokbul allott - de mintegy
1121^^ evben, a' midon Magyar Orszagban, Pestis uralkodott, a' Lakossagnak
nagyobb resze ki halvan, ezen hiany nemetekkcl potoltatott, nevezetessen
Franklionbul, Viirtenbegabul, Schwartzvaldbiil, Trientbul, valosagos Schvab orszagbul s. a. t. es ezen anyira szaporodtak, hogy a' lakossagnak elig 15^^ reszet
teszi a'Magyarsag jelenleg.^
A ' s^kii a' nev eredeterol hagyomanyossan, azt allitjak: hogy minthogy
Zsambek lapalyos reszei, kivalt nedves £vekben, szamos kopolyakkal, vagy is viz
allasokkal telve vagyon, mellyeken kaka, s' Zsambek terem, tehat mint zsombekos hatarral biro helyseg Zsambeknak neveztetett. - Masok ellenben,
Zsambeg nevii Torok Basatol, ki helybdn sok Esztendeig lakott, a' fentebbi
elnevezest szarmaztattjak.^
A ' 7'kre Hajdan a' varos torok basa lakhelye vala, 's ezen al jelenleg az
Uradalmi Kastely. Lathatni itt egy torok Mecsetet: fordo, s' csatorna maradvanyait, mellynek segedelmevel a' helyseg felett fekvo forras vezettetett a' Varosba: tovabba egy felette regi goth Szentegyhaz a' melle ragasztott £piilettel,
es egy kiilonos barlang forma nagy iireget, melly Pinczenek hasznaltatik. Fekszik pedig keletrol Jeno helyseg, delriil hertzeg halmi puszta, nyugotrul Many
helyseg, es fijszakrol Szomor helyseg szomsz^dsagaiban.'*
Kelt Zsambekon 1863. Dec. 24en
Vogle Josef
jegyzo altal

Simon Pal Biro
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Zsdmb^k Mezdv^ros kdzs6gbdl
Pest Pilis 6s Solt t. e. VinnegyebSl
Iszor Zsambek Mezovaros kozsege magyar, de tulnyomolag nemet ajku es
az utdlso evi az 1857'^ evben tortent nepszamlalas szerint 3600 lakossal,
fekszik Pest Pilis 6s Solt t. e. Vdrmegyeben, 's ezen varmegyenek Pilisi jarasaban, es mas kiilon elnevezessel eppen nem bir, csak is az egyediili nev^n
Zsambek osmeretes.'
2szor A ' kozsegnek csak ezen neve Zsambek el most jelenleg is, 's ezen
elnevezese bir csak elterjed6ssel helyben es csak is ugyan ezen neven ismeretes a'
kozseg orszagszerte.
3szor Azon viszony, hogy Zsambekon magyar es nemet ajku a' lakossag,
fent van ugyan, de azert a' kozseg mas elnevezessel nem bir.
4szer A ' Kozsegnek hajdan sem volt mas elnevezese, hanem az csak
kiilonfelekep iratott, nevezetesen a' magyar ajku lakossag altal Zsambek es
nemet ajku lakossag altal Schambeck.
5sz6r A ' Kozseg legkorabban emlitetik a' 14ik szazadban.
6szor A ' kozseg koztudomas utjan es illetoleg a' nep szobeli hagyomanya
szerent a' kozseg neve a' torok uralom alatt e' helyiitt parancsnokolt torok Beg
Jeantol vette, ki mint franczia sziiletesii a' mozlam hitre atterven a' torokoktol
begj parancsnoksagot nyert, es innen illetoleg Jean Beg vette volna a' Mezovaros
Kozseg jelenlegi elnevezese eredetet, a' helybeli plebaniai hivatalnal orizet alatt
levo irott hagyomany utan Zsambek Samboicus deak nevtol vette eredetet.**
7szer A ' kozseg nevezetesen 1716ban Schwarzwaldbol nepesitetett nemetekkel az akkori foldes Urasag Grof Zichy altal, kiknek utddaik jelenleg is
kepezik a' kozsegnek lakossagat.
gszor A kozseg hataraban elofordulo topographiai nevek a' kovetkezok:
Nagy-Toki hatar diilo, Kis-toki hatar diilo, melyek a' Toki hatar mellett fekiidven, ezen szomszed kozsegtol eredett elnevezesiik, kozep mocsar dulo a'
Zsambeki hatar kozepe tajan az ott levo mocsartol vette elnevezeset, legelo
diilo, mint legelo felszantatvan, elobbi minosegetol neveztetett el, fekete fbldi
diild, fekete porhanyos foldje miatt nyerte elnevezeset, kis erdoi dulo, az a'
mellett fekvo kis erdosegtol nyerte elnevezeset, anyacsai dulo, az anyacsai
pusztatol ered neve.
9szer A ' kozseg felett egy alantabb hegyen letezik a' hajdan a' Grof Zichy
csalad tulajdonahoz tartozott es kofallal bekeritett odon szerii var alakii kastely,^ mely jelenleg a' magyar kiralyi korona birtoka, 's ugyan ezen kastely
felett egy magasabb hegyen all egy templom rom, mely a' nep hagyomany
szerint meg a' 12«k szazadban epiilt es a' melyben hajdan a' templariusok utobb
pedig a' Palosok a' melyek a' templom mellett fenallott kolostorban leteztek, 's
mely templomnak nagyobb resze elpusztult ugyan, de kiilso falai's nevezetesen
egyik tornya mai napig is ugy szolvan sertetlen allapotban van.
IQszer A ' Kozseg kozepe tajan van az ugy nevezett csokut, mely a' nep
hagyomany szerent a' torok uralom ideje alatt a' Zsambekon tartozkodott
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torokok altal letesitetett, es a' mely mellett hajdan torok fUrdok is leteztek
volna, a' melyeknek azonban mai napig semmi nyoma.*
l l s z e r A ' Kozseg hataraban van meg a' marhak ittatasara jelenleg is
karban tartott kut, mely mai napig is kozneven csak torok kutnak neveztetik, es
pedig a' nep hagyomany szerint azert; mert ezen kut tajan letezett a' torok
uralma alatt egy torok orseg, a' kik azon kutat astak, es az orhazbol kesobb
kiszedett kovekbol ezen kut helyre igazitatott volna. Zsambek 1866. Januar ho 15en.
altalam!
Sauer Josef
jegyzo.

A ' Mvaros kozseg biraja
Hofferner Josef
Biro
[PH.]

* * *
1. Zsambek elso okleveles emb'tese 1258. (Dl 92 864., Bartfai 40. reg.)
2. Zsambek 1546-1559-ben nepes telepiiles (Kaldy 10. sz.); a X V I I . szazad masodik
feleben lakatlan, 1689-t6l telepiil ujja, 1696-ban 130 jovevcny csaladfot irnak ossze,
1699-ben 109 (Kosary 18., I I I . tablazat), 1715-ben 44 adofizeto csaladfoje van; 1722-ben
130 nemet csalad erkezik; 1728-ban 166 adofizeto csaladfoje van; 1744-ben meg 15
joveveny csalad erkezik stb. (Petroci 141.)
3. Zsambek helyneve puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul szolgalo szemelynev talan a latin sambucus, azaz 'bodza' novenynevre vezetheto vissza.
A zsombek fonevbol valo eredeztetese, valamint szlav szarmaztatasa elfogadhatatlan. (Kiss
723.)
4. A premontreiek egykori, Keresztelo Szent Janosrol nevezett prepostsagi temploma
az 1241. evi tatarjaras elott epUlt es epitese esetleg athiizodott a tatarjaras utanra is.
A templomot egy korabbi,- esetleg X I . szazadi eredetu egyhajos, felkoros apszissal zarodo
egyhaz alapfalaira emeltek. (Dercsenyi I I . 481.)
5. Zsambek lakossaga 1856-ban 3614, teriilete 5459 hold.
6. A Jean beg nevebo'l szarmaztatni Zsambek nevet jo otlet, de alaptalan. Valoban a
latin sambucusbol ered a helynev. Zsamboki Janos (1531-1584.) humanista tortenetiro,
polihisztor latinizalt neve Johannes Sambucus, a nyelvi osszefiigges tehat ismert volt.
( M £ L I I . 1089.)
7. AUitolag meg az Ajnard nemzetseg franda ose epittette, aki I I I . Bela
(1173-1196.) nejevel 1186-ban jott be az orszagba. Ezzel ellentetben valoszinubb, hogy a
X I V . szazadban emeltek, a szazad vegen a Marotiake, a X V . szazad vegen Corvin Janose.
(Dercsenyi I I . 508.)
8. A zsambeki torok epiteszeti emlckek: kiit a X V I . szazadbol (Tancsics u.), talan
mecset reszlete (Magyar u. 1.) es talan fiirdo (Szabadsag ter 15.). (Dercsenyi I I . 506., 513.)

175.

ZSAMBOK

Helynevek
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Zsambok kdzsegbdl, Pest megy^bdl.
10 pontra. Zsambok helyseg fekszik Pest Varmegye Vaczi jarasaban.
Ejszak felol: Tura - Keletrol: Jaszfenyszaru varos es To Almas falu - Delrol:
Koka, es Dany faluk. - Nyugatrol: Valko es Vacz Szt Laszlo faluk kozott.
Mindegyik kozseggel hataros leven Zsambok. Tavolsagra: Jasz fenyszaru varosat,
melly 1 ora, To y^lmas 1/2 ora, a' tobbi falukat 3/4 ora tavolsagra esik.
Egyhazilag a' vaczi piispoki megyebe van kebelezve, alesperesi keriilet pedig
Zsamboki nevezett alatt all.
2ik
3ik pontra. A ' kozsegnek eddig csak Zsambok neve osmeretes, meg
uto emlekezet, hagyomany sem czafolja meg. Egy monda van, hogy szazadok
elott valami Zambuco olasz lett volna ura, 's innen lett 2^mbucus, Zsambok, de
ez csak eszme kaprazat lesz, semmi okmannyal nem igazolliato.*
4ik pontra. Mikor emlitetik legkorabban az sem tudatik, annyi azonban
hiheto, hogy a' 11^^ szazad elejen mar allni kellett, minthogy 1673ban mar
egyhaza, es on alio parochiaja volt.^ A ' jelen falu azonban csak utodja lehet
annak a' mely regebben allhatott, 's minthogy a' regi falu allitolagos helyetol
csak 1/4 oranyira esik, hihetoleg uj nevet nem kapott, 's igy a regi falu neve is
Zsambok leven, az a' Mohacsi veszes napok elott is alhatott. A ' falutol 1/4
oranyi tavolsagban Nyugat fele egy volgyes er mellett, mellyen valaha viz is
folyhatott a' partosabb helyen allott a' falu, jelenleg szanto foldnek hasznaltatik
's nevezete a' puszta falu partja, hogy itt valosaggal falu letezett azon ok erositi,
hogy tobb helyiitt a' portak vegen tiiz biztonsag tekintetebol letezett bubos
kemenczek helyei most is meglatszanak, ugy eso mas nehany hazak helyei,
tovabba a' falu kovacs muhelyenek helye, mert a vas gumok, a mely csak
kovacs miihelynel talalhato szazadok mulva mostanaig is fellelheto, ezt pedig
szandekosan senki sem hordotta oda, de a' falu letelet tanusitja az is, hogy a'
volgyon till Dany fele levo part teton a' templom talapzatja essos idoben szinte
latszik, 's ezen helyet kerites diilonek nevezik, mert a' templom kornyeke a'
regi szokas szerint a' latszat szerint be volt keritve, es ha ezen koriilmenyel
tisztaba lehetne jonni, akkor Zsambok eredete alkalmasint egesz a' Tatar jaras
idejere esnek. Mert e' tajek felette erdos leven a' falvakat kozel egymashoz
epitek, tovabba a' kerites diiloben levo templom is a' regi falu bizonnyara allott
a' torok uralom alatt, mert Monda szerint Zsambok hatarabol akkor nyert el
egy darab foldet Koka helysege es pedig kovetkezoleg -
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hagyomany szerint Zsambok, es Dany kozotti hatar a' ret vagy is a' volgy
kdzepen esett, azonban valami nagy torok tiszt a' korcsmanal meggyilkoltatvan,
a' Hatvani basa altal szoros kerdore vonatott, mellyik falu hataraban esik a'
korcsma, mert veres elegt^telt veend erte, ekkor sem Zsambok sem Dany nem
akarta valalni hataranak, 's minthogy Kokan egy igen eltes biro volt, ez a'
halaltol nem rettegven, a korcsmat Kokai hatarban levonek vallotta, 's igy a'
biro kivegeztetven a' fold kokai lett; nines hatar Magyar orszagban melly ehhez
hasonlo lenne, hogy t: i : ket hatar kozott 3/4 oranyira benyulna egy harmadik
falu hatara 200. olni szelessegben egesz a' Sz: Laszloi hatarig, vonal veressel
megjegyeztetik - mind ezek mellett ha a' tatar idoszakra nem lehet is irni, de
hogy a' Torok uralom alatt Zsambok allott, az ketsegen kivijli.
A ' n^p magyar ajku — RCatholicus vaUasu, 's jellege tiszta magyar fajra
mutat.
Nepessege 1570. lelek, Ract. es 48. Izraelita.
Hatara (4695.) 6261 hold (1365) 125 • 61.^
Rdgi foldes urai a' Beniczky csaladokbeliek voltak, jelenleg Beniczky
Ferencz — Beniczky Florian utodai, es Beniczky Maria ozv, Majthenyi Paln6 az
osszes hatarbol (2839) 3903. hold (158) 430 • 61 t^rs^gu foldet birtokolvan, a'
kozseg lakossag oszves ingatlan birtoka (1856) 2357 hold (1477) 894 • 61
tersegbol all. —
Foldje kitiinobuza termo; egyebb j6vedelmi aga nincsen is a' k6zsdgnek, 's
minthogy a' mult evek mar hijanyos termesiiek voltak, a' sziiks^g ^rz^keny sujt
minden lakost.
Hataraban folyo viz nincsen — A falu alatt egy nadas to letezik, kis vizi
malommal, melly a' volt urasagok tulajdona, azonban ligy latszik hogy a' to
vegkep ki fog veszni, az oreg emberek allitasa szerint e' v6lgy6n mindenkor volt
viz, most azonban csak nagy zaporesok utan lathato kis idore viz a* toban,
velem^ny szerint a' forrasok elenyesztek; a' viz hianya a' mas fele is 6rezhet6, a'
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foldek kozott illy vizekre emlekeznek, hogy a' 16 meguszotr, de jelenleg esozesben sincsen, ennek oka lejlik a' romlo nadasban.
Jasz feny szaru fele vezeto orszag ut bal reszen Tura fele van egy nadas a'
melly korosnak neveztetik — oregek allitasa szerint onnet kapta nevet mert sok
birka tenyeszett es sok kore termett e' tajon, innet lett kores jelenleg koi6s
puszta, mert Beniczky Floriannak van itt egy kulon juh hodalya es beresi laka.
Zsambok alatt To Almas fele 5. percnyi tavolsagra a falutol, van egy
erdocske 40. hold teriileten, minthogy homok buczka volt a' volt foldes urasagok felfogtak's akacz es topoiy iiyarfaval beiiltettek, 's miutan mint homokos
helyen sok tovis, ligy nevezett kiraly dinnye termett az erdo' Kiraly erdo czimet
kapta. Ezen erdo a' volt Urasagokkal a' legelo illetosegre nezve k6z6s egyesseg
szerint a' foldes gazdak legelo' illetosegebe betudatott - 's ezt a'gazdak 14. evi
vagason folytatvan evenkint vagjak es hasznaljak, ennek feliigyelesere evenkent
egy erdo biro es Cio'sz viilasztatik, ezek kiraly biro es kiraly csosz nevezet alatt
miikodnek.
A foldek dulokre vannak osztva - Egyhaz diilo sertes halom, Zsombekos,
Valkoi lit S/.. Laszloi diilo a' ket utolso az oda vezeto tit vegett neveztetett igy,
de a' tobbi elnevezesenek oka nem tudatik - a' volt foldes urasagok es jobbagy
foldek kozott ejszaknyugatra fekszik eg>' volgy melly bogo volgynek neveztetik,
allltolagosan azert mert valaha oily viz eses volt e' volgyon, hogy rohanasaban
szinte bogott. - Van Menes akoly errol az a' monda, hogy a' Torok idoben a'
torokok menese allott itt. Vizre jaro mivel a' f6ldek vege, e' vizeny6s helyen
fekszik vcggel. - Kerek pata eppen a falu felso vegen, aliitolag valaha a' Torok
idoben c' hclyrol jelek adattak, van meg mas ket halom, melly szinte nem
termeszet, hanem mesterseg utjan keletkezett, ezen halmok vizonyos tavolsagban fekszenek, eppen ollyak ezek mint az alfoldi ronakon lathatok e' halmok
biztossan allithatni, hogy a' torok uralom maradvanyai.
Ezek leven kipuhatolhatok, mik altalunk feljegyeztettek.
Kelt Zsambokon 1864. Januar 2^.
Sos Andras Biro
Kovacs Josef t. biro •
Makadi Illes +
Lapu Mihdly +
Bajnoczi Janos •
Bense Josef +
Rab Istvdn +
Sos Mihdly +
Rab Janos
Neviro Doksay Istvdn jegyzo.

* * *
1. Zsamlx)k helynevehez lasd Zsambek 3. jegyzetet.
2. Zsambok elso okleveles emlitese 1328, (Anjou. Okmt. I I . 357.)
3. Zsambok lakossaga 1856-ban 1547, terulete 4847 hold.
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Helynevek
Zsidd kdzs^b61, Pest megyebol.

[583^]

Vaczi jarasbol a kovetkezo tortenelmi adatok terjeszthetok de csak hallomas szerint, mellyeket a mostani lakossag a regibb oregek szajabol hallott, a
tullapon. Pestmegyebe, Vaci jarasba helyezett Zsido kozseg, hajdan Puszta, €s Sido
nevezett alatt lev6n a bevandorlott nepseg tot ajkii volt Sido nevet kinem
tudvan mondani, elnevezt^k Sitonak, mig legutoljara Zsido nev alatt maradt
ismeretes.* Ezen kozseg hajdan Curia volt, 7 birtokosa Idven, nevezetesen Rakoczy,
Bajtay, Fegyverneky, Nagy, Urmenyi, Fitos, Podmanitzky, m^g azutan ezen
birtokosok a persecutio alkalmaval birtokaikat elhagyvan, kesobb a Grasalkovitsok birtokaba esett az egesz kozseg.^
Ezen hatar teriilete 2257 hold, 1026 • ol ennek 1/3 resze agyagos, es 2/3
resze silany homok, van erdeje kisszerii szolleje csekely termo, de bora szamatos
s jo ilatu, szanto foldjebe nehez jo rozs terem, es igen keves retje mely rosz
fiivet es aprot terem, nevezetesebb helyresze Zengvolgy, mely onnet veszi nevet,
mivel ott a hang sokkal nagyobb hangot ad, mint a sik foldon, tovabba
harmaszod, ez viszhangot ad, es onnet, haromaszod nevet kapvan, szorovidites
okaert harmaszodnak neveztetett el. - V6gre vegtiil vegjg a reteken oly ingovany van, hogy ott vigyazatlansag eseten a marhak bele fiilnak, es ezen reten
oily fii is talaltatik, hogyha abbol a marha eszik, attol megdoglik.
Zsidon 1863 evi December 22"
jegyzette
Gyorffy Boldizsar
kozs^gi jegyzo

[585']

jelenvolt bevallok
Dreinoski Marlon
Turoczy Imre
Sarga Gydrgy
Dobronyacski Janos
Liskaji Janos
Szavacski Marton.

Pestmegye Vaczi kerulet, Zsido kozsegbol Statistikai elo adatok.
Zsido kozsege, az oregebb lakosok aUitasa szerint hajdan Sito puszta volt,
kesobbi idokben megnepesedven konnyebb kimondas vegett Zsido k6z.segnek
neveztetett el, a beszed szerint hajdan a falu feletti parton hoi most a R.
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Catholikusok temetkeznek, 6s templomjok is ezen helyen all, valamely szerzetes
zarda letezett,' de ennek mar legkisebb jele sem veheto eszre, csupan a most
fenallo templom elott az a szembetuno, hogy egy kisszeru mellyedes van, es
ebbe az eso v ho viz, bar annak lefolyasa semerre nines, meg is 2 - 3 ora alatt
eltiinik, ebbol azt kovetkeztethetni, hogy a hajdani zardanak meg valami pincze
maradekanak kell a melyben lennie, mivel a rajta jaro egyeniseg alatt szinten
halhatolag zuhog a fold, mint ha az Ores volna, de iromanyok maradvanyai nem
bizonyithatjak. Tovabb nyugott ejszak fele hataros keri pusztaval, mely Kis Uj falu kozseg
hataraban fekszik, erre fekszenek a Zsidai hatarbeli delnek es keletnek fekvo
szollok, kedves de jo izii borokat teremnek.
Ismet, Ejszak kelet kozott hataros Macsa kozseg, az erre nyulo j6 fele
foldek az Urasag (jelenleg Belga bank) tulajdonahoz tartoznak es egyenest
keletnek fekvo Ligeti pusztahoz tartozo birtok mely Iklad, es Domony
kozseggel hatarosak, itt jo termekii foldek, s erdo letez, mely az ott fenallo
Juhaklyokkal s cseled epdletekkel a fent irt urasag birtokai. Honnet kapta ezen nevet Liget? az egyenesen kinem talalhato,^ hanem a
taj kiessege es szep erdosegbol itelheto. mivel ez egy termekeny volgy, hogy
ezen okbol neveztetett Ligetnek. Ezen erdonek egy reszletet es a keleti oldall most harmaszod nev alatt
ismerjiJk, ezen allitas szerint, mivel ha ott valaki egyetkialtott haromszor hangzott vissza a felelet, ezutan lett nevezve Harom a szod, 's szo rovidiiles okaert
maradt Harmaszod.
Van ismet ezen erdo hegyeben a parton, egy meg most is lathato melyedek Szarvasto nevet visel, mondjak oly emberek kik meg emlekeznek, hogy ezen
tolbol a viz soha kinem szarat, es hogy Szarvasok jartak ebbol szomjokat
eloltani, de ez mar most semmi vizet nem tartalmaz, egyebb mintha esos idok,
vagy ho olvadasok vannak, Innen kelet del fele menve vannak homokos rosszfele szantofoldek, ingovanyos retek olyannyira, hogy evenkent tobbszor tortenik, hogy a reten legelo
marhak elsiilyedven, azokat kotelek segitsegevel igen nagy munkaba kerul a
halaltol megmenteni a foldek v a diilo neve Hegyalatti diilo a retek neve
Als6=Mlaka, — Ezen reten folyik le az ezen hatarban eredett patak, melynek
neve eddig nines,'s ezen patak e hatarban 1850 evben harom malmot hajtott, de
mar az egy elpusztulvan, csak ketto letez ma, vala ezen malmoknak oly
nevezetes toljuk, hogy ezen volgyon, mely Domony volgy nev alatt ismeretes
messze foldon oszve 13 malom letezett es folyvast orolhetett, - Mig most mar
az ido viszontagsagai a tdlat annyira elpusztitottak hogy csak fogva lehet rajta
orolni, de ezen videken meg most is legtobb vize lev^n, mesze helysegekbol
hordnak ide orlot a legnagyobb szarazsag idejeben. Igy a kozseget a feljebb leirt nevezetek fel hold formaban keritven el,
maga a kozseg ket j o magas part kozott fekszik, hoi is annak idejen a zapor
esok nem kis karokat okozvan, az utczakon rendkiviil nagy arkokat mosnak, es
a volgyet be iszapoljak, Kimenven a falubol delfele itt fekszenek a kozsegi szanto foldek Veresegyhazi hatar fele, a homok tenger fele veven fekvesoket es szarazsag idejeben a
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szel igen sok karokat okoz, mint most 1865 evben is, minden vetemenyt, es
iiltetvenyt elhordvan a szel, vagy arrol a porlo felmunkalt foldet, a magot a
szaraz kemeny foldon hagyvan kinem kelt, 's igy a termeketlenseg miatt ez
evben a kozsegi lakosok igen nagy sziikseget szcnvednek.
Ezen foldek diilo neveik:
a) Bisztricske Del es ejszaknak fekszik, a deli resze homokosabb, az
ejszaki termobb fold.
b) Szurdok alatti diilo, a szurdok nevet onnan nyere, mivel a kozsegbol,
Veresegyhaz fele vezeto Ut ket magas part kozott sziik volgybe vezet ki — Ezen
diilo nagyobb resze is silany homok. - Ezen foldek also vegeben van egy kis
ret, mely Kistoli retnek neveztetik azon okbol, mivel ezen ret kozepen, egy ket
holdnyi tersegii tol volt, es ebbe kaka termett, atgazolhatatlan volt az elott
tobbszor probalvan azt altal jarni, de ennek feneke oly ingadozo volt, hogy a
vetelkedonek mindariyiszor elmult kedve a probat vcgrehajtani.
c) Delnyugott fele menve vannak az ugy nevezett Delnek fekvo szeles
foldek, ezeknek felso resze szilardabb, mig az also futo homok es termeketlen,
az also vegetol vannak oszve kotve a retek, felso Mlaka nev alatt, ez is azert
neveztetik Mlakanak mivel nagyon ingovanyos, es a rajta jaras igen veszelyes.
d) Innet ejszakra tekintve latjuk a legjobb diilot Ejszaknak fekvo szeles
nevezet szerint, ezen fold v diilo legegyformabb fold minesegbol van osze kotve.
e) Innet ismet ejszak fele menve, erjiik el az ugy nevezett Zengvolgyi
diilot, ennek deli resze most termeketlen homok, ejszaki resze pedig igen jo fold
volna ha a sokszor okozott zapor eso azt benem boritna vizzel; - de mivel hogy
ez nevezete szerint volgyben, meg pedig oly volgyben fekszik, hogy a viznek
onnet lejarasa nines, ennel fogva a vetemenyt egeszen elonti, 's sokszor a termek
ott vesz el, - nevezetet pedig onnet nyerte, mivel Zenges idejen a hang itt osze
szorulvan, igen borzaszto s felelmes mormogast lehet itt hallani.
f) Ettol nyugott ejszaknak fordulvan ismet erdobe jutunk felso erdo
nevezet alatt, ezen erdo 1848ba meg szep siirii erdo volt, de az akkori szabadsag
a lakossag altal annyira elpusztitatta, hogy most csak hellyel lehet egy valamire
valo fat benne szemlelni, ezen erdd mintegy 200 hold, melybdl a tagosztaly
alkalmaval a lakossag az egyesseg szerinti jarulekot nyerte az uradalomtdl. Ezen
Erdd egesz Bottyani hatarig tart, mely nyugotejszak fele hataros veliink homokos fdldjei, es szollo hegyeivel. g) Ezen erdd es szelesfdldek kdzepette fekszik Irtvan es Kopanicza nev
alatt nevezett diild, az egeszen delnek fekvd es a hatarban legjobb termenysegu
fdldeknek mondatik.
h) Ettdl ismet nyugot fele van az ugy nevezett Szegi diild, kdzdns^ges
termdfdld, nevet onnet nyerte, mivel a felsd erdonek egeszen a szdgletebe vag
be. i) Innet ismet eltekintiink delnyugott fele, latjuk a Veresegyhazi hatar
szomszedsagaban fekvd, ugy nevezett hosszu diilot, ezt hogy miert nevezik
hosszu diildnek, magatol ertetddik, t. i . mivel hogy hosszu fogasu fdldek, a fdld
mindsege kevert fekete jdfele homok, es reszenkent feher szelhordta homok
kdzepette van a retben egy igen jd forras es ebbe igen jd italii viz, mely forras a
legfelsd a hatarban ejszak nyugott fele, innet pedig egyenes, nehol kisse teker-
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venyes uton folyvan kisszeru arokban kelet del fele fdlveszi a tobbi forrasok
vizeit, es kozel a hatarnal, Domonyi hatar vdlgyfele, mar ket egy, egy kereku
malmot hajt, mig tovabb a Domonyi volgyon kilencz malom orol ezen innen
eredett vizen. Ezen hosszu diilo foldeken nyertek 1864 evben az egy tagu birtokosok
illetosegeiket, mellyek koziil, a Bottyani hatartol kezdve lefele 1^6' Varga Sandor Ur ket telek es egy zselleri illetmeny fejeben nyert 112 hold, 2»k Turoczy
Imre tJr 5 fertalyba es 1 zselleri illetmenybe 70 hold, 3«k Rottler Sandor Or 5
fertalyba 68 1/2 hold, 4er Mate Josef Or 2/4 telek feben 27 1/2 hold, 5°^
Rosenthal N. Otto 2/4 telek es egy Zseller illetmeny fejeben 29 1/2 holdat,
oszvesen 308 holdban nyertek ki illetmenyeket, a tobbi volt Urberesek egytagba
nem akarvan kivenni illetekoket, talan 13 dbba nyertek azt ki kivansagok
szerent.
Vegre megegyzendo az is, hogy a kozseg fekvese tekno alakii, es a kozseg
a jobb oldalon fekszik, mely oldalon bar part is, megis ha nagy szarazsag nines,
2v legfeljebb 3 olre lehet vizet talalni a foldben, a mi pedig a kozseg feneket
illeti ott oly kiit van, mely kiit a kozonseg tulajdona, hogy tobbszori idokben
szinig szokott telve lenni vizzel, es rendesen kifolyik belole. Miutan a hatar teriileten egyebb nevezetes megernlitendo mar nines, meg
azt is hozza teszen, hogy kozseget tot ajku nep lakja, mellyeknek ugy latszik a
magyarosodasra nagy hajlamuk van, mivel maris keves talaltatik ki magyarul
megletosen nem beszelne. Ezen lakosok szama dszesen 633 lelek, ezen kozul
327 R.Cath. 293 Evang. 3 Helvet, es 10 Zsido.' A Hazak szama oszvesen 136.
Zsidon 1865 evi December 19en^
Gyorffy Boldizsar
kozsegi jegyzo altal

* **
1. A Zsido helynev puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az. alapjaul
szolgalo szemelynev a zsido nepnevbol valo. (Kiss 675.) A Zsido nemzetseg birtokainak a
kozpontja az Arpad-korban, a nemzetseg valosziniileg kazar credetii, zsido vallasu. A nemzets^ elso okleveles emlitese 1237. (AUO V I l . 47.) A telepiiles elso okleveles emb'tese
1284. (DF 219 427., Bartfai 113. reg.)
2. Zsido falu lakoi valamilyen okbol atkoltoztek Macsa faluba 1546-1559 kozott
(Kaldy 315. sz.), 1647-1683. kozott 0,5 portas hely, 1686-ban lakatlan. (Kosary 17.)
Zsidora kisnemesck telepiilnek 1694-95-ben - sokkal tobb, mint het csalad
azutan
jobbagyok 1695-96-ban. A kisnemes Rakoczy es Podmaniczky csalad nines rokonsagban
az ugyanilyen nevii fo'iiri csaladdal. Horvath L . : A Galga-mente tortenetenek irott forrasai
1686 1/11. Sajto alatt.)
3. A Zsido nemzetseg monostorat 1284-ben emb'ti eloszor oklevel. (Bartfai 113. reg.)
A nemzetseg tagjai 1422-ben azt alb'tottak, liogy itteni birtokaikat I . Istvan kiralytol
kaptak. (Bartfai 595. reg.)
4. A Zsido nemzetseg itteni Liget foldjet 1284-bcn emlitik, 1519-ben Zsid(Siget
pusztakent szerepeL (Dl 56 809.) Zsidoligetkent tunik fel 1559-ben is, (Kaldy 143, sz,)
5. Zsido lakossaga 1856-ban 696, teriilete 2153 hold.
6. A feltetelczhctoen ezer eves telepiiles Zsido nevet 1943-ban a hataraban folyo
Egres patak es a kozcli Vac alapjan a megyei szervek Vacegresre valtoztattak.
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Helynevek
Initta kozsegbol. Fejervar nicgyebdl. Bicskei jaras, szekhele martonvasari
F6'-olgibiro hivatal, hataros Flrcsi, Racz Keicsztuii SztMiklosi pusztaval, itrd
mezo vaiossal, a duna fcloi pedig iokol kozseggel, mely Pestmegyeben fekszik.
2'^- pont. alatira, c/er, ko/.scg mostani 's ismeretes neve Batta mely nevet
\173^^ evidl viscli, az az c\o\\\e volt Szdzhalom, ezen mevet Romaiak itt
.'vhuvkodi'-uk alatt nyert?. "s onand, minthogy a' kozseg hatara ejszak reszen
vannak a' romaiak sanczai. 's ezek kdzeleben lathatni a' meg olvasott 100.
haimukat, mely halmok a' roniiiak temetkezesi helyei voltak; femetkezes hely :k til pedig onnan Iclict igazolni, mivel ezen halmokat a Pesti nemzeti Muzeum
1847'!^ evben asatta, 's minden fel asott halom alatt porta egetett csontokat es
s/.enet t;ilalt.* 3''< pont alattira. Ezen kozseg semmi mas elnevezessel nem bir.^ 4'l< pontra a' kozseg hogy mikor emlittetik legkorabban, arra kisem
emlekszik. S''^ pont. A kozseg nepesitetett alitolag Pozsegabol, reszint pedig Puszta
Zamor, es Sooskut kozsegbol, szerbbekkel, meg Maria Terezia idejeben vallas
vaitozas kenyszerittese elol 's miatt, ottani lakhelyiiket ott hagyvan, 's ide
szdrniaztak at - 1768»k evben pedig hat Toth csaladdal szaporodott, a' nep
azonban beszel nagyobb reszben szerbiil, kisebb totul, s' magyarul.''
6'!^ pontra. A nev eredeterol eppen semmit sem tudvan felvilagositasul
adni, mivel sem a' Kozsegnel, sem pedig a Szerb Templomnal, mi oly iromany
nem talaltatik, a' melybol ti. a' nev eredetet a' kozsegnek kitudni lehetne.''
T''^ pontra. A Koz^seg hatarat birja a' Kozseg foldmives osztalya, 's tobb
Kozbirtokos Urasag van benne 's majorsag szanto fold diiloi a' majorok nevet
viselik, - m: t. i. Hugonai diillo, a' hatar belsejeben fekszik, Horvat major 's
diild ercsivel hataros, Gamperlmajor diild, a Horvat major szomszedja, Korniit
m. diild ercsivel hataros, Tahy es tdbb aprdbb dQldk, szinte ercsivel hataros,
Rosty m. diild, Ercsi es Rsz.Miklos pusztaval hataros, napnyugotnak fekszik a' Kozseg fdldmivesek birtokai kdvetkezo diild nevezesekkel birnak - m. t.
Urbaria szantdfdld, Zabafom szanto fdld, Kotszela szantd fdld, Dugacske szanto
fdld, Kraske szantd fdld, Megyunke szantd fdld, Klynes szantdfdld, Veliki ret,
- ret - Maliret - Khsza-ret - Taboriste ret, Grusik szantdfdld, Greda, ret ugyan illy szerb nev alatt alnak a' szdldink diildi megnevezesei is mint p. o.
Szrednyi duzs, - anyit tesz - Kdzep diilld, Sanacz - a. tesz sancz Szadovin
tesz iiltetesek, Megyunka, tesz halmok kdszti Kotguvnar tesz Szeriisdknel -
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ezen szollok fekvese, a romaiak sanczan nagyobb reszben fekszik Erdfele, egy
kis resze pedig a' hatar duna melletti reszen ingovanyos helyen fekszik, Ertsi
fele, enyiben terjedven ki ismeretesseget e' kozsegnek kimutatni.
Kelt Battan' Majus 18a 864.
Leszkovis Rezso

Gajarszki Leopold
Biro

* * *
1. A romai korra es a halmokra lasd £ r d 3. es 11. jegyzetet
2. Szazhalmot Anonymus emliti "Centum Monies" alakban, Batta elso okleveles
emb'tese 1318. (Csanki I I I . 318.)
3. Szaszhalom 1546-1559-ben apr6 falu (Kaldy 6. sz.), Batta 1546-ban meg lakott,
1559-re lakoi elszeledtek (Kaldy 7., 8. sz.), 1720 koriil telepiilnek be a faluba szerbek stb.
(Dercsenyi I I . 56.)
4. A Batta helynev puszta szemelynevbol keletkezett magyar ncvadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev a regi magyar Bata, Bate szlav eredetu. (Kiss 94., 5^9.)
5. Batta lakossaga 1856-ban 714, Batta puszta 69, osszesen 783' terulete 2911 hold.

2. £ R D

Helynevek
£rd Mezovaros kozs^bol Fejer Megyebol.
Az l o r e
Mezovaros; - melyhez Berki puszta;* - Fiilop major; Erlakovacz; - Ilka Major; - Kutyavar; es Benta Majorsagok; valamint Fekete,
Sas, es Csillag csarda; helyisegek tartoznak; fokszik Fejer Megyeben a' Bicskei
jarasanak Pest Megyevel hataros reszen a' duna mellett. A videknek kiilonos
elnevezese nincsen, 's ambar Tarnok kozseg hataraval szomszedos, es egy reszet
kepezi a' historiai emlekii Tarnok volgynek; - de a' Tarnok volgyi videk a' nep
szajan nem el. —
A 2ikra.

P.rd Mezovaros neveztetik meg 'TIandzsabeg" es Hanzlbecknek is; - a
valosagos es eredeti neve £rd: minden liivatalos es egyebb iratokban, sott
kissebb korben elo nyelven is hasznaltatik; — mint "Handzsabeg" a' magyarok,
's mint "ilanzlbeck" a' nemetek ajkan ismertebb, 's kdzonsdgesebb.^
A 3i'<r^.

E ' kozsegnek semmi egyebb neve elo nem fordul. A 4ikrc_

Erd Mezovaros eredete igen regi, 's nem tevedes, ha a' romai uralom
koraig vissza vitetik, azomban hogy mikor emlittetik eloszor a' magyar tortenelemben; ezt adatok hianyaban meg hatarozni nem lehet. - Tudomanyos kutatasok valosziniileg azon eredmenyre vezetnenek, hogy a' nevezetes "Potentiana"
romai varosnak egy resze e'helyre esik.^ Az 5'kre.

A nepesedest illetoleg meltan el lehet fogadni a' tortenelemben is megjrt
azon koriilmenyt, hogy midon IV^^ Bela kiraly a' tatarok altal pusztan hagyott
Orszagba vissza jonne Ragusabol; - otet igen szamos es hii Dalmatiai nagyok
kisertek, kiknek hiiseget megjutalmazandd, Buda kornyeken tobb teriiletet jelelt
ki sziimukra; - melyhez £rd is tartozott; - kesobb Zsigmond magyar kiraly
idejeben Amurath Torok Szultan, Brankovics Gyorgy Racz despotat legyozven,
ennek Bosniai, Szeremi es Szerbiai tartomannyaibdl szamos menekiilok telepedtek meg magyar Orszagban; ekkor a Szeremsegbol menekiilo illirekbol nepesitetett meg Erd kozsege, mely nep maig is vallasra nezve Rom. Cath: sajat illir
nyelvet megtartotta."^ A lakossagnak nemet ajku resze csak kesobb egyes bevandorlott mester
emberek es iparosok utodai, kik most is iparosok, vagy szollo mivesek, 's a'
lakossagnak mintegy negyed reszet kepezik. -
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A 6ikra.
£rd kozseghez tobb pusztak vagy Majorsagok is tartozvan, ezekre nezve a
nev eredetet illetoleg pontonkent:
a. ) £rd Mezovaros elnevezese akkent tartatik, iv.)gy a' honfoglalo Arpadok
korabeli egyik hason nevii fobb Magyar csaladtol s/arinazik, kinek az akkor
tulajdonul jutott.' - "Handzsabeg" nevet a' Mohacsi \eszt kdveto torok uralom
alatt Handzsa nevii torok begtol nyerte, ki itt mint torok helytartd parancsnokolt. - A Nemet kiejtesii "Hanzlbeck" az elohbinck nenietes elfoni'iiasa.
Erd kozsegnek elobbi topograficus* f'^kvese valtozason men altal az
1838''^ evi dunai nagy arviz miatt, mert az akkor romba dolt hazak tulajdonosai, az elobbi regi Romai ut mellol, a' magasabban fekvo iigy nevezett Havna
es Sumar diilok tersegere epitKeztek a' Buda Fehervan Orszag liug, - mely
resze Erd kozsegnek mintegy 148 hazbol all, 's Ojvaros es Fiilopvarosnak is
neveztetik, az ujonnani epitkezes okabol, 's az akkori foldes Urasag Herczeg
Battyany Fiilop kereszt nevevel. b. ) Berki vagy Berka puszta; - regi eredeti helye most ures terseg, sott
nem is emlekezni azon idokorra, midon ott epiiletok, vag>' iakhelyek allotta!:,
de vilagos nyomai vannak az egykori epiileteknek, s^ok lathato alapjaiban; mely
helyseg maskent puszta falunak is neveztetik,
ekkant csak rilkan, 's ujabb
idoben. — Berka neve illir szo, magyarul Cserjes, bokros videket jelent, mino ott
egykor letezett.^ Herczeg Battyany Fiilop volt foldes urasag altal ezen hclysegtol del nyugotnak mintegy 2000 61 tavolsagban epittetett egy Majorsag, mely azon puszta
es hatarjdnak regi nevet: Berki vagy Berka birja, most mar azomban Berki neven
ataljanos. c. ) Fiil6p Major, a' fentebbi Berki vagy Berka puszta hatarjaban; epittetett 1830ik ev koriil Herczeg Battyany Fiilop akkori foldes Urasag altal's
ennek kereszt nevet nyerte. d. ) Erlakovacz, majorsag epittetett 1760-1 770'k ev koriil Grof Illeshazy
Janos akkor f6ldes Urasag altal. — Elnevezese irant biztos adatok nincsenek; —
ligy gyanitjak, hogy ezen illir hangzasu nev e' ket illir szobol: erlav = santa; es
kovac, vagy kovacz = (vagy) kovacs; tehat erlakovacz magyarul santa kovacs; szarmazott; egy hajdan ott munkaban es szolgalatban volt vagy lehetett santa
kovacstol. Nem eppen alap nelkul lehet meg is feltenni, hogy epit6je: Grof Illeshazy
Janos, majoijanak nem k6lcs6n6zte nevet egy santa kovacstol, hanem inkabb az
ott elfolyo kis erecsketol annak Erlak nevet adhatott; — mit kesobb az itt
Erden lako illirek sajat nyelv6k szerint Erlakovacz neven tartottak fel; - mivel
ezek t6bb helyneveknel elnek, illyen ovacz, onacz, lyacz, nacz, vacz, 's t6bb e'
fele ragokkal, mid6n valamely egyenr61 azt, hogy hova valo, kifejezni akarjak;
peldaul: Ercsi lakos: - illiriil: Ercsinacz. - Handzsabegi lakos: = illiriil Handzsabesacz; - Csepelei lakos, illiriil: Csepelyacz; — tehat valoszinii, hogy Erlakbol is
igy keletkezett Erlakovacz. - A Grof Illeshazy Janos altal ide epitett majorsagbol csak egy alacson rosz
cseledlak, es egy regi istalo all meg fenn; a' t6bbi ott meglev6 alkalmas
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epiileteket Herczeg Battyany Fiilop volt Foldes Urasag 1830ik 6v koriil 6pitette. e. ) Ilka Major; - alig 5 dve hogy Epittetett Baro Sina Simon mostani
foldes Urasag altal, 's egyik leanyanak nevEt nyerte. f. ) Kutya var; egy vaddsz lak az Erdo szelEn, regenyes tajekkal, hoi egy
r^gj epiilet maradvanya most is lathato. — Herczeg Battyany Fiilop volt foldes
Urasag mintegy 2 5 - 3 0 6vwe\z elott ezen vadasz lakot nagyobbitva kijavittatta;
keritt^s falaba bele foglalvan a' most is lathato regi falmaradvanyt. Kutyavar neve onndt szarmazik, hogy Matyas a Nagy Magyar Kiralynak
ezen helyen; Budatol mintegy jo ket mertfoldre; - vadaszatra szant ebei
tartattak, 's a' most is fenallo r^gi fal azon epiiletnek maradvannya, hoi a' nagy
Kiraly vadaszati kedvet toltendo, hagyomany szerint tobbszor idozott.^ g. ) Benta majorsag. — elobb a Grof DIeshaziak idejeben egy patak malom,
6s molnar lak; — Herczeg Battyany Fiilop volt foldes urasag azomban
1830-1840 koriil, - miutan a malom vize meg e' szazad elejen lecsapoltatott,
ide m6g egy epiiletet emelven, Majorsagga alakitotta. - Benta neve illir szo, 's
magyarul egy a' viz kiaradasat akadalyozo fold gatot, vagy partot jelent;* mely
jelentoseg helyi fekvesenek meg is felel, mert a' most alatta elteriilo r^ts^g egy,
meg az 1783ik evben kesziilt terkep szerint to volt; - mely toba a' Bia felol
Soskut, es Tarnok mellett csergedezo folyocska omolven, tobszor viz aradozasokat okozott. h. ) Fekete Sas: fogado a' Buda fehervari orszagut mellett, a Tarnoki
vasut allomas atelleneben; - epitette Grof Illeshazy Janos 1760-1770 korul; a'
fogado tole fekete sas czimet nyerven, azt most is birja; - e' fogado mellett van
4 zseller haz; mellyet valosziniileg a' fogado berlo biztonsagara ugyancsak a'
czimzett Grof Ur telepitett e' helyre.
i. ) Csillag csarda; - Ezt is Grof Illeshazy Janos epitette 1760-1770"^ ev
koriil; — 's csillag czime utan nyerte nevet. — A hajdani birtok alladalmi so
arulasi jogot is birvan, az Erdi lakosok illiriil kozonsegessen most is Solaranak
nevezik, mi magyarul so hazat jelent. - Nevezetek e' csardat meg hideg
csardanak is, de ezt valosziniileg az utasoktol egykori ehagyatotsaga miatt
nyerte; 's e' n^v mar nem hasznaltatik. A 7ikre.

fird kozseg, es a' hozza tartozo pusztak, 's majorsagok teriileten kiilonfele
nevezetes dulok, ezeket illetoleg mivelesi ag szerint a mint kovetkezik: 1°' Szollo diilok: kornyezik Erd kozseget kozvetlen d^lkeleti oldalan a'
hazak mellett kezdve, delnek, delnyugot, es nyugotnak. —
Duna diilo. nevet nyerte a dunatol, melyre keleti iranyban lediil. Sanczi diilo — a Battai hatarral szomszedos, 's a duna folyo, es duna diilo
felett emelkedo hegynek lapalyos tetejen teriil. - nevet nyerte egy ott maig is
lathato regi romai fold sanczolattdl. —
Megyunka dulo. - keletrol a' fentebbi sanczival, delrol a' Battai hatarral,
nyugotra a' hason nevii' szanto foldek, 's ejszakrol a hegy diilovel szomszedos. Illir nevet nyerte azon hun halmoktol, mellyek teriileten maig is lathatok; Megyunka magyarul: halmok kozti terseget jelent. - Ezen tersegen volt Attillanak a' romaiakkali nevezetes csataja.' -
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Hegy diilo. - nemetiil Berg ried. az illirek berdo neven nevezik. - delrol
a' Megyunkai, es Sanczi szolok, nyugotrol a Zanoveti fdldek, ejszakrol a'
gyorma szeriiskertek, 's keletrol a' kozseg felett emelkedo hegy re diil; - ezen
hegytdl nyerte elnevezeset. Ormajovacz diild. - delrdl a gyormai lit, nyugotrol az eddigi urasagi
fdldek, ejszakrol a Becsanaczi szdIIdk, es keletrol a' gyormai sziirus kertek, es a'
kozseggel hataros. - Neve illir hangzasu, 's onn^t szarmaztatjak, hogy teriiletenek nagy resze egy volgybe nyulvan le, a' tavaszi elfagyasoknak kiteve van, 's
a' fagy tdbszdr a' termest elrontja, elveszi. - Urme illir szobol ered, *s magyarul: elveszi jelentoseggel bir.
Besanacz diild; delrdl az Urmajovacz, nyugotrol az eddigi urasagi fdldek,
ejszakrol a Sumar legeld, 's keletrol a' kdzseg szomszedsagaban. - neve ezen illir
szobol Becsak - Nagy edeny ered; - Becsanacz magyarul: Nagy edenyest jelent,
valosziniileg az ottani bd sziiretrdl. 2or Szuriis kertek. Gyormai sziiriis kertek; az urmajovaczi szdlldk egy resze, es a' kdzseg
felett emelkedd hegy tetejen. - Gyorma illir szo, 's magyarul: ket hegy kozt
levd, feljarasra hasznalt melyedest jelent, 's mivel ezen szuriis kertekbe ily
melyedesen jutni fel, ezen melyedestdl nyerte Gyorma nevet. Groblye sziiriiskertek. — a temetd szomszedsagaban; — groblye illir szo,
magyarul temetdt jelent; innet szarmazik neve is. 3°^ Staro szeldi kertek. - a kdzseg alatt keletrdl a' bara's ravna diildk
kdzdtt fekszik — ez azon hely, mellyen £ r d kdzsegnek nagy resze az 1838''^ evi
dunai arviz elott allott - ekkor azomban a' hazak dsze omolvan, beepites nelkiil
hagyatott; magat az iires terseget az illetd tulajdonosok loheres kertek, es
egyebb vetemenyek ala hasznaljak, - nevet azomban Staro Szeld magyarul: dreg
Falu; megtartotta; - a' tersegen all a' Tdrdk Uralombdl fenmaradt, 's most is j d
karban meglevd Tdrdk torony (: minaret:). —
4 " Szanto fdldek.
Megyunkai diild. - fekszik delrdl a' Battai hatar mellett keletnek; a'
hason nevii szollo diild szomszedsagaban, nyugotnak a' romai utig dul. —
elnevezeset ugyan azon koriilmenyben talalja, mely a' hason nevii szollo diilorol
megjegyeztetett.
Zanovet diild; delrdl a Battai hatar mellett, nyugotrol a' Bentai retre dill,
's keletrdl a Megyunkai diild alatt, a' romai lit menteben fekszik. — Neve ezen
illir igeszobol ered: Zano vetam, mi magyarul azt jelenti, hogy middn valaki egy
targynak elmondasaval tdbszdr, es ismetelten alkalmatlankodik; - ilyenkor
szokta az illir e' szdt hasznalni, hogy menekiiljon, mondvan: ne moj zano vetat
mene. - Ezen diild volt jobbagyi birtokot kepezven, soha, vagy igen ritkan
irihent; lehet tehat hogy azert nyerte Zanovet nevet. Panszki diild, - a' hegy es urmojovaczi szdlldk alatt nyugotnak. - Urasagi
tabla leven, azert neveztetik panszki, vagy magyarul urasagi diildnek.
Szdlldk alatti diild; — a Becsanaczi szdlldk alatt nyugotnak; helyi fekvEseben talalja elnevezeset.
Podpanszki diild a' panszki diild alatt nyugotra teriil el, azert birja nevet
podpanszki; mi magyarul: Urasagi alattit jelent. -
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Groblye diilo - a pod par^zki diilo alatt nyugotra fekszik; - hagyomany
szerint; midon a' torokok e' helyrol kiiizettek, az erre kovetkezett evek egyikeben rovid idore nagy pestis, - jarvany iitott k i , a' mely jarvanyban elhaltak
hullai ezen diilore hordattak k i , es temettettek el, azert neveztetik illiriil
Groblyenek, vagy is magyarul temetonek.
Dugacska diilo a Groblye diilo alatt nyugotra a' Bentai es Szelistyei
retekig teriil. - Dugacska illir szo, magyarul: hossziit jelent; - a mely a'
diilonek a tobbinel hosszabb voltat fejezi k i .
[^^^]
Velika dionicza diilo; magyarul nagy telek; fekszik a panszki, podpanszki,
groblye, dugacska, szelistye, es a' fehervari orszag lit kozott. - Nevet nyerte
nagysagatol, mely a' tobbi diiloket haladja. Kamenya diilo - kovest jelent- magyarul, a hason nevii lit diilo mellett
nyugotra teriil a fehervari orszagiit menteben. E ' tersegen 's az atellenben keletre fekvo Szelistyei diilon is valaha, tan
m^g a' romaiak koraban, es a' tatar pusztitas elott helyseg letezhetett; oda
mutatnak azon kissebb nagyobb epiileti kovek, mellyek a' szantas altal felforgattatnak, 's ezen kovekbol nyerte Kamenya vagy koves nevet. Torina diilo, a' fentebbi kamenyai diilo mellett nyugotnak, szinte a Feher
vari Orszag ut menteben; - itt hajdanaban, mikor meg a' fold mivelesnek leg
kiterjedtebb agat a' Marha tenyesztes tette; - Marha alias volt; - azert nyerte
nevet ezen illir szobol Tor - torina, — mi magyarul Marha allast jelent.
Neveztetik e' diilo meg Ratosova dolinanak is; - egy Ratos nevii rablordl,
a' ki egykor e' volgyben tarta tanyajat; - Ratosova dolina, magyarul Ratos
volgyet jelenti. Jaras dulo; — elobb male disnice 6s Szrednye disnicze; neve volt, — mi
magyarul kis, es kozep diilot jelent. —
Jaras nevet onnet nyerte, hogy a' volt Orbereseknek keves legelojok leven, *
ezen egesz diilot Marha jarasnak hagytak, 's tobb ideig legeloiil hasznaltak; mivel [ 8 1 ^
azomban ez altal a foldes urasag dezmajaban kart szenvedett ismet fel kellett
szantani, de mint szanto fold is ujabban nyert jaras nevet megtartotta. —
Vinacz diilo; fekszik a' jaras diilo vegeben a' fehervari Orszag iit mellett;
- e' dulon sz6p buza szokott teremni, 's az aratok hajdanaban az aratast
vegezve, gazddiknak buzabol koszorut e' helyen kotottek, azert neveztetik iliirul
Vinacznak melynek magyar ertelme: koszorii. —
Hatar I s o ; Hatar 2'k diilo. a vinacz diilo vegeben, nyugotnak a Fehervari
orszag ut mellett teriil el, 's iitkozik a' martonvasari, Szent Laszloi, Racz Szl
Miklosi es Raczkereszturi hatarokkal nyugotrol; - delrol pedig a Battai pusztakkal. - Hatar nevet nyerte szelsosegenel fogva, mellyel a' szomszedos hatarokat drinti.
Brigh es perva dolina, diilo; delrol a Battai hatarnal kezdve a Hatar es
Vinach diilok menteben teriil ejszaknak a' jaras diiloig, termeszeti fekvesetol
nyerte nevdt, mely halmos es volgyes. - Brigh; - Magaslat; hegy; - es perva
dolina; - elso volgyet jelentven. Od puta es vise puta diilo; fekszik a Brigh es perva dolina alatt keletnek;
- delrol a Battai hatar mellett kezdodven, ejszaknak a' Torina diilovel szomszedos; - nevet nyerte a Buda-f eki Orszag uttol, mely ezen diilo kozt Ercsi
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fele nyulik, - Odputa, Viseputa szo; magyarul: uton inneni, 6s utontuli ertelemmel bir. —
Neveztetik ezen diilonek egy resze meg Batszka Megya neven is azert:
mert a'Battai hatarral szomszed. Krately diilo; magyarul kurta vagy rovid diilot jelent, mivel a legrovidebb
diilo mind annyi kozt; fekszik az Od puta diilo alatt keletnek a Bentai retig, 's
ejszaki oldala a' Bentai Majorsaggal szomszedos. Postina diilo; magyarul: posta diilo, a Bentai major feletti tersegen; Postina vagy postas nevet azert birja, mert hajdanaban £rden posta leven, ezen
foldek a posta allomashoz tartoztak; 's annak jovedelmeztek. Duvaniste diilo; magyarul dohany foldeket jelent; Fekszik a Fehervari
Orszag uton felliil Berki puszta hataraban a Soskuti ut mellett. - Ezen diilot
hajdanaban dohany ala osztottak k i , azert neveztetik Duvaniste, = dohanyos
neven. Izpod Tarnocski Vinogradi diilo; - a Dunaviste diilo es Tarnoki szollok
alatt, azert neveztetik illiriil "izpod tarnocske Vinogradi; vagyis Tarnoki szollok
alatti. Zlatro berdo; diilo; a' Berki puszta hataraban a Tarnoki szollok ejszak
keleti vegenei kezdve ejszaki iranyban nyulik, 's deire lejt; — Zlatno berdo,
Magyarul eziist hegyet jelent, e' diilo hegy oldalaban fekszik, melynek gyomraban a nep ezustdt rejleni velt, azert nyerte Zlatno berdo nevet.'° Proszina diilo. a Zlatno berdo aljaban delnek a Fehervari Orszag litig
terjed k i ; - neve inkabb totos mint illir hangzasu; 's valoszinuleg ezen tot
szobol: proszi = kis, szarmazik.
fijszaki
resze kovecses sovany, deli resze pedig elobb igen vizenyos, es rosz
termo volt, most azomban ala kovezes altal valamennyire vizmentesse tetetven,
jobban terem. Kamenara diilo. A soskuti hatar felol, mely ejszak nyugotnak fekszik a
proszina diilo mellett delnek nyiihk el. - E ' tersegen leven egy kobanya is, ezen
kobanyatol nyerte nevet, "Kamenara" magyarul kobanyat jelentven. Erdo irtas diilo, mert regiben is meg erdo leven irtas altal alakult szanto
foldde, nevet innet nyerte. Fekszik a' Kamenara diilo mellett keletnek, 's ejszakrol delnek nyulik le,
az Erlakovacz! Majorsagig. Uz Erlakovacz diilo; fekszik Erlakovacz Majorsag felett ejszaknak es keletnek; nevet nyerte Erlakovacz Majorsagatol, melynek szomszedsagaban es felette
van. Bile guste diilo; - Egy resze szanto fold, mas resze ret, es legelo; — Az Uz
erlakovacz! diilo mellett keletre; - ejszaknak Kutyavar es Diosd kozseg, —
delnek a' Fehervari orszag ut altal szomszedos — Biele guste iUir nevet, —
magyarul: siirij feher onnet nyerte, mert ezen taj meg felnem szantatott, siirii,
es feher mezei viragokkal diszlett.
Allitjak, hogy e' helyen, fel Diosd kozseg feie fekiidt a' hajdan nevezetes
Potentiana romai Var, es Varos; - mely mellett, a' lejebb eso firdi hataron es
nyomaiban meg lathato regi Romai lit huzodott, 's a' Diosdi szollokoa altal a'
Budaorsi sorompo iranyaban csatlakozott Budaval, az akkori Aciucummal.' * —
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Tepees dulo; a' kozseg elotti tersegen, 's a Bara legelo felett fekszik, fekveset elnevezese fejezi k i ; — Tepees, Magyarul: egy a to felett emelkedettebb 183']
teriiletet jelent. Ravna dulo, elobb egy reszben legelo, most egesszen szanto fold, a'
Tepees dulo szomszedsagaban; ez is fekvesetol nyerte nevet; Ravna, magyarul
egyenes, lapos foldet jelent. Sumar diilo; elobb legelo, most szanto fdld, a' kdzseg fiilop varosi reszenek szomszedsagaban nyugotra, hoi a Velika Dionicza diildvel iitkdzik. Regenten erdd' volt, azert nevezik "Sumar"-erddsegnek. Ezen itt eldsorolt szantd fdldi diildk kdziil: a Duvaniste; es Proszine diildk
egy neven Vodiczanak is neveztetnek, forrasos es vizenyds termeszetiiknel fogva. 5or Retek. Bentai diild; it 2^novet es Krately, tovabba a Dugacska es Odputai szantd
fdldek kdzdtt, delrdl a' Battai hatarnal kezdve ejszak nyugoti iranyban nyulik;
- eldbb to, most lecsapolas utan jd mindsegil ret; - nevet birja a' felette levd
Bentai Majorsagtdl; - hoi e' szo ertehne is kifejtetett. Szelistye diild; a Velike dionicza es Kamenyai diildk kdzdtt, delrdl a
Bentai ut, 's ejszakrdl a' fekete sas szomszedsagaban. Szelistye: magyarul faluhelyet jelent, 's mivel a nep liite szerint itt hajdanaban falu volt, azert nyerte "Szelistye" nevet. Kamenya diild. - a Kamenyai szanto fdldek aljaban, es a Szelistyei
retektdl a' Bentai csatorna valasztja el. — Nevet illetdleg - a' hason nevii szantd
fdld diildnel felhozottak erre is alkalmazhatdk. —
[83^]
Slana Bara; diild, magyarul sos tavat jelent, fekszik a' Fehervari Orszag
uton felul, a Bile Gustei duld mellett; - saletromos es vizenyds termeszetebdl
szarmazik neve. 60r. Legeldk. Bara diild. - a Szlana bara diilld atelleneben, a Fehervari orszaguton aldl,
a' Tetenyi hatar es Duna mellett; - it Duna kidntesek miatt nagy resze gyakran
tavat kepez, azert neveztetik Bara-nak, mely szd magyarul tavat jelent. 7er Erddk.
Az egesz erddseg egy szoval Suma, erdd neven fordul eld, 's egyik resze,
mely Bia, es Tdrdk Balintal hataros es fiatalabb; - neveztetik Mlada Suma;
fiatal erdd; - az also resze Erlakovacz feldl pedig Mely dregebb, Stara Suma =
dreg erddnek; 8or Sziget. Erd kdzsegnek also resze, es a' Dunai szdlldk szomszedsagaban nyugotrol
es ejszak nyugotrol, - a Bara legeldvel ejszakrdl; - delrdl, es keletrol a dunaval
erintkezik; - Hajdanaban a duna kdriil fplyta, majd mar az ugynevezett Ids
duna beiszapolasa miatt egeszen szaraz, es csak aradas alkalmaval folja kdriil a'
duna, de ekkor a' sziget maga is viz alatt all. Az itt eld sorolt duldk, az Uradalom altal behozott valid rendszer, 's a'
most befejezett tagosztaly kdvetkezteben regi teriiletiik, 's alakjukat elvesztven: [ 8 4 ' ]
- a kdzel jdvdben elnevezesiik is nagy reszben valtozni fog; - vilagos jele annak
mar az is, hogy az Uradalomnak, eddig szetszdrt birtoka a' Martonvasari hatar
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menteben levo tobb diUokon egy tagba hasittatvan k i , ott most egy puszta epiil,
's ha elkesziilve nevet nyer, az, az eg^sz teriiletre birand ervennyel, 's az egyes
tablak szamokkal birandnak.
Kelt firden'^ Majus ho 3 l e n 1864.
firdy Josef mk.
Jegyzo

* **
1. Berki egykori telepiiles elso okleveles emlitese 1244. (Dl 73 615.)
2. Tulajdonkeppen Hamzabeg, mert itt egy Hamza nevu beg a X V I . szazad kozepen
varat epittetett. Eloszor a tulajdonaban levo szerajt 1559-ben (Kaldy 5.), majd 1576-ban a
varkastelyt emb'tik "Hamza bck, Erd nevo kastellia" alakban. (Kiss 204.)
3. Erd elso okleveles emb'tese 1243. (Dl 82 836., AUO V I I . 140.) Termeszetesen a
romai kortol folyamatos lakottsagrol nem lehet szo.
4. Valoszinutlen a delszlavok (ilbrek) X V . szazadi betelepiilcse firdre, 15461559-ben £rd lakossaga magyar. (Kaldy 5. sz.)
5. £rd helyneve a magyar er, azaz 'vizfolyas' -d kcpzo's szarmazeka lehet, de a regi
magyar E r d szemelynevbol is szarmazhat, amelynek alapja az er, azaz 'vcredcny' fonev.
(Kiss 204.) £rd a Nana-Beszter nembeli Berki csalad birtoka a X l l I - X I V . szazadban.
(Dercsenyi L . 349.) Az Erdi csalad elso okleveles emb'tese 1244. (Dl 73 615.)
6. Berki helyneve a magyar berek, azaz liget' fonevbol szarmazik. (Kiss 104.)
7. A Kutyavar helynevet a nepetimologia valoszinuleg az egykori Eben falu helyere
alkalmazta, ahol - nevebo'l kovetkezoen - tarthattak vadaszcbeket Matyas kiraly vagy
misok szamara. (Dercsenyi I . 359.) Ebcn elso okleveles emlitese 1323. (Dl 2172., 104 902.)
A kerdes teljes osszefoglalasara lasd Torma I . : Az erdi kutyavar. Rcgeszeti tanulmanyok
Pest megyebol. Szerk.: IkvaiN. Szentendre, 1980. 2 5 1 - 2 6 1 .
8. A Benta pataknev puszta szemelynevbol keletkezett magyar nevadassal, az alapjaul
szolgalo szemelynev a regi magyar Bentha a Benedekkel fiigg ossze. (Kiss 103.)
9. Az erdi Attila varanak nevezett Duna melletti dombon koravaskori, nagykiterjedesu foldvar talalhato, az E r d es Szazhalombatta kozotti 122 halom koravaskori sir.
(Dercsenyi I . 349.)
10. A zoloto, zolota, zalatna stb. szlav szavak es beloliik kcpzett helynevek aranyra
vonatkoznak.
11. Potentiana helyet a Thuroczy-kronika alapjan azonositjak Erd cs Szazhalombatta
kozotti romai taborral, a Icgiijabb szakirodalomban ezeket a maradvanyokat az egykori
Matrica taboranak tulajdonitjak, amelyik Aquincumtol 23 romai merfoldre fekiidt. (Dercsenyi II. 57.)
12. E r d lakossaga 1856-ban 2737, Dios puszta 689, Berki puszta 60, Benta puszta
14, Hidegcsarda puszta 32, Fiilopmajor 23, Erlakovet puszta 53, Kutyavar 8, osszesen
3616, teriilete 12 936 hold.

