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BElBzETÉs

.,,,_E_T: "*Y9j. Be Máryás (1684-t?49) a Xvlll. századi máAyal
:uí:::]l,T ,v1,1áq 

9e{ik kiemeikedó €gyénisége. Pozsonyban éIr, Űbba ]ys€um tánárakenl,, majd hosszább ideig. aere vógéig, az olLanj
evangéükus egyház lelkészekéni működöit."Á h"l"r 

"&.i;*t'"*.,,*_1ü."_T_*::"'] Ian]r]fiányai a]apjrin az egész or§zá8;ól s,ólo egyF-remes,{roíénÉlJni. Iöldrajá, sazdtr€i es népíajzi) ]eírás erkeqzíÉél
reÉ€zré. é§ njgyszámú 1anitvmya és gyermekej ."AilséPével ebnez aIelráro mdnkai meg]enhént e] is vée"zte. a helyszrnen cyűiiötr ada-bE€í az addlg negJe]enl irodá'om As a hozzáíélheiő okteveiek anya-giva] LltÉgészjlvp te] i. do]€ozra. de e nagyszabású múbó] nyomhűs_
_o_an 

csat l.z m.8y. ]elrása jeienl mee ..I'torrtta luNcaaI.qe rvo-v_AE H ísToRIco c eocnÁputca "oivtsa .,,- 
"i*",}' 

5 iö, 
",i"i,l735 ]?12 közöt' Bé{sbpn, a többi má is kéZiratban le]<§7jt

_ Miver e hataltas vállalkozás szi]ri€ közvetlenü a töIók hódoltJ;u]án lala' ál]apolokat rögrrhetle. amikol i. 
" 
l,i"rOi -"g *Ji,"l illdrnK d rp$.ldok szemlanúival,'s a2 p]múlt vj'á8nak még sok o]yan

lT!l_iT_fk"ll: ]árhájlák. la rombá dö]\é i§,;mi késólb l€]je"s;n
i'ill*r"]': " t]él,Notjtiája egyik íö tor.ás§á \á]l a megyén} xöldjéne{r é§ n.penFk trjrléneléhez. ki\onatlil már a m-qa kűoan iskoiaita <ony! 8yanán t hásznállák. s ez 1p\?i indoko]ilá ;Ágre a 1e]jes .nee-isme}-tetesűket az érdeklődőkke]

,,_ Pjl,**.* rlo*. szlovák vegyes házds§ágból származolt, s l§_
:1i_:_,."_1,. !i"*l és lud is'elüemelkedDj a kicsjnyes Iaji és ne'7}zeü
:]1_18Ylr5:c9n;,].arryilagosan 

jr, pspedj8 már Agé"Z trode;n5ek {,ekinL^neto lorráskütika alkalDazácáv:]

,, A 1ö,lene|irásl iüeld feuogásálá eíoekes ']yi]alkozalál ]dtáham
:|Ti.a ::::,ieryet k"öLelbeo, Ami]ror ug)úic bplejeá a vá.i püspö.Kox rÁmerlelését, íey ío]yraljá: ..Eddig a pütPökökró], utir."' tir.iiomJnkáVaj,1733. ig §ikerii]l .eIku!ainunk, Ákiknek birlokában ok]eve,
l1_:1TiE; azok azon munkálkodjanak, hogy knö]l)ék.z á]talamllelJBol nezago]ral, Ezekel á Íe]edé§ homáyába merL]!, de pmulésre
mé]tó neVekel ugydfus seflmiból 5em IehelI'<önnv.tu"n e. 

""..uo".l-seooen napvrJá8tá hozn:, minl á rF8i okira okbÓ]. amikbe a püspö\_
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sécek, apátsácok, kolostolok és sok nemes család fég,i jogait, a kilá_
lyok bejeeyeztették, En,e pedig átlandóan fe1 k€u hí\,ni a figyelmet,
meri a mi honfitársaink nem hiszik el, hogy az ok]eveleknek a törié-
nelemhez val§mi közük van, bánennyire nem szom1 ez sok és ho§szú
bizonyításla. s ezt a figyelmeztetést anná1 gyakfabban kel megienni,
minél iLkább meg vagyok eyőz6dv€ aíról, hogy végü is a magyar töf-
ténélem, amely ]egnagyobb ré§zébén mesekke} van t€lehiltve, Vagy té-
vedésektel beszennyezve, vagy összefüggé§télen, akkol hozható két-
ségielen megvilágításba, ha a ma még roz§dával és úoiyol&al vívódó
okleveieket segitsóeü1 hívjul<." viszont a történelmi lelíogásán és áz
elóadásán is erősen érzódik, hogy a barokk korban at é§ mun}álko-
dott. Az uralkodóház és az ali§ztokfácia iTáDt }ojáis; elóadásában
§zíve§en fitogiatja széles körű ismereteit és zsűo}ja bele a szöiegbe.
Bár a késóbbi kutatások több megátlapíásÁt is úódosították, ezek
ma8yarlizatával nem foela}kozunk, éppen mert forrás gyaúnt kez€1-
jiik. Azokat csak á legfontosabb helyeken jegyzeteljiik,

A művet Mi,kol)ina SónLueL az akkori idők kiváó eeometriájának
té.képme[ékletei egészítik ki,

Pe§t_Pilis_solt megye a mű hamadik köteíét te§zi ki. EbbóI
kiiagytuk az akkoli Pest és Buda váro§ok tört€netének ismeltetését.
Ezek teszik ki a kötet kétharmad részét, Kihag},tuk továbbá azok-
nak a telepüéseknek aZ ismeltetését, amelyek ma már nem tartoz-
nak Pest megyéhez {Kecskemét, a Téei soti meeye stb,), ide vettiitr
viszont a negyedlk és a kéziratos köietből azokat a helyséeeket, ame-
1yek a mosiani Pe§t megye tailorékai, de a Bél idejében Hont, r'ejér,
illetve NógTád meeyéhez taltoztak.

A tóbbi rész fordítását hitelesen próbáliuk visszaadhit csupán az
eredeti címeket !övidítettiik mee, és kihag}tuk a váci püspökök név-
sorát és rövid él€trajzukat, valamint néhány oklevápublikáeiót, ami
nem talialmazott lényeges adatot a megye tőrténetére, E kihagyott
ré§zek jenege és mérve lelől azonban mindic tájékoztatjuk az olvasót
(ki§ebb betűkből álIó szedés a íejezet kózött).

Bé1 maga sú!űn idézi a fo.rá§ait lábjec}zetben. E lábjecyzeteit
mi a szöveg közé építetti.i} be záróje]ben,

Be1 Mátyá§ könyvét ma íorrlásnak hasaárju}, adatait azonban
mindie ke]Ió folrásk iti}ával §zabad felha§znlálnu.k. Az egyes telepü-
]é§ekle, lakosságuk.a vonatkoó adatai gyakran poBtatlanok, és hoey
az o1vasó hamis ismeleteket ne szelezzen, ezéft a műve meáelet}é-
séhez legközelebbi olszáeos, az 1728-as ree&icolaris fuszeírás adatait
szembesíiéttiik az általa közölt€kkel (szőveg kőzti kisbetűs szede§). Az
ös§zeírás alapján meekülőnböztetiink jobbáeyokat, ttizas ?selléreket
és házatlan zselérekei, akiket néha lakóknak vagy alzselléreknek ne-
vealek, Az összeíTás a legtöbbjükTőt meeállapítja, hogy örökös joeon
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bírják-e telki állományulrat, avagy pedig §zabad költözésűek. Eá ajo8i megküönböáerést az özvegy jobbág},iők és az dzve§ zse!ér-
nők,. Vá]amint á lalu§i nóiáliu§ e" ip^"osot 1me"zi"os stb,i vonatko-
zásábEn lem mütarja ki. Az uióbbiakat gyakran név szerinl neol is
e,]üü, Emi§]l a részadalok össze8ezése €bben a vonal}ozti§ban nem
mindig egyezik az összes házta.tásfők §ZáTAáVá],

_ _ 
BéL gyakrán téved a ]akosság etnikurának meghAtározásában is.Izén a házlartá§lók neve alápjá; némileg köVe!&Úeü€tijnk a népi

hovatartozásukE is, Ebben a kolban a c§alidnév és az etnikum k3_áti szorosabb kapcsolai vott.
Bél Malyás adatail gyakían leve]ezésböl merilelie, Az adaLköz_

lók lévben könn}pn á]ta]áno§jloitak, részben nem rendetkeaek ke[.i
táJPkozoíságeál. A hivalalos adóössz€iráq h're]psebb kéDet ad a fálu
t"rsadalmárói és e'ljkumáró]. mint Bá aalalköz]öj i§ toldulhaiort
ető, hogy több község a Jelsorotásból kimaradt. A leíras véeen min-
de. €s€tben hozzuk az általa kihagyott községek adatait i5.

Bél munkáját kb. 1733-ban zfuhatta ]e. a hivatalos adóósszefuás
pedia 1?28 tavaszáa történL, Á2 öt év alatt természeíesen történ}e!-
tek válto?i§ok: pl. a főtdésúr személyében, ezeket € enőriai nem
fudhrk, szükség e§etén azonban késóbbi össreírások adatait is íel_
ha§aafuk.
, Bél Mátyás a helytörténeti adatok közlésén kívül a helyekhez
kapcsolódó köztörleneti események ismerietesére is kil,erjes;kedik.
Tft s bizonyo§ óvatossáseal éb kelló kririkával ke]] e]íogadn;nk meg-
áIapliásait,
_ _Általános§áebau kívánunk hivatkozni Pest megye múernlékei e.
Budape§t, 1958, kétkötet€s monog.áíiÁra, amely a műtörténeten kívül
a2 egyes telepüések hebtirrténetének és köztijTiénetl vonatkozású
adatáinak. a vázlatát is adja. Jeienlee ez a legmodernebb az egé§z
megyét íelölelő nely- é§ múernléktörténeti hunka, Nem utalunk itt á
ma€ya_r történ€ti bibliográtiákra. ame.lyelrnek áhanulmányozása fel_léllenül szükséges. ha az o]v.só egy reszlelkÁrdéss€l alaposabbarr kr
várr megismerkedni.

, , Na8,y fuányt kíván póiolni ez a mú, ame]y az e]ső magyaroíszági
neryronenell lexikon Volt. A laüo forditás közreaÜsáva] a lörökpu§zdlis alól szabadult megye adalaira épjlheti a szapo.ndó szá;;
he]}.lirrténész. lanár. ianu]ó és érdeklódó - maAa ismereieil,



L REsZ
a} Á I/IDGYE .ÁLTAIáNoS LEInÁsA

1. § A megae keletkezése, s:étesség€ ds hcss:úsó9o,
IIxiá|di

Fest. Pili§ és Soh valamik.| bárom kű]önböző megye vo]!, Közü_,k, ,:,. P,,l \.. oJd kl á Lj di. , pilj,i hé8!, ,
b_lmld.k p"di_ cU], \_ , " o - m" ok 5,, ,ja. , , ",.,", ;., ,djnasziiáról kapla nevét, l'lihelyt azonba! a kirólyi székh€ly€|

Budáru teüék át. Piljs hecye ;xzeotvaai a pe§iivel és á kirá]}.:e,
]enléie miati. nenr voltak fóispárljai Grlászló 1,192, évi ], dekret;;a,]00 (, ,q ]. deqr.L tT- 2r, | , soi, nég)Fj ped'- -\ior ".-Iol "',z eLUbb k r'ó\'iz S p;\é.l,,h.| !ar( e]lo8 "l:i \],ik. ,
1569, évi ]I, deklétuna, 52, tc,) so]t ugyanis régen Fejér mecyéilez
igrlozoit, Igy iehál a hárombó] ecy Neg].él csináliak, Enneipedie,l)J i.ne, :;jIer-ed;"et mr_n".,lol j _, _b,,, " (o?b",ke,oa,kLooi
Ós jászok, részben a2 iit ot! móg rjtás határok niatli d. ezi eldönteri
nen a mj fe]adalLtnk.\ }:,k, o, ^L m, lö:o ,7 ,- ""6bc e, o,l, be " ,< to]-!]é(,, c-on_,,,o mó8,.Io] 1órd., d-,,,,,. "_b,:,k,\-"óp, ,:!
,ráln amini azl lnsjd Solr Dregy€ tárgyalásání] negmutaijl]k,
, Ez.n a lészen tehái a kunok és a csongrádink határolják Dleg),én_
kei. n1ig ke]e! fe]ii] a szo]nokiak iászok és hevesiek. déhő] a bá;ink,^,]l"<- F,',, m-,} : ,:,U8,,,,"]o iJ d.e " , , ,/le.,Éoln,, EáL,_",j (,l 1I'],o,.,"- ö,:;m -5,n-lr"'

2. § Á nlrgge ierr.i] Naszát,, a pilisi hegyeh, c Pelrl ]Ég!.
A s :e 11, G elléít-i( g ].j

ÁZ.i] á tész.D, aho] a DLna az e§2le.gomi iö'Ldről a piljsile lép, s
: P', ,U,, nlpö:. ö,_,- p, l \ á, :.h"z :,i_ ",L],}, b"], ', \'a, ,^o,, /--b",Jrk a t" z,I t,- y, ".-.I a l':,
partjáiól elós7öI ]assan eme]kedik, azután eg}.más ü]é drag"s]ó heg._v-hála}at vonültai f.1. aS .]yaD baeassé.gol ér et, hogy a ciúcsá,.ói áz
e8ey kőlnrckei bc ]_.iet láti]i, Tölegye] :r€v€rt bükk s lnás effajt!
Iár, , jdo., { c;-' ,i, - o:]_ o,, -|^-, ,zoloh-qlF( rp re| e]. . :
h, _w l, ]ló|, , ,.','oén-ho _aha1 bóoorjtlál,, E pn, lr. n,Ai,ö'r 4os,-
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lzúságbaD térpeszkedik el, Magyal qevét fekvé§ének alakjáfót kapta,
mivel hatalúas vonu]attál emelkedik a magasba, mint valami naey
oszlop, A maeyarok ezéri Nagyszál-nak nevezik, Máskű}önben Pe§t
és Nógrád meeyék vála§áóvonala, s ott majd ismét §zó esik róla,

A többi hégyet, ámelyeket az előbbitó1 csak a köztük íolyó Duna
válaszija e}, pitisi hegyeknek nevezik, Azon a terüeten ugyanis,
amely a íolyótó1 dáre és nyugatra szolu1, hason]ó magasságú má§ h$
Ayek emelkednek, Ezek az e§ztergomi vártó1 ecyvégtében nyomdnak
előre vi§eerádi§, úgy, hogy csak szelény kis síksáenak adnak hely€t,
s aztán a fo]yóná iűnnek fe], s haladnak álandóan annak §zo}Rszéd-
ságában, fol}tono§ vonuratban, Szentendre városáíg, ott aztán mint-
egy megtorpanva, foeyó hold alakú eörbe völgyeket képeznek és a
Dunánál kiteljedtebb síkságot al]rotnak; majd ismét közeiebb lépnek
a parthoz, s végiil Visszaszorítva, sicamb.ia eléggé tágas nyomait öve-
ák Amint azonban óuaa utar. alatt j§mét visszaiémek a folyó-
hoz, a paft alig nyúji alrkora telet, ami elégsóges egy íalu számára,
Ezután ismét iágulnak és völgyekre osztódnak. s á beg},vonulatok
visszanúzódva tülajdon hátukon taTtját Buda városát, A szomszéd-
ságában, amelyet szent Ge1lértlől neveztek e1, olyan köze1 lépnek 5
folyóhoz, hogy két szembejövő kocsinak allg adnak helyet. Innenról
azonban visszavonulnak a Iolyótól. és dé1 é§ nyugat íelé nem annyira
magas és edővet borított, mint inl<ább szőlótelmő heeyhátAkra ter-
jednek §zét, majd a véftesi erdőkhöz csatlákozn.rk.

A budai hegyek közül sajáiosak azok, ameiyeket közönsége§en

,,promontólium",nak neweznek, espedig h€lye§en, meÉ a plomontó-
rium a tengerre kiu$ó hegy, abo1 a magasabb part mintegy vissza-
szoritja a tencer áraí ásái. Ezt te§zik a mi hegyeink is, amidőn mint-
eey összeszoűtják a Dunát és magas csúc§aikkal itt i§, oit is íöléemel_

E hegy€k egy ,észéi némelyek pesti heeynek i§ nevézik, mivel a
pestieknek szőleik vannak !ájia. A magyarok cs€pety-hegynek neve-
zik. valamikor így hílták aá á hegyet, amelyen most Buda í€kszik.
valójában a pápák azokban az oklev€lekben, ametyek}el egyházi hi-
vatalokai, prépostságokat adomályozták, s a magya! ki.ályoknak a
polgárok számáía adott kiváttsáelevelekben pesti hegrnek nevezik.1

Egy heg},fok következik: Szent Gerhaíd, ,dagyaíul Szent G€[éTt
heeye, az előbbiekná kissé magasabb és közelebb e§ik a folyóhoz.
oszlophoz ha§onló meredek sziklákkal, igen közel a parüoz, Ha va-
lami, akko. ez a heey kíválóan hasanáüan5, mert itt kirvet blányá§z
nak, és a meleg űz olyan forfón tör fel belóle, hogy a forrlá§ közelé-
ben kopasztásra alkalma§. Mindkét o]dálon lejtős, de nem annyila
meledek, hogy némi, nem naey jövedelmet hajió emberi múvelésre ne
1€nne aika]'rnas. A Budára nézó oldalán _ az alsó hajlatban _ há7ák
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a lö]dhányások. am.]"vekre az ágytikar, he]y.zlék. inn€n 1űze]tek a

^ 
hegy csúcsán. majdn€m 300 ]épéSnyile a válo! túl. nagysze j

eróditmé ynek a nyomai láthatók. a mél_v áIkokon kívűt ieen elós
Sáncok, Ezek alatt. kissé .té] lelé, e*}* nem mindelnapi foFás er€d,
Ez Dini egy ]<óbe váj,. ür.g, kb, ;0 ]áb ].ágasságú| .\n€rre nylli}.
igen a]acso._,* a b.járata, s csa]r láradságosan meggölbileli resrte] l€-
her be]épLli. s b.lü1 üh,e is cs.k aliq ene]heti lel az ember a lejé1,
A \,ereln ]róboltozatáró] rendlj!ü] dszia víz .s€peg ]e, amely minieg}'
lolláSsá nóle to]yik titkos pálr,áján kedves csevegéssel. Diközben
kb, 10 ]épéit t.sz meÉ a fő]d alal!, és isNét íorrás módjára brrzog fel.
Némc]I_.]r azi á]ljtják, ]rog},i.]óizak.s lo.rás, ame]y májd bóvebbct],
nujd |akal,é]rosabban lo]yik, s:ré]re ],eljesen ki is SzáIac az esztendij
tcinészeléhez kélest, EZl íiszoll tegadják ázok a mllnkások. akik
azi állítják _ mn,cl kor.] ia!asz!ó] lréső ószig kint van.ak a szóló
b.n -. ]]og], rl lorrárna]r siDrmiíé]e l,áltozásái n€m veszik észre,

,{z biz-,l]s. hogJ ez az egyet]€n |.IIás, ame]y nemcsak a szóló]nun-
kásoknek, lr3ncm magá.;]]r i Iác vá],.snak. ame]],.! }]egr-iajiőjére
tel.pült. ncnclak caészsaec,!, }nnem bőséE.S ós á]]andó :ióvizet szo]-
gáltl|, Á leánykák !.rs_.ny.zve futnak itt ölsz€ vizmelilés có]iábó], Á
./ln,.3na]. néuó ncYczelcssége .7 a tóny. hog) L]gyanez a h.gy an!,
n"íil3 !á]]ozaics r,iz.]rben holl e tetcjén hideg, az alsó rószeih bel'ii]
pcdjg n]eleg é. g_vó_syjlli 1.izei dob Je]szinre. De a m€leg vizes üreget
aine]ylij] bj2iós, ho:y e he!! a]att lágas ós a termóSzeitól kiképzetl
bcllozatbltn léiczik. ná! t.rmáltürdő-épület zárja et, Egyébkéri. a,
e!.ész hegy kopá.. iátlan 1de közel esnek azok a budai hegyek. .lme-
]_!e]n-ó] a !ár.]s iö!ű]i sző]ók ]raP.sái §zólunk majd,

3, § ,1 ]riii.súk kól ostor(i| ól. híl.s Buda Jijlöííi ti)IgLl.
,4 lroIrstol e|ed.1., gtol,dp.d&o 

's 
prs:iül(isa

!!Y D.lczetes ki3 vö1$,ran Buda jölött, amcly ne!ét szent Pá
IcfiijiÉirÉ]r kolnsl.!áló] kapt!, NyuAat Jeló, l heg],e]< közöiii mé-
]}_.désbei] leksli]l, de rLégis enrelkedettebb helyen, mint a láros le](
.Só te[l]e:, Do biak blretne inliább nrondá.i, ha mind]rét oklalon ki,
€mc]kcdijbb ),é.zek köZ| Iek!ő !ö]g}, !:r|kját n.rn nnrt.tná A köze
pét á]1 a ko]os]o, . pomPás l.mp]omma],