3.

JASZKARAJENQ

Helynevek.

[55']

Jasz karajend kdzsegbdl a' Jaszkun keruletbol.
Jasz Kara puszta mindenkor a' jasz kerifletiiez tartozott, Jeno puszta
pedig Heves megyehez. - Kara puszta Also szt Gyorgy es Fenszarii varos
birtoka. - Hajdan a' tatar jaras elott szinte falii volt es Kara neven neveztetett,
de a' tatar jaras utan pusztava Ion a' mint ezt tobb asasok igazoljak.' Dicsosegesen uralkodo Maria Terezia 1745'^ evben mint a' tobbi Jasz
kozsegeknek valtsag dijj fizetes mellett fele reszben Also szt Gyorgy, i^ele
reszben pedig Fenszaru kozsegeknek adomanyozta, 's az idotol mint bel hatarbeli foldbirtok utani illetoseget osztalyszerifleg birta.
Jeno puszta pedig az 1852'k elott meg a' Tekintetes Foldvary osztatlan
csaladbirtoka leven, az emlitett evben Also Szt Gyorgy birtokossaga altal a'
tavolabb Felegyhazzal hataros Kisujszallas pusztaert felsobbi hatosag jovahagyasaval orokosen megcsereltetett. - Az 1858. evben also szt Gyorgy birtokossaga
mind a' bel — mind a' karai hatar tagositasat elhataroza, 's egyszersmind ez
alkalommal Karajenore egy lij kozsegtelep 200. Catast. holdnyi megszavaztatott,
mely teriilet tagositas alkalmaval mernokileg kiis hasittatott, ezek nyoman tobb
birtokos lakosok mind a' mind karajenei birtokaikal egyedul Karajenore iratvan
mernokileg tagositva itt is adatott ki. Jasz Fenszaru varos ki szinte ez idobe tagositott's fele reszben Karat birta
az also szt Gyorgy varos altal kiadott falu helyhez meg 100. catast. holdat adott
's most jelenleg 300. catastralis holdbol all. Jelen Karajeno kozsegnek hajdan kiilon Kara kiilon Jeno puszta neveik [55^]
voltak,^ de a' tagositas alkalmaval a' Nagymeltosagii magyar kiralyi Helytartotanacs a' ket nevet egyesitven Karajeno neven erositette meg mint kozseget,
1860ik evben, a' midon egyszersmind rendes Eloljarosaggal ellattatott. Karajeno kozseg eddig leginkabb Also szt Gyorgy, es Fenszaru anya
kozsegekbol nepesitetett, de a' szomszed kozsegekbol is szarmaztak ide mesteremberek, es napszamosok magyar ajkiiak. Jasz Karajeno, melly all mint egy 16000 catast. holdbol, bir: szanto,
kaszalo, legelo, ret, szollo, es nadas tereket, ezen birtok del keleti reszet
Czibakhaza felol a' Tisza vize mossa, mely folyonak szabalyozasa alkalmaval
1854ik evbe a' jenei birtokon keresztiil mint egy 600 61 hosszu, 100 61 szeles
f61dtert a' magas kicstar atmetszesre kisajatitott, ' jelenleg a' Tisza g6z6s6k
hasitjak. E ' k6zseg hatarat keresztiil folja vizes evekben helyszerii elnevezes
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szerint a' K6r6si-er, mely Pest megye kozsegeiben honnan ered Gerje es Perje
neven neveztetik, es a' Tiszaba omlik, honnan sok szamu halat kicsal a' lapalyos
helyekre. - Szanto, kaszalo, es ret illetoseget Karajenei, Also szt. Gyorgyi [es]
Fenszariii birtokosok birjak, kik az orok csere elott a' Tettes Foldvary csaladtol
orokos joggal megvaltatva vannak a' kozseg hataraban tobb nevezetes halmok,
ugy mint: Kis es nagy Kecskes, Jakus, Kopasz, es Sarhalom, mellyek hagyomany
utan mint csata helyek emlegettetnek, mit gyakori asasok is bizonyitanak, mivel
tobb edeny darabokat es penznemeket is talalnak, a' jenei reszen a' Tiszahoz
kozel van az ugy nevezett Varto kies halom, mellyet a' Tisza kiontese koriil
ovez, mellynek mocsarait szamtalan szarnyas vad allatok nemei lakjak. A hatar keleti resze neveztetik Teto varnak, hoi hagyomany szerint hajdan
foldvar letezett, nyugoti resze pedig Bagolyhatnak neveztetik, - vannak a'
hatarban tobb szekes helyek, melyekbol a' lakossag igen sok szeksot gyujt
ossze. —
Jasz Karajeno kozseg a' Nagymeltosagu Magyar Kiralyi Helytartosag altal
on alio fuggetlen Parochiava alakitatott, a' meltosagos es Fotisztclendo Vaczi
megyes Puspok ur kozbejottevel, sot meg kegy liri joggal is feldisziteni ajanlkozott, ha az azzal jarto terheket a' kozseg magara valalja, mit forro halaval
fogadott a'buzgo nepe a'kozsegnek, jelenlegi nepessege 2000.^ ' E ' kozseg hataros Toszeg, T.varkony, Vezseny, T. Foldvar, Czibakhaza,
Nagy rev kozsegek, Bogi puszta, 0 es Uj Kecske kozseg, Kocscr puszta, Tortel
kozseg, Tetelen pusztaval.
jegyzette Velkey Laszlo m. k. jegyzo. -

*

• *

1. Kara elofordul azon jaszkun helysegek kozott, amelyeknek lakoit Robert esztergomi ersek (1226-1239.) megkeresztelte. (Dercsenyi I . 437.) Jeno elso okleveles emlitese
1466. (Bartfai 918. reg.) Jeno es Kara 1546-1559 kdzdtt nepes telepiiicsek (Kaldy 363.,
364.), Kara 1577-ben is, 1626-ban mar puszta, Jeno 1718-ban meg lakott hely, de
elneptelenedik. (Dercsenyi I . 437.)
2. A Kara helynev puszta szemelynevbol keletkezett magyar ncvadass^il, az alapjaul
szolgalo szemelynev torok eredetu, jelentese fekete. A Jeno a magyar jeno tdrzsbelieknek a
telepiilesere utal. (Kiss 30*.)
3. Kara es Kara-Jeno puszta lakossaga 1856-ban 793, teriilete 51 501,75.hold.

4.

KISKUNLACHAZA

Kiskun Laczhdza varos, fekszik kozel a dunahoz, Pesthez delre ot nierfold l ^ ^ ' ]
tavolsagra. Hatar teriilete az lijabbi felmeresek szerint 8000 holdnak vetetett fel,
inelybol 6000 hold szanto, a tobbi kaszallo es legelo fold, mintegy 300 holdra
meno fold teriilet Szollos kertnek hasznaltatik.
E varosnak jelenben egy neve el s ismertetik orszagszerte. Regibb neve
Laczkphaza vagy Laczkhaza volt, mely nevek eredetet a regiseg homalya fedi, s
pontos megliatarozasukhoz biztos adatok hianyzanak.' - Midon a kozseg emlitett rcgibb elnevezesekkel birt, nem is a mostani helyen fekiidt, hanem a hozza
felora jarasnyira eso kis duna partjan, hoi az akkori falu maradvanyai mai napig
is lathatok, s az emelkedettebb helyen volt templom romjai vilagosan kivehetok.
A kikoltozesrol traditiok nyoman annyi emlittetik, hogy az 1741-1742 evek
koriili rettento arviz volt az ok, mely miatt a lakosok regi lakohelyiiket elhagyni
valanak kenytelenek, letelepedven a jelenlegi helyen, mely is oly magasan
fekszik, hogy ez ideig a legdiihongobb arviz sem hagta meg. - Visszaterve a
kozseg regibb elnevezesere, t. i . a Laczkohaza es Laczkhaza nevekre, ezekrol ket
versio kereng: Nemelyek Kun Laszlo kiralyrol, - ki e tajon a deli termetu kun
nok szepszemei iranti vonzalombol oriimest idozott - masok Laczko nevu
halaszrdl - ki elsoben egy halasz-kunyhd epitesevel vete meg a falu elso alapjat
- szarmaztatjak.^ Mindket szarmaztatas ketes, s a valot kipuhatolni azert nem
lehet, mivel a kikoltozeskor a sebesen rohano arviz mindent, mi emlekiil
szolgalhatna, magaval sodort s egy regi pecset nyomon, melyen 3 csillagot es
egy ego faklyat abrazolo czimer koriil e szavak olvashatok: "Laczkhazi falu
pecsete 1651."^ - s egy kissebb templomi harangon kiviil, mely megrepedven
ujabb idoben becsereltetett, semmi fele bizonyito jel vagy irat fen nem maradt,
s minden csak felteves s gyam'tas, mit e reszben felhozni lehett. A kozseg hataraban elofordulo topographiai nevek koziil, melyek t. i. [78^]
nyelveszet v. torteneti tekintetbol feljegyzesre meltok - a kovetkezok birnak
tobb, kevesebb jelentoseg s erdekkel.
Eloszor is a varos also reszeihez kozel kigyodzo ugynevezett "tekercs er"
- mely a domsodi also Dunabol veven eredetet, kiontesek alkalmaval az eren
jon fel a Duna arja, s midon az er medret athagja tobb lapost vizzel borit el,
nevet tekergo folyasa a kigyodzo alakjatol vette. —
Tovabba "Belso falu" a varostol nyugotra a kis Dunamellett, itt allt
hajdan Laczko vagy Laczkhaza falii. Jo termo fajta termo foldeert a lakosok
nagyon kedvelik.
"Jakabhazi ret" szinte a kis Duna folyasa mellett. A regi oregek annyiban
emlekeznek rdla, hogy kornyekevel egyiitt Jakabhaza nevii pusztahoz tarto-
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zott,* - melyet bizonyos Zsuppan Janos nevii ember nadori donatio kep felk^rt
Eszterhazy Pal nadortol, de kitiinv6n, hogy az r^gtol fogva kun fold volt, a
Laczhaziaknak visszaadatott. —
"Sandor sziget" - ugyan csak a kis Duna mellett, azt tartjak rola, hogy
valamikor Sandor nevezetii lakos a Duna partjarol folddel toltott tapogato
kosarat dobvan a Dunaba, ebbol idovel zatony kepzodott, jelenben fas erdo
boritja. "Csoka Kato" puszta; a varostol feloranyira fekszik keletre, kiterjedese
mintegy 7600 holdat tesz. E fold leven a valtasi (: redemtio :) alap, e miatt
Laczhazanak legfontosabb, legnevezetesebb hatar rdszet teszi. Megszerzesere
n6zve szajrol szajra terjedt hagyomanyul fenmaradt: hogy bizonyos Kato nevii
sz6p kun asszony nyerte volna Kun Laszlo kiralytol egy csok aran, s e Kato
csokjabol idovel variatio altal Csoka Kato lett.*
"Oreg Csokai haz" - korcsmai epiilet a fentebbi pusztaban. Rdgi lehet,
miutan felEpitesere a most elo emberek nem is emlekeznek. Kozel hozza fekszik
egy domb, melyet templom hegynek neveznek; itt hajdan falu lehetett, de 'hogy
mikor: arrol senki sem tud semmit, csupan az itt ott elszort kovek s epiilet
maradvanyok gyanittatjak valahai letezeset. Meg jelenleg elo emberek emlekeznek ra: hogy a korcsmai epiilet itato kutjanal volt egy valu, melynek egyik
tamasztekja azon szegletes kovekbol volt, melyek a kozeli templom hegybol
kiszedettek. E kovon alh'tolag lett volna egy iras, melynek ismeretlen betuit
megmagyarazni senki sem tudta. - Egyszer azonban egy Pestre litazo alfoldi
szerb a kiitnal itatni megalvan, tobbek jelenleteben a kerdeses kovet szemiigyre
vette, s az elott ismeretes gorog vagy Szerb betiakbol a feliras jelentoseget
kimagyarazta. A ko felirata pedig ez lett volna: "a ki engem felemel, felemelem
en azt" — masnak talan az ertelem fel se tiint, az emlitett Szerb azonban a
koert ejjel eljoven, azt magaval elvitte, s szetziizatasakor sok kincset lelt benne.
Ennyi rola a monda, melynek megtortentet az idosbek koziil erosen alUtjak.
Ugyancsak a Csoka Katoi pusztan van az ugynevezett Nyavalyka lapos,
vizenyos kaszallo s legelo ret, melyet a Duna arja vizzel s iszappal elboritani
szokott. Nevet hihetoleg onnan vette: hogy a sar s iszapban lesiippedt igas
joszag nyavajogva vanszorgott at rajta. Kozel elihez "Janos halma" - emelkedett domb, elnevezeset Janos nevu
ide temetkezett emberrol emlitik.*
- "Kullapa", jobban mondva Kunlapaly, vizenyos lapalyos hely, elnevezese az utobbi szo elferditesebol szarmazik.
"Szent Gyorgynapi alias" — Katoi homok partok; elnevez6se meg a'
korboH, midon a Laczhaziak belso faluban laktak; tavasszal ide szoktak volt az
idoben a barmot kiverni.
"Cziganyret" a miert rendesen czigany zabot terem.
"Nagy Katai halom" - szep emelkedesil domb; koriilotte mocsar s messze
kiterjedesii siksag. Ugy hordatvan ossze hihetoleg a regi tatar-torok vilagban
orhelyiil, vagy telegraphul szolgalt! E halom belsejeben ujabb idobeni asatasok
alkalmaval epulet formara leltek, s tobb darab kovet s fa szeriet hanytak ki
belole. E feltalalt hazban olelte s csokolta volna meg a monda kent I V . Laszlo
kiraly a gyonyorii Kun menyecsket Katdt, mely csok dija a teres Csoka Kato
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puszta lett. Alakjarol s a rajta talalt regi penzek s kovekrol itelve e kies domb
mindenesetre torteneti regiseg, mely iranti kegyeletbol felszantasa s egyebb
pusztitasa ellen a varosi hatosag tilalmat rendelt. "Nagy Bankhaza", — e puszta resz 1856ik evben vetetett meg orok aron a
Laczhaziak altal Beleznay grofi csaladtol. Torteneti jelentosege e nevnek elso
tekintetre feltiinik, a minthogy kornyekbeU nep hagyomany szeriileg tartja rola,
hogy hajdan Bank ban nador birta a gazdag termesu foldeket.'
A hajdan hires Bankliazi csarda elpusztult romjainal megallva, a siirun
elszorva levo halmok s templom helyet jelzo korakasok iattara elmerengve
gondol az itt keresztiil utazd a regi idokre, midon itt nepes falu vagy varos
letezhetett. De kik azok, kik ezt epitek, s kik voltak lakoi, arrol homalyos
sejtelem elhet csak kebleben; s miutan maganak megmagyarazni semmit sem
kepes, a mulandosag sotet eszmejetol athatva tavozik el innet, vagy ha e videkkel
ismeros, uto gondolataban a nehany evvel ezelott leegett Bankhazi csardat
sajnalja meg meg, mely annyi faradt utasnak piheno helyiil, - s messzelatszo
feher falaival kalauzul szolgalt. A tobbi topographiai nevek, melyek e varos hataraban elofordulnak,
torteneti s nyelveszeti tekintetekbdl legkisebb erdekkel sem birhatnak, miutan
kozonseges s tobbnyire minden jelentoseg nelktili elnevezeseket nyertek a hatarbeli diilo, legelo, erdo 6s kaszallo foldek, milyenek peldaul: telek, kis er, nagy
er, felso lapos, alsolapos, oregerdo s. a. t. mely nevek semmi nevezetesebb
jelentessel nem birvan, feljegyzesre alig Erdemesek.
Laczhaza* Junius 1. 1864.
A varos legidosbjei kozldse s egy^b adatok nyoman osszeaUitas
Bib6 Istvdn mk.
V. fo jegyzo
* « *
1. Kozepkori neve Szdnto, elso okleveles emlitdse 1285. (Dl 42 007., Krit. jegyz.
3357.) A XIV. szazadban Isounak is hivtak. (Csanki III. 336.)
2. Laczkhaza neven eloszor 1457-ben fordul elo (Bartfai 826. reg.), a Lackfi csalad
birtoka, a csalad Kerekegyhazi Lack tamokmestertol szarmazott. ( M £ L I I . 8-(.) Szantai
Lack David szemely^ben a Szantai Lack csalad elso okleveles emb'tese 1421. (Dl 11 128.,
Bartfai 593. reg.)
3. Lachaza legkorabbi pecsetjen LATZKHAZI FALV PETSETI 1651 olvashato,
kerek talpu tarcsapajzsban a holdsarlon tronolo Szuz Maria lathato. (PmL, Makid urberi
pere.)
4. Jakabhdza egykori telepules elso okleveles emb'tese 1409. (Dl 105 843., Bartfai
522. reg.) Puszta 1559-ben. (Kaldy 164. sz.)
5. Kato (Kathol) puszta elso okleveles emlitese 1516. (Bartfai 1388. reg.)
6. Janoshalma elso okleveles emlitese 1416. (Bartfai 560. r ^ . ) Puszta 1559-ben
(Kaldy 176.SZ.)
7. Bankhazara lasd Per^ 6. jegyzetet.
8. Lachaza lakossaga 1856-ban 3198, Lajos-Mizse puszta 1699, osszesen 4876, terulete 30 312,5 hold.

5. KOCSCR

Helynevek.
P. Kocserbol Jaszkeriiletbol.

[•^^^1

1. Kocser Jaszapatihoz es igy a Jaszkeriiletnek alsojarasahoz tartozik.* 2. Kocsernak ez egyetlen neve el most, ezen ismeretes orszagszerte.
3. E kozsegnek mas elnevezese hajdan nem volt.
4. A kozseg legkorabbi emliteserol nines adat, hogy azonban az ide
vonatkozo s keznel levo okmanyoknal sokkal regebben. allt, azt az alabb nevezett topographiai nevek igazoljak.'
5. Nepesitetett leginkabb Jaszapatirol, minthogy az Apati birtokos is nagy
reszben, tovabba a szomszed Nagy Koros varos, ugy koriil fekvd falvak es
pusztakrol.^
6. A nev eredeterol nines bizonyos adat.^
7. Kocser hataraban eldfordulo topographiai nevek:
Palffy halom: bizonytalan melyik Pallfy vezer itt iitdtte fel taborat, s
aliitolag itt is fekszik temetve; a taborozas valosagat a meg meglevd arkok
mutatjak nagy teriiletre asva, — de hogy nem csak taborozasok, sdt nehez
csatak voltak, mutatjak a
Testhalmok, szamszerint 14, Horvath Bertalan jelenlegi birtokan, honnan
mar szamos ember csontok asattak ki koztudomas szerint. —
Kis halom, ugyan e targyra vonatkozhatik.
Gal halom, aliitolag elesett kunok temetd helye.
Puszta templom, nevezetes erdekessegu rom, azon tdrtenete van, hogy a
templomot a magyarok gyujtottak fel, miutan a torokot kivero nemetek oket
mod felett sarczoltak, egyebkint a Vaczi fotiszt. Kaptalan, melynek alatta allt, e
nevezetessegrdl bdvebb felvilagositast nyujthatna.
Koplalo halom, a labanczok idejeben azok koziil elfogottak ehseggel
kinoztatasokrol neveztetik.
Legyes gerincz, valosziniien a rajta legeld marhak legyessdge miatt neveztetik igy.
Koves gerincz, nevezete onnan ered, mert kevesse felhajtva rola a foldet,
darazskd talaltatik alatta. —
Arbucz sziksos to, hagyomany szerint Turthul vezer Arbucz unokajanak
hagyta ezen helyet es kdrnyeket.'*
Mezes, sziksos to, nevezete azon oknal fogva, mert esds idoben a szikso
dsszeszaladvan es megsiiriidven, mintegy mez szinet kap a viz, kiilonben nagy
videkre a legjobb s hiresebb juh usztato tisztito tulajdonsaganal fogva.

PEST-PILIS-SOLT

VARMEGYE

515

Lamos, vizfen6k 40 holdnyi, nevezete bizonytalan.
Fiizfa lapos, valaha fiizfak teny^sztek rajta, melyek itt ott a szomsz^dsagban \6w6 Korosi hatarban most is teny^sznek, a kocseri hatarbol kiveszv^n.
Bika usztato, nevezete legvalosziniibben a marhak usztatasatol. —
Gat folyo, melyben nagy esozEsek alkalmaval viz folyik, mas idoben
egeszen kiszaradt meder; regenten malom is volt rajta.
Goboly jards, nevezete a marhak legeltet^se utan keletkezett.
Csizmas, szikso sepro hely, melynek haszonb^rleti dra valaha egy par
csizma volt.
Agyagos, a benne talalhato fehdr agyagot mdsz helyett szoktak haszndlni a
Kocsdriak.
Nagy bogar to, szikes to
. ,
Kis bogar to, szikes X6
"^^^^^^"'^ bizonytalan.
Kaparas csarda, neveztetik onnan, mert a csarda epitesekor az ott levo
domba asatott pincze. —
Belso csarda, a puszta belsejdn epitetett, nevezete e szerint dllitatott meg.
Sdrhalom, nevezetdre nincsenek adatok.
Koplalo kut, az utobbi osztaly alkalmaval a barmok itatdsa vegett asatvan,
a sziik viz miatt neveztdk igy a pasztorok.
Szikto, sziks6 sepro hely.
Szikto, sziks6 sepro hely, mind ketto valosziniileg enrol neveztetik. —

* **
1. Kocs6r elso irott emb'tese 1546. (Kaldy 316. sz.) De temetdjeben levo gotikus
templom-maradvanyai tanus^a szerint a XV. szazadban mar fennallt. (Dercsenyi 1. 461.)
2. Kocs& 1546-1559 k6z6tt nepes falu (Kaldy 316. sz.), a XVII. szdzadtol puszta,
1820-ban UO-en lakjik, Juhaszok, csikosok, gulyasok stb. (Dercsenyi I . 461.) Kdzsegg6
alakult 1877-ben.
3. Kocs6r helyneve talan puszta szemelynevbol keletkezett, az alapjdul szolgalo
szemelynev a tdrdk kacsir, azaz 'szamar-dszvgr' jelentdsu fonewel hozhato kapcsolatba.
(Kiss 348.)
4. Arboc (Orboldi) elso okleveles emh'tdse 1360. (Bartfai 560.) A nevado szemely
kun foember, aki Tortellel es Kemencevel, valamint rokonaikkal 1290. Jul 10-en a Bihar
megyei Korosszeg vardnil meggyilkolta IV. (Kun) Laszlo kiralyt.
5. Kocser puszta lakossaga 1856-ban 653, teriflete 12 500 hold, Jaszkisdrhez tartozik.

[34'']

6. KOSD

[216']

[216^]

Kosd kozsege helyneveirol
1.) A megydnek, keruletnek, jdrasnak, sz6knek, hova a k6zs6g tartozik
s. a. t.
Kosd Kozsege Nograd megye Kokkai jarasaba fekszik.
2. ) A kozsegnek, varosnak hanyfele neve el most s. a. t.
A ' Kozseg mindenhol csak Kosd neven ismeretes.
3. ) Volt e hajdan a Kozsegnek mas elnevezese s. a. t.
Sem mas elnevezese nem volt, sem maskeppen nem hivatott.
4. ) A Kozseg mikor emlitetik legkorabban.
Adataink nincsenek hogy a Kozseg mikor fordul elo legkorabban, egydbberant a reform egyhaz birtokaban van egy gazdagon aranyozott eziist kehely
mely 1615 evben kesziilven bizonyitja hogy itt mar akkor a reformatusoknak
viragzo egyhazok volt.*
5. ) Honnan nepesitetett?
A kozseg igen regi leven, okmanyok hianyaban tudni nem lehet.*
Kosd kozsegehez tartozik Puszta Cselote a Vaczi piispoki uradalom tulajdona.^
6.) Mitlehet tudni koztudomasbol, hagyomanybol; s. a. t.
Nevenek ertelmerol sem okmany, sem hagyomany mivegett mit sem lehett
tudni.'*
7.) A kozseg hataraban elofordulo tobbi topographiai nevek s. a. t.
Hatarbeh diilok nevei- ezek: szolohegy, Balazsvolgy, Pipismaj, Koldustemeto, Hotto, Kemend, Haborvolgye, Lakat, Kakasbercz, Cserkiitarok,
Gomony, Halasberek - mely diilok elnevezese honnan erede, adatok hianyaban
tudni nem lehet.
Kosd kozseg hatarahoz tartozik a Nagyszali puszta, hoi jeles kobanya
letezik, melybol a pesti lanczhid kovek nagyobbresze hordatott, egyszersmind
nagy mennyisegii malom kovek keszitettnek.*
Kelt Kosdon* febr. 13an 865.
Lenart Andras mk.
kozseg biraja

* **
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1. Kosd elso okleveles emlitese az 1200-as evek elso evtizedeben. ff)ercsenyi 1. 465.)
2. Kosd 1546-1559-ben igen nepes telepiiles (Kaldy 402. sz.), a XVII. szazadban
diilo harcok miatt tobbszor elmenekiilt, a XVIII. szazad masodik feleben Ausztriabol
50-60 csalad telepedett ide. (Dercsenyi I . 465.)
3. Cselote kozepkori eredetu helyseg, 1546-1559-ben nepes falu (Kaldy 404. sz.), a
XVII. szazadtol puszta.
4. Kosd helyneve a magyar Kos szemelynevbol keletkezett -d kepzovel, az alapjaul
szolgalo fonev torok eredetu, jelentese a 'juh himje*. (Kiss 354.)
5. A Naszaly erdo mellett egy aranymuvest emlitenek 1075-ben. (DF 235 997., Krit.
Jegyz. 20.) Naszaly nepes telepUles 1546-1559-ben (Kaldy 405. sz.), a XVII. szazadtol
puszta.
6. Kosd lakossaga 1856-ban Cselote pusztaval 1323, teriilete 9224 hold.

7. SOSKUT

1220^]

Fejermegye
Sdskut
kdzs^e vonatkozd adatok.

[22F]

[221^]

Fejermegye Soskut kozs^gere vonatkozd adatok.
Ad 1.) A ' helyseg neve Soskut, vagy hibasan irva Sooskut, tartozik Fehermegye Bicskei jarasahoz.
Ad 2, A ' helysegnek mas neve nines.
Ad 3. Mindeg csak Soskutnak neveztetett, de szeszely szerint hoi egy
6-val, hoi kettovel iratott.
Ad 4. E ' helyseg mar a' romaiak urodalma alatt nepesitve lehetett; erre
mutatnak kiilonbfele romai rezpenzek, 's toredezett kovek romai felirasokkal,
mellyek itt talaltattak.*
Ad 5. Esztergom, Komarom 's Nyitra megyekbol nepesittetett, miutan az
az elott itt lakott raczokat a' megye sokszori rablas miatt karhatalommal
kiijzte.*
Ad 6. A ' kozseg neve hagyomany szerint valami sos vizet tartahnazo
kutrol vette eredetet, de ezen kutnak semmi nyoma sines, sot az sem tudatik,
mely tajon letezhetett.^
Ad 7. A ' helyseg hataros eszakrol: Tarnok s Torbats, keletrol: fird, delrol:
Bia, Torok balint, nyugotrol: Puszta zamor's Etyek kozsegekkel.
A ' helyseg videke valamint maga a' falu is majdnem kivetel neikiil hegyesvolgyes; foldje homokos es koves. Kertekbe 's hazaknal apolt gyiimolcs, akacz,
's szederfikon kivul - a' hatarban csak itt ott lathato egy maganyos torpe
novesii fa, vagy bokor,
Topografiai nevek a' kovetkezok fordulnak elo:
Belso telkek, felso es Also ret dulo, Keleti es nyugati retfold, od tarnoku
ried, Makovnyiszko (: makfold — hajdan itt mak termett :), Pattina, Sashegy:
legeloiil hasznaltatnak, Rosznyiszko — kolesfold — (: itt hajdan koles termett :),
Preszdolina (: volgyon keresztiil :) ezen egy arok szerij volgy vonul at.
Zakonegniczami (: kenderfoldek :) itt jelenleg is kender termesztetik.
Kosztelnehoni (: templomi dulo :)
Podkamen - vagy poczkalu-dolina (Koszikla alatti volgy :)
Oreghegy, Keresztalatt, Kiskut, Vendelin, Retvolgy, Kishegy.
Szollok
az also es felso bastya nevu szollok neve, ugy latszik nem valami erod
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letezesetol eredett, hanem azon koriilmenytol hogy itt a taj platean forman,
mint egy alacsonyabb es tavolabb, magasabb szeles bastya, - emelkedik.
Nakamenon roska (: magyarul koves hegy :) legeloiil hasznalt koves hegy,
tele kovekkel.
A ' mint a' fentebbiekbol is kitiinik, az elnevezesek sem torteneti, sem'
egyebb helyi esemenyekre nem vonatkoznak, 's csak is azoknak fekvesetol
szarmazott, vagy azon magok termesztesetol, mellyek a' roluk nevezett foldekben termesztettek, vagy jelenleg is termesztetnek.
Van meg a' helyseg hataraban egy kofejto banya melly valamint a' [222"^]
foldeknek egy resze a' fehervari fotiszt. Kaptalan tulajdona; ennek miveles, a'
mint hagyomanybol tudatik'a' 18'^ szazad elejen kezdetett meg egy Bauer nevii
kofarago altal, 's azota folytonossal miveltetett, jelenleg evenkent tobb ezer kob
olre meno homok ko fejtetik's szallitatik szet az egesz birodalomba.
A' helysegen egyetlen kozel 3 dlnyi szeles patak vonul at, melly Biarol jon
's £rden keresztiil vegre itt a' dunaba omlik; e' folyo neve: Bara. A patak
medreben azonban a' viz rendesen csak korulbeliil egy olnyi szelessegben csergedezik, de nagy zapor esok utan a' patak medre egeszen megszokott telni 's
illyenkor hegyi patakok modjara rohan, a' nelkiil azonban hogy kart okozna,
csak a' lapalyosabban fekvo reteket onti el olykor.
A lakossag nagyobb rdsze totul beszel es mindezek koziil is igen sokan
ertenek magyarul, vannak itt tovabba magyarok es nemetek is. A ' lakossag
magat magyar nemzetisegiinek vallja.
Soskut* Majus hd 20an 1864.
Stamliuk
sjegy

Puroviti Agoston
biro
Kumer Ferencz Eskiitt
Cserveni Pal Eskiitt
Abel Matyas Eskiitt
*

Ut

*

1. Soskut elso irott emlitese "iuxta campum Putei Salsi" alakban Anonymusnal,
majd 1233-ban Soskutkent. (Krit. j ^ y z . I . 160.)
2. Soskut 1546-1559-ben nepes telepiiles, lakossaga magyar. (Kaldy 66 sz.) Az
1690-es evekben crkeznek szerbek a faluba, akik 1722 koriil felepitettek templomukat,
1748-ban popajukat rablogyilkossag miatt kotcl altali halalra itcltek; Tibics Ferenc a
komaromi jezsuitak fonoke, mint foldesiir, a szerbektol elvette a templomot es oket
kitelepiilesre kenyszeritette. (Dercsenyi I I . 54.)
3. Igy igaz. (Kiss 581.)
4. Soskut lakossaga 1856-ban 1661, Zamor puszta 499, osszesen 2160, teriilete
6190 hold.

8.

[249^

TARNOK

Helynevek
Tamok kozsegbol — Fejdr Vdnnegyebol.

[249^]

lor Fejer Varmegye - bicskei jaras - Tarnok kozseg.
2or A ' kozsegnek csupan Tarnok neve el.
301 A ' kozsegnek soha mas neve nem volt.
4" A ' kozseg az itt szerezheto adatok szerint' legkorabban emlittetik
1724ben melly evben a' Plebania is alapittatott.'
5or Az 1739. evben uralgott Pestis kovetkezteben a' kozseg racz ajku
lakossaga csak nehany csalad kivetelevel kihalvan, az akkori foldes ur Grof
lUeshazynak Trencsen megyeben is birtokai leven, a' neptelenne valt kozseget
onnet tot ajku lakosokkal benepesitetet, az akkor mdg volt ndhany racz ajku
csalad is a' tulnyomo tot elemtdl eltotosodott.*
6or Ezen birtok hagyomany szerint rdgente egy apacza zarda tulajdona
volt, de, hihetoleg kiralyi adomanyozas utjan egy magas kiralyi hivatalban,
valoszinuleg Tarnok mesteri hivatalban allott urnak birtokaba jutott, 's ennek
hivatala utan az akkor alapitott kozseg is Tarnok nevet nyert, kiilomben a'
csatairol hires Tarnok volgynek egyik oldalan fekszik.^
7. A ' kozseg 4. utszabol all, nevezetesen: Fo- Taban- Kissor — s' 1853.
evben alapitott Uj utszabol.
A ' hatar I I I es I I I Diilo nevezetre oszlik, - az
I . Diiloben van az ugy nevezett Zahumnami, vagy is szeriik mogotti a'
jegyzoseg, es templom birtokat kepezo szantofold.
I I . Diiloben van
a.) Urlitova, a' jegyzoseg, es Plebania szantofoldbol, 's retbol alio birtoka.
b. ) Prezanek (: hegyen keresztiil:) 112 holdnyi 1854. evben a' kozseg
foldjebe iiltetett szolohegy, — ugyan itt egyes telkes gazdak birtokan 18 hold
400 • 51 1859. evi szolo ultetveny.
c. ) Gersielcz (:Gellert hegy) 30. hold 1859. evi szolo iiltetmeny a' telkes
gazdak birtokan.
I I I . Diiloben: Sajnoviczova Studna (Sajnovicz
) viz allasos hely,
ezen birtok resz bizonyos Sajnovicz nevii birtokose volt, 's meg elo emberek'
emldkezete szerint ezen helyen egy kut allott. —
Izven (: ez racz szo, magyarul forras, latinul fons a' helybeli 14. hazas
zselldrek legelo illetoseget foglalja magaban, s reszben 1859 es 1860. evben
szolo veszovel beiiltetve, — Izvonak, vagy is forrasnak ezert neveztetett, mert itt
meg most is van egy forras, melly eren at folyamatosan bugyogvan csermelyt

PEST-PILIS-SOLT

VARMEGYE

521

kepez. - Itt valaha a regi falu allhatott, mit asas alkalmaval a' foldbol kihanyt
tegla; 'egeszen ismeretlen alaku cser6p zsindelek igazolnak. Hozne Luki (: felso ret:) a' teUces gazdak egy reszenek ret illetosege, nagy
reszben feltorve, 's loher, buza, vagy arpa ala hasznalva. Itt van
Tyepla studna (: meleg k u t : ) eUg bo tartalmu meleg viz forrasa 1.
Bara (: mocsar :) 1853. evben tortent tagositas elott mocsaros, ingovanyos
hely, leginkabb liba mezonek hasznalva, tagositaskor a' telkes gazdaknak ret
potlasul illetosEgbe meretven, 's canalisaltatvan feltoretett, es repa, arpa, buza,
vagy here ala hasznaltatik.
Dolne luki (: also ret:) a' telkes gazdak masik reszenek i6t illetosege,
szinte nagyobb reszben feltorve, here, repa, buza, 's arpa ala hasznaltatik. Itt
van
Od-kuk (: Retre dulo:) 1859. evben ki iiltetett 57. holdat tevo szolo,
melly a volt jobbagy telkekbol van ki hasitva.
Anasztazia puszta, 1853. evi tagositaskor a' volt jobbagyi foldekbol fenn
maradt birtokbol Baro Sina Gyorgy foldes ur altal alakitott uj puszta, cseledlak
's gazdasagi epiiletekkel - 1049. hold szanto fold, 161 hold rdt, 110 hold
legelo, 's 12. hold reszint beltelek, reszint haszonvehetetlen, - nevet boldogult
Baro Szina Gyorgy urnak Anasztazia nevij neje- 's leanyatol nyerte.
Kis Tarnok szinte puszta, a' tagositas elott hazas zsellerek lakasuk, de
tagositaskor az Anasztazia pusztahoz csatoltatvan, az illeto zsellerek hazpotlast
a' faluban kaptak, lakoik pedig uradalmi cseled lakokka valtoztattak.
Kelt Tarnokon* Junius 9. 1864.
Muskovits Istvany
Biro
* * *
1. Tarnok elso okleveles emb'tese 1259. (Gardonyi 70.)
2. Tarnok 1549-1559 kozott puszta (Kaldy 70. sz.), 1690 utan telepul be lassan,
1762-ben a templom es I I telepes haza lehett, az eredeti szerb telepeseket a tbldesurak a
helyscgbol kiiiztek es helyiikre katolikusokat telepitettek. (Dercsenyi I I . 202.)
3. Tarnok helyneve a regi magyar tarnok, tavarnik koznevbol keletkezett, a kiralyi
uradalmaknak es varispansagoknak beszolgaltatott es ott raktarozott termekek kezeloinek a
lakohelyere utal. (Kiss 632.)
4. Tarnok lakossaga 1856-ban 1248, Othaz puszta 58, Kistarnok puszta 36, osszesen
1342, teriUete 3103 hold.

[250*^]

9.

[190n

PUSZTAZAMQR

Helynevek
Puszta Zdmor Kozsegbol. — Feh6r Megyebol.

[190^1

1. Fejermegye Puszta Zamor kozseg, Bicskei jaras, Vaali jaras Szolgabirosag keriileteben: Puszta Zamor regenten csak egy par Kozbirtoicossagi epiiletekbol allott, a' a nep elszaporodvan idd kozben lassan lassan tobb haz epult,
mostanaban 70. haz szamig szaporodvan, s mintegy 484. lelek szamal bir,
melybol 467. kath. 2. evang. 3. Ref. es 12. izraelita lelekbol all, a kozseg kiilon
elnevezessel nem bir, az epiiletek sar, es ko falakbol allanak, nad, zsup, s
nehany cserep zsindel fodelekkel birnak.
2. Ezen nev Puszta Zamor Orszag szerte hasznalando, a nyelvre nezve
Magyar, es Tot ajkii.
3. a Pusztanak mas neve sohase nem volt.
4. Az elso eredetet Puszta Zamor Kozsegnek nem tudni, mert hajdanaban
nem is volt kozseg, csak marha legello, s egy par kunyhobol allott.'
5. A ' Kozbirtokossag hazassag altal megszaporodvan, annak idorol idore
tobb cseledsegre sziiksege leven, s kiilombfele helyekrol fogadtattak, melleknek
idokozben hazhelyek bizonyos fizetes mellett adattak mint lakdknak, s igy itt
megteleppettek, a Kozsegben Pap nines, Soskut Kozseghez tartozik mint filialis,
az egyhazi matrikula szinte Soskuti Plebaniaban letezik, a jegyzoseg, s kozsegi
birosag pedig csak 184 8/9 ev ota divatba van*
6. A nev eredeterol mit sem tudni, mert az irasok rola nem leteznek.^
7. A hatar mintegy 2200. hold egesz tersegbol all, melly minden fele fold
minosegbol all, u. m. 1/6 resze fekete fold, 3/6 resze homokos, 1/6 resz sarga
fold, s 1/6 resz kavics homokos; - a termesztesre nezve vannak szanto foldek,
retek, szollok, es kertek; a hatarban eredo egy kis patacska annak neve nines, 6.
viz kuttal bir, s az ivo igen jo, es egeszseges, a Kozseg fekvese pedig hegyes, es
lejtos, utcca megnevezese nines, ima helyo egy kis Kipolna van: a hatarnak
Topographiai megnevezese kovetkezo: Szantofoldek Soskuti, Kuldoi, s Gyuroi
hatarra dijUok, oreghegyre diillo, retre dullo, Gyuroi utra dullo, Kapolnara
dullo, Ettyeki utra dullo, Helyesegre diillo, Barathazi hatarra diillo, s belso
fundusok; van kiilonossen egy Tanya, mely Tanyanak 1853i'«^ ev ota neveztetik,
van egy hegy, mely oreg hegynek neveztetik, egy hegyes taj^k, mely agaczas, es
betlehemnek neveztetik; - Termesztetik a foldekben: tiszta buza, rozs, zab,
arpa keves, kukoricza, s krumpli, a babon kiviil egyebb fozellek nem fordul; a
retekre valo nezve ket osztalyba vannak felso, es also retek; a szollokre valo
n6zve a topographiai folytan kovetkezok: Oreg hegy meglehetos, de keves bor
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terem, Korlath s Giitorhegy nagyon jo bor teremne, de rona s lapalios fekvesiik
vegett, majd minden Evben megfagynak, a Naphegyi szollok igen nagy hegyoldalla magossan napnyugottnak fekszik, hoi jo de igen keves bor terem; HelyetEsi szoUokben Napkeleti fekvEse folytan nem igen sok, es savanyii bor
terem; - Rozsahegyi szoUokben, a Gyuroi hatarnal hegy volgyet kepezz, a
foldek nagyobb resze kavicsos, homok, a kissebb rEsze pedig sarga agyagbiil all,
savanyii kemeny bor terem, a kdriil fekvo szomszed hatarok pedig kovetkezok:
ejszaknil Ettyek; napkeletrol Sooskut, dElrol, Tarnok, Nap Nyugotrol Kuldoi, s
Gyuroi hatarok, 6s kozsegek fekiisznek.
Kelt Puszta Zamoron*^ Majus lOen 1864.
Patranovits Ferentz Biro
Andreanszky Laszlo Jegyzo.

* **
1. Zamor telepules elso irott emKtese az 1044. ev esemenyeivel, Peter kiraly elfogasaval es megvakitasaval kapcsolatban. (Kepes Kronika Bp., 1959. 115 -116.)
2. Zamor 1559-ben puszta (Kaldy 69. sz.), a XVll. szazadban is, 1746-ban 25 lakosa
van. (Dercsenyi I . 679.)
3. Zamor helyneve puszta szemelynevbol keletkezett, Zamur Arpad fejedelem egyik
mondai ose, az alapjaul szolgalo szemelynev feltehetoen szlav eredetu, jelentese 'elpusztit?
(Kiss 529., 717.)
4. Zamor puszta lakossaga 1856-ban 499, Soskiithoz tartozik.

FUGGELEK

II.

A torteneti Pest-Pilis-Solt varmegye fentebb ismertetett,
helysEgei jelenlegi megoszlasa (megyei hovatartozasa)

Nagy-Budapesthez tartozik:
Albertfalva
Bekasmegyer
Csepel
Cinkota
Hidegkut
Obuda

Promontor
Rakoscsaba
Rakoskeresztur
Rakospalota
Soroksar
Teteny

Bdcs-Kiskun megyehez tartozik.
Akaszto
Apostag
(£rsek)csanad
Csaszartoltes
Dunaegyhaza
Dunapataj
Dunavecse
Dusnok
Fajsz
Hajos
Harta
Izsak

Kiskoros
Kecel
Miske
(Nemes)nadudvar
Ordas
Solt
Sukosd
Szalkszent marton
(Baja)szentistvan
Szeremle
Tass
(Solt)vadkert

Heves megyehez tartozik:
Boldog
Tolna megyehez tartozik:
Bogyiszlo
Szolnok megyehez tartozik:
Janoshida
(Zagyva)rekas
Toszeg
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A jelenlegi Pest megyehez csatolt helysegek:
Fejer megyetol (Budai jaras)
(Szazhalom)Batta
£rd
Pusztazamor
Soskut
Tarnok

Nograd megyetoliyici
Kosd

jaras)

A torteneti Jdszkunsdghoz tartoztak azok a helysegek, amelyek a PestPihs-Solt varmegyei anyagban nem szerepelnek ugyan, de most Pest megyEhez
tartoznak: Ezek:
Jaszkarajeno
Kiskunlachaza
Kocser

/

A GYAKRABBAN HASZNALT IRODALOM
£ S ROVIDITfiSE

Anonymus
Anjou.Okmt.
AUO
Bartfai
BEkefi
Borovszky
Budapest
Chobot
Csanki
Dercsenyi
DercsEnyi
Engel
FejEr

Fiigedi
Galgdczy
Gardonyi
Gyarfas
Gyorffy

= Anonymus: Gesta Hungarorum. Bp., 1975.
= Nagy I . - Nagy Gy.: Anjoukori Okmanytar. I - V I I .
Bp., 1879-1920.
= Wenzel G.: Arpadkori Cj.Okmanytar. I - X I I .
Bp., 1860-1874.
= Bartfai Szabo L : Pest megye tortenetenek
okleveles emlekei 1002-1599-ig. Bp., 1938.
= Bekefi R.: A pilisi apatsag tdrtenete. I—II.
1184-1814. Pocs 1891-1892.
= Borovszky S.: Pest-Pilis-Solt-Kiskun Varmegye I - I I .
Bp., 1911.
= Gerevich L . (Szerk.): Budapest tdrtenete I—IV.
Bp., 1973., 1975., 1978.
= Chobot F.: A vaci egyhazmegye torteneti nevtara.
I - I I . Vac, 1915.
= Csanki D.r Magyarorszdg tortenelmi fdldrajza
a Hunyadiak koraban. I - V . Bp., 1890-1913.
= Dercsenyi D. (Szerk.): Pest megye miiemlekei
I - I I . Bp., 1958.
= Dercsenyi D. (szerk.): Heves megye muemlekei III. Bp.,
= Engel P.: Kiralyi hatalom es arisztokracia viszonya
a Zsigmond-korban (1378-1437). Bp., 1977.
= Codex diplomaticus Hungariae ecdesiasticus ac
dvilis. Studio et opera Georgii Fejer. I - I X .
Budae 1829-1844.
= Fiigedi E . : Var es tarsadalom a 13-14.
szazadi Magyarorszagon. Bp., 1977.
= Galgdczy K.: Pest, Pilis es Solt tdrvdnyesen
egyesiilt megye Monografiaja. I - I I I . Bp., 1876.
= Gardonyi A.: Budapest tortenetenek okleveles emlekei.
Bp., 1936.
= Gyarfas I . : A jasz-kunok tdrtenete. I - I V .
Kecskemet, Szolnok, Bp., 1870-1885.
= Gyorffy Gy.: Az Arpad-kori Magyarorszag
torteneti fdldrajza. I . Bp., 1963.
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Ffeckenast
HO
Horvdth
Karacsonyi
Karcsu
Kaldy
Kiss
Kosary

Krit. jegyz.
MEL

MNL
MNy£Sz
MNylESz
Mon. Strig.

Petroci

Szarka
Szinnyei

Vass
Varadi Regestrum
Zichy Okmt.
ZsO
1856-os nEpessEgi
Es teriileti adatok
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= Heckenast G.: Fejedelmi (kiralyi) szolgdlonEpek
a korai Arpad-korban. Bp., 1970.
= Hazai Okmanytar. Kiadjdk: Nagy I . , Paur I . ,
Rath K. Es Nagy Gy. Bp., 1879.
= Horvath L.: Veresegyhdz, helytSrtEnet Es
kozsEgrajz. Veresegyhaz, 1977.
= Karacsonyi J.: A magyar nemzetsEgek a XIV.
szazad kozepEig. I - I I I . 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 miiltjabol 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 filetrajzi Lexikon I - I I . Bp., 1967-1969.
= Magyar NEprajzi Lexikon 1-4. Bp., 1977-1981.
= Magyar Nyelv firtelmezo Szotara 1-7. Bp., 1966.
= Magyar Nyelv TortEneti Etimologiai Szotara.
I - I I I . Bp., 1967-1976.
= Monumenta ecclesiae Strigoniensis. I - I I .
Ed.: Ferdinandus Knauz, Strigonii 1874-1882.
III. Ed.: Ludovicus Crescens Dedek, Strigonii 1924.
= Petroci S.: Pest megye ujjatelepulEse 1711-1760.
Pest megye multjabol I . Szerk.: Keleti F . -Lakatos E.-Makkai L. Bp., 1965.
= Szarka Gy.: A vdci egyhdzmegye Es piispokei
a torok 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
adodsszeirasai. Kalocsa, 1980.
= Karacsonyi J.-Borovszky S.: Regestrum
Varadiense. Bp., 1903.
= A zichi Es vasonkedi grof Zichy-csalad idSsb
aganak okmanytara. I - X I L Pest-Bp., 1871-1931.
= Malyusz E.: Zsigmondkori oklevEItar I - I I .
Bp., 1951-1958.
= Magyarorszagot illeto Orszagps Kormanylap
1856. Evfolyam. Masodik REsz. XII. Darab.
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Az irodalomjegyzEket lezirtuk 1981. dec. 31-En. A tdrgyhoz azota alapveto
munkdkjelentek meg. Ezek kozul a leghasznosabbak:
Bakdcs I.:
Borosy A.:
Borosy A.:
Horvith L :

Iratok Pest megye tortEnetEhez 1002-1437. Bp., 1982.
Pest-Pilis-Solt vdrmegye k6zgyulEsijegyz6k6nyveinek regesztdi
1638-1711. I . 1638-1644. 1656-1665. Bp., 1983.
Pest-PUis-Solt vdrmegye kSzgyulEsi jegyz6k6nyveinek regesztdi
1638-1711. I I . 1666-1680. Bp., 1984.
Pest megye vdrosi, kdzsEgi Es megyei pecsEtjei 1381-1876.
Bp., 1982.

A SZOVEGBEN IDfiZETT M6VEK

A bony:

Akasztd:

Apostag:

JEGYZ£KE

HORNYIK J A N O S : KecskemEt vdros tortEnete oklevEltdrral. KecskemEt, 1860-1866.1-4. kotet.
J A S Z A Y P A L : A magyar nemzet napjai a mohicsi vEsz
utan. I.kt. Pest, 1846.
- A magyar nemzet napjai a legrEgibb idStdl az Arany
Bulldig. K i a d t a . . . Toldy Ferenc. Pest, 185 5.
L A M P E , [Friedrich] Frid. Adolph: Historia Ecclesiae reformatae in Hungaria et Transylvania... Ex monumentis
fide dignissimis a viro quodam doctissimo (Debreceni
E[mber] Pil) magnam parteih congesta; nunc autem
accessionibus multis locupletata et hoc ordine concinnati
a - Trajecti ad Rhenum 1728.
Codex diplomaticus Hungariae ecdesiasticus ac dvilis.
Studio et opere Georgii FEJfiR. Budae, 1829-1844.
Tom. 1-11.(40 db.)
FESSLER I[gnaz] A[urel]: Die Geschichten der Ungam
und ihrer Landsassen. Leipzig, 1815-1825. Theil 1-10.
R £ S O E N S E L S A N D O R : (iQ). A helynevek magyardzdja.

Aszdd:

Csdvdr:

Irsa:
Ocsa:
Pilisszentkereszt:

Szada:
Vac:
Zagyvarekas:

1-4. fUz. ( A - D betdvel kezdddo helynevek) Pfest,
1861-1983.
B E L MATTHIAS: Notitia Hungariae novae historico geographica. Accedunt Samuelis Mikovinii mappae...
Viennae Austriae 1735-1742. Tom. 1-5.
FERENCZY J6[z]sef: Tekintetes nemes Pfcst Pilis Es S61t
. . . vdrmegyEben valamint a Kis Kunsigban is taliltatd
szabad-kiralyi... vdrosoknak . . . faluknak Es tovdbb minden pusztdknak . . . nEv-tdra . . . Buda, 1844.
FfiNYES E L E K : Magyarorszdg statistikdja. Pest, 18421843. 1-3. k6t.
R E S O E N S E L SANDOR i. m.

PAUER J A N O S : Az egyhdzi rend Erdeme Magyarorszdg
tortEnetEben. Arpddok idoszakdtol korunkig. SzEkesfehErvdr, 1855.
Kozhasznu esmeretek tdra. A* Conversations-Lexicon Magyarorszdgra alkalmaztatva. Pesten, 1844.1-12. kot.
BONFINIUS, Antonius: Rerum Hungaricarum decades
quinque. Budae (1770).
E G R I [CHIOVINI] Antal: Tortel. NEprege (veisben). Eger,
1863.

MUTATO
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Aba (csalad) 18,19
Aban (helys6g) 17,18
lasd m6g: Abony
Abany (helyseg) 17
lisd meg: Abony
AbelMdtydsit±m)S\9
Abony (helys6g) 17,18,19,19, 243,
323,
m,424,460
lisd meg: Aban
Abany
Nagy Abony
Szolnok Abony
AbonyiSzolgabirdi keriilet 184, 323,
Abrahdm telke (helys6g) 228,2i2
Abschnittack (= Lemetszett fold) 253
AchtgartenScker (= L6vrinszki put) 81
/4c/i/m<7M (kaszalo) 257
Aducum 506
\isd meg: Aqvincum
ackerI Obemdorf 61
Acs-Okdrdi (puszta) 23
Acs (puszta) 24,25
Acsa (helyseg) 20, 21,21,22, 306, 308,428
lisd m6g: Atsa
Jacsa
Acsaihatdr 307
acsai lit 307
Addcs dm 52
Addcs (helys6g) 56,
Adats (puszta) 406
Adlerneszt 154
Adlersberg (= Sashegy) 299
Adlersberg 410
Adony (helyseg) 68
Adonyi hatdr 227
Agdrhalmi (dulo) 206
Agdrhalom 205
Agasegyhdz puszta 467
Agashegy 482
Aginobrdo (diilo) 298
Agosti keriilet 303
Agosti Major 303
Agyagos 279, 515
Agyagosi dunaszakadds 119
Agyagosok (vizkopolydk) 107
Agyagverem foU (= Lehmgrubenacker) 253
Agyigoskut 426
Agyigoskut (erdo) 426
a/scAe Se//fl
(= Endmayer Ried) 79
Ajmaniche (szanto) 192
Ajnard (nemzetseg) 488
Ajnard vdra 416
A/tony (vezer) 72
Akasztdfai dulo 457
Akasztd (helyseg) 23, 24, 25, 25, 72, 204
Aklas (puszta) 53
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Akosmonostor 164
Akosmonostori apdtsdg 164
Akos (nemzetseg) 439
Alag 115, 115, 116
Alaghi (puszta) 240
Alagi major lis
Alagi puszta 114, 116
Alag puszta 319
Alattydn (helys6g) 184
Alattydni hatdr 185
Albania (tartomany) 297
AlberczUa (dulo) 445
Alberfalva (= Sachsenfeld) (helyseg) 26,
26, 299, 300, 301
Albert (helyseg) 27
lasd meg: Albert! (helyseg)
Alberth Ferencz 42
Alberti (helyseg) 27, 28, 29, 172,
270, 388
lasd meg: Albert (helyseg)
Albert (puszta)
Alberti keriilet 223, 303
Albert irsa 178, .
lasd meg: Irsa
Albert KdzmirAgost (herceg) 26
Albert (kiialy) 439
Albert (puszta) 28
Albert saxoniai herczeg 228
Alberttd 346, 348

Albertt6dal6ZAe, 349
Alcsevicza (daid) 298
AlDabas (helyseg) 137
lisd meg: Als6dabas
Dabas
Aide Kirchen wiesen 61
Akiuna 313
Alexandrina Pawhvna (orosz foherczeg
asszony) 452,453
AlfoU 457,459
Alhdros369
A Ugvdrda puszta 343
Alkeszi62
AlldsikdzdpduiaieS
Allerberg (si6\6) 299, 300
Al^- (szoUok) 426
Allodalmi sdhdz 339
Attodialis foUek 299
Allomdnyok (szantofoldek) 384

allyidUm 164
Almdcsa41,
Almafdndl (szinto) 287
Almas (helyseg) 215, 419, 429
lasd meg: Toalmas
Almdsidr 346, 349
A Imdsi puszta 428
Ak>m sziget 404
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AlPencz (hatara) 373
Alsdpakony 34
lasd meg: Also Pencz
Alsdpakony puszta 34,264
Alsd aldjaro (szantofold) 320
Alsd Penc puszta 460
Alsdbabdd 326
Alsd Pencz 373
Also Bdnduld
lasd meg: Al Pencz
alsdbdstya (sz6116)518
Alsdpeszir 150
Also Berek 184
alsd Pruvogyelenia (diilld) 308
Also buczka (dulo) 368
Alsdrdda puszta 66
Also Csikirit 63
Alsd-Rdkos (dulo) 317
Alsd risz 263
Alsodabas (helyseg) 30, 31, 32, 32, 137,
IIZ,138, 440
Alsdrdt 85, 161, 230, 319, 380
lasd meg: Dabas
y4/«J/-^r(dulo) 58, 267, 518
Alsddilegyhdza puszta 66
Alsd ritek 373, 523
Also Duna dullo 301
Alsd ritek (szanto) 287
also diilld 163, 440
Alsd rdvid dulld 384
alsd filsziget 108
Alsd sdp kdzsig 21
Alsdgdbdlyds 473,475
Alsd sdros ir 399
Alsd hdrom kereszti diikS 74
alsd sas ucza 301
Alsd hegyi szollo 215, 274
Alsd sor (utca) 416
Alsdhemdd 441
Alsd sori (szabad foldek) 273
Alsdszdlldsi legeld 63
Alsd Hidegkut uti fdUek (= Untere
Alsd szamdr vdlgy 75
Hidegkuterwegacker) 253
Alsd szamdr vdlgyi kaszdldk 75
alsd hosszu rit diilo 275
alsd sziles (diilo) 471
Alsd Inarcs (puszta) 138
Alsd Szent Gydrgy (helyseg) 509, 510
alsd kdposztds (nyilas) 375
Alsd Szentkirdly puszta 120
AlsdkenderfdU (szantofold) 319
Alsd szdlld 384, 385
alsd Kovachy (helysdg) 252
Alsd Szdlld daid 394
lasd meg: Kovachy
alsd Tecze daid 356
Alsd kotdblai diild 276
Alsd Torda (duUo) 426
Alsd kdzipduld 368, 419
Alsd tdkds kert (diilo) 348
alsd Kratyina (dullo) 375
Alsd urasdg tdblai (dulo) 104
Alsd (kukoricza fold) 75
Alsd Qrge hegy (dulo) 368
alsdlapos 380, 513
alsd vig 307
Alsd lapos (kasziUo) 184
Altdny (dulo) 457
alsd (Major) 194
Altberg (= 0 hegy) 170
alsdmqorsdgi dUlo 267
Alte Aussatz (dulo) 453
alsd malom 356
Alte Aussatz (Veingarten) 366
alsd malom tava 356
Alte Dorf Gdrten (= Staro Sello bozchcze)
Alsd Mikebuda (pusztaresz) 234
79
Alsd-Mldka (retek) 493
Alsd-Nddas (ret) 428
Alter Kirchof (= regi templom hely) 158
Alsd-Nddas (to) 428
Alte Theil Aecker 481
Alsd nagy Arok (dullo) 426
Alte Weingdrten (= Sztari vinogradi kod
Alsd nagy lapos (ret) 319
szela) 82
Als&Nimedi hatdr 262
Alte Weingdrter (.szoUo diillo) 50
Alsdnimedi (helyseg) 30, 33, 34, 34, 208
Alte Zutheilung Weingdrten
lasd meg: Nemedi
(= Zeiszelberg) 82
Alsd Nimedi kerulet 156
Alfrankenbergi erdd 63
lasd meg: Nemedi kerulet
Altgebird (diilo) 253, 413
Alsd Nemedi (keriileti) szolgabirdsdg 35, 226 Altgebirg (= 6 hegyseg) (sz5116hegy) 410
alsd neveli dullo 375
Altgebirg (= Oreg szoUohegy) 188
Alsd Nydregyhdza 256
Althdn Kdroly (vaczi puspok) 239
lasd meg: Nyaregyhaza
Althan Mihdly Kdroly (vaci puspok) 460
Alsdnyilas (duUo) 75
Althdn (vaczi piispok) 454
Alsd nyomds (dulo) 121
AlthmOhlberg (= Omalom-hegy) 44
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Altofen (hatar) 167
Altofen (viros) 257, 258
lasd meg: 0 Buda
Ahig 401
Alvdgi rit 380
AMg utcza 437
Amdlia major 303
Ambrus papja 203
Amurdth (Torok Szultdn) 501
Anasztdzia puszta 521
Ancs(i) puszta 104, 106, 170, 171,
lasd m6g: Ants puszta
Ones puszta
Andrds (halasz) 124
Andrds (kiraly) [ill.] 98, 99, 213,
Andredszky Ldsztd (jegyzo) 523
Andresz Martony 302
Andritska paid 124
angolkert 418
Angyali sziget 311
Angyalndd (nddas) 439
i4n^fl/ szJ/Ws 266
Annahegy (szolohely) 110
Anonymus 519
Antal kuti daid' 355
v4nro Kasw (eskUdt) 434
Ants puszta 105
lisd meg: Ancs puszta
Anydcsai daid 487
Anydcsai puszta 487
Anydcsa puszta 430
i4«>os (csalad) 17, 18
Apaj puszta 108
Apdllagi dam 260
Apdllagi tdcsa 260
/4p<ifi (birtokos) 514
Apdtkiit (kobanya) 482
apdtsdgi 4s zdrdai templom 410
apdtsdgi urasdg (birtokos) 410
Apor csaldd (birtokos) 35, 36
Aporka (helyseg) 35, 36,
lisd meg: Nemes Aporka
Apos 39
Apostag (helyseg) 37, 38, 39, 39, 112,
113, 237
lasd meg: Nagy Apostag
Apostagi Kozbirtokossag 39
Apostelberg (szollo) 331
„Apostol calv" (helyseg) 37
„Apostof' (helyseg) 37
Apostolok (helyseg) 37
Aprofa (szantofold) 152
Aprdlaposi dullo 181
aquae quinque (= 6t forras) 257
Aquincum (varos) 257, 508
lasd meg: Aciucum
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Arad (varos) 331
Aranybdnyai kis hdzas fdldek
(= Goldgruben kleinhausler Acker) 253
Aranyhegy (szoUo) 96, 263
Ardnyi Lajos 221
Aranyos Ujfalu (kozseg) 244
Arboc (= Orbolch) (kun foember) 575
Arbucz, Thurtul vezdr unokdja 514
Arbucz rd 514
Arcsik rit (diilo) 200
Argyas (szanto) 133
Arkos domb (dulo) 358
Arkus (ret) 108
Arkus ut 465
Arok Albert 11
Arok allya (dulo) 44
Arok (diillo) 308
Arok erdd 254
Aroki dalia 90
Aron (vaci puspok) 454
Arpdd (fejedelem) 134, 311, 378, 400,
405, 450
Arpdd hdzi kirdlyok 455
Arpddok 502
Arpdd (vezer) 78, 79
Arpdsfok 238
Arva (megye) 204
Arzen Csemojevich (patriarcha) 298
lasd meg: Csemojevich, Arzen
Csernovics Arzen
Csernovits Arzen
Asboth Lajos 132
Asott Duna 54, 55
Aszdd (helysdg) 40, 41, 41, 42, 105, 106,
169, 170, 194, 196, 316, 401
lasd meg: ..Asztj"
Aszddi csaldd 41
Aszddi hatdr 195, 170
aszddi nagy juharos 170
Aszddi Podmanitzky bdrdi csaldd
(birtokos) 316
lasd meg: Podmanitzky csalad
aszddi posta dllomds 105
Aszodi lit 164
Aszdd-Vdczi orszdg lit 376
asszony domb (= Babin hat) 124
Asztalos (szemelynev) 473
^Aszii" (helyseg) 40
lasd meg: A szod
Atdfok 133
Atovi (= Ujfaluer Sandhugel) 82
Atsa (helyseg) 96
lasd meg: Acsa
Ats nddasa 136
Attila (fejedelem) 257, 323, 400
Attila vdr 508
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Aussatz Weingitrten
(= Szadovi kod szela) 82
Ausztria 61, 300, 480, 517
Auvlik (tibornok) 177
Azow Ldszld 41

Baai hegy 62
babddi (hatar) 262
Babdd puszta 325, 326
Babat puszta 146, 146, 147
Babanyetz Imre (eskiitt) 201
Babhdt (dulo) 358
Babinadola 342
Bdbine bdstya (= Trieb Acker) 82
Babin hdt (= asszony domb) 124
Bacsahegy 110
Bdcs Bodrog megye 247
Bdcska (szolo hegy) 457
Bdcskasdg 457
Bdcs megye 358
lasd meg: Bats megye
Bdcs Vdrmegye 74, 342
Bdden (tartomany) 316
Bag (helyseg) 42, 43, 197, 465, 475
lisd meg: Bagh
Bagh (helyseg) 42, 43, 106, 146, 165,
196, 465, 473
lasd meg: Bag
Baghi (csalidncv) 101, 102
Baghidk (csaladnev) 473, 475
Baghi ritek 42
Bagi td 214
Bagi ut 164
Baglyas (dulo) 207
baglyasi (dfilo) 373
Baglydsi erdd 373
Bagd gordnd 128
Bagd hegy 461
Bagdhegy (dulo) 207
Bagoly hdt 510
bagd part 200
Bagd (vitez) 461, 462
Baholy Istvdn Oegyzo) 396
Bai (kondas) 276
Bai temetis (hegyteto) 276
Baja (varos) 72, 331, 342, 343
Bajai orszdg ut 73, 74
Bajai ut 342
(Baja)szentistvdn (helyseg) 341
lasd meg: Szentistvan
Szent istvan Gorond
Szent Istvany
Bajnak dUllS 33
Bajndczi Jdnos 491
Bajor (orszig) 63, 300, 484

Bajtay (birtokos) 356, 492
B(tfuszhegyi (domb) 262
Bajuszhegyi legeld 262
Bdkdcs (= Kikas Wiesen) 82
Bdkdcsove nyiva (= Trecklcker) 82
Bakaj (volgy es ret) 40
Bakir (folyo) 119
Bakiri dQlld 404
bakir vdlgy 404
Bakmdti (szinto) 134
Bakdhalom 327
Bakd Jdnos 382
Baksza Jdnos (bir6) 321, 322
Baktelek (viz, it) 382
Balaton (lapalyos) 367, 422
Balaton utcza (faluresz) 367
Balaton (vizallas) 199
Baldzs (hatarresz) 179
Baldzs Mihdly (eskutt) 382
Baldzsvdlgy (diilo) 516
Bdlint (birtokos) 435
Bdlint Igndtz (eskOtt) 181
Bdlint kertje 125
Bdlint (kozseg) 435
Bdlint tanya 256
Balla (csaladnev) 95, 423
Balla Gergely 17, 19
Balla Jdzsef (biro) 400
Balld csapds 262
Balld Istvdn 263
Balog (csaladn6v) 18, 84
lisd meg: Galanthay Balogh csaldd
Balog fok 124
Balogh csaldd 417
Balogh Istvdn (birtokos) 18
lasd meg: Galinthay Balogh Istvan
Balogok (csalid) 18
lisd meg: Galinthay Batogh csalid
Baloghy csaldd (birtokos) 96
Bdhdnyos puszta 278, 279, 312, i / J
Balynetz Marton 106
Bamberg (helyseg) 267
Bdndt 267
Bdn (csaladnev) 117, 368
Bandiduld 135
Bdnegyhdza puszta 100, 199
Banfy csaldd majorja 65
Bdn Jdnos, B..263
Bdnk 206
BdnkBdn (nidor) 278,513
Bankhdza (puszta) 278, 279, 513
Bank hdzi csdrda 513
Bank hdzi puszta 311, 312
Bandcz (helyseg) 473
Bdndczaiak (csaladnev) 473
Bdnom (dulo, szolo) 352, 353, 357
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Bdnrit 430
'Bdnyadam 240
Bdnyo hegy 292
Bdnya Vdlgy 163
Bdnya vdlgyi nagy tiatds (erdd) 163
Baracs (tielysig) 112
Baracs puata 113,407,408
Uisd mdg: Barats puszta
Bara daid 504,507
i^ora (folyo) 519
Bara kgeUi SOI
Bara (* mocsir) 521
Ban («to) 507
Baranyai Andrds (bird) 431
Barenya megye 358
Baranyi (birtokos) 184
Baranyi (kdzs^i biro) 395
Bdrdny Istvdn 270
Baranyi sziles dalld 184
Baranyi temetise domb 395
Bdrdnylapostd 346,348
Bdrdnyos (szanto) 439
Bardt ir 399
Bardthizi hatirra dam 522
bardthegy (= Fratrovo brodo) (dtilo) 432
Bardt nyilas (ret) 428
5anfro* (puszta) 373
bardtok zdrddja 432
Bardtrit 110, 321
Barats puszta 407
lasd meg: Baracs puszta
Bdrczay kastily 143
Bdrczy Kdroly 129
Barhaus Acker 19
Barina (posvany) 438
Bamafy Ferencz Oegyzo) 380
Barsi Gydrgy 355
Bars megye 18, 3S,36y 226
BdrsonyFdth 139,140
lasd meg: Pot (helyseg)
i^arsun/Infj/Oegyzo) 184
Bartolome Henrik (biro) 466
BartoshegyidHlS 276
Bart sMdrton 85
Basaberek 240
Basahartz (sz616k) 416
Basdk vdlgye 144
Basartz (szolo) 416
bascha kut stara Sela (- Hutweid g^en
Alten dorf) 79
bascha kut veliko Dunava (= Hutweid gegen
der gro^n Donau) 79
Baski Andrds 232
Baskut (diU6)71
Bassa kdrtvilyes 426
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batdrok (tabb) 373
Bdta (csaladnev) 500
Bdti (csAlidnev) 500
Bdthori csaldd 439
BdtoriMdria 415
Bdts megye 334'
Usd m^: Bacs m^ye
Batszka Megya SOS
Batta csalid (birtokos) 354
Batta (helys6g) 434,499,500
lisd meg: Szazhalombatta
Battai hatdr 503,504,505.507
Battai puszta SOS
Battai riv 434
Batta puszta 500
Bdty 414
Bdtya (helyseg) 134, 236. 237
Bdtyai hatdr 123.238
Batydny (groO 153
Batydntdltis 153
Battydny 463
lasd meg: Bottyan
Battydny (Gr6f) 23
Battyany Faldp (Herczeg) (birtokos) 502,503
Battydnyi (csaladnev) 265
^<iu«r (kofarago) 519
BauemAusatz Ried (daio) 371
Bauemgasse {' paraszt utcza) 187
Bauemwiese (- paraat ter) 188
Bauem Wiese (= paraszt ret) 410
Baumgraben dOld 360
Bdvdnytd/e daid SS
bazsanicza 282
Bazsanyicza (diilld) 190
Bics (varos) 59,17.9, 349.409,451,453
BecsaH (csarda) 438
Becsanaczi szdlldk 504
Becse (helyseg) 231, 311, 360,361
lasd meg: Bese
Sziget Becse
BecseiMdrkd (birtokos) 217
Becsei Tamds (birtokos) 217
Becsei sziget 361
BicsiKapu460
Becsi Scdt-benczik (birtokosok) 274
Becske (helyseg) 40, 104,163,428
BedaLdszki 271
Bedekovich Rudolf {hittokos) 349
BedndrJdsef3B
Bifahill
Bigyar (sLinto) 134
Bekai sarok (szanto) 200
Bikds daid 422
Bikds (faluresz) 54
Bikds (legeld) 184
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Bikdsi Maforsdgi ipukt 415
Bikismegyer (« Krottendoif) 44,45,45, S%
181,257
lasd meg: Megyer (helys6g)
Bikist6iv6l^m
Bika vdr (dulo) 348
Beke (diiUo) 163
Beke (ret) 438
Bikifok 125
Bikoi sarok mWo) 200
Bik puszta 123,125
Biky Jdnos (biro) 447,450
Bila Kirdly 78,415,473,475
Bila kirdly OH.) 79, 183,184,488
Bila kirdly (IV.) 100,101,102,172,178,
209,255, 265,290, 302, 354,454,
501
Bila zemlya (= feher agyagos fold utcza) 433
Belbogyiszki (helyseg) 52,53, 54
Belindekesdum (= Kiss szekes diUd) 449
Beleznay csaldd (groO (birtokos) 226,
226, 513
Beleznay Jdnos 282
Beleznay Mikbis 66
Belga bank (birtokos) 101, 356, 493
Belga bank (erdeje) 308
Belga Tdrsasdg 131
Belgrdd (varos) 67
Beliznay Jdnos (groO (birtokos) 65
Beller Istvdn 19
Bellicum (kozseg) 288, 289
lasd meg: Pilisszentkereszt
BellMdtyds 310, 311
BilMdtyds 40, 41, 228, i i 2 , 455
Belsdcsdrda S\5
Behd dulld (= Rovid diillo) 383
Belsdfalu 278,511
fundusok 522
belsd hatdr 206
bels6 hatdrbeli legelo 206
belsd hegyesd (szollok) 426
Arcrfefc (diilo) 90, 206
Belsd dreg hegy (szolo) 482
belsd szdlldk 228,230
Belsd Sz(eht) Pal hegy 380
Belsd telek 301,380
Belsdtelek (dulo) 181,267
belsd telkek 518
belsd tetitlen (dulo) 114
fce/rc/eJt 471
beltelkek 60, 74
Bcnarrft///o404
Sena'r ura* (birtokosok) 404
Bencsik Gydrgy (birtokos) 381
Bencsik Jozsef (birtokos) 381
Bencze Eva vdlgye 98

csaldd 95
Benedek csaldd 163,179
Benedek (csalidn6v) 508
Benedek Mdtyds 34
Bene-halom 179
S«ne puszra 268
Beniczky csaldd (birtokos) 69,490
Beniczky Ferencz (birtokos) 490
Beniczky Floridn (birtokos) 490,491
Beniczky Maria dzv. Majthinyi Pdlni
(birtokos) 490
lisd meg: Majthenyi Piln6
Beniczky Mdtyds 402
Benjdmin (= B6nye) 47
Benke Addm utza 112
Benne Antal 382
Bense Jdzsef 491
Benta git) 501
Bentai csatorna 507
Benta daid 507
Bentai Maforsdg 506,507
Bentai rit 504, 505,507
Bentai it 507
Benta maforsdg 501, 503
Benta (patak) 508
Benta (puszta) 508
Benta (ret) 506
Bentha (csalidn6v) 508
Bentstk Lucska ddlld 308
Binye (helyseg) 46,47,401
lasd meg: Benjimin
Binya
Binzsa
Benyovszky t^r hdza 148
Bir (falu) 88
Bercel 68
Berchtold Richdrd (groO (birtokos) 34
5ffrczW (helyseg) 67, 68,172
lasd meg: Cegledbercel
berdd (= Hegy dUlo) (= Berg ried) 504
Berddi drok 85
Berddi daild %5
Berddi vdlgy 85
Beregszaky Antal 26
Berek 200,402
berekalja (diiUo) 241
Berek duld 53, 200, 340
Berek diilld 336
berek erdd 199
Berek (hegy) 241
Berek vdlgy 401,402
Berekvdlgy (erd5) 401
Berek vdlgyi dQlld A6
Berg Aecker (= Hegyi fold> 188
Bergaussatz-Veingarten 45i.
Bergl-Acker 452
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Berg ried (» Hegy dOltt) (« beidd) 504
Bihar megye 515
Bergviesen Acker Ried (dttlo) 371
bikaaklok 136
Bergwerk 482
Bika halom 136
BirgyQr (szint6) 134
Bikahalom (diUo) 346
Berka (- cserjEs) (puszta) 502
AiAror^/ 207, 384
Berki 508
Bikariti dolld 384
Berki csaldd 508
Bikds daid 465
Berki puszta 501,502,506,505
B/i^ard 266
Bika-torok 0»egy) 179
Berki puszta hatdra 506
Bikatoroki-dulld 181
Berko (csalidn6v) 398
SiX:drs (helyseg) 466
Bemdt dulld
SM:a uszrard 515
bemdtfatvi Bemdt Lq'os (kdzbiitokos) 105
Bikity (faluidsz) 54
BeniczelJ6sefO)i[6) 465
Berseg (eid6 rfaz) 296
Bikity Oielys^g) 342
bikkes erdd 295
Bertalan dulld 231
Bikki szdlldhegy 295
Bertalan ere 230
Bene Jdnos (biid) 336
Bildstockdck (« Oszlop kEpi foldek) 254
Gustei dOld 506, 507
Besanacz daid 504
Si//a puszta hatdra 280
Bese kdzsig 311
B///e 2 i i , 281
Idsd m^: Becse
Bale puszta 233, 2 i i
Besenyd 326
Billinges oldal 478
besnyei (hatir) 262
Binenstand 154
Besnyei puszta 145, 146
B/n>'a 46
lisd m^: Besny6 puszta
lisd m^: BEnye
Besnyd 138, 147, 313
Binzsa 46
Besnydi puszta 146
lisd m^: BEnye
Besnyd (kasziUd) 312
Birincsek (falu). 399
Besnyd puszta 146, 325, 326
Brincsek puszta 400
Usd m ^ : Besnyei puszta
Birisztig 333
0 Besny6i puszta
/an;'^;^ 154
Besnyd vdra 261, 325
Bimbaum (dUld) 257
Besxtercze (helysEg) 172
S/rnrAa/ Aecker (> kdite vdlgyi fdldek) 410
Beta part (domb) 43
Birdveris (dulo) 119
Betlehem (eid6) 522
Atso/md/ (szdUdhegy) 241,243
Betlehem uttza 433
Bisofmdl 243
B«//e/iem (viiosr^sz) 311
Bisztricske (dUld) 494
ir^rsi Om4g^ i2r 415
bitd fa 165
Betu partja 42
Bitdfa sziget 262
bezzava /ojlc (» Sebesfok) 128
fi/rdr«?f 165
Bczre^ M (biro) 382
Bitske (falu) 379, i « 0
f (a Aar<jra 272
lisd m^: Bicske
Bia-hdt 229
Bitskei
hatdr 385
Bia Oielyseg) 48, 49, 49, 272, 420, 421, 503,
Bivalcsdrda 45
507,518, 519
bivalmajorsdg 45
Biaihegy 61
Blaubaum (eido diiUd) 50
^/6fre hdt (dulo) 338
B/eiAer Antal (eskiidt) 302
5i6/cz Afl/o/w 346, 349
Blutberg 330
Bibdcz td 465
Bocatius Jdnos (Kassai polgirmester)
Bibd Istvdn Qegyzo) 513
(tudos) 455, 460
fiicsite (helyseg) 272, 398
Bdcsa (helys^) 467
lasd m6g: Bitske
lisd m^: Kis Bocsa
l i p i d Bicske
Nagy Bdcsa
Bicskei egyhdz keriilet 420
Bdcsai hatdr 206
Bicskei (foldvir) 141
Bdcsa puszta 467. 468
Bicskei jdrds 499, 501, 518, 520, 522
Bocskai 460
Bicskei (ut) 272
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Bocskai Istvdn 4S5
Bocskoros (er) 423
Bocz (csaladnev) 398
Boda Josef (biro) 382
Bodi Jdnos 146
Bodndr Jdnos 413
Bodogh (helyseg) 356
Bodor kandcs fenek 423
Bodd-sziget kaszdlld 261
Bodd (urasagi csosz) 261
Bodzds (diUld) 240
Bodzds halmi '.(diiUo) 249, 250
Bodzavdlgy 177
Bogaras duld 275
Bogdan (helys^) 50
lasd m^: Bogdiny
Bogddny (hclys^) 50,51, 293, 296, 408,
lasd m^: Bogdan
Bohdan
Dunabogdiny
Bogddnyi hatdr 426
Bogomhdt (diild) 426
bogyiszlai puszta 124
Bogyiszld (helyseg) 52, 55, 56,56, 123, 124
lisd mig: Klil Bogyiszld
bogyiszldi (hatar) 123
Bogyiszld puszta 54
Bohdan 50
lisd m^: Bogdiny
BoAus rto'niW (birtokos) 280,281
Bojdr puszta 159
Bofar (szantd) 134
bojnyik lyuk 415
Boki erdd 40
Bokros duld 361
Bo/troj AJr 229
Bokroshegyi diillo 260
Bo*ro« dulld 231
Boldogasszonyhatvana 58
Boldogfalva 58
Boldog hatdra 57
Boldoghegy 294
BoWo^ (helyseg) 40, 57, 58, 58, 197
Boldogh (helys^ 58
BoUogi (hatir) 58
fioWo^j (ut) 438
Boldogi utra jdrd (diUo) 439
Boldogkdta (helyseg) 346, 350, 419
lasd m^: Szentlorinczkita
Boldog kdta (puszta) 347, 349, 353, 418
Bolgdrfalu 363
Bolhds (diHo) 423
Bolhdspart (halom) 18
Bolhavdr 51
Bolvdri Igndc 129
Boncsok 147, 277

Boncsok (hegyoldal) 276
Boncsok (szolld) 336
Bonfini (Ird) 455
Bontsok dalld 145
Borbily (birtokos) 121
Borbdly diilld 440
Borbdly kopolya daid 121
borfdi (d6l6) 373
Borgula Andrds (birtokos) 356
Borfudeleld idviS) 115
bor/H csarda mezd (= Kalbereck) 158
Bomyujdrdsi turjdny 262
Bomya jdrds 261
Borony 88
Bomyu kutja 346, 349
Borosjend /'(helysEg) 59, 60, 60, 186, 191,
252, 297, 451
lisd m^: Jeno
Pilisborosjend
Borosjend (= Veindorf) 59
Boro^end (» Vinidunum) 59
BorosPdl 211
Borotai (puszta) 247
Borovicska daid 212
Borovicska forduld 212
Borovicska legelld 212
Borovicska (mezd) 212
Borsos atza 249
Borzashegy 65
A7rz bokrai erdd 392
A7j;nM/ (tartominy) 501
lisd m^: Bosznia
Bosnyak (tartominy) 297
Bosnydk csaldd (birtokos) 22, 110, 233
Bosnydk Nemzettsig (birtokos) 23, 95
Bosznia (tartominy) 191, 298, 432
lisd m^: Bosniai
Both (puszta) 49
Botond 463
Botoshdt (dmd)53
Bat ucza 74
Bottydn OielysEg) 207, 354, 356, 463, 463,
474, 476
lisd mi%: Battyin
Vicbottyin
Bottydni hatdr 212, 494
Bottydn Jdnos 266
Bottydnvdr 266
Botydn (kdzseg) 322
Bovdr (duld) 191
Bdddr hdza (hatinesz) 256
Bdddr Kdlmdn (birtokos) 256
Bdgi puszta 510
bdgd vdlgy (duld) 491
Bdg (puszta) 17
Bdkut (duld) 58
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Bolcsd (= Kolevka) (dU15) 298
Bdrkoz 134
Bosziri csdrda 466
Bdszir puszta 25
B6z kapitdny 399
Braletz hegy 97
Brankovics Gydrgy (Racz despota) 439, 501
Brdnyevina (= Verbotenes Wald) 82
Bratvirst Acker Ried (dulo) 371
Brdhaus Acker {= pot pivarom Ried) 79
Brczina (foldek) 434
Brczina nevii fdldekre vezetd ut
(= Brczinszki put) 434
Brczinszki put (= Brczina nevu foldekre
vezeto lit) 434
Breiakker dulld 301
breite Herrschaftlein Acker (= schiroki
lanacz Ried) 79
Breit Sanddcker (= Oszam mutki) 81
Bresczina erdd 46
Brigh dolina (diilo) 505
Brunnendck (= Kliti foldek) 253
Brunnen Acker 167
Brunnensutten 253
Brunnenweisenack (= Kutreti foldek) 253
Brunt (hatarresz) 444
Brackl Acker 167
Bruckl (kaszalodijlo) 257
BrUderschried (= szollohely dulo) 258
Brundl Acker 167
Brundl (kaszalodulo) 257
Briindlsgraben Acker 167
Brundlsgraben Wald 167
Buchgraben 410
Bucsina (diilo) 298
Buczka (dulo) (= Sandbergen) 79
Buczkai dllds (szanto) 368
Buczkdk 31
Buczkdk alja (dulo) 31
Buda, Attila testvere 257
lasd meg: Budu
Buda-Bicsi orszagut 284
Buda-Elddrs (helyseg) 63
lasd:meg: Budaors
Buda Edrs (helyseg) 61, 62, 63, 64
lasd m^: Budaors
Budaedrsi hatdr 65, 66
Buda Ers (pecsetfelirat) 63
lasd meg: Budaors
Buda-Eszeki Orszdg Ut 505
Buda-Esztergomi orszdg ut 45
Buda Esztergomi (Jtvond 50
Buda-Fehirvdri dllamut 301
Buda Fehdrvdri Orszdg ut 502, 503
Buda-Fehirvdri vasut 413
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Budafok 302
lasd meg: Promontor
Buda (helyseg) 20, 26, 30, 42, 59, 62, 63,
64, 67 , 69, 93, 175, 187, 191, 193, 209,
212, 223, 253, 257, 259, 266, 272. 299,
300, 312, 329, 354, 355. 362. 363, 391,
403, 408, 409, 412, 413, 417, 419, 320,
430, 433, 435. 436, 439, 450, 451. 452.
453, 463. 480. 483. 484. 501, 506,
Budai Clarissa apdczdk birtoka 60
Budai erdd (= Kamerwald) 299, 300
budai hatdr 63, 66
Budai hegyek 389
Budai Istvdn (biro) 427
budai Jdnos hegy 65
lasd meg: Janos hegy
budai jdrds 365
Budai Jesuitdk (birtokosok) 436
budai kerulet 244, 294, 387, 414. 432. 478
budai palatinus kertek 78
budai szfent) Clara apdczdk (birtokosok) 59
Budai lit 61, 62, 255, 272
Budai lit mellett szdlldk 287
Budai vdr 413
Budajend 189
lasd meg: Jeno
(Buda)kaldsz (helyseg) 191, 193
lasd meg: Kalasz
Kalaz
Budakesz (hatara) 62
Budakesz (helyseg) 61, 62,253
lasd meg: Budakeszi
budakeszi hatdr 60, 62
Budakeszi (helyseg) 61, 62, 62, 64. 272
lasd meg: Budakesz
Buda Kdz
Keszi
Budakeszi (ut) 272
Buda kdmyeke 187
Buda Kdz Qielyscg) 61
lasd meg: Budakeszi
Budaors (helyseg) 63, 64, 93, 412. 436
lasd m^: Buda-Elodrs
Buda Eors
Buda Ers
Budaorsi sorompd 506
Budapest (helyseg) 26, 44. 107, 253, 257
Buda Pesti Kerulet 208. 219, 395
Budapesti piacz 253
Budapest keriilet 90
Buddra vezetd Ut (= Budinszki piit) 434
Buda videk 48
Budinszki piit (= Budara vezetd lit) 434
Budu (csaladnev) 257
lasd meg: Buda, Attila testvere
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Budzsak (kertek) 125
Bugacz (puszta) 467
Bugydcs (lelkesz) 376
Bugyi forrdsa 60
Bugyi (helys^) 34, 34, 65, 66, 66, 325
bugyi kdzsig (hatara) 34
Bugyi kutja 98
Bujdk (helyseg) 437, 439
Bujdki uradalom 160, 465
bujdki vdr 437
Bujkon diilld 145
Buka-Turk (basa) 179
Buki (duUd) 38
Bukova glava (dulo) 298
Bukovina 482
Bukros szdntofold 266
Bunarina (= Suttenacker) 81
Bunkos utcza 249, 250
Bunyaritya (dulo) 342
Bura (birtokos) 99
Bura gddre 99
Burger Berg (= Kospallag) diilo 482
Burger Mdrton (biro) 317
burgonya fdldek (= Grundbiern Acker) 188
burgundia (faluresz) 417
Burgundia (kozs^resz) 307
Burgundia (tartomany) 454
Burgundia (varosresz) 454
Burmu Ried 79
Busa sziget 261
Busch fdld (dtilo) 63
Busiste (dulo) (= hantos foldek) 433
Busszia (diilo) 71
Buterheutristen duld 248
Buttkay Sdndor 130
fiurzAc (diUo) 433
fiiivd Kd/«y 2 J i
Buzgdny ('(dullo) 18
Buzogdny i.aUnt (burtokos) 256
Buzogdny csaldd vdrknstilya 256
Buzogdny ok (birtokosok) 256
Elizas hdt 231
Buzds vdlgy 231
5iWds dulld 474, 475
fttWds^n itaszfl'/d 241
Biidds-ir (ret) 438
BQddskut (erdo) 139,426
£ti(^d5 A:ur (erdodiilo) 422
Buddsto 136, 206, 466, 468
Bukkes (szollohely) 110

Callcatura (erdo) 62
Calvaria 250
aivdria (diilo) 131
Cdlvdria (hatanesz) 131

aivdria kdpolna 481
„Campo Rdkos" 318
Carthusianusok birtoka 371
Castrum Chew 97
lasd meg: Csovar
Castrum Tinard 414
Catholicus vig 314
lasd meg: Czegled (helyseg)
Ceglidbercel (helyseg) 67
.lasd m^: Berczel
Czegled-Berczel kdzseg
Chaba vezir 284
lasd m^: Csaba vezer
Otehovra utcza 287
Chepel (lovaszmester) 311
lasd m^: Csepel
Chilokut (dullo) 289
Chilo kut forrds 290
Chlebik Jdnos 206
Chobdnkai nevii fdurak 87
Choma (csalad) 133
Otomaz Pdl 274
Christoforus Promberger (birtokos) 421
Chvost vagy fark (erdoresz) 91
Gcambria (= 0 buda) 258
Gcza kut 385
ailei Borbdla kirdlyni 439
Cinkota (helyseg) 69, 70, 319, 320
lasd meg: Czinkota
Gnterin (dullo) 475
lasd meg: Cz inter em diillo
appdr (dulo) 87
Clarissa apdczdk 451
Oaudinyi Fridrik 28
Qemens vdczi piispdk 454
Qementinai keriilet 303
Clementina major 303
Ootilda major 303
Cdburg csaldd 303
lasd m^: Szasz Coburg
Colomannus Kdlmdn Mfagyar) kirdly 180
lasd meg: Kalman kiraly
Comendds hegy 415
Comor 94
lasd meg: Csomor
Constanz is Constantius (ideje) 254
Contrkasitro (hatarresz) 333
Corvin Jdnos 97, 488
Corvin Mdtyds 318
lasd meg: Mdtyds kirdly 180
Csaak Istvdn Oegyzo) 401, 402
Csaba 315
lasd meg: Rakos Csaba (helyseg)
Csaba (dullo) 164
Csabai (erdo) 187
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csabai hatdr 415
Csabai hatdr dUlS 85
Csabai hatdrra (dulo) 131
Csabai (hegys^) 189
Csabai dt 69
Csabai ut melletti (dulo) 69
Csaba puszta 285
Csabardkosa 315
Csaba (vezer) 284
lasd meg: Chaba vezer
Csabony (diilo) 338
Csabonyi puszta 339
Csabony puszta 339
Csdbor Boszir puszta 466, 467
Csabor (puszta) 25, 199
Csdbor teve kopolya 200
Csabrdg vdr 20
Csddai (dulo) 50
Csqerszke ko Budima (dulo) 191
Csajerszke male (dulo) 191
Csajerszke velike (diilo) 191
Csdkdnyfeld 154
Csdkdnyhdti gdrdnd 54
Csdki Imre (Bibornok es kalocsai
&sek) 236, 237
Csdk Mdti 439
Csdk nemzetsig 274
Csdky csaldd 463
csalai dais 77
csalai puszta 74, 77
Csala puszta 200, 467
Oaldny (= Kopriva) (dulo) 298
Csaldnyos erdd 276
Csalin (dullo) 20
Csalomja (helyseg) 383
Csandd (helyseg) 71, 72, 92, 334, 342
Csanddifok 126
Csanddi nevii egyin 126
Ciflnfldi (puszta) 339
Csandd megye 72
Csandd puszta 37, 121,122
Csanki A ndrds eskiidt 319
Csdnyi Gydrgy 28
csapas 380
Csapds duld 458
Gfffprfs/ dulld 74, 308, 375
Csapdsi szdlld hegy (= Wiehtrieb wainberg)
170
Csapds (szantofold) 317
Csapd laz (erdo) 463
Csdrda dulld 34
Csdrdalapos (szantofold) 200
Csdrdds fdld (dulo) 149
Csdszdr rit 43
Csdszdrtdltis (helyseg) 73-76, 77, 77, 154,
467
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Csdszdrtdltisi vizi malom 73
Csdszdr uti dalld 163
Csatai daid 356
Csatdk (szolo szanto) 355
Csatdri duld (szolo) 276
Csatdri dulSi szdlldk 275
Csa/J (szolo diUlo) 357
Csdtis daid (ret) 105
Csatd rit duld 118
Csdvoly 342
Cs^Mci /mrc (birt.) 423
Csicsei lapos 423
Csefalvay csaldd 417
Cseh Ferencz 385
Cseh Kdta (helyseg) 250
lasd meg: Nagykata
Csehkut 437, 439
Cseh (napszamosok) 439
Csehorszdg 61, 112, 183, 184, 300, 438
Csehorszdg (faluresz) 383, 385
Csehtdj 154
Cseke 251
Cseke Kdta 249, 250, 251
lasd meg: Nagykata
Cselei szdntd fdldek 20
Cselinczka major 351
Cselintetd (domb) 22
Cselo dundvszka (- Kleine Sandicker) 81
Cseldte (kozepkori helyseg) 517
Csenge Istvdn (jegyzo) 173, 235
Csengddi (puszta) 199
Csengdd (puszta) 23, 24, 205
Csip (helyseg) 80, 81, 83, 83, 367, 370,
433, 434
lasd meg: Szigetcsep
Csepeg (dulo) 118
Csepei (szdlld diUld) 50
Csepelei lakos (= Csepelyacz) 502
Csepel (helyseg) 78, 79, 79, 311, 366, 502
Csepeli szdldkertek 78
Csepel (lovaszmester) 311
lasd meg: Chcpcl
Csepel (nevezetii kun ember) 78
Csepel sziget 78, 80, 217, 227, 228, 230,
232, 300, 310, 313, 361, 365, 366,
367, i72
Csepelyacz {- Csepelei lakos) 502
Csepely helysig 78,79
Csepely szigetsig 360
Csiper,groPe Insel (= Veliki ada) 83
Csiper Grundried 365
Csiper Kleine Insel (= Mala ada) 83
Csip falu feli vezetd ut (= Csepszki piit) 433
Csipi hatdr 365, 433
Csepi utcza 367
Csipre vezetd ut 433
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Csipszki put (= Csep falu fele vezeto ut) =
433, 434
Csiptelek 83
Cserehdt (hegyseg) 46
Cserehdt (videk) 223
Cserepes (tabla) 401
Cseres (dulo) 71
Cseresi vdgdsok (erdo) 241
Cseresnye erdd 253
Cseresnyis (diilo) 356
Cseresnyes legeld (diilo) 355
Cseresnyis vdlgy (szanto) 276
Cseresnyisvdlgy (erdo) 426
Cseres puszta 374
Csereviz duld 312
Cserfa vdlgye (= Czerovadolina) (diilo) 298
Cserhdt (hegyseg) 20, 27, 95, 130, 139,
141, 142, 173, 174, 198, 207, 270,
335, 379, 394, 396, 428, 447, 475
Cseri (dulo) 38, 478
Cserfis (= Berka) (puszta) 502
Cserkutdrok 516
Csemdk Gergely 201
Csemdthoni (csaladnev) 179
Csemojevich, Atzin 218
lasd meg: Arzen Csemojevich
Csernovics Arzen Patriarcha 191
lasd meg: Arzen Csemojevich
Csernovits Arzen Patriarcha 297
lasd meg: Arzen Csemojevich
Cserd erdo 67
Cserdifdldek (dUlo) 67
Cserdi szdldk (diilo) 68
Cserveni Pal eskutt 519
Cservenkai diilld 478
Cservenkal kiit 478
Cserveny Jdnos (plebanos) 293
Cservdlgy 170, 221
Cser vdlgy (erdo) 307, 426
cservdlgyi juh major 170
Cservdlgyflegelo')21
Csesz (arka) 160
Csetri motki (= Sertschin) 82
Csivharaszt 246
Csivi hatdr 287
csivi szdnto fdldek 287
Csiv (kozseg) 256
Csiv (puszta) 245, 246
Csihaj (du'116) 20, 21
Csiffdri kertek 261
Csiffdri legeld 263
Csiffdri (postamester) 263
Csifuta (erdo) 96
csiga droki szdlldk (= Schneckengraben
Weingarten) 253

Csik 86
Csik-ir (patak) 180
Csiki drokfdldek (dulo) 63
Csiki csdrda 63
Csiki hegyek 62
Csiki puszta 63, 64
Csiki rit 63
Csiki szikldsok 62
Csiki szdlld 63
Csiki urasdgi rit 63
Csikd kert 443
Csikd nydrja (bcrkes) 395
Csikos ir Ocaszallo) 399
Csikos puszta 190
Csikos td 419
Csikostd 295
Csikostd (fok) 342
Csik (puszta) 64
Csikszentgydrgyi Martonffy Igndczni
(kozbirtokos) 105
Csiktarcsa feldli (diilo) 69
Csik Tarcsa (helyseg) 84, 85, 86, 176, 202,
210, 211, 314
lasd meg: Kis Tarcsa
Csik tarcsai (dullo) 314
Csik Tarcsai hatdr 85
Csikvdlgy 240
Csikvdlgyi daid 240
Csiky Lajos jegyzd 312
Csillag csdrda 501, 503
Csilliry Imre (reformatus lelkesz) 461
Csilling Ferenc 233
Csillom Antal (birtokos) 223
Csincsai rit 313
Csincsa patak 84, 351
Csinger fertd (szanto) 185
Csintovdny (dullo) 43
Csintovdny patak 42
Csipa hegy (dullo) (domb) 23
Csipa Idpa 231
Csipkis (szollo hegy) 457
Csiraszek (vizallas) 180
Csiribdr (dulo) 88
Csirkehegy (= Hundlberg) 170
Csizi malom (= Zwiselmiihle) 330
Csizmds (meder) 515
Csobdnacz (kozseg) (szerbiil) 87
Csobdnka (helyseg) 60, 87; 88, 88, 191,
192, 293, 297
Csobdnkai (hatar) 88, 467
Csdjos puszta 461
Csdka Katd puszta 512
Csok foka 118
Csokhdt 118
Csok (ret) 118

PEST-PILIS-SOLT

Csomdd (helyseg) 89, 90, 91, 92, 92, 115,
140, 322, 355, 356, 376, 474, 476
Csomddi (hatar) 241
Csoma (puszta) 199
Csomdfold (szanto) 133
Csomor Jdnos (biro) 324
Csongrdd megye 340
Csonka daid 122
Csonka ir dalld 184
Csonka eri (diilo) 38
Csonka fenik 423
Csonka Jdnos (biro) 142
Csonka rit 251
Csonkdsalja 428
Csonkds (erdo) 355
Csonkds (erdodulo) 428
Csonkdsi kut 465
Csonkdsi kut (dulo) 465
Csonkatebe (puszta) (Csonkateve) 49
Csonkateve (falu) 49
Csonthalmi (dulo) 205
Csonthalom 205, 466, 468
Csontos csaldd (birtokos) 466
Csontos dulld (= kostyale) 85
Csontoshegy 180
Csorba ut (= Skobar put) 433
Csordafdrds (kaszallo) 262
Csordakut (dullo) 18
Csorda nyom (utcza) 367
Csdris dulld 185
Csoris halom 400
Csdri vdlgy 245
Csornai Premontrei Pripostsdg 184
Csorna Premontrei pripostsdg 183
Csoma puszta 199
Csost (dulo) 298
Csott szdlldk 192
Csd 97
lasd meg: Csovar
Csdi nevu csaldd 96, 97, 463
Csdivdr 96
lasd meg: Csovar
Csokut 487
Csdmori hatdr domb 203
Csdmdre (volgy) 108
Csomor (helyseg) 69, 93, 94, 210,
318, 319
lasd meg: Comor
csdmdri hatdrvonal 240, 242
Csdrgi Jdnos (biro) 439
Csdrgi legeld 459
Csdrgi oldal (dulo) 457
Csdrgi rit 458
Cror^/ szd//o 4^7
Csdrdg (hegy) 577
Csdrdg puszta 110, 376, 577
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Csdrdnga (dulo) 118
Cfd^rsrrfrifea160
Idsd meg: Csosz arka
aorsz (arok) 164, 197, 438, 464, -^55
Csdrsz Kirdly Arka 195
adrz rfw* 464
Csdrz (vezer) 464
a j s z <fritfl 160
lisd meg: Csorsz irka
Cs6sz Jdzsef (eskutt) 181
Csdtharaszti (diUo) 303
Csdt sziget 302
lisd meg: Hiros sziget
Csdvdr allya 96
Csdvdr (helyseg) 21, 40, 95, 97, 97, 165,
306, 308
lisd meg: Castrum Chew
Cso
Csoivir
Csuvar
Csdvdri hatdr 307
Csdvdri Vdrromok 95
Csdvi Miklds 87
Csubal (csaladnev) 236
Csubdnkai csalad 88
Csukdstd 201
Csukdstd (duUo) 200
Csukdstdi (dulo) 206
Csukdstdi erdd 201
Csukdszd (diillo) 327
Csunya (legelo) 275
JOsunya utza 249
Csu/yd (forras) 115, 306
Csurgd mellike (legelo) 438
Csurma (szantofold) 133
Csuvdr (helyseg) 95
lasd meg: Csovar
Csuzicze (szanto) 192
Csdcskd (dullo) 148
Csucsdkfdldek (dulo) 67
CsUkdzd 333
lasd meg: SiJkosd
Csurhdt (mm 425
Csverinszki put 434
Csverinszki szkola (rev) 434
Curia gdddr 355
(hiria patak 355
Curia vdlgy 355
CzaJfcd Andrds 250
Czappon tanydja 234
Czefcg (falu) 206
Czefce puszra 206
Czebei puszta risz 205
Czebe (puszta) 205, 467
Czebe pusztai szdlld 205
Czidulds daid 267
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Czegerit 179
Czeglid-Bercxel kdzsig 67
lasd meg: Cegledbercel
Czeglid hdt duld S3
Czeglid (helyieg) 172, 234, 235, 381,
399, 400
lasd meg: Cegled
Czeglidi (ad6)kerUlet 323
Czegtidi Istvdn OelkEsz) 352
Czeglidi orszdg ut dalld 449
Czella neva lakos tanydja 124
delta pali vagy mocsdr 124
Ctene Istvdny (eskUtt) 467
Czenkhegy (dulld) 33
Czereich Waldl 482
Czerina erdd 212
Czerina (erdd resz) 307
Czerina (irtviny) 212
Czerkovicza (« Egyhazdomb) 127
Czerovacz (dtilo) 298
Czerovadolina (= Cserfa vdlgye) 298
Czervena zemlya (domb) 192
Czibakhdza (hely$6g) 326, 509, 510
Czibak (puszta) 138, 325
Cziczakut 385
Czicza (nev) 385
Cziczapart (domb) 385
Czicza Pista (czigany) 385
cziczkai csdrda 276
Cziczkai daid (szanto) 276
cziczkai tanya 276
Czifra (dtilo) 154
Czj/rfl Istvdny (biro) 306, 309
Czifrakert (diszkert) 384
Czifra Mihdly Ouhasz) 154
Czigdny (dullo) 407
Czigdnykaszdlld (varosresz) 19
Czigdny lapos (legelo) 444
czigdnyok szdge 19
Czigdny rit 512
Czigdnyszki piit 433
Czigdnytd 346, 348
Czigdny td (varosresz) 19
Czigdny ucza 74
Czigdny vdlgy (legelo) 233
Czigeunerthal 482
Czimbdk rit 385
Czimbdld rit 384
Czimbalom fdldek (= zimbal Aecker) 188
Czindrdka (szollo hegy) 457
Czinkota (helyseg) 69, 84, 85, 93, 176,
210, 314
lasd meg: Cinkota
Czinkotdra vezetd gyalogut 85
Czinkut (forras) 69

Czinterem dQlld 474, 475
lasd m6g: Cinterin (dtiUd)
Czirfdk daid 260
Czirfdk (erdd) 260
Czirfdk orszdgut 260
Cziroife vdlgy 392
Cziszterczi rendQ szerzetesek 371
Czollner Lt^os Oegyzd) 46, 198
Czdvek Istvdn (biro) 152
Czuczor sziget Ocaszallo) 369
Czukor hegy 295