-l, S2ent Li'lin. ria.lói k.li,:lolain§k évkőryvei (]L kón}ry, v]
lej, 100, olda]) az a]lpji8s dicsijséqót LőIinczüek, elsó gcnerá]isukna]
lu]aid.ni:iák ,,\iégre jnoldják _ Lőúnc atya pá!átlaLr buzga]ml
{o]ytán I'Iegvtlrolszág lin,á.osa iöió1l egy nómet méltfö]dde] €]ké
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szüt az igen tágas monosior, Szedt Lőlinc ti§zteletere, saját nevének
megöIökítéséle. A hegyen napn}-ugatra úey van elhelyeae, hogy a
fa]építmények Buda ielé 1ordu]va a nap nagy részén vi]áeíiást k;p-
nak, estére kelve pédis kedves álnyékot nyújtanak, Ezt á kobsto.i
idók folyamán elsósorban Károl} lirá,}, azuLán Óvári Janos és Ve-
]en.ei Pd] budai polAá. bőkezJsP8ébtii é, málok jóirdU'ata ré\en
amyira megiámoeatták, hogy iágasságban, gazdaesáeban és a szexze-
tesek számái ifletően a rend valame]rnyi lakótelepé közü kiemelke-
deti. Sőt a gyakran eírtíiett provinciális Szentkelésztról idé helyezte
át a nagykáptalani is, a.eí!d nagy kényerrnére,'' ltt ezekei olvashaija
az embeT) s eeyszersmind Thuróczinak a monostor alapításáJa vonat-
kozó időbeli tévedését is megcáfoljuk. Az egéSz épíimény 40 ö1 hosszú,
s ugyanilyen széies. Máf semmi sem áI belőle, csak alakialan romok,
s az ieeD bővizű forás, s nem tudom, miféte barlang, amelyet egye§ek
bányának mondanak, mások céIlitnak. Azi ha[oituk, hogy ott több
effajia ltee van, amelyeknek számát megáltapítali, vagy nyomait
megtatálni nem köMyű feladat. Mindent bokrok és cserjék iakarnak
ugyanis, és a2 éIdeklődőket mecakadályozzák, hosy köze1 f&kőzenek
ezekhez. Máskiuönben a fofrások, amelyek mée meevannak, bővizűek,
köztijk ma i§ náeyszerú egy hat öl magas íorlás. Magának á kolos-
tomak az elhely€zése ízléses és mód íetett bájos, remete számára meg
kivátóan alkalmas vott, Azonlrivü ueyanis, hogy a János-hegy alati
két domb közt szépen teTü] el, és tisziá, egészséges légáramlás fújja
ke.esztü, Budára, a kiTályi székhelyre is rá }ehet látni innen. Enlek
megíelelően, amilro. még virágzott a monostor| a királyok gyakran
látogatták vaDási és szóÉkozási cólból egyaláni. Főleg I. Kfuoly, aki
mindig szívesen járt ide, s beszédbe elegyedétt az atyákka}, s azián
óket kegyessógének minduntalan új bizonyítékaival ajándékoáa meg.
Lórincet is, amikor aá már közel volt a halahoz, a nádorrat eeyütt
felkereste, s ettól a kivlíló férfiútól kie§zkózólte, hogy magának és
övánek immá. a leghathatósabb ádását megszerezze, L Lájos azután
(ugyanott, . könyv xv, fej. 162. s köv, o].dalak) Szent Pálnak, az
első remetének a tesiét, II, Lajos pedie (II. kön}.v xxxv. fej. 287,
old,) a fejéi hozatta ide a kolosior nagy megtiszteltetéséle. A kolos-
tori a tóíökók vandalizmusa pusáította el az 1526. évben. amely a
Ldjos é5 VeIe egy.jl! egész tMagy-rorszá8 számlára végzeles Vol!, A2 PV-
könyvek §zerlnt (II. kön}a xxxvl. fej. 294 o]d) a remete rendnek
tizenegy (mások kétszer ennyit említenek) monostorát sodo.ia el
egyetlen erószakos áradat. De úgy iátszit, hoey a keteti bubálok dü_
hét 1éginlrább a Szent Lőrinc monosiora vonta magáía, meít az eaz-
dagságbxn. tágassáeban és épineíeinek szÁpségé\el ki,únl a többiek
közijl. ot, 25 barál lemó"Zár]ásán kivül a szeDrelg bolLozatós termét
feléget,ék, a képeket dar€bokra szag8]t!áü,, á ,irot "L t"u"t-at e" .
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rendkívü]i művészetiel elkészíteti o1tárokat ledöntótték, atyánk má!-
vány§írjának fede]ét elószakosan leszakították, é§ azi széttörve a dol-
gok silalúas változását idézték €1ő. Az isieui gondviselés íobtán azon_

ban nemcsak atyán}nak a kápolüája, hanem az arannyal és drágaj<ö-

vekker díszített egyházi ék§zerek is ériDtetlenek maladtak a katonílr
rabló kedvétől. Ezek aaián nagyobb részt világiak kezébe kerijltek,
s kevé§ kivételel a monostorokba jutottak vis§za, s látván},ukkai ma
is ennek a kegyetl€n pusáításna& az €í ékét idédk fel.

A feltört síIból atyánk hamvait Tlencsénben, az erdélyi vajda
ieen érós váIában helyezték el illő kegyelettel, de az ide érkező ka-
tonaság, ame]y elén§éges é.züettei vjseltetett a lendde1 es az or-
szággar szemben, f€lécette. Ezek€t nem leheiett elhaugatni, amidőn
Piüs meeye hegyeiról esett szó.

4. § A János-heg!. üröíL PíIis. A palosak szeútkeíeszti tI,o1lostora:
ércek naamai, Az Ábrahám,hega

Ami ezután a János-hegyet i]reii, amelf,nek tóvében fekszik a
monostor, !óla és a iöbbiTől majd később, Budával kapcsolatban be-
szélü.k,

A pálosok völgye vidékén óbuda íeIé eey hegy emelkeaIik; e,
magas heeyhátial vonul Sobmfuie és a rómaiak sokjst€rtiitének szá_
mos nyomait mutatja. Dzen látjuk a Buda városáiól a solymári várig
hrjródó {al maradványáit is, am€lyíól azt taltják a szakemberek,
hogy a Mátyás által létesített vadaskeítet öveáé.

Az ürömi hegy emelkedik ki a hegyek solozatából, amelyek
Sicambria maladványaitól összefügeő geli§ccel vonutnalr a pfisi hegy
felé, § ott végü1 úinteey oszlop csúcsosoük ki, s ezen a teúleten va-
lamennyi között a legmagasabb, sziklás és meredek, s nem annyira
eldővel borított, mint inkább kopár.

A Pilis. az előbbüez közel; azok száúáÉ, akik €zén a VidékeD
telepedtek mee. kétséekivül a legtekintétyesebb, Áz északla néző 01-

dala erdővel borított, a tijbbi részen sima, elsősolban a teteje, amelyet
kóvér 1egelők és §zónáu] alka]rnas íüvek dísáten€k. Bizonyára ettól
a kopaszságától kapta magyal nevét, melt Pilis magyarul kopaszt je-
lent. Máskűlónben, aho1 erdő borítja, €gyik t]elyen tijlgy-, bükk-, má-
sikon juhar- és kólisíajta, maga§ és igen szép épüetfák díszítik. Kez-
dódik pedie Esztergom megye hatfuánál, Kesziölcz Jalu vidékén.
Inlen meredek hajlás§a1 emelkedik a magasba a többiek fölé, s egy
gelincével Szántó Jelé, egy másikka1 a Düna íelé Dyüik ki. Azon á

!é§zen, ahot Szántó íekszik alatta, égy réei, szilárd vár üyomait mü,
tatia, A rend annal€sei em]ítik (II. könyv III. fej. Y4. e,s követk€ző
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ollalak), nogy a hegynek ezen a vidék& tétesítette Boldog ózséb apálosok elsó kolostorát szentkeleszt néven, 1250-ben.

_,,,rei §zózaira_ _ mondják * özséb maga mellé vévén hét társát,
a Pili§en a szentk€Iesztnek nevezett szelény templomot emelte egihármas baltang JDe]]eh. és még az rjr 1250. esztendejében egy Ükolostolt.is csaio] l hozá, amelyet ezián Magyarország kjrá§a. i;sz]ó
(helyésebben ]v. Béla) €Idók}€l. íö]oekke.és egyéb jdvedelmekke]
gazojgllotl.' E szerÁny kezdetbó] hamaros"n módlelert meggazdago-
dott a pálosok lendje, ók€t e kolo§torról § pápák és királyot"okleie-
leikben 

_sokszoI szentkele§zti-nek nevezi}, lv, Béla gya},;an térl belde Vaclászahó]. s az évkönyvek szerinl (idézeb helyen 83, old,) nm
távozo l ei anéLkül, hogy bókezűségének kjfejezési ne aaorr ilolna,A lemplomol a kjrökök dühe a ko]o§lorral együll elpusztjlotta. A
templom bejáratáoár Vabmikor egy vers€s íelirit vott ;lvasható:

_Eg}kor a magányt keresó ár!? aFyák
rfl a mágas szik]ák alatt ülötrék fel alacsony kunyhói}at,
& a kivájt sáklákban szerte búvóhe]yeke{ késareiiek,
Aáán a szentéletű Ö^éb remete pap
vécü is Szelt].ereszt néven telepet léLesir,
Bar]ancjaikat elhae},ván, hozzá cy,jltek össze később a iestvérek.
s €eyszerre kolostoli áetet kezdenek élni.
Innen terjedt e1 Pál rcmetánek
erkölcsi tisztaságban és öItözékben féDvló
jár.borsága a viláBban.
Így áradr ki a sz€r?ny foí!ásból a nag,y |o§,ó.J

_ _ 
A másik leszen, ameme a Piiis Eszlergom megye o]daLáTa eíesz

kedik Ie. áLlt a páosok Szenuekk sáeie!ére s;nte]r laonostora,
PP:\ T.N Bé]a lakia ]e 3z a]apJái. s tiz.nkél éWe] kés6bb Kun
rJaszo le]yle be, Béla kiráLl},nak voli it1 vadliszat ce]jál 9zo]gáó
pa]oi4'a. a Ben€dek göle}e, ó páratlan bőkezúséggel e"ia Bená.t
völgyét a páosoknak, szorosabban véve talán a S;ntkereszten áők_
nek_adományozta azza] a cé]]a], hogy oh szent te]epei létesíEenek.
iz éve], n_ln haiározzák meg az arnaleseki úcy tud]u}, hogy 1263-
99| Ydt: |i ez íg,y van, végü is 1280-ban lász]ó íejez(e be a Eun-
kát, Az évkön}aek szerint (II. könw w, tej.83. o]d,).,a tkzl€sségnek
a_üszáykodás o]y gazdag hamujában etremetetl egy szikrája bíá rájsun Lászlót, hogy Báa rogada]nának e]eget téve, a Benedek-vi']cy-
I1:} n!,v?et1 palotábói ktastroDoi épilt€sún templornma] €gyiitt;;
ott h.ürekezett páosokn"k, s*"tk;;;;i-;;;rü;ö;"'"l,i ö#



. vannak, akik bányakincsek felta]álása ,eményében naey kóltség-
eel ásiak ezen a hegyen; találtak is átalában, s nem is jelentékteú
nyomát az afunyn_k es ézüshek de mégis ábba tetle,L rrag}mi a k iIalas'. 

"m€rt 
nem ene mec a rátoíd;tolt m lnkáL, f, krserlerái nyonrai

m§ is le]|ürunek s/er.eszér a hPgyen, mélyen lekvd kL'dk. ak;ákk"]
\!§o,1 b".]algok. s má" eltelék, E7ek a ]akosoka' na i§ "lra (sáb_t-
Ják.,i.ogy oLt kin.ce knres§pnek, A hegy a]ali v.1 eJy s"van}únzü,
*rvatoan eg4zse8es lorrás is, A mPcye es a öbbl he8y e|lóI a ^ebry-
lol lrapid rcvéi, Az Abr"hám-hegy Pi §!d] Ps7akr. m"ian",n egy mir,loldnJnF 1ekwik. s ázlán jnnen . bogdányi, azolrJl pedig a lót1,
fá u"i.hegyekhnz kapL)olódik. ami<ei a ]"kosok Várad; heEynek re-
veznek. Szeo ge-in.ccl emelkedi( hi. középső részén 

^"gi" ra. 
""arnyas ligelFk A c5uc§án egvenes slksáe,.2efle kdvej. ga;ag szena_

telmő .étek bizolyáJa azért, melt ebben a magasságban bövebben ön-idzik a lonások ol' kellemp§ é> cyákori a vadá"zar a szarv"sokra
és dzekre, AZán v;gásra alka]ms érdók larl,sanak d he8yen ]Éíelé
EzFa ahLt Jó gyünö]csü szö]ót íermó napsulij,le dombok. úcarul grü-
mölcsrák lerpeszkednek. dzulán relek es 8azdas "ikság. akÉord Öü-
Ietű. ammnyil a mél]ehe e]Jo]yó Duna tenetov; Lesz ltacy gyönyo.,]_
s.gre 5zolgál a vidék láiványá. amely a he§aelóröl e]énk rárul, Mertnem::al J. am: köaellenüI a]al.ia van, hanem az eeész íerLLeI 20
meíföldnyl tavo]§áeban is belathaió.

5. § Eídők, ezek jellege. A mongaród) erd,ő ftetezetessége

_ . 
A magas hegyeken kív az alacsonyan fekvó erdők is ]'ellem-zóek a_meg-yéte, A Na§zlil hec},lól uganis egészFn addig a; úlic,

amely Peslről Szolnoka vezet. nagy hosszuságban trdók riinnek eL
Ezek nemcsák a melyben rek§zenek, harem a dombokra is le kapasz-
kodnak. Ueyani, mindenléle, részben erdó§. részben fáíIan doobok
ékelódnek kózbe,

_ f dombokon a sz6'ó is regte.em de más v.temÉny, különösen a
buza és a lozs nem fog rajIuk. § egyebe. 5em i.rem meg, hacsa_k b6-v.n nem 92ó.ják be trag.yávaL és 1öbbsáT erdsen meg nem sránljá}.A lalaj ugyanis fövenyeg és e]szonan kövek borilják, EmiAti a lák
_sák kessvesen kapn"k eróre. s lgy a/ erdök növekedésének nemk€dwz A}o], á, dombok .zpLdu]nek. ri!kábbakká vá]nak az üdők, sótqm' van ls inkább nPvezheló bozóinak. mint erd(jnek, azéft, mivel
cc.kném mind mueyoróla es ma§ eJtele haszon'a]an cserje nó benre,
A.ídldesuIék gonooskodasának köszönhPLö, hogy in-oll ügetek és ki_
sebb erdők virulnak. dk ugyanis ü,alrnazák aZ erdóirrasi. iúzrevalóul
Ls c§ak az]. a tal szab,id haczna]ni, ame]ye- a yél kidönlott, Ha ezt a
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gondoskodá§l minde.ki lagáev3 leMé _ ha npm is tenne erddkbeng"zd48 , nem Ázúkólködnék benne ez a száraz üdék
_,A lejtős dombokat di§áiő eldők kózü a mo]}yoúdit ke]] mee-er il€ni elsó5o.bani it eyozl€ le ugyanib Géza es Lál§ró salaeont,

tlon] lnr. em]rli (D€c. Tí,._lIí, könw 2l5, es a köVeLkező olda]ák). hoeyvác v.deKe,s akko" még sűrű erdő és elha§yatot{ he]y vo]l,

6- § E Din ék mezőí és azok tefmészete

Ez irLin mezők kóvetkeaek, keletrc é§ dél lelé Jo.dutva hátal_
na9, tengerh-é7 hason]ó széIesre tá8uló Áikbág tenjl el a Ti§z3 és Dun"Ko7o1t.ltl caho] sjncs kó Vaey fa, ha c§at a DJna palljáfi \ag.y sll8e-t€ln eló nem rordyj, 14ár a2 ósök. de a mai kor emoerci is egt;+
Ti:| i]*]", erdó1. de \a§ sernmj. vaay (sak nágyon cekérJ;rJ-
mFi nye], Azi.hiszeal ez azélL vdn. me.' a !a]aj romotrot e. m"e sou
so ,s 

'e.hell, 
] lyeníJjia kisebb erdokei ]áth§!ni azon a lprútetFn, ame]y

|*:1 n:"*"lg' és a KunMg relé ter;] e|, A löbb] re"z.n h.ányzii,z erdo, d- l.gélleló\re és löLdnuveléSre alka]ma., t s,} V:dee;he-lyenkéri k:s }a]nok láTkíl.'ák. amiket a "zel hordolt ös"ze horokbo ,Áozoe1 adodnok halalma. lerú]etek. ámelyek .e]jesen'ermékFl.]e-
n€k: nem a]kalm.sak sem foldmüvelésre. sem á] atlenyésaésre, Pn_nelíog% a lafkások és rókák búvóhelyPi. De az á lerü]el is sz.gé.r}Wbén. ame]y .]kalmds a iakarm:iny- es gabonare,-ne]ésre, K,ákikelt.tehát ásni a slk mezoidn d barmok ilat-satr., Ez az, aí{ú naEy
munkár kd\elé] E kulak bó eíekben buzognak, mégpedig saléIlom;c.n. s ennéuogwá kiVáóan alkalnaqak ném(..k a barmo( Ielnevéle
s€re, hanem á lizl-Lására is

Hason]ó {áladsággi] ásnak ki kóleket is, L:lyanis a laze ia]aj alatt
]e"en 

jó_minőséeú, fehéI. száIar, movsoiható, építlezósre alkalmas\o letü1 e], Így láLtunk kdbányáknak nyon"lt is, E7enfe]ii] kedvestonacokra is budkan.a! a/ ember, amelyek viue jóía. hideg éc eeész-lq! d/ ruLUrJ, dueLJeE v,;,e ]ora. nldeg ec egész-.e8A Mén.ez a llk talaj VallozBlos, ,_rgyani" résrnr köv"k"dLryijak,
iasuI, k?Vl:sla oom}k, Aho] a kavi";kerekedn< t"tt ., ui. "g""),"-b, ahoi.á lAlj] köVér. oLt las§ü és haj]ano" " fubasodásí;, Eqy

sem kivúja tehát jobban az ecovi_e;, § h3, s amikor ez bovéb_
hUl]. a lapos-bb helyeken összegyüü, ho.szú id.ig megmarad éslromoi térme_. c ezzPl a lel.!ócéceel : mr'.areny;,áe, "ol.'
, varúak mo{samc részei. Jm"lyek r"jr" r ecekbó] ap,áL1.oznak,
:elr tdoszakiak. minLho8y V"gy a Ticzábol, vaey a D ]nábo] kápják

€ folyók tészletéhe; kép!"t 
"ugv -.e]a"uaÍul, vagy kivafáa-

l a telemtő iermészet sohasem taeadja meg magái,
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1. § Fő íalvója a Duíe.
Szentendíe szigete: 111,ás kisebb szigetek.
A 

^-1Juldk, 
|lletLe szení Margit szigele

Akárcsak az egész országnak, e m€g]]ének is fó folyója a D&ho,
I te.ii]ctr€ azonban a l,idéken ]ép be, amely Nógrád és Es?iergom
m€gyóve] határos. Hala]mns medelben fot}ik visegrád a]á egy áqban;
i|t a hegyek összeszo.ílják. Innen azonban kivergődvé Bogdán\,nát
kétíel€ oszlik a vlzj és sziectc| képez. ame]y három mérfö]d hossa.
s kb n.cyed mérJöld szé]ességú, lsivánffy sz€.int (xxxl. könyv ?32
o]d ) € "<zigel nevét Szcnt András kápolnájáró] kapta. náskűlönben
a hoii töNényekben Ros szigeiónek nevezik. és azokh., a javakhoz
számíiják. amelyek Níagyalolszáe koronájához ia.toznak, IL Ulászló
dekréiuma sz€rint (1504, él-i II1, ic) ,.a viségrád alatti Ros-nak ne-
v€zett sziget''. A2l hiszem, hoey azoklól az oroszolríól neveziók i€§-,
akiket Kálnán le]epíieii ic€,a

]\ D]rna az!án e]ósuör a iobb oldali ágáva] Bogdán],falut érinti.
azltán Tahy-, sz.ntpéier-, várad-. Szempcz-pusziákar, majd S"enl
endle !áIosá], és végü1 Kissing-pusziái. s ezek mind a folyó partiál
vanDak, Izzc] sz.Dben bá] o]drlon elóször vác húzódi]< mee. antán
Dunakeszi, rávo]abb S?enes-puszta, s vógü] a minap a Tooi.h fa]u
bi okoSai il',al 1óiesjrett vendégfogadó,

]\ §zigci iobb s?é]ét eló§zől rtisoloszi (e név magyarázatát, amit
ilt adtunk, lesd öSszc azza], amel"vet Nógrád megye iórténetéb€n ál]i-
tottunk Naq_v-oroszi város eDijtóse alkalmábó]). majd Tahy-pusztá-
,al szemb., Tóthfalu. izuián x{egyer és végüi kissé be]jebb] o.os,
tor Ez a]ait a ia]u a]a|l eg_v mérlóldn},ire, a toorhi \.eldégfogadó és
Kissing közl vége a szigctne]r.

Cel]arirLs úgy !éli. hogy ez€n a vidéken \'oli Salva, Antoniusna]i
a szá]]áShel.,*c szavai igy hangzanak: ,.Ptolemaeu_< elsósólban az a]só-
pannonili Sa]va városát Dutatja. ame]y Sa]va az Antonius ia.tóz,
kodási helye voli a2 Acuincuni úion, altól ,12 000 ]épés iá\.o]ságla
TcIiát igx ke]] olvnsni, mini aho . Ptolemaeusnél van, § nem úqy.
mini ahogy a kiadásban írták: So]Va. amint Reine§ius Tamás is ja-
!aso]t:1 (Inscript, p. 33 ), A körü] a sziget köIü] cseti, anely Buda iö
]őti van. amely ne]]€tt vác i€]epű]].. és Szenl .A.ndrá§ró] nevez|é]. !,1,

S pediq nemcsak esyszerűen száliáshelye volt, hanem a ]ovas óf§ég,
illetve a rnól ]ovasok és a 1e]derjtó lovasok tábora is. amint ez viiá-
gosan liidelr:i] e biro.ta]onr isniclt.tésébó], Ezeket adja eló az a férfi
(G€og.ap|iae _{n|iqae, Lib, I1, cap, vlu p, 559,). aki a rógi fötdraj}
ban a ]egjálaiosabb az íié]eiére azoknak, akik e dologhoz éItenek,
hogy vagy cáio]ják meg, va8y hasyják jó\-á,
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. ,,..TT_j_ö_l".k össze Rudoll u.ralkodása idején d keresztények a úIö-
T:._*59 l:Yr-9"1 P:k"_t4rgyalá5ra. aDint erról Istvánffy tudósít ()o(xl
rronyv 742, és 744. o]dalán) Alig halad innen negyed mé#ö]áhyir aíolyo. amikor szFszélyesen ismél szérváü a meder, é5 ég],éo sá;ere-kel alkol. Mindenesetíe óbuda városáról 

"e*,"" O:uiá",a.8"iil
'öbb€t.ih_mPg ]phe1 szimláni, Több kisebb j(;,öLl t", i".loa"r,"""ut;
akad, A Je]ső, ame]y Sicambriával szemben kezdődik é" Óbudánál ér!éget, E/t.ismél 

_más §zicplek á]]ják köTü,, Azok, ameryek óbudáh;;
legEozelebb esnek. a római kul úa maradványail mulalják. Többek
rrozoll 

,egJ ryl']ás túnjk szembe, izláJolóhoz hásonló. A romjai aáDlzon}4lJák. ho8y vállozalosan voll kiképeae és dísziJve moz;ikka].
11 " |,.]v"i,-ho] e7 van, c.erjék és Iö!,rses bok"ok s;úú eídejé any-nylTa belepi. hogy csák keservesen közflrthelő meg. De aminj ezt-a
!égkisebb szig€tet kert és kijlönlét€ lomok díszítik, igy u"t . 

"ugyot_bBL.am€]y ézen tű terLr] e], szánróföIdek. ver;sek. iegetók as rélek
Érx1,1]ák. ltt van a Zichyek májolja L. Ugyanis mj"rdkét ságei eMek
9 giói.nak i lennlratósága .lá lariozü. xzulan ugwanabba;a íolyó_
mederben eg,y haTmaük sziget finik szembe. - "laulinat 

nugyótt
medre! hag,y köZben, Ez a pesri parthoz közé]ebb esik. l,e}jesen; Rá-
kos toTko]al_ával szemben. Kb, 200 lépés hosszu e" 60 §zetei, arru teg-
nagyobb a kiler.edése Áz egészet átacsoiy rüzfák és itr-oh vad6z6ió
bonlJa, Annyila a]acsony lekvésü. hocy a fo]yónak méc mérséke]i
áradása js plönli. s c"a]< a !,izbdl kieme]kedö fserjéd révónlehel észre_,i;enni. Á zichy-ságetekkel §zemben fekvó részén sima és homokkal

Th mele8 forrli§ buoA fe] lobb agbó|, tehéTbő1 ma'dnem kék §á-
núvé Vátoz-k. s annyira tomó, hogy 

-mezLe.en 
lábbál ;em ]ehel. elvi_

selnj, Az a hirF. hogy it1 vá amikor -elpF í_rdók vohak, éc ennek
\ile]él nöVeli a to és a iüJdömedencék vilagos nyoma:, De honnan
ez a meleg víz ennek aZ igen hideg vizű folyónak e jelentéktelen sá-
eetén?_A budai fibdőktől ugyani§ több mint 2000 lapésnyiTe esik é§
azokró] Pgy eg8s, to]yómcder Válaszl já e]. vaMak, akil azT mond-ják hosy a N},u]át szjB.,-nek részp. Az Lgya.is a]:g 300 Lépésnyüe

t",*.ar,:"ootr.J.,"-r,., 
""". 

"i*amely a válosho2 iartozik,

a Duna széles ágában dérTe é! véeet, s a császaJnák nevezett buatai
méc egy kisebb szigei köztiik.

. Allól a VadasrerLlo, kaDld a nel,ér, amelyeI a régj kiíáyok nyU_
]ak neve]ésére tÉ]epltertek id€, Ké§óbb e]óke';bb néven va]r 

''smerite,
minlhoey Malgii. IV, Bélé 'eánya ille.Ii éieléVei és halá]ávaL szerzett
ryri. neki,.E szigé'röL mondja Isl!ánJly: ,,Nevenk Nydák-szicetének
is'és Maroit-§zioéténéi. i< l RÁ]. !:lrsL, rÁ_-Á-Á,i5 és Margit-szieelének is l, Bé]a kilá]y lányáró], (TéV;déc, a lv. Bé]áe
1'o]1, amin1 ázl beb'zonyitotluk a leliqiáj is,lerlFLé"óné., amüe, má is

Pozsonyban, a Szent Klára-k;bstorban, Lá§d I. oped§ nostri
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T,:] i. !"-. Specia]i, ]!ícnrb. I. scci L Hist. Ulbis Pisoi, caP. 11rA.jic_ 1, & x, seq. p 5s0,), aki visszautasítva az araAóniai kún;;v,]o ]aza i o,, l ( ] o z"nj ./l]-( ;- , ],,;;--j,' :' ''"' ""
iét és a boidogok kózé $lo]ták,'''1,' ., ,:8óIót rl,-,i, ,,, mc ":; \i:-_., n,n 1n .],o, ,,,o 

"8}há7é LL ,,'kk,:ko].]5.o.o(:-: V^ ,](",en di.r||"L- Akildi.|",..á/é."e1
" , ] o" o di -],oj dk UJ, ]o,I ha " j.jl;.roi lk", ." j" i\ü,k,i.,pLe é,,:]áoo \.._"JI_k, Vá.o,bó],., -,_,,l-,a:,,'p'', 

, 
o'Ld , ,:i, , .: ,,,,,J . ! " ,, ",_kmr^ e,.,jnd 70, io?. 

",] : "\ ,nl.dr.1,,. ,p . l ,n-, k ,ij .,., " 
(, p,en, .,l, ip(n.l( -inil "n okl,{ \op_.t, lF,J, l,,,,,,e,,i "kn"k'.) "r*,,,, "r_p"I-ur<J,,,] ejl,-,,7 (-| k^o,Lor.,,.\li/Pl o-oLg a ]l..:ryoI{ g}a.-ae 

',,--_i -ii:: " .d,,,,,,o: l".loZ](\1| pd\,t,,,. kölnFp a. i",, arr",tl L-c-,lcólh -,,k n f ,,fcP,7k _,-, 
", lo\-r.;,_h,l_]aJ, k]\ ,, 7 ,mo,n __ , r ra] v, d:-k A -jgél '^,q, ,t' lo\ /,a szel

]* ]]]' :-' réq ||áló, \ó] ,é9, D'n jhíl) t ,.,^(u\ p d" d.-
rl,-e,ó b,p .cro_ \ ,, ..] "1,, ,, ,, -i]pni ,ob,,lii lett téYe ! Dunir támadásainak, Nemcsak az epuletek rirenteilönile.-hanem a 9iget na3y lószét is ]esza]ritot|a az áL ua mlil abbói,;,; o, €bo , r) j, d, l 1. ,, , ."l, . ""1_epll.riJlma.ad\ i.\, k

, -'j'. p r, ,aPo, ,;,_,, j -p|\é q ]do_. AlOj ,,,
]rep. e](.:it

A ]:,:!, e--"/ ]....,|,' j.,], l
, ].á,, '_, ]:,\d], j v.k",z,loi ponpJ/llk',

__, :\ ,o on , ]: , _j 0 ], p , ,|,",.;l ,| . Io] ,,,d\ ,,,
],"_,] - ',.Bld. 

r I\,,,,n,-| \, i-, ,_. "",yu", ,,,,L,d{lo,n,,,'o,,obo .1 ;, é,,cLoz o,- .,n, ,,,áiou, .,:Jl, .ll é]:, --, é o j/od l, ] .\k" : 
" old ,ja(b, l.-l i:' -]:, l ,, ,- r,. 

" ,,", J\, ah:\ .f,-,,\ c ,,j/,om,_, i, 1, J, " , .,|", ], : l.. -;.]i'hoeT hn a Jo]Ili egészen bcfae],js, czen a helren -i,.dig "}.Ú;';;;a,.i az ivásla módoi arl
, :, 1,, n,]("q n,l ,2.,;be ,: tL.j , ma]rL""]l ljb \ ]IL El xX | ;.]o, Cel]€rj , kj"--..,) ,,v" .mi ok,;:r ]") lee, ,.( do,o j^ ,,,,, n|: m,_ f g\ , m h,] u l: , , 1_:

tu]]k Yag!- neEt_.knrt.llünk vo]na, ha cöró;..Szág. nglipto;. Ázlia.vag}, bár!ne\. n]ás csodálrát te.m; s |]ru]ó t"ra m"t:rLit v"i",, l.nindeneslre a nrilllp o]},.sni| hli]oi],;D é§ látlam. lmit azc]óti s.,
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ben, nog}- tenger ltitványát kell'i, Á történctj!;k 
",t " "iig"t"i.ri_S2ör csepd-nek neveziók e] (]ásd Ist\,ánlly xr\r, kö"y"). .";rsó f;,

::,] é."_s , ,1-1ci_n-. l,i; ,, " , .-mptor, ,, ,,í .. "( J k',á,y,szu/ l" .p V' ,,l, 1ó,' ,. k : :\ iLÁ, ! -, -1ro, , .r", t morrbií l!k.]

_, _1 
=c.l 

a]alt ismét egyesü| a Duná, s az eeész egy mede}be
:illva {olyíá:ja -l"á ba] fe]é. s Budá, éIinti, azi Peslto];vá]aszfuJ,al "lt már err,]iretlik. s a Gellén heeFől vi§hza.zoriiva. nyiltabb t;-ru.Lre lor qi kor]allanabbu|. r]reri ámbár azon á részen, aho] Fejér
és, Tolna fieeyéket a mi terü]etiinktől elválaszti", 

" 
*"eá" p*t"kiáiminlha dorbol lennénel, ö\szeszüú'. dc 0 ma"ik részei, atrot amr srKsagqnkJi mossá. m;adPnL'I sZ.bdd le"ü]e e( llr]a , " oll fés/!e'i

,,_,_1lj8|ory , 
"ha€Yj: , peni ,ArülFle.. a Gellélj-heey .l31 {L l"-vo§agra.l,méi szélváli]r és mesósztol, medprrel a kb. É mé-fó]d hosa§zu es ál ol 5 l€1ágd.abb l mértöld sze]es csepe] ságetál karo]iaát. A jobb á€ával azlán eld"zör Téléry. azrá.l'Érd, ;;il il;:;Adony, a_ ballal pedi8 Hüaqzíi. Taksony, La.zhfua, Dön;d é. Dab

:::V?ji! :,il1-. Fz:n a I&z!!. mive] aiacsonv rerinetet ;rint, gyJ-
|1: 

k]árad éÉ e]önli a szán,ólöldeLel é( réíekel, olyan nugy.é;rtaj.-

.A \zitel á|ah ú]ra egyesü]l a Dura es a jobo pari.áv.l. ame]yiL
:]:]k:d*,*b, Almá\. Ppnlelp la,vak, Va]aminj För;vát é" P;k;vaIosok me]jeli, a balal viszorl vec.e. Egyhaz, D-d-, S-",B;;;-
:_"-.; "":l a Vaiásr bocsálja ki magából _ Bodicz]ó tele vo.ru] ej,azulan pedig, Baláig hömpö]yög!e. ;gy]k oLda]or Bác", a m;sitonl'orna_fiog!Ák 

, 

köz1 folyik. De amig még s mi |e!:]]etün}ön \onu],rooD szgelet áLko|. egyet Vecsé\ el samb;n, a nástkál Fö]ová. üdé-ken. a harmadikal és a Löboi, Palrsná]. s iÉiy lovább, amelyek mindeIdóv€l és füZesekk_e] Vannak borilva. küönö9pn. aho] a roiyo a va-
JasL Ribolsáija, E7eken a helyekpn szerlP ieen sok és gazdá; a viza-hárászat, fdlee Földvárral szembén

8. § A megae többi íolaója

.. Mo§í szemüa]F Ves"zrik a többi ío]yóT, aTreiypk ezl a Vidék€töntöák. Közüliü:

_, ,|.|.vyi^ Ez a Duna medre, amelyel Va]amjkoT a ka]ocsaiak
::1jt]::lL:_E 

K,',,mTl9íségesen, men a lemp]omok és egJéb epüleleik
::j::T* 

^" 
::55,:,,rn.á§ építési anyaeok száüiÉsár; szüks;gesD€kkrat(6. 

^. 
Uunábol r!du] ki Lak Ía]u a]ar', fo]Íatódi! szenl Bene-o9Knel. aáán Usádnál. úa,d Foghiőné]. s innen más la-vakat iséImTve baJánál újra egyesj] a Ddnáva], Bájos a két fo]yo egyesü-
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lése, gyakran azonban az aiac§onyabban f€kvő terii.leteket az id€ ki-
áladó víz elönti. Különben gyakori ott a halászat és jóI jövedelúező.

nl A ?isz@. A megyébe Szolnok vidékén lép be, § annak hatáíát
kelet felől szaecatja, a mi részeinken Tószögh falut élinti, azutá§
3 mérfölddel lejjebb Ket§két, €zen tü pedig 1rtréTlötdre Alpált
ugyanazon a parton. Ettó] visszafordulva lép be Csongíád megyébe.
Tószöghnél szigetet képez, s mivel a másik részen magasabb a paltja,
az eeész yízömee a mi telinefinknek feksák neki és külö.íéle
mocsarakba o§ztódik széjjel. Mert TóBzöghön kív Ketske felet| is
siagnál a víz és Alpá! üdékén is. Átatában 10 ől mély, néhoI méE
ennél i§ több, s hebz§eg a nagyobb és kisebb hala}tól,

I]/. zawüa, NógTádban ered, a mi tú,,iletijrtket választja el a
jászoktól és Heves megyétől, ahoI bővebben beszéliiJt]. Tóla. Először
a bogódi terüetekei óntöá, § amint e 1altrtó1 tovább hatad, a Galga
íolyót veszi macáho4 aztán széntl&inckáta vidékéfe eleszkedik,
ll\ajd JászszentgyóIgyhöz, s a jiá§zoknak ezen a vidéké4 loMatja
úijái a mi megyénthez sorcli Jáno§_Hidjá falüig, s i§mét Réka§hoz,
megint csak pesti faluhoz ér, mielőtt a Tápióval eyarapodnék. Aáán
szolnokná a Ti§zába örnlik. Amikor megárad, ezt a megyét nem
kevésbé károsítja, mint a Jászságot és Heves megyét. Mive1 ueyanis
a Heves és Nóerád megyéket elválasáó hegyekból meredeken züdul
]e, s vad hegyi patakokat foead magába, könnyen ki]óp a medrébőt,
fóleg alacsonyabban fekvó vidéken. Azon viszont csodá]i<ohi kg]l.
hoey jólehet hegyi foEásokbó] indut el, nem is .itkán teljesen ki,
szálad, s c§ak a homokos med.ét mütatja,

v. Galga, a, magyarok szerint Galca vize kettós forrásból eled.
az egyik csóvár meüett, a másik Beiske falunát, ezekből különbóző
völgyeken ke.€sztü1 fol},va, Pftpök Hatvarmá eeyesiil, oti halastavat
képez, s miniegy másik íorrá§ból tör ki ismét, s folyik le Tóthgyörk_
höz összeíüggő völeyben, Aztán déI íelé loldulva, Mátsánál egy
másík völgybe loiyik ái, s mivel itt tágasabb síkságot talál, aá ön-
tözi, és a mindkét olda]on fekvő völgyekbői odaíutó sok paiak dt%
zaszija mee, De miután porhanyósabb tatajhoz éfk€zilr, szélesebbe[
telpeszkedik €1, íóleg azon a szakaszon, ahol Domonytól Aszódig
folyik, ott ucyanis a kóvér e§ iteees ta]aj mintegy megíogja és el-
nyeli, s a víz egy lé§rét mocsáíba v€zetve, iEkább kúszva, mint
folyva követi me&ét. Bármeiy közepes záporesőtőt kilép a partjéi
közül, s az utat akadályozza a rnajdnem járhatatlan sáriengeEel,
Ezéri a megye vezetó§ége, hocy a ki.ályi úhól gondoskodjék, nem_
csak a medTei, hanem a mocsalakat is kb. 50 lépé§ hossai kófuddai
]átla el. Ez pedig jörrénl r?2g-bFn, A macasabb parlján, amikor a lö-
venyl feláslák aZ osz]opok §zámára, római urnák kerirLiek e]6 rele
harrluvat és már korhadt emberi csontokkal. Ezek hosszrlkás loDá_
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júak, alui szél€sek, de § közepűkt6l a tetejiilrig szűkűlő edények,
azokhoz á fuekakhoz hasonlóa}. amelyek€i aa]k;bb szájjal kes;he_
nek. E7ek az urnák négfszögletes kób6l lannak kivááa, ihkább
1,ossz,]_}.ása!] mjnt szé]esek és a ietejijkön íede,Iek, úó haltoltu},
hogy lólee oordianu§ eziistpé.zeit is ásrák ki akkor, Eze[bór könnvéh
arra ]éhet kövelkezretni. hogy a róm6iaknak. akik Sicambriában v;8y
Transaqinclrmban, vagy akfu más telepen laktalr. ezen a terürei;;
Vo]l birlokuk, falVaik és városaü.

_Ami a Ga]gát ilieti, amidón kik€veledik a mocsáTból, egyedetes
medelben fut az aszóü malom alá és iovább halad lassú e;s§el Hé-
vizgyörk. Héüz és Thura íalvak melletl. s on a völg]böl a silr mezöre
kilépve. szánIóíotdekel érint. s keleire tordulva á;dog íé]é, a íalu
alatt €gyesül a zag}Ta folyóval. Amerre folyik kb. 4 mérföldnyi ié!ü-
leten nemcsak a szántóföideket és lalvakat öniijzi, hanem makno-
kat is foTgét több helyen tavaszi időben, vagy ha az időjárás esős.
. vI, Rdkos. Azt lehetne 8ondolni. hocy magyár ryelven a rákok
bocecerol reveziék e]. ha ezen a üdékén e8ya]talán akadna rák,
(lgy Boníici Dec. Tí,. nL ió.l}ry,2l5, old, s,ándékosan Less^ik hozzá
..ezen ,a _üdék_en'.. mert á torrás vidékén. a gödö di és isaszegi fö]-
dón kiváó rálrokai nevel. ame]yek nemcsak; dutit mülják"fe] i],
hanem azokka] is kiáüják az összehasonr:lást. amiket a heóe§ üdék
patakjaiboi nyernek, Aminl azonban sik tprj]e'"e ef, s múarasodni
kezd, nem hiri meg á rákokal,) Ugyanjs .sa} ke\ és és emberi kézzel
ültefe'I lü4sek kö?öti_Jo]yj,(. s nincsenek sem cyökerek, sem köVek,
amelyek keclvmc tarlózkodási helyej a rákok a}. hanm sima, Iágy
terü]elen tolfik. s azokai is. amüet a DunábóI kap. mecfojijá va;y

Szerintem inkább a ,,Rátos'' §zarmata szóval nevezték el, ami
ö§szejöveielt, évi gyülekezést jelent,5 rrey gondolom ugyanis,'hogy
a maeya.ok a szarmatáktól tanulták el a n}ditéri gyüések ialtlá§i
nak §zokását. (ismeretes a szl,rv moldás: Po Rláko;;i nandri Páni;
Iatinu]: Sero sapilDt Phryg9s, 

- Késön jön meg az urak esze.)

, _ Mive] tehár ez a kis fo]yó a magyaI o.szág8yülések révén Vaüt
nrre_§se nem keiséees. hogy ez kapla a nevél a gyÜésekr61 és nem
íordilva_ aár Bo,ríini u!án l9ivánüy ú€y véti. hÓ§ a Ráko§ meze-
Jet a,IolJo-ol nel,ezlék e], ó ugyanis eá mondja: .,Amidón a pesti
m*ókr-". ametyei á me]lehe eiJolyó 9ITdl Ráko;nak rcveaek, gyn_'ésl hirderekffe8. Vámoq e]ókeló ú §dekeleh vagyar- és HorváL
orszácbói''. (\ryII. kön}.v 110., 49. old. Nem aá akalj; a tóTiénetiló
mondani hog,y aZ egé.z Rákos mezeje a peslieké, han"m c.ak azl.
hocy akko- a város szomszédsága mial! íey .revezlék.)

. _ 
Ez á lo yo Gödö]]ó tötotL .gy ru" vöÜ;ben. F§ jelentékte]en Ior_

rásból ered, a la]u .zŐ]Óheg)ei alarl, Azután már te]duzzadva, har_
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sán! zülnDögés§e] halad et e lá]u me]]€ii, S rrli]]elvl uevanabba. :
\ol6yben kb,2L,00 ].pé,ry), m - op,l j_a.11ora. _,',s_,r ,a,u1-oz ;r_
\ezlk, , 1 v".9_:,"'€g!jl, a ',,o,n"dér iJ nJJ_-ll- lo ", "l .. _
,,ó , , , p,',é' ,dJ], ,, __ \. a"- ,nn!." " ,iz bd_
ségéve]. mint gáták szori].ásában hajtja egy hahstóbó1 ]eelesrive,
Llgr-anis o1t €gy lágas halastavar léicsíietielr az alatia lek\,ő llaimok
.a!y huszLrála Péc.llő] ugyanJzon aZ úton halad io!,ább csabáho7,
c sz]áv iclepü]éshez. ahol szintén ma]mokai haji, S nem kevésbé
haszlos a malmok számára, amikor KeresziúIhoz ór, E ja]u aiatt
ilár lassanként tágul a vő]gy, á közb€ókelődő sjkság lé] nrérfőjd sza-
]ességben tá!o]í|ja e] a dombokái, Ezcn a mezőn s7ok.tá]r tariani a
gyűiésc]rct, valahán!§zol rLgyanls kiad|ák a pa.dncsoi. hogy a, oI,
szág elóke]ói iöijcne]r gyűlésbe, ilt gyü]ek€2Neki a Rikos kóiü] útar,
ték j€l tábof,Jkai,, S Je_Pyvcresen. ióhátrót tanácskoziak, Á kirá]y §áila
szárrála kiíá]asztoitalr .g}, ha]mot, anrc]y móg ugya.ott, i lolyó
jobb partján emelkedik ki..\ löbbi sárraknak a.].oDai is, h.] atl-
csonyabban. h01 tnágasabbaD íekvó helye]ien iűnnek ie]. E ki§ fclr-ó
3 móríöldn].,i ].ek.lgó úton halad.