Dabas (helys6g) 30, i 2 , 325
lasd m^g: Al Dabas
Alsddabas
Dobos
Felsddabas
Felsd (:kis:)Dabas
Kis Dabas
Nagy Dabas
Dabasi csaldd 32
Dabasi hatdr 148
dabasi kerOlet 65, 267, 278, 406
Dab (helyseg) 98, 99, 99
dabi hatdrszil 108
dabi sziget 228
Ddcia 455
Dadina-fabuska 217
Dagovi livoda (= untere Wiesen) 82
Ddkos (hatarresz) 266, 266
Ddkos neva vezir 266
Ddkos (ter) 265
Dalmacz(ia) 432
Dalmdtia 501
Dalya domb 35
Dam graben (vizmosas) 62
Damgrahenwald 253
Damfdn 106
lasd meg: Domony
Damjanics (tabornok) 177
Dammscheid 107
lasd meg: Ddmsod
damweg (dtilo) 331
[)ana 278
lasd meg: Duna
ZM/t (helys6g) 101, 102
lasd meg: Dany
Ddniel Mihdly (bird) 296
Danitsduld 122
Danits (birtokos) 122
Ddnosi dalld 172
mrfnosi (hatarresz) 173
\
Ddnosi puszta 172
lasd meg: Danszent Miklds puszta
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Ddnos puszta 304
Ddnsdr (mocsir) 101
Ddn Szent Mikldsi puszta 172
Ddn Szentmiklds (Kozs^) 256, 29
lasd meg: Szentmiklds
Ddn Szent Miklds puszta 28, 174, 235
lasd m6g: Danosi puszta
Ddnus (hatanesz) 174
Ddny 0>clys6g) 100, 101, 102, 103, 176,
214, 215, 465, 469, 481, 489, 490
lasd m^: Dan
ddny i hatdr 101
Ddnyi Josef 101
Ddnysdr (mocsir) 100, 101
Darabos (halom) 18
Dam dlldsi sziget 261
Daru-halom (nidas) 439
Darvas csaldd (birtokos) 95
Darvdcz (homokhegy) 179
Ddvid szQrQje (szanto) 200
Ddvid szartije (dullo) 201
Dedk Andrds Oegyzo) 343
Dedkhalom 18
Debreceni Ember Pdl 19
Debreczen (dulo) 461
Debreczen (varos) 461
Dili Bikahegy (dulo) 267
Z)^/<y (szanto) 133
Deminy Jdnos 314
Dengeleghi Gdspdr 41
Dendk Illis (eskutt) 382
dera (patak) 298
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dinnyis kenderesek 375
Dtnriyis rd (nidas) 384
Dinyiszkai (diUlo) 390
dinyoviszko (erdoresz) 308
Did drok fdld (Nussagaben Aecker) 410
Didfa daid 458
Did fa ucza 301
Dionicza 218
Diosbereg (diiUd) 43
Diosdi szdlldk 506
Didsd Ocozseg) 506
Dids (diUo) 207, 276, 336,
Dios hegy 62
Dids puszta 508
Dids Tdnyiros vdlgy 482
Dids vdlgy (szolohegy) 457, 481
Didvdlgyi dalld 220
Disnos pali 127
Disznd akol (erdo) 426
Diszndk ere 399
Disznd Idpa (diilo) 273
Diszndshegy (szollo) 295
Diszndshegyi ritek 482
Disznd szigethdt 229
Disznd turdsi (dullo) 249, 251
Ditskey Vdrady csaldd 274
Dluhi berek (dullo) (szinto) 308
Dobogoi (dulo) 273
Dobogd (szanto) 275
Dobor (csaladnev) 117
Dobosberg 481
Dobosgarten (- Doboskertek) 481
Dera patakon aldl (= Iszpod dere) (dulo) 298 dobos hegy 270, 271
Dobos Oielyseg) 30
Dir domb (legelo) 327
lasd meg: Dabas
Derecskei ritek 458
Doboskertek (= Dobosgarten) 481
Deresberg (szollo) 331
Dobronyaeski Jdnos 492
Dermin fok 53
Dobrovitz Antal 68
Dermitzka td 127
Dohanistye (= dohanyfoldek) 124
Demjakom Ried 19
dohdnyfdldek (= Dohanistye) 124
Diroldal (szollo) 426
Dohdny fdldek 506
Diroldali szdlldk hegy 295
Dohdnyos (dullo) 18
Divinyi csaldd (birtokos) 95
Dokomlds (dulo) 55
Dizsma sziirii hegy 241
Doksay Istvdn Oegyzo) 491
Dizsma szQrii helyi dQlld 247
Dolina (diilld), vdlgy 174
dizsma szQrQ, kert 241
Dolina put (= volgy uttza) 433
Diadal iv 456
Dolina (= vdlgy - erdo) 282
Dienes puszta 332
Dolinkai (dulld) 307
lasd meg: Szentdienes
Dolinkai (forras) 307
Dienes sziget 99
Dolinkai kaszdlld 212
Dina gdrdnd (utca) 359
doKnka Oegeld resz) 308
Dinka (szemelynev) 376
Dolinka (mezd) 212
Dinnye domb dalld (szolo) 247
dolinka (vdlgy) 307
Dinnye fdld daid 53
Dolinka (vdlgyecske) (szolohegy) 170
Dinnye (helys^) 414
Dolne luki (= also ret) 521
Dinnyei daid 368
Dolnya csaira (diild) 191
Dinnyis halom 444
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Dohyi Csobdndcz (diilo) 88
Dolnyi drum {- Untere Strassen Acker) 82
dolnyi prut (= Untre Wiedensaum) 82
Dalsavoda (dulo) 298
Domdnyi fok 124
Domariba (sziget) 433
Dombay Jdnos Qfigyzo) 434
Domonkosi diilo 430
Domonkus (dulo) 430
Domony (helyseg) 104, 106, 106, 169, 170,
171, 316, 401, 474, 476, 493
lasd meg: Damjan
Kisdomony
Domonyi csaldd 41, 106
Domonyi (hatar) 171
Domonyi hatdr vdlgy 495
Domonyik kdzsig 104
Domonyi (retek) 170
Domonyi (volgy) 428, 429, 495
Domony kdzsigbe vezetd ut 220
Domony (puszta) 42
Domony vdlgy 105, 493
donaudckerl, Gr(o0e) 81
Donau Acker 26
donaulange Acker (dilUo) 50
donau Walden {- Dunavske Schume) 79
donauweg Acker (= Veliki ivik) 81
Doppler Mihdly (jegyzo) 361
Dora hegy (szolo) 295
Doromlds duld 55
Doromlds erdd 134
Doromlds (erseki puszta) 134
Doromldsi erdd 133
Doromlds (puszta) 55
Ddzsa-file paraszthdboru 47
Ddzsa Gydrgy 178
Ddbdnkut (forras) 151
Ddbrdgdcz tava 25
ddgdllds (dulo) 231
Ddghalmi (duUd) 38
Ddghalom 438
Ddghalom (dulo) 338
Ddmdk hegyi daid 338
Ddmds (helyseg) 293, 297, 480
Ddmdsi (hatar) 482
Ddmdtdr (dullo) 200
Ddmdtdr (puszta) 199, 200, 467
Ddmsod (helyseg) 98, 99, 107, 108,
108, 119, 311
lasd meg: DMmmscheid
Ddmsddi alsd Duna 511
Drach morast dalld 440
Drei Brundelsberg 61
Drei Brtindelsberg 61
drei hotterberg 168
Dreihotter (= hatar domb) 482

Dreimahd (kaszalodiilo) 257
Dreinoski Mdrton 492
Dreisiger Wiesen (ret) 420
Drenova megya (dUlo) 298
Dubina (erdo) (= tol^y erdo) 96
Dubina feletti szdntdfdldek 96
Dubokadolina (hatarresz) 334
duboka dolina (= Ledcern) 83
Dubraviczky csaldd 398, 399, 400
Dubraviczky Horvdth Mdrk 400
Dubraviczky A^(birtokos) 398
Dudds hdt 423
dudds vdlgy 21
Dugdcska 218, 507
Dugdcska daid 505
dugdcska Livdti Ried 79
Dugacske (diilo) 499
Dugacsko (duld) 298
Dugatske (dulo) (« hosszu szanto fdldek) 433
Dugatski porosi (diilo) (= hosszu poros)
(diUo) 433
Dugatski put 433
Dugatsko rdstye (= Viergarten Acker) 81
Dugenyive (diilo) 88
Dugidijel (duld) 298
Duka (helyseg) 109, 110, 110, 201, 322,
376, 456, 458, 459, 460
dukai hatdr 201
Dukdk (duld) 207
Duka melletti ret 458
Duka (puszta) 110
Duldnszky Kdroly (jegyzo) 331
Duna (az egesz szdvegben folyamatosan)
lasd meg: Dana
(Duna)bogddny (helyseg) 50
lasd meg: Bogdany
Duna daid 503
Duna-egyhdz (helys^) 111
Dunaegyhdza (helyseg) 37, 39, 111, 112, 113,
113, 237
Duna folyds 266
Dfunajfdldvdr (helyseg) 112
(Duna)haraszti (helyseg) 156,1S7
lisd meg: Haraszti
Dunahdt 118
dunai sziget 122
Dunai szdlldk 507
Dunakanyar 483
Dunakesz (helyseg) 90, 114, 318, 319, 376
Dunakeszi (helyseg) 114,115, 116, .
Dunakeszi (dUld) 115
Dunakeszi-hordnyi rdvhdz 116
Dunakeszi Monostori riv 114
Dunakdzi sziget 339
duna melliki kertek 299, 301
Dunamelletti daid 114
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Duna melUke 121
Dundn inneni kerulet 93, 95
D(una) Pata) (helyseg) 24, 117, 119,119,
120, 158, 265, 468
lasd meg: Patai
Pataj
„DunaPatay" (helyseg) 117
D(una) Pentele (helyseg) 113, 339
Dundra duld szdntd fdldek 294, 368
Dundrajdrd (dulo) 115
Duna sor 301
Dunasor (diilo) 458
Dunaszel (dulo) 54
duna utcza 367
duna utsza 331
Dunavecse (helyseg) 37, 121, 122, 122, 339
Duna vecsei hatdr 339
Dunavecsei keriilet 107, 265, 338
Duna vecsei szolgabiroi kerulet 403
Dunavske Schume (= donau Walden) 79
Dunavszka (= Untere Gro|3donauScker) 81
Dunavszke (dm) 191
dundntai 282, 359
Durka (diillo) 43
Durremasz-Scker (= Szirazharaszti foldek)
254
Dusnok (helyseg) 123-129,729, 133, 134,
236, 237, 334
Dusnoki hatdr 52, 123, 127, 128, 238
Dusnok at 275
Dutka (dulld) 164
Duvditska Kdroly Oegyzd) 162
Duvaniste daid 506, 507
Duzsnoki hatdr 53
Dus csaldd (birtokosok) 123
Dyna (birtokos) 93
Dvorina (mocsar) 125
Dwornikovich Mihdly (vaci pUspok) 357
Dzsombolje (legeld) 192

Ebidlesi Hegy 328
Ebidlesihegy (dulld) 328
Eben (falu) 508
Ebhdti (dulld) 231
Ebhdt (szanto) 445
Eckhardt Oegyzd) 344, 484, 485
Ecser (hegyseg) 130, 131, 132, 176, 223,
224, 314
Ecseri hatdr 225, 276, 471
Ecser td 423
Ecseta (diUd) 55
Ecskend 222
Ecskendi erdd 428
Ecskendi puszta 111, 305, 306, 309
Edhmann Antal 45
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Egecsei (puszta) 339
Egecse (puszta) 404, 405
Egeres (dulld) 426
Egerfai erdd 261
Egerfarmosi Kandd Jdsef kdzbirtokos 105
Egerfds (= Czirjak) erdd 263
Egerszeg (puszta) 42, 43,106
Eger (varos) 324
Egres 251
Egres alyi duld 394
Egres (erdd) 263, 295
Egresi dulld 306, 308
Egreskdta (helyseg) 251, 346, 347
lasd meg: Szentldrinczkata
Egres kdtai (dulld) 249, 250
Egres kdta (puszta) 249, 250, 251, 353
Egres patak 495
Egresrit 165
Egres vdlgy 105
,£•;?/•« vdlgy (duld) 105
£ir/
asszony (birtokos) 135
egri fokdptalan (birtokos) 244
Egri Kaptalan 244, 245
Egri nagy tdbla 135
Egrjf (birtokos) 95
Egry Eva (birtokos) 95
Egry Gydrgy (birtokos) 95
Egyed (birtokos) 122
Egyed hegye dOld 122
egyeg halmi (diilo) 338
Egyenes dUld (szanto) 105
Egyes fuzfa 230
Egyes hatdr daid 346, 349
Egyhdzdomb (= Cserkovicza) 127
Egyhdz (duld) 465, 491
egyhdz (faluresz) 148
Egyhdza 113
„£«yAaz" (helyseg) 111
Egyhdzi (dullo) 148
Egyhdz utsza 359
Eichbaum Acker Ried (diilo) 371
Eichenholzschlag 482
Eichriegl 482
Eilfmahd (kaszalodiild) 257
Einsidl (diilo) 257
Einsiedler (banya) 168
Einsiedlerberghdhle (barlang) 254
Einsiedlerbergwaid (= Remetehegyi erdd) 253
Einsiedlerberg Weingdrten (= Remetehegyi
szollok) 253
Einsiedlerbergwiesen (= Remetehegyi
retek) 253
Einsiedler (szolldhegy duld) 258
Einziger (dUlo) 257
£*ecse (vizmosas) 267
Eker Samuel 171
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Elegy ur legeld 124
Hamzabek
Elekes Benkd (jegyzo) 442
Handzsab^
Elend Acker 167
Hanzlbeck
Elend Wiesen 167
^rdi hatdr 506
Elcshegy 428
Erdd 90
Elisabethen Brunn (kut) 285
Erdd alatti (dulo) 215, 355
Eiletis (dulo) 430
Erdd alatti kaszdlld 212
el6 is ut6 templomvolgyi fdldek
Erdd alatti szdntd fdldek 91
(= Vorderes und hinteres Kirchenthal) 188 Erddalfa 430
eld (hegy) (szolo) 21
Erddalfai duld (szanto) 134
Eldszdldsi puszta 113
Erdd allyai (dulo) 273
(Elsd) [1^] diilld 214, 520
Erdd (dullo) 360
Elsd dulld 380
Erdd irtds duld 506
elsd hegy 368
Erdd KQrth (kozseg) 21
Elsd hegy duld 368
Erddmegi dulld 241
(Elsd [lo] hid kdz 465
Erddn alul (dulo) 380
Elsd kis nyilas (kaszallo) 430
Erddn felul (dulo) 380
Bsd nyilas (dulo) (ret) 31
Erddn tiili duld (szanto) 105
elsd nyomdsu diilld 91
Erdds szdlld duld 468
elsd nyomdsu szdntdfdldek 91
Erdd vige dulld 46
elsd Osszes duUd 380
Erdd Vdlgyi lapos 380
elsd vizidullS 18
£rdy Jdsef SOS
Emberdld (duloresz) 276
Eresztviny (erdo resz) 474, 476
Emsei (dullo) 163
Eresztviny (szollok) 426
Emseipinzes (dullo) 163
Eresztvinyi erdd 465
fwwe (mocsar) 163
Erkin 267
emse vdlgy 194
lasd meg: Orkeny
Endmayer Acker (aische Sella Ried) 79
£rlak 502
Engentnib (dulo ut) 154
Erlakovaczi Maforsdg 506
£"«^i>i^ 435
Erlakovacz (major) 502
Enyingi Tdrdk Bdlint (birtokos) 435, 436,
erlakovacz (= santa kovacs) 501, 507
436
Erlakdvet puszta 508
Enzsel Sdndor iff. 17
£r melletti duld 346
lasd meg: Reso Ensel Sandor
Erds nevu telepuld 422
Edrkiny (puszta) 267
Erdsalf (dulo) 358
lasd meg: Orkeny
Erds alf (erdo) 358
eperfes 134
Arrive 71
Eperfes duld 55
Ersekcsandd 11,72
Eperfes (kaszalo) 125
£rsek puszta 134
Ercs 372
Ersekufvdr 477
Ercsi hatdr 80
(Erste)L is N.2. (thai) 482
Ercsi (helyseg) 272, 370, 499, 502, 505
Ertekes Jdnos (biro) 328
lasd meg: Ertsi
Ertsi (helyseg) 245, 500
Ercsi lakos (= Ercsinacz) 502
lasd meg: Ercsi
Ercsinacz (= Ercsi lakos) 502
Essd 150
erdei (dulo) 220, 430
Essd puszta 148, 406
Erdei fdldek (dulo) 43
iszak bikahegy (dulo) 267
erdei fdldek (= Wald Aecker) 188
Eszldri puszta 392
Erdily 482
Esztergom irseki megye 480
Erdilyi Istvdn Oegyzo) 474, 476
Esztergom (helyseg) 59, 288, 289, 371,
Erdilyi (szemelynev) 376
372, 409, 414, 415, 416, 437, 451-,
Erdi csaldd 508
455, 484
Erd (helyseg) 412, 499, 500, 500,'501,
esztergomi irseki szik 186
502, 503, 508, 505, 518, 519
Esztergomi Kdptalan 414
lasd meg: Hamzabeg
Esztergom megye 297, 415, 480, 483, 518
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Esztergom vdrmegye 287
Eszterhazi Pdl [Herczeg] (birtokos)
160, 163
Eszterhdzy nemzetsig (birtokos) 437
EszterhdzyPdl [Herczeg] (birtokos) 464, 165
Eszterhdzy Pdl nddor 512
Etyek (lielyseg) 49, 518, 523
Etyeki (birtokos) 187
Etyeki utra dulld 522
Eugen Sabaudi herczeg (birtokos) 299
lasd meg: Savoyai Jeno
Eugen Savoj'i herczeg (birtokos) 300
lasd meg: Savoyai Jeno
Eiirs vezer (birtoka) 160
lasd m^: Ors vezer
Eusebius Esztergomi kanonok 288, 289, 291
Ez is utza 249
Ezusthegy 44, 506
Fdbidn sziget (kaszallo) 261
Fabdk Pdl (biro) 173, 235
Fdczdnkerti duld (szantofold) 368
fdczdnos kert (= Fasangarten) 82
Faisz (helyseg) 133
lasd meg: Fajsz
Faiz (helyseg) 133
lasd meg: Fajsz
Fajsz (helyseg) 123, 133, 134, 134,
lasd meg: Faisz
Faiz
Fays
fajszi hatdr 133
Fajsz fejedelem 405
Fdklya verem Majorsag (puszta) 478
Fdklya verem oldal (szanto) 478
Faluerdd 430
Ffl/ti fdld duld (szanto) 368
Falu hdta mogotti fdldek
(= Hinterdorfacker) 253
Falu hdta mdgdtti ritek
(= Hinterdorfwiesen) 253
Faluhely (domb) 53
Falusziget duld 52
Falusziget Ocaszallo) 262
Falu vig (dulo) 273
Fanyilasok (kaszallo) 229
Faragd (csaladnev) 71
Faragd utza 249, 250
Farkas 470
Farkas (csaladnev) 236
Farkasd 143
Farkasd puszta 141, 142
•Farkasd puszta hatdr 446
Farkas fiadzdi (puszta) 338
Farkas-Gdddr 452

VARMEGYE

553

Farkashegy (szolo) 378
Farkas Istvdn 421
Farkaski puszta 233
farkas risz (erdo) 276
Farkas sziget puszta 248
Farkas ut erdd 145
Farkasvdr (ret) 438
Farkas verem 230
Farkas-verem-hdt 228
Farkasverem (szollok) 426
farkas vermes domb 261
Farkohegy 415
Farmos hatdra 185
Farmos Oielyseg) 135, 136, 136, 185,
398,400
Farmosi hatdrvonal 135
Fasangarten (= faczanos kert) 82
Fdy Bildni 223
Fay csaldd 142
Fay Gydrgy (birtokos) 223
Fdy Ferenc 223, 277
Fdy Mihdly 47, .
Fay Gydrgy (birtokos) 223
„Fays" (helyseg) 133
lasd meg: Fajsz
Fazekas (csaladnev) 210, 376
Fazekas ere 399
Fazekas hegy 46
Fazekas hegy dulld 46
Fegyvernek 88
Fegyverneky (birtokos) 492
fehir agyagos fdld utza (= Bela zemlya) 434
Fehir (csaladnev) 398
Fehiregyhdza (puszta) 121
fehiregyhdzi fdrrds 44
fehiregyhdzi (templom) 44
Fehirgddrds kaszdlld duld 468
Fehir hatdr 85
Fehirhegy utza 301
Fehir Istvdny (biro) 379
Fehir Jdsef ISA, 185
Fehir megye 112, 133, 272, 522
lasd meg: Fejer megye
Fehernddi legeldk 134
Feherndd (ret) 134
Feherpataki (csaladnev) 20
Fehir td 136, 348, 380
Fehertd duld 349
Fehir td kert 380
Fehervdr (ingovany) 133
fehervdri Kdptalan 518
fehervari orszdg lit 505, 506, 507
Fehervdri vasut 212
Fehir hatdr (dulo) 210
Feichter Rezsd 366
Fejeregyhdza puszta 122
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fejir egyhdzi (puszta) 339
Fejir megye 501, 518
lasd meg: Feher megye
Fejir vdrmegye 436, 499, 520
Fejeshegy 201
Fefetlert (er) 413
Fe/ddomb (dulo) 358
felcete berek (dulo) 203
Fekete (birtokos) [grofl 318, 320
Fekete (csarda) 499
Fekete diilld 238
Fekete ir 25
Fekete erdei puszta 105
Fekete erdd 124, 174, 409, 474, 476
Fekete Erdd duld 394
Fekete erdd (major) 394
Fekete (erdo resz) 476
fekete fdldi duld 487
feketehalmi (dulo) 206
feketehalmi (puszta) 338
Feketehalom 18, 205, 400, 468
Feketehalom puszta 339
fekete hatdr (dulo) 323
fekete hegy 272, 274
Fekete hegy (szolo) 482, 483
fekete mocsdr 126
Fekete sas 507
Fekete sas csdrda 501
Fekete Sas fogadd 503
Fekete al 482
Fekete td 380
Fekete dulld 237
Feket (hatarresz) (szanto es mocsar) 126
Felberbaum Acker Ried (dulo) 371
Felberbaum Wiesen Ried (diilo) 371
Felbervaldl 301
Feldhut dulld 301
Filegyhdza 204, 399, 400, 429, 509
Filegyhdza puszta 400
Filhdros 369
Felhd kidltd 107
Felkeszi 62
fellegvdr 483
Felsd Austria 241
Felsdbabdd 326
Felsd Bdn dulld (szanto) 367
felsd bdstya (szollo) 518
Felsd buczka 367
Felsd cseri (dullo) 38
Felsd czebei (dulo) 206
Felsddabas (helyseg) 137, 138, 138, 190,
267, 440
lasd meg: Dabas
felsddabasi hatdr 262
felsd Dunai szdntdk dUlldje 301
Felsd duna melliki (dullo) 38

felsd Duna Ut diilld 301
felsd dulld 163, 440
Felsd erdei dQlld 245
Fc/sd erdd 295, 494
felsd gdbdlyds 518
F e M Gyertydnos (dulo erdo) 105
Fe/sd Adrom kereszti diild 14
Felsd hegyi szdlld 215
Felsdhegy (szoUok) 295, 426
/c/sd Hidegkuti fdldek (= Obere
HidegkuterwegScker) 253
F c M Aomoit du//d 249, 250
felsd hosszH rit dulo 275
felsd kdposztds (nyilas) 375
Felsd Kert (diilo) 394
Felsd (:Kis:J Dabas kdzsig 137
lasd meg: Dabas
felsd Kovachy (helyseg) 252
lasd meg: Nagykovacsi
Felsd Kovdcsi 255
lasd m6g: Nagykovacsi
felsd kd kut (dulo) 349
Felsd kdtdbali duld 276
Felsd kdzip (dulo) 368
felsd kratyina (dullo) 375
Felsd (kukoricza fold) 75
Felsd Kut 380
felsd lapos 513
felsd (major) 194
Felsd majorsdg (diilo) 267
felsd malom (dulo) 356
Felsd mezd (dulo) 368
felsd Mikebuda (pusztaresz) 234
lasd meg: Mikebuda
felsd Mlaka (retek) 494
felsd neveli dulld 375
Felsd Nydregyhdza 256
lasd m^: Nyaregyhaza
Felsd (nyUas dulo) 75
Felsd nyomds idijio) 133
Felsdpakony 34
Felsd-Pakony puszta 34
felsd Penczel (helyseg) 307
Felsdperes szdlld 46
Felsdpeszir 150
Felsd Pdrbdli erdd 359
felsd Pruvogyelenia (doUo) 308
felsd-Rdda puszta 34
lisd meg: Radai puszta
Felsd-Rdkos (dulo) 317
felsd rit 85, 161, 380
Felsd rit (dulo) 267, 518
felsd ritek 307
F(elsd) Ruta ritek 287
Felsd *s Alsdnyilas szdntd fdld 15
Felsd sdros ir 399
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FelsS Sashegy ucza 301
Felsd sori (szabad foldek) 273
felsd Stanoviszko (dullo) 289
Felsd szamdr vdlgy 74
Felsd szamdr vdlgyi kaszdldk 74
Felsd szdldsi legeld 63
felsd sziles (dUlo) 471
Felsd Szent Gydrgy (helyseg) 398
Felsdszentkirdly puszta 159
Felsd szdlld 384, 385, 394
Felsd szdlldk (dulo) 60
Felsd Tapio daid 394
felsd Tecze (dulo) 356
Felsdtarcsa 211
Felsd Torda (dullo) 426
Felsd tdkds kert (dUlo) 349
Felsd Qrge hen (dUlo) 368
Felsd v(agy) Oreg szdlld 384
Felvig 401
feneketlen mocsolya 162
Fenina Kirdlyni Oil. Andras neje) 98, 99
Finszaru 509, 510
lasd m^: Jaszfenszaru
Finyes (csaladnev) 84, 85
Finyes dQlld 85
Finyes td 423
Feny Gdspdr (eskUtt) 413
Fenyd Haraszti (puszta) 478
Finyszaru 356
lasd meg: Jaszfenszaru
Fenyves 428
Fenyves (diillo) 458
Fenyvesi (dUlo) 207
Fenyves (szanto) 165
Fenyves (szollo hegy) 457
Ferdinandi keralet 303
ferdina'ndi major 303
Ferdindnd (kiraly, I.) 101, 102, 335
Ferencz csdszdr 59
Ferencz kirdly (I.) 183, 184,755 .
Ferenczij (biro) 388
Ferenczy nemzetsig (birtokos) 267
Ferihegy duld All
Ferihegy puszta 472
Fertdlyos dQlld 440
Fertd Oegelo) 312
Fertd (let) (nadas) 118, 358
Fessler (vezeteknev) 37
Festungbergl Xcker 167
Fesztetics Agoston (groO (birtokos) 436
Fiatalos (erdo) 428
„Ficzigrdr (helyseg) 480
Fidler Jdnos 145
Fiedler (biro) 153, 155
Filepszdllds (helyseg) 179
lasd meg: Fiilopszallas
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Filepszdlldsi hatdr 181
Filisstsei Mihdly (eskut) 401
Finta Josef 274
Firczeman Insel kaszdld 248
Fischer Ferenc (jegyzo) 479
Fischer Ldrintz (eskudt) 302
Fitos (csaladnev) 492
Flache wiesen (diilo) 331
Flaiszhegy (dullo) 200
Fleischhacker Kopf (erdo) 284
Fleisz Jdnos (eskUtt) 201
Fodor Antal (jegyzo) 355, 357
FodordQld 122
Fodorfok 125
Fogler Gyula (jegyzo) 382
Fok 134
fokhdt 118
Foktd kdzsig 123, 238
Folt 140
lasd meg: Fot
folydcska utcza 129
Folydkert (szanto) 266
folydpart daid 115
Forbdn riti dQlld A15
Forgdch Simon 439
Forgdcs Addm (eskut) 401
Forgdcs-hegyi daid 276
Fdris Istvdn 145
Forrds (diUlo) 149, 458
Fomif (diiUo) 245
Forrds (legelo) 233
forrdsok 241
Forrdsok (dulo) 96
Forrds part (ret) 439
Forras (szantofold) 317
Forrd (dullo) 419
Forrdi Dalld 215, 276
Forrd Zsombds (puszta) 467
Fdf (helyseg) 139, 140. 475
lasd meg: Barsony Fot
Folt
Fdth
Fdth (helyseg) 90, 139, 140, 318; 319, 473
lasd meg: Fdt
Fdthihatdr llA, 2A0
Fdthi kdzlekedisi ut 240
Fdth kdzsigi puszta 240
Fdti (szemelynev) 473, 475
Fdtint alsd (szantd) 319
Fdtint felsd (szantd) 319
Foldes gazddk 1 - 2 - 3 - 4 - 5 duUoi 280
Foldes urasdg erdeje 280
Fdldhdz sziget (kaszallo) 262
Fdldi Jdnos (bird) 146
fdldvdri (ddld) 373
FdldvdriKut 212
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Fdldvdri magaslat 212
Fdldvdri szollok 212
Fdldvdry csaldd (birtokos) 24, 509, 510
Fdldvdry Gdbor (birtokos) 407
Fdldvdry Mihdly 402
Fdldvdry Nemzettsig (birtokos) 121, 122,
Fdldstdkdm Oegelo) 75
Fdldstdkdm vagy Kuti legelo 75
Fdlsdkert (ret) 319
Fdls6rit(jti) 319
F6 utca 249, 253, 287, 301, 307, 331,
433, 520
Fdvenyes (diilo) 118
pviny kut 368
Fdviny kutra daid 368
Fdviny sziget 99
Franchament (szollohegy diflo) 258
Francsek Istvdn 395, 396
Franczia utsza 468
Frankhauser Andor 64
Frankhon 486
Franyo Istvdn (biro) 293
Frankorszdg 80
Fratrovo brdo (= barathegy) (dfilo) 432
Freidcker (= Szabad foldek) 254
Freidendomb 253
Freidenrugel 253
Freifeld (= szabadfold) 410
Frey Acker Ried (dulo) 371
Fridrik Agost Oegyzo) 465
Fridrik Mdrton 69
Friedhof Acker 26
Friedhof Acker (dullo) 50
Friedhof Aecker (= temetoi foldek) 410
Friedhof dulld 301
Fuchsberg (erdo dullo) 50
Fuchsenberg (dulo) 4^2
Fuchsgang dulld 301
f)v«A: Ferenc Oegyzo) 421
Fusztsteig 482
Fuxvedl (utca) 74
Fuleki Jdnos 382
Ftt/eJtr Oaras) 18
fulesziki (csarda) 39
Fulesziki (dullo) 38
Fulesziki Mocsar (dullo) 38
Fu/dp frw/or 501, 502, 505
Fuldpszdllds (helyseg) 279
lasd m^: Filepszallas
Kiskun Filepszallas
Fuldpvdros 502, 507
Fiinfmahd (kaszalodiilo) 257
Fitszegi dulld 215
Fuves (szantofold) 320
Fitzesir (dulo) 18
Fazesi (folyo) 48

Fazes Ocaszallo erdo) 367
Fazes kert 266
Fazeskut (ret) 320
Fazesmegyer 382
Fazfa lapos 515
fazkut 315
fiizkuti (diUlo) 315
Fazkuti utza 314
Fiiz vdlgy 122
Fflz vdlgy daid 122

Gad/ Fduard 266
gabona rajtd gddrdk (vermek) 163
gabonatartd vermek 327
Gdbor drendds 262
Gtfftor O^egy) 416
Gdbor ugrds 262
Gdbriel Antal Oelkcsz) 329
Cflrfosrfo//>w(dullo) 20
Gagitsevi put 434
Gaisblds klein hausler ack (= Kecske
koparhelyi kis hazas fdldek) 254
Gaisblds (wald) (= Kecske koparhelyi
erdo) 253
Gaisbldsz itcker (= Kecske koparhelyi
foldek) 253
Gaistenberg 155
Gajarszki Leopold (biro) 500
Gajdos dolina (szantofold) 21
Galdbos (dulo) 439
Galagonyds 151
Galambi puszta 373
Galambi (ret) 373
galambi tdbla 373
Galambos (birtokos) 261
galambosi erdd 308
Galambosi ddlld 308
Galambos puszta 374
Galambos sziget 262
Galambos szdlld duld 468
Galanthay Balogh csaldd 17, 18
lasd meg: Balog (csaladnev)
Galdnthay Balogh Istvdn 17
lasd meg: Balogh Istvan
Galee Wiesen Ried (diilo) 372
Galga (folyo) 42, 58, 105, 162, 163, 164,
169, 170, 171, 212, 219, 220, 306,
308, 428, 429, 437, 439
lasd meg: Galyga (folyo)
Galgahiviz
lasd: Hedviz
Heviz
(kilgai (retek) 170
(Galga)mdcsa (helyseg) 219, 221
lasd meg: Macsa
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Galga mente 169,171, 429, 439
Galga (patak) 40, 104, 165, 305, 306
lisd niEg: Galyga (patak)
Galga (videk) 307
Galga vdlgy 162, 165, 170, 171, 428
Galgavdlgy (diillo) 43
Galga vdlgye 104, 169
Galga vdlgyi (retek) 170
Galgenloch 482
Gdl halom (tcincto) 514
Gil Jdnos 271
Gallama Jdnos 259
Gdll Istvdny 21A
Galyga (foly6) 437, 438
lisd meg: Galga (folyo)
(Jalyga (patak) 374
lisd meg: Galga (patak)
Gamperlmajor diUd 499
Ganaj-szdg (ret) 439
Garaalja (folyd) 134
Gardb (hatirr6sz) 128
Gardbifok 128
gardbi kertek 128
Gardb (tij) 124
Garai csaldd 41
Garancs 417
Garancs (dUlo) 88
Garancsi Csdrda 415
Garancsi td 415
Garancs puszta 88
Garasos fdUi 392
Gara (szintofold) 133
Gartenberg 167
Gartenberg Acker 167
Gartenbert Wald 167
Caspar (csalidnev) 84
Gdspdr (csalidnev) 177
Gdspdr (tibornok) 177
Gdt 127
Gdtfolyd 515
Gaticza 127
gatyaszdr utsza 359
Gazdag utza 249, 250
gazdasdgi ipuletek (romhalma) 349
gazddk ritje 195
Gazosi diilld 478
Gazosi puszta 478
Gebhard Ferencz (birtokos) 329
„Gede-elld" Oielyseg) 144
lasd meg: Godollo
Gedelei uradalom 101
Gedelld (helyseg) 93, 139, 144, 145, 146,
469
lisd meg: GodoUd
Gedelldi (erdo) 422
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Gedelldi kerulet 139, 144, 160, 196
lisd meg: Godolldi keriilet
Gedeloszki (csalidnev) 210
Cede puszta 147
Gider (helyseg) 117
lisd meg: Lak (helys^)
Geddlld (helyseg) 146
lisd meg: Godollo
Geddlldi kerulet 144
lasd m^: Godolldi keriilet
Gegits 433
Gegitsevi put 433
Geisbart fdld (duld) 63
Geiszberg hegy erdd 63
Geiza fejedelem 455
lisd meg: Geza fejedelem
Geiza kirdly (1.) 455, 4 « H ^
lasd meg: (3eza kirily (I.)
Gellirt csaldd (birtokos) 137
GelUrt hegy (= Gersielcz) 520
Gemeindefeld (= kozsegi fdld) 188
Gemeinde Hutweide (= kdzseg legeld) 188
Gemeinderiegel (= kdzsegdomb) 188
Gemeinde Thai Acker 167
Gemeinder Thai berg 167
Getneindeviesen (duld) 60, 452
Gemeinde Wald 167
Gemeinde Wiesen 167
Gemeinde Wiesen Acker 167
Gemenc puszta 334
Georg Seltner Richter 312
Georg Szakanichy Richter 436
Gerbovdcz 125
Gerecza szik (dulld) 18
Girecz (nadas) 124
Gere Pdl 369
Geresd (vezer) 327
Gerezsdi hegy 327
*
Gergely pdpa (IX.) 242, 372
gerje dalld 174
Gerje ir 510
Gerje folyo 422, 423, 424
gerje patak 174
Gerd (birtokos) 122
Gerdcs (csalidnev) 117
Gerd daid 122
Gersielcz (= Gellert hegy) 520
Gesztinyi Jdnos 245
Giza fejedelem 459
lasd meg: Geiza fejedelem
Giza herceg 242
Giza kirdly (I.) 459
lisd meg: Ciciza kirily (I-)
Gion (tabornok) 177
Gldsgye (hit) 229
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GIdsz Sdmuel 122
Goddny (szollohegy) 312
Gddor (csaladnev) 101, 102
Gddor Gydrgy 101
Godor Miklds 101
goga (diilo) 54
Goldberg (dm) 257
Goldberg (szollohegy dulo) 258
Goldruben kleinhausler acker (- Aranybanyai
kis hazas foldek) 253
golya halmi (dulo) 249, 250
Golya-hegy 180
Golyds dalld 449
Golyds (nadas, ret) 384
golyvova voda forrds 290
Gomba (helyseg) 141, 142, 142, 143, 445
Gombai (foldvar) 141
Gombai hatdr 445, 446
Gombai uti dulld (- Zsigeri uti diillo) 348
Gombds diilld 84
Gombds hegy 98
Gombds (szollo hegy) 457
Gombhid (diilo) 457
Gombhidi rdt 457
Gombhid 457
Gombos dids 174
Gombos (falu) 194
Gombos Jdnos (birtokos) 437
Gorifdk duld 368
Gorgei (tabornok) 177
Gorina berda (- Ziehelberghiigel) 82
Gorniji Idndcz Ried (- Obere Herrschaftlein
Ackern) 7?
Gornya adicza 217
Gornye dunavszke (= Obere Gro|3donauIcker) 81
Gomyi bdschere Ried (= Morast Acker) 79
Gomyi Csobandcz (diilo) 88
gomyi drum (= Gro^e Stra^ Acker) 81
gornyi priit (= Obere Weidensaum) 82
Gorony Istvdn (biro) 312
Gdbdljdrdsi duld 261
Gdbdlyjdrds (diiUo) 149, 515
Gdbdlyjdrds (puszta) 443, 444
Gdbdly puszta 249, 250
gddi csdrda 376
Gddi hatdr 90, 115
Gddi hatdr feli vonuld dalld 90
God (helyseg) 147, 474, 476
lasd meg: Godollo
Gddi puszta 90, 114, 115, 322, 376
lasd meg: God puszta
Gdddllei kerulet 169
lasd meg: Goddlloi keriilet
gdddllei szolgabirdi Kerulet 194

Gdddllei uradalom 219, 440
Gdddlld (helyseg) 144, 146, 146, 147, 176,
335, 337, 440, 442, 465, 474, 476, .
lasd meg: Gede-ello
Gedello
GedoUo
God
Godolldi (csaladnev) 210
Gdddlldi dombvidik 142
gdddlldi hatdr 176
Gdddlldi keralet 57, 442
lasd meg: Gedelloi keriilet
Gedolloi kerulet
Gddollei kerulet
God puszta 376, 377, 377
lasd meg: Godi puszta
Gdllddinhegy 426
gdmbdcz vagy sarok utcza (= Saumgeecke)
158
Gdmbdlu hegyi duld 15
Gdmdr megye 104
Gdrbe (dullo) 43
"Gdrbe ir 399, 423
Gdrbeerdd 125
Gdrbehajtds 482
Gdrbe sdkori duld 112
Gdrbe utza 112, 249, 250
Gdrcse (diilo) 71
Gdmdny (diilo) 516
Graben Acker (dulo) 331
Graben Xcker (diilo) 60
Graben Pinczki Idndcz aische Ried 79
Grabenwald 254
Granarium melletti (diilo) 69
Grasalkovich Antal (Herczeg) (birtokos) 84
Grassalkovich Antal (Herczeg) (birtokos)
190, 196, 202, 221, 267, 357, 402, 408
Gyaraky Grassalkovich Antal
lasd meg: Krazsalkovits Antal (groO
Grassalkovich (birtokos) 267, 354
Grassalkovich (grof) (birtokos) 145
Grassalkovich (Herczeg) (birtokos) 93
Grassalkovich Leopoldina (ozvegy)
(birtokos) 268
Grassalkovics Antal (herceg) 132
Grassalkovits Antal (birtokos) 145, 441, 472
Grassalkovits (Grof) (birtokos) 101, 102
Grassalkovits (Herczeg) (birtokos) 190, 356,
440, 471
Grassalkovitsok (birtokosok) 492
Grida rit 499
Gredina (dulo) 342
Grimm Jakab 250
Groblye duld 505
Groblye szariiskertek 504
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Grdndr (szollohegy) 457
Gro^birbauwald Xcker (= velike prese
Schume) 79
Grofi donau Insel Waldtheile (= u ode
Schume) 79
Grofi donauwegacker (= Veliki dunavszki
put) 81
„Grofie Arbeit'' 420
Gr(ofie) donauackerl (= Veliko plandiste) 81
Grofi(e) donau Weingitrten (= Sztari
vinogradi) 82
Grosze Graben 62
Grofie Herrshaft Trettplatz Xcker (= Veliko
rastye) 81
Gr(ofie) Hotter Xcker (= Szertsina) 81
Gr(ofie) Kirchen Xcker (= Oszam motki) 81
Grofie Kukuruc Aecker 188
Grofie lange Xcker (= velike dugacska Ried)
79
Grofie List Xcker 167
Grofie List Wiesen 167
grofier Biaer Grund zwischem Weg 61
Grofier Kowatscherberg Wald 167
Grofier Morast Xcker 82
Grofier Rakos Xcker 167
Groszer Villdm 481
Grofie Standewiesen Xcker (= Veliki
gremlye) 82
Grofie Strafi Acker (= gornyi drum) 81
Grofie Streitacker (= Velika Komszala) 81
„Grofie TY/rM" (=T6r6kbalint) (helyseg) 420
Grosse Weingebirg 361
Grofigersten Xckern (= na burmu Ried) 79
Grofiheuwinkel (ret) 61
Grosz-Satten (dulo) 413
Grofisteinriegl Xcker 167
Grofitheilacker (= Veliki dugatske) 81
Grofi-Turbal oder Tunvall (= Torokbalint)
(helyseg) 435
Grofi Turbal (= Torokbalint) (helyseg) 435,
436
Grovinhdt (hatirresz) 333
Grundbiern Aecker (= burgonya foldek) 188
Grusik (dulo) 499
Grtinewiesen acker 62
Grunthal (szollohegy diilo) 258
Gubacs (helyseg) 332, 471
Gubacsi puszta 225
Gubatsi hatdr 225
Gubo hegy 177
Gubo vdlgy 177
Gudman Jdnos, T 263
Gulya itato (= Gulyasitza) 433
Gulyajdrds (dulo) 68, 149
Gulyds berek 165
Gulydsitza (= Gulya itato) 433
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Gurdny (jegyzo) 321, 322
Gusztina pasa (= Liba legelo) 433
Guta kdzsig 220
Guth (birtokos) 425, 426,^27
Giitorhegy 523
Gutta (helyseg) 21
Guttai hegy 21
Guttai vdlgy 21
Gutta kdzsig hatdra 21
Guvnist (dulo) 87
gyada (berek) 456
Gyada rit 458, 460
Gydla (helyseg) 228, 232
Gydlai fdldek is telkek 230, 231, 232
Gydlai hatdr 230
Gy(dlai) Kis csaldd (birtokos) 228
gydlai riv 228
gydlai szdntdfdldek 231
gydlai (telek) 230
gydlai templom 232, 232
Gydl (helyseg) 471
Gydlipuszta 332
Gyalogut dulld 85
Gyarak vidike 130, 131
Vyaraky Grassalkovich Antal (Herczeg)
(birtokos) 406
lasd meg: Grassalkovich Antal
Gyikiny farka (nadas) 439
Gyerk 429
lasd meg: Gyork
Gyepszili dulld (= Nagy foldi dfiUd) 383
Gyertydnfds erdd (= Hrabina erdo) 170
Gyertydnos (dulo) 207
Gyertydnos feli es6 diild 105
Gyertydnos kis osztdly (diilo) 428
Gyertydnos oldal 241
Gyilkos kiit 180
Gyirrd vdlgy (dullo) 163
Gyiu (helyseg) 43
lasd meg: Gyiis (puszta)
Gyog (helyseg) 43
lasd meg: Gyus (puszta)
Gydn (helyseg) 148, r49, 149, 150, 268,
306, 325, 440
Gydn hatdra 149
Gydni duld 267
Gydn puszta 149
Gyormai sziirus kertek 504
gyormai lir 504
Gydlcsrit 317
Gydmrd (helyseg) 151^, 152, 223, 280
Gydmrdi utra duld 131
Gydmrdi utza 280
Gydmrd kdzsig hatdra 280
Gydngyds (helyseg) 162, 444
gydngyvirdgi (csarda) 39
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Gydngyvirdgi (erdo) 38
gydngyvirdgos 274
Gydrei Gydrgy 213
Gyorffy Boldizsdr Oegyzo) 492, 495
Gydrgye (helyseg) 381, 382, 398, 399, 400
lasd meg: Tapio Gyorgye
Gydrgy pap 34
Gydrke 429
lasd meg: Gyork
Gydrk (helyseg) 428, 429
lasd meg: Gyerk
Gyorke
Gyork i
Gyiirk
Gyurke
Heviz-Gyork
Tapio Gyork
Totgyork
Gydrki hatdri (diillo) 163
Gydrki (helyseg) 429
lasd meg: Gyork
Gydrki uti (dullo) 163
Gyuga ufza 112
Gyu (helyseg) 43
lasd meg: Gyus (puszta)
Gyui puszta 465
lasd meg: Gyus (puszta)
Gyulafirdtdt 322
Gyulai (csaladnev) 144
Gya puszta 465
lasd meg: Gyus
Gyurcsdnyszki Pdl 69
Gyuroi hatdr 523
Gyuroi hatdrra dullo 522
Gyuroi utra diilld 522
GyHrrd vdlgy (dulo) 163
Gytis (puszta) 42
lasd meg: Gyiu
Gyog
Gyu (helyseg)
Gyui puszta
Gyu puszta
Gyumdlcsds kerti szdldk IS
Gyumdltsin (diilo) 55
gyumdltsds kert 91
Gyurk 429
lasd meg: Gyork
Gyurke 429
lasd meg: Gyork
Gyurkei Ldszld 429
Gyiirky Istvdn hitvese (birtokos) 93
GyarUs alf (erdo) 359
gyUriis (dullo) 231
GyHru-vdlgy (ret) 438

Haberbil insel 154
Hdbor vdlgye 516
Hqa puszta 138
/ « / ( d o m b o k ) 130, 131
Hdj (dulo) 131
Hajdani fdldek 43
Hajdu Mihdly (biro) 177, 178
Hdjicsek (park) 110
Hajmdsi Csepka (birtokos) 416
Hajndkkdz 112
HajndrScker (diilo) 284
Hajd riv 423
Hajds (helyseg) 53, 73, 74, 123, 153, 155,
755, 236, 237, 247, 265
Hajosi daid 74
Hajosi hatdr 74, 127
Hajosi keralet 52, 71, 133, 153, 247, 333
hajd dllomds 337
hajdgydr 258, 259
Hajta (folyo) 136, 398
Hajtds kopdrhelyi fdldek (= Trieb u(nd)
Sandblosz acker) 254
Halagvdlgy (dUUo) 43
Haldl vdgy 42
Haldl vdlgy 43
Hdldsberek 516
Halas (helyseg) 199, 467
halasicza 52, 531
Halasitza (folyo viz) 247
Halasi ucza 74
halasi uti (dulo) 206
Halaskert 151
halastd 149, 151, 338, 392, 456
Halastdi (dullo) 149
Haldsz Boldizsdr 150
Haldsz csaldd (birtokos) 30, 32
Haldsz Eduard (birtokos) 407
Haldsz (erseki puszta) 125
Haldsz (hatarresz) 123
Haldszhegyi dUld 157
Haldsz Jeno 148
Haldsz Mihdly (birtokos) 149, 407
Haldsz Piter (birtokos) 149
Haldsz Piter Or majorja 149
Haldsz (puszta) 123, 134
haldsz tanyai duld 112
Haldsz tele (puszta) 404, 405
Haldsz utza 249, 250
halesz (szolok) 28, 282, 399,-468
Halmok kdszti (szolo) 499
Halmschlagen Jdzsef (biro) 485
Halom alja 151
halom duld 174
Halomegyhdz 472
Halomi dulld 92,
halomi hatdr 471
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halomi to 52
Halom (puszta) 471, -^72
halom pusztai (diilo) 471
Halterhansbild (wald) 253, 254
hamvvedrek 141, 157
Hamvay' Ferencz (birtokos) 144
Hamzabeg 508
lasd meg: £ r d
Hamzabek 508
lasd meg: £ r d
Handzsabesacz 502
Handzsabig (= Erd) 501, 502
Handzsa nevii tdrdk big 501
Hanfacker (= kenderesek) 480
Hanfland acker (= Kendercs foldek) 254
Hanflande ir lenfold) 188
Hanfland (= Kenderfold) 254
Hanis (jegyzo) 379
Hanken Miksa 415
Hansmikel insel 154
Hantos fdldek (= Busiste) (dulo) 433
hanstsikok 433
Hanzlbeck (= Erd) 501, 502
Hardbi (nadas) 71
harang kiit 475
Harapovacs (legelo) 192
Haraszt alja (dulo) 465
Haraszt (erdo) 438, 440
Haraszti (birtokosok) 440
Haraszti dulo 208
haraszti hatdr 34, 157
Haraszti (helyseg) 33, 67, 156, 157, 7J7
lasd meg: Dunaharaszti
Haraszti puszta 321
Harasztpuszta 321
Harcsds to 423
//arcreV (dulo) 297
harcz vdlgy 141
Hardau (helyseg) 158
Haris (falu) 368
Haris Istvdn 215
Harissi sziget 368
//arA:a (puszta) 467
Harkjdn 441
Harmadik dalld 458
harmadik kis nyilas (kaszallo) 430
harmadik nyomdsu dulld 91
Harmadik nyomdsu szdnto fdldek 92
Harmas berek duld 394
Hdrmas duld 195, 327
Harmas hatdr 203
Hdrmas hatdr (dulo) 349
Hdrmas kut 474, 476
Hdrmas (szanto) 327
Harmas telki dulld 220
Hdrmas vdlgy (erdo) 276
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harmaszdd (erdoresz) 492, 493
harmincz hdnyds 163, 464
Harmincz hdnyds (halmok) 464
Hdrom dgu er 183
//drom a ^ er dalld 185
Hdromaszdd 492, 493
//ifrom /«z/a/ (dulo) 338
Hdromhegy erdd 96
Harom kapasztos duld 115
Hdromkereku malom 237
//arom Jtcrcszr 74, 433
/Wrom mezd ritek 289
Hdromszegitd 108
//rfros Oielyseg) 369
^aros/ sz/fcr (erdd) 368
Hdros sziget 299, 301, 302
lasd meg: Csdt sziget
Harrer Pdl 258, 259
//arsas (dulld) 198, 275, 474, 476
Hdrsas (erdd) 401
Harsas vdlgy 402
Hdrsfa fdldje (duld) 355
Hdrsfa td 355
Hdrsvdlgyi oldal 96
/^ar/a (helyseg) 117, 158, 159
lasd meg: Hartau
Kisharta
Nagyharta
Hartau (helyseg) 158
lasd m ^ : Harta
Hartydn (helyseg) 94, 440, 461, 461, 462
lasd meg: Vachartyan
Hartydn puszta 440, 441
Hasadt kulacsi szdlldhegy 295
Hasszdn budai pasa 439
Hasznos (resz) 276
Hatdr domb\95
hatdr dombok 101,112
Hatdr (duld) 505
Hatdr (elsd) (diild) 505
Hatdr (ctdo) 212
hatdr fok 342
Hatdr fdldek (= Hotter Acker) 188
hatdr hdnydsok 180
//a/ar (misodik duld) 505
(hatdrndl) (= Kod hatara) (diild) 298
Hatarok (szdld) 336
Hatdrovi (diild) 433
Hatdrra jdrd diild 58
hatartol kezdve (= Od hatara) (duld) 298
Hatdrut sHruje (diild) 464
Hatdrvdlgy 42
Hatdrvdlgy (duld) 439
Hdtasfdld 126
y/a//d(7i//d 54
//aft/a/M 129
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Hatits (= hatas fold) 126
Hat dies fold duld 63
Hdt (szanto) 128
Hatsziget (erdo) 358
Hattyas (diilo) 118
hdtulsohegy 90, 177
hatulsd hegy alatt duld 177
Hdtulsdkdtyis duld 240
Hdtulsd utcza 158
Hatvanban vezetd ut 437
Hatvan (helyseg) 57. 58, 309, 348, 356,
437,438,^59,478
hatvani (hatar) 163
Hatvani ut 438
Hatvani uti (diillo) 163
Hatvani utra jdrd dulld 58, 439
Hatvani vdr 431
Haufen (erdo dullo) 50
Hauptgasse (= Fo utcza) 253
Haus Acker (= Mali kudelyist) 82
Haus Acker (= Sztaro szelo) 82
Hausch Gydrgy (biro) 314
Haus list Acker 167
Hauswiesenried 365
Hausz Acker Ried (diUo) 371
Hauweg (erdo dulo) 50
Hawran Pdl 28
Hdzaspatak 426
Hdz dulld 34
Hdzhely (Kaszallo) 229
Hazugh279
Hegedus (csaladnev) 236, 417
Hegedas fiizfai (diUo) 338
hegedus hegy 325
Hegediis Major 416
Hegyalatti duld 493
hegyalatti (dulo) (= Pod Budine) 433
hegy alatt szdlldk 287
Hegyalja dulld 46,114, 115, 338
rfu//d 504
Hegy duld (= Berg ried) (= berdo) 504
Hegyekkdzi (dulo) 38
hegyesd (hegy) 426
Hegyes (diUo) 207
Hegyeshalmi dalld 90
//cjyes (halom) 18, 98, 400
Hegyeshegy 96
Hegyeshegyi Dulld 31
Hegyes fdldek (diilo) 67
//ef>'MAflri (diilo) 38,112
Hegyi daid 105, 207, 273
Hegyi fdld (= Berg Aecker) 188
hegyi gdcs feletti Irtvdnyok (diilo) 203
Hegyi szanto fdldek 170
Hegymegi alsd (diillo) 163
Hegymegi (masodik) (dullo) 163