VIL Tapjo vag}- Tdpil, az e]őbbihez hasonló kis folyó, Latsodd
pusziáná] ered, Sü]}, ialu {elett Amini eme]]ett e]há]ad, ke]etre fol:_
du] ós SáÉ, Betska majd SzeLlt }iári.on {alvakná] vonu] e], Mincegyik
a ba] parlián íekszik, Azuián erőie}j€sebben nyá.i napkeiet íelé ka,
nyalodva sok pusztái1 ái íolyik ezcn a vidéken, amig a Zag}rya fo]yó,

v]Ii \:an még ezekcn kí!ül több pdtak. Ezck szelie 1öbb jor
lásbó] ke:cikeznek, íóleg az.]kon a részeken. ame]yek eldó\:é] vanDak
bo.itva. azonban njncs hatálozo!i nevúk és je]entőséAük sem,

' L LP -bb - . h",7nos .:7, < t..ö olb,n h,r" " "bji:,o1a,_rok Erekló1 majd BLrdáná] be§Zé]iink bőrebben. Elég mosi csak any-
nyit mond.ni, hogy seh01 sircs egészséces \.izekben gazdagabb hety,
n1ini Buda kőmyéke. xlelt nemcsak neleg, hanem eyógyiió haiású
jorláSai is vannak, Majd ]átni fogunk Budáná] löbb kis folyót neleg,
egész§éges, jó ízú vízze].

De Valamennyi pilisi hcgyben burognak fei eeészséges Vizek a

9. § A2 éghajl1.t

Az egósz Deg},ében csodá]aios az éghajlai változatossága, meri
amerre a hegvek és e|dók keményebbé teszik, ott télen hidegebb az
icő, nyáron viszoni kivételesen enyhc, lit ugyanis mindig mozog a
lete-L;, de e\-kt-bo"a c .k ._el'o ,,nj"de/:{ . rem _.za r:; ezi
életerósek az íiieni coberek. clős tűdejűek és gyols észjá!ásúak,
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s aúi]réppen a németek számáIa Ma€yarorszáe másutt halált, itt él€,.
1cl jelenr. A7lán nagyon szÁp a videk küseje i., va]ámi halalrnas
kellét képzeljün} el. ami]yet csak § termpszél tual a]]<otni, Száes és
kiterjedt síkságok, s hegyektól kolonázott, ahot a Dmát bebocsátja.
Ezekltek á'é|ejé1 nag-s és árnyas erd6k. a]J] szó_ó és 8yümöicsfelviszont ame]yi} része a !ágas mezókr- nyiük. l.encFr,álványá1 kellj,
T1l a7lán gorombább á ,él éc " nvaI VáLltakozása, Merl amjnl á lé|
mérLek€n.re]ü] zo.d, s c}akrán ny-eta]anílénar< a §ze]ek, ugy. . nem
i§ ritkán következnek rá a fol!ó nyarak, amelyek a üdék ;zámáTa
majdnem elviselhetetlenek, a fóldműveiésre pedig vésztnozóak, E]só-
soóán a czun}ogokal ke|' áLkozni, amelyekel eg}arant nehezen lLl
émbér és á]la', A szarva"marha bdgnt kény"zelül a csipésÉi} o\ozté
iiirclmetlenségben. El\blez hozzá kel] tenni, hogy az ieen fonó nap:
palokat többnyiIe hidegebb éjszakák követi}, mint ami meefeiehe áz
évszak hőmérsékletének. Ezi az eeyet az idegenelr etég ro§szul tűrik.s láadásul eseg.éses jvolu hiányabM js szenved ci a slk lenget-
hez hason]ó vidék, .,Non omnj. íerl omnia tellus.' (Nem m;nden iöld
terem meg mindent.).

70. § SzőIőrnűbelés

A heeyes vidék jól t€mi a sz6lőt. Mind a két,fajtát: a pilosat
é§ a íehéret, amazt méeis b6§éeesebben. Azi mondják, hogy a ho-
mokkal kevelt polhanyós fótdnek az a türajdonsáAa, hosy iob'ban
befogadja a vöröset, bár a fehértől seD idege.leűk, Ugyanis kövér
ez a föld és könnyed múveléssel is díszli]r a §álő. A fürtök nagyobb
és átlátszó szemektől duzzadnak, úgy tudjuk, boey Coívin Mátyás
campaniából teiepítette be a budai földTe a szőlóveBszőket. s inn€n
Van_a bol hasodósása Mások ea a dicsóspge' a lörököknek tu]aj-
donítják; azoknak, akü Bosziiából hozták ide eá a növén}.t. Eedk
melett sem íoglalunt állá§t, bár tőbb jogeal tudhatiuk be coNinnák
abbót a meggondolásbóI, hoey a tórökók a szőlőt evé§ céljá.a ter_
inesáik, nem peüg ivásra. Az üt€té§ barázdákban történii gyöke-
res vesszóvei és o]tóágakkal. Az ulóbbi a gyakoribb. ugymjs sokkal
jobban meggyökere§edik az, ame]y a rneeelózó évbe; üsszahajtva
ívben kezd gyókeret eresáeni, s aztán visszavágva jobban hozá-
§zokik a taiajhoz, ha átüItetik,

_ 
A visza-vágott szőlőt metszéssel egy rügyre hagyják meg, ha-

c§ak már előbb nem bajlították ívbe, vaey nem gyate"es r,.oit, ez
i]y€ni ugJanis 3_4 rüe)Te boc§áLjá}, A karózás;ak nem nag] a
ke]ete, Láthatnj kerii ágf,ákbe szóldgerezdekel csungenj kömyu
karóhoz köive. de oit sem minden egyea tó, A szüreter s tala] k ö;-
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bözőségc 9!bja mee. A ]aza, puha talajon ieimett bor a]lg egyévesko.al" L.rlh.L -', Tá-to"-bb c2, ámp'yp, kpméryebb íoldö; .-r_
r-él,, k, 1)en iaj a ö -ve" 5ot ennp| jdoqebb bo.L l.zn_k a budJ:ak

Il. § A aaboflater melés

C"bol,t n n -:nd"n l .L,lor^ , nódo. leler Sok óh.,n .m-
n,i,_e:,,,: iom 'U" lo.1b, {",it rm"l, a n"eot ,q , -i á"e. ].-
éóL j,ó\ ?n .",nr" kLo-o - al(.,"m'kor- n"p.",, iep-,
zseli éS a lald .]ha]rán, meddóvé válik,

Aho] a fö]d lernékenyebb, oit a magoi is jó kanaital fizeii vissza,

^z 
a nehézség azonban fenná]], hogy ahol á legiermékeny€bb a föld,.l '3ér)li ,, ob m nl;. H?, ULr,. k.] a:-1, Z bF.ogni, l.ogyha

iel aknrják törni a szinte enyves kövór talajt, A mezócazdaságba; já-
raios emberek könnyen e] iudják képzclni, milyen crós szántásra
van i|i szűkség, van azián o]yan föld is, ami könDJ.-.cn m€gmunkál,
haió, E.nélfoeva a 8abona minősége js vá]iozó, Kiválóbbat telemnek
azok a földek, .]me]rek feket€ ta]ajúak és a fotyókhoz. íőleg a Du-
iához köZe] íe]rszen_.k. Egyebekben, Jő]eg az eldők közé vet€it búza
u kö.:.rkezó. lacy a halmadik óvben rozzsá íáltozik,.q, táiók e részen

hián}'zik a2 árpe, a záb és más effajla iakarmánynövény. de a hű-
v-.]leseknek kevés a becsü]ete, Köles mindenüit talá]haló. mcrt ez
a növéoyfajta meciclem akkor is, ha kevés gondósságga] vetik is el,

Az alatás az egész terü]cte. hosszú idcig e]ta.i néha a munká-
sok hiánya. s gye]iran az idójá.ás mosiohasáea miati. Az órett vetés-
nek elsósoxban á szelek árlanak, ha beiöm€k; a kálászokat ug].anis
megrázzák. a szemek kihul]a.ak, úgyhogy a sráIon kivü] sehmi sem
malad az alatónak. A csép]ésnek iit elsóso|ban a 1ovak seeitséeól-e]
lö- ;,r'n od'" , ,, L], m-3, ]," \" a(i -l " - ," '", n""*, " r"a_-
e]képzelni Egy n},iiot! udvarú csűrb. halmozzák Jel a gabonát kupa-
cokba a szabad ég a]att, Napkeltó\-e] kerdik a munkái. s áz eEész
éjszakán ke.esziu] foir-taló.iik, Amennyire csak iüdják, o]yan sűrűn
ieűtik ]e E szérúl gabonáva] ErIe összefogott lovakat v€zetnek. ami-
kei a hajtó.rzóva1, vacy osiorpattogiaiássa] körbe hajt mindsddiÉ,

g"b 1,, ki n-m c,, p,,jk tml,(ol e e_rek eon.lo_-a\ ( ",//;L ', n)ag., o§.zph:ilmo/z"r ia'raá, nosy
idegen.k Devett€k a csép]ésnek ezen a módján, amikor ószreve|té-k,
ilog_v az álhi nunira közben kőnnyii a gyomlán és a v€séién. Ezzel
a m.gve|ósükke] eláru]ták. hogy ncmcsak e] vainak kényesedve
lin.yásságu]<ban, hancm azt is, hogy nem ismeíik a ke]éii népeknek
e cséplési módjái, ami a hi vidékünkön na is szokásban vnn,
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72. § GgúnöIcsteímelés

A gyiimölcsláknak nagyobb a terméken}§ég", mint a bósége.
van ucyan sokíajia körie- és almafa, de nem olyan változatosságban,
mint amit egyebütt láttunk, Erre az elpusáítot vidékre nem tudtak
ugyanis aDnyi fajtát betelepíteni. Mielótt ez a megye tőnkrémenr
vo]ia, a válosoknát és a fa]vatná} ie€n sok gyitnötcsöst lehetett ta_
lájni. sót a régi embelek majdcsak eldóket telepítette]. gytimólcsfák-
bó1, Ného} láiunk szigeteket, amelyek a eyümólcsök bdégével pom_
páznak, de a bozóttót annyiB ebettentőek, hogy ezeke' aüg iehet
megközelíteBi. Ez pedig kétsóetelen jele annak, hogy valamikor oti
gyümölcsóskeltjé volt a magyaroknak, Elsőso.ban visegrád vidéke
keltétt hogy kedvezzen a gyümölBtermelésnek. Ueyanis ez az egész
partrész, amely a falun túl n}-ugai felé húzóűk, Iészben igen régi
1ák tólzseii, részben e iöTzsékből kiágazó vesszóket mutat, amelyek
a gyökéIbó1 c§írááak ki, amikor egyszer-má§szo! elre hajókáziunk,
A törökök idejen egyláltalán nem eondozták a cyümölcsfákat. s amit
nem 1ehetett a váIosok ismétlődó osiroma miatt, hogyan t€hetett
volna megkímélni a mi katonasáeunktól? Lehet, hogy tévedek, de azt
hal]olLam, hogy á mecye vezelosége ebpnde]Lé, ho8y azok, akik ih
akarnak -etelépül.Ii, § a foldesuraklól Éazdálkodásfa alkáLTas lö]-
det kapnak, kötelesek bizonyos szánlú eyümölcsfát telepíteni. Hoeyh3
ez a gondolkodás megeyökelesedik, nem kéiséces, hogy rövid idő.
belül bóvelkedik majd a megye a gyüntólcsök mindenléle fajtájá_
ban, De azt is meg kell mondani, hogy a palaszti élet terüetén még
Iassúbb az előIehaladá§. Márpedie azi mondani sem k€]t, hocy ez
nemc§ak a fó}desúrnak, de az egész megyére nérye is ha§znos. Más-
küönbe ez a iá.ek nem anny:.a s7ecéry gqimo csben. so. Van ámi-
ról hires, Az álmájál szerLe dicsérik. A szitvara több gondot IoIdí-
ta$ák a paraszlok. még a ]eehiwányabb kerreker is ezzel Lelepílik be.
A barackol szokás szerinl a szó]d kozé ületik. s dgyúúgy a diól is,
sok a dinnye, jóízú, igen dicsérik. Mindkét íajtát tem€li}, az itáiaii
és a gö!ögőt is. Nekiink, akik nemcsak láttuk, de ettiü is a Podma_
nicki íöldjén, éZL mondiák, nogy a műf évbú olyaa nagy termell,
hogy hosszú§ága elfute a másfél lábat, a széles§ége az €gy tábat é§
igen jóízú wolt,

t3. § ÁLlattenaésztés

A sik vidék szarva§maIhában gazdae é§ e jóság mindenféle laj,
tájával rcndeikezik, Pusááko. éli az aetéi, nyáron a legelőkön, téIen
az álásokat követve. A ,,pTaedium''-oknak nevezett prlsááknak
ugyanis e az egyetlen lerhasznáiási módja, A barmok pedig a legeló-
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kön bo]y.!g.t|ak. amint a inkarmán} c§ábíija ókei S alr.] láj.!'a
esteicdlk, r]!i ian),áznak ]e, Napkelié!,e] azlár isméL lolytatják o1t.
aho] a fú móg étinteile.. A pestl földöi hálomjéle jószág talá]háió
A há,i fajtál. am€]y nindennap hazaiól, ..csordá''-nak nevezik ..Gu_
]!,á"-nak nevezik a mie:rk. am€lj-et a nezón ieve]nek, a hiz]a]ásra f.]
got], tinókat és öklöket vis:on| ..gijbö]_§"-nek mondják. Iz.]ke| erri
koI rná. a]ka]massá vá]lak, v.isáüa hajtják,

Azoknak a nele. ikik c kóilé]e jósZágoi őrzjk: gulyás és göbö]!!]5
anÉze pediE cíjIdás,

E pásziolok módfeleil. nehé2 perasz|i é]eiei ólne]r, líindenesetle,
ani az .!éshez éS i\.áshoz ialiózik. igen egyszerű ho]mik. nagukka]
viszi]< és akkor leszik elij, ahikor az éhség vagy a szomjútság kész-
reli Őkel Durva bó.|.rhái visetnc]r, amcly módtelcit gyapjas, ezl
.,bu.dá"na\ ncyczi]<. Hidegben ezt a lest ne]e8'tésére haszná]já]i.
ha pgJig meleg van. vagy aZ esó e§ik. üekiio.dirjá]r a szé}i.k, A }á-
buk.a is dulve bo.sk.rt húzn.]k, Inkább szniíroklak moDdhatni őke..
mii! eDbe.eknek. sz,]kailan öltözókiik miatt,

,{Z cddig tlirgya]:sk Lőlrblryilc föld€Súli jószágok voliak. a falu-
sia]l szánárti móg k.vé_r a ]ege]l,eré5i ]ehelóség, Sza,:vasmalháik lej-
]jájában i]em külőnbö7nek izokló1. ani.lyck ezen a tájon holosak
Hasoir]ó srínúek. 3 kis.bb vaey negyobb i€Imet|iek, Ugyanezi mond-

, ., ok,^\,o /" \ 1,o;]"-k a _ : _
sokhozl csak be.áiságta]anabbak él njndenlé]e 7\ifány§ágra kapha-
l.ók A pesti tájon teljesen magya]: fajtájú lovalr talá]haiók. vagyis
szép kiállású, sriká.. kecseren nla§as éS kitartó átlatok, r"{agyaI juh
1ajta 1s e]ófordu] ilt. de n€m hiányzik a nómct ós cseh fajta sem az
erdókben és a hcé],vjdéken ahol e]sijsolban ió] óIzik mácukat, Llgya._
oti a .]isznó is bóvebben tenyészik. a sjkságon ugyanis és a ío]yók vi-
dékét] csalr kisebb menn}dséqb.n és szaPoru]altal neve]ód..k, Á Du-
náná] az a fejta honosu]i meg, amelyről a somogyi.rknái b.szélürrk
majd. naly konya íülekkel ]az gyakori e]sósorban Ka]ocsa vldékén ól
aner.e a iöld kö!érebb óS sárosabb. nragynru] a Sárközben,

l1. § Aúdós?ar ,fuódja_ MadáfDiúg

A ladászat a földbbiokosok kedve szerint eg},szel m€g van en-
gedve, máskor il]toti, Puskáva] és kui,vákkal meey vógb€, A hálót éS
a csehetésnek más módjái még nem jsme.jk. NIár Dincs ákk.ra bő-
ség vadakban, mint amilyen Valamikoí l€heteti, Meri oit, aho] csor_
dákban kóborollak ,rz őzck és a szarvasok| most méc a nyomukat
scm jgen lehet le]i€d€zni Ezt a hiányt a vadászat szabad v.lia idézle
e]ő, Nen beszé]ve a n€nes emberekrő], akik közlörvény srerint jo_
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gosultak a vadászatla| az iti telető es nyaraló kaioMság §zabádossága
májdnem az utolsó maevát is kiirtotia a vadálatoknak. Ehhez jáút
a para§ztok mórtéktelen§éee; közülük ugyalis sokan megtanulták,
amikor szántanak vagy a barmot őrzik, hogyan les€lkédjenek a vad_
állatokra, s kuta§sák ki búvóhelyeiket, Mert bár a mr1liúan sem volt
ti]os a vadászat, mégis fenn tlidott ma.adni a faj, mert a wadászok
n€m olyan sokat és nem olyan kapzsi módon vadásáak, De hát aTi kolunk küIönbözjk ano] s ré8ilol, Ecyéd.i, a n}.ulak száporasága
orzi meg ímer] "z bólen "kad) a régi vaoászaLok hírét, A Lobbi, ri[-
kább fajta csak a hegyek rejtekében taLálható s az érd6kben.
szarvasokat, őzeket és waddi§znókat észlelhet az ember.

valóban, a minapi iöIvéDyeknél, amelyek határt szabnák a va-
dászaioknak, alig iehetett va]ami hasaosabb erre a dologra. Már is-
mét észr€vehető, hogy nyijzsögnek a vadálaiok ivadékai,

Madarakban nagy a bőség. kiilönösen a sík vidéken s folyók tá-
_é\án, A'íiszA és. DUna kiöntesei körü, a mo.súa" Vidéke- ]!i_ol|
-kkora a sokasága a ]ibáknak. kacsáknák, . szércsd}.nak es a sere8é-
lyeknek. hog] bár a páracaok sok ezPf lojácL ,zeonek ki á fászekból,
hogy i negFennapos böjlöi ál\észP jék. mésis mind-n évben májd-
nem határtatan a szaporu]ai, Rítkábbak a Jácánok, mer-t a Szabad
vadászatnak és madará§zainak az eíilíieti rossz hatása migtt ieén
megfogyatkoztak. Azelótt pedíc a Duna által öntözóti bozótokb;,
házi§zánya§ok módjfu a f észkeliek.

A fogolymada.at é§ a lajdot ma nélkülözzük, s nem véletlenlii.
Ázi haloih]k, hogy valBmikor 12 000 Joglyoi hoztak Budára és kínál-
iák eiadás.a Ezen nem witázunlr, adjunk hitelt az aalatszolgáltaió-
nak.

Nem hiányonak a túzokok sem, a vetések pedig szerte tele van-
nalr daNat&al. A hattyúk is na8ymértékben szaporodnak, s szerte
úszkálnák a tavakban és a Dunával szomszédos mocsaTakban. A bá-
]"asztok "zerinl e/ek bóréné] ninc" e8éc^ege"pbb éc jobb a]so-uira-
Vjse]eL, A lehéc é\ sz;rke qödányrcil , - i. beszaljünk, An :L á Vlána-
darakíoL Marsigti beszél íopu5 Dánubid e c, mLlVé .v, köLe,ében),
azt a mi Drrnánkon mind megtaiálbatni, Azon azonban csodátkozni
lehet. hogy a madarak ekkora bó\ege me ]eH a ]ákósok . radarJqá-
tol nem kedve]ik. Puská] hasaá,rak. há el ákáljáK valamelyikel ej-
teni._A parásziok néha enyve§ vesszóket dugnak le a fofrások!ár é§ a
folyókné1, ott, ahol tudják, hoey a gerricék és vadgalambok rászá[a-
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15. § á hoiós:a'

Ha]ászaila ]eheióséget ád a Tisza és a Duna. Ezek mclleit sze.tt
_JIh" _ ,I a haIll, _ lj .L;"h, ,, ö{ "z e54P.ldo k|jrIö., idrjében 1i?á.loóla{, áZl j, rd,\ Í - b U h"'",, -meJ"l kö2ö.ceÉPspl ..hu,ó..-t!
1.,P_ .k l A: d,a, \a'-mjk -_, a lá 11 ]!l"( lL]d.e kr-a])i aján,d kU'l ] lIFlr:k -;.,"ln!<, Bonl'ri,7plinl \-rd"neS€r.á o-1Án;.e
e o Vc, ,. " D._ |l l. r ,n], 2lJ, o,d,, ,,A/ á,|en-nno< Á]-s-gén-k,,,,, p:'i,J. 50 , , ".l )', , am,l nU, onaL , vla\ aZonktlu'i .oI
szalonnár. barmoi, bnrt ós sabonái kűldöli a császámak ajándékkép

Á megyénkben tchái már ieen réÉi a halászat, mert aminf bi,,
tos. hogy a nametek a mi vidékünlr szomszédsáeában vo]tak, úgy
lbban seni kói€]kedhetűnk. hog}. az akkol az e]lenség nyomában ]ev3
ki.t'l]}. ezer a lájon ha]á5ziatheldl, s má i§ igen jó íogás tölténi].,
Tizenegy názsát i5 kilesz. amirói beszéln€k, holy a ni idónkben íog-
].ák Anlin]. nrajd a fa]vakhoz éS váIosokhoz arkezünt szenilg,yie
vessz:ik a \l]ászóhe]yek_"1.

{m' a iöbbi {ajta ha1.]t i]]eti a keszeget. harcsát, sül]éri. pon-
i),ot, csl]kát, poiykát §tb,, ezekn€k sem a mé.iékét. sem a2 értókét nem,,ló.. 1óo,.,!ó/,i ,,',.,| ]i _Zoo, D,,1 ,,i, -,,-,-.g, zlV,lö'" ,b-l l".,-o, p-k,j "" -tr"t". <Ap-' '" me-lPk;n||^etúk,j
Az egyes lajták ugylDis élrcnkéni. Vá]1.oznak, tr]Éyszer ideúsznak, masl\o-,,' .,,"\, t7-,,,\"1 ,7,,, é} o , . ó 7, , ;or, o-m" "65x3166_.egytólna Gyaklan sokai és ]rcméhven ke]] do]eózni haszon nétküi,i]leive csak cscké]y €lednénnye], A;].tin eg}.]k vagy másik vetós né
-..' | -i/" k- rl " lt- ,o- ,\ h"l-, , , | ,oo,1 ]o] ee" kulor er -
kezúsben] De .e rustica Hungarilc Pan Il1, szóliunk )

A.(o ,1,;t, loo,-b,,V,rl, r',-,,nak ó-j io,,1lirlpé} n,/,,
ponryor iS ],Ahet vásúolni, TeImésZet.scn a halászok aszednabecs,;iLi]<
a lo_á,' (öbb. \,_,! k-Vé, o,p,,^q] T,Iyp.,,,..p,,é,, a-?_l- L.,,_r,n,".- h -: k\ " ]"oo,I"l , "_,/abjd pled",
lg], t.hát ige]r o1caó á|oh kótszázná] is ioub teszeget. pontyoiis
csdkát, nem számjtvá a többi közönséqes ha]at. lehct, nem is rjtká.
i: ilo ,, o l t o |] pg) \:]8 kp: o " k^!j oo,,: ,,,_. kéJzéÉ ,7-;, ..m T nk, do]e-,

Teknősbéka és ango]na pilatlan bóségben fordul eló a tavak_
ban ós mocsarakban. l1e.| ha aZ eszicn.]ij szálazabb, kevesebb ,7]_ci :.ond,-, ,/ " .,l1.,l ,.\,j,,,k,,, le.-, hiá.Joln"',r.o 6 Vo 5.n n-n ,, ,,ók é hd ó . ,n" } i,/j,podn h l/od.lú.
mee azián aDikol a nocsár újra nedv€seblró vá]ik. isméi íc]szjn.e
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jbnnek. Á halnak ez a nem eléggé §z€mbetűnő szokása a §za}értók
i§záBá.a is csodának túnik, Egy könnyú mozdulattal ugyanis é fár+.:toli i§zap ,,ásort" halakat §zolgáltat. De errő1 Dajd másuit,
,lr.

16, § Á bdnvószar

. Amin' már eniíleliiik. vanna\. akik bány;l n}nlonak a Pilis-
ne_gytJen, ]h mindunta]an íe]iúanek gddrök, kUlak és ákrák, s rnás
€fiajta,nyomai műne]yeknek. o""t"T-r"Ltr, a}i lehetsége;, hó

iiegyébként járatos voii az ércbányászatban. íáIadsácos *""-t. e" x]i--dl. Ul"n kélJ,e-r vo', o.11ac ni \ m njár}oln-{ á hin-RF-e,o
lalu,l_k á, n!om]i "pi ^ 

\, ".bo ,;},an, Jl ijlPr]lakosk.ak. mini ásóva] megkíséIteni a földct. nem Ú"i, -irotn ,"-
ménységg.1. sót bizalomma] a kincsialá]áü,B,

majd a maguk hetyéD e§ik szó.

li. § Ehetó és gl|ógunbénl]ek

A_ nóvényeknek é§ cseljéknek, amik táp]áékül szotgánaa, ak_
l bóségét találjuk a mezőkön, amit máshol keriekben sem. A,ga, úi az ország hegye§ vidékein n€m telem meg, bá. nagy
kezetiel 

_ 

űltetü, iit mindenJéle eondozás nélkü majdnem n1in-
d€n sik területen megtatálható, Budá;a és Pestle o]yan ;őségben vi-
szik be, minth! kerlben te.emnc. s mive] ilye]r módon tere;, nincs

á. iget o csón kPrü a piacrá, egy penzen ilí löbbel ]ehet \ásá-
tni.. minl másull hüszéí, A 9yó8r,fü\ P\nek, csérjéknek, gyók+

reknek akko]a ilt a bősége e" "'áitái.".ag". hogy azok számái lel
. *m ]ehet sorclni. Nem s!ükséges ití mosi ezek kaaalógusál adni, má_cK 4alarogusal aoir! ma_']§utr m9r ez meejel€nt. Az biáos, hoey az orvoslás.a ;lkaha§ növé-
nyekbó] á,mi.leriiletünkön szinie seítmi sem hiányzik, Az ,.ásvány-nl?€E országa' nemcsák ná8y bó§égben és küönbözoségben, de röbb

nóségben is Iendelkezik eyóeJwizekkel, A ,,fúvek ."s"aga--i.aen_



féle fajtávat pompázik, a4it a eyógyszennúhelyekbe szokxak vinni,S Végu] dz,,Álra,ok or:Zága" Lrgy Va1 megleremlve. hogy India ".Egyiprom csodáin kivü] ali8 hiányzi,r itr va]ami. S tehál a klruzslók
sem lriányzanak, fóleg, akik a bénulás gyógyit]á§ában siteresek. Ezt
a mesterséget a leghitványabb k€riész, gu]yás, juhá§z magáévá teszi_

E]ég legyen q.lnyií mondani. hogy e megyék fekvése es alkal_
malossaga, ha nem :c helyeáeió a 1.öbbi€\ elé. dé nincs is mögöttiik,
Ezt .em azért mondjuk, hogy dicséretiel halmozzuk el a megy;t, ha-
nem hoey ne halgassuk é1 a?t, ami ieazsáe,



L. § A megl]e ú9i ].cl.ói

Szúksórte]e! a meg},e Iési ]u]rói után {áladsácos mun]ráva] ny.,_'oZ i_ ol ,.._ oj, krd ,^l :. -j,,, ], ly,: Ijioez,,,o_1
- Dll,;J ,e:1 ,.D,1" ,,l .,, l\."-,_e, _ \i.tek.ek _
ragi időben a pa.n.lok. .rnannak me€ a netanasta ilzIa-ok v.ltg]r
urai. A paf,nonokai nzijn a rónaia]r. ókei n gó!o]r. czc\.l a hri.k,
a hunokar. jsmét a góiok jetizták le. anilror ir r1 gótokat kij.,,eiő longo_b.jc,\ h;,"D:. .,;-1 1/ , _,k jo -(, ,, p-o,g _ m :k,' a -\1,o:,, ,/ \,,d n'p, " e]\ |" ,| ., - 1,z.)' '.

ezi a t,.rr:j]ci€t l haiajma alá \,eteiie, A túlsó 1el|ilet.ek pedig ezek
\oll-:t " "Lo o, |!] ]p,,ó, _ d;.,.< )F:. ./: , ,,.. " 

,é_i j, Tli"<

\ll!J.l e ',.:l 1,o1,11J\,,i _ |"'\dtLuot,k
a2 ulalm,Jk a]á hljiani. me.| azoL áli§idóa] lróbolo1tak 3 hem vo]i
álhndó lakóh_"tr.ük, A késóbbi kolbad a konstanlinápcl],i császárok-
nak sok c§r|ái ]ie]lett Vclü\ vivni mert vág./ a quáclolr, Yaav a már-
om"1 \ " , "l, _:lL ] __:lon _:óhái_]:" 1 J ,-" , ,'], ,,r" / ,l, o, \ ,o- ,, ., 'é,ó, .J 1,9

] k "_,/,b |,,,,, ,- , Á\u, ',, , ,ok " b- ó-, kobojol, /l _ , l.e ., mep neh ]ro-
9'" " k':l, "/e(,:\e :, ,j, :; r:.,.", cl; o a t",
F|dFme, - ]\ ,_, o:_o\ó ":,,
szo.calmas ]<ulaióját, aki Priscos Rhéor után nagyszerű ]€írást adA l]" i -1 ! o ;,,l)"< l"i,L jo,1t,,,"": l\,l, l ,x,:\, olo,/
_ ,\"il , t . 9',o" -, j(, az , .di; . r nok ^. á_
b,1 v,7'w_ó "_vook 

. nfp( lél, pIl,,Z,-,, _oíaji"l \. ,z",/-l-zv,

l,) A MEGYE LÁKóI Es KoRMÁNYZATA

e a b.rlbáI nép körébe. terjeszte|té]i a kelesztén}. val]ást, mi-
ezi a vidóket gérmán.k s m,.]]e|iúk a\,árok lakták veovésen

rníg azl.á! m€gje]enn€k a hu._avalok, s a Duna mind]iét parlján
lekvó terűleter birtokba veszik 

^mikol 
czeket Nagy Károly ];igá;ta

úgy ]átszoti, h.gy az avarok birodalme De*szünt. ha azt a lraeya-
Iok. alrik már korábbán behatoltak, aztán Ar.ulfiór belrívá le] ..h
újítoliák volna miniegy Iég] joeon.

De már akkor Nagy Káíoly idejében. a császár gon{to§kodásábó]

a mag},alok. akik sokáig elfoldu]tak a keresztéDv !-áj]ásió].
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iAen sok clLlrÁSi nóllek lt]l,ópáIa. mil] végú] megszelídülve. le]veliék
KlNzlüs i!j]át anntji] engcdelúésebben. Dennél kegyesebb v.zóI ós
n€ve]ó jüioli .jsztá]}-ré3zűlrü]

Elóg nos| csa\ Gózá1, Sz.nt 151!án eiyját felcm]jleni. Az ó ko-
rátó1 c megyéiei a ma!ar,3l fejia színe-virága lakt; €géSzen a tatá]' ,

nljd a m.irácsi !ósz i.lej.ig.
Alulan p.dig. nj:lán ]] Lajos méllattan sz.rencsélle)ség á]do,

2ata ]el'.. s az olszáÁ JánoJ é! F€Idinánd kőzl meg.sz]ott. a rőrök
ne!\' r€ru]elei hlra]iába ke) jtetle a2 o.száEol. s bá! megcngedtc.
hog! a m!g!l. nép sztrbad.n ]akioD és do]gozzék. mégis, mivel ámaz
.]só iámacás á]]rnlnláYa] a parasztoklt nem ke!ósbó. mint a nemese-
}te: ].!7bcn ]cvágtá]<, rószben másho!á te]epitették át, a hkosaiió] ki-
ülü]|.lszá3lész 160 óüe.yijgijtr a ióIök ula]om a]aiil Így töIiónl
aztán, hogy a tölök k]rizése urán új le]epülósek népesítik be a me8yéi,
Előszól sz]ávok. azl.ú svtibok és lrdnkok. májd mindeiünnen össze,
v.lődött maB_Yarok órkcZ!.k,

Ez az oka annak, hos}, miéIt származnak németbő] !ag!, sz]áv-
bó] a iahalr nagy.rl eheveza]se1. A rácok mál Zsigm.nd ulalkodása
icején rnegszá]]ták a szigetckcl, Ezt azé|: em]ltjük meg, hogy a tör-
ién.lnúl,i]ágosabbá vá]jélr

De rosl ]áSSuk nár a2 e meg_vót ]akó cg"ves népeknek a Szoká-

2, § Á moglal.k

]\ mag!arok e!}, cgys7el má. tönkfeiett, de újra felocsúdort
népnek á ma.ad!án],ái, !íell abbó] a 8yéslo5 mohácsi csllábó] csak
kevesen m.rradtak meg, De ha többen lettek voina is. annyi adoit és
kapol]. clapás u].án módte]etr ki k€llcii, hogy merü]jeDek,

,4, nyc]vjárásu]r kevésbé nycrs. mint ame]yet a Tiszánl.ú] és a
DunánliL] beszélnek. s ezl. számiálan péidáva1 tudnánk bizonyítani, ha
éIdeke]né az o]vasókai, Szorga]omban a tőbbi fajtáva1 nem hason]ít-
hatók összc, Azt az éle].módot lo]yiatják ucyaais, aD.]yet az őseiktől
őIóköltek, I'Iajdn-"h képlelenek arra. hoey az idők vá]tozását óSzIe,
vcgyék ó! a tőrvóny]. tiszteljék, \íáskúlónben kevésse] beérik, n€m
vágynak Bazdagságla, e]ógnek tariják. ha ann},ijuk vaDl amennyi az
óleiük {enntnrlására. az adóJizetés!,e és a kalonasáe taltéSára ele-
gcndó, Az állatok ncvelésébe. naey gyónyórúsógei ]elnek, ami.e mó-
dot ad a lidék je]]ege, Ebbó] valami szerény jóvedelmik is szárma-
zik Hazai szokás szerint vendégszereletre tóIekszeDek, otl. ahól
vendé8logadók hiányzanak, szivesen és bőkezűen fogadják az utaso-
kai, Nem!éeen még ]emosták azoknak a lábái, ukiket vendégü1 ío-
8adtak. mintha aludni mentek \-olna, de ez a szokás akár a fino-
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mabb ízlés, skáI eeyéb ok miatt, rlgy iátsák, kiment a divatból. szel€_'ú a lá\a.ágot él a békesséee| spnkit sem támadnák meg, hácsakel nem inae..lk őke,, Meg{igyPltük, l^oe} -hhoz a \a]]á.ho;. amely-
ben szű]enek, annyira raeaszkodnak, }-oe) mird á ház.seletbén, lni;d
a gyermpke k revplÁ,Áben á 2ndóaa ahhoz aÜéimazLoonak. A belÜ-\éiÁs iíMl egyá]lálél rem erdek]ödnek. kiVéve á/ pme]keop lebb
\zellemUefe'. olva"ás és illi! .á|jáoóL E/e< a para\aok szokd\aj, AnPnFsek íe lnköll leüüek.5 iee.1 vá8}Tak ó.Pi]t dic.dséeére, va]án-kor. imiko. a 'ördkökk-l Flvegyülle- éItek. ézek i" úadu]lak, deézl d fa.8gátlánqágol mosi már szepp1 APzdik -el.sFrea|a szazadlmom\ágaval Uc}ánic nem épi-k.zrek .iJra.. d. ti,zlán é'n€k, § a
lehetóségekhez képest alísze§en őltözködnek, A vadá§zatot mintegy ahJdi,erénv pó1l.sál i8tn sok.zor 8yakoro jak, Kii]örben eó.do;anugyelnek a v.eyonukla.

3, § A németek

_ Á németFkne| naay a va]tozalos§ág. merl -}ány tca|ád a'ln .

Varma7Ai hely EgyesekeL AJszlr;a, Tirol éc St}T.a, má§oka: fla;-
ll1",]l"í9: "itá^, 

Sváoorszag és a RaJna Videke küId e ide, vanná\,
aKtk a kemFny ka'ona: élelból p]bocsáLva rc]epedlek meg ilt és szen-tették úagu}at a föidművelésnek és családot al.pitott.r.i r"J 

""r1ármé§hol -em,,boldosJ ,ak jobban, Jgyanis azok á belFesége} semáriana]{ .ekik. a.T}ik mr-'! a küL'ö]diek parEt?úodnak,'s;Iég ké-nJe|,nPs,áelel éjnpk A szinlófoldekke]. s szo'dve] való lo8laúozá-§on k|vJl még 1émi fal-si kpreskede]mpt is Úaek, s igy sz-pen cya-raps7anak, Meelanu_ljak a sz,av nye]vA. éppugy. mint 
" -"ev".[,'a"néza$agra e8)4kk-] sFm ]Ápnek könnypn, hac§ak a sai]ióÁg nPmkényszen]' ÓkÉ, A gyF.mp{eik örülnek annak, hogy ]\1a$] "ofszá-

gon szinellek. és szj]ólö]djij-ker magasan lo]alelyczii 
" 

.,i,l"ikpn"x.
§zova| á7 ol\2ág nyel,,eil, a'oni s/okácokat F" .agaüseLe'e' boldo-
gfl :::á" i+ e. hácsak. á*: meglöíÉnik. a s7ulók ne.i ti]"]maz-Zd, NEs<utolbF1 a .unázatul o]yán, mial Au.zt.:aban \oit szo<ás-
i.i__u"?1 ]" á nÁmelbol e\ á .na8yarbói }eve.i ö |,özekben járnak,
A f/Frde8vernietÉl 3zonbán a hasaossagga] mo.il, . ", u -"gy""o-Káx rs eúdége.]itj ö"eü igeó di.sÁrereb ,zokásálól, A 

"em.l"k 
;á amagálanésl,a hazáju_kból rozÉk mágllkka]. . 

""a"l 
r*,""agg"i 

"":::F".:1,8&1 Vádo'ják dkPi mee a "ájeL fájlájukbeli i., elsÖIb;azolr. ákrk á vendégfogadókat kezelik-

.,,. t(ü'onben az ország Lör\éiye;hAz és szokásaihoz a]kalmdzkodva
)rr]< etelL-ket. minj akik i8en erdsen ki akarják erdmel.li a jó po]eár
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l.iét, l]j há]lnnaL< pana.Zt! a nómctck.c. á rrép kö.ében. s nóha iÉen
,_,1,3: ,,. ,\ "/ -| . |\ ^/ . ) ..|" -

D5k aroenekél szerezni a magyalóklá],

]. il ..l s:li!.ri

A szláYo]rr laso.ló 1á|\aságba. jö|tek összc az olszá: északi !i-
dé]rélói. s t.hát, amínt kü]ijnlrijzDe]i eqymástó] ezok §:erini a nrc-
g.!''ék lz_Arj.i, ah.nnan jóltek. úgv köYciik az €gyének azt az élet- és
bcszódnródor. amil magukkal hoztak, s aZ egyik a másikáva1 csúf.-
]ódik, üEyes§égben nen állnJk hátlább a néDelekné], ]uindenfé]e
lzolgálaj,tére]ben vls2o.t Je]ülDú]ják a ma§.alokai, maguknak a iö]-
desl,raikLra}t a la1lornása szeliol, vann.rk, alrilr a löldmúvelósen kí-
vr:l] a kercJkedésbó] is húznák nérni kis lrasznor, nbb.n utánoz7ák
á nrng}'alo]<a'. A ]akásuk is _"gr/f ,he óS a ruházliodáSuk nó.l!a ls
A m.rgíalo].at mindenes€l.r. jobban srcrctik, rnint r némctekct, n},e]
vr:i]rcl sokaD min'- a:_vanyelviik€t l]§]Ználják, S milel iöbb ]rc]y.n
a tnaq}-á.l']lrka1 e]fegla]]te! élnck. feg},es há2assógot il irö!n.k, i i
fi!e.inelreilrcl nindkét n_aehhei. h.72Bz.khrják, Eniatt iaha a nra-
gíu].k, Lróhe a szlárok elrel€jr,ik a s!l.]át nr*.lYü]rct, s azon táIsalog,
r,Ak. lm.]_rik et,őlcljcsebberr óIl.ilycs:i] |ajtájuk sziporns/Lgban fc-

_ ",^:" c ,1,ol ,..,,,, 
"hamalola'1 erőre kapnak úg_v. hcgy azl le\ehe hini:i. hcgy nen szr:i

ictick. hao.h mae Dódjára ke]lci{ ki, 
^zok 

a ie]ePülase]r. aDe]ye-
k_"t 20 30 évv.1 ezelőit a]alito|tak, má. úg} ]neqq!a].rpcdta]. ifj.j
s_érceee], hosy né]rraj.k E,ranárl nrcginl új i_A]epűléseke| ka!.sck

Száz szónlk:s e8_v a Vége,.t iö]desuraji §zerc|ik a szlávokal. Lür
honnan szárnaz.a]r is, melL üg},csen é§ e§. szemplllanlás nlstt me:_
épil'k JaiYnikai, s nagy eróleszítés§€l 1áinu]r neki a gazdáikodásna]r
A nag_v.tlok a ravaszsásf,kat kifrjgáso]ják. tli azi a ]elki mozgékoi!,
ságukat, eninéi folva szívesen k.resnek új he]yeke1. Kú]önben e ti
i.n is ieln')ószctiö] lidának. s fa]u.i mlü)káj)kát tárcca] és Óne]rszó-
va] kezdik. 