f^cgy orra (dulo) 71
Hegyrejdrd alatti daid 346, 349, 439
Hegyrejdrd daid 346, 349,439
Hellerstann Acker (= Orgovan Ried) 79
Helis Mihdly Oegyzo) 376
Helyesigre dulld 522
Helyetisi szdlldk 523
//e/>'S^^AffZfl230
helysighdz utcza 129
Hemzd Mihdly (eskutt) 201
Hensel csaldd 41
Hedviz Oielyseg) 160,162
lasd meg: Heviz
Hedvizi Apdtsdg 162
Heppe Szaniszld (epitesz) 453
Herceg Igndc Oegyzo) 400
Herczegovina (tartomany) 191, 297, 298
Herczeg tisztds 211
herisek 416
Herman hegy 295
Hermdny (szollo hegy) 417
Hemddi csdrda 170
//gr/wd/(diillo) 149
Hemddi puszta 220, 304
Hemdd (puszta) 149,170, 268,440,441
Herceg Jdzsef 62
Herrentisch 482
Herrschafthuti szdlld 63
Herrschaftlein Acker untem Graben
(= Panczki lanacz iz fat jandeka Ried) 79
Herrschaftliche Hutweide (= urasagi legelo)
188
Herrschaftlicher Insel Wald 312
Herschenfeld (= koles fold) 158
hertzeg halmi puszta 486
Herzse (to) 317
Hessen herczegsig 252
Hetes (dullo) 195, 352
hit dies fdldek 188
Hitttitpart (dullo) 58
Heuberg 284
Heubergwiesen (= Szenahegyi retek) 254
Heuloch (diilo) 331
Heuweg (erdo diillo) 50
Heves megye 28, 57,194, 347,437, 444, 509
Heves Vdrmegye 95
H(iviz) Gydrk Qielyseg) 42
Hivizgydrk (helyseg) 160, 162,163,164,
165, 166,166,194,196,197, 428, 476
Hiviz gydrki hatdr 194
Hiviz Gydrki (volgy) 429
Hiviz helyseg 160,161,162, 163,164,164,
165,194, 196,797, 465,^65
lasd meg: Heoviz
Hevizi apdtsdg 164
Hevizi erdd 164
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hivizi felso rit 164
Hivizi hatdr 161,163, 165,195
Hevizi puszta 42
hevizi re tele 164
Hivizi templom 165
Hivizi (lit) 438
Hivizvolgy 164
Hexentanz (hegy) 167
Hideg (csaladnev) 210
hideg csdrda 507,508
Hidegkut Oielyseg) 167,168,168, 253, 257,
297, 329
Hidegkut erdei fdldek 253
HidegkuterWaldldck 253
Hidegkuti hatdr 168
Hidegvizeki hegy 295
AWer (diillo) 149
Hid feletti duld 105
///yMfl (dulo) 71
//WJ szo7/d/t 275
hidfd maradvanyai 49
//Wv^^ (szanto fold) 133
Hildi hegyek 265
Himmelberg (= mennyei hegy) (szollo) 156
hintaus acker 62
Hinterdorfacker (= Falu hata mogotti
foldek) 253
Hinterdorfwiesen (- Falu hata mogotti
retek) 253
Hinteres Kirchenthal 188
Hirschenloch 482
Hlaboka dolina Oegelo) 91
Hlarai ddlld (szanto) 308
Hloszterle duld 248
Hochfrankenbergi erdo 63
Hochfrankenbergi szdlld 64
Hofferner Josef (hito) 488
Hoffmann Lajos 76, 77
Hofhut dulld 30
Horfich ter A ecker 410
Hogyigdcs feletti irtvdnyok 202
Hoheberg (szollo) 167
Hoherberg 167
//oAe va/d (dulo) 60
Hohlwegacker (= Mclyuti foldek) 253
Hohlweg Acker 167
Hohlwegwald (= Mely uti) 253
Hollerstaenn Acker 79
//o//dj iWO''?'* (kiraly) 456
lasd meg: Matyas (kiraly)
holtak igetdhelyel4l
holt Duna 54, 134, 230, 361
Holtzemer Jdnos (eskiitt) 466
Hombocz (szollo dullo) 50
Homlok (dulo) 428
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Homok dullo 34, 203, 215, 349, 352,
368,394
Homok erdo 352, 380
Homok erddn inneni dUld 352
Homokfdldek (diilo) 67
Homok gdddr 195
Homoki(dm) 28, 224,417
Homoki mezd "iXd
Homoki szdld 316
Homoki szdldk IS
Homok Kopdrhelyi fdldek 254
Homok lapos 413
Homok Oegeld) 392,438
Homok drrai diilld 131
homokoshely (= Pieskovistye) 128
Homokosi domb 55
homokos magas 342
Homok sor 249
i/omoA: Szent Lorincz (puszta) 338, J J 9
Homokszeri diilld 210
Homok szdlld 392
Homok (tized) 19
homordd fok 52, 238
homorddifok 52, 127
homorddi hdt 52
Homorddi kertek 118
homorddi malom 238
homrdd (dunaag) 118
/ / o w d d (diilo) 118
honierdd 152
//o/i/ m e ^ e 18, 27, 28, i 6 , 89, 9 1 , 96, 204,
226, 282, 383, 480
Hoppdn legeld 266
Hordnyi (csaladnev) 363
Hordnyi korcsma 363
Horeczky Gusztdv 280
i/or^as en (duUd) 249, 250
horgasok (vizmosas arkok) 240
Horner Ferencz Oegyzd) 431
Hornydk (csaladnev) 236
Hornyik Jdnos 11, 19
Horroba (erdd resz) 296
Hortubdgytava 25
Horvdt (csaladnev) 84, 321
Horvat duld 499
Horvdt ere 34
Horvdth Bertalan (birtokos) 514
Horvdth (birtokos) 397, 398, 400
Horvdth (csaladnev) 236
Horvdth Elek Oegyzd) 439
Horvdth mq'or 4\6
Horvdth Mihdly 37
horvdth ret (dOld) 203
Horvdth utcza 480
Horvdt major 499
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Hratina 428
Horvdt orszdg 321
Hundertklafter Aecker (= szazoles
Horvdt vdlgye 98
foldek) 410
Hospily Gydrgy (notarius) 483
Hundlberg (= csirkehegy) 170
Hosszaki (diilo) 207
hun halmok 504
Hosszdmdny Comendds hegy 416
Hugonai dulld 499
Hosszu berek 448
Hugonay [grof] (birtokos) 413
Hosszuberek mellett diilo 448
Hugyei puszta 312
Hosszu berki dulld 245
Hosszu (dullo) 38, 75, 92, 135, 224, 241, 273, Hustyina (dullo) 233
//uszdr csaldd 417
351, 352,430, 440, 449,494
Huszdr Jdzsef ibiitokos) 381
Hosszuerdo (legelo) 134
7/uszar Sfl«(/or (birtokos) 329
hosszu fdld (= Lengefeld) 93
//uszfcfl lucskai ddlld 308
Hosszu fdldek (szanto) 96
huszonnigy dkdrhegy 63
Hosszuhdt (dulo) 338, 444
Huszti berki ddlld 308
hosszu hegy alatt (diillo) 287
HutM'eide Aecker (= legeloi foldek) 188
hosszu hegy alatt szollok 289
Hutweide am Berg (= legelo a hegyen) 188
hosszti hegy erdd 287
Hutweide zwischen Fasangarten Strassan
Hosszu hegyi diild (szanto) 368
Hosszu hegy tetd 392
(= Popovicza) 82
hossziihegy ucza 301
Hutweid gegen Alten dorf (= bascha kut stara
Hosszu lapos 384
Sela) 79,
Hosszu mezd (szollo) 426
Hutweid gegen der grofien Donau (= bascha
Hosszu mezsgye 465
kut valiko Dunava) 79
Hosszu nyilas 428
Hugye 313
hosszii poros (dulo) (= Dugatski porosi)
Hyross csaldd 417
(diilo) 433
Hosszurit (dulo) 68,410
Hosszii sor 74
Icklat 171
hosszu szdntd fdldek (= Dugatske) (dulo) 433
lasd meg: Iklad
Hosszu-telek diilld 46
lenne 189
hosszHtisztds 100,101
lasd meg: Jeno
Hosszii td 346, 348, 349, 459, 468
lharosihegy 421
Hosszii td (diilo) 348
Iklad (helyseg) 4 1 , 106, 169, 170, 171,171,
hosszii at (= Dugatski put) 434
428,493
Hosszii utza 249
lasd meg: Icklat
hosszu viz 466
Iklat
Hosszuvdlgy (diillo) 198, 202, 392, 446
Ikladi hatdr 170
Hosszii vdlgyi re'r 9 1 , 352
Ikladi (retek) 171
Hosszu vdlgyi puszta 321
Ikladi vdlgy 429
Hottenkanal bei den Cultur
Iklad kdzsigi ritek 220
(= Kraj kercsovina Kanal) 82
Iklat (helyseg) 169
Hotter Acker duld 360
lasd meg: Iklad
Hotter Acker Gr. 81
Iklodirit (diilo) 105
Hotter Acker kl. 81
Ildikd, Arpdd neje 398, 400
Hotter Aecker (= hatar foldek) 188
Ilka major 501, 503
Hotter Berg 167
Illis alja dulld 336
Hotter bergl Wald 167
niishdziak (birtokosok) 503
//d/rd (dulo) 516
niishdzy Gro/(birtokos) 520
Hotvajas (dulo) 358
nieshdz)) Jdnos Grof (birtokos) 502, 503
Hozne luki (= felso ret) 521
Illis hegy 336
Hdhbach Acker 167
niike 382
Hdhbach Wald 167
Imre (magyar kiraly, I I . ) 409, 411
Hdrl Antal (foszolgabird) 336, 356
Imsdd (helyseg) 266
Hrabina duld 284
Imsds (helyseg) 265, 266, 266
Hrabina erdd (= Gyertyanfas erdo) 170
Indcs (helyseg) 325
Hrakovitzka 463
Indrcsi Nagy csaldd (birtokos) 190
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Inocenz pdpa (III,) 409
Inseld'ch ackerquand (dulo) 331
Inselberg (domb) 481
Inselberg Krautgarten 481
Inselfsberg szolo 31
Inselfsmarast (dulo) 331
Inselquand (diilo) 331
Inselsitz Ackem (= no spicu Ried) 79
Inselviesen 481
Inserl (dulo) 257
ipeki patriarcha 87
Iroztyina (doUo) 308
7«a (helyseg) 28, 172, 173, 175 , 234 , 235,
235, 303
lasd meg: Albeitiisa
Kis Irsa
Nagy Irsa
Irsa puszta 173
Irsay csaldd (birtokos) 172, 174, 175, 234
Irsevina (diild) 88
Irtvdn (diilo) 494
Irtvdny 428
//•rt/art>' dullo 241
irtvdnyi (duld) 273
Irtvdnyi szantofold 478
Irtvdnyos (diilo) 203
/rfvfl'n>' (ret) 429
Irtvdny (szdlld) 287
Isaszeg hatdra 351
/sasze^ (helyseg) 85, 139, 146, 176, 177,
178, 214, 215, 314, 351
lasd meg: Isaszegh
Issaszegh
Izsaszeg
Isaszegh Oielyseg) 93, 145, 176, 209
isaszeghi hatdr (duld) 203
Isaszeghi jdrds 101
Isaszeghi Kerulet 100, 101, 202
Isaszegi erdd 422
Iskola dullo 440
Isou 513
lasd meg: Szanto
Issaszegh helysig 177, 178, 210, 464
lasd meg: Isaszeg
Issaszeghi Kerulet 469
Isten drka 275
Istvdndga (folyo) 134
Istvdn esztergomi ersek (birtokos) 437
Istvdn falva 27
Istvdn fdldek 419
Istvdn Fdherczeg (birtokos) 59, 415, 452
Istvdnhegy (szollo) 139
Istvdn (magyar kiraly, 1.) 27, 56, 459, 495
lasd meg: Szent Istvan kiraly
Istvanov Alajos (biro) 434
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Iszdk 179
lasd meg: Izsak
iszap diillo 336
Iszkola (hegy) 426
Iszkola (nevii haramia) 426
Iszpod dere (= Dera patakon aldl) (dulo) 298
Iszpod puta 217
Itato 230
Ivacs 477
Ivacs diilld 474
lasd meg: Ivats
Ivdndcz szdlld (diilo) 71
Ivanis kdz 112
Ivdnkova (= Kleine Sandacker) 81
Ivdnpuszta 120
Ivats (diillo) 474
lasd meg: Ivacs
Iw andorf 417
Izbeg (faluresz) 416
Izdra 313
lasd meg: Izra
izpod tdrnocske Vinogradi
(= Tarnoki szollok alatti) 506
Izpod Tdrnocski Vinogradi diild 506
'Izra 313
lasd meg: Izdra
Izra puszta 312
Izsak (helyseg) 23, 24, 179, 181, 182,
204, 467
lasd meg: Iszak
Nemes Izsak
Izsdkifok 180
Izsdki hatdr 180
Izsdki pale 128
Izsdki puszta 128
Izsdki at 180
Izsdk (puszta) 123
Izsaszeghdti duld 275
Izsaszeg (helyseg) 275
lasd meg: Isaszeg
Izsaszegi (keriilet) 275
Izsaszegrdl Pestre vivd mellek itt 215
Izsir (dulo) 71
Izven (= forras, fons) 520
Izvonak (= fonas) 520
Jacsa (helyseg) 20
lasd meg: Acsa
Jahdcs hegy 307
Jajhegy 394
Jakabfalvy Imre (predikator) 358
Jakabhdza 513
Jakabhdza (puszta) 511
Jakabhdzi ret 511
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Jakabhegy szollo 46
Jakab nevu asszony 46
Jakics Jdnos (biro) 359
Jakobb szdlldsi puszta 390
Jakus (halom) 510
Jankovdcz 74
Jankovaczerbrunnaschl 154
Jankova dolina (= Janos volgye) 298
Jankovich Vince 260
Jankovics Miklos 38
Jdnosbukk 482
Jdnos haldla (duUo) 416
/anos halma 512, 513
Jdnos hegy 61
lasd meg: budai Janos hegy
Jdnoshegy (diilo) 207
Jdnoshegy (szollo) 207
Jdnoshida Oielyseg) 183, 184, 185, 185
Jdnos nevii rabid 415
Jdnos pap 34
Jdnos vdlgye (= Jankova dolina) 298
Jdnosy Pdl (jegyzo) 146
Jdrds vagy csapdsi diild 74
Jdrds duld 505
Jdrdsi dreghegyi szdldk 74
Jargan (csaladnev) 236
Jdszai 17
Jdsz Alsd Szent Gydrgy (varos) 184
Jdsz Alsd Szentgydrgyi hatdr 184
Jdszapdti (helyseg) 514
Jdsz Arokszdllds (helyseg) 195
Jdszay Pdl 17
Jdszbereny (helyseg) 135, 184, 349, 381,
382, 400, 443
Jdszberenyi (dullo) 249, 250
Jdsz Berenyi hatdr 184, 185
Jdszberenyi utza 249
Jdszfalu 417
Jdszfalusi Idtdhegy 415
Jdszfalu si puszta 415
Jdszfalusi pusztdra vezetd «/ 415
Jdszfelsd Szent Gydrgy (helyseg) 347
Jdszfenszaru (helyseg) 57, 165, 220, 347,
418, 419, 349, 489
lasd meg: Fenszaru
Fenyszaru
Jdsz feny szaru feli vezetd orszdg t/f 491
Jdsz Fenyszarui (ut) 438
Jeszf(iny)szarusi hatdr 347
Jdszkarqend (helyseg) 509, 510
lasd meg: Jeno (puszta)
Kara puszta
Jdsz Kara puszta 509
jdsz kerulet 509, 514
Jdszkeriilet alsdjdrdsa 514
Jdszkisir Ocozseg) 515

Jdszkun keriilet 509
Jdsz Kunsdg 429
Jdszladdny 268
Jdsz Laddny Bene puszta 267
Jdsz Lcuidnyi Bene puszta 268
Jdszladdnyi puszta 406
Jdsz Lajos Mizse puszta 268
Jdszsdg 57, 438
Jean (torok beg) 487, 488
Jegenye erdd 75
Jegenyefa diilld 232
Jegenyei diilld 220
Jegenye fcuf 448
Jegenyis (csapas) 75
Jegenyis 's marha csapdsi legeld 75
Jigmente (szanto) 320
Jellasics (serege) 177
Jellike (folyo) 398
Jendeczi (dulo) (= arok foldek) 432
jenei risz 510
Jeni (helyseg) 186
lasd meg: Jeno
Jenne (helyseg) 186
lasd meg: Jeno
Jenni (helyseg) 186
lasd meg: Jeno
Jend Oielyseg) 186, 189, 253, 272, 409,
410, 431,486, 570
lasd meg: Borosjeno
Budajeno
lenne
Jenne
Jeni
Jenne
Jenni
Pilisborosjeno
jendi apdtsdgi pusztasdg 187
jendi fdldek 189
jendi hegysig 410
jendi pusztasdg 509
jendi lit 409
Jendi lit (dulo) 430
Jend (puszta) 509
lasd meg: Jaszkarajeno
Jend-Telki Qielyseg) 411
Jermakhdza (dUlo) 126
Jeruzsdlem (varosresz) 311
Jeszenszky csaldd (birtokos) 226
Jetei urasdg 245
Jezer (hatarresz) (szanto) 333
Jezik gdddr 415
Jezik neva Zsido 415
Jobbdgyi 0»elyseg) 383
Jdsdg (dOllo) (szanto) 426
Josef
lasd: Jozsef
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Josef ucza 4 12
Jozsapale (icgelo) 133
Jdzsef Csdszdr 59, 61, 67, 68, 73, 76, 183,
184, 185, 258. 455, 463, 463, .
Jdzsef Fdherceg 59, 452
Jdzsef kereszt 75
Jdzsef kereszti szdntd 75
Jdzsef nddor 285, 452,453
Jdzsef neva egyen 75
Juhdllds dulld 449
Juhdllds Oegelo) 240
Juharos (erdo resz) 40
Juhds Fuldp 242
Juhdsz Baldzs Oegyzo) 446
Juhdszherek (dulo) 195
Juhdsz (csaladnev) 236, 376
Juhdsz Gydrgy (biro) 319, 320
Juhdsz Jdnos (biro) 140
Julahomok (puszta) 200
Juritsev Antal 164

Kabaly (cr) 423
Kaba vdlgyi daid 276
Kadicha (: Kalitsa :) (nevu haramia) 426
Kadicha Ldrincz 426
Kajali Andrds (birtokos) 275
Kajtdr csaldd (birtokos) 174, 234
Kajtdr tanydja 234
Kajzir Jdnos 221
Kdkai (erdo) 263
Kakasbircz (diilo) 516
Kakasir 327
Kdkdsir 231, 232
/:<f/fctfs ere 230
Kakaseri (dullo) 38
Kakashegy 174
/Tfl^tw/ (/M//(? 231
/Tfl^as, pa/e 126
Kdkdstd kdmyeke Ocaszallo) 261
Kdkdstd Oegelo) 263
Kdkds (Wiesen) (= Bakacs) 82
Kdkony (falu) 341
Kdkonykertek (diUlo) 342
Kdkonykerteki duld 342
Kdkdnyszdllds 342
A:flA:ucs Oielyseg) 138, 190, 190
Kakuts (kozseg) 440
Kakuts (puszta) 190
Kdl 328
Kaldcska td 263
Kalamdsz hegy 248
Kalamdsz hegy dalld 248
Kalangya (dulo) 118
Kalapdldhegy Oegelo) 385
Kalap daid 275
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Kalapos hegy 379, 380
Kaldsz Oielyseg) 191, 193
lasd meg: Budakalasz
Kaldz Oielyseg) 45, 60, 87, 191, 192,
193, 297
lasd meg: Budakalasz
Kaldzi hatdr 62, 191
kaldzierdd 192
Kalbereck Oegelo) 158
Kalbskopf 482
Kalicsa (erd6' diilo) 50
Kalicza Jdnos 369
/rfl/Z/iejy (szollo) 263
Kalik alja 262
Kalik aljai turf an 262
/LflZ/rso (szollo) 426

Kdllai hatdr 478
Kail (falu) 327
/ffl/// (puszta) 53
Kdlld Oielyseg) 196. 219, 357, 478, 479
Kdlldi csaldd 97
Kalldk retek 355
Kdlmdn (kirdly) 37, 180
lasd meg: Colomannus Kalman
Konyves Kalman
Kalmdr vdlgy 314
Kalmdr vdlgyi (diUlo) 314
Kalocsa domb 467
Kalocsa (foldesiir) 467
Kalocsa (helyseg) 74, 76, 117. 123. 199, 204
236, 237. 247
Kalocsai daid 75
Kalocsai ersek (birtoka) 123
Kalocsai erseki uradalom 53, 54, 119, 153,
158, 236, 248, 334, 341, 359
Kalocsai erseksig 127, 134, 155, 201, 238, 238
Kalocsai fdkdptalan 24, 73, 74, 76, 123, 124,
133, 199
Kalocsai fdldek 75
Kalocsai hatdr 119,123,27
Kalocsai jdrds 123
kalocsai orszdgut 205
Kalocsa-Sdlti kerulet 466
Kaloda 428
Kalugyerszeki grob {- szerzetes slrja) 192
Kalugyerszkipotok (diilo) 192
Kalugyers(z)kipotok (= szerzetes patak)
(domb) 192
Kaluz 193
Kdlva 198
Kdlvdria 110. 156, 157, 203, 287, 307, 316
Kdlvdria fdldek (szanto) 67
Kalvaria hegy 186, 239, 463
Kalvaria hegyi duld 156
Kalvaria hegyi legeld (= Kalvarienberg
Weide) 253
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Kalvariahegy szollo 63
Kdlvdriahegy ucza 301
Kdlvdria (kertek) 128
Kdlvdria megett (szanto) 203
Kdlvdria parti duld 458
Kdlvdriastk Oegelo) 133
Kdlvdria tdbla 316
Kalvarienberg 481
Kalvarienberg-A'cker 452
Kalvarienberg Weide (= Kalvaria hegyi
legelo) 253
Kalvinhegy 174
Kalwarienberg 167
Kalwarienberg (szollo) 167
Kamara fold (diilo) 63
Kamarai erdd 63
Kamara ret 63
Kamenacz (diilo) 298
Kamenara diild 506
Kamenara (= kobanya) 506
Kamenicza (diilo) 131
Kamenya duld (= koves) 505
Kamenya diild (ret) 507
kemenyai duld 507
Kamenyai szdntd fdldek 507
Kamenya (= koves) 507
Kamenyicza (domb) 131
Kamerwald (= Budai erdo) 300
Kametdk 218
Kammemwaldi erdd 299
Kamuthi Farkas nevu magyar lovag 179
Kamuthi magyar lovag 180
A'ana/w (arok) 423
Kandszdllds legeld diild 463
Kandszberek (dulo) 284
Kandszhalom 205
Kandszkiit 314
Kandszkuti (diUlo) 314
Kaneluk (helyseg) 28
A:flnA;d /la/m/ (diiUo) 244
/:rf/i>'fl du//d 163
A'an>'d (csaladnev) 398
Kapards csdrda 515
Kapellenried (szollo) 366
Kapelnwiesen (= Kapolnai retek) 253
Kaphegyi szdlld 64
Kapihegy (diilo) 338
Kapitdny ere (to) 399
Kdpolna 36. 399
Kdpolna dulld 164
Kapolna hegy 44
Kdpolnahegy (szanto) 200, 201
Kdpolnai duld 334, 358
Kdpolnai ritek 253
Kdpolnai puszta 36
Kdpolndra diilld 522

Kdposztafdldek (= Krautlander) 254
Kaposzta kerti rit 63
Kdposztds 430
kdposztds duld 104, 184, 449
Kaoisttds fdldek (diiUo) 289
Kdposztdshegyi (diillo) 198
kaposztds kertek 438
Kdposztds kertek (diilo) 114
Kdposztds Megyer Oielyseg) 45, 114, 115,
318, 319, 320, 520
Kdposztdsmegyeri puszta 240, 318, 319, 442
Kdposztdsmegyer (puszta) -^-^2
Kdposztdsok megett (szanto) 202
Kdposztdsok szdntd 287
Kdptalani puszta 134
Kapuczinerberg (sz6'll6hegy diilo) 258
Kapucziner (erdo diillo) 50
Kapuczinus Atydk Kolostora 146
Kapufa (hatarresz) 278
Kapufa puszta 312, J i 5
/Tapzn (szoUo-dullo) 438
/Tarae'r (dullo) 18
Karahegy (diUo) 122
Afara Oielyseg) J i O
Arara/ Aa/ar 510
Karajend Oielyseg) 509, 510
Kara nevezetii (birtokos) 122
A'ara nevii magyar 54
Kara puszta 509
lasd meg: Jaszkarajeno
Karassovitza 333
Karasz (diUo) 54
Karasz (helyseg) 54, 56
Karaszi erdd 123
Karaszi fok 54
ATarasz/ Ocertje) 124
Karaszi pali 124
Kardtsonyi Guidd (birtokos) [Grof]
329, 344
Kardindlis domb 265
Kdrmdn kuti (dulo) 249, 250
Karmelita rit 378
Kdroly Ociraly HI.) 210
Kdrolyi Gydrgy 249
/Taro/;// Istvdn 320
Kdrolyi Istvdn (grof) 20, 139, 214, 215,
318, 442, 442
Kdroly Katalin 93
^arra/ Oielyseg) 42, 162, 194, 195, 196, 197
lasd meg: Kis Kartal
Nagy Kartal
Kartalia (diilo) 298
Kartalia (hegy) 298
Kartali Oiatar) 163
Kartali hegy 261
Kartali kertek 261
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Kartal nemzetsig 197
Kecskis (szdlld hegy) 457
Kartali neva jobbagy 261
Kecskesziget 425
Kdsdshegy Oegelo) 385
Keczel Oielyseg) 23, 24, 199, 200, 201,
Kdsdsvolgy Oegelo) 233
204, 467
Kas (atjarasi hid) 323
lasd meg: Kecel
Kas (erseki puszta) 134
Keczeli hatdr 466
Kaskantyu O'uszta) 205
keczeli orszdg ut 15
Kas (puszta) 134
Keczeli uti duld 15
Ke^evich csaldd 250
Kasa 455, 460
Keglevich Gdbor (birtokos) jGrofl 406
Kdssa Lajos Oegyzo) 424
Keglevich Gyula (birtokos) [Grof J 249
Kastily (domb) 40, 41
Keglevits csaldd (birtokos) 175
Kaszdlld (erdd) 430
Keglevits Gdbor (birtokos) [Grof] 234
Kaszdld fdldek 358
Keglovich (birtokos) 93
kaszdld kertek 307
Keglovits Gdbor 234
Kaszap Antal 34
Kei sziget 261
Kaszas Mihdly (eskut) 382
Kikes 293
Kdta 249, 251, 210,350, 353
Kikhegyek Oegeld) 71
lasd meg: Nagykata
Kelberbruner kaszdlld 248
Kdtai Ferencz 278
Kelemen Ddvid (birtokos) 256
Katalinai (ret) 458
Kelemen (szemelynev) 376
Katalin (berek) 456
Kelemen pdpa [4.] 291
Katalin (ret) 456, 458
Keles 74
Kdtay (csaladnev) 346, 347
Kelesi duld 14
Katlan (dffld) 430
Kelesi hatdr 14
Katona-halom 180
Kites puszta 467
Katona Istvdn 230
Keleti ritfdld 518
Kdtd, puszta 513
Kdva 141, 198, 198, 210
Keleti telkek (diilo) 327
Kdvi (szanto) 207
Kelit Oegeld) 122
Kavicsos (szanto fold duld) 98
Kelin (vdlgy) 62
Kellerdcker (diild) 284
Kavka 216
Kawka 216
Keld daid (szanto) 275
Kecel 199, 201
Kemence (kun szemely) 515
Kemenczek fdldtt szdlldk 287
lasd meg: Keczel
Kicske (erddrcsz) 17
Kemind 516
Kecske fok 126
Keminyitd Gydr 225
Kecske kopdrhelyi (erdd) (= Gaisblds
keminy uti (dulo) 249, 250
wald) 253
Kenderdztatd (duld) 115
Kecske kopdrhelyi fdldek (= Gaisbldsz
Kenderdztatd 231
acker) 253
Kender dalld 90
Kecske kopdr helyi kis hdzas fdldek
Kenderes aljai ret 245
(= Gaisblds klein hausler ack) 254
Kenderes duld 33, 38, 91, 430
Kecske mi ti duld 267
Kenderesek 287
Kecskemet
Kenderes fdldtt szdlldk 287
lasd meg Ketskemet
kenderesek (= Hanfacker) 480
Kecskemeti felsd jdrds 418
Kendereseknil szdlldk 287
kecskemiti jdrds 17, 67, 183, 184, 214,' 249, Kenderes (folyotska) 131
Kenderes fdldek (= Hanfland acker) 254
250, 270, 347, 351, 352, 379, 381, 383,
Kendereshalom (diUld) 200, 201
385, 394, 395, 397, 401, 402, 418, 443
Kenderesi csaldd 463
Kecskemiti lapos (diilld) 200
Kenderesi dulld 416
kecskemiti orszdgut 180
Kenderes kaszdlld 266
Kecskemit (varos) 17, 18, 19, 30, 204,
Kenderes O^ert) 438
268, 303, 397, 406, 467
Kenderes (szantofold) 426
Kecskenigd szdlld dalld 375.
Kenderfold (= Hanfland) 68, 254, 380
Kecskis hegy 325
Kenderfold (diUd) 149, 349
Kecskis rit 415
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Kender foldek 308
Kender foldek alatti duld 104
Kenderfoldek (diilo) 131, 358
Kenderfoldek (= Zakonegniczami) 518
Kenderfdldi dUld 352
Kender halmi (dGUo) 249, 250
Kenderhdt (dulo) 465
Kenderhdti duld 28
Kenderszdg (dullo) 58
Kendertd 76
Kendertdi duld 76
Kengyeles (diBo) 118, 124
Kengyeles (erdo) 228
Kengyeles (er vagy fok) 118
A:ert^<fr Zrf/d /reiy 37, 260
Kenyirvdrd hegy 107
Keny&vdrd-part (ret) 438
^e/i>'o (csaladnev) 136
Ker 213
Kereg duld 394
Kerek 134
kerekberek (diUlo) 241
/Tcre/t bokor-hdt 230
Kerekdomb (puszta) 17
Kerekdomb 415
Kerikegyhdza (puszta) 331,
406
Kerekegyhdzi Lack (tarnokmester) 5 7 i
Kerekegyhdz (puszta) 467
kerek erdd allya (tabla) 373
Kerekes (diilo) 87
A:creA: Aa/om 256
Kerek haraszt puszta 478
Kerekhegy (szolo) 295
/cere*/ puszto 133, 134
Kerek Jdnos 230
Kerek kopolya (vizallas) 399
Kereknddi (diilo) 199
Kerek pata (dulo) 491
Kerek (puszta) 134
kerek ret (erdoresz) 96
Kereksds (fenek) 184
Kerek szik dulld 382
Keriktalp 325
Keriktd 128, 240
Kerik tdi dalld A\S
Kerektd (homokbuczka) 240
Kerek td (nadas) 124
Kerek vdlgy Oegelo) 275
Kerekzdtony (sziget) 311
/:«rrep« Oielyseg) 93, 145, 146, 176, 202,
203, 203, 210
Kerepesi hatdr 241
kerepesi hatdr domb 203
Kerepesi hegy 177
Kerepesi hegy (diilo) 177
Kerepesi orszdg ut 93

Kerepesi vdlgy (dm) 177
Kereset hegy 164
Keresztalatt Oiegy) 518
Keresztberek (erdo) 263
Kereszt-dulld 181, 346, 407
Kereszteld Jdnos hidja 183
Kereszteld Jdnos szobra 183
Kereszteld Szent Jdnos hidja 184
Kereszteld Szent Jdnos szobra 184
Keresztes vdlgy (erdo) 446
Keresztfa (diiUo) 43
A'crcszr /c (utza) 250
keresztfdldek (= Kruzfeld Aecker) 410
Kereszt hegy 177
Kereszt hegyi daid 177
Kereszthegy (- Kieuzberg) 301
Kereszti drok 212
Keresztds 317
Keresztritek (- Kreuzwiesen) 254.
Keresztszeghi Csdki Imre (kalocsai
bibornok-crsek) 236, 237
Keresztur 316, i i 7
lasd meg: Rakoskeresztur
Kereszturi hatdr 471
„Keresztuf' 316
lasd meg: Rakoskeresztur
/Tcrcsrr li/za 249, 250, 301
kereszt vdlgy 253
Kergye (diUo) 71
Kiridaid 212, 220
Kirierdd 212
Kiri forrds 212
A^cn A:jif 212
/:^n m^yor 212
/:^n puszftf 220, 222, 493
/:en7^j J«/d 389
keritisi fdldek 415
ATerr a/arn" du//d 90, 163
kert alja (diUo) 114, 430, 458
Kertallya (dulo) 207
Kertallyai (dm) 224
Kertalya (dm) 115
A:erra/;' (diUo) 116
/Ter/aA: alatti dalld 131
A'erfeA: aZ/a/ (/MW 38, 352
Kertekalja Ocaszalo) 384
Kertekallyai (dolo) 373
Kertekalya daid 394
Kertek kdzi (dulo) 273
Kertek megetti daid 202
Kertekredald 131, 368
kertek utdnni dalld (= Zabascsa) 433
Kert feletti daid 105
/Terr/dW 425
Kerti duld 105
/Terf (szanto) 307
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Kerttelek 316
Kert utza 249
Kese halom 205
Keselkdzi Majthenyi Kdroly (birtokos) 329
Kesely hegy dulld 440
Keselyti (diilo) 79
Keskeny (diUlo) 148
Kis6i Jdzsa 279
Keszeg (falu) 194
Keszi 62
lasd meg: Budakeszi
Keszlberg 63
Keszi fdldek (dulo) 63
Kesztheli Josef 343
Kitdgjcdz (szanto) 134
Kitemsei kdzti alsd dulld 163
Kitemsi kdzti felsd dUlld 163
Kithalmi dulld 181
Kit Hdzhely 380
/T^r patak kdzi szdlldhegy 295
lasd meg: Kecskemet
Ketskemiti jdrds 135, 323
Ketsemitre vivd Orszdgut 181
Ketskemit (varos) 173
/Tefsite szun/oit (dullo) 476
Kitsuhogd halom 237
Kettds halmi dulld 244, 338
Kettds-halom (szanto, szolo) 181
Kettds kliti gyepre jdrd diilld 58
Kettds kati legeld 58
Kit-utkdzi dulld 181
/Tcvc (helyseg) 217, 310, 311, i / 5
lasd meg: Rackeve
Kevily (diUo) 87
Kevily (erdohegy) 192
Keve megye 311
Kevi (helyseg) 310, 311
lasd meg: Rackeve
Kevi vagy kei sziget 261
Kewe nevii vezer 311
kidult Szilfa (duUo) 249, 250
Kigydhalom 205
Kigydhalmi (diilok) 206
Kigydsir 25, 119
A'/>>'d« (diilo) 338
Kigyds td 473, 476
Kigyds td (diilo) 473
Kigydstd Oegelo) 355
Kihajtds fdldtt szdlldk 287
/r///i7n /?ie^

482

^mcs Jdnos (biro) 334
Kingyelus (dulo) 124
Kinizsiek (csalad) 17
KinizsiPdl 18, 79
A-j/isz^A: (dullo) 403
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Kinszik Oapos) (ret) 108
Kidsipart (diilo) 207
AT/ds fapos (diilo) 356
Kiovinyi Antal (ur) 323
Kirdly erdd 491
/:W(>' /dW/ dalld 232
Kirdlygerenda (diUo) 207
Kirdlyhalom 320
A:j«/y Ae^;' 258
Kirdly mezei Henrik Oegyzo) 429
Kirdly nevu lakos 295
A'/nf/>' T'flV (eskutt) 429
/r/rfl/y A^f 227, 229, 230, 231, 232, 232,
312, 313
kirdlyriti dulld 232
kirdly riti kaszdld 231
Kirdlyriti puszta 311
A^iw/y siralma (erdoresz) 295
kirdlyszek 482, 483
Kirdly td 230
Kirdlyvdr 294
Kirdlyvdrd (homok buczka) 363
AT/nz/y vesszds 227
KirchenA'cker (diUo) 452
Kirchen Acker Ried 167
Kirchengasse (= templom utcza) 187
Kirchen graben (= templom koriili arok) 158
Kirchenmorast 366
Kirchenried (szollo) 366
Kirchenthal (= templomvolgy) 187
Kirchenwiesen (kaszallo) 365
Kirchvalderied (dulo) 60
Kirshenwald 253
A'/n'a/ Oiatar) 416
Kisabony 19
Kis Aecker (= kis szantofoldek) 410
Kis Alagi puszta 90
Kisapostag (urberes) puszta 112
Kisasszony vdlgy (erdo) 28
Kis Baghi vendigfogadd 42
Kisbagh (puszta) 106
Kisbag puszta 43
Kisbalaton (dullo) 18
Kis-Baldzs (erdoresz) 230
KiS'Becse (helyseg) 227, 228
Kis Bdcsa 467
lasd meg: Bocsa
Kis Bdcsa puszta 205
Kis Bogdr td SIS
Kischenbeum thai 482
Kis csaldd 228
/Tw (csaladnev) 84
Kis Cselen (szantofold) 21
Kis Csiki fdld (diUo) 63
kis csdrgi szdlldk 375
Kis Csukds td 205
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kisczelli kdroda 258
Kis Dabas (helyseg) 137
lasd meg: Dabas
Kis Dalocsa (helyseg) 54
Kisdir (diilo) 55
Kis Diszndshegy 482
Kisdomony 106
lasd meg: Domony
Kis duna fok (er) 230
Kis Duna (folyo) 35, 79, 80, 134, 227, 228,
230, 231, 232, 312, 361, 363, 367, 369,
432, 433, 511, 512
Kis emsei alsd (diillo) 163
Kis emsei felsd (diilo) 163
Kiser 355, 511
Kis er (diUo) 355
Kis erdei duld 355
Kis erdd 33, 384, 446
Kis erdd alatti dUld 352
kis erddi duld 487
Kis farkas lyukak (erdo) 163
kis feli (erdo) 306
„Kis felii" erdd 305
Kis fenszarusi diilld 419
Kis Ferdinand major 303
Kis fertd 107
kisfertd (lapos) 107
Kis-forrds dulld 321
Kis halom 423, 514
Kishalom dulld 58, 185
Kis-Hangdcs (foldresz) 316
Kis haraszt duld 356
Kis harosi sziget 369
Kis Harta (hatara) 158
Kis Harta Ocozseg) 117, 158, 159
lasd meg: Harta
„Kis"Harta puszta 158
Kishegy 518
kis hegy (szollo) 476
Kis hegy (szoUo diUlo) 474
Kis homok ere 399
kis Hortobdgy (ingovany) 24
KisHrud (diillo) 190
Kis Irsa (helyseg) 172, 174
lasd meg: Irsa
Kisirtvdny 195
Kis irtvdny (diUo) 207
Kis Jancsi temetise (erdoresz) 230
Kis Jdnos 206
KisJdnos rit 180
Kis Jdnos (halasz) 180
Ki^end 189
Kis Jozef 114
Kis juharos Oegelo) 170
Kis Kartali bdrd (birtokos) 195
Kis Kartali Puszta 196, 478

Kis Kartal melletti erdd 195
Kis Kartal Osuszta) 194, 196, 478
lasd meg: Kartal
Kiskdta Oielyseg) 346, 347, 348
lasd meg: Szentldrinczkata
Kis Kecskis Oialom) 510
Kis Kevi Oielyseg) 310, 311, i i i
lasd meg: Rackeve
Kis Komlds (dullo) 190
kis kovdcsi puszta 252, 297
lasd meg: Kovacsi (helyseg)
Kis Kovacs (= Mala Kovacsina) (diilo) 298
Kis Kovacsos (dvOlo) 38
Kis Kdbdnya ucza 301
Kiskdrdsalji csdrda 262
Kiskdrdsalji Oegelo) 262
Kiskdrdsalji (major) 262
Kiskdrdsalji iiltetviny (erdd) 263
Kiskdrds Oielyseg) 23, 24, 199, 204, 206,
206, 237, 467
lasd meg: Kdros
Kis Kdrdsi hatdr 468
Kis-kdrdsi jdrds 466
Kis Kdrdsi kerulet 23, 24, 73, 76, 179, 467
Kis-Kdrdsi orszdgut 179
Kis kdrtefa dulld 473, 475
Kis kdrtvily fds sziget 262
Kis kdz 112, 314
Kis Kukoricza 342
Kis kukoricza fdldek (= Klein kukuruc
Aecker) 188
Kiskun Baldzsi hatdr 181
kiskun Filepszdllds (helyseg) 179
lasd meg: Fiilopszallas
Kiskunlachaza (helyseg) 511
lasd meg: Lachaza
Laczhaza
Laczkhaza
Laczkohaza
K(is) K(un) Szfent) Miklds Oielyseg) 180
lasd meg: Szentmiklds
Kis-kun (Sz)ent Mikldsiak (birtokosok) 180
Kiskut, 518
Kiskuti (diilo) 249, 250, 380
Kiskut utza 249, 250
Kiskutyahegyi (szoUd) 274
Kisleshegy 368
Kisleshegyi duld 368
Kis liniai hegyi (szdUd) 373
Kis moforsdg (diilo) 260
kismqorsdgi daid 262
kis malom hegy 295
Kis Maros Oielyseg) 480
Kismegyer 382
Kis Mihdly (dCaid) 18
Kismocsarina (dullo) 390
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Kis mocsdr td 204
Kisnddas (dUlo) 114
Kis nagy drak (diillo) 425
Kis Nimedi itTdo) 111
Kis Nimedi dtilo 212
Kisnimedi (iielyseg) 110, 207, 208, 213,
lasd meg: Nemedi
Kis Nimedi hatdr 212
kis nydrfds (= Male topolye) (diDo) 433
Kis Nyirfds (= Male Brezine) dCQo) 433
Kis Oroszi (helyseg) 480, 481
Kis osztdly dulld 231
Kisosztdlyi (dullo) 74
kis osztds (= Kleine Theilung) 188
Kispallag duld 195
Kis Paphegy 482
Kis paptd 348
Kis Placsko szdntdfdldek is ritek 287
Kisporong (szanto, legelo) 133
Kis risz (= Mala sztrana) (hatarresz) 306
kis riszi erdd 309
Kis rit 446
Kisrit (diilo) 207, 338, 355, 473, 475
kisrit (hatarresz) 131
Kisriti (diiUo) 240, 375
Kisriti legeld 195
kis ritre jdrd (diUo) 349
Kiss Andrds (eskiitt) 343
Kiss Cseres (dolo) 373
Kiss Fdldi dulld 214
Kissingi homokhalom 45
Kissing puszta 44, 45, 45
Kiss-Jdnos-riti-dulld 181
Kis Solt szdllds 327
Kis Somhegy 482
Kis Somld (szoUo diUo) 115
kis somlyoi hegyek 415
Kis-sor (utsza) 520
Kiss toi szdldk 75
kis szdntdfdldek (= Kleine Aecker) 481
Kis szent Mihdly (diillo) 93
Kis Szent Miklds (helyseg) 90, 322, 354,
355, 356, 357, 357, 474, 476
lasd meg: Szentmiklos
Kis Szentmikldsi (hatar) 476
Kis Szfenjt Mikldsi td 355
Kis Szentmiklds tdbla 375
Kisszik dulld 58
Kis Szekely (falu) 467
Kis Szekely dulld (= Belendekes) 449
Kis szikes (szantofold) 138
Kis sziget 259
Kisszoros duld Oegelo) 112
kisszorosi diilld 112
Kisszoros utca 112
kis szdglet (diilo) 349
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kis szdlldk 21
Kis Szdrfuves Oiegy) 415
Kis Tarcense 209
lasd meg: Kis Tarcsa
Kis Tarcsa feldli (dOlo) 69
Kis Tarcsa Oielyseg) 84, 176, 202, 209,
210, 211,211
lasd meg: Csflc Tarcsa
Kis Tarcense
Nagy Tarcsa
Tarcsa
Kis Tdmok puszta 521, 521
Kis Tatdr Olis dombja 42, 43
Kis Tatdr Olis (diillo) 43
lasd meg: Tatar iilesi diillok
kis tavi, vagy is Szdraz tavi vdlgy 415
Kis tecze dalld 375
Kis Teczik (dm) 355
Kistelek 448
Kis Telek puszta 58
Kis telek (szanto fold) 99
Kis Tetinyi puszta 299, 300
Kistd 73, 244
Kistdi, csdrda 244
Kistdi szdldk 73
Kistdli rit 494
Kis Torbdgy (= Klein Turval) Oielyseg) 64,
420, 421, 436
Kistdki hatdr duld 487
Kistdshegy 261
Kistdshegyi kaszdld 261
Kisturjdn Ocaszalo) 263
Kis-Ojfalu (helyseg) 207, 212, 213, 219,
373, 428, 493
lasd meg: Vackisujfalu
Kis Uj falu kdzsig hatdra 493
Kisujszdllds (puszta) 509
Kis (utca) 114, 249, 250, 467
Kis Ojfalusi felsdhatdr 198
Kisulis (domb) 53
Kis Vdcz elsd Vdros 425
Kis-Vdczi sziget 425
Kis-Vdcz Ocozseg) 456
Kis-Vdcz (varosresz) 456
Kisvdgds erdd 195, 428
Kis vdltd (dulo) 465
Kisvdr 417
Kisvdrad (dGlo) 125
Kisvdrda (helyseg) 414, 417
Kis vdrhegy 216
Kis villdm (szolo) 482
Kis viz dulld 240
Kisviz forrds 240
Kis-vdlgy 231
Kis Waiher (to) 484
Klanacz (diilo) 298
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Klapka (tabornok) 177
Klaster forrds 290
„Klastrom" 239
Klastromi dulld 239, 241
Klastrom Ocertek) 239
Kleeried (szanto) 365
Kleewiesen (= lohere retek) 188
Klehwiesen (diilo) 284
Klein Biaer acker (szanto) 61
Kleinbirbauwald Acker (= u mali presi
Ried) 79
Klein domauwegacker (= Mali dunavszki
piit) 81
Kleine Aecker (= kis szantofoldek) 81
Kleine Arbeit 420
kleine Donau (folyo) 366
Kleine Herrschaft Trettplatz Xcker
{- Malo rastye) 81
Kl(eine) Hotteracker (= Krately) 81
Kleine Kraut Xcker (= Kupusznitz) 82
Kleine Kukuruc Aecker 188
Kleine lange Acker (= male dugacska
Ried) 79
Kl(einer) Morast (= Mala bara) 82
Kleiner Rakos Xcker 167
kleiner Steinrigl 168
Kleiner Villdm (szolohegy) 482
Kl(eine) Sanddcker (= Cselo dunavszka) 81
Kleine Sanddcker (= Ivankova) 81
Kleine Sandacker (= Malo plandiste) 81
Kleine Standenwiesen Xcker (= Mali
gremlye) 82
Kleine Strafi Xcker (= Mali drum) 81
Kleine Suttenacker (= Milosova dolina) 81
Kleine Theilung (= kis osztas) 188
Kleine Weingebirg 361
Kleine Wiesen (= male livati Ried) 79
Klein Graben (= volgy szoros) 62
Kleingersten Ried (= male Dionice Ried) 79
Kleinhduslergasse (= zseller utcza) 187
Kleinhduslerried (diilo) 60
Kleinheuwinkel (ret) 61
Kleinsteinfelsen hegy 61
Kleintheil wiesen (kaszallo) 365
Klein Turval (= Kis Torbagy) (kozseg) 420
Kleinviesen Xcker Ried (diilo) 371
Klenity (diUo) 192
Klenfa (szanto fold resz) 307
Klenovai (dulo) 224
Klicsevacz (szollo) 192
Klin (= Zwickel Acker) 82
Klin (ret) 307
Klisza (dulo) 88, 298
Klisza (hatarresz) 333
Klisza-ret 499
Klobusiczky Terezia (groO 145

Klokots (dullo) 96
Klokotsi liget 96
Klpel Lipot (biro) 442
Klynes (dulo) 499
Kmantaick kaszdld 248
Kmety Mihdly 106
Koburg (birtokos) 273
Koburg (herczegi) csalad 273
Koch Vintze 76
Aocse'r (helyseg) 514,5/5
kocsiri hatdr 515
Kocser puszta 510,5/5
Kdczdn Jdzsefne 223
Kod hatara (= hatarnal) (diilo) 298
KodKalvarie Oegelo) 433
Kddori sziget Ocaszallo) 262
Kddus berek' (kaszallo) 220
Kdhalma (domb) 220
Kohdr (csaladnev) 233
Kohdry csaldd (birtokos) 20,274, 354, 356
Kohdry Istvdn 357
Kohdry Istvdnni (birtokos) [Grof] 23
Kohlplatten thai 482
Koka Oielyseg) 20, 214, 215. 216. 216,
383, 392. 394. 395, 418, 419, 465,
489,490
Kokai hatdr A%9
Kokkai jdrds 516
Koldr (csaladnev) 236
Kolarovicza (diilo) 298
Koldiistemetd (diilo) 516
Kolevka (= Bolcso) (diilo) 298
Kolhencz lapos 2()0
Kollerstauden Acker Ried (diilo) 371
Kollonics Zsigmond 460
Kolontd 179
Kolontoi diild 181
Kolontd (to) 180
Kolopsi (diUlo) 384
Kolozs (csaladnev) 144
Koltay csaldd 417
Kdmdrimo) 315
Komdrom Oielyseg) 199
Komdromi kereszt 458
Komaromi kereszt (dulo) 458
Komdrom megye 518
Komdrom vdrmegye 415
Komdromy nevu vdczi lakos 458
Kdmdrvdlgy (diQlo) 240
Komlds (erdoresz) 263
Komldskert (diillo) 91
Komornyik ret 261
Kompa (hegy) 241
Kompdth Jdsef 236, 238
Kondoros csdrda 40
Kondoros duld 358
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Kondoros (varosresz) 40
Konra (duUo) 340
Konth Nddor 133
Kdnyakert A3%
Konyha litza 2A9
Konyola (szantofold) 266
Kopafoka (part) 164
Kopahalmi (diiUo) 38
Kopanicza (diilo) 494
Kopdny Oielyseg) 17
Kopanyicza (diillo) 307, 308
Kopasz 510
Kopaszberek (ret) 446
Kopaszhalom 510
Kopaszhalom (dOllo) 327
Kopaszhegy 224, 272, 274, 283
Kopaszhegy (diilo) 276
Kopaszhegyi (dulo) 224
Koplad (szoUo) 336
Koplald 107
Koplald halom 514
Koplald kiit 515
Kopolya 380,401
Kopolya (diiUo) 148
Kopolyai duld 113
Kopostydn (volgy) 118
Kopriva (= Csalany) (dulo) 298
Korbilyi Ferencz Oegyzo) 306, 309
Korcsmdros sziget (kaszallo) 262
Korhdn Oapos) 107
Korhdny ere (kaszallo) 399
Korhdny halom 399
Koridth hegy (szoUo) 523
Komig (csaladnev) 114
Korniit major 499
Kdrdgy part 340
Kdrdgy parti dalld 340
Koroknai Sdndor 131
Kdros puszta 491
Kdros 06) 491
Korvin Jdnos 151
Kdsa (birtokos) 458
Kdsa pallag imo) A5%
Kosdr dalld 131
Kos (csaladnev) 577
/Tosrf (helyseg) 516,57 7
Koshegy 201
Koshegy (dUUo) 200
Kdspallag (= Burger Berg) 482
Kossuth Lajos (haza) 416
Kossuth tir 416
Kostydle (= csontos diillo) 85
Koszberg (dulo) 63
Koszicza (dulo) 298
Koszmdly neva Oakos) 96
Koszmdly vdlgye 96
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Koszoru (diflo) (= Vinacz diDo) 505
Kosztelnehoni (= templomi dulo) 518
Kotguvnar (sz6l6) 499
/Tor//* 0>egy orom) 307
Kotlik (volgy) 307
Kotlinaidaid (erdo) 276
Kotori (faluresz) 54
Kotsmdrosni vdlgye (diilo) 220
Kotszila (dulo) 499
/:dO"s (dUlo) 240
Kotzenwalk OcaszalodUlo) 257
Kovdcsa Lajos (biro) 339
Kovdcsberg (hegycsiics) 410
Kovdcs (csaladnev) 236
Kovdcs Ferenc (birtokos) 393
Kovdcs Ferencz Oegyzo) 282
Kovdcs Jdsef 491
Kovdcsfok 129
Kovdcsfoki sor 129
Kovdcs fdld lis
Kovdcshalom (domb) 133
Kovdcs (helyseg) 252
lasd meg: Nagykovacsi
Kovdcsi erddk 187
Kovdcsi fdldek 189,410
Kovdcsi (helyseg) 252, 253,255, 409, 410
lasd meg: Kis Kovacsi puszta
Nagykovacsi
Kovacsina (diUo) 87
Kovdcsi ut 409
Kovacsos daid 368
Kovacsos szdntd fdld 166
Kavdcs utza 149
Kovdts Oiatar) 167
Kovdts-Illis-halma (szanto) 180
Kovdts Jdnos (biro) 446
Kovdts Jdnos (eskutt) 181
Kovdts Jdsef {hiio) 391
Kovatsltschl 154
Kovatsiut 168
Kovdts Sebestyin (eskutt) 406
Kovdts vdlgyi duldk 114
A-ovw Oielyseg) 310,311
lasd meg: Rackeve
Kowatscherberg 167
Kozdri (csaladnev) 256
Kozdromi vdlgy 114
Kozahegyi dulld 181
Kozma nevu egyen 114
Kozmarit, kaszdlld 124
Kozma tava 136
Kozma vdlgy (diilo) 465
Kdbdnya daid 139
Kdbdnya (hegy) 170, 299, 301
Kdbdnyai erdd (= Steinbruchwald) 254
Kdbdnyai fdldek (= Steinbruck acker) 254
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Koblos (dulo) 430
Kofiilke (barlang) 287
Kdhatdri (dulo) 249, 250, 449
Kohatdr (szantofold) 266
Kdhdzi foldek 363
Kohegyi (szollo) 64
Kohegy (= Podkamen) (diUo) 298
Kohidi duld A5%
KShid oldal (legelo) 459
Kokinyes dulo ni
Kokdnyes (folyo) 134
Kokenyes Oiat) 230
Kokinyes (helyseg) 229
kokenyesi hatdr 229
Kokenyesiiiti (doUo) 163
Kokinyes (szanto) 134
Kokut 346,349, 385
Ad/ttindw/d 346, 368
Kokut (szollo-dullo) 438
Koles dulld %S
Koles erdd IS
Koleser (diUlo) 200
kolesfold (= Herschenfeld) 158
kolesfold (= Rosznyiszko) 518
Kdmldd 266
Kdncdl csaldd 41
KdnczdlJdnos 374
Konig Jakab (eskutt) 413
Kdnig Jdnos (birtokos) 105, 413
Konyok utza 249, 250
Konyves Kdlmdn 322
lasd meg: Kalman (kiraly)
Kdrakds (szanto) 319
Kormds (dulo) 209, 210
Kdros erdd 214
Kdrds (erdo diillo) 50
Kdrdsfok 134
Kdrds (helyseg) 17, 18, 204,206
lasd meg: Kiskoros
Kdrdsi duld 261
Kdrdsi ir 510
Kdrdsi hatdr 515
Kdrdsszeg vdra 515
Kdrdstd (szanto) 317
Kdrtefa dulld 33,439
Kdrte vdlgyi fdldek (= Birnthal Aecker) 410
Kdrtiles legeld 294
kdrtiles (puszta) 373
Kdrtilyes (dulo) 207
Kdrte szdi rit 478
Kdrte szod (majorsag) 478
Kdrteszd patak 478
Kdrte vdlgyi fdldek (= Birnthal Aecker) 410
Kdrtvilyes (dulo) 349
Kdrtvilyes (erdo) 304
Kdrtvilyeshdt Ocertek) 128

kdrtvilyesi idmo) 315
Kdrtvilyesi tit (dulo) 303
Kdrtvilyes legeld 430
Kdrtvilyes rit 165
Kdrtvilyes (szollohegy) 457
Kdrtvisal/a (szanto) 133
Kdrtvis duld S3
Kdszikla alatti vdlgy 518
Kdtiny (puszta) 467, 468
Kdvdgd (dulo) 207, 267, 468
Kdvdgderdd 110
Kdvdgd tdbla (szanto) 355
Kdvdgu erdd 428
Kdvecsesut dulld 240
Kdves (diilo) (= Kemenya diilo) 505
Kdves gerincz 514
Kdveshegyi (dullo) 48, 49, 260
kdves hegy (= Nakamenon roska) 519
Kdves hegy (szollo) 49
Kdvesihegy 482
Kdvin (helyseg) 310, 311
lasd meg: Rackeve
Kdzip bircz allya puszta 313
Kdzip Csiki fdld (diUo) 63
Kdzip duld 164, 203, 220, 231, 233, 273, 349,
351, 394, 425,430, 465
Kdzip duld (szanto) 58, 105, 352
Kdzip erdd 446
kdzip fdld ir Mittelfeld) 410
Kdzip hegy 91
Kdzip (szanto) 96
kdziphegyi (szollo) 373
Kdzip major 195
Kdzip Mdly (szolohegy) 475
kdzip Mikebuda (pusztaresz) 234
kdzip mocsdr duld 487
Kdzep nyilas (diilo) 31
Kdzeppeszir 150
Kdzipsddomb (= Mittelriigel) 253
Kdzipsd dombi fdldek (= Mittelrugel acker)
253
/Tdz^psd (dullo) 163,407
kdzipsd diild (= Sztrednyi Cslan) 433
Kdzipsd forduld 212
Kdzipsd hegyi szdlldk 212
kdzipsd kertek 230
kdzipsd Kovachy (helyseg) 252
lasd meg: Nagykovacsi
kdzipsd {U2i]or) 194
Kdzipsd nyilas (diilo) 31
Kdzipsd tetitlen (diBo) 114
Kdzip uti (diillo) 163
kdzlegeld (= Ledine) 433
kdzsigdomb (= Gemeinderiegel) (ret) 188
Kdzsig fdldje {mo) 19S
kdzsigi fdld (= Gemeindefeld) 188
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Kdzsig legeld (= Gemeinde Hutweide) 188
Koztd (ret) 358
Kraj guvana (ut) 434
Krdj karcsovinakandl (= Hottenkanal bei den
cultur) 82
Krdj vinogrdde (szollok melletti lit) 434
Krakd mds neven Kandlis (arok) 423
Krakd (varosresz) 459
Krdmer Josef (eskiidt) 302
Krdske (szanto) 499
Krately (dulo) 507
Krately duld (= kurta vagy rovid diilo) 506
Krdtely (= Kleine HotterScker) 81
Krdtke lizse (diilo) 88
Kratkd (dulo) 298
KraussMihdly (eskutt) 157
Krautdcker duld (szanto) 248
Kraut Acker (= Velika nyiva) 82
KrautldnderScker (dUlo) 284
Krautlander (diUo) 452
Krautlander (= Kaposztafoldek) 254
Krauts Acker 167
KrautM'iesen (dulo) 284
Krazsalkovits Antal (birtokos) 219, 221
lasd meg: Grassalkovits
Kreitz acker (szanto) 61
Kremer Jdnos 233
Krengel Sdndor lie. An
Krennwinkel diild 360
Kreutz Acker Ried (diUo) 371
Kreutz Wiesenacker Ried (dUlo) 371
Kreutz Wiesen Ried (dulo) 371
Kreuzberg (sioio) 170
Kreuzberg (= Kereszthegy) 301
Kreuzfeld Aecker (= keresztfoldek) 410
Kreuz (sulten) 253
Kreuzwiesen (- Keresztretek) 254
Kristdffy Jdzef Qcgyzo) 21
Krlzsdn dolina (= Krizsanvolgy) 80
Krizsdnvdlgy (- Krizsan dolina) 80
Kronavetberg (sz6U6hegy dulo) 258
Krone Marckt Schambrek 486
Kronherrschaft 481
Krotistya (hatirresz) 333
Krottendorf (= B6kismegyer) 44
Krusik kaszdlld ritek A33
Kubics^k (csalidnev) 236
Kubinyi Ferecz 142
Kuchelacker 61
Kucsor kutja 346, 349
Kuczorgd csdrda 423
Kudar Ferencz 108
Kuhstelle 154
Kukoricza fdld (dUlo) 63
Kukoricza fdld (= Kukurutzland) 253
Kukoricza hdt dmS 184
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Kukoriczds dulld 90, 91, 426
Kukukberg erdd 281
Kukuricza fdld 61
Kukurutzfelder (diilo) 60
Kukurutzland (= Kukoricza fold) 253
Kulddihatdr 523
Kulddi hatdrra dulld 522
A:u//apa(= Kunlapaly) 512
' /Turner Ferencz (eskutt) 519
Kun er185
Kunir (dullo) 18
Aun^r/du//d 185
/Turt Halas (helyseg) 199
Kun Kdroly 65
Kun-kip (domb) 180
Kunlapaly (= Kullapa) 512
ATurt L</«/d kirdly 511,512
Kun Szent Miklds (helyseg) 91, 137, 358,404
lasd meg: Szentmiklos
Kun Szent Miklds hatdr 119, 339
Kuntz Ndndor 232
Kupa (nemzetseg) 17
Kupcsek Mdtyds (jegyzo) 171
Kuptsak Daniel (jegyzo) 196
Kupusziste (diilo) 192
Kupusznitz (= Kleine Kraut Xcker) 82
Kurbisberg 167
Kurbisberg (arok) 167
Kurbisberg (szollo) 167
Aur//sydse/242
/Turw (dulo) 428
Kurta sor 307
/Twrra I ' a ^ rdvid diild (= Krately diilo) 506
/:wr/e«/d/(/(diU5)63
Kurten hegy 63
Kurten rit 63
Kurucz-dllds 180
Kurunczy (csaladnev) 101,102
Kurutz Jdnos 242
Kurzgraben rit 63
Kurzleloch (diUo) 331
Kusanibriinl (dUlo)231
Kiitdgas (szantofold diil6) 468
Kutakkdzti (dulo) 224
Kiitfdld (dm) 48,49
Kiitfdldi dalld A9
Kiitfdld (szolohegy) 49
Kut fd oldal A1A,A76
Kutt fdldek (= Brunnenacker) 253
Kuti Oegelo) 75
kutika lapos 392
Kuti Pal 206
Kuti vdlgy 253
/Turriff (diilo) 63
Kutriti fdldek (= Brunnenwiesenacker) 253
/Tufji (er) 423
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Kutvolgyi dtilo (szanto) 276
Kiitvolgyi Qfitntk) 241
Kutvolgy (szollo hegy) 457
Kutya (hegy) 416
Kutyahegyi (diillo) 48, 49
Kutyahegyi (szoUo) 373
Kutya-hegy (szolloKiiillo) 438
Kutyahegy (szollohegy) 49
Kutyahely (szollo) 215
Kutyds csdrda 131
Kutydsto 131
KutyavdrAn,S0\,S0e,508
Kutyavdr (vadasz lak) 503
Kutyina hdt 423
Kutyina (legelo) 444
Kul Bogyiszlo (helyseg) 52, 53, 55
lasd meg: Bogyiszlo
ktilsd bogyiszldi (hatar) 128
ktilsd bogyiszldi puszta 127,128
KulsdBogyiszld (puszta) 123
Ktilsd hegyesd (szollok) 426
ktilsd kertek (=Polszke bastye) 433
Ktilsd dreg hegy (szolo) 481
Ktilsd (Sz)ent) Pdl hegy 380
ktilsd szdlld 231
ktilsd tetitlen (diilo) 114
Kdrt kdzsig 219
Ubas dtilld 407
Labuditza (hatarresz) 333
Lachdza513
lasd meg: Kiskunlachaza
Lackerwiese 61
Lackfi csaldd 513
iMckovits Venczel (Kanonok) 160
lasd meg: Laczkovits Venczel
Laczan (erdo) 351
Laczhdza (helyseg) 512, 513
lasd meg: Kiskunlachaza
Laczhdziak (birtokosok) 513
lasd meg: Latzkhazi
Laczkhdza (helyseg) 511, 513
lasd meg: Kiskunlachaza
Laczko (csaladnev) 398
Laczkdhdza (helyseg) 511
lasd meg: Kiskunlachaza
Laczkd (halasz) 511
Laczkovits Venczel (Kanonok) 162
lasd meg: Lackovits Venczel
Laddnyi vdlgy 198
Laffert Igndc (baro) (birtokos) 156
Lager-Acker 452
Lagerberg (szollohegy dCQo) 258
Ldgyas Oegelo) 459
Lahmgruben Acker 167