^zt 
níhctné a? ernber. hlgy iilllsak. annyira íidáman

denolászla]r. arnlkol nae!,buz8ajomrnai mlukába á}laLralr. A n.-
nyeqzőke| nag}. vidáiNág kózepettc tarl.iák a tcnetést ézze] szem-
be. módte]et,,i j aiíeszéke]é3se]
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5, § á ddlnciát és /ícoL

A da]mátákDak is fán 1clepük, .q.micőn e]őszö. é},keziek ide a
rác.kkal és a bo]gáIokka], hosszú idón keresziül a görögkeleri vul-
1ást köíeiiék, azu|ár a rómái kniolikusokka] egyesüh.e mtlr czt a
!..llá§t Yal]ják de a rácolr szokásai szerini, n iye]vü\ is .aqymér-
iékb€n azokéhoz hasorr]ó, A dalDaták: t.i, a hol!átok, szelbet *
akiket rúco]rDak is iéveznck a sz]ávok. csehe]r, 1engye]ek, oroszok
és a taiá.ok egy lésze nem e lyelvben. hanem.sak iáj5zó],l\ba]r kü-
]ónböznctr Ezek a mieink k.iós muntriYi], szétszór|.ln ópitik feL
házaikat: a lzobáik csak akk.rti]r hoB-},e]la:rjei b,éhne a sütőkemenlc
s a kettós pa.] Nap\özben clre ühc]r éjsze]ra ,érre leküszl.k, ]\kik
ez1 a népel lapaszta]ásbó] ilrnelik. a han},agságá1 lóiák fc], Nréj] ha
, ]eP,ób: d " -- ,,!,. N,o)", l".].1L
minr az adófiz.iijkó] csák annrit ke]l t.In.]ni, amenlti az ólct
JenniariásáIa e]egéndai lijr.lencsclre c§n]{ anüyit do]8oznakj amely-
nyi a teherrclr élZe'|t ó]ct ien],]1.rnáSára kc]], Izéll lzlá:i a löldc_§-
urakná] ne]n nlg}, a be.sü]elük, Azoli herén€n.:artiá]r ólret, akik,.,\"l , é,1,o-\",-1

velűk c8yenló n'.lá]r Dép i§, a]iiket rácok.a]t hj\,nalr Ezck csak
cseké]}, lnórtékbe. },:ilönböznek a dalmaltlktó]. Az ólttülret féSzben
a földmúve]ésbó]. Iés?bcn kere§]redésbői és ipa.bó] talliák |ej]n, Ala-
lqo,,] l,.,ol, ,o:,,!::, ,_,,,,t, ,l,, l " ,,,h--
1}.ekei ós bo]tjaiket

I1agyrr ruhát lise]rrclr. dc luji nrcqkü]önb0z|_"1é5bi'l ilissé ho3z-
szabbn'!, 7,i tr köniösü]< hosszabb, a JejJedőjűk pirr}s, kecskebórbó],

szalaggai köiiihéve. A ]ábuket botos és bocskór, a jobb nró-
dúakót cipe]]ó 1akarja, Hasonló a nó]r vjselete iS, Ólr is magJ,ar ruhá-
ban járnak a fejükei Iőkötóvel ölezjk, az alcukat n}-akba érő fehéI

tak.rrják be úg}., hogy a szemüi<ö. kjvii] é3 a7 a.cllk kis Ii.
klvül semmi sen lá.!iató, lzt ló]eÉ a jeg},eselrDó1 l.h.i meg,

i, Ezek u$/anjs. amikor tl !őlegónyük e]őszöI v.zeti ijkel haza.
alcu]iat e]lakaljálr. Nnlcs nép, anclv cDn\-ile s.kai acia a

I1 <ább a halá]t váláSztanák. mjll hogJ. be.slel.Dségbc
)nek. S hoey eitól mcgóYjik magukat hlrnká\,al ós bö]tölike] gJ-ijt
a iesiükÉ|. a 1,"]kűket pedig szigolit vaj]ásossáega].
JÓ térmészctűek, d€ műveleilei].k, IIa me3 is ranu]n&k írni ós

egyéb tudománytól tanózkodnak, Nlaguk a papiai]< is a kő
szenti.ás otvasáson kivü] semmii sem il]rllnak, xzt az egr,
]g€i nagy .réry Szánb.L ve§zik, A beszédiik a da]nál é§ 52]á\

igen töze1 á11. de nem kis méíékben kü]önbözi]r is. NIin
mind a ketiőbő] kölcsönözte]< valahil. jllel\-c lrev.rik. 

^kilejezésében sokat vett.k át r 1őrökökió1, mcri tcs,

37



|ü]r hasonló Deghajtásával iiszte]ilr meq az idősebbeket és ha fa]ami-
ve] eÁyetórtenek, a kezlik€l n §zaká]lu]rhoz, s ha nincs szakálluk, a
nellú]ihőz taItván ny']yánitják hózzájá.ulásukai,

Áz éte]be! r_"m tobzód)lak, hanem könnyen elkészilheló hüvcly.-
scirke] cs hússal láp]á].oznak, A húst darabok.a váevs § megsózva
lazókba dobjá]r adnak l1ozzá vcresh.!.ymái. kömónvDa!!l, vizbei
li]Zjk, § ezl a iajta cl.de]t a icqnBgyobb élvczehek |arrják,

r\ böit a ]egálra]ánosabb do]oe nálulr A2 óv alie egyhalDad l_Á,

szében logyasztanak húst. a tóbbi idót a glzdagabb .]cdelekló1 va]ó
nregta.iÓZtaiásb!. élik á|. Kenyér, hi]veiy€sek. zöldsóg amit tóbb-
nyirc bóSéges o]ajban készi].ene]r. riikán hal, és ez i§ napo. száriiotl
és ecette] e]ké§ziive, |oiás óS egyéb hitvánv éte], Ezeket elógnek tart-
ják a \.a]amiképpen áivéSzelendó é]elhez, S bár igen szigorú clkö}-
.súe]r, a ker.skedésber, mégis ravaszságga] és cselle] é]nek. va]nak.
akik egyeiesen á zsidókkal teszik óket egy soiba. Azt ondhiLioD.
hogy tz nem egészcn igy vnn, \,Ierl jól]ehei isnerik n sajár e]óDyüke|
és nagy qondos§ággal képviselik az Li8yűtrcl. mégis a zsicók eátlás
ta]an.á!ár á ny.Ieségcsinálásban ijk maguk iS e]íléllk, Ta]á. szak-
rnaí lóLlékeiiysagbal.

6 § .r n.nese]l

lzok kőZ!] i nem.sek közül. akik vElanlikol a mcqyének tekln,
iét},l szereztelr. má má. csak kev*e!1 élnek, Pedig ta]án szabad azt
képzélIri. hogyha valame]yilr megy€. akko. cz bővelkcdctr kivá]ó fél-
lia]rban ]\lenié] inkább kitúnt ugya.is vnhki a nemcsségév,é] _Ás a
llqyoná!a1. anná] inkább vágyott azt be'Dizon!iiáni a kirá]yna]<. hogy
az o alcekóbcn rnindent ké§z e]vál]alni, A kirá]yok ifánt leló lrósz
!ó§ .!,l]vá!itái]ábó] kiio]yóan Budán ós Pésten. s.em kevésbé a kör-
nyékükön igen számos clólreió nemes te]epecett ]., Ezt Világosan nu
tatjálr |] Yárakntü és kustó]yoknak sze.tc nutatlrozó lonljai. Annál
kijnn},cb5 v.]i tchál ll ncmességtőt lriűdreni a megyét. menné1 Da-
g"vobb lldság§nl dühöngött az e]]cnsóg § kirá]yí székhe]y és a köI-

.\Z bi7.n}os. hog}- az elsó csapást a nemességre az 15t]-bcn Szé-
ke]\' Cain,cY vezél]etéve] az úgynevez€tt kereszt€sek pal.Szthábo!úja
né.le eze. a !,idéken \ri]ágosan nreB-íljn Isn,inffy (v. ]iönyí, 67 o1d,)

,.Ámit so]<áig titkolt. mosL nyi]tan kimutattá Gyalgy a]jas szándékát
ós ! búnös Iegy\,ereikkei J ncmesek ellen ioldu]ó parasztoknak en-
gedé]!1 adott arra. hog}, közü]ük ki-]rj tetszése szel,jnt a kegíeilen-
ségnek é! vadságne]r minden esz]<ózé!e] ]éphessen fe] és kilombo],
hasra nraeái s késedelem nélki]1 Budán éS Pesten és a kű]vá.osok-



ban a vláJatlanul és hatalrnas rchamma1 meetámadott üemesi h]áza_
kat elkezdték kirabolni és fe]gyújtani, § akii a namesek közü1 útjul<-
ban ia]áltak, azokat vá]oeatoti módon eyilkolták 1e,'' É§ icy tovibb.

Azt kell gondolnunk, hoey ez csák etőjáté]ra voti ecy nagyobb
és keserűbb csapásnak, ame]y aztán 12 év mlilva az egész hazánlrai
s megyénkei is §rjjiótta, Ázonkívii] ueyenis, hogy a neme§§ég színe-java, ámely II_ Lajos kirá]yt a háboúba kővetie, Mohácsnái él€sett
é§ megsemmisütt; Szolimán a megyébe éI]<ezve annyi gynkosságot
követett el és annyi foelyot hajtatott e1, hogy e naey tá;otra vátop-sáa emlékezés is ]esúJlj- az emberl' ,,ez az Fm]ekézeLes, s egy-
szersmlnd 8i-,yaLszos mohácsi Vész - mondja Islvánfly _ arelyben, a
nemzet ő5i dic§őséeét, a nemesség és katonasáe sáne-üráAái és ami
egyéb ér ekün{ Vol! egy é\ ugf,ana7on gyászos ülközetben;]\ésalet-
lük," E bajok közepFll,e a Vagy léI.esen elpLsztulL, Vágy má§hová
elvonul nemesség üres úidele, hagyoll magá ulán Ugr--is az oly
sok nemes es e]ókelő úl közl . rájdálom, nagyon kpves olyan csa]ád
ákad. amé]yek öseilek i|l Vo]l a7 áuandó lakóhe \e. MosL,Tenö her-
.eg. a Pa]tíi, ls^erházi, Kohári éc Zlchi gTóíok, iaíterL, Száraz, Po-
povits, Szelecki, orizi, Glasalkovits bfuók és a Benicki, Bohu§, Iísai,
Kandó, Farkas, Maeót§i, Podmanicki, Prónai, Rádai, Ujfalussi nemes
családok bir:tokolják a meeyét. Ezekhez méc hozzá k;[ adni a ka-
]o.s.i ér<Pkel és a václ püspokö!, hogy más egyházi rÉndekrdl ne is

7,§Án Pgae kolmonlzdsa

valamikor a kilá]y igazgatta e vármegyét és ennek meefelelően
vagy _maga e}nökölt a úeeyegyűléseken, vagy a budai váInagyok
által kormányzoit. Ezek. báImi.e vo]t is §züÉéc, az okiratokat;s a
h€tfuozatok€t a ki!á]y nevében adtál< ki, Amíe caak két úegyét egye-
sílei]ek. Pi]jsl éq Peslc!, addig ezck a kilai otLalma arair afia,r<,
nem \oll s7ükhé8e. sem fó, sem a]ispánokai |J- anl, Ísy hondjá á?
l492,_éü_löIVény íLflász]ó l, dekré|uma, l00, lc,): ,,A;'\ént;ddig
Pesi és Püs megyeknFk ne.o vo]lak ío'§pánjaik, mive] Budához köze]
lekszFnek, ú§y á jöVóben sem lárlol.lak ispánokal álk" razni,.' E1-
nek megfelelóen az alispán h€lyett a szolgabí.ák áltak helyt. EIre
néae_id{Zük a !örvsy szavail (1495, évl 

'0 
lc,): ..]\'Live] kÁl"megyé

nek, Pé.tnek és Piiisnek nincsenek , ispánjai. ezj a bi-
ráskodást a bennük szereplő smlgabírák a tehető;bb'nenesek}e1
együtt gyákorolhassák.''

De nehogy a szoleabífák a törvény€sné] iöbb jogot tutaidonít_
hassanak macuknak. ugyanezen a gyj]ésen óvóintézkedés is tijl-
tént (1495, évi 24, tc,): ,,A lróJ megyéhez: P€sthez és Pilishez még



hozzáie.lldő, Ll.gI mive] c kai nregy. a2zl1 a kivá]tságga1 lerLdetLre
Z!k. hogy !.n laIt :főispáno]ia!. hog"v azért nál!k is Degiari3Ssék !
lend. e]|cnde]i]r, hogl,. kai mceye egyetenrc nincen évbcl] ]jssl€gJ,j
]ekezik n iörvtnxlzék szolr.rt hcl}éle. s ott a szo]gabírák vá]a:Ztál:i
r13lr ice,]én n le'heiiis.bb n..].s.k ]rdzü] bizo.yós sz.xlólIel.el nég,
ra]as2tanl,k, S a szolgabná]r eze]rkel joAos!]ialr ,Ás kötcic;elr hj'ld,'1
pelt. más fieq-Jó]r nldjarltr, t]!_"1rP!rnck ranna]< tij- é] a]isp:njaili.
negjtélli ós !] ileletet r,ésrehajtani,'

^úikol 
eztálr Eejél neg}-ét a liiők €u.g]a]te. Solt meg}é1 ]]

a pestih€z c;alc]iák i,l.'Iiksa 1ll, dekí,52, tc,) |rtőt f.8ra le]I:l .1 tá-
rom ki! megyéi,Agyútt igáZgattá]r és ! lőispárr1 ri:é]ió!á!ot a:ád!]ll
bí?tá]., r\ tö|!ér.y szalai Sz.rint (],jpót r6;9, ól,j ! dekl T6- tc)]
,,A LaIo]< és.errdek ófc]sége lcnde]e|éhÉz, vá]aninl a2 1,1-q]. évi ],lr0
és az 1.1l5, évi 20. és 2,i, tal\.étr*ci]rkhez kalcsolód\-a e]\atáIozztik
ho$- F€sl. Pilis iS Soit !1eB-!-éN.], ! i.ntebbi tijrviirekh.Z kép.li
rég: jogu]ibán raéqta.],!,ár. eúe nc.!:}'ék lójspáni hi!alnla az €z.i]rej
kü]öLrösei e nets.,-éLrn.k ad.Lnányozott hi!e].S pec5é:1.1 cg}-r:Lti ]u
,g}'Jrország n.stani n1 jö!eidij'oe]1 nádorispá! f,|áj.li] l"3y€! Ós ién\
tcgcsen m_"gna.adjo]r. aki\rór kü]önbeD is (Bud! e]veszias€ |tán neg-
szűn\é;l e \'áIos lóváIn.tgyaiL]a]r lel€tliik Yú]i irtóSága) a lőispáni
tee.dők tc]ie§ítéSében lr;iggésben lo]tal '' A2 .!l)-esi',ett ncg},Ék €]só
fóispánja tehá,, Hndadi \ieseléni Ferenc Yolt Yese]éli aztár, 166i-ben,
lofa.ta]cmla va]ó készülődés közbe!. Beszicrcebányái meghalliln. a
nádori méllósje. s 1,e],".gyiiti ; meg},ék fiji9]ráni tiszi,e najdn.|i ii-
zenöl esztende:! ülesen á]]i. nlg vtgü] 1681-bc. i sotloni ol§..1!
g},iiléSe]r Eszt.lháry |á]L a ].irá\, és a letde]< _églczii akar:l:á!a]
utódjáu1 iették, Ákko: iLhát, e hilaialok h€]!l.á]]itá-.e ulá., r.l1l
clali amjiilt..ú r.rlr:e]i.s a Delj]ye bol.io8sáq.. l]og}'BL'dá! ré9
li 1ö.ökö|t !.t]rlro.ii|l ],]ntián azonban óket 1636-ben Jálac!,ág.;..|,
lo)nn1al é§,ares I.j]anm1] onnan kn,eteiié]<, a nádo. a mé:]!é].
e]Ső g:'ű]asé'. sái,or e]at1 n.etartotta 3 meg_vebcl:ck]rcl, éJ ani i me-
gye igázgelá9ában a ta|!élyek előirása lzednt náI Iógi iel.tcli,lk
voLl. azt a nem.jsóg cgyhangú szalJzatá\,al elreld€2te,

ijg},airiti \ill]ein-: a]!_ipán.á válaszlolták. lajaninl meAválalz-
1ortá]r a sz.]ga'!]rákat i.s eskü.l|ek€t. és semii1 sen nuiaszto|1ak e]

ami|ó] azi go:]d.]l,|á]i, hog},az úira,Á]ciij nceye jnvát szol1á]ja
Tdbb nj!1 ]13rrr:.c _.szlencci1 igazqal,t! Pá] . m.g!ékei. s ná|

16l?-b.l a,-{!g}- ]-j!ói áltl1 a sz.nt Ióilai bjlod:rlorr |elcÉge.in_
mcl l.t. ]!jliinlel!. l:likor |Zrár r?13-ban ez tt laglsu.iú l.]|i] .l,
1á!.zotr al ,Álók ;iIáblL. csak kevés ic.ig nalad: b.tb]tetl.i a lijispá.i

,, : m " o:" "
E.Zsébe1 kolonáZásátó] vo]i neYeletes, KáIo],! -"gy perciq se]i habo-
zoli e]iendelni. ]logy e rcld.Li á]iJL rádol]á !álNztott gr, Pájll}, f{i]<_

1





II. RÉSz
A MEGI,E LEIR,ÁSA JÁaJisoNxfNT

I. FE]FZET
A vÁcl{RÁs

a) A JÁRÁs ÁLTA,LÁNoS LEiRÁSA
A járások közül a2 első az azono§ ne\.ú vláJosról elnevezett vácijárás. Egyik !észe kelet felé tari és ott a Zagyva fotyó határolja, aoásü a Dunával pálhuzamosan dá felé húzódik s eeész Pestig elér.

Azután az erdók széién kanya4 képerye ismét a Zagy;ához tó.;s§zá,
Nagyobbrészt bokros és eld6s teúletet fogla1 migába öt méIföld
hosszúságban, s ugyanannyi szaességben, ah;l bctágasabb, Tehát ke-
lPlFa a Zag}rya ro]}ó válaszl ja e] d jaszok földje]öi és Heve5 mPgyé.
Lól, m-jd a járás észa,rra fordu],a NógTád meg}éVel haláro.. Arián
lsmél nyugálr- iér \issza éS a Duná h-tálo,ja, D" ám'r, a Ío]yó
nrenléí sjtcásókla |e-jpd szél. a kecskeméli ]áráslol Kereszlúr, U;y,siily és Sámbok Válaszrj" Pl E terüIPl képe Va]tozalos. meÍt és;k
fe]é doalbos ö szel.re erdók lepik el. -m"Iyek rnennél mé.yebben
húzódnak a Zae}va és a Duna között. annát inkább szelidülnek és
bozótokban véezódnek, A ialaj részben homokos és terméketlen. rész_
ben,agy_ag6 és szívós, s nehezen műwelhetőj részben porhanyós és
kövér, de ez igen ritka. vizekben bőverkedik, mive] egy* 

"e""en 
a

Duna, a máSikoD a zae}aa, közepén a Rákos_, Galga és iöbb má§
patak őntözi. Az észak felé húzódó részéi szlávok lakják, á maeYa-
lok viszont a keleti é§ a déli részét, Min.l a két Dep szórgarnras ráia_
múvelő, s ismérik a módját annát, hogy ennek az á]ta}uk neeBzerzett
földnek a nehézséeeit }logyan győzzék 1e. A szántólö]dek;n kívút
csak alig valami ]egeió és kpvés íé j ll a jobbág}oknak, Az erdd a
loldesLráké, s azok litlják á taváPás,, ltA ézl nem tennék. a rends2er-
1elen irlással áa is lönkreréMék, ami még nem érelt meg a Vágásrd,
Igy a paraszloknak nincc épüIefájuk. h;s"k mAs ...""a"aá;á},
Emeliett, bá. eabona- é§ bo.termesztéssel küzsködn€k e löldön. mind-
két nöVénybő] csak cseké]y § jövedelmuk .z álacsony átal miall,
EzérI azrál a ]akosok szegények é) inségésék a lalvak, EzekeL elóíe-
bocsáLva először a járá§ váíosairo], azulán a fatvalróI szoLunk,
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b) vÁC PLrSPóK] v,ÁRos

1. § j l.'ilsrck és li.|,énet.l..iete

\iá., i]].i.,,. Yaczor clcli.léi kini,.Id.z.] i]!ir kel;1 n.Jj. fá!!d
sáqbe; m€g.rnlólrcztek ar|ó1 a magyirl ia.tér.ljlók, 11óé cslir B.illi
.it neg\ullgat.i (Dec it 3, kón],v, 

'1i 
o, ,q néi)elek Wliizen-nek

n §7lá!.k \\ia.Zov nrk. ]ll.t\,e v/ac/,)no nak reverik). aúik.I Gózá-
nak éS Lászlónalr a Sllairo,1 .]leni iesl.vér]]ábtrrújá.ó1 í.] ,,Géza
László és ottó e8y .ldób. induiiak áho] nrosi vác
]]úsz.zeI lépisryire §z,. m.n.]iák. .tt !a]anitln, .ag!, súlitég ]ro]t s
c!r]r eg], l'e.lÉte 1akia. akinek vJ. vlr]t a ni,. Ez. az enibc.i é]et
nycmoÚSágát m.3qyjiijlre s az iljiz!ágla eszrné]ve. ebbe á nre_
gánrba lonLr]i lisr/a, ah.] ]élkc üd.,i]s3égén.k mcg1.1_.1óbb-.n és lr:z_
lost]bb;n sZD]]á]h..r.ti Á]ljió]ag ;gei sz.dt lérliúvá Iált és Géza. a
svóZel.ri után it]. !ár.st a]apjioit. s azi rÓ]a vác Da}i ._A\l.zie e],':

Thulóc?i La]szló (a H|rnqalia nrelidiona]is c, munká:a ]|]2, old1-
]án. .]ne11],.l n nrinap liiába srá]lr sárn Timon az nl ]]nre. HL!]l;
Novne c. núít vlIL Jejez€i 68, oldalán) az 1nchotfer á]i.1 ki!.d.t
.qvházi év]<ó.v!.\ alapián az 10T2, él're valai,illjzóal b:j]lc§3bb i.i.-
l.kai nond vác7ia_rljl: ,,A? elólrc]ó szá.nri2ású Heth.i csa]ádnik

, p,: ,,1] (j l-, m,-:,. ', ,,
hróg iiiú koláb..ir azi hauotla a ho2zálat.zóitól, lro.]y ]'rigytlli],:;?a!
bc]sejóbci a ke!],csség.:i é( a .J]]ásL i]].ió.n,ri.det] i.]I.i]]qáSban
rai és ol1 lai ll szenl életú em'Delek :.ZáDráli a rr.gic]c]i] iarnjz<o-
dási he]]". le\il istc.i sugnlialltj] h.rIt,r:1 elhl,!],la n.zül!i '.áziti ,i
elószo! n vi!!l]|ádi eTdóben r.jioz]iödőtt, Daj.1 á ]]jnái] ül]re]\,e, e..]
a tá]on húzia he3 nllgát. Itt ialái;oZoit 1072 b.l] vóletlenij1 Gózéra]
é! Lászlóle]. éi _"1őI_" megjóso]ti: n.kilr e _.tal.rrDi lelclti biZt.s q.,,ő-

A2 ! gónd.]ai ís reéfoldul az etnb.i iejébÉl. ho.c},.trrlel vtic !
Hethei lemzei,(ég bjr1o]rtl vo]1, !,rn.tn kaptl czl a n.v.t, ]ú.rt ha:izt
]répze]jlli l]ng}, l n€vc sze5t iiij'oó] származ]]i. annnk e]]_Ane f1]1.1
a !zó je]i.ge ai úq},qoncolon, i]oej, A r!)xe!. ell a r."er ]:l1ál it]ó]
u2 a'lrözi]itó] ]repin. lmelyet magát:..l!ágnb|n n:r\Zná]r. Úqy nl1,]d-
ján: mj.t a vász". ra!-yis nz au.mb.l, akit ranjlgelé\ii]. r m.!dl|;lr
|áv,]] ta!tá:]á.|, a..,e|as közé ]etűZnek, va8y ]]edi.! aZNos a bu) tiirbin i].
b|jtatóli ihLká], meli \iász. j]].t!,_. \iáZ i magralokná] általábln .7]
j.icnti i], lehet ezt ;ftóv.t]ieztctni B.njnri (Dec l. 1 köI),v J 01

dalán) s,tjáI nagáró] m€cJele.ikez\'e, másutl 
'g-J, 

bcszói: ,,I,racol .9r
n D&l! elhag}-oit j]e]yén é]ő l.n.taliil, \i|tról nevezték e] vág}, i:.-
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.]i:j a Burotüs me]lett fekliij \Iacia-fól: óD úgy gondolom a !.acianok-
ró], eg}, fclsópannoliai népló],"

Bonfinl \nllomtisa az első szórl!!_yarázatot e.óslli m.3 Burotun,
i]].ive BorJ'-ius (lásd orle]l.Js Thesaurum Gcos.aphium-ál és Calolus
Stephanus Lcxi.on Historiclm, Geographicum ei Poetiam-át. e betű-
né1). ez a lönlciai város hogyan hozhátó ide a szomszédságba, nern
tu(i.m de az is biztos, hogy a ,a.ian uép bárho] is keres€Ddó, neD
alapíthatta etőlzól ezt a városi. tra eg}.9zel az Pusztaság !o]i, anikor
Vac.emete itt ta.talzlccoit, A c§oda, ami e]ósző! a szeDt épi.]et. az
uián a vá.L]S n]apíti5ának a]ka]már., Y.rgyis kczdctat a.iie. ez vo]l:

Amidón abban az er-dóbei GéZa és LáSzió csapaiai 1ctáborozrak
é! ott a Yezérek nzon a hclycn, ahol azután Póte! icaploDát á]api
tották, tarácsot iaíloriak ós clmondl.ák §é]emén}.ük_"i a salafionna]
!a]ó üiköZellól. LásZló egy angyalr. p1llanlclt fier]. alri lesivérót, Gó-
zá} koloná!!] ékcsitetic, Eiiő1 a csodejcltó] n.gdöbbcníc, a ]átotta_
kat mcgielcnri tes|vórénck. s neki a kolon:n,ai az olszáq fc]etti ura]-
mati megjijve|döli, Gé,l a jósje]ei lldomásu] vél-e íg}.szó1: ..A mln-
.]enhaló l;!en. aki lt.zób.n ta.tja Dind€n orszás s.Isár, íey meíadia
. c_rodajeieket. arnclyek csa]< a ie sze eid clótt iyíLtak meq. minthogy
tóged áLiitol| a kegy.sséged ós i'alláSos hited í.lytán az isteni .Lknlai
bízios ,iósáu]. A szűzat]yának most ünnepélyesen megfogadon, hogy
ha e jóslai valóra vá]ik. hu ulalomra jutok, iit pornpás bazilikár] épit-

A kóvelkező évben iehát. amikol Sa]aDoit -"]zavarták, a ki_
rállyá avaioit Géza fogadelínáló] megeD]éLezTe LásZ]ó!d együtt u
!áci telül€ile Yisszatórt, s azon a he]yen. ahól á jós]nt iórtént. a Szent

'zűZnelr 
{€1á]]ítandó i.elnp]ol'ló] tanácslrozik, Szcmiik e]őit egy szaNas

j€]enik meg, pompás aeancsai közi égó fáklyár:i, Azián lulásnak
c.edt. aZ eldő íelé tari\-a, olt cltúni, s csak a nyona maradt meg.
aho] aztán tcmplomot encitek, A kaionák nyjlla1 1ótiek lá. de á]]i-
tÓlag a Dunába ugroit és aztán soliaseD ]áttá]< többé. A csoda köYet-
keztóben a lestvérek külónós vallásos éréstő] elíogódva azt képze],
tók, hogy az algya] voli, s a szarvai közt csii]ámló lángokai száInyak-
nak tekin].ették. s most már nem habozlak Sz, Péierne]r ós a Szúz-
anyáDak iit templomoN eme]t€i.ni, (Bonfini Dec, II 42 kónyv kez-
detén,)

2. § A paLaáúk betelepüIése, püspök!ég alapitőso

És talán ez adctt a váro§ a]apításáll j5 alka]Dat, Polgá.okat nem
volt nehéz 1.oborouni. minthogy egyesek€i a keeye§ség, másokai a
I"p }, b"|os . i ,.L m:. k- - löldb..(ok b.j;: cláb.:o . ]p +
1epedésre, Azi taítiák, hogy rövid idó alait aonj-'ila incggyalapodoti,
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hoLí,\, l'lagyalolszág ]€gnép_"§ebb !árosaiva] \,ct.kcdetl, A,áios re,
kinlélyól nagymórtékben nöíeLte a püspöksóg, anelyel Góza alapí
tott közisnerr határozetálat. mégpedig e szent intózmény iránti nagy
bóke,úségge], Azo]ron á fa],nkon és pusztákon kivú] ug},anis. ame]v€-
k.t ]..jI!]bbin a Bo]dogságos Srúz bazjli]iáiának adonánvozott, Yéglil\ t , " joJ" 'n,( \l ,, m_,1),,p,óé
pi]spök mé]rósáqáh.z ]<épesl és a ]rijfu,,*.2.:ében levij paP.]i 8y.!i]€
kezeténe]r.lialtásához.

Hog}, az alapjtás ne]},jir é!b.n tin.lén]. nehéz mcshatálózn', nli-
!e] l hlag},ar élkönrvck hal]gainak Ió]e Ta]án he]}'es Thulóczi Lász]ó
vé]enén),éDek meefe]e]óen az l0r4. va,r,\. n k|yetkezó ólet nregjelő]rri,
mint moncija] ,,lte.l azt nem ]e\el a kósőlrbi ó-,.ekh€z ho22.ikapcsol\j.
s cz nyi]vánvuló n Galanvó]g"vi Szent Bene.ie]i apátság 10?5 ben ké-
sziteti a]apjtó ok]el-clóbő], aDel,1,brn a kilály em]itésl leJz egy Alpár
nevii bilt.](.ó], ar!e]}, n vá.i püspöks_Áqhez tar:ozik. ott mégnevezik
N.nemjas.szte!8ohi, Dczsó ka].csa] é$ekekei. s aztá..sák négy
p:is?ö]{öl: AálOn, Flanco. G},örBJ és Lázfu neliickct. de i püspök-
ségek Deve hiányzik korábbj idi'lc cz nem vorltkozh3tik. mert is
me.rc Gó2! sz€lénlségéi, n.m ]ehel elképzelni, hogy ő rnáI trón-
örókiis korában v.'lte volna maaánák ezt a bátolsálot, hogv még
mielói]. kj.á]lyá váli !o]na. pü§pökök€t acvezzen ]li,]'

Tchát a máI en;íielt 107.1, é!ben. a húsYóti ünnepek alkalmáva]
királi.rn szent€t\'c. ap.stoli kirá]yi hatálnáná] JogVe a váci plispök-
segel me4a]a!iloiia é\ püspököi nevezett ].i. vII. Gelge]y páp,t ezi az
int_áZk-.dósl 3nná] szn,_Asebben hae},ta jó!á, mcnió] ha.,haiósábbah
gJ'álapodori ezze] a lórnaj egyliáz, Ugyánis abban ez i.]őben tin.lénl
ez. anikoI He.rik cstiszár, !!]anint a német és itátiai fópapok az
apisto]i \2ék.e]r isDéte]ien sok b.sszúságoi ókoziak, (Ezek ]eírásábanI ,, , :r" / ^ \']l Cp,_-' o, |-,p,', ,' ;} ,}o,,5e8, L; , b , -, z,\- e lo: l, ,: "| li" Él_
állt.rlt p|ispölrs,Áge]., Ú8y gond;lta, ho8y a nómeteloek és az itáliaíak-
n.lk az el,,-hltztó] raló c]hidcgr:i]ésél a nagYalok ezzcl a vallásos cae-
]ek.dctte] lripóto]ják és ezt bizonyítja n pápának GéZához intézeti

Egyéb]rént a püspökség Kis-Nógrád, Pest, csongrád é§ Külső-
SZo]a(]i m.g,vóket fogl3]1a magába.

Ezltán a 3, §-ban a púS!öjrdk 1ajstlomát kóz]i egészen 1733-ig, Ezt
a 26 o].ia].a icrjédő .észi nem ta.totluk szükségésnek teJóIditanj, mert
! Iégebbi.kre nézve csak eér_€g]. oklevél záIadékát imerléii, ahol a daiá-l;,," sz-"ép.| á v.c_ pL.po( nA\e s. " tr \e!oob_,Ánpr i. .nhabb -Z o!.',E,. ..me.,,ib-, .,,,o les/,-L IPl "d.é, \c.y.örtenét| !or"(\ozá5ú
anJlgót cs!k iPen kel eset,
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4. § vác ke|l,Dező helazete az a,Iapíffis után.
Pwztulősa a, tatórjfuas id.ejéL, ld,ssú negújhod,ása

Az első kezdet után hos§zú ideic kedvezően alakutt vác áete,
s majdcsak áüandóan gyarapodoit. Mindenesetre Lá§zló s€mmit sem
mulasztott el, hogyha máf egyszer a város és a püspökség alapításá-
ban testvéri kegyességgel secitségül volt, hogy aá ne gazdaeitsa
mindunialan új adományokkal. És ennek az új kis városnak alrkor
sem változolt á helyzete, amikor itihon békét tercútve, küIháború-
kat viseltek a következő ura]l<odók: Kálmán, IT- István és a többiek,
vácnak éz a szerencsés koTszaka másfé1 évszázadnál is iovább tartoit.
Ekkor azonban a taiárok beiöIése a váíosi nem kevésbé, mint a
púspökséget, tönkretette. Rogerius után így ernliti ezt a csapást Bon-
fini (D€c, II. 2. könyv 293. o, és Rogerius, de dest.üctione Hungadae
xxII. íejezet, 185 o,)| ,,vasárnap azonban Béth c§apatai e]foglalják
vácot. amely Pesttól 20 000 lépésnyi távo]sáela a Duna pa$ján fek_
sák. A király ott volt seregével, de ő övéivel mindjárt fuiásban ke-
íesett menedékei, (Elmenekü]t a kifátlya] István püspök is, e]haey_
várl pii§pökségét. o u, a}i aztán követségben járt a császfunlíl é§
a pápáná].) A p§pok, a polgárok és a kórnyező falvakbó1 hatalmas
tőmeg asszonyokkal é§ gyéiTekekkeL a vár!á meeelősíiett bazilikába
menekiili. Azt a iatárok már az erső rohammal eüoglalják, az egyházi
kincsekei, az arany selreeeket erlaboljá}, a zász]ói, á miseruhákat és
egyéb {elszerelésekei zsákmán}an ejiik, Az elfogotiakat a barbárok
nem karddal ölik meg, hmem az egész tömeget tűzzet eDésztik el;
ezért em}eeetik, hogy á véciak az üdvöát6nlrtre1 együtt a legrcttene_
tesebb kínt szenvedtét pl "

Ennét a csapásná rútabbat és kegyétlenebbet elképzelni sem
1ehet,

Amikor a taiáfok Magyarorszáeról eitávoztak, a hamuból csak
la§§an kelt élefue vác, melt a vidéken is elpusáultal< az embelek és
a vagyon, § nem volt, ahonnan pótolhatták volna a polgárokat és az
anyagi eút. Bfu ez í€az és bebizonyítoti, mégis rlgy váem, hoey
könnyebben és szerencsésebben újuli meg vác a többi városná, fek-
vése és a kőrüötte fekvő löldek ákarmas volta, valamint e hely szent
htre miatt. Ebnez |,ozzáiálL]lt az abban a kolban áó püspököknek
az igyek€zeie a püspökség hei}TeláIításában, fóleg az l§tviné, aktől
máI elmondtuk, hogy mint a király követe a pápánál és a c§ászfu-
.a is já!t, Azután Goymon és Jeromos, mert IV, Béra idején ők kor-
mányozták a váci egyházat.
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5 § yac,ijnt í llldomdnuoL| atticna

Nem tud..n, h.g}, c.re a korfa. ía9_í vl]ane]}ik ezutáD köv!l-
ile7:'L,e vonáikozluthaió-e a T<use]ius Salnmon negj-"g},rés€ (!_ löld-
llizi ]cxikona..1'" bctűjéné]), am€1],lz€lint a püsi]ökséccn kivi;] i1l
l}.leum illetlc ak.ldóniiái e}-nDezirú, is !1.ágzott Ha ez így vaLr, a
püspölrak gn.dolkodáSából töltént, ]].!]l, ezt a hely.'. a]i.l E v!l1á-
s.!Jág bli,.l] 1i]d!mánnya] is ék€siletiék Hn Yalamil.e] Llcyanis. e]G
kor a sze]]ern núvelósórei szcf.zh.il.k hirnevet a városok magdk
nüLr, \lelóba!. Athén anmagábnn véve nen negy település, ame]), s_"m
nagyságban, scm gazcagsá!ban nern .á..i]]i tna.ó SPáI'.ához, mégls
trlegóIdem]i. l]ogy n iórténe]emlreir eiibe he]yezlék S!árlának. miDi
ni..]cn ].udomán_§ közporiját,

S !gllnez a kivá]i§ágos dicsósóe ókcsi:e].ie Pláton Lycae,Jnát és
cicero 'fuscubnunát, s i€h_. isrnc.ité száDun]rla ezelrei az apró hc-
llelre| és ía]rá]i;L1.

A YÁ.|i,Lá] .s.ik ,]Z, :l]ij1]53lju]r. 1 g:, lta ná. képtelen_Ak lrgljhk
'!e!]ál]lpjllri, ilil},,-n !cli a szc.vezelc, a :Inílás É; r ian].árgY!k
..ndj. Ii:r ttz akkoii idő]r l:.]]erné'oó] ki;í.i]r€2ieini ]eirei. a taniiás
e n]mái niiVe]ódés néilánl e]cn.bijL .s 1,!1]jsos elmé]]<edés€j{bő]
á]]oL| -\ki]l u.{yanis !nél)-.bbi. aka.lak b.lialo1ni a tudomáiy szen'
lal_róbe, a2.1r káfiána in.r'lc]t éppúgl-. nini réeet a lóneiak Áthónbá,
E]Ég volt itt\ot csnk az alaplnrá: ]erakni. majd az 1tá]i3i3Lrhoz fordu]_
t;k a:!k, n]rikb. a le.nészer bcle.l|otl. a ianu]ás \.ágyát,

iry nrilatkozik sajái magáló] Jarru§ Panronirs, a lroszolúr kó]iő
(n]ógi:i]i ] kijny!,e. 3 e]ógiá, 152 o,, kjadva }'.|ilríl]riba]l, 1§1! '.eh
PaIcuS JjroJ Er:ilöp álial:i§ de]itiis poctalul írngr:].ollIm címen)
!]idor édés.i}já Bolbála h!]á:át sj.ll1.]áj

..l\{ai.i eDiiko. má| biztos ]tlbbal járlnm a f,j]cön.
S .jleni náf lisztán iudia níélven a szót.
Tiisiéai láfogtá], taDulékonir!, u l,udományrn.
tioq"v ne 1ecs,ÁIeljenl otthoL] a nápjdmel.
És ami hasznor a gylpjú hoz neked ós a szöacsc,
Tan.iljként \.i§ri cl mi.d a te lris tanu]ód,
x'Iée csalr a]!g kezdlem ]tóJ!!lni a s?ép-tudományba.
S jó] blznnyítcttam, hoey Lnit igór a jö!óm,
BátJ'ád ai(lroI o]3szba Lt'.aziai, c iávoli föidön
Gyiijt§em a tudnivalói _ ann_Y] :z óhaia csak,
K-'.]q,,, pé,éRL|" ,o, ,\--'eJ e,,,o,k,''
app rize.egy éíkijl]. já.i be e!özben a Nap "

(Csorba Gyózó ioíditása)
(A nlgybátyja Sbjr.ie]latus Agost váci püspök volt,)
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Akkol ez volt a divdt a magyaToknát. Tévednek tehát azok, akik
sz€méle veük lajtánknak, hogy a múzsáktó1 teljesen távol tartja ma-
gát. Minde.eseiíe inkább Marsnak hódolnak, Dini Apollónak, Bizo-
nyos, hogy mindie akadtak, akik vagy a tudományban iűntek ki, vagy
a harcban álták mee a helyüket, ha ezek amazoknál nindie többen is
voltak az ország viszonyai miatt,

6. § 
^ 

Udrrs hirrele lioíL-il ]]'idtllas,
illetxe Búlhóri Püspő]r al&tt alegndgaabb

. \á " ]"- oob",j K, -,, ]\.a,,a, dr', ": \ ,,J!lo , p__1,.,_,
, LF.'.de], m, e\ ,l ,, Zo.,,]m l \d,,p'-L,,,o ,, cl- ,,,o,o,bal B.,:,,, ,I to, ,""y,.]kL -:- ,\ír. dk:o,p\ _, -,c"-,,,,-ó-, ,l| ,, j,,I:o,, t
i,",, -, ",.-,., -_,éo, tr;, ,,,,, l_", ,'i -^t.,',9,,:, -,,,,,,i, /m,"L l,_,c,", |,li,nr \";- L-n_ , , _"] _] . , p,; ,p s ,,mDl no,,
mi'Jtán liá]iából iiozatorl építészeket és mesierenbelek€t naey kólt_
séggel, hogy miird a telr!].m, nrit]d pedig a püspijki pB]ota nrafe]el
e| óndkédó f,,, ,", ,o n, ." -_):
Ko !r .-\""ol,/á_ol,,1,;, k 7- ] ,ó,^ e'1_ ,, -1\1:-]ó. -.-Io,," o,, ,1 ó.1b ,,ó, é, ., 6o,,- .-,-,, " 

,r,
cz a vendégszelctct csociálatba ejteii Mel]€s]eg éllar.lóai ar.a bizte
tott, hocy a Níát}-ás kirá]}- vise]t.lolgaii jljam m.q, neholiv enre]< a

J\ .!' ,, ,,k,d" .q- -" -- .".:.,
s ánnttk hi.nevéi ö.elbii.etiók, a ic]cdés homálvába melúljen.lr IEe.- ]" -- _d " i,, e "o,,,,-l . 1 , ,,,, t." *"a püSpökj l_"zidenciában uglani§ imádkoztak, vagy ianu]ieli, vai}-,etr,,k, ,g1 ,po,7,,.",,,, "; 

, 
", i"ái,\"l i,m- ,,,ie, é ",, n ,,ajldp §o,, \ ,!.oo

" {é' 7h"Z l), k lr, _, ,: ( Ll, _ ol 2lLe-
ieti, s a kefiekbó] a válhoz sétá]tak gya]r.lia. s a könyíeitk.] ie]_
szele]t műre]t emblle]r társasága illt ere.iményezté. ioey az ut.}l is
vilákkaj l.ijlt.jr],ék e], ]\ püs!ök;]},kol ]<i]ro.Sizoii, a szó]őve] és gyü-
mo]csfákkal beü]telert ki.S. nlpsüiöIre dombkoszorirt szemlélie, S
ekkor is o]r.assatássai e" ,i,"tl"'"ii.,i-"ai."r tö]iötték a2 idói, úgy.
hory a?i hjhetnó az ernlrel. hogy MineN és a múzsák ]akják ezek;t

EZ volt.r].kor Vác kópc,:] sok ke]]eh is tiszlcss_Ág vt'].osáé, El-
iPze]hctni hog}- i]lei neglszerű Püspök ailtt n..Dyil,.' meglőtt

.s hjlc s ráadásu] Má|yás ]ralá]; után ő méq 1; óvné] i; to-
a hata]om bi|',.]rában vo]i, Azon azoi5trn csodállroznuik ]rc11,
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hogy ez áz igen múvétt Geleotto, akilől most errüékeziüDt meg, nenl
szói a iycaeumró1. fley eondolom, hogy ezt nem azért tetie, mintha
azt ném látta voinat vacy neú helye§erte volia, vagy abban az id&
ben nem is létezett volna, Nyilvánwalóan csak egyedül a püspök di-
cséretével akalta érzékeltetni azt, Amit vácott tapasztalt,

l-. § ,,1 rjdrl,snak éJ a púspi)kséllnek a han!!|lára
a ,lohd.li xész utá,l

\iá. tehát még ieljes.n éP és virl]ó város vo]l. anrikor Dég xtilrlós
élL, s ezl tulajdoníthaijrLk álrár a pL]spök kiváló tula]donságainak,
akár az idők kedvezó \-o1|án3k, IL Lajos méliat]an halá]a után azon,
ban miDdegxj]l közü] ez a kis város. aDely a taiáljá.ás !lá. a ]eA-
\:.1 /,o-". ,,,,,o |,:o,/öl ],1,,", ,,,,i.,d :."-
J.i] tönkreh.ini, i,]ie !o1t ue}-a.is háboiú, a]rár ini.n. alráI onnan
}léz.i.ményeziók, ami Dc érint.tte vo]na vácot. ,{ törö]rók e]ső iáma
disa anr€nnvile váral]a.. ánnyira pusztíló !o]t a vá.oüa, Amiko.
i526,ban Bucái e]fo.!]aliá]r. visegrádot pedig hiába ostrom.l1álr ezt
a rnajdn.h1 feg},lelieien helyet (LLg}-anis csak egyedli] a pülpöksée