Lahmgruben (erdo) 167
Laimgruben Ackerl 366
Lajos Ociraly, I.) 417
lasd meg: Nagy Lajos (kiraly)
Lajos-Mizse puszta 513
Lakat (diUo) 516
Lakatos Andrds (biro) 401, 402
Lakatos rit (diillo) 200
LaA: (helyseg) 117, 327
lasd meg: Geder (helyseg)
Lakihegy (domb) 368
Laki hegyre dtild 368
Lakihegy (szollok) 368
Lakd Sdndor (hixo) 149
Lamgruben Acker Ried (dUlo) 371
Lamos (vizfenek) 515
Lampe. F . A. 17,18,19
Lange Acker 167
lange Acker (diillo) 50
Lange anwand 154
Lange feld (= hosszu fold) 410
Langer Wald 167
Langethal 482
Lange Veingarten 452
Lange Wiesen 284
Lange Wiesen (= dugacska livati Ried) 79
Lange Wiesen (= hosszu ret) 410
Ldng Gydrgy 372
Ung Oldal (erdo) 295
Langtheildcker (= Mali dugatske) 81
LangtheUung 61, 62
Langtheilung szdntd fdld 61
lapalyos fdldek (= Laposke szkele) (diQo) 433
Lapishdt dtild 52
Lapishdtifok 128
Laposad (dullo) 327
Laposdinai (dtQo) 224
Lapos (dullo) 81,401,402
Laposhad (vizes ret) 327
Lapos halom 423
Lapos halom ere 399
Lapos hegy 245
Laposhegy (dullo) 34
Laposi duld 38, 433
Laposihegy (szolo) 482
Laposke szkele (diilo) (= lapalyos foldek) 433
'lapos kdz (dullo) 401, 402, 474, 475
Lapos'iet) 33
Lapossa dtild 367
Lapos (szanto) 282, 430
Lapd vdlgy 428
Lapu Mihdly 491
Ldszld (kiraly, I . szent) 240, 242, 464,
465, 483
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Ldszld (kiraly, I V . ) 108, 274, 409, 411,
502, 515
lasd meg: Kun Laszlo (kiraly)
negyedik Laszlo (kirily)
Ldszld (kiraly, V,) 310
UszldTcopolya (diDo) 122
Ldszld neva (birtokos) 122
Utdhegy 201, 209, 210, 275,457
Utdhegyi (dUUo) 314
Ldtdicsdrda 275
Utdsziget, 201, 203
Latzkhazi (birtokos) 513
lasd meg: Laczhaziak
Laukd Marton 85
Laurenz Hufnagl Richter 366
Laus Insel (legclo) 248
LavaliJdnos (eskiltt) 201
Ldzdr csaldd
Lazareth Acker (dOlo) 60
Lazarethberg (diilo) 60
Lazareth dald 59,451
Lazareth'Weingarten (dul6) 60
Ldzdrrit 261
Lazische Acker 81
Lednyfalu 296
Lednyfalui szolldhegy 295
Lednyfalu (puszta) 294
Lednyvdr (domb) 107, 7-^2
lasd meg: Mendei foldvar
Lednyvdri hatdr 415
Z^cWcs (erdo) 183
Lcfew/ Oegelo) 185
lebdj tanya 136
Lebuki csdszhdz 276
Leckem (= duboka dolina) 83
Ledine (= kozlegelo) 433
legelda hegyen (= Hutweide am Berg) 188
/e^eW(dia6) 471,487
legeld (erdo) 268
Le^-c/oi dw/(J 368
legeldi foldek (= Hutweide Acker) 188
Legdndi (csaladnev) 282
Legfelsdbb r^t 428
Legyes gerincz 514
Lehmgrubenacker (= Agyagverem fold) 253
Lehotzky (csaladnev) 282
Lehotzky Jdnos (eskutt) 201
Leimetterthal 452
Lekity Imre (eskUtt) 343
Lelly Mdrton (biro) 302
Lemetszett fold (= Abschnittacker) 253
Ldndrt Andrds (biro) 516
Lencse fold 392
lencse fold (dm) 195
Leneserdd 124
Lenesierdd 134
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Lenesi hatdr 134
Lc/iM (kaptalani puszta) 134
lenfdld (= Hanflande) 188
Lengyel orszdg 297
Lengyel vdlgye 384
le/i Arf/ 423
Lenhegy (szollo diUId) 50
Lents Mihdly (biro) 361
Leopold Ferenc (jegyzo) 345
Leopold (csaszar es kiraly) 96
lasd meg: Lipot (csaszar)
Z-eopoW (kiraly) 183,184
lasd meg: Lipot ( I . csaszdr)
Nagy Leopold (kiraly)
Leopold (kiraly, I.) 96
lasd meg: Lipot (H. csaszar)
Lepenczbach 481
Lepenczthdl 4%\
Lepenze (kobanya) 482
Lepenze patak 481
Lerchenberg (= pacsirtahegy) 299, 301
Lest 106
Lestdk (csaladnev) 136
Lesti Ferenc (biro) 394, 396
LestiJdnos (eskut) 396
Lestina (diillo) 91
Lestyinafelett (szanto) 96
Leszkovacz {- Mogyoros) (diilo) 298
Leszkovics Mihdly 218
LeszkovisRezsd 500
letzte TheHung 61
Uvai Jdnos 417
Ldvai toi (dulo) 249, 250
Leveies sziget 139
Lezga paid (= mogyoros mocsar) 124
Liba legeld (= Gusztina pasa) 433
libapdst 194
Lichtplatten (szoUo diillo) 50
Licinius nipvidndk 451, 453
Lieszkovszky (birtokos) 172
Ligetegyhdz 465
liget (erdoresz) 164
Ligetfdld 495
Ligeti harmincz hdnyds 465
Ligeti puszta 493
Ligeti tdt Andris part (dOlo) 465
Liget (puszta) 465, 493
Likas halom 327
LikoAddm 287
limbus 262
Limbusi nagyturfdn 262
limbusi turjdny 261
Limbus mellett (dulo) 303
Lindenberg 167
Lindenbusch erdds hegy 62
Linyasitza (hatarresz) 333
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Linz 480
Lipina (= hiisas erdo) 28
Lipdt ( I . csaszar) 41, 72, 92, 184, 185
lasd meg: Leopold (csaszar es kiraly)
Lipot ( I I . csaszar) 97
lasd meg: Leopold (kiraly, I.)
Lipdt major 303
Lippdr (diUo) 88
Lippina (hegy) 284
Liptajilmre (eskutt) 400
Liptak Jdnos (biro) 136, 396
Lipthay Bdla (baro) (birtokos) 407
Lipto (megye) 204, 297,401
Lip to vdrmegye 402
Liskdja Jdnos 492
liskendi (erdo) 308
Lisznyay Jdnos 256
Lisztes (csarda) 351
Lithomidi apdtsdg 183,184
Ljeszkova Studenka forrds 290
Lobdnya Oegelo) 426
Locsod 277
Locsodi (foldvar) 141
Locsodi puszta 176
Locsod puszta 275, US, 277
logasi szdntdfoldek 130
Logato titza 249, 250
Lohere rdtek (= Kleewiesen) 188
Lomberi (difllo) 38
Lorn (diilo) 298
Lomen Mihdly (birtokos) 402
Lomeny vdlgy 46
Lomonyek (benyei lakosok) tanyaja 401
Lomony-gyep 401,402
Lonyay csaldd 393
Loposina (diillo) 390
Z,dr^ (helyseg) 217, 228, 360
lasd meg: Lorev
Lordi hatdr 211, 229
Ldrditit 361
Ldrev (helyseg) 211,218, 232
lasd meg: Lore
Lovra
Loti (betyar) 415
Lotihaldla (kornyek) 415
Lovaskert 266
Lovdsz 339
lasd meg: Szalkszentmarton
Lovra 217
lasd meg: Lorev
Lovranszki put (» Ober Lovrer Wegacker) 81
Ldvrdnszki put (= Achtgartenacker) 81
Lob puszta 449, 450
Ldrincz hegy 426
Lorinczi hatdr 471
Lorinczi (puszta) 471, 472

HELYN£VTARA

Ldrinczkdta (kozseg) 346, 347
lasd meg: Szentlorinczkata
Ludas 401
Liidas bokor (dulo) 232
Ludasldpai dullo 220
Ludas (ret) 446
Ludas to 399
Lucskai (diUo) 306
Lucskai (forras) 306
Lugos (dullo) 126
Lugosipali 126
Lugosi sziget (kaszallo) 126
Lukdtsi Andrds A04
Lukdny Antal (biro) 469, 470
Lust (icorcsma) 167
lasd meg: Luszt (korcsma)
lustthali szolld 63
Luszt Acker 167
iMszr Aaz a/fl/r (diilo) 203
Luszt (korcsma) 168
lasd meg: Lust (korcsma)
Lutdricza fok 124
Mack Amalia (birtokos) 407
Mdcsa (helyseg) 106,164, 170,196, 219, 221,
221, 222, 305, 309, 428, 493,495
lasd meg: Galgamacsa
Matsa
Mdcsai csaldd 221
Mdcsai (tido) 212
Mdcsai (hztir) 170,212,213
Mdcsai (volgy) 428
macska czimer 276
Macskahegy 468
Macskdshdt 230
Maczkova dolina (dulo) 88
Maczkow szdllds (diilo) 88
Maddch csaldd (Sztregovai) 41
Madaras (er) 423
Madaras (to) 268
Madardsz utza 314
Madar-erdd 63
Madenczia (dulo) 261
Mddihegy 245
Mddy (csaladnev) 144
Magdnak void (dullo) 327
Magas hegy 90, 91
Magas vdr (= Schloszberg) 480
Magazin Acker (= Magazinum Ried) 79
Magazin (dulo) 257
Magazinum Reid (= Magazin Xcker) 79
Magldd (helyseg) 130, 131, 152, 176, 223, 224,
225,225,314
lasd meg: Maglo (falu)
Maglddi (hatar) 276
Maglddi hatdrra duld 131
Maglddi utcza 131
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Magld (falu) 223
lasd meg: Maglod
Magoshdt 127
Magoshdt(m6)
55
magos (hatarresz) 282
Magos (hegy) 2 1 , 90
Magos hegy (erdo) 287
Magostetd szdntdfold 266
magtdr 202
Magyalos dulld AlB
Magyalos (erdo) 195
Magyalosi puszta 194
Magyar Baldzs (birtokos) 18, /$>
Magyar Benigna (birtokos) 19
Magyar Istvdn 449
Magyar!ts 433
Magyaritsvei put 433
Magyarkai (diillo) 306, 308
Magyarkai (forras) 307, 308
Magyarkai vdlgy 308
Magyaroska (diflo) 392
A&gyar szd7/afe (ditto) 203
Magyar Tanoda 111
Magyar to 449
Majdanpolye (= harcter) (dulo) 298
lasd meg: Mejdanpolye
Majdanpolye (szollok) 192
Majdenpolye (hegy) 298
lasd meg: Mejdanpolye (hegy)
Mdjokaifold 307
MaMai (ret) 308
Major feletti (iibla) 373
majorhegyi (diillo) 315
Mfl/or (kert) 307
ma/or me^e» (diilo) 203
Majorsdgi duld 260, 471
majorsdgi foldek All
Majoshdza (helyseg) 226,226
Majsa (mezovaros) 467
Majthenyi csaldd (birtokos) 175
Majthdnyi Pdlnd (birtokos) 234,490
lasd meg: Beniczky Maria
Majthdnyi (resz) 234
Makdd (helyseg) 227, 228, 229, 230, 231,
232, 232, 360, 366
makddi also rdt 231
makddi hatdr 230,232
Makddi lllds 491
makddi szdntdfoldek 232
Makahalom 321
Makai (csaladnev) 210
makaszdk 321
Makay Imre (biro) 459
Mdkfdld (= Makovnyiszko) 518
Mdkhalom 136
Makkosmdria 62
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Makovnyiszko (= makfold) 518
Maksa lapos 263
Mala ada (- Cseper kleine Insel) 83
Malabara kod suma (= Schild Acker) 82
Mala bdra (= Kl(einer) Morast) 82
Mala Komszala 81
Mala Kovacsina (* Kis Kovacs) (diilo) 298
Mala szenja 308
Mala sztrana (= Kis resz) 306
Male Brezine (dulo) (= Kis Nyirfas) 433
nude Dionice Ried (= Kleingersten Ried) 79
male Dionice Ried (= Markstein Ried) 79
male disnice 505
male dugacske Ried (= Kleine lange Acker) 79
Mdld (lapos) 108
Mdle livdti Ried (= Kleine Wiesen) 79
Male petrine dulo 298
Male topolye (diilo) (= kis nyarfas) 433
Mali drum (= Kleine Straj3 Xcker) 81
Mali dugatske (= Langtheilacker) 81
Mali dunavszki put (= Klein
donauwegacker) 81
Mdligremlye (= Kleine Standenwiesen
Acker) 82
Afa7/ ivik (= Unter Lovrer Wegacker) 81
Malik Adam (biro) 282
Mali kudelyist (= Haus Acker) 82
Mali (IWoda) (= Obere Wiesen) 82
Mali presi Ried 19
Mdliret 499
Malitka Gyorgy 90, 92
Malmon alul levd dullo 85
Malmon felul levd dulld 85
malomdrka 114, 473
malomdrki duld 115
malomdrok 76, 110,114, 115,161, 164, 355
malomdrok (patak) 110,161
Malom (diillo) 43, 58, 145, 273, 336, 394
Malomdr 266, 266
Malomdr (erdo) 263
Afa/om
(dUUo) 38,105
Malomdr szdntdfdld 266
Malomdr (turjan) 263
Malomfok 53
Malom hegy 245, 295
Malomhegyi (szollo) 373
Malomhelyi daid 220
MalomidQld 161
malomka (= Mlinki) (helyseg) 288, 289
Malom-kert 480
Malomkerti Ocobanya) 482
malomkd kdbdnya 192
Malom melletti (diilo) 69
malomndl fekvd szdlldk (= Vinogradi kod
vodenicze) 192
Malom patak 392,480
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Malom ret 96
malom romjai 168
malomszeg 428
malomszdg (szigethely) ^444
Malom teleld (fok) 230
malom to 73
Malomtoi duld 321
Malomto (nadas) 384
Malomtiti dulld 231
Maloplandiste (= Kleine SandScker) 81
Mdlo rdstye (= Kleine Herrschaft Trettplatz
Acker) 81
Mdnds (erdo) 295
Manatovacz (domb) 192
Mandelka Oegeloresz) 278
Mandl Tamds 145
Mankucsa sziget 127
Mdnyaret 151
Mdnya ret dulld 449
Mdny (helyseg) 486
Manyik (szollo hegy) 40
Mdnytelek 326
Mdr (erdo) 430
Marastheil Ried (diilo) 372
Maraszti (patak) 174
Maraszti rit 28
Marcellus (vaci piispok) 459
M(arcus) Aurel (csaszar) 59, 60, 451,453
Marcs puszta 190
Marelin put 433
Marelin (szomszed) 433
Margota (szollo) 336
Margit hegy 214
Margithegyi kdpolna 214
Margit hegyi (szollo) 215
Margitszigeti apdcdk 274
marha csapds 75,170
marha csapds lit 170
marhaitatd kut 316
Marhakuti fdld (diUo) 63
„Maria Albif' (templom) 45
Mdria-Antdnia major 303
Mariaberg (szollo) 167
Maria Einsiedel 167
Maria Einsiedl Xcker 167
Maria Einsidl Wald 167
Mdriafok 126
Mdriahdza 112
Mdriahdza puszta 37, 327,328
Mdriahegy 167
Mdriahegyi (szollo) 274
Maria Heimsuchungs -Kapellen 306
Mdria kerulet 303
Mdria kirdlyni 483
Maria-kirchen (bucsujaro hely) 61
Mdria Nosztra 292
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Maria Remete (helyseg) 168
Mdria Terezia (kiralyno) 77,153, 198, 256,
267, 316,480,499, 509
Maria Theresia (kiralyno) 370, 378
Mdria Therezia (kiralyno) 76, 137, 172, 352,
456
Marienberg iitoV.) 167
Marien Park 284
Marilin Votek (eskudt) 434
Marits 433
Maritsevi put 433
Mdrkd Imre 238
Markstein Acker (= male Dionice
Ried) 79
Mdrkus Ddniel 210, 271
Markus dulld 247
Marlok JdzsefiWno) 344
Marosi (birtokos) 262
Marosi sziget 262
Mardth (helyseg) 480
Mardti (csaladnev) 488
Marsina (csaladnev) 236
Martindk Mdrton (biro) 290
Martin Pingler (Richter) 330
Mdrton bereg 176
Mdrtonhdza Gegelo) 128
Mdrton hegy 21
Marton szeke 122
martonvdsdrihatdr 505, 507
Martonvdsdri (keriUet) 499
Martsus Jdnos 106
Martuska sziget 425
Mdrvdny halom (ret) 108
Maskahalom 327
(Masodik) 2-ik dulld 214, 520
(Masodik) Zik hid kdz 465
Mdsodik kis nyilas (kaszallo) 430
Masodik nyomdsu dulld 91
Mdsodik nyomdsu szdntd foldek 91
MdteJdsef 495
Matolcsi Jdzsef 122
Mdtra 459
Mdtra alj 444
Mdtrahegy 141
Mdtra-hegyldncz 355
Matrica (tabor) 508
Mdtsa (helyseg) 374
lasd meg: Macsa
Matuz Jdnos (eskut) 146
Mdtyds domb 330
Mdtyds kirdly 97, 167, 242, 294, 310, 312,
329, 398,413,437,482, 483,483, 503,
508
lasd meg: Corvin Matyas
Hollos Matyas
Mdtyds vdlgye 96
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Mdtyus La/OS 105,

221

Mauik Jdnos 106
Matzko Pdter 41S
MaximSidn (csaszar) 414
mederhdt 118
mederoldal 118
Mednydnszky Jozsef Qegyzo) 193
MedvedUds (erdo) 304
Medvedlldsi (dUlo) 303
Medveczky Jozsef 31A
Medve Mocsar (szantofold) 378
Migfld (kert) 240
Megye (diflo) 433
Megyer (helyseg) 45, 326, 3&2
lasd meg: Bekasm^yer
Nagy Megyer
megyeri hatdr 114
Megyeri riv 442
Megyerkei dullo 220
Megyerke (uradalmi birtok) 220,222
Megyer puszta 381
Megyery Antal 464
Megyery Kdlmdn Ocgyzo) 469
Megyeshalmi (diDo) 249, 250
Megyes szigeti foldek 363
Megykandlom (szanto) 192
Megyunka dald 503
Megyunkai (dulo) 504
Megyunka (szolo) 499
Megyunke (dulo) 499
3f^Awt/u/W195,382
Af^Aes (erdo) 263
Mdhes feloli duld 69
Mehes kert (dullo) 476
Mehes sziget (kaszallo) 262
Mejdanpolye (= harcter) (diilo) 298
lasd meg: Majdanpolye
Mejdanpolye (hegy) 298
lasd meg: Majdenpolye (liegy)
meleg forrds 161
Meleghalmi (dulo) 205
meleghalom 205
Meleghegy (diUlo) 327, 392
Meleghegyi duld (szolo) 112
melegvtzforrds 44
Melegvdlgy (dulo) 428
Melegvdlgy (erdo) 163
Melydlldsi (dvUlo) 149
Milydrok (dullo) 96
Melysdgutca 253
Af^/^/iif (diilo) 207
Afrf;/M«(/u//o 389
A«/y w«ert/(y253
Mdlyuti foldek 253
menczik hdtul (diillo) 290
A/e/ic/e Oielyseg) 233,233, 280,446
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Mendei fdldvdr 141
lasd meg: Leanyvar
Mende kozseg hatdra 280
Afe/jrf/ L/pd/ 37
A/e«es aA:o/y 491
Menes csapds (dulo) 465
Afe'/jw Je/e/<? Ac/ye 266
Mentelek 325
Menteleki hatdr 138
Mdntelek puszta 325
mennyeihegy (» Himmelberg) (szollo) 156
Menyhard Gyorgy 398
Meredekdomb (dOlo) 428
A/(^re>' szegszdrdi apdt 133
Afe>^« (er) 346, 349
Mdrges puszta 467
Af^r^cs (szollo) 438
Merges td 346
Merges (varosresz) 19
Afcrr/ydzsc/79
wiewe/w (dUlo) 298
Mesterhdzy Kdroly 477
Mesterhegy 21
Mdszdros Benedek 422
Mdszdros (csaladnev) 376,422
Miszdros Gdbor (biro) 181
Miszdros Istvdny (eskutt) 201
Miszdros Jdzsef (jegyzo) 296
Meszdros rit (dUUo) 149
Meszeskert dulld 261
Messzeldtd hegy 241,428,446
Mizeshegyi (szollo) 274
Mizestd 514
Mezd Andrds 468
Mezdszentmdrton 94
Miakity Illis (eskudt) 298
A/jcWi (jobbagy) 261
Michli sziget 261
Mc*e/6er^ydse/64
Migazzi (bibomok, vaczi piispok) 456
Afi^ozz/ A'm/d/ Ocardinalis) 145,146
Mj^rfl>'/dse/lll,113
Mihdly (gorond) 54
„Mibdiy' n'evH Rdcz 54
A/j/iW;'w/za 112
M^a (ispan) -^7/
Mikebuda (helyseg) 172, 173, 775, 234,
235,2iJ
lasd meg: felso Mikebuda
Mikebuddja 175
Mikebuda puszta 174, 234, 304
Mike (csatorna) 382
lasd meg: Tapio Mike (csatorna)
Mikelaka (domb) 17
Mikelaka (halom) 18
Mikelaka (helyseg) 18
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Mikla (puszta) 159
Mikletz Mihdly 92
Mikldshegy 44
Miklos neva ember 128
Mikldstava 128
Miklos Zsuzsa 462
Mikolsicza (ret) 124
Mikd (szemelynev) 376
Mikuska Kdroly (esperes) 381, 382
Milosova dolina (» Kleine Suttenacker) 81
Mindszent (diillo) 327
Mindszent {i^M) 327,47.9
Mindszentipuszta 478, 479
Minor Otoy 19
Miregyhdz (diflo) 433
Miregyhdzi uradalmi erdd 433
Miregyhdz kdpolna 43 3,4 34
Miregyhdzki put (= Ujfalura vezeto lit) 434
Misemulaszto Csdrda 404
Miskahalom 327
miske-hajosi orszdgut 127
Miske (helyseg) 123, 236, 237, 238
miskeihatdr ny, 127, 238
Miskei Jdnos (birtokos) 123
Miskeiut 133,134
Miske (puszta) 236, 237
Miskey Istvdn 417
Miskey orokosok (birtokosok) 416
Miskolczi Istvdn (biro) 416
„Misogrdd" (helyseg) 480
miszke (dullo) 290
Mitleraschl 154
mitlere Theilung 61
Mitlerager (diilo) 330
Mittelfeld (» kozep fold) 410
Mittelragel (« Kozepso domb) 253
Mittelruger acker (« Kozepso dombi foldek)
253
Mittelthal 482
Mittenberg 462
Mittere Ried 365
mitterer Steinrieglbruch 168
Mittere Wiesen (= Velike livoda) 82
(Mit Wiesen) (- oszim livoda) 82
Mizse puszta 304
Mizse-Totkir puszta 185
Mlada Suma 507
Mlddi Klandcz (diilo) 87
Mldka (dulo) 191,295
Mlecseta (« sejke pale) 125
Mlinki (= malomka) (helyseg) 288, 289
lasd meg: Pilisszentkereszt
Mocsar (dulo) 38
Mocsdrfold (« Morastacker) 253
Mocsdrkai dullo 307, 308
Mocsar utcza (» Moragstg) 253
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Mocsolya 97
Wsd meg: Motsolya (retek)
Mocsolyai (diillo) 306
Mocsulya (duUo) 20
mocsulyai (dollo) 307
mocsulyai (mocsar) 307
Mocsulya (szanto fold) 21
Moczdr (dullo) 91
Mogyoroska Oegelo) 465
Mogyordd hegy 243
Mogyordd Oielyseg) 69, 70, 90, 93,140,
210, 239, 242,242, 243, 47.4, 473,476
Mogyorodi apdtsdg 242
mogyorodi erddszel (dulo) 203
mogyorodi hatdr domb 203
mogyorddi utndl (diilo) 203
Mogyoro hegy 44, 482
Mogyoros (birtok) 21
Mogyoros (dullo) 198, 298
mogyoros erdd 203, 395
Mogyoros (erdo resz) 474, 476
Mogyorosi (dolo) 373, 394
Mogyoroska Oegelo) 239, 241
Mogyoros (helyseg) 474
Mogyoros (= Leszkovacz) (diilo) 298
mogyoros mocsdr (= Lezga pale) 124
Mogyoros ut (dulo) 465
Mogyoros vdlgy 275
Mohdcs 372
Mohdts (helyseg) 270
Mohdtsi (nev) 270
Molndrfok 124
Molndrfdld (dCaS) 316
Molndr (helyseg) 246
lasd meg: Monor
Molnaritza sziget 433
Molndr Jdnos 71
Molndr Josef 34
Molndr Sdmuel 270
Mdndr (helyseg) 246
lasd meg: Monor
Monasterium 362
Monor Gydmrdi fd utza 280
monor hatdra 244
Monor (helyseg) 141,142, 235, 244, 245,
246, 256, 280, 447
lasd meg: Molnar
Monar
Monori (diillo) 148
monori hatdr 141
monori jdrds 244
monori vasuti dllomds 141.
Monostor (erdoresz) 163
Monostorfalu 362
Monostor Oielyseg) 164, 297, 363
lasd meg: Szigetmonostor
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monostori foldek 164
monostori rit 161
Monostori riv 115
monostori szdntd fold 164
Monostori sziget 362
Montenegro (tartomany) 191, 297, 298
monuly diillo 301
Monyok (berek) 456
Monydki (ret) 456,458
Moragstg (« Mocsar utcza) 253
Morastacker (« Mocsarfold) 253
Morast dcker dald 360
Morast Acker (- Gornyi baschere Ried) 79
Morast (Acker) Gro/3e 82
Morast (Acker) Kleine 82
Morast Acker Ried (duld) 371
Morgomdi (diillo) 38
Morgo utza 112
Mdricz (puszta) 467
Mosdfok 125
Motsolya (retek) 96
lasd meg: Mocsolya
Moys nddor 417
MdrderlUcke (barlang) 254
Murany (csaladnev) 398
Muselinovacz (dulo) 298
Muskovits Istvdny (biro) 521
Muszdj (erdo) 18
Muhlberg Acker 161
Mahlberg (hegy) 167,481
Mahl (diilo) 257
Muhle Korcsma 168
MUhlgarten (szoUohegy) 481
Afu/i//i«r(sz61l6hegy dulo) 258
Mahl morast 154
Mahlwalddcker (diilo) 60

na burmu Ried (= Gro|%ersten Ackern) 79
Nddas 446
Nddas{,mo) 18,115,323
Nddaskai patak 478
Nddaskai rit 478
Nddaskut 444
Nddas rit 375
^adasfd 48, 68, 228, 230, 231,426,495
AWrfffSfd (erdo) 426
Nddastdi turjdny 319
Atfrfasrd (kaszallo) 139, 241
Nddastd (szanto) 320
Nddas vdlgy 111, 445
Nddasvdlgye (kaszallo) 384
Nddasvdlgyi tdbla (szanto) 384
Nadbirtom (diUo) 88
Nad Kaldnaczom (diilo) 87
Nddudvarer weg 154
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Nddudvar (helyseg) 53, 73, 247, 248,248, 334
lasd meg: Nemesnadudvar
NddudvariHt 154
Nddudvar kdzsig hatdra 53
Nagy Abony (helyseg) 17, 381
lasd meg: Abony
Nagy Abonyi keriilet 381
Nagy Allds 380, 385
Nagy dllds (domb) 468
Nagydlldsi (puszti) 338
Nagy Apostag (helyseg) 37
lasd meg: Apostag
Nagy Bankhdza (puszta) 513
Nagy (birtokos) 492
Nagy Bdcsa (helyseg) 467
lasd meg: Bocsa
Nagy Bdcsa (puszta) 467
Nagy bdgdr td 515
Nagy Cselin (szantofold) 21
'Nagy cseres (dolo) 373
Nagy cseresi erdd 373
Nagy csdrgi szdlldk 375
Nagy Csukds td 205
Nagy csurgd dald (szanto) 356
Nagy Dabas (helyseg) 137
lasd meg: Dabas
Nagy Dalocsa (helyseg) 54
Nagy Duna (folyo) 227, 362, 363, 366, 369,
370, 371,426,432,433
Nagy Duna mellett (diillo) 426
Nagy dulld 301
Nagyemsei dalld 163
NagyirllS,
327, 399,513
Nagyerdo 263, 304, 305, 308, 31.2, 428,482
Nagy erdd melletti (dulo) 303
Nagy irikaszdld 135
Nagy falu ere 424
nagy farkas lyukak (erdo) 163
nagy fell (erdd) 305
nagy felu (cseres es tolgyes erdd) 305
Nagy finszarusi dulld 419
Nagyfertd{\ai^oi) 107
A^a^M423
nagyforrds dalld 321
Nagy forrdsi (dulo) 273
Nagyfdld dulld 58
Nagy fdldi dulld (= Gyepszeli diillo) (szanto) 383
Nagy gurgyali (diilo) 273
Nogy gyepre jdrd (dulo) 399
Nagy halom 136, 438
Nagy-Hangdcs (erdo) 316
Nagy Harta (helyseg) 117,158,159
lasd meg: Harta
Nagy Harta (puszta) 158
Nagy hatdr (diillo) 184
Nagy hdt (kaszallo) 124
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Nagy hegy 177, 325
Nagyhold (duUo) 226
nagyhomok (diDo) 342
Nagyhomok (szollohcgy) 241
nagy Hortobdgy (ingovany) 24
Nagyhosaaki (diiUo) 425
NagyHrud (duUo) 190
Nagy Illis 393, 446
Nagy Irsa (helyseg) 172
lasd meg: Irsa
Nagyirtvdny 195
Nagyirtvdny (dUlo) 207
Nagy Istvdn (kozlakos) 382
Nagy Jozsef UA
Nagy Juharos 170
Nagy kacsaii (dulo) 349
Nagy Kartd (helyseg) 194,196
lasd meg: Kartal
N(agy) Kartdi puszta 196
Nagykdta (helyseg) 10, 249, 250, 251,
353, 353, 379, 383,400, 418
lasd meg: Cseh Kata
Cseke Kata
Kata
NagyKdtai halom 512
Nagykdtai hatdr 351
Nagykdtai jdrds 249, 250
Nagykdtai kerulet 270, 347, 379, 394,
402,418
Nagy Kdtai Szolgabirosdg 385,418
Nagy Kecskis halom 510
Nagy Kert 380 •
Nagy Kigyos szold hegy 321
nagy kihajtds alatt (szollok) 287
nagy kihajtds fdldtt (szollok) 287
nagy Komlos (diillo) 190
N(agy} Kovdcsi (hatar) 64
Nagykovdcsi (helyseg) 64, 252, 254, 255,
255, 329,344
lasd meg: felso Kovachy
felso Kovacsi
Kovacs
Kovacsi
Kozepso Kovachy
Nagy Kdbdnya licza 301
Nagykdrds (helyseg) 17, 18, 19, 204, 304,.
304, A22, 440,514
Nagy Kdrdsi lit (diilo) 303
Nagy kdrtvily fds sziget (kaszallo) 262
Nagy Kukoricza (dulo) 342
Nagy kukoricza fdldek 188
Nagykiit dulld 185
Nagykutyahegyi (szollo) 274
Nagy Lajos (kiraly) 292, 397, 398, 418
lasd meg: Lajos (kiraly)
Nagylaposi duld (szanto) 368

HELYN£VTARA

Nagy laposi (tido) 195
nagy linai (dolp) 37^
Nagy Leopold (kiraly) 184
lasd meg: Leopold (kiraly, I.)
Nagy malom hegy 295
Nagy Maros (helyseg) 480
Nagy Megyer 381
lasd meg: Megyer
Nagy Mihdly (plebanos) 381
Nagymocsarina dalld 390
Nagy mocsdr (to) 156, 204
Nagy nddas 136
Nagy nddas (diilo) 114
nagy nddastd 230
rugy mocsdr 157
Nagynydrfds (- Velike topolye) (dvUo) 433
Nagy Nyirfds (= Velikc Brezine) (dUlo) 433
rugy paptd 348
Nagy paHag 380
Nagypatak 377
Nagy Placsko szdntdfoldek is ritek 287
nagypuszta (diillo) 340
Nagy rit 6 8 , 1 3 1 , 1 6 1 , 321, 338, 355, 384,
385,439,445
Nagyrit (diUo) 195,407,474,475
nagy rit (hatarresz) 131
Nagyriti idm) 131,394
nagyrit (kaszalo) 241
Nagy riv (helyseg) 510
Nagy Somhegy 482
Nagy Somldi (barlang) 415
Nagy Somld (szoUo diUlo) 115
ruigy somlyoi hegyek 415
Nagy-sds td dald 349
Nagy sumdr (diUo) 342
Nagyszdl erdd 459
Nagyszdl (hegy) 455, 456
Nagyszdli puszta 516
Nagyszik 25
Nagy Szikely 466
Nagy szik ere (kaszallo) 399
Nagy szikes dulld 449
Nagy szikesi dald 3A9
Nagy szikes (szantofold) 138
Nagyszik kut dald 122
Nagyszentmihdly puszta 94
Nagy sziget 76, 259
Nagy sziget (diilo) 348
Nagy szigeti kaszdldk 76
nagy Szdri rit 373
Nagy Szdrfiives (hegy) 415
Nagy tanya 136
Nagy-Tdpid (folyo) 384
lasd meg: Tapio (folyo)
Nagy Tarcsa (helyseg) 84, 210, 211, 314, 319
lasd meg: Kis Tarcsa
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Nagy Tatar ulis dombja 42, 43
Nagy Tatar ulis (dullo) 43
lasd meg: Tatar iilesi diillok
Nagy-tecze (diillo) 375
Nagy Teczik (diilo) 355
Nagy Telek 58
Nagy telek (dulo) (= Velika dionicza) 505
Nagy telek-sziget 423
Nagy to 75
NagytoiduldlS,
394
Nagy-Toki hatdr dulo 487
Nagy turjdn 262
Nagy Ujliczko erdd 463
Nagy ut 465
Nagyutca 112, 114, 129, 359
Nagy vdlto (dulo) 465
Nagy Vdrad (dulo) 125
nagyvdradi kdptalan 474
Nagyvdrhegy 216
Nagyvilldm (szolohegy) 481
Nagyvizdulld 18
Nagy vizi diillo 449
nagy vdlgy 221
Nagyvdlgy (diillo) 43, 207
A ' j ^ -»'d/^/
214
Nagyvdlgy i hatdr 170
A^ffgy H'a/Tier (to) 484
Nagy zsombek 423
Nakamenon roska (= koves hegy) 519
NampfMathias 60
Naphegyi (szollo) 523
na piska Ried (» Ratzische Weg Acker) 79
Naplds (dulo) 445
Napoleon (csaszar) 180
Napvenddgldtiri fdldek (= Sonnenwirtts
wiesen acker) 25 3
Nastenfech humnach 91
Naszdly erdd 517
Naszdly (helyseg) 517
Naszvddy (halom) 18
Natkai sziget 127
Natkaizug 127
Natka (« Nadka) (hatarresz) 127
Negyeshalmi (diilo) 250
negyedik Ldszk) (kiraly) 409 .
lasd meg: Laszlo (kiraly)
Ndgy szegii erdd 63
A'eWdi (helyseg) 3 4 , 5 < 156
lasd meg: Alsonemedi
Kisnemedi
Nemedi Keriilet 35
Ndmedi-nydras (erdo) 241
Ndmediut 260
Ndmedi uti duld 156
Nemegy 34
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Nemes Aporka 36
lasd meg: Aporka
Afemes dulld 404
Nemesfdld (diilo) 207
Nemes Izsdk (helyseg) 179
lasd meg: Izsak
Nemes Kdva (puszta) 198
Nemes nddudvar (helyseg) 247
lasd meg: Nadudvar
Nemes Szele 400
lasd meg: Szele
Nemes Tass (helyseg) 403
lasd meg: Tass
Ndmet Andrds 276
Nemetdsta fok 230
Nemet cseh orszdg 169
Nemeth Andrds (jegyzo) 181
Nemethegy 203
Nemeth Jdnos 39
Nemeth Mihdly 242
Nimeth ucza 305
lasd meg: Paradicsom ucza
Nimetorszdg 187, 267,409
Neogrdd megye 163, 194, 292, 480
lasd meg: Nograd megye
Nepilo Costantzia (hatarresz) 333
Nesai Jdnos 97
Ne-szur (szollo-dullo) 438
NeuUcker (= Ujfoldek) 253
Neuberg (szollohegy) 481
Neuberg (= Uj hegy) 170
Neucker Weingarten (= Ujfoldi szollok) 253
Neue Aussatz 366
Neue Aussatz (szoUohegy) 188
Neue Theilung fdld (diilo) 63
Neue Zutheilung Weingdrten (* Szadovi) 82
Neugarten 481
Neugasse (= uj utcza) 187, 253
Neugebirg (= Ujhegy) 299, 301
Neugebirg (= Uj hegyseg) (szollo) 410
Neuhduslergasse (= Ujhaz utcza) 253
Neuhut (szollohegy dulo) 258
Neumuhle (= lij malom) 330
Neunhiigel 154
Neuriss 167
Neurisz 154
Neurit Acker 167
Neuriss A ecker 410
Neurisz duld 360
Neurit legeld 167
Neurit Wald 167
Neustiftberg 167
Neuviesenried (dulo) 257
Nevegy 34
Neveli dulld Zll
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Nevolyin (= Streitachenhiigel) 82
Nevtelen (patak) 212
Nezsai csaldd 463
Nichts brod (faluresz) 260
Nieder Baldhafar 19
Nilus folyo 348
Nodler Ferencz (biro) 483
Nogrdd (helyseg) 383
Nogrdd-Heves (megye) 483
Nogrdd megye 18, 39, 4 0 , 4 1 , 42, 70, 87, 88,
89, 95,104,106, 110,145, 146, 203, 204,
206, 219, 220,2S1, 282, 306,320, 356,
377, 401, 428,429, 437,456,462, 516
lasd meg: Neograd megye
Nogrdd vdrmegye 348
A^o////ose/145
Norinberg 300
no spicu Ried (= Inselsitz Sckem) 79
Noszvay Pygedy Mihdly ozvegye, Vdmosy
Erzsdbet (birtokos) 144
Nove vinograde (dulo) 432
Novina (= lij szollok) 428
Novi szadovi (szollo) 192
Novsa Andrds 280
Nudelgdslergewand 154
nudel utcza 154
Nussgraben Aecker (= dio arok fold) 410
Nussgraben szdllo-duld A13
Nustok 154
Nuszbaum Acker Ried (diilo) 371
Nyakas tetd Oegelo) 430
Nyakvdgo Csdrda 404
t^yaloka (szanto) 35
Nydr256
Nyaralo halom 443
Nyaraloifok 53
Nydras (erdoresz) 263
Nydrasfarka Ocaszallo) 262
Nydras kert 266
Nydras ret (dulo) 355, 356
Nydr (diUlo) 125
Nydregyhdza Oielyseg) 256, 2S6
lasd meg: Also Nyaregyhaza
Felso Nyaregyhaza
Nydri Istvdn 99
Nydri vdlgye (ret) 98
Nydrjas (erdo) 304
Nydrjasi (diilo) 303
Nydry B4la 266
Nydry csaldd (birtokos) 256,256
Nyavalyka lapos (ret) 512
nyeddm (hegy) 295
Nyerges (erdo resz) 295
Nyilas Ocaszallo) 367
Nyilasok (nadas) 439
Nyilasra duld (szanto) 367

Nyili tdbla (dullo) 375
Nyir 320
Nyiregyhdza (helyseg) 176
Nyiregyhdza puszta 178
Nyires (diUo) 356
Nyires erdd 354
Nyires legeld (diilo) 356
Nyirjes (diillo) 200
Nyirjes (erdo) 174
Nyirjes (legelo) 351
Nyirpalota 320
Nyitott utza 249, 250
Nyitra (megye) 18, 204, 518
Nyive dugacske (szanto) 192
Nyive ko Pomdzu (szollo) 192
Nyivo preko brda (szollok) 192
Nyomdsok Oegelo) 172
Nydgd (hegyoldal) 276
nyugati Gdbdly jdrds (dvflo) 267
Nyugati rdtfdld 51S
Nyughatatlan duld 368
nyugoti telkek (dulo) 327
nyulak szigete 99
Nyulas (erdo) 459
Nyulas (szollo hegy) 457
Nyulas (szollok) 426
Nyuzd vdlgy 445

Oaligvdrta (dulo) 342
0 bdngor (szollohegy) 110
Oberaigner Ferenc 269
Obere Gro^donauacker (« Gornye
dunavszke) 81
Obere Herrschaftlein Ackern (« Gornyi
lanacz Ried) 81
Obere Hidegkuterwegdck (= felso
Hidegkut uti foldek) 253
Obere Kirechendcker (= Szent Mihaly) 81
Obere Nuszbaum Aecker 481
Obere Stadtweg Acker 60
Obere Weingebirg 361
Obere Wiedensaum (=gomy priit) 82
Obere Wiesen (= Mali livoda) 82
Obere Wiesen Ried (dulo) 372
Ober Lovrer Wegacker (= Lovranszki put) 81
Obemydk Pdter (szemelynev) 407
0 Besnydi puszta 145
lasd meg: Besnyo puszta
Obesteri rit (diillo) 149
6 Buda Oielyseg) 44, 45, 59, 257, 258,259,
329, 335, 451,455,482,486
lasd meg: Altofen
Cicambria
6 Budai keriilet 291
dbudai kir. koronai Uradalom 45
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d Budai korona Uradalom 50,486
Obudai pripostsdg 242
dbudai s visegrddi koronai Uradalom 257
Obudai Sz.birdi keriilet 480
Ochsen Wiesen Ried (dulo) 372
Oschsenwiesen Ried (= Zabranyevina
bascha) 79
Ochsenzugen (Wiese) 61
dcsa (helyseg) 30, 33, 34, 119, 260, 261, 263,
264, 325
Ocsai hatdr 33
6 Csep (helyseg) 80, 81
d Csobdnka duld 87
ode Schume 79
Od hatdra (» hatartol kezdve) (diilo) 298
Od-kuk (= Rctre diUo) 521
Odputaduld 505
Odputai (diilo) 507
Odputa i- uton inneni) 506
od tdrnokiried 518
odvas kdrte fdk (= Suplye Kruske) (diUo) 432
Ofalu 333,463
dfalu (kertek) 124
()fen (hatar) 167
6-Gulya-kut 180
6 hegy (Altberg) 170
Ohegy 224

6 hegyi dulld 224, 280
Ohegyi szolld 311

6 hegyseg (» Altgebirg) 410
Ohegy sdgi szdlldk 188

Ohegy (szoUo) 9 1 , 93, 317
Ohne Wiesen (= prosz livoda) 82
OKicske (helyseg) 17,510
Okoztu (helyseg) 23
(5itur474,475
olajgydr 320
Olajoshegy 325
Olaj utza 249, 250
OMri legeld 128
Oldritd 128
Olasz orszdg 438
Oldalaljdrds (szantofold) 320
Oldal Alajos Oelkesz) 396
Oldal hegy 90
Oldali (dulo) 224
Olldri szdntdfdld 52
olldri td 52
Olldr neva lakos 52
Oltvdnyos szdntdfdld 266
Omalom 44
Omalomhegy 44

Omdr (erdo) 263
Omdri turjdn 262
OmdrKaszdlld

261
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Ones puszta 106
lasd meg: Ancs(i) puszta
Onodi CzudarJakab ozvegye Katalin 437
Onodi Czudar nemzetseg 437
Onody Sigmond 105
Opur 36
Opos (csaladnev) 39
Orban berg (szollo) 331
Orbdn pdpa 291
Orczy csaldd (birtokos) 443, 466
Orczy Gyorgy (birtokos) 444
Orczy Istvdn (birtokos) 467
Ordas Oielyseg) 117, 265, 266
ordasi tdltes 126
Orditd dulld 317
Orditd erdd 24\
Orditd nyilasok 315
Ordskirche Wiese 61
Orgovdn Ried (« Hellerstann Acker) 79
Orgovdny csdrda 317
Orgovdny (dulo) 317
Orgovdny (helyseg) 180
Orgovdnyi (puszta) 179,180,467
Orgovdny i tit 180
Orlovdcz (diilo) 298
Orlovdtz (dUlo) (= sas dulo) 432
oroszi kdptalani puszta 133
Oroszipuszta 134, 236
Oroszi sebes fok 134
Orosz (kaptalani puszta) 134
Oroszldny halom (dulo) 349
Oroszldny halom 346
Oroszld (diillo) 43
Oroszld (helyseg) 43
Orosz Mausoleum 454
oroszorszdg 454
orszdg ut 301
Orszdg uti (diillo) 148
Orszdg uton tuli Dalld 31,163
Orts-Ried (diilo) 371
Osskoropcsdny Sdndor (biro) 463
„Ostmuch" (helyseg) 40
OSakdsd Oielyseg) 333
lasd meg: Siikosd
Oszdm motki (= Gro/3e Kirchen Acker) 81
Oszdm mutki (= Breite Sandacker) 81
Oszana dolina 308
0 szerds kertek 91
(oszom livodd) (= Mit Wiesen) 82
Oszldr 446
Oszldr puszta 391
Oszlop kepi fdldek (= BUdstock acker) 254
Oszoly (diUo) 298
0 Szoromfdldek 363
Oszpora-hegy 449
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Oszpor (vezer) 449
Osztdly (hatarresz) 194
Osztora (hatarresz) 266
Osztricza (dullo) 93
Osztroluczky csaldd (birtokos) 40
Osztroluczky Jdnosne 41
6: temetd (* Sztaroblye) (dOlo) 298
6 Titdny (htly^)
412
lasd meg: Teteny
Otsai vdr 95
Oteenvald Menyhdrt 83
Ova (hatarresz) 333

Ocsodbuda (helyseg) 234
Okor csorda jdrds 407

Okordi (puszta) 24,25, 199, 200
Okor halom

All

Okorjdrds (dCUo) 38
OkormezS (dGlo) 430
Okortelek (dulo) 203
Olbeliek (birtokosok) 416
OUe (puszta) 158
Ordogallja (diilo) 67
OrddgAnya (szoUo diillo) 50
Ordog dgetd halom 346
Orddgkut

124

ordogluk (barlang) 288, 289
Ordog malom 176
Orddgtd 377
(Ordog) lit 124
Oreg Csokai hdz 512
Oreg duna myzim) 79, 228, 229, 426
dreg Dunai erdd 229, 230
dreg dunai erdd hdt 230
Oreg erdei irtds (dulo) 105
Oreg erdei oldal (dulo) 105
Oregerdd 513

dreg Falu (« Staro Szelo) 504
Oreg hegy 338, 474, 476, 518, 522
dreg hegyek (szollok) 138
dreg hegyi duld
n,m
oreghegyi szdlld 74, 105, 156, 268, 373, 465
Oreghegyi szdlldk alatti (dulo) 105
Oreghegyre dulld 522

dreghegy (szollo) 2 1 , 139, 207, 219, 233,
263,312, 336,357,428
OregJakab

Istvdn 355

dregKalvdria (diillo) 289
OregKovacsos (dullo) 38

HELYN£VTARA
dreg kukoriczds (dUUo) 375
Oregkutidald 248
dreg Pap hegy 482
Oreg rit 384
Oreg Sdkori imXo)

38

Oreg Sdrkdny-fa (szoUo-diillo) 438
Oreg szdlld 84, 205, 206, 380, 384,407

Oregszdlldhegy

(-Altgebirg) 253

Oreg szdlldk 33, 68, 289, 355
Oreg Temetd (dullo) 38
Oreg utcza 129
Oregy hegy 164
Or hegy 270, 271, 355, 356, 379, 380
Orhegyi dulld 220

drjeg 72, 76,119, 72/?, 127,238
drjeg erdd 75

d/yc^ (mocsar) 77,119
Orjeghegyi szdntdfdld
Orjegiduldll

75

Orjegi ingovdny 25
(Jr/cgi kaszdldk 76
Orjegi kertek 74

szj;?gr /e^eW 76
(5;7Cg parr 75
drjegre duld fdldek 75
drjeg vdlgy 71

<5rA:^«:)' (helyseg) 750, 267, 268,269,
304,406
lasd meg: Eorkeny
Erkin
Orkinyi Ferenczy Jdzsef (birtokos)
95,98, 123
Orkdsd (domb) 118
Ors (helyseg) 64
Orsbuda (helyseg) 234
Ors vezer (birtoka) 160
lasd meg: Eiirs vezer
Orszentmikids

354

lasd meg: Szentmiklos
Orvinyes sziget 262
Osduna 225
Os R(dcz)keve 370

lasd meg: Rackeve
Osszes dUlld 380

Osztdvir (dulo) 55
Othdz puszta 521
dt som rit 375
Otvds Jdnos 119

Ozijdtik Oegelo) 241

PEST-PILIS-SOLT VARMEGYE

Paagy (helyseg) 252
Pacdos Mihdly (biro) 138
Pacsirtahegy (= Lerchenberg) 378
Pacsirtahegy (szollo) 299, 301
Pacsirta tdi (diUo) 206
Pflczfl/(hegy) 416
Pdhi puszta 180
Pttjtakert (diiUo) 58
Pajtaken eldtti (diillo) 58
Pakony helysig 34, 471
P6krairA23
Pdkra (Ic6zs6g) 423
PdkrapartA23
Pdkra sziget 423
Pdkra telek 423
Paks266
Paksy Jdzsef Qtgyzo) 466,468
Palddics puszta 424
Palddits puszta 17
PalandGlld 198
Palasz (ncvu ember) 198

Paldm

Pald-hdtnS
Pdlbird Kaszdlo 363
Pdlhegyi dalld 220
Pdli csaldd S3
Palinkds (csaladnev) 236
Pali sziget 53
Pallak Mdtyds (jegyzo) 330
Palffy halom 514
Pdlffy vezir SIA
Pdl (orosz car, I . )
Palota (helyseg)'93,320
lasd meg: Rakospalota
Pa/o/fl/ (diillo) 93
Palotaikut (szantofold) 319
Palotaikut (diillo) 93
Pdl veszprdmi paspdk 291
Palya vdlgy (erdo) 163
Pdlyi (pasztor) 65
Pdlyi temetdse (domb) 65
Pdrtd (helyseg) 28,19«, 270, 271,277,
384, 399
Pdndi dulld 198, 385
Pdndi hatdr 3%5
Pdndi uti dulld (szanto) 384
Pdndi vdlgy 379, 380
Pandurenloch (erdo diillo) 50
Paruiur halmi (dullo) 206
Pandur halom 205
Pflncfur (kozseg) 341

Pandur (tanya) 305
pandur sziget 358
/%f/iA:ti/426
i>anA:Mr</fi//(y 425
/ten/wtevfl127
Pannonia 164,ASl,A55
panszki (= urasagi) diilo 504, 505

Pdnszki suma (erdo) 433
PapBila Qegyzo) 178
papberek 282
ftp CSBWC7 (nev) 228

Papdombja 53
Pap dald 1 A, 323, 346, 349
T'op en/c^'c 276
papfdld/e3Al
pap gatyja (forras) 336
pap gatyja hidja 336
Papharasztja dalld 240
Papharasztja (szolloje) 426
Pap hegy 46, 201, 292
Papikut (szanto) 320
Pap Istvdn (biro) 184
Papkaszdlds 133
Papkereszt (dulo) 210
Papkut (forras) 376
papkutgddre 338
Papkutiduld 321
Papkuti legeld 377
Paplapossa (diillo) 18
/Vzp /^nJif/ff (erdo resz) 307
Papnydrasi (diillo) 240
Papok Kaszdlldja 48
PapoA: (szanto) 319
Papp Z,asz/d 242
Pappsor (diilo) 458
Pflpp v67^ (dulo) 458
papp vdlgyi szdlldk 458
Papp v d / ^ (szollo hegy) 457

Pap rdt 438, 449
Paprdt (folyo) 48
Paprdti (diiUo) 38, 48
Papre/i szdlldhegy 295
Pap Samuel (birtokos) 404
Papsamu kopolydja 404
Papszeg (utcza) 437
Pap rava (dtilo) 358
Paptava (erdo) 358
Paptava (ret) 358
Pap rd 346, 348,423
papucs hegy (szollo) 20
Papvdlgyi dalld 198,224
Pap Zsigmond Oegyzo) 314
paradicsom (ucza) 307
lasd meg: Nemeth ucza

Paragrdt 134
Paraschantz Acker (= Sanacz) 81
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paraszt rit (= Bauern Wiese) 410
paraszt tir (= Bauern wiese) 188
paraszt utcza (= Bauerngasse) 187
Parlagidm) 115
Parlagi Gyorgy 97
Parlag Oegelo) 430
Pdrtds (gyUmolcsos) 229
Pdsti falurisz 194
Pdsztd 19
pasztor hegy 177
Pdsztorhegyi duld m
pasztor jdrds kipi (erdos^) 253
Pdsztor Mihdly 242
Pdsztorriti dulld 241
Pata 120
Patachich Gdbor Kalocsai $rsek [Grof] 199
Patacsics Addm Kalocsai Brsek 73, 76, 77
lasd meg: Patasich Adam
Para/Oielyseg) 117
lasd meg: Dunapataj
Pataj Oielyseg) 23,119
lasd meg: Dunapataj
patak fdldek (duUo) 289
Patak fd (szollo hegy) 457
Patasich Addm kalocsai irsek 153
lasd meg: Patacsics Adam
Patay csaldd (birtokos) 142
Pdtranovits Ferentz (biro) 523
Pdttina Oegelo) 518
Pdty 4 8 , 4 9 , 62, 253, 272, 213,274, 409,
410,414
PdtyerEck 253
Pdtyer Wegaker 61
Pdtyi fdldek 62, 409
Pdtyi (hatar) 48, 62
Pdtyi hegysig 410
Pdtyi hid 187
Patyi5zdg2S3
Pdtyi ut 187, 409
Patyom (szanto) 133
Pauer Jdnos (tisztelendo) 288
Paulenydk hdtul (diillo) 478
Paulevics Jdnos 42,43
Paulinusok 463
Pavaitska Endre 101
Pdvleduna (szinto) 333
Pazderjasi diillo 478
Pazsak 147, 3i7
Pazsak dUlld 144
pazsaki forrds 335, 336
pazsakikut 335
Pazsaki rit 9S
Pazsit (szantofold) 96
P^ce/ (helyseg) 275, 276, 277
lasd meg: Peczel
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Pechli duld (mocsar) 154
Pichy csaldd 136
PecU (csaladnev) 277
Pecserikdz duld 52
Pecser\ 52
Piczel (helyseg) 84, 176, 223, 275, 276, 314
lasd meg: Pecel
Piczeli at 85
Piczeli uti dalld 85
Pik Mihdly (biro) 378
Peller Qauo) 484
Pellusium (kozseg) 288, 289
lasd meg: Pilisszentkereszt
Pemithegy 327
Pendel hajtd csdrda 376, 377
Pening Istvdn 258
Pintek domb (temeto) 35
pentzi hatdr 96
pinzes dulld 163
Pinzlyuk (diUo) 247
Perbaler Weg Acker (= Perbali ut foldek) 254
Perbdler Wegaecker {= V^x\ii\i uti foldek) 188
Perbal Oielyseg) 253,415, 416, 430, 431
perbdli (cido) 187
perbdli fdldek 187
perbdlibatdr 188,416
perbdli Oiegyseg) 188
perbdli Oiid) 187
Perbdlra vezetd ut 181
perbdli uti fdldek (= Perbaler
Wegaecker) 254
Parbdli ut fdldek (= Perbaler Weg acker) 254
Perczel kutja 19
Perczel Moor Magyar Tdbomok 19
Pereg Oielyseg) 278,279,279, 311, 312,513
lasd m^g: Viragos Berek
Virig Pereg
Peres alljai mezd 135
Peres (diUlo) 4 3 , 4 8 , 1 0 4 , 163
peresi dalld 280
peresi rit 308
Peres kuti dalld 145
peresoldali dalld 48
Peres szdlldhegy 245
Peres vdlgy 214
Perjeir 510
P«?rd (rdcz vezer) 18
p«rva do///ia (dUl6) 505
perva dolina (= dso volgy) 505
Pest Aradiorszdgut 30, 137, 260,268
pest bajai orszdgtit 107, 338
Pest BajaiutlA
Pest Budai Keralet 131, 354
Pestbuda (varos) 432
Pest Czeglidi orszdg ut 449
Pest felali dulld 320
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Pesti budai kerulet 280
Pesn hatdr 176, 335
pesti hegyi (szollo) 274
Pesti jdrds
30, 33, 35, 46, 6 5 , 1 3 0 , 1 3 1 ,
137,141, 148, 151, 156,172, 173, 174,
190, 198, 223, 226, 233, 234, 256, 260,
267, 278, 280, 282, 303, 325, 331, 387,
388, 392,406,440, 445, 447, 471
Pesti Idnchid 516
Pesti mdly ut 416
Pesti-Orszdgut 181, 331
Pesti Tdrvdnyszek 57, 294
pesti ut 78, 85, 308, 392
pesti ut dulo 111, 260
Pesti ut fdldtti diillo 85
pesti Uti dullo 156
Pesti utza 448
PestKassaiorszdgut 165, 209, 210, 219
Pest Kecskemeti orszdg lit 148,149
Pest kerulet 378
Pest Lembergi orszdgut 105
Pest Losonczi vasut 111, 219
Pest megye (az egesz szovegben folyamatosan)
Pest orszdguti (diillo) 389
pest szolnoki orszdg lit 244,447, 471
Pest Szolnoki vasiit 471
Pest vdzi orszdgut 375, 376
Pestvdrmegye 87, 95, 257, 260, 321, 405,
436, 443
Pest (varos) 44, 50, 59, 105,107, 141,190,
209, 212, 219, 223, 227, 257, 260, 267,
268, 306, 316, 318, 319, 320, 327, 335,
349, 370, 379, 385, 406,415,416, 436,
440,442, 444,445, 448,449,463, 471,
474, 482, 511
Peszir (helyseg) 138,150, 325, 408
Peszdri hatdr 138
Peszdri puszta 407
Peszdr puszta 148,406
Peszkovi (diUo) 191
Peterdi Jdnos (ref. pap) 98
Peter ds Pdl ucza 301
Piteri (csaladnev) 245
Pdteri (helyseg) 152, 245, 280,257,471
lasd meg: Peterka
Pdteri puszta 332
Peteri putri csdrda 280
Pdterka 280
lasd meg: Peteri (helyseg)
Peter Kirdly 277, 523
Piter major 303
Petersberg 542
Pitersbergried (kaszalo) 257
Petersberg (szollo) 258
Pethes Jdnos 268
PethS Andrds (biro) 196
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Peti Radi szdntdfoldek is ritek 287
Petlovdtz (diilo) 88
Petneki Ferenc (plebanos) 448
Petdfy Sdndor 206,206,
Petrdnyi Jdnos 408
Petroczy Gabriella (birtokos) 223
Petro Mihail (Bho) 21
Petrovits Piter (hiio) 193
Petz Bemdt 11
Pfostenduld 154
Philipp mqor 303
P/ii/pes (csalad) 133

Pieskovistye 128
Pikd sziget 262
(Pilisjhorosjend (helyseg) 59, 60, 186
lasd meg: Jend
pais Csaba (helyseg) 59, 253, 284, 285,
344,414, 415
Pilis Csabai ut mellett szdntdfoldek 287
Pilis (hegy) 87, 284, 286, 287, 28&, 291
Pilis hegy alatt (dffllo) 289
Pilis hegy alatt Oegelo) 287
Pilis hegy (erdo) 287
Pilis Oielyseg) 28,174, 256,270, 282,283
Pilisi apatsag 255
Pilisi erdd 483
Pilisi hegy 288, 289
pilisi hegyIdncz 59, 451
Pilisi jdrds 2 6 , 4 4 , 4 8 , 50, 59, 6 1 , 63, 78,
87, 167,186, 191, 217, 252, 257, 258,
272, 284, 286, 288, 289, 291, 294, 297,
299, 329, 344, 360, 367, 370, 4 0 9 , 4 1 1 ,
414, 420,425, 430, 432, 435, 436, 451,
480, 484,486,487
pilisi keriilet 59, 80,451
Pilis Mardthi Ocolostor) 292
Pilis megye 59, 252, 451
Mis (puszta) 282
Pilisszdntd (helyseg) 284, 286, 287,287,
291,297,414
(Pilis)szentivdn (helyseg) 344,345
lasd meg: Szent Ivan
msszentkereszt (helyseg) 288, 289, 290,
291,293, 297,414
lasd meg: Bellicum
Mlinki
Pellusium
Szentkereszt
Pilis Sz(en)t Keresztre ut 281
Pilisszentldszld Oielyseg) 291, 292, 2 9 3 , 2 9 i
lasd meg: Szentlaszlo
Pilis Sz(en)t Ldszldi O^olostor) 292
Pilis vidik 414
(Pilis)vdrdsvdr (helyseg) 484
lasd meg: Vorosvar
Uliszki Gydrgy 90
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Pillatushegy (diilo) 338
Pillmayer Antal Gegyzo) 189, 411
Pincehegy 295
pinczek 74
Pinczes godor 404
Pincze volgy (szollo hegy) 457
Pinter (dullo) 38
pinterhegy 21A
Pioczds (diQlo) 18
Pipis halmi (diillo) 244
Pipis halom dullo 46, 303
Pipishegy (szolo) 317
Pipismdj (diilo) 516
Pirbaum Miklos (jegyzo) 387, 390
Pirka rdti dulo 118
Piska Ried 79
Piskeiimo)
125
Pivdrom Ried 79
Plachtinszki (csaladnev) 282
Piaeskovdcz (diilo) 88
Ptandista 217
Pldndistye nagy legeld 128, 729
Plattenstein dulld 301
Plintenburg (helyseg) 480
Plocsa (diilo) 87
Pochuk csaldd (birtokos) 40
Pocsik csaldd 41
lasd meg: Poshyk Benedek
Pdcsmegyer 287, 294, 296,296
Pdcsmegyer hatdra 363
Podaginobrdo (dulo) 298
Poc/ Brdine (dulo) (= hegyalatti) (dulo) 433
Podguvnon 217
Pocf/rj (diUo) 298
Podjaszenovobrdo (diilo) 298
Podkamen (dolina) 518
Podkamen (hegy) 298
Podkamen (= Kohegy) ( diilo) 298
Pod Kerekesom (dulo) 88
Podmaniczky Andomo [Baro] (birtokos) 196
Podmaniczky csaldd (birtokos) 40, 4 1 , 495
Podmaniczky Geiza (birtokos) 194
Podmaniczky Jdnos (birtokos) 41
Podmanitzky csaldd 316, 492
lasd meg: Aszodi Podmanitzky
barot csalad
Podmanyitzky csaldd 41S
Podpanszki duld 504, 505
podpanszki (diilo) (= Urasagi alatti) 505
Podpreslistye (domb) 192
Podrasztikum 218
Podstdvku 91
Podtersevje (diilo) 88
Podvinograde (= szollohegy alja) 433
Podvinogrdd 218
Podvogyom 217

HELYN^VTARA

Po;jfl«A:fl (diillo) 9 1 , 356
Pohibuj maczkdi (dOlo) 206
Pojtvai duld 52
Pojtvaitd 52, 53
Pdkahegy (szanto) 384, 445
Poklos-er imo) 118
Poklosi Rit 215
Poklos (to) 419
Pokolhegy (varosresz) 311
Pokol tanya 136
Pokolvdlgy 109
Pokolvdlgy (berek) 276
Pokolvdlgy (ret) 456, 458
Pokornay Sdndor (jegyzo) 347
Poldk Mdtyds (szolgabiro) 345
polgdrdipuszta 11,199, 467
Polgdrdi szel (diillo) 200
Polgdr Ferenc (jegyzo) 196
Polgdr Lajos 304
Polszke bdstye (= kiilso kertek) 433
Polydna (dulo) 88
Polyana (szollo) 192
Pomdz fele fekvd szdlldk 192
Pomdz (helyseg) 87, 191, 192, 293, 297,
298,298
Pomdzierddk 483
Pongrdcz Gydrgy (piispok) 37
popgdt (diillo) 289
Popovicza (= Hutweide Zwischen Fasangarten
Strassen) 82
Popovits Vikentic (piispok) 80
Poppel Kdroly (jegyzo) 447
poros fdldek (= Prike porosi) (dulo) 432
Poroska guszta (dulo) 433
Poshyk Benedek 41
lasd meg: Pocsik csalad
Poson 17,352
lasd meg: Pozsony
Posta duld (= Postina diilo) 506
posta tanya (diilo) 195
Posta ret 149
posta ut 458
Postina duld (= Posta diilo) 506
Postwiesen 284
Potentiana (romai varos) 501, 506,508
Pdtharasztipuszta 235
Pdtharasztja (kozseg) 256
Pdtharaszt (puszta) 440
Potocska Jdnos 225
Potom (utza) 250
Potronci retek 287
Potskai Gergely (birtokos) 333
Povarist (= Teufeld Xcker) 81
Povedak Istvdn (plebanos) 161
Pozsdrike (dulo) 433
Pozsega (megye) 499

PEST-PILIS-SOLT

Pozsony (varos) 297
" lasd meg: Poson
Pdrbdl (erdo) 359
pdrbdl sziget 358
Pdr6s (diillo) 173
Pray Gyggy 47
Preka (= Untere Kirchenacker) 81
Preke (dulo) 191
Prekobrdicze (dulo) 298
Prdkd csaldd 256
Prekodolina 217
Prenoszil Sdndor (jegyzo) 177
Prdsltdz fdldtti dald 69
Presshduser ASl
Preszdolina (= volgyon keresztiU) 518
Preszkulye 218
Prezanek (hegyen keresztiil) (szolo) 520
Prhleviszka dald 212
Prhleviszka (mezo) 212
Pribelszki (csaladnev) 282
Prielohe (= hegy orom) 307
Prike (dvQo) (= irdnyos foldek) 432
Prike porosi (diflo) (= poros foldek) 432
PriZvonicz (diUlo) 91
prohibuj maczko 205
Promontor (helyseg) 2 6 , 7 8 , 299, 300, 302,
412, 420
lasd meg: Budafok
Promontorium
Promontori hatdr 26
Promontorium (helyseg) 299, 300, 301, 302
lasd meg: Promontor
Promontdrium puszta 300
Promontor puszta 299
Pronaif Albert [Biro] (birtokos) 3 8 1 ,
382,418
Pronay (birtokos) 214, 215, 347
Pronay csaldd [Baro] 20
Pronay Gdbor (birtokos) 381, 382,418
Proszinaimo) 191,506,507
prosz livodd (« Ohne Wiesen) 82
Prosznydszke 131
Prisznyei (dvillo) 20
Prosznyo (szanto fold) 21
PuchaiMarczibdny (birtokos) 329
Pullant Istvdn (jegyzo) 340
Puratsik (hatancsz) 333
Puroviti Agoston (bir6) 519
Puskdr (nevii ember) 46
Puskdr vdlgy 46
Puszta-Acker ASl
puszta alag 114
Puszta Cseldte 516
Puszta-edrs 431
Pusztafalu 71,504
puszta falu partj'a 489

VARMEGYE

Puszta hegy 295
PusztaHagl ASl
Puszta-Jend 186
lasd meg: Jeno
Puszta kis megyer 381
Puszta Monostor (helyseg) 347, 349, 362
puszta monostori dulld 362
Puszta Nagy Kartal 196
Puszta Piteri 280
puszta Rdtdth 321
lasd meg: Vacratot
Puszta Szent Ivdny 279
puszta szent Jakabi hatdr 341
Puszta Szent Mdrton (helyseg) 401,402
Puszta Sz(en)tMihdly 93
Puszta szdlld Oegelo) 212
Puszta templom 45, 174, 514
Pusztatemplom (diillo) 34,428
Puszta templom mellett (diilo) 303
Puszta templom (szinto) 138, 200
Pusztavacs Oielyseg) 303, 304,304
Puszta Valkd 469, 478
Puszta zdmol (falu) 49
Pusztazdmor (helys6g) 499, 518, 522
Putri domb 35
Pankdst halom (dUlo) 368
Paspdk (helyseg) 306, 309, 374
lasd meg: Piispokhatvan
Pas Hatvan (hatara) 305, 306
Paspdk Hatvan (helyseg) 21,40, 305, 306,
309,309, 373,428
lasd meg: Piispok
Paspdk-hatvdnHydX^) A19
Paspdkmdl 243
(Paspdk)-szildgy(helysig) 273,450
lasd meg: Szilagy
Quatra HolztheU (= Quatristye) 82
Quatristye (= Quatra Holztheil) 82

Raaddsi (dullo) 249, 250
Raaska Baldzs (birtokos) 252
Rab Istvdn (biro) 164, 491
Rab Jdnos A91
Rdckeve (helyseg) 26, 310, 3 1 1 , i 7 2 , 369
lasd meg: Keve
Kevi
Kovin
Kovin
Kiskevi
C5s-Raczkcve
Raczkcve
Raczkevi
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Rdcz-Almds (helyseg) 227
Rdcz csdrda 149
Rdcz Geor^ (diilo) 154
Rdcz halom 205, 262
Rdczkereszturi hatdr 505
Rdcz Kereszturi Szent Mikldsipuszta 499
Rdczkeve (helyseg) 80, 278, 310, 361, 367
lasd meg: Rackeve
Rdczkevei Duna dg 98,107
Rdczkevei hatdr 366
Rdczkevei karulet 78,217, 360, 365, 367, 370
Rdczkever Wegacker Ried (diil5) 372
Rdczkevi (helyseg) 26, 228, 310, 311,
312,432
lasd meg: Rackeve
Rdczkevi jdrds 80
Rdczkevi sziget 310,432
Rdczkevi szolgabirosdg 432
Rdczkevi uradalom 79, 227, 228, 299, 300,
365,371
RdczkuH (diilo) 206
Rdczokzugja (» Raitzenwinkel) 420
Rdcz szdllds 400
Rdcz Szent Miklds (hatar) 505
Rdcz Szent Miklds puszta 499
lasd meg: Rakos Szent Miklos puszta
Szent Mikl6si puszta
Rdcztemetdi dulld 416
Ricz templom 142
/idd (helyseg) 110, 373
Rjida (helyseg) 34, 325
Rddai ere 399
Rddai (grof) (birtokos) 169
Rddai puszta 34
lasd meg: felso-Rada puszta
rddds fdldek 308
Rdday csaldd 34
Rdday Pdl 159,27.7,47.2
RddierddlAl
Rddi hatdr 207
Radimeczky Mihdly (jegyzo) 190, 440
Radmuhl (diilo) 257
Radnai hdgd 468
Radosevica (diilo) 298
Rafai szdk 200
Raffai sziget 119
Ragddiduld 368
Ragusa (varos) 501
Raitzenwinkel (» Raczok zugja) 420
Rajna 370
/JdAJjz patak 295
/Jiiitdcz/
200
Rdkdczi sdnca 327
Rdkdczy (birtokos) 164, 180. 187, 265, 266,
328,492
Rdkdczy (csalad) 495

HELYNEVTARA

Rdkdczy Ferenc 01.) 17, 28,34, 36, 137,
223, 266, 477
Rdkdczy Gydrgy (11.) (fejedelem) 173
Rdkos 91,317, 438
RdkosCsaba (helyseg) 84,130, 131, 223, 313,
314, 315
lasd meg: Csaba
Rdkos Csabai hatdr 21S
Rdkos folyd 275,276, 314,318,320, 321,
335, 336, 377
Rdkos forrds 144
Rdkosi csdrda 375, 376
Rdkosi malom 316
Rdkoskeresztiir (helyseg) 130,131, 176, 314,
316, 317, J i 7
lasd meg: Keresztur
„Keresztut"
Rdkos kdz 314
Rdkos mezeje 335
Rdkos Mezd 319, 320
Rdkospalota Oielyseg) 318, 319, 320,320,
442,442
lasd meg: Palota
Rdkos palotai hatdr 318
Rdkos palotai ucza 442
'Rdkospatak 147, 116,315, 317, 320, 315
Rdkos rdt 321
Rdkos Szent Miklds puszta 499
lasd meg: Ricz Szent Miklos puszta
Szent Miklosi puszta
Rakos utza 314
Rdkos vdlgy 316
Rakottyds rdt 315
Rakotyasi duld 394
Rakovacz (szoUok) 192
Rdskay (csalad) 97
Rdsskay nemzetsig 95
Rdsztovds (hatarresz) (szinto) 333
Rathdt (helyseg) 376
lasd meg: Ratot
Ratold (szemelynev) 322
Ratos neva rabid 505
Ratosova dolina 505
Ratos vdlgy 505
Ridtdt Oielyseg) 309, 321,322, 355
lisd meg: Rathot
Ratoth
Vdcratot
Rdtdth fele vonulo diillo 90
Rdtdth Oielyseg) 90,110, 321, 322, 356,
474,476
lasd m6g: Rit6t
Vacritot
Rdtdthi dulld 315
Rdtdthi hatdr 376
Ratzische Weg Acker (= na piska Ried) 79

PEST-PILIS-SOLT

Rdvna duld 502, 504, 507
Ravne Sume (diilo) 88
Rector vdlgye (- Rektorska dolina) 91
Redl Gyulc Qegyzo) 418, 419
Regdly Nep Jdnos (foparancsnok) 223
Rdgi Erdd 380
rigifalu 129
Rdgihegy szdlldk (diillo) 149
rdgi kenderfdldek 203
Rdgi kut dulld 46
rdgi miszdrszik utza 112
Rdgi orszdgut melletti diild 69
Rdgi szdlld hegy 46
Rdgi szdlldk (» Sztare vinograde) 433
Rdgi szdlldk (diilo) 96
Rdgi szdld 352
Rdgi temetd 130
Rdgi templom hegy 46
Rdgi tempiom hegy dulld 46
rdgi templom hely (= Alter KirchoO 158
Reglrohr (dOlo) 331
Reigel Morast 154
Reka (AttUa neje) 323
Rdka (dulo) 87
Rdkas (helyseg) 18, 323, 324,324, 444
lasd meg: Zagyvarckas
Rekedt td 423
Rekesz dald iiii) 352
rekeszi (diilo) 249, 250
Rekettyds (diilo) 34
Reketyisi kaszdld 135
Rekety^s (mocsar) 295
Rektorska dolina (= Rector volgye) 91
Remanencia 131
Remete dulld 145
Remetehegy 254
Remetehegyi erdd (= Einsiedlerbergwald) 253
Remetehegyi ritek (= Einsiedlerbeigwiesen)
253
Remetehegyi szdlldk (= Einsiedlerberg
Weingarten) 253
Remete vdlgy 446
Remiz diild 58
Renkovcze (diflo) 298
Ripdshegy 380
Ripds Pdl 279
Risd Ensel Sdndor (ifj.) 38, 260
lasd meg: Enzsel Sandor
Rit dal'd 90
Rit fdldek 68,471
Rit fdldek (= Wiesen Aecker) 410
Rit fdldtti dulld 85
Riti dulld 314
Retifdld (= Wiesen Aecker) 188
Ritkdz (szanto) 320
Ritoldal (diUo) 207, 465

VARMEGYE

Ritpdtlik (dulo) 316
ritre dUlld 522
Ritrefdrd (dulo) 346, 349, 419,458
Ritrejdrdk alatti (diflo) 346
Ritszil (diHo) 43, 58
Ritvdlgy 518
Rivay Judit 357
Rivay Simon 445
Rivbeli szdlldk 481
Rivbir (htlyxg) 112,328
Riv (dulo) 38,115
Revet dulld 474, 476
revet lapos 356
rivhdt 423
RivKas (helyseg) 323
lasd meg: Zagyvarckas
Rezit puszta 343
Ribnicsek erddk 287
Ribnicsek (szanto) 287
Richter 26
Ricsa (diilo) 87
Riesz Jakab (jegyzo) 413
Rlkatd liget (erdo) 163
Rimandczy Kdroly Ocgyzo) 164
Rimi puszta 247
Ritz Johann 254
Rivnitza (szanto) 333
Rdber Kdroly (jegyzo) 427
Rdbert (ersek)570
Rddi (szollohegy) 241
Rogozsa (ret) 192
Rohanka (diUlo) 407
Rdka kanonok 455
Roka kdz 249
Rokalikak lapossa 108
Rokalukas (diDo) 342
Rokaluk (szanto) 378
Rdkalyukas duld 18
Rdkalyuk (diflo) 43,135,174, 458
Rdkalyuki (dm) 149
Rdkds (szanto) 34
Rdkaszigeti dulld 240
rokkds (er) 134
Rdkuszi duld 45S
Rdma (varos) 414, 451, 455, 4SJ
Rdmaiiit 502
Romhdnyi Istvdn (hix6) 418
Roncsa Ronoszi (szanto) 287
Roncsd td 423
Roos Kdroly (biro) 196
Rosenkreuz dcker (= Rozsakereszt) 254
Rosenthdl N. Otto (birtokos) 495
Ross szdllds (d(ilo) 331
rostds vdlgy 96
Rosty m duld 499
Rossz csdrda diild 185
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Rossz dereku dulld 33
Roszisz rit 430
Rosznyiszko (= Kolesfold) 518
Roth Addm (nejc) (birtokos) 93
Rotheinsidler kut (szollo) 258
Rothe-Kreuz Stockdcker (szanto) 485
rather Steinriegl 168
Rdtkut 195
Rottler Sdndor (birtokos) 495
Rovinai (dulo) 224
Rovnya duld 20
Rovnya (szanto) 21
Rozgonyiak 439
Rozsa (berk) (kaszallo) 200
Rdzsa csdrda 39
Rdzsahegy 292
Rdzsahegy (diillo) 200
Rdzsahegyi szdlldk 523
Rozsakereszt (» Rosenkreuz) 254
Rdzsakut dulld 33
Rdzsa Uszld (biro) 201
Rozsds duld IS
Rdzsds dulld 2AI
Rdzsds (hatarresz, szanto) 444
Rozsd sziget 363
lasd meg: Szentendrei sziget
Rozsfdld dOlld 419
Rdgesi (birtokos) 144
Rdgds dulld 144
Rdvid dulld 90
Rdvid dUlld (= Belso diiUo) 383
Rdvid kdz 249
rdvid td (ret) 307
Rudniszky Kristdf (jegyzo) 165
Rudolf (cii&zai) 179,182
Rukel Lenhardt (eskadt) 434
Runde Morast (mocsar) 154
Riippa (diilo) 87
Rutskai Andrds (jegyzo) 416
Ruttkay Sdndor 131
Ruhestd 136
Sadri (helyseg) 325
lasd meg: Siri
Sadri (puszta) 331
Sachsenfeld (= Albertfalva) (helyseg) 26,26,
299,300
Safan Insel Acker (= u demjakam Ried) 79
Sdfdrutza 112
Sdg (helyseg) 270, 379, 385,386, 394
lasd meg: Tapio Saagh
Tapio Sag
Tapio Sagh
Sdghi ut 392
Sdgod (szanto) 333

Sajgd (er) 385
Safgdi dOlld 3S4, 385
Sajgd (kaszalo) 384
Sajkd (szollo diillo) 50
Sajnovicz nevQ birtokos 520
Sajnoviczova Studna (kut) 520
Saftvdlgy (szanto) 21
Sak Morast 154
Sdkor fokai (dmo) 38
&j*o/fdii/<yil2
5if*or (nddas) 328
Sakrak Gydrgy 218
Salamon (kiraly) 239, 240, 473,
475,-^^J
Salamonsthurm 480
Salamon tomya 480,482, -^55
Salamon utcza 480
Sfl//»erif;titerl54
(birtokos) 261
SaM hegyi dulld 261
Salldsdr puszta 401
^dma hegy (szolo) 369
Sambicus dedk 487
Sambucus 488
lasd meg: Zsambek
Sambucus, Johannes 488
Sandcz dulld 499
Sandcz (* Paraschantz Acker) 81
Sdncz (dfflo) 458
Sdnczhegyek 265
&'ncz/ Jii/d 503
Sanczi szdldk 504
Sdncz (szolo) 499
Sandberg 189, 284
Sandbergen (= Buczka dUlo) 79
Sandbergh Acker 167
Sandbergl Oegelo) 167
Sandbldsz ack 254
&m/ (diUo) 257
Sandgruben Acker (diilo) 60
Sdndor halma 65
Sdndorhdt (diUo) 54
Sim/or Afdr [grof] (birtokos) 421
5if/ic/or (nevtl egyen) 65,512
Sdndor sziget 512
Sandriegel 410
Sdnta csaldd 417
Santa Gydrgy (orkcnyi postamester)
(birtokos) 268
Sdntha major 416
Sanyisnya (hatarresz) 333
Sdpi halom 423
Sap Oielyseg) 21,391, 392, 394
lisd meg: Tapio Sap
Sapi Josef (biio) 165
Sdpiut 96, 276
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Sapi volgy 21
Sdregyhdz 108
&7>/mJ (kaszalo) 107
Sdrfok 53, 127
Sdrfii (szantofold) 319
Sdrga Gydrgy 462
Sdrgodor dullo S%
Sdrhalom 510,515
Sari (hatar) 262
&>/• (helyseg) 65, 138, 325,i2<J
lasd meg: Saari
Sarkadi Jdnos (eskutt) 296
Sdrkdny heveres 107
Sdrkdny Kdroly 39
Sdrkdny rugds (legelo) 276
sdrkdny rugdsok (hegyoldal) 282
sdrkdny to (kobolya) 126
Sdrkdny vdlgy 392
Sdrkdz 73, 74, 76, 117, 133, 151, 153,
236, 341, 342
Sdrkdzi siksdg 73
Sdrkdzvideki lapdly (hatarresz) 71
Sarldsdr 408
Sarldsdr puszta 408
Saroksdr 331
lasd meg: Soroksar
Sarok utcza 158
Sdros er dalio 58
Sdros lapos (diilo) 349
Sdroslaposi (diilo) 346
Sdros lapos td 346, 348
Sdrpatak (szollok) 426
Sdrszeg (utcza) 437
Sdrtufok (folyo) 134
Sdrveg (varosresz) 19
Sdser 230
Sds-eri legeld 230
Sas (csarda) 501
Sas diild (= Orlovatz dulo) 432
Sasdeszek (diilo) 273, 476
Sdshagymds sziget (kaszallo) 261
Sashalom 18, 268,282
Sasliegy 181,518
Sashegy (= Adlersberg) (szolo) 299, 301
Sashegyi dulld 181
Sasheverd (dulo) 342
Sasits Jonathdn 88
Sdska Imre (biro) 66
Sdskdshegy 108
Sastyin drak 85
Sastyin (csaladnev) 85
Msu//es (szolo) 295
sdtorfa 243
Sdtorfdk dulld 240
Sdtorhegyi duld 261
Sdtorhegyi turjdn 262
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Sauhaum (diillo) 50
Sauberg Oegelo) 481
Sauer Josef (jegyzo) 488
&iM/fl/i Jfa/J 167
Sauloch Acker 167
Sd'umgeecke (=gdmb6cz vagy sarok
utcza)158
Saumarast (diilo) 331
Sau sollen dulld 440
Sauvinkl dulld 301
Sauvinkl (szolohegy) 481
Savanyu dulld 407
Savoyai Jend (herceg) 2<5, 302
lasd meg: Engen Sabaudi
Eugen Savoji
Szavoy Engen Albert herczeg
Schafbrun fdld (diilo) 63
Schafflerhof Acker (= zomejurom
Ried) 79
Schaflerberg (diUo) 331
Schaftreb 154
Schaltendcker (= Zart foldek) 25-^
Schambeck (helyseg) 487
lasd meg: Zsambek
Schanzdkker 154
Scharfenek dulld 301
Schattenthal 482
Schatzgruben 62
Schatzgrubenbergkette 63
Schavoki-Vinohradi (szanto) 289
Schenk (Kissing) 45
;ic*er (= Malabara kod suma) 82
Schiroki Idndcz Ried (= breite Herrschaftlein
Acker) 79
Schlagbaum (dulo) 331
Schldgl Aecker 188
Schleifstein-hegy erdd 63
Schloszberg (= Magas var) 480
Schloszgarten 482
Schloszgarten (hegyek) 482
Schlundg(asse) (= Melyscg utcza) 253
Schlungh ter Ack er 161
Schlunghter Weingarten 167
Schmalc Wiesen dulld 301
Schmalzdck(er) (= Zsirfoldek) 254
Schmalzherg 189
Schmalz Insel Oegelo) 248
Schmeltz Floridn (jegyzo) 26
Schmelzberg (diilo) 60
Schmidt Anton Richter 453
Schneckengrahen Weingarten (= csiga
aroki szollok) 253
Schneidertretplacz 155
Schnekenherg (kaszalodulo) 257
Schoder (diilo) 257
Schddi Bogenhdt (dullo) 50
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Schddi (szollo dullo) 50
schddi szdlld hegy 50
Scholmar (helyseg) 329
lasd meg: Solymar
Schomdr (helyseg) 329
lasd meg: Solymar
Schorberger olaj malom 319
Schossberger (birtokos) 320
Schottner (birtokos) 187
Schottner szerzet 409
Schram Samuel (biro) 170
Schrolln iiker duld 360
Schulenmeistergriinwald (erdo) 365
Schumicza (diilo) 87
Schuster Andreas (JtSchiex) 157
Schusterwiesen Eichriegl 482
Schult csaldd (birtokos) 481
Schult Dobos (birtokos) 481
Schvaboki-Vinohradi (diiUo) 289
Schvdb orszdg 486
Schwabenberg (szollo diillo) 50
Schwdbhegy 62
Schwartzwald 486,487
Schwarzenberg (szolohegy) 481
Schwarzwdden (jaras) 412
Schwarzwdd kerulet 252
Schwarzwald (tartomany) 153
Schwdb orszdg AOS
Seberoi diild 111
Sebesfok (= Bezzavafok) 128
Sebestyen (csalad) 100,101,102
Sebestyen (nevii ferfiu) 100
Sebestydn sirja 100,102
Sechsstritt Acker (diilo) 60
Seel (csaladnev) 400
Seiber Mihal (jegyzo) 385
Sejczei erdd 459
Sejcze (szollohcgy) 457
sejke pde (= Mlecseta) 125
Selem Jdnos (jegyzo) 319, 320
Selyem-erdd 181
Selyemerdd dulld 181
selyem ret 375
Sembery Ferenc 269
Semlyesdja 439
Semlyespart (diilo) 139
Sereshegyi szdlldhegy 295
Serfdzd (szemelynev) 376
Serhdz datti duld (ret) 105
Serkeszek (diQlo) 18
sertes halom (dulo) 491
Sertesjdrds (szolo diilo) 68
Sertschin (= Csetri motki) 82
Sertyogds (erdo) 384
sessid fdldek 228
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Setet csddd417
Sholmdr (helyseg) 329
lasd meg: Solymar
Sibrik (hegyek) 482,483
Sido (puszta) 492
lasd meg: Zsido
Siebenklafter 188
Siebenleinquand (diilo) 331
Sigmond kirdly 312
lasd meg: Zsigmond kiraly
Sikdrhdti dulld m
Sikdros nyilas 315
Sikdros retek 311
Sikdtor 94
Sikdtor (diillo) 93
Sikdtor (puszta) 140, 319
Silberberg (diilo) 60
Silezia 112
Simetberg (= Simon-berg) 481
Simon-berg (»= Simetberg) 481
Simonfa (helyseg) 228, 230,232
Simonfai (hatar) 229
simonfai ret 228, 229, 230
simonfai rev 229
simonfai telkek 229, 231
^monfdva 232
Simon Jdnos (biro) 300
Simon Pdl (biro) 486
Simon pecsi puspuk 31
Si mon tsits csddd 417
Sina [Baro] (birtokos) 101, 102
lasd meg: Szina
Sina Gydrgy [Baro] (birtokos) 219, 267, 521
Sinai hegy (szollo) 40
Sina Simon [Baro] (birtokos) 57, 84, 85, 130
132,144, 146, 176, 190,196, 202, 203,
212,219, 267, 381,400,503
Sink (Kissing) 45
Sinka Gdbor (Rekasi gulyas bojtar) 323
Sinka halom 323
Sinka halomi dulld 245
Sinka Jdzsef (eskut) 382
Sinka (nevii ember) 245
Sion hegye 415
Sipsa duld 53
Sipsaier 127
Sirakopolya (hatarresz) 333
Sirhdmok 161
Sirhdti(dm) 38,112
Siroki Egry csalad (birtokos) 428
Sitd (helyseg) 492
lasd meg: Zsido
md puszta 492
Sivdny duld 206, 267
Sixtus (szemelynev) 334
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SkariczaMate 2>\\
Sklopovi Kamen (vagy Szvetli Kamne)
(dulo) 87
Skobarput (= csorba ut) 439
Skronovecz (falu) 319
Slakiczka Jdnos (biro) 293
Slana Bara dald (ret) 507
Slana Bara (= sos to) 507
Slatina (= Szlatina) 82
Slik (erege) 177
Sodaros (erdo) 426
Sogorerdo 154
Sogorfeld 154
Sokasi (dullo) 249, 250
Soktit (dulo) 458
Soldra (= so haz) 503
Solk 339
lasd meg: Szalkszentmarton
Solmdr erdei foldek (= Solmarer
Waldiacker) 253
Solmdrer Wald Brauemfreidcker
(= Solmari paraszt szabad foldek) 253
Solmdrer Waldiacker (= Solmar erdei
foldek) 253
Solmdr (hatar) 167
Solmdr (helyseg) 60, 253, 257, 329, 330, 344
lasd meg: Solymar
Solmdri paraszt szabad fdldek (= Solmarer
Wald Bauern freiacker) 253
Solmdri lit 168
Solmdri vdr 330
Solmdr vara 252
Salt (helyseg) 23, 24, 37, 111, 112, 327,
328,328
lasd meg: Zsold
Soltijdrds 23, 24, 37, 52, 71, 73, 76, 98, 99,
107, M l , 117,121, 133, 153, 179, 236,
237, 247, 265, 333, 338. 341, 358, 403,
467
Solti megye 323
Solt kalocsai jdrds 123
Solt szek 468
Soltvadkert (helyseg) 466, 468
Solymar Oielyseg) <55, 95, 329, 330
lasd meg: Scholmar
Schomar
Solmar
Sholmar
Solymdrivdr 330
Somld 243
Somldi sziget 311
Somlyd (hegy) 243,415
Somlyd erdd 139
Somlyd (szollohegy) 241
Somodor Oielyseg) 414
^Somogyi (major) 416
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Somogy megye 270, 379
Somos (dulo) 430
Somos-Elletes (szolohegy) 430
Somos hdt 231
Somoshegyi szdlld 295
Somosi (diilo) 458
Somos Oegelo) 294
Somos vdlgy 231
Somrdkos (diilo) (erdo) 207
Sonnenwirtts wiesen dcker (= Napvendcglorcti foldek) 253
Sods Andrds {hu6) 196
Sddshegy 482
Sooskiit (diillo) 327
Sooskiit (helyseg) 499, 518, 519, 523
lasd meg: Soskut (helyseg)
Sods retek 355
Soroksar (helyseg) 67, 68,156, 268, 331,
i i 2 , 440,471
lasd meg: Saroksar
soroksdri lit dulld 156
Sds Andrds (biro) 491
Sds (csaladnev) 228
Sds csdrda 165
Sds duld 165, 356
Sdser 232
Sdshartydn 462
Sdshdt (szanto) 134
Sds hdz 299
Sdshegyi duld (szanto) 368
Sds hegy (szollo) 368
Sds-i (diillo) 240
Sds Jdzsef 236
Sds 0caszall6)430
Sdskert (szantofold) 320
Soskut diillo 230
Soskut (helyseg) 49, 503, 518, 319, 522, 523
lasd meg: Sooskiit (helyseg)
Sdskiiti hatdr 506
Sdskiiti hatdrra diillo 522
SdskutiPlebdnia 522
Sdskiiti lit 506
Sds legeld 377
Sds Mihdly 491
Sds oldali diild 232
Sds ret 229
Sdsret (diilo) 203
sds reti lapos 230
Sdstd 346, 348
Sdstd diillo 346, 349, 474, 475
Sds td Oegelo) 266
Sdstd (ret) 507
Sds lit 444
Soti Peter (biro) 380
Sovenyeskut puszta 200
Sdreg (helyseg) 194, 251, 399, 400

602

PESTY FRIGYES

Soregi diillo 416
Soreg (puszta) 249, 250,251
Sdreg telek 380
S6ter Borbdla (birtokos) 388
Sotdr Csaldd (birtokos) 349, 387, 388
Sotdr Eva (birtokos) 388
Spanischberger Ferenc 254
Spicu Ried 79
Spinydr (szollo hegy) 457
Spitzhigl (diUo) 331
SplenyiIgndcz[^ix6] (birtokos) 274
Splenyi Jdzsef 274
Srdff Ferencz 382
SriebenlAdam (biro) 331
Stadler Xcker (diilo) 452
Stadleraussatz (diilo) 452
Stahrenberg csaldd 480
Stajer orszdg 169,482
Stamhuk (segedjegyzo) 519
Stanoviszko alat (dOllo) 290
Stara Suma (oreg erdo) 507
Stdro Sello bozcheze (= Aljte Dorf Garten) 79
Stamtanz berg (szollo) 331
Stamtanz szdlld 64
Staro szeldi kertek 504
Staro Szeld (= oreg Falu) 504
Steinberg (dUlo) 452
Steinbruch dcker (= Kobanyai foldek) 254
Steinbruch (« Kobanya) 254, 299, 301
Steinbruchwald (« Kobanyai erdo) 254
Steinbriickl (diilo) 331
Stein (diUo) 257
Steinriegl gro^r (szikla) 167
Steinviege Acker (diilo) 60
Stepanics AntdlSS,
289, 290
Steyerer (hegy) 482
Stharembergel 437
Stiftungsberg 167
Stirautldnder Xcker 167
Stirautlinde Wiesen 167
Stock acker 62
5rocA: acA:er481
Stock dcker duld 485
Stockfeld (« toke fold) 410
Stokdkker 154
Stok Morast 154
5/o/cz /a/ios (polgar) 757
Strackberg (szollo) 63
5rrasz >4c*er Ried (diilo) 371
Strassenlange Xcker (diillo) 50
Straszburger Mdtyds (birtokos) 24
Strasz (diilo) 257
Stra^enried (szanto) 365
Strdzsa Endre (esperes) 181
Strdzsahegy 245, 484
Strdzsahegy (szolo) 317
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Streitdckenhugel (= Nevolyin) 82
Stuka thai (szollohegy) 481
Styepnyik (ret) 307
SugduldlQA
Sugdrhegy 325
Sugd dulld 358
Sugd Fejd domb (diflo) 358
Sugd puszta 237
Sugovicza fok 358
Sugovicza (folyo) 359
Suhogd (diiUo) 237
Suhogd (puszta) 236
Sukordierdd21(>,277
Sulymos td 423
Suma (erdo) 507
Sumdr duld 502, 507
5umflr
507
Sumaricza (dulo) 342
5u/ruir legeld 504
5um//d sz/^er 99
Summdr puszta 343
Sunad (csaladnev) 72
Suplye Kruske (dulo) (= odvas korte fak) 432
Suran Istvdn (eskudt) 434
Surdny (falu) 194
Susnydd (diilo) 298
Suttenacker (= Bunerina) 81
Sutten (szantofold) 481
Sugyipuszta 306, 308
Sukdsd (helyseg) 247, 333, 334, 334
lasd meg: Csukozd
0 Siikosd
Sukdsdi dulld (szanto) 248
Sukdsdi (eido) 123
Sukdsdi {hatii) 123
Suly (helyseg) 383,393
lasd meg: Tapio Siily
SCru Maforsdg 392, 398
Suru puszta 393
Svdb ucza 307
Svajer Jakab 263
Svarzwald (Mtiominy) 153
lasd meg: Schwarczwald
Szabacsi utcza 367
Szabadandrasicza (nadas) 125
Szabad (dullo) 38
Szabadfdld (diilo) 207, 355
Szabad fdldek (= Freiacker) 254
szabadfdld (= Freifeld) 410
szabad fdldi duld 356
Szabadi Andrds 125
5zfl6flc//(csaladnev) 134
Szabadka (kiralyi varos) 467
Szabados Jdnos (biro) 325
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Szabados Jdzsef 57,58
Szabadrit puszta 407, 408
SzabadszdlUs (helyseg) 38, 279
Szabadszdlldsi ut 38
SzabddulSni
Szabd Istvdny 206
Szabd Istvdn (biro) 347, 351
Szabd Jdnos (birtokos) 234
SzabdK. 19
Szabd Kdroly (jegyzo) 155
Szabd Mdtyds (virosirnok) 153
Szabd (nevezetti birtokos) 122
Szabd Piter (birtokos) 234
Szdd 337
lasd meg: Szada
Szada (helyseg) 106,146, 335,336,337,
474,476
lasd meg: Szada
Zada
Szadai dulld 241
Szadai hatdr 336
Szadai hegy Idncz 336
Szddovi (« Neue Zutheilung Weingaurten) 82
Szddovi kod szela (» Aussatz WeingSrten) 82
Szddovin (szolo) 499
&a/Ard5(d (36)430
Szajorerdd 181
Szajori-dulld 181
Szakdll (diillo) 323
Szalai Jdnos QoutckOi) 356
Szalai Tabla (dullo) 165
Szdlds Xcker Ried (diUo) 371
Szdlas erdei irtds diild (szanto) 105
Szdlasba Oegelo) 203
Szdldsi dald ISA
Szalaska (diilo) 131, 306, 308
Szdlaskai rit 308
Szdlfdk (diiUo) 476
Szalk (diilo) 338
Szalk (helyseg) 338,339
lasd meg: Szalkszentmarton
Szalk (puszta) 404,405
Szalkszentmdrton (helyseg) 338, 339, 339
lasd meg: Lovisz
Solk
Szalk
Zok
Zoki Szent Marton
Szalk (sziget) 339
Szallds (diUo) 104, 210
lasd meg: Szilliska (dUlo)
Szdlldsfeld 154
Szdlldsfdld (szanto) 248
Szdllds hegye 149
Szdlldsi erdd 284
Szdlldsi fdldek 284

VARMEGYE

603

Szdlldska (diUd) 209
lasd meg: Szallas (diilo)
Szdlldskai dalld isziiiio) 308
Szdllds kertek 230
Szdlldsok (erdo) 426
Szdlldstanya 126
5zj//na <7u/<y (szanto) 135
Szalmds csdrda 174
5za/ma Tarcsa Oielys^) 210
Szamdr (dulo) 298
Szamdrhegy (szolo) 316
szdmdrhegyi daid 71
Szamdrhegyi szdldk 75
Szamdrvdlgy 73
Szamberkidalld A\5
Szank (puszta) 467
Szdntai Lack Ddvid 513
Szdntd 513
lasd meg: I sou
Szdntd halom All
Szdntdszentmdrton Oielyseg) 401, ¥02
Szappanosi lapos 231
Szappanos Sdndor (lelkesz) 336
Szapp Jdsef (kozbirtokos) 105
Szdraz Ferencz Ocgyzo) 351, 353
Szdraz Gydrgy 113, 413
Szdrazdgi vendigld 415
Szdrazharaszti fdldek (» Durremasz-Acker) 254
"Szdraz hegy allja Oegelo) 449
Szdrazhegy (dmS) 198
Szdraz hegyi dald 244, 276
Szdraz kut 465
Szdraz kut ere 399
Szdraz kut (szantodijlo) 139
Szdraz malom utcza 129
Szdrazndd (szanto) 319
Szdraz paid 124
Szdrazrit 105
Szdraz ritek 113
Szdraz riti nddas 11A
szdraz sor (utca) 280
Szdraz tavi vdlgy 415
Szdraz td 273,459
Szdraz td (nadas) 274
Szdrhegy (diUo) 233
szarito fdldek 20
Szarka berek 176
Szarkaberek (diQo) 430
Szarka berek (erd5) 220
Szarkahajlds (lapos) 229
Szarkds (erdo) 199, 200
Szarkdsitd 200
szaiicds (puszta) 478
Szarkds szdld dald 468
Szarkavdr 330
Szarkavdlgy (dUlo) 207
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Szarvafok (folyo) 134
Szarva (kaszallo) 125
Szarvas (csaladnev) 468
Szarvasir 324, 444
Szarvasir hid 444
Szarvashegy (szollohegy) 49
Szarvaskut legelo duld 468
Szarvas szird (erdo) 420
Szarvasto 174, 493
Szarva (szanto) 134
Szarvas vendigld 330
Szdszberek 444
Szdsz Cdburg herceg (birtokos) 303
lisd meg: Coburg csalad
Szdtelek (diillo) 34
Szavacski Marton 492
Szavoy Eugen Albert herczeg 26
lasd meg: Savoyai Jeno (herceg)
Szdszhalom 500
lasd meg: Szaszhalombatta
Szdzhalom (helyseg) 499, 500
Szdszhalombatta (helyseg) 499, 508
lasd meg: Batta
Szaszhalom
Szdzoles (dullo) 43
szdzdles fdldek (- Hundertklafter Aecker) 410
Szdchdny Gydrgy (birtokos) 187
^zdchdnyi Kdlmdn [grof] (birtokos) 339
Szecsdnyi jdrds 18
Szecsd (helyseg) 383, 394,396, 398, 418, 419
lasd meg: Tapio Szecso
Szederjdrdsi dulld 315
Szederjdsi m^or 315
Szdg 133
Szegedi Kis Istvdn (ref. lelkesz) 227
Szeged (kiralyi varos) 467
Szegdny (ditto) 346, 349
Szegi dald 494
Szegszdrdi apdtsdg 133
Szegvdr (helyseg) 340
Szegzdrdi szdlldhegyek 54
Szeibert Jdnos 263
Szdk (diao) 338
Szdked daid 52
Szdkely Gyula Oegyzo) 317
Szekercze (helyseg) 341
Szekercze (vendeglo) 341
Szekeresek helye (szolo) 151
Szekdr Jdnos (jegyzo) 435, 436
Szikes duld 31, 114, 115, 260, 351, 352,
Szikes-Fejirvdri PUspdki megye 420
Szikesi-dulld 181
Szikes (mocsar) 256
Szikes (ret) 439
Szikes (szanto) 319
Szikes (tabla) 401
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Sziketd (Itgelo) 71
Szik halom 346, 349
Szikhegy (ditto) 458
Szikhely 209
Sziki Teleky Josefni (birtokos) 252
Sziki Teleky Julianna (birtokos) 252
Sziksd legeld 311
Szekszdrdi apdtsdg 248
Sziktd 346, 348
Sziktd (ditto) 422
Szele (helyseg) 398,400
lasd meg: Nemes Szele
Tapio Szele
Szelecsinyi Lajos 263
Szeleczky Mdrton 29
Szele Famos 250
szelei to 298
Szelinyi csaldd 41
Szelepcsinyi Gydrgy (esztergomi irsek) 352
Sziles (dulo) 224, 440
Sziles fbld (diUlo) 93, 233
Sziles fdldek 494
Szilesgdrdnd dalld 55
Sziles gyep (szanto) 203
Sziles Lqos Oelkesz) 181
Sziles (nyUas) 428
Sziles (ret) 308
Sziles (szantofold) 319
Sziles td (ret) 307
Sielid 119,120
Szelidi hegy 119
Szelidi puszta 119
Szelidi /d 118, 119
Szelidi vdr 118, 119
Szelidi puszta 120
Szelista 217
ryzeliste (dulo) 298
Szelistye (= faluhely) 505
Szelistye duld (ret) 507
Szelistyei dald 505
Szelistyei ritek 505
Szilmalmi dulld 181
Szilmalom szel (s/intofold) 200
Szeltorok (erdo) 295
Szemery Sdndor (jegyzo) 142
Szemviz 401
Sz'inafdld (ret) 430
Szinahegyi retek 254
uzina riv 55
Szindshdt 124
Szindsirtds 415
Szinavdlgyi erdd 195
Szencsa (ditto) 298
Szendhy Ldszld 255
Szendrd (helyseg) 310
Szinigetd dald (kaszallo) 261
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SzinegetS patak 295
Szenokos 124
Szent Abraham Oielyseg) 310, 311, 312
Szent Abrahdm Teleke 310
Szent Andrds hegy 160, 161, 164
Szent Andrds pert 161, 162, 164
Szent Anna Kdpolna 253, 255
Szent Benedeki Kdptalan 101, 102
Szent Benedek apdtsdg 454, 455
Szent dienes 332
Szent Dienes (puszta) 331
lasd meg: Dienes puszta
Szent Endre Oielyseg) 87, 191, 293, 296,
297, 310, 363, 486
Szentendrei sziget 50, 294, 362, 364
lasd meg: Rozsd sziget
Szigetseg
Szentendre (sziget) 425
Szentes (szolohegy) 295
Szent Demeter 400
Szentgdli hegy (szollo) 463
Szent Gelldrt hegy 139
Szent Gertrud 288, 289
Szent gyenesi duld (szanto) 367
Szent Gydrgy (dulo) 425
Szent Gydrgy Qxelyseg) 176, 408, 427,
439, 439
lasd meg: Tatar Szent Gyorgy
Szent Gydrgyi puszta 176, 339
lasd meg: Tapi6-Szent Gyorgyi puszta
Szent Gydrgyi ut (diilo) 348
Sz(en)t Gydrgyi utndl Idvd (dia6) 346
Szentgydrgy kdpolna 100, 102, 103
Szent Gydrgy (legelo) 71
Szent Gydrgynapi dllds 512
Szent Gydrgy-part (ret) 439
Szent Gydrgy (puszta) 404, 405
Szent Gydrgy td (nadas) 439
Szent Hdromsdg tere 249
Szent-lgndcz utcza 156
Szent Imre (helyseg) 23, 159
Szent Imrei puszta 121
Szent Imre (puszta) 23
Szentlstvdn Gdrdnd 341
lasd meg: Bajaszentistvan
Szentlstvdn (helyseg) 56, 119, 341, 343,411
Idsd meg: Bajaszentistvan
Szent Istvdn kirdly 37, 258
lasd meg: Istvan kiraly ( I . )
Szent Istvdn puszta 233, 233, 279
Szentistvdny duld 53
Szent Istvdny 341
lasd meg: Bajaszentistvan
Szentistvdnyi sziget 53
Szentistvdnyi td 53, 127
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Szentistvdnyi Olds 53
Szent Ivdn Oielyseg) 279, 344, 345, 345
lasd meg: Pilisszentivan
Sz(ent) Ivdny Oielyseg) 253, 438
Szentivdny puszta 279
Szentjakab Oielyseg) 139, 242, 243
Szent Jakabi (erdo) 422
Szentjakabi puszta 375, 474, 476
Szentjakab puszta 243
Szent Jdnos ucza 301
Szentkdta (helyseg) 348
lasd meg: Szentlorinckata
Szentmartonkata
Szenttamaskata
Szent Kereszt (domb es kornycke) 40
Szentkereszt Oielyseg) 41, 284, 290
lisd meg: Pilisszentkereszt
Szentkirdly egyhdza (helyseg) 100
Szentkirdly (helyseg) 56, 100, 101, 102,
103, 120
Szentkirdlvi dald SI
Szentkirdlyi erdd 1 0 1 , 102, 395
Szentkirdlyi mocsdr 100
Sz(ent) Kirdlyi puszta 199
Sz(ent) Kirdlyi var 119
„Szentkirdly" neva pap 52
Szent Kirdly (puszta) 36, 103, 119
Szent Ldszlai (puszta) 42
'Szent Uszld Oielyseg) 5 1 , 139, 162, 296,
356, 375
lisd meg: Pilisszcntliszlo
Vicszentliszlo
Sz(ent) Ldszldi (diUo) 482, 490, 491
Sz(ent) Ldszldi (erdo) 422
Sz(en)t Ldszldi (hatir) 505
Szent Ldszldi ritek 481
Szent Uszld Ocirily) 87, 239, 292, 293,
473, 475
lisd meg: Liszlo (kiraly, I.)
Szent Uszldra vezetd tir 161
Sz(en)t LSeki ut alatt (diiUo) 289
Sz(en) t Ldrincz (helyseg) 350
lasd meg: Szentlorinczkita
Szentldrinczi (hatir) 225
Szentldrinczkdta (helyseg) 346, 347, 348,
350, 350, 418, 419
lisd meg: Boldogkita
Egreskita
Kiskita
Lorinczkata
Szentkata
Szentlorincz
Tamaskata
Szent Mdria Ocdzscg) 28
lisd meg: Tarnaszcntmaria
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Szent Mdria puszta 28
Szent Mdrton (helyseg) 94, 141, 172, 270,
338, 339, 365, 398, 399, 402
Idsd m€g: Szalkszentmarton
Szent Marton kata
Tapio Szent Marton
Tapi6-Sz(ent) Mdrtony
Szent Mdrton kdta (helys6g) 249, 250,
347, 350, 351, 352, 353, 353, 379,
383, 394, 419
lasd m ^ : Szent Kata
Szent Marton
Szent Mdrton kdtai dulld 249, 250
szentmdrtonkdtai hatdr 351
Szentmihdl hegy (szolo) 457
Szent Mihdli puszta 318
Szent Mihdl kdpolna 457
Szent Mihdly (helyseg) 80, 8 1 , 83
Szentmihdlyi (puszta) 319
Szent Mihdly (« Obere Kirchenacker) 81
Szent Mihdly pdlos kolostor 463
Szent Miklds (helyseg) 357, 367, 369,
432, 433, 434, 474
lasd meg: Danszcntmiklos
Kisszentmiklos
Kunszentmiklos
Orszentmiklos
Sziget Szent Miklos
Szent Mikldsi legeld 433
Szent Mikldsi puszta 499
lasd meg: Racz Szent Miklos puszta
Rakos Szent Miklos puszta
Szent Miklds ut 433
Szentmikldsi lit duld 321
Szent Mikldsi tit (= Szent Mikloski putevi)
(dulo) 433
Szent Mikloski putevi (= Szent Miklosi ut)
(dulo) 433
Szent Mikldski put (= Szent Miklosra
vezeto lit) 4^4
Szent Mik\dsra vezetd Ut (= Szent Mikloski
put) 434
Szent dzsdb 290
Szent Pdl 288, 289
Szent Pdtef (diillo) 425, 426
Szent Piter (helyseg) 426, 427
Szent Rochus kdpolna 458
Sz(ent) Sebestyin (kapolna) 255
Szent Tamdsi puszta 339
Szenttamdskdta 353
lasd meg: Szentkata
Tamaskata
Szent Tamds puszta 404, 405
Szent Teriz 83
Szentvid szirds kert 380
Szentrid 380
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Szerafin (szemelynev) 61
Szerbia 191, 237, 298, 310, 367, 432, 501
Szerbiai tartomdny 501
Szerecseny (diilo) 55
Szerim 501
Szeremle (helyseg) 358, 359, 359
lasd meg: Szeremlye
Zeremlyan
szeremlei riv 358
Szeremlye (kozs^) 358, 359
lisd meg: Szeremle
Szerimsig 359, 501
Szerencsis (csalad nev) 376
Szerencsi patak 426
Szerimi (tartomany) 501
Szires rit 307
Szirkovistya gdrdnd is fok 126
Szirds kert 380
Szertsina (» G r o ^ Hotter Acker) 81
SzirUskertek megetti dUld 104
SzirQskert Oegdo) 459
SzirUsdknil (szolo) 499
Szerzetes patak (« Kalugyerszki potok)
(domb) 192
Szerzetes sirja (« Kalugyerszki grob) 192
Szeszgydr 343
Szetsd (helyseg) 394
lasd meg: Tapio Szecso
Sziget 53, 54, 55, 98, 372, 507
Sziget Becse (helyseg) 217, 360, 361, 361
lasd meg: Becse
Szigetcsip (helyseg) 80
lasd meg: Csep
Sziget (dullo) 38
Sziget (gyiimolcsos) 134
Szigeti erdd 367
Szigeti Szabd Sdndor 88
Sziget kdz (ret erdoseg) 55
Szigetmonostor (helyseg) 362, 364
lasd meg: Monostor (helyseg)
Sziget puszta 277
Szigetsig 362, 371
lasd meg: Szentendrei sziget
Sziget Sz(ent) Mdrton feli vezetd lit 310
Szigetszentmdrton (helyseg) 310, 365, 366,
366, 370
Sziget Szent Miklds (helyseg) 79, 228, 365,
367, 369, 369
lasd meg: Szent Miklos
szigetszentmikldsi uradalom 301
Sziget Tdtfalu (helys6g) 425
Szigetujfalu (helyseg) 365, 370, 371,
372,572 ,
lisd meg: Ujfalu (helys^)
Sziget utcza 287
Szijhdti dulld 280
Szikes dulld 219, 210
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Szikorai dulld 220
Sziktd 515
Szilagy (helyseg) 207, 306, 308, 373,
374, 374, 428, 433
lasd meg: Piispokszilagy
SzildgyiAddm 130
Szildgyi erdd 213
Szildgyi hatdr 212, 308
Szildgyi Kozseg 213
Szildgyi Sdndor 17, 19
Szildin piit 433
Szilas (diilo) 280, 356, 395
szilas erdd 395
Szilas patak 320
Szilas (szanto) 133, 355
Szilas vdlgyi diild 275
Szilbokor (szanto) 355
Szild 375
Szilezia 325
Szilfa (dulo) 249, 250
Szilfai (dulo) (szanto) 352
Szilfdki vonal 416
szilfdle (* Szilvolgy) 445
&i7Aar dM//d 144, 241
Szilhdti szdntd dulld 245
Szilhdt (= szclhat) (szanto) 151
Szili bokor vagy szil bokor (kert) 128
Szilis Mdrton 131
5z/7//fl (dulo) 250
Szilosi (diilo) 207
•Sz/7os (ret) 165
Szilos (to) 165
Szilvaszeri rdt 22Q
szilvdsi homok 200
Szilvdskert 285
Szi/wj szdlldk 139
Szilvdsvdlgy (diillo) 43
Szilvolgy (= szUfole) 445
Szimahalom (ret) 327
5z/rtff Anasztdzia (birtokos) 521
5z/>ifl (birtokos) [Baro] 356
lasd meg: Sina
Szina Gydrgy (birtokos) [baro] 521
szippankdi (diilo) 338
Szinigi (csaladnev) 282
Szirdki Addm (biro) 387, 390
Szirdki Jdnos 115
Szirkoviste (diUo) 191
Szltd (diilo) 118
Szitd legeld 266
Szivinydk (hegy) 284
fe/vos Kdroly O'egyzo) 152
Szivof. Zsigmond 32
Szkladdnyi Keresztely (jegyzo) 350
Szlabasina (diilo) 298
Szlana bara diilld 507
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Szlacsdnyi Jdnos 110
Szlatdnyi Ede 207
&/flri>ifl (diilo) 191, 342
Szldtina (= Slatina) 82
Szlatine velike (diilo) 191
&oAi A/iTia/;' ¥6J
5zorfd (kozseg) 35
Szakonichy Georg Richter 435
Szokolovacz (szollohegyek) 192
Szokolovdcz (diUo) 87
Szolnok Abony (helyseg) 17
lasd meg: Abony
Szolnok Abony videke 443
Szolnok (helyseg) 381, 444, 448, 471
Szolnoki hatdr 176
Szolnok vdra 381
Szoma hegy 221
Szomor Oielyseg) 4 3 1 , 486
Szomori dUld 430
Szomotor (helyseg) 414
Szdr (helyseg) 208
Szdri-Baghi vdlgy 429
Szdri erdd 373
Szdri puszta 207, 308, 373
Szoritd Ocorcsma) 385
Szoros 446
szoros eleje (tabla) 373
Szoros eleju (ret) 373
Szoros (erdo) 446
Szoros ut 168, 474, 476
Szdr puszta 374
Szdd (helyseg) 89, 90, 322, 354, 375, 376,
377, 377, 457, 458, 459, 460, 474, 476
Szddi hatdr dulld 375
Szdd rdkos folyd 474, 476
Szdd-Rdkos patak 377
Szdd-Rdkos patak vdlgye 337
Szdke retje 399
SzolleiArok 212
Szdlld duldk 503
Szdlld fdld diild 31
szdlldhegy 112, 254, 280, 516
szdlldhegy alja (= Podvinograde) 433
Szdlld hegy (diUlo) 389
Szdlldhegyi (diUo) 249, 250
Szdlldk alatti diild 465, 504
Szdlldk alatti kaszdlld 212
Szdlldk aljai (diillo) 38
Szdlldkallya (dOUo) 419
Szdlldk ere 399
szdlldkerti fdldek (« Weingard Aecker) 188
Szdlldk feletti erdd 373
Szdlldk megetti dalld 93
&d7/dfc melleti (diilo) 206
Szdlldk melletti ut (' Kraj vinograde) 434
Szdllds duld 53
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Szollos (falu) 369, 369
Szdlldsi fok 53
Szdlld td 348
Szdlld utza 249
Szdldktd 346, 348,
Szdrfiives (diilo) 249, 250
Szdrhalmi (diilo) 249, 250
Szdrhalom 108, 136
Szoros halom 381, 382, 404
Szdrteszek (sziget) 133
Szdrteszi kertek 134
Szredely (szollok) 192
Szrednya diizs 218
Szrednye disnicze (= Jaras diilo) 505
Szrednyi duzs (szolo) 499
Sztancsek Pdl 85
Sztankovics Jdzsef Qegyzo) 138
Sztarcze (diilo) 87
Sztare Csobanacz (diilo) 88
52rare nyive (diilo) 88
5rrare Vinogrdde {' regi szollok) 433
^zran Csobanacz (dulo) 87, 88
5zrjr/ Klanacz (diilo) 87
5zrfln vinogrddi (» Groj3(e) donau
Weingarten) 82
Sztdri vinogrddi kod szela (= Alte
Weingarten) 82a
Sztark nevii rabid 261
Sztdrogroblye (= 0 temeto) (diilo) 298
Sztdro szelo (= Haus Acker) 82
sztdro szelo (= 0 Csep) (helyseg) 80
Sztredni Cslan (= kozepso diilo) 433
Sztrokay Antalne (birtokos) 223
Szufka Pdl (biro) 429
Szukdr (ret) 21
Sziilai ret 20
Szunyog 251
Szunyoger (erdo) 358
Szunyogh Gdspdr 357
Szunyogos aljai daid (szanto) 352
Szunyogos (dullo) 58
Szunyogos (erdo) 3 5 1 , 352
Szunyogosi (puszta) 267
Szunyogosi dald (erdo) 352
Szunyog puszta 66
Szurdok alatti duld 494
Szurdok (legelo) 426
Szurdok (ut) 275, 276
Szurma utza 112
Szurok utsza 468
Szurom ere 423
5zucs (csalad) 142
Szucs Ferenc 276
Szucsi ,(diilo) 206
Szacsi Kis Erdd 205
Szacsi puszta 206

HELYNEVTARA

Szugyi puszta 460
Szukkdz (- Siikosd) 333
Szak utza 249, 250
Szalle-dlle puszta 158, 759
Sztiriis kertek 504
&urs Andrds 355
5zi7rs Af//ij7j 58
5zvcr// (dOlo) 298
Szvetli Kamenacz (diilo) 298
Taba (csaladnev) 117
Tabacziska (diillo) 390
Tabdn 19, 40, 47, 47, 132, 222, 243, 305
307, 309, 424, 460
lasd meg: Tabany
Toban
tabdn-hegy 325, 326
Tabdn (utza) 46, 250, 520
Tabdnvdlgy (dOllo) 240
raWn;; (faluresz) 131
lasd meg: Taban
Tabdnyi (dullo) 381
Tabdny utcza 437
Tabdny (varosresz) 459
lasd meg: Taban
Tabdi (puszta) 23, 24
Tabdi pusztai szdlld 205
Tabdi Straszburger Mdtyds 24
Tdborhegy (szolo) 19
Tdborhely (dulo) 210, 474
Tdborhely Oegelo) 209, 476, 477
Tdboriste rdt 499
Taglioni Jdnos 93
Tagwerkerdschl 154
7<7/i/ /Inra/ birtokos 426
ra/j/ (erdo) 426
Tahi puszta 5 1 , 426, •^27
Tahitdtfalu (helyseg) 425
lasd meg: Tah puszta
Tahi puszta
Totfalu (helyseg)
Tah puszta 427
Tahy csaldd (birtokos) 445
Tahy duld 499
Takdcs halom 205
Takdcs hegy 307
Takdcs Mihdly 28
Takdcs Pdl 85
Takdcs (tanya) 205
Takdts Jdnos 355
Takdts Jdnos-hegye 181
Takdts Jdzsef (jegyzo) 408
Taksony 'Oielyseg) 67, 378, 378
Taksony (fejedelem) 378
Taksony (magyar nev) 17
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Taliko szdntdfoldek 287
Tdlo (ret) 134
Tdlyog goldnddi (dUllo) 390
Tamds Benidmin 55
Tamds (Esztergomi Ersek) 292
Tamds Imre 248
Tamds kdta (helyseg) 346, 347, 353
lasd meg: Szentlorinckata
Tamdskdtai puszta 394
Tamds kdta (puszta) 351, 352
Tamds (nador) 372
Tamds puszta 418
Tanhomok alja 34
tanitoi lak 308
Tanya 522
Tanya utdn a X diilo 368
Tdpd 382
Tapio Bicske (helyseg) 19, 249, 250, 270,
353, 379, 380, 383, 401
lasd meg: Bicske
Tapio Bitske (helyseg) 379, 380
lasd meg: Bicske
Tapio (erdo) 102
Tdpio (folyo) 176, 185, 351, 352, 353, 379,
381, 382, 382, 383, 384, 385, 389, 390,
394, 399, 400, 401, 402, 402, 444
lasd meg: Nagy-Tapio (folyo)
Tapjo folyo
Tdpio Gyorgye (helyseg) 381, 382, 382,
396, 400, 401
lasd meg: Gyorgye
Tdpio Gyorgyei hatdr 382
Tdpio Gyork hatdra 372
Tdpid Gyork (helyseg) 428
lasd meg: Gyork
Tdpio (hatarresz) 444
Tdpidi duld 352, 3-90
Tdpio lapos 384, 385
Tdpid Mike (csatorna) 382
lasd meg: Mike (csatorna)
Tdpid Sadgh 383
lasd meg: Tapio Sag
T(dpid) Saap 401
lasd meg: Tapio Sap
Tapio Sdg (helyseg) 250, 353, 383, 385,
386, 389
lasd meg: Sag
Tapio Saag
Tapio Sagh
Tdpid Sdgh (helyseg) 383, 394, 401
lasd meg: Sag
Tapio Sdgi (hatar) 445
Tapio Sdp (helyseg) 176, 387, 388, 389,
390, 391
lasd meg: Sap
T(api6) Saap
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Tdpio 5M/ 214
lasd meg: Tapio Siily
Tdpid Suly (helyseg) 141, 215, 389, 392,
392, 393, 394, 401, 446
lasd meg: Siily
Tapio Siil
Tdpio Szecsd (helyseg) 250, 353, 392, 394,
395, 396, 396, 401
lasd meg: Szetso
Tapio Szetso
7ifp/o Szecsdi (hatar) 445
Tdpio Szele 185, 381, 382, 397, 399,
400, 400, 401, 444
lasd meg: Szele
Tapio Szelle
Tdpid szelei hatdr 382
Tdpid Szelle 397, 400
lasd meg: Tapio Szele
Tapio Szent Gydrgyi puszta 176, 178
lasd meg: Szent Gyorgyi puszta
Tapio Szent Mdrton (helyseg) 250, 270, 379,
398, 400, 401, 402
lasd meg: Szent Marton
Tdpio-Sz(ent) Mdrtony (helyseg) 28, 383
lasd meg: Szent Marton
Tdpid Szetsd 394
lasd meg: Tapio Szecso
Tdpid to 397, 398
Tdpjd folyd 395
lasd meg: Tapio folyo
Tardjossy Antal 274
Tarcsa (helyseg) 41, 86, 211, 478
lasd meg: Kis Tarcsa
Tarcsai Chvk Albert 86
Tarcsai Chyk Istvdn 86
Tarcsai dulld 375
Tare si oldal 478
tarkdk (puszta) 373
Tarkdsi arok (patak) 375
Tarkdsi dullo 377
Tarkdsi szdlldk 375
tarkdsi tdbla 375
Tarka szek duld 382
Tarna (folyo) 185, 185
Tarnaszentmdria 29
lasd meg: Szent Maria (kozseg)
Tdrnok (helyseg) 501, 503, 518, 520,
521, 523
Tdrnoki szdlldk 506
Tdrnok vdlgy 501, 520
Tas (csaladnev) 313
Tas (helyseg) 404
Tasi hatdr 111
tasi vdlgy 231
Tasrdl Kun Szent Mikldsra vezetd ut 404
Tass (Arpad unokaja) 405
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Tass (helyseg) 98, 339, 403, 404, 405
lasd meg: Nemes Tass
Tassi hatdr 98
Tassi Nemes Falu 403
Tassy Kdlmdn (helyettes biro) 175
Tatai (lit) 272
Tatdr drka 111
Tatdrhdnyds 176, 401
Tatdrhdnyds (domb) 24, 25
Tatdrhdnyds (diillo) 18, 19, 93, 349
Tatdr hdnydsok 161, 469
tatdrhegy (szollohely) 110
Tatdr-ret 118
Tatdr Sz(ent) Gydrgy (helyseg) 268, 406,
407, 408, 408
lasd meg: Szent Gyorgy
Tatdr Szent Gyorgyi ut 268
Tatdriiles 43
Tatdr ulesi dulldk 43
lasd meg: Kis Tatar iilesi diillo
Nagy Tatar iilesi diillo
Tdtornyds hegy 270
Tdtos-retje 415
Taube acker 61
Tauffer Vilmos (egyetemi tanar) 393
Tavan (diUd) 298
Tavegi dolo 373
Tavi volgy 415
Tax (nemet nev) 378
Taxsony (helyseg) 17
Tdzldr (puszta) 205, 467
Tecze diillo 7,11
tecze folyam 311
Tecze melleki (diilo) 355
Tecze ret 321
Tegla hdnyo dulo 112
tegla hdz 380
tdglahdz feletti duld 458
teglahdz fdldtti duld 69
teglahdzi retek 458
teglahdzi tdbla 384
teglahegyi fdldek 408
teglakiit 468
Teglds 400
Teglds vdlgy 276
Tehenidrds (diilo) 68
Tejes (vizfolyas) 399, 400
Tejkesziget 134
Tekele (helyseg) 432
Tekeres-dr 35, 278, 511
Tekeruleti (dullo) 163
Tekerulet (ret) 33
Teknyd dulld 474, 475
Teknydhdt (erdo) 426
Telegui (helyseg) 409
Telek 31, 98, 256, 513
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Telek (birtokos) 184
Telek Dulld 3 1 , 38, 115, 135, 149
Telek dr hid dulld 183, 184
Teleki Auguszta Bozsdn (GroO (birtokos) 34
Teleki (diillo) 389
Telekiek (birtokosok) 262
Telek (kaszallo) 138, 367
Telek puszta 51, 58, 58
Telek (szantofold) 65, 174
Telek (szollohegy) 312
Teleky csaldd (GroO (birtokos) 24, 261
Teleky (helyseg) 409
lasd meg: Telki
Teleky Sdmuel (birtokos) 223
Telihegy 189
Teli zdldes duld 116
Telk (helyseg) 409
lasd meg: Telki
Telki apdtsdg 186, 274, 409
lasd meg: Telky Apatsag
Telki dombja 410
telki (foldek) 187
Telki hegyseg 188
Telki (helyseg) 409, 411
lasd meg: Teleky
Telk
Telky
Thaleki
Thellk
Thelky
telki (hid) 187
Telki 0 szdlldhegy sdg 410
Telki szdld 115
Telki Oj szdlldhegyseg 410
telki lit 181
Telkivdlgy 430
Telky Apdtsdg 252, 274
lasd meg: Telki apatsag
Telky (helyseg) 253, 272
lasd meg: Telki
Temesvdry Pdl (jegyzo) 293
Temetd aljai diild 352
Temetd (dullo) 43, 112, 212, 346
Tetel (hegy) 327
Teteny (helyseg) 64, 412, 413, 413, 434
lasd meg: 0 Teteny
Tetenyi csaldd 412
Tetenyi hatdr 507
Tetenyi legeld 63
Tetenyi rev 434
Tetei puszta 280
Tete puszta 141, 142, 143, 280,281
Tetitlen 23, 24
Tetetlen belsd (diilo) 115
Tetetlen kdzdpsd (diilo) 115
Tetetlen kulsd (diilo) 115
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Tetetlen (puszta) 159, 422, 510
Tet<5vdr 510
Teufelbruch 482
Teiifeld Acker (» Povarist) 81
Thaleki (helyseg) 409
lasd meg: Telki
Theilung Acker (duld) 60
TheUungskopf 410
Thelk (helyseg) 409
lasd meg: Telki
Thelky (helyseg) 409
lasd meg: Telki
Themye Benedek (birtokos) 437
Thiergast Acker 167
Thoma Andrds 49
Thoma Antal (jegyzo) 60, 453
Thoma (csaladnev) 367
Thoma kdz 367
Thomas Johan 268
Thdkoly (csalad) 434
Tibics Ferenc (pap) 519
Tihorc (ispan) 364
Tichy Lipdt (eskiit) 412, 413
temetd feld ut 287
Temetd feldli (dulo) 69
temetdfdld (szantofdldck) 288
Temetd (hegy) 245
Temetdhegy (diUd) 338
Temetdi (diUld) 38, 112, 430
temetdi fdldek (= I'riedhof Aecker) 409
temetdi ut 409
temetd kdz 314
Temetd megetti duld 202
Temetd melletti ret 375
Temetd utcza 129
temetd uttcza (» Ukopszki put) 433
Temetd utza 249, 250
Templom dulld 351, 352
Templom halom 205
templom hegy 203, 221, 378, 512
templomi diild 338
templomi diild (= Kosztclnehoni) 518
templom koriili arok (« Kirchen graben) 158
templom melletti (sor) 280
templom utcza 112, 114, 129, 158, 187,
301, 331, 465
templomvnlgy (» Kirchenthal) 187
Tenke-Emse folyas 324
tenkdhegy 363
Tepees diild 507
Tepees (= to telctt) 507
Tepse hatrni diild 206
Tepse halom 205
/ejfm (folyo) 1 34
Testhalmok 514
Tet 413
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Tiefe thai 482
Tieverweg 61
tihanyi apdtsdg 454, 455
Tihanyi csaldd (birtokos) 262
Tihanyi Ferencz drdkdsei (birtokosok) 261
Tihanyi Tamds (birtokos) 260
Tilalmas alja (dulo) 465
TUos (erdo) 430
Tinard (helyseg) 414
Tinoga 414
Tindjdrdsi dUld 267
tin^drdsi tanydk 268
Tinyeer Wegaecker (- tinyei uti foldek) 188
Tinnye (helyseg) 414, 416, 416, 417
Tinnyei Hatdr 416
Tinyei uti fdldek (= Tinyeer Wegaecker) 188
Tinnyei vdlgyi ret 416
Tinnyere vezetd ut 188
Tisler Gdspdr hegyi szdntd fdldek (diilo) 75
Tisza (folyd) 176, 422, 424, 429, 464,
509, 510
T(isza) Fdldvdr (helyseg) 510
Tisza Lajos (birtokos) 252
Tisza Lajosne sziil. Grof Szeki Teleky
Julianna (birtokos) 252
Tisza Ndna (helyseg) 422
tisza rdt 423
T(isza) vdrkony (helyseg) 510
Tisza Vdrkonyi hatdr 423
Tiszteletbeliek dulldi 280
Tit tel Mihdly 213
tizenkdt dies fdldek (= Zwdlf und
Siebenklafter) 188
Tdalmds (helyscc) 214, 347, 394, 418, 419,
439. 489, 491
lasd meg: Almas
Tdt Aliiia.s
Tdalmdsi hatdr 349
Tobdn (faluresz) 14,
4':
lasd meg: Taban
lobdny (liltza) 21'>
Todoradola (duld) 342
Tdfalu 164
Tdfalu puszta 166
Tdfalu si puszta 161
Tdfalusiut 161
Tofarka 127,430
Tofarkai (nadas) 274
TofarokHiix&o) 48
Idfarok (kaszalo) 384
Tdicletti nagy kaszdllo AhS
td feneki fdldek 273
fdfeneki reiek 30t>
Tdi kaszdld 212
Tdi ret 96
Tokdn Istvdn (jegyzo) 363
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Token (kaszaUo) 312
Toldi csaldd (birtokos) 252
Toll rdt 220
Tolnai uradalom 54
Tolna megye 334, 358,466,467
Tolna (varos) 54
Tolvaj 113
Tomelleki (duUo) 48
Tomelleki legeld A59
Tomelydke (diUo) 31
Tomori csaldd (birtokos) 142
Tompa (szollo diUlo) 50
Tompaverem (dOllo) 425
Topuszko 372
Torajdrd (diillo) 419
Torbdgy (helyseg) 4 8 , 4 9 , 62, 272, 414,
420,-^27,-^i5
ToriflM (helyseg) 518
Torda (helyseg) 425, 426, 427
Tordai sziget 425
Torday (birtokos) 458
Torday sotii (dOlo) 458
Toret 68
Torina duld 505
Tdrkony (helyseg) 195
Tormavdlgy (diilo) 428
Tomyos Istvdn (h. jegyzo) 324
Tomyos Ldb (tanya) 449, 450,450
Tornyostelek 450
Torom 106
Torom alatti dUld 104
Torom duld 104
Toronyalja 463
Tdszeg (helyseg) 17,422, 424,424, 510
Tdszeg (ret) 438
Tdszdg All
Tdszdgh All
Tdt AlmdsA\%,419
lasd meg: Toalmas
Tdth Antal 356
Tdt (csaladnev) 84
Tdtegyhdza 113
Tdtfalu (helyseg) 51,164, 297,425, 427,
lasd meg: Tahitotfalu
Tdtfalu puszta 165
Tdt Gydrk (helyseg) 305, 306, 373, 428,
429,429
lasd meg: Gyork
Tdt Gydrki hatdr 307, 308
Tdt Gydrki ut 307
Tdth (csaladnev) 236
Tdth Gydrki hatdr 111
Tdth Gyurkaszdk (diillo) 18
Toth (helyseg) 93
Toth Imre (csosz) 461
Toth Imre vdlgye 461
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Tdth Istvdny (biro) 355
Tdth Jdnos (biro) 479
Toth Jose fill
Tdth Kdri dulld m
Toth Ldszld, H . 263
Tdth Mdrtony 145
Tdth ucza 305, 307
Tdti427
Tdtistvdnyberke (erdo) 304
Tot Istvdny (biro) 357
Tdtkdr 185
Tdutja duld
Tovdgi (diUlo) 48
Tovik (dullo) 173
Toxus (nemzetseg) 17
Tdfa bokor diillo 448
Tdkesi Candlis 478
Tdkdsi Doczy Pdl 101,102
Tdkdsi Dovai Demeter 101,102
Tdkdsi dulld Al%
Tdkdsi patak 478
Tdkdsi rdtek 478
Tdk (helyseg) 409, 414, 430, 431, 431
Tdki fdldek 187
Tdki hatdr 487
Tdkiut 187
Tdkdl (helyseg) 83, 432, 434, 434, 499
Tdkdli nemzetseg 432
Tdkdly (vezer) 432
Tdkds kertek (szanto) 384
Tdkdsmezd 295, 426
Tdkdspart 438
Tdlgyes (diflo) 349
Tdlds erdd 199
Tdldsi vdlgy 415
Tdltds 278
tdltes droki erdd 253
tdltds felett (diflo) 458
Tdltds melletti (legelo) 459
Tdres (szollo) 207
TdrdkAurdl 175
Tdrdkbdlint (helyseg) 49, 64, 412, 420,
421,435,436, 436, 507,518
lasd meg: Gro/3 Turbal
Turbaj
Turbal
Turwall
Tdrdkbdlinti hatdr 63
Tdrdkbdlinti rdtek 420
Tdrdk (csaladnev) 144
Tdrdk Gdbor (birtokos) 406
Tdrdk hegy (szolo) 457
Tdrdkhegyi dald 458
Tdrdk hordds 461
Tdrdkkoritemetd 108
Tdrdk kut 330, 376,488
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Torok Mecset 486
Tordknaplds 395
Tordkrit 376, 377
tdrdk sdncz 363,456
Tdrdktemetd 108, 363
Tdrdktd 108
Tdrdk torony (minaret) 504
tdrdk tdltds ASS
tdrdk ut37S
tdrdk vizvezetdk 457
Tdrdk vdlgy 380
Tdrtel 510,515
Tdves (erdo) 152
Tdvises (diillo) 90,439
Tdvises hegyi (diillo) 249
Tdviskdr 230
Tdviskes dulld 91
Trajdn (csaszar) 414
Trajanus (csaszar) 164
Trdnkwiesenried 365
TYatlen Simon (birtokos) 481
Treckdckeri' Bakacsove nyiva) 82
Trencsdn Megye 131, 520
Trencsdnyi Ddniel Qegyzo) 158
Trencsin vdrmegye 130
Trieh Acker (» Babine bastye) 82
Triebbldsz ack 254
Triebgrund dUld 248
Trient 486
Trines (utcza) 437
Trints utcza 465
Trinyina (dullo) 389
Trnin (szanto) 91
Tmovi Wrsek hegy 290
Trsiczaret 192
Tukulya (helyseg) 432
Tiiladuna (sziget) 134
Tiildtiddlld 349
Tuldt (szoUo) 165
Tul-ldtiduldllS
Tulldti Oiatarveg) 275
Tum Ferencz 79
Tunkli Jdnos 203
Tura (helyseg) 57, /¥7,160, 162, 163,
431,439,439, 465, 489,491
Turai hatdr 5S, 43S
Turai hatdri{AvXLo) 163
Turai nagy kert alja (dulo) 465
T^rai ut duld 346, 349
Thraiuti (dullo) 419
7lir«n vo/gy 428
Turdnyi Pdl 203
Tl/wy CMW 19, 79
7l<rfly Tffnos (jegyzo) 483
Turbaj 421
lasd meg: Torokbalint
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Tl/rftfl/ (helyseg) 435, 436
lasd meg: Torokbalint
Turcsdn rdt (diUlo) 200
TUrgqnyi Lajos 55
Turi 420
turidny 58
runVy ^drortJ 333
„Turivald" (licv) 420
m/jan (to) 174
turjdnok: 119
Turjdny 58
Turdczi Jdnos (bird) 185
TUrdcz megye 104, 204
TUrdczy Imre (birtokos) 492,495
Tursuche dulld 301
Turthul vezir 514
Turwall (» Torokbalint) (helyseg) 435
Tuzbereki (diUo) 224
Tuzbereki puszta 223, 224,225
Tl/r 6/rtoA: 225
Tuzokhegy (dulo) 338
rtirfds <?rt/d r^jz 474, 475
Tuhutum 413
Turkeszbrunn 330
Turkenstein (diilo) 275
71/5*^1 (puszta) 467
(uskisrit 415
TMsAroj (erdo) 125
Tuskds gdrdnd (diilo) 358
rusArds /apos 200
Tuts (diUo) 203
7uz kdves (duld) 400
ryep/a smc/«a (= meleg kut) 521
Tzugyenitza (diillo) (* rostas vdlgy) 96
u demjakam Ried (* Safan Insel acker) 79
Uglarovicza (duld) 298
Ugyer (diild) 68 .
Oj aligvdrta 342
Cj bdngor (szdlld) 110
Uj Csiki szdlld 63
C// erdez (dulld) 28
Uj erdd 149, 263
Ujfaluer Ried 365
Ujfaluer Sandhugel (=« Atovi) 82
Ujfaluer Weingarten Ried (duld) 372
CTy/a/u (helyseg) 213, 246, 312, i 7 2 ,
374,434
lasd meg: Szigetujfalu
Ujfalui hatdr 365
Ujfalura vezetd tit {' Miregyhazki put) 434
Ujfalusi erdd 244
Ujfalu ssy csaldd 417
Ujfalu (utca) 359
Ujfalva 213
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gfoggds (diillo) 149
Uj fok (vizmosas) 230
Ujfoldi szollok i' Neucker Weingarten) 253
Ujhartydn (helyseg) 148,190, 244, 440,
44], 462
Vjhartydn-Marosi ut 148
Uihdz utcza (= NeuhSusler-gasse) 253
Uj hegyek (szolo) 138
ujhegyi szollo 85, 156, 212, 215, 268
Vj hegyseg 410
Ujhegy (szollo) 91, 93, 170, 220, 263, 299,
301,312, 438, 457
Oj-jdsz (helyseg) 443
ujkalvdria (diillo) 478
Ujkecske (falu) 17,510
Ujkut (dullo) 200
Oj malom 330
Ui Megyer (helyseg) 442, 442
Uj osztdly (ret) 149
Uj Pest (helyseg) 318, 319, 442, 442
Ujsor 74, 437
LJrjor Utza 112
Ujszdsz (helyseg) 381, 395, 399, 443,444
Uj Szoromfdldek 363
Uj szdlld 352, 384, 407
Uj szdlldk 75
l)j telek 226
l^utca 520
Ujiitcza 158, 187
Ojutza 249, 253
Uj ultetesek (szollo) 287
{//var 473,475
Ujvdri hegy 176
l^vdri (szemelynev) 473, 475, 477
Cjvdros 129, 502
Ujvdros ittcza 158
Ujvildg utcza 158
Ukopszki put 433
Uldszld kirdly 111, 252, 310, 409
Ullmann csaldd 76
Unke (dulo) 433
Unodifdld 226
Unomhegy 263, 274
Onom (szollo) 438
Untere GroPdonaudcker (= Dunavszka) 81
Untere Hidegkuterwegdcker
Also Hidegkut
uti foldek) 253
Untere Kirchenacker (» Preka) 81
Untere Lepenczbach Aecker 481
Untere Nuszbaum Aecker 481
Untere Stadwegacker (diilo) 60
Untere Strassen Acker (= Dolnyi drum) 82
Untere Wiedensaum (= dolnyi priit) 82
Untere Weingarts Ried 366
Untere Wiesen 82
Untere Wiesen (= dagovi livoda) 167

Unterlager (dGlo) 330
Unter Lovrer Wegacker (= Mali ivik) 81
Unum diild 465
Ony (helyseg) 415
Onyi hatdr 416
uradalmi dulld 301
uradalmi kastdly 486
Uradalmi Serhdz 341, 343
Urak dulleje 220
(/rfl* sora 416
Urasdg felsd tablai (diilo) 104
Urasagi duld 16, 361, 368
urasdgi erdd (= Panszki suma) 433
Urasdgi halastd 320
urasdgi legeld (= llerrschaftliche
Hutweide) 188
Urasdgi major 85, 356
Urasdgi patak 480
urjOT^" fflWait 280
C/rasa^ Oegelo) 75
Urbanicza 218
Urbanitza (sziget) 433
L'r6a« /anos (eskutt) 196
Urbdria (diil6') 499
Urberial Wiesen duld 360
C/rfemrfu/(?471
Urbovszki (csaladnev) 282
Urbdpuszta 66
(Jrhalma 231
{^/•/ (dullo) 163
tJri (helyseg) 141, 233,234, 392, 394,
445,446, 446
Urlitova (szantofold) 520
Urmajovacz diild 504
turret (dulo) 115
Ur retje (diilo) 144, 231,232, 356
Ursprunger Mate 93
Urvdrihegy 111
Uszke fdldek 287
Uszke rdtek 287
Uszlatina 217
uszdirdt 214
tJszdn innen (diilo) 214
Uszontul (diillo) 214
t/r a/a/r (diUo) 96
l)t alatti diild 105
Utcza hdtul (szanto) 289
Ut felett (szanto) 96
utd templomvdlgyi fdldek 188
Utrecht 19
Utyfalu 124
Uz Erlakovacz duld 506
Cnie 151
Vlld (helyseg) <55, 130, 131, 152, 223,
224, 235, 280, 447, 448, 449, 450,
450, 471

PEST-PILIS-SOLT VARMEGYE

Olldi (hatar) 470, 471
Ull6i tit 448
uletis (duUo) 289
Ultetesek (szolo) 499
Orba (helyseg) 325
Urge (dulo) 422
Urgehegyi (dullo) 48
urgehegy (szollohegy) 311
Urge varos (faluresz) 422
Vrge volgy (diillo) 33

Urmenyi (birtokos) 492
ijrdm (helyseg) 45, 59, 60, 191, 257, 297,
329,451,452, 453,
Oromi (hatar) 60
iJveg utza 249, 250

Vddli jdrds 522
Vdc
lasd meg: Vacz
Vatz
Vdcbottydn (helyseg) 463, 463
lasd meg: Bottyan
Vac Kis Hartyan
Vdcegres (helyseg) 495
lasd meg: Zsido
Vdchartydn (helyseg) 110, 356, 440,461,
461, 462
lasd meg: Hartyan
Vaczhartyan
Vdc (helyseg) 454, 459, 460, 495
lasd meg: Vacz
Vaiz
Waitzen
Vdci Jdrds 109, 492
Vdci Kdptalan 41
Vdci piispok sdg 242, 37.4
Vdc Kis Hartydn 356
Vdckisujfalu (helyseg) 212,213, 222
lasd meg: Kis-Ujfalu
Vdcrdtot (helyseg) 321
lasd meg: puszta Ratoth
Ratot (helyseg)
Ratoth (helyseg)
Vacs (helyseg) 304,304
Vacsiret duld 267
Vacs-Mikebuda puszta 235
Vacspuszta 235, 268
Vdcszentldszld 464
lasd meg: Szentlaszlo
Vdczhartydn (helyseg) 322, 461
lasd meg: Vachartyan
Vdcz het>sdg 20, 50, 90, 96, 110, 174, 194,
207, 219, 305, 306, 322, 375, 376, 425,
442, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 474,
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475, 480
lasd meg: Vac (helyseg)
Vdcz hatdra 456
Vdcz (remete) 455
Vdczi Addm utca 112
Vdczi dulld 144, 428
Vdczi jdrds 20, 40, 42, 57, 69, 84, 89, 90,
93, 95, 100, 101, 104. 114, 139, 144,
165, 166, 169, 176, 194, 202, 207, 209,
210, 212, 219, 239, 275, 305, 306, 314,
316, 318, 319, 321, 335, 336, 354, 356,
373, 375, 376, 428, 437, 440, 442, 461,
463, 464, 469, 473, 475, 476, 489, 492
Vdczi Kdptalan 224, 514
Vdczi kerulet 212, 373, 375, 376, 492
Vdczi megye (egyhazi) 37
Vdczi puspdk 194
Vdczi puipdki kdkert 456
Vdczi puspdki megye 489
Vdczi piispdki uradalom 305, 307, 308, 516
Vdczi ptispdksdg 33, 145, 210, 211, 239
Vdczi rdvi csdrda 425
Vdczi Sdmuel (eskutt) 196
Vdczi ut 144, 308
Vdczi liti (szollo) 115
Vdczi ut-malomi dUld 110
Vdczi Utza 422
Vdcz Jdrds 160, 196
Vdcz Kis Hartydn 207
Vdcz-pesti orszdgtit 375
Vdcz Piispdki Uradalom 373
Vdcz Szent Uszld (helyseg) 160, 464, 465,
465, 469, 489
lasd meg: Szentlaszlo
Vdcz Szent Uszldi erdd 438
Vdcz Szent Uszldi hatdr 438
vadalmdsi vdlgy (erdo) 373
Vada drnyek erdd 308
Vada dmyeki ddlld 308
Vada (dOlo) 430
Vadasi-dulld 181
Vadasi puszta 338
Vadaskert (diUlo) 43
Vadasok (szollos kertek) 181
vadas (puszta) 337, 339
Vadkert (helyseg) 204, 237, 466, 467,
468, 468
Vadkerti (hatar) 206
Vdgi doktor 381
Vdg Jdnos (jegyzo) 149
Vdgd Mihdly (biro) 443, 444
Vaicz nevu ndp 455
„Vaiz" vdrosa 455
lasd meg: Vac (helyseg)
„Vaja!f' er 123, 124, 124, 125, 127, 128
133, 134
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Vajas fok 238
Va/as to 54
Vajastoroki csdrda 123
Vajda rdt 58
Vajda retre jdrd diilld 582
Valdl-Acker 452
Valechor bok (erdo) 21
Valechov bok erdo legelo 20
Valentin Josef 106
Vdii er 263
Vdlinka ret 63
Valkai Jdnos (birtokos) 470
Valko (helyseg) 139, 176, 356, 465, 469,
470, 470, 489
Valkoi (erdo) 438
Valkoi (hatar) 438
Valkoi ut (diilo) 491
Valkdszentldszld 465
ValtherBela (birtokos) 329
Vdlykos duld 135
Vdlyoghdnydsi turjdny 262
Vdmhdz 363
Vdmhdzi diild 458
Vdmos Gydrk (helyseg) 165, 166
Vdmosy Erzsdbet (birtokos) 144
lasd meg: Noszvay Pygedy Mihaly
Vdmosy Istvdn (birtokos 144
Vancha Istvdn Esztergomi ersek) 291
Vanczaga (helyseg) 341
Vanya hegy 325
Vanyai Mihaly 265
Vanyarc. K.zse'g

21

Vdny puszta 34, 34, 66
VdnvteJek dulld 34
rfl>'96

Vdracskay Andrds 28
Vdradi (csaladnev) 144
Vdrad (szanto) 71
Vdrady Josef 274
Varaszlik, varaslik (mocsar) 125
Vdrdomb 3 3 5 , 336
Vdrdomb irtvany 336
Vdr fok 119
Varga (csaladnev) 236
Varga csapds (diilo) 141
Varga fok 76
Varga Gedeon (jegyzo) 140
Varga hdtul (dullo) 290
Varga hegy 177, 346
Vargahegy alatti td 349
Varga hegy td 346, 348
Varga Istvdn (jegyzo) 24
Varga Jdsef (eikiitt) 293
Varga Pall (eskiitt) 382
Varga Sdndor (birtokos) 495

HELYNEVTARA

Varga Vdlgy 198
Vargha Jdsef 99
Varghely (diflo) 346
Vdr hdt 423
Vdrhegy 95, 96, 97, 142, 144, 147, 275,
277, 335, 337, 379, 380, 418, 461, 462
Vdrhegy erdd 96
Vdrkastely 487
Vdrkony i hatdr 424
Vdrmegye sziget (kaszallo) 261
Vdrna 101,102
Varnyukut (forras) 295
Vdros alatti (dulo) 206, 338
Vdrosalja (diflo) 458
Vdros alrdsze 458,459
Vdros feletti (diflo) 206
Vdros felrdsze 459
Vdros fdidje 312
Vdrosi duld 45%
Vdros reti (diillo) 244
Vdrostelek (szanto) 327
Vdrroki puszta 394
Varsdny (helyseg) 478, 479
Varsdnyi hatdr 195
Varsdnyi Jdnos 40
Varsdnyi puszta 194, 196,475,479
Vdrszeg-erdd 134
Vdrtd (halom) 510
Vasad puszta 246
Vdsdr halom 327
Vdsdrheiyi Giza 414
Vdsdrheiyi Major 416
Fasa'r/ie/;; (legclo) 327
Vas (csaladnev) 473, 475
vasas (szollo hegy) 457
Vashegy (erdo) 96
vas kapu 289,473,475,477
Vaskapu dulld 474, 47-6
Vaskapu (retek) 481
Fas -negye 4 7 3 , 475
Vastagaegy diild 468
„Vcstanfek iu.mnach" ni'ezd-diilld 91
vasuti (diillo) 244
Vasuton aluli erdd 320
Vasuton feliili erdd 320
Farra/ (csaladnev) 252
Farra>' csaWrf (birtokos) 35
lasd meg: Wattay csalad
Vattay Jdnos (birtokos) 191
lasd meg: Wattay Janos
Vattay Jdnos ozvegye (birtokos) 93
Vattay nemzetseg (birtokos) 329
Vatya (puszta) 304, 440,441
Vdtz Gdddlldi Jdrds 478
Vdtzi lit 96
Vavrinyecz (csaladnev) 236

PEST-PILIS-SOLT

Vay Addm 22
Vdzdlld (szanto) 96
Vecse (helyseg) 121,122
lasd meg: Dunavecse
Vecsercs 472
Vecsds (helyseg) 130, 131, 471,472
Vecsesi (hatar) 225
Vederszdrito (er) 422
Vdgh Imre (jegyzo) 136
Vegh Jdnos 34
Vdg litza 249, 250
Vdrtes (hegyseg) 410, 455, 456
VeiglPdter (biro) 412, 413
Veindorf (* Borosjeno) 59
Veisenherg (mo) 60
Vejte puszta 120
Velika bdra (= GrojSer Morast) 82
Velika Dionicza dulo 505, 507
velika dugacska Ried
(= Groi3e lange Acker) 79
Velika Komszala (= GrojSe Streitacker) 81
Velika Kruska 218
Velika livoda (= Mittere Wiesen) 82
Velika nyiva (* Kraut Acker) 82
Velike Brezine (dulo) (= Nagy Nyirfas) 433
Velike nyive (diUo) 192
velike prese Schume (= Gro|3birbauwald
Acker) 79
Velike topolye (dulo) (= Nagynyarfas) 433
Veliki ada {' Cseper gro/3e Insel) 83
Veliki dugatske (= Gro^theilaicker) 81
Veliki dunavszki piit (= Gro|3 donauwegacker)
81
Veliki gremlye (= G r o ^ Standenwiesen
Acker) 82
Veliki ivik (= donauweg Acker) 81
Veliki rdt 499
Veliko plandiste (= Gro|3c donauackere) 81
Veliko rdstye (GrojSe Herrschaft Trettplatz
Acker) 81
Velka szenja 308
Velkey Jdnos 250
Velkey Ldszld (jegyzo) 510
Velsiczki (csaladnev) 236
Venddglo titza 249
Vendelin 518
Vendeliplatz 60
Verbotenes Wald (= Branyevina) 82
Verdungi fdldek 273
verebeshegy 91
Verdb hegy 90
Veresegyhdza (helyseg) 336, 356
Veresegyhdz (helyseg) 90, 106,140, 354,
355,473,475,476,476,477
veresegyhdzi hatdr 241, 493, 494
veres egyhdzi hegy Idncz 336

VARMEGYE

veresegyhdzi Ut 494
Veresharaszt (diDo) 198
Veres haraszt szdlld hegy 321
Vereskdszikla (erdoresz) 426
Veresmarty Bertalan (kozbirtokos) 105
veres rdt 375
Veres Bertalan 97
Veress Istvdn (birtokos) 123
Vemel417
Vermes hdt 423
Vermes legeld (diUo) 355
Vemer Jdzsef 2\0
Verovdcz patak 455
Verdcze (helyseg) 480
verd (diflo) 373
Verseg (helyseg) 58, 478, 479, 479
Verseghi (lit) 438
Versegh Kozseg 194,196
Verseghy (foldes lir) 478
Versegipart dulld 58
Versegi Ut melldki (ret) 438
Versunkener (domb) 482
Vdrtes hegy sdg 188
Vertlog 333
Vdrvdlgy (erdo) 163
Veszprdm megye 322
Veszpremvdlgyi kolostor 37
vesszdsi kaszdld 230
vesszdspart 228
vesszds (ret) 227
„vetse" 121
VetusBuda (varos) 257
Vezseny Oielyseg) 162, 510
Vezsenyi csaldd 19
Veztri Gyula 41
Victoria major 303
Viczai [Grof] (birtokos) 219
Viczdn Pdl 206
Vidadrka 445
rida (mehesz) 445
Viddrkdny 445
Vidocsa (difllo) 33
Vieh stand weide (diilo) 63
Viergarten Acker (= dugatsko rastye) 81
Viesen-Aussatz-Veingdrten 453
Vieszmeg Full 26
Ki7«m nd//dik 426
Villogd korcsma 385
KmacArfu/d505
Vinacz dulo 505
Fmacz (= koszorii) (diflo) 505
Vinagrdd Ried (= Weinberg oder
Weingarten) 79
Vincsdga (fok) 342
Vincze Ferencnd (birtokos) 478
Vinczeller sziget (kaszallo) 261
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Vindisgrecz (serege) 177
Vindohone 453
Vinidunum (= Borosjeno) 59
Vinitaffy Josef Oegyzo) 336
Vinogrdd 218
Vinogrddi kod vodenicze (= malomnal
fekvo szollok) 192
Vinuty Mihdly 106
Vlnyicskai (dulo) 206
Vinyitske Kolliszko (dullo) 173
Viola Jdnos 263
Virdghegy 276
Virdgh Jdzsef (jegyzo) 444
Virdg Jdzsef (jegyzo) 443
Virdg kerti iduilo) 249, 250
Virdg Mihdly 358
Viragos Berek Oielyseg) 278
lasd meg: Pereg
Virdg Pereg (kozseg) 278
lasd meg: Pereg
Vircsdk Jdzsef 221
Virtenberga (tartomany) 420
Visegrdd Oielyseg) 5 1 , 292, 293, 355,
455,480,482,483, 483
Visegrddi es 6Budai uradalom 50
visegrddi (hatar) 482, 483
Visegrddi hegy 292, 293
vise puta diild 505
Viseputa (= uton tuli) 506
Visnyei Istvdny (eskutt) 382
visontai hegyek 389
Vitez Jdnos 41
Viz dllds 126
Viz a vdlgy 274
vizen akker (= Felso's Also nyilas) 75
Vizes nyilas (diilo) 31
Vizi malomhdz 127
Vizkei (dulo) 207
Vizkeld (szantofold) 294
Vizkdzi (ret) 438
vizmosdsi ddld 373
Vizre jdrd (duUo) 163, 439, 491
Vizre jdrd ret 220
vizsor (utcza) 437
Vodicza (dulo) 507
Vogel Jdsef
Volentics Balint (biro) 376, 377
Voltzi Gyula (jegyzo') 175
vorderer Schwarzenberg 481
Vorderes Kirchenthal (= elso es
utolso templomvolgyi foldek) 188
Vorposten von Ofen (= Buda-Eloors) 63
Vosztory (csaladnev) 234
Vdlgyecske (szolo) 170
Vdlgy es (dulo) 321
Vdlgyi retek 220

HELYNEVTARA

Vdlgy kdzdtti (diillo) 233
Vdlgy kut hegy 245
Vdlgy re jdrd penzes (diillo) 163
Vdlgy (ret) 464, 465
Vdlgy ut (dulo) 430
vdlgy uttza (= Dolina put) 433
Vdrdsegyhdz (helyseg) 473, 475
Vdrdseri kaszdld 261
Vdrdseri nagy turjan 262
vdrdsfdld lapos 241
Vdrosfdld szdlldk 287
Vdrdshegy 44
Vdros Jdnos 382
Vdros lap 461, 462
Vdros szek dulld 382
Vdrdsvdr Oielyseg) 60, 73, 253, 297, 329,
344, 484, 485, 485
lasd meg: Pilisvorosvar
Vdrdsvdriut 330
Vdrdsvdri vdlgy 287
Vrabcacj, (hegy) 91
Vreocz (dulo) 298
Vuina dolina (dulo) 192
Vuina Sztrana (domb) 192
Vutsinhdt (hatarresz) 333
Vutsinopolya (hatarresz) 333
Vurtenberg 6 1 , 467
lasd meg: Wiirtemberg
Vurtenberga 67, 486
lasd meg: Wiirtemberg

Wainberg ober dem Dorfe (szolo) 170
Waitzen (varos) 454, 455
lasd meg: Vac (helyseg)
Wako 470
Wald Aecker (= erdei foldek) 188
Waldaker (szanto) 61
Waldbld^en 167
Wanka Istvdn (esztergomi ersek) 371
Watkai zug (legelo) 127
Wattay csaldd (birtokos) 94, 204, 206, 255
lasd meg: Vattay csalad
Wattay Istvdn (birtokos) 204
Wattay Jdnos (birtokos) 204
lasd meg: Vattay Janos
Wattay Pdl (birtokos) 36
Wegacker (szanto) 61
Weinberg oder Weingarten
(= Vinograd Ried) 79
Weindorf60
Weingard Aecker (= szoilokcrti foldek) 188
Weingarten 79,167
Weingarts Acker 167
Weingartsberg 410

PEST-PILIS-SOLT

Weingebirg diild (szolo) 361
Welek Marot bolgdr fejedelem 78
Weres Jdnos 41
Werle Stephan 61
Wiehtrieb Wainberg (szolo) 170
Wiesel Xcker 167
Wiesel Wiesen 167
Wiesen Xcker (arok) 167,188
Wiesen Aecker (= reti fold) 410
Weisen (arok) 167
Wiesengriinde (dullo) 50
Wiesenwald (erdo) 344
Wihdt 48
Wirtenberga 63
lasd meg: Wurtemberg
Wodianer Bdla (birtokos) 223
Woditska Venczel (jegyzo) 300, 302
Wolfsberg 63
Wolfsgruben 154
Wudaers (= Budaors) 63
Waits Gydrgy (biro) 343
Wartemberg (tartomany) 412, 484
lasd meg: Vurtenberg
Viirtenberga
Wirtenberga
Wiirtenberg
Wiirttembergia
wartenberg (tartomany) 167, 257, 316. 412
413,484
lasd meg: Wiirtemberg
Wartenbergi kirdlysdg 252
wartenberg Schwarzwalden nevu jdrdsa
412
Warttembergia (tartomany) 156
lasd meg: Wiirtemberg

Zabdrom (diilo) 499
Zabascsa (dulo) (= kertek utanni diillo) 433
Zabdroviczi apdtsdg 183,184
Zabola dulld 238
Zabolafok 238
Zabranyevina bascha (= Ochsenwiesen
Ried) 79
Zada 337
lasd meg: Szada
Zddorpuszta 266
Zddor (szanto) 266
Zagyva (falu) 348,350
Zagyva folyd 40, 57, 58, 136, 162, 165,
183, 185, 220, 323, 346, 347, 348,
349, 350, 381, 395, 398,429, 443,
444,478
Zagyvafd vdra 350
Zagyva hid 185

VARMEGYE
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Zagyvai hid 323
Zagyva ndd (diilo) 349
Zagyvai rdt (dulo) 349
Zagyvamenti (dulo) 349
Zagyvdn tOli (dulo) 349
Zagyvdntuli rdt 58
(Zagyva)rekas (helyseg) 323, 324
lasd meg: Rekas
Rev-kas
Zagyvardna 350
Zahumndmi (= szeriik mogotti) (szanto) 520
Zahumnicza (szanto foldek es retek) 287
Zakonegniczami (= kenderfoldek) 518
Zdlogos czebei (diilo) 206
Zalugom (dulo) 298
Zambuco (olasz birtokos) 489
Zambucus (helyseg) 489
lasd meg: Zsambek
Zdmor (helyseg) 523
Zdmor puszta 519, 523
Zamosztkom szdntdfoldek 287
Zamosztom fdldek 307, 309
Zamur Arpdd (fejedelem) 523
Zanovet duld 504, 507
Zanoveti fdldek 504
Za otudnu szdntofdldek 287
Zdrt fdldek (= Schaltenacker) 254
Zdtony (erdo) 134
Zdtonyok (kaszallo) 229
ZdvodiJdnos 113
Zdvor (diilo) 174
Zdravlyak (diilo) 298
Zech396
Zeiselberg Xcker 167
Zeiselberg Oegelo) 167
Zeilsberg (dulo) 60
Zeiszelberg (= Alte Zutheilung Weingarten) 82
Zeleszkd Jdzsef 24
Zempldn megye 473
Zengvdlgy 492
Zengvdlgyi dald 494
Zeremlydn 359
lasd meg: Szeremle
Zeyk /dzje/(birtokos) 407
Zichi [Grof] (birtokos) 45
Zichi Ferenc [Grof] (birtokos) 44
Zichi Miklds (birtokos) 44
Zichi Peter [grof] (birtokos) 44
Zichy [Grof] (birtokos) 487
Zichy csaldd (birtokos) 51, 64
Zichi Ferenc [grof] (birtokos) 63
Zieglerberg Aecker (= teglahegyi foldek) 410
Ziehelberghagel (= Gorina berda) 82
Zigeunergassel (diilo) 452
Zaiich Mdtyds 285
Zimbal Aecker (= czimbalom foldek) 188
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Zimmerhakken diillo 301
Zip szdrhegy 62
Zipszdr (helyseg) 6 1 , 62, 62
Zisger puszta 198, 245
lasd meg: Zsiger puszta
Zlatno berdo (= eziist hegy) 506
Zldtno berdo (dulo) 506
Zldtro berdo duld 506
Zlinszky (csaladnev) 148
Zlinszky Imre (biro) 381
Zlopoja (hatarresz) 333
Zogler Endre 68
Zok (helyseg) 333
lasd meg: Szalkszentmarton
Zoki Szent Mdrton (kozseg) 338
lasd meg: Szalkszentmarton
Zoltdn [herceg] (birtokos) 327, 328
Zolyom megye 27, 28, 69, 135, 172,
280, 401
Zomejurom Ried (= Schafflerhof Acker) 79
Zomotor Oielyseg) 414
Zoldfa litza 249, 250
Zoldhalom 438
Ztrucz csaldd 41
Zuhorhegy 84
Zudar Piter 417
„Zugg6f'-kertek 55
Zutheilung (dullo) 50
Zvik (diilo) 131
Zwatschbauwald (erdo) 365, 366
Zwei ode Kirchen 366
Zwerg (dulo) 257
Zwickel Acker (= Klin) 82
Zwiselmuhle (= Csizi malom) 330
Zwolfklafter (= tizenket oles foldek) 188

Zsdbds (mezd) 266
Zsdbds (szantofold) 266
Zsdmbig nevu tdrdk basa 486
Zsdmbik Oielyseg) 49, 417,420, 431, 486,
487, 488, 45<?, 491
lasd meg: Sambucus
Schambeck
Schambuch
Zambucus
Zsdmbiki hatdr 430
Zsdmbiki (hid) 187
Zsdmbiki ut 187, 272, 284,430
Zsdmbiki ut melleki (duld) 273
Zsdmbok Oielyseg) 214, 356, 418, 419, 420,
465,469, 489,490, 491,491
Zsdmboki alesperesi keriilet 489
Zsdmboki Jdnos 488
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Zsdmboki (lit) 438
Zsdmbok (Torok Bassa) 420
Zsamovitzky Jdzsef 90, 92
Zsaroka-hegy 449
Zsarok a (vezer) 449
Zsatskdrit 96
Zsellir (duld) 224
Zselliri didd 2S0
Zselliri rigebbi diild 195
Zselleriuj diild 195
Zsellir Kdposztds fdldek (diflld) 289
Zsellir kenderfdldek 287
zsellir utcza (= Kleinhauslergasse) 187
Zsembery Imre (birtokos) 407
Zsidai erdd 2\2 '
Zsidai hatdr 170, 493
Zsidai ut melletti duld 105
Zsido hegy 177
Zsidd hegyi dulld 220
Zsido Oielyseg) 105,106, 219, 220, 474,
476, 492, 493, 495, 495
lasd meg: Sido
Sito
Vacegrcs
Zsiddk utczdja 416
Zsiddliget puszta 495
Zsidd (nemzetseg) 227, 222, 463, 495
Zsiddsziget (kaszallo) 261
Zsidd ucza 74
Zsiddvdlgy 428
Zsigerhdti dulld 340
Zsiger (helyseg) 142, 143, 384, 385
Zsigeriduld 385
Zsigeri puszta 384
Zsigeri uti diilld 384
Zsiger puszta 141,142,246, 445
lasd meg: Zisger puszta
Zsigmond kirdly 41, 80, 439, 501
lasd meg: Sigmond kiraly
Zsigri dulld 198
Zsigri (foldvar) 141
Zsigri puszta 270
Zsilinszky Mihdly 131
Zsilzdri (csaladnev) 284
Zsirfdldek (= Schmalzacker) 254
Zsobrdk diilld 231
Zsobrdk (szdlld hegy) 457
Zsdfia vdros (faluresz) 260
Zsold Oielyseg) 327
lasd meg: Solt
Zsolt (fejedelem) 78
Zsombikos 399
Zsombikos (diild) 491
Zsombok (difld) 342
Zsombos (mocsar) 119
Zsupdn Jdnos (birtokos) 512

KEPMELLEKLET

G. K U R Z : F6ti szekesegyhiz, 1854.

KIMNACH L A S Z L 6 : Crom, Alexandra Pavlovna sirkipolnija. Tusrajz

D O R R E T I V A D A R : Acsa, Pronay kastely. Tusrajz

ROHBOCK - HEISINGER: Aszod. Acelmetszet

ROHBOCK - OEDER: G6d6U6, Grassalkovich kastely. Acelmetszet

ENGERTH: Gyomro, Teleki kastely. Litografia

Reszlet az 1806-os Lipszky-fele t6rkepb61

ERMINY - WOLF: fird. Litogrifia

Reszlet az 1806-os Lipszky-f^le t^k6pbdl

P O R G E G E R G E L Y : Vaci utcareszlet 1913. Ceruzarajz

TESSEDIK - HOFMAN: Ocsai templom 1860 koriil

CSANYl K A R O L Y : Pecel, Riday kastely, 1930.

FESZL FRIG YES: A visegradi fellegvir kapuja