,.,p I lp( l,. ,, é, ] kv plló ,

de min.] ez ideig nem vo]l elődiiménnycl el]áiva) dőniöiiék ieljesen
nyomo.ba. Á2 némlkóppsn iavára vált a városnak, hoey Blodarics
Isirán püspök a mohácsi !óS2 után Zápol}.ai Jánoshoz csat]aknzoti
s igl azt ]€hct hinnj. hogy amíg ij é]t, \rác számár. meg l-o]i €ryedfe,
hogy ú.jjáépitsék éJ egy darabie 1akhaiiák ís Hoel, aztán l527-ben
amikol leldinánd hadserele jö:t Magyarorszáqra. s !éláldozat nél
kul haiainába ]i€Iül1 GyóL KoilároD, Teia és Iszl..gom. clfo{]ii1:!e
\'.c,,p-l" ,n. n,, ,b,,,"., __ "\i^,l ," ,n _ _
nak..ószb.! mive] cz a hadjálai táYolabbi vidúk.l1zaj1o.,l l., lnkább
lagadni ]re]]. melt Istvánlfyná] (Ix, köhyv. ]13 o,) vi]ágosan o]vas-
hatni, ho3y végü] Jánosi Tokájnál ]eg},őzve. aztán ismét ennaL |ezé-
léi. f]odót a t{crnádnát szétszórva ós megfutamílva. azi á]]ílja. hosv
n e},ózelem julallna] Tokaj, Eg.r. Ha..van, vác, {rjvár és több Dás
vál ,ame]yek az egész lerü]ette] Budáig és Pestlg a F€.djnánd pári_

MajdDem kór évig loli vác a ki!á]y birtokábÁn, amlko. a Szoli-
m,in b.hil,ása után a budai ki!á]yi paloiáva] egyiili, János, iLle'-re.t
lörö!ök k.zé!e vjsszakeúl|, Ei.!ől logva számiá]haia|]ai változás érl€
a váIlrsl ]\'IeIt 1530-ban Roggendolf, miután e]Ioqlalta Eszte|romot, \ .oo', \-L^ j b-,-.L..l"lvanl'|},m 1,o , \XI td )v ]r' o):
..R.gqendorl hiuián E.ztergomot könnyen e]foela]ia. Wis§egráciot
ostfomo]ta, ós az enyhe ószi nepokal. amelyeket vá]tozó súlyos vi-
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harok hirtélen fordulaital §zoktak me€FontaBi, annak és vácnak az
ostromára haszná]ta fel, nehogy euenséc m adjon a hátában.'' De
aztán Ferdinánd számála a váTosnak ez a biftoklása is ialeiglenes
volt. MeIt aElidón Meh€met a Tráciából és Bosrniábót összeszedeti
órségekdel á ]á.kádó Budának segílséger viI, és a seregge] megéI-
kezetl. mjuián Roggendod az oslfom1,o. e]á l, \ogy a trÁavatólx-
pedíciónak némi juialmái nr.ujtsa a katonáinak, aa az eeész qdéket.
ameiy Pesl és a Vág és a Gafám közöh (erü] 

"], Jáno; ijlLakozá§a
el]enFre. gyalázálos módon elpu.zlitoiía, as VácoT sem kimále, (I§t
Vaa]ry. Ugyanoil, l74, o,) E csápas PlmúLtával isrél JéLnos billo3;ba
keru]1 a !álos. s anól a békéró] ]ch revez.lPs. amF])Pl a kPl kil;ly
1537-ben iit kötött meg. Ennek íeltételeit az olvasó ismeletein&
gyaIap:lé5ára in jsm€r eljük (lstváníFy, X ll, könw,206, o, es Bel.]én
}'afLasná enné] az é!alé])| ..Amjg Jánoq él az orszácnak a/o.l a ré-
\zÁn. ame])el cz idd szerin! a ha,rr]náoan ."rr. k:rá]Ji haIá]oma]
::"}".d\, :,91á," a kirá}i cimer irásban pc \zóbár *e8adja Fer-
diná ld, Az o halala utan áz egéy orszáe bi|ok|ásJ Feldi.rüd;á s,áll
es cv9Tr+9jrÉ, Ha János, miulán me8nósült, lrú ulóoo( ha$ ná halrd,
annak EIdéIy lesz á birroka és viMakapjá á Já.o, vaamerny; salaai
váIát, s méc láadásul kapja FéIdinlindiól a szitéziái oppe1; her€eg-
sécel v9,gy málinar, fiá a török báme]yiiójü,( PU"n háb;n]l irditan;,
Rotelezk mágJ\§r, hogy köZö9 eróVel verik azt vrs-zá, A m"gá]]apo-
dást ünnepélye§ k€Ietek közóti a]áíta minai a két kiráty.''

8. § Jónos halála utún többszöf lazd,át cseúI a bófos

Aatán eg} dalabie bé,{é 1o]l Magyaro-szagon. vác pedig -G
vábbra is - Jáno§ binokába- raradL -Öe amüár az erdjyi meg-
halj. s_ F€rdinál d elnálározla. hogy 1.8y\e_,.pl 'o8lalia él az országol
]zab€llálol. és már a ücecTáoj üao-on} e og,a]is_ ulá. BudáI ie_
nyegél,tr, e háborujának vezél€, §e]s Lé;árd va.ol is halá]m.iba ke-íiteile ..]\tiulan a,tofnyol e] loglalía (Isl\ánJly, xlv. könrv, 229, o,)
es.orseggel megéTosítetie. Fpls á cAreeé\e'e]indu]l Ps a ij]só pá-ton
{ol},1atva úljáL, az €l]efuegtö] p,haeJo.1 Vá"oi köMyüszerr"] eUoA_]alb..Ez lönent ]540_ben. de a vfuos! a köVA,kez6, I!a-, év elejen"a
barbár csap.LokTó] támoga,oti Tördk Bal;nL Vé8re ü§szafo8|d||a "Errő,
így lr ]stvánffy (u€yanott, 232. o.): ,,Bálint a magyarok erős csapa-
távar és ág}rlkkal lelszerelve csatlakozoti a tifökökhöz és egyesürt
erőve] elószjr a kevé§be mPgerdsílell váco, íoal"'!ak ., ,. 

"ü. *
ölségel leöllék,- Hogy azián mj 1örrénT váccal ámikor Roggeldot-fo!
Buda_ oskomálól öVéinek na8y vele\égÁvel Visszá\etett;k. majd
iámi fogjuk, A v&oc sorsá.ó] megemlékezü a löflénÁsz (Xv, kö| )a.
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21E o.) arrnak a hábolúna]i az a]lralmából, ame]!€i ii.l2-ben BIan-
denbulsi Joachjm vezérlete llati viseliek mjnd.n er.dmén], nélkü],
, A kés.delem eevéb okaih.z née az is hozzájtir ]t. ho3y a Duna kól,
ágli szakadla \iác nlatl szigeiet ]iópez, amelyel Szenlendlónck nc_
veznek] s ez a Pcst felé igy€lrvóknek keitós hídon voti megközeljt
hető. Az a hil,]á!ta, hog],azoD az úton, anely vác felé talt, az c1-
lensóg cse].t velell. és a mien rct, ha alra leszik az útju]<3t, meg
fog.]ák támad.i. De vitellius a Blandenbulgi báiolításáIa megigéIte.
hoB:: ő elő!,enecy ós enn€k a cselszövő ti].ok lajna]< a lavasz iel
veii, ha csakugyan ,an i]ycn, kikéD]e]i. s czcn az úio. haladt a
ztiszlóaljára]. úgy, hcg}, a hadsere8 főpÁlarrcsnoka becslilet szavára
negigórtel hógv a kö\-etkezó .áp.n kiilelhi iogjn,

]\'TiNihogl. elicnség nem m5iarkozoti a ].ilhalá.on é§ Dnlde]r bé
kósnek ]ál.szoit, az azeiőrt híles é3 temp]olráió] nevezerc§. amit Góza,
a N.]g], ]{ag1'.l]]oliz.i3 kirá]ya n3gyszclü nii!óSzetie1 szclkcszietetl
meg. de a ]ceutóbbi háborúban ie]égel,.tl é3 kipusztilott váIosba b.
vonu]t a csapataiva} lIiulán pedig erről j€leDtésl tett a főYezéln€k.
a7 e!-l5? hadsele._] a szigei.ő] a ba] pertra ielepr:ill át."

Ugy gondo]on. hoqy anikor Roggcnd. Buda osh,on1áu nrdult.
Izabel]a órséa]e. atnclyer. Bá]!n1 he]},ezett e]| n€m bizva az clejében.
1e]3]'újtollá a lárosl. ne]]ogr' aZ e]leniég nnnak havrrái vcgyc és BL]
dára v.!!1| be \I_.ll ]iogy Rogce]rdolliak l.Jhjdorílsuk ezl n szől
n}'úsógei, aki meu.k:]nhijl ha3onlatosan tálozoti áz ostl.ntó1. ilc-
Véslró taú)n mé]i,áíyosIak.

Joachim Diindenesetle. ln]üllii iényt.l(r1 vo]t Pcst isi|.nátó].i
állni, a l,ál.s\át drség né]Lrii] hAg},ia h8tla, s épp_.x l]!i]i io]] i.,:]a-
tópá2.1t s_AfegéY€] ó mttgá Isz'tcrgonbl ]iajd Récsb! élnc:]élt éi]
sógbcn.'i'ehát iil.s.D ialá]l.a Szo]imán \iácol ós yeile hrla]néba, !mj
]ror Ya]po, Silr]ós és Pécs ellog]i]áJ.1 után a csapat!ia|l .]jndllt
(E, l513_ban tö.iéLlr )

..]\zü|án az 154,1 élben irja Is|\,ánlly a x\il kanla. kez.]eté.
r tőrölrök lalasz kezdelén neginditoliák a háborúi. s niután Br-

dál, \rácot ós nsziergoinol cll.Blalták, ie€n nehezen vjsellék el, hJiJi
nZ e !álosok kőzepén fcir!i;\iisecrád a nri€iLk kezén m.lradi ó§ nriir]
. l)lniln úind r lzárazfij]i]iio !l uinkar ellenóúósc alalt ta|],oitá "

! § -,r !úl.i oiss"ojon]liis|,
n ti)l,i].Lri]k. |.dnúil]íeiPtrúl .stroniolj(ík

Az öÉlcs t_.g]fe] szi].et. ameiylt ]5.i-,ben \re]i\Yick kijr.t révón
kiiiöit€k lLl.:vtlnoi|.2T6. .]. ióbbck között vácot is n ii]liik birloká-
bu! htLpJtá -]'óbb. niúl a].\,en ,áf t-.ll el ániik.jl ,,issza l,,!]|ák l.!]-
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l{:t,a vdrosl Er. a na8} jelenlöseeL -ényre az adolI ark"_mal, ho_/
l§9b-b,n a keréczié-y lerégek nagy vilézsé8gel éLrogl.1lá{ EszlÉgomoL é5 V].Pa-ádot. Amitor Lcyan:s ez-k (zelelciéj]Fn sorsa!ór
1udomá,] szúrcll Me-emel. vác parancs.}oka (Ől azelolI Bol"si cér-
8e]}"iek hlvlák, s Pa]ota őrségébdl m€gszökve án' ál a 1örökökhöz),
.]g) gonoolLa hogy \emmüéppe- .em leqzi kj rugár a sors kedvp_
zőtlen fo.duratána_lr, ezé!í. a yáíat felgyújtvá és a; a két vagy há-
róm három n\pzosor,s halój. áme-yel a mieink Eutergom űo si
kArtelen or]roma idejél fútu] oll1ae}lák, szedö]ölli Je]e]nében s a
1{?:,= -":.\!:_" mjat1 hátrahágwa, BJdára \o.LLt, MiJlán pedjgPáry a |U.!!ö és a ]ángok lényéből megludla, m' íönÁni. e}oI;evezocsa páso k ka] oda 5ieLell, a '_zer elo]Iálía, az a*aImas fetiré,ü
helyet e-|'og]alla, s ol- őrségel nel.V,ezvén el. s az! oroszi Aní]rás
gondjára ós buugalmá.a bízva, a tábolba visszaiórt. Ezekei o]vashatni
I§tvinffJa}át. (x)onx. kónyv, 665. o,)

. ortP,l ts máqkpppen adja e]ó áz e§ernén)ekel. amüor'gy ir: ,,Ja_nuar ko?epén hineien iám-dássa], rohamnal beverrék a keIes7ié-
nyek vá.ol. § a menekü'ó törököke1 mird egy válig ]élag ák,'' (l,
ré§4 158, o,)

. Ha ez to-rénl. ézl (eil so'ldolni. hog} icmFl küoszlolt vátost
nog}ra{ hélra. 

"amelyeL 
azlán az ÁUAnség J.. oNÁggel er6silplL meg,

s ez a2.n!ítet1 lelelem íraIí véeü| ic e]iáVozotl,

. ,A kövélkező. 15s6, éloén Eaer eles én k:\ i, lör'én: a szeT.nlsP]ren urRozpt ]5 Kerészhirná],. Eze l te]]eüAsedv" a budai Daráncc-
nok. hog} ó naga is vá].mi re\ezntp\ cspIe{edel.eL h,j,a;;-;;;;",
:::T*"q* " s7omsz3d várak örség"l, vá- ósh.omá. |,ajározta el.flletlán b,Zo'l "bbsn. hogy A kezdeménvéz-sé sikP" koronáza, mi-
ve1 megtudia, hogy a ba]§zerencsés üikózei hírétő] megreniiri őr_ség npm bizi]r a jöuo,Áb-n. ]\ovember idusá e]ólil l;po- lehál
Csapakiva- a vácos a á n}oru] e§ sánlokar emellet. Ekko; a mieinkkrlorve záklájják az ellenséeel, majd \alóságos uikö7pbe kerül sor,
s eg)ps helyAkAn öldöklé. kezdódik. Néhány rap'g lárlo'l .z ostromám iol" i "/ p,],,,,,d abor"b,., , . .a i- ,': ,,, l"_,', --:;;";
va.-\ o,,, ee _"_kL,_,(oó,\;cn, < .-"i,"-_-, h,/1.oo. -J,o- |.o,i me_öen, nagy_le]szeléLéssel mesérkeziek, n u }ri" -"gdott",,t"tt" u"li§éeet,f,káséckí1iil a félelú miatt a brrdai elhatároxa, hogyát felszedve, egyenesen hazaindul Ez a távozás iDkább me-

hez hasonlított, s €zt a palasztok a magul< javára {oldítor
] T:.', "i*"1. akü az úlró] i"re,"" toryong,.t, ;a8y,ege]|.1ek,
lo!]k es lólul 

^ákmányL szérezek. Í8y á]]ták bosszúl az Pllen-
I]yen voli akko. vácnak a solsa. (orlelius, idézett hely.l, 2O8,
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10. § A Eáías 1ijía gazdát cseféI

A következó év szomolúbb eseményeket hozott. Miksa Győ! ost-
rcrrrához fogott hozzá. Az e^íatt felháborodott törökök sate€i ve_.
Zérletével. erős hadsereegel elő§ór Belerádba, majd BudáTa érkez_
nek, ÁrnikoI erről Miksa tudomást szeúett, Győrt otthaeyva, csalló_
lröz szigetére telepüi át. Ezzel szemben Satelgi rövid, de heve§ ost-
romma1 eHoelalja Tatát, Inn€n elindulva - miután hasztalan pró-
báia a Duna túlsó pariján menetelő miein}et harcba hívni - éjj€l
Buda felé tartott, Miksa, mivel azt hitte, hogy Esztergomoi fenyegeti
a veszáy, a Dunán túl vonulva á sereeével oda húzódoit, Midő. azon-
ban mestudta, hoey a Buda felé induló tijrökök a Dunán Pestre
mentek át, s méltán azt eondolta, hog:y vác íelé tartanak, s a me-
nekütóktől is, akik sokan érkeáek, erről ériestilt, oda ieyekezett, s
a köve'lezö napo. ve,ócé falunriLl, Váctó letáboIozoll.
A törökök sem késlekedtek azoDbanj s a Diei.}< §zeme láttára hat
naey ágyút § sáncoba telepírve. kezdiék veretni a várost. Á wédő-
selee, s az élükön á]ló Dobosi GyöIgy, amint az Pátff)..tól paTanc§ba
kapta, kevéssel azelőtt az ágy]íit biáonsáeba helyeáe, nehogy ezen a
kevésbé védhető helyen az ellensée 

^ákD]ányává 
legyenek, a bás_

tyák alapfalaibá puskaport helyezett el, s a váfat kiüdtette. A fei-
gT'liitoti vir aztán hamalosan elhamvadt, AZ eróűtmén}.t tehát az
e}]en§ée elfogtalta, s a .omokat kezdte eltakadteni és a várost erősí-
teni, De éá nem folytaiták sokáig, meri úey eondolták, hogy a
mieink, akik a kőzelben, meger6sített táboTban tanyáztak, haúa_
rosan ütközetbe akarnak bocsátkozDi. Abbahag}.va tehát a hely rcs-
taulálását, €1határozták, hoey mecvá.rják, amíe a miéink csatára
szánják maguk§t, vagy ha nem, akkol ők támadják mee a táboru-
kat. Ícy hagyia ezt rá.k írásban Istváníly, {xxx. kón}.v, ?12. o. Ist-
vánífy azuián tóved, arnüor úey beszél erről a c§atáróI, mini amelyi-
kel NeszménrTé1 vívtak meg, mint hogy Neszmény négy mérföld-
nyife, sőt €nnél is nagyobb távol§ácra van václrl n}ugatra. világo_
§abban o1vasható err6l: olteliusnál az idézeit helyen 22?, § köv, ol_
dalakoD.) Ezután c§ata keletkezett, amelyben a gyengébb ürfökök
nagy vesáeséeet szenvedtek, s elre nem késtekedtek békét ajánlani.

A táreyalások vezetője, Páuíy, a váci szicet alatt elhelyezett
iábo.Ában hallgatta m€e az ellenség feliételeit, s rögtőn ész.evette,
hogy az csak a mieink megtévésztéséle r€ndertt sánjáték_ Ez€ri
minden erédmény nélkü1, 3őt s&tódöti€n távoáak el a békéltet6k.
Miután pedig az e]lén§óe nagy titokbal meglépett, Mi}sa mégbíáa
Pálfíyt vác megerősítésén€k és őr§éeeel való €[átá§inak gondjával
(meÉ az elenség azt kiúdiétte), A palanc§ot Páffy végrehajttotta
(lásd I§tvánJíy, a x)oa kön}v Véeén), és folytono§ éjjel_naPpali
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mun]r-va] a Vá_.osl és a Várat igen eo.dosan he]}Teat]itIatta. úgy,
hog'y i]yen nródon aZ e enség hirteten lámadásaíól védheldnek lár_
sz,oJt: Aa!ál az ágyikAt é§ a régi őr§éget elhelyeFén, és a hely
védelméi Dobosi Győglre bízva, aki azeiőtt is párancsnok volt iii,
csapataii szételesztve, úiváfla, az á]lomásheiyéíe wonult.

|l . § A aáf sikeftelen útrona (, tőfököl! óItd,I

, A követkézó. ]598. évben. májJs 2.-én a b,oa.ak meekisére]rék
eJ§zakái lámadá.sal eúog]alni vá.oL, dF kud""cot vauoílak, Az e[en-sétei ugyanis módfe|Pt, bos§z-n'oLla a cvor V]§§Záfoelalá§áró] szó]ó
|j: = i'h.l"] a]kalom k_lál*ozoh ra. me4ortasra gondo]r. Az így
lPth€Igeli budai paran.saok 2000 Bya]ogost éc 60o ]ovast a hgragyobb
Bendben kitAzelia várábóI (oÉelius. i. Tész.238, o..), s 1nolban me-
netelve á napke]Le e]óhi órákban vác hátáTába úkezik, hogJ mjA amieink mjt sm sejtenek, a tá]akra há8jarak, áhogy remeliék, Az
orseg szerencséjére két magyaT szökevény érkezeit és ezek íieyel-
mezletlék D_obo9L a veszé]},r.e, mielóIt meg az e]]erusag mege"rte_
zet1 volna, o Lehát késedelem nélkü] íe]világositja a kaionáit, akik
400-an.Voltak. az p] enség szándékáról. s ]elkeslbi óker. hogy iéTfia-
san áIjanak helJ1. Majd az ágyúkat oda irá-yiwa. ahová ai euenség
lámaclásáü várták mj.denüir na6y renoben orködve testék a törö"-
Roket, Nem keuel| hosszú .deig Várakozniuk, Azok mÉgjelennek és
lábuJjhegyen. nenogy észT^véressFk magukál, a talak .ete gretnek.
Elkor Dobosl ll naeyobb és 7 klebb ágyúv3l egyszer.é a sűiljjébeéreszi, s amikor a soraikal rendez\e ig}ekeznek a falalra, ism;(elt
lovesekke]. s .ág} vesziecéget okozva íogadja a közeiedóke1. Az e]-leNég megíémiUl, ]áila, hogy a szándék;t elárdták. § merL sok e1-puszfult közulii]<. kezdetl vis.zavonulri, hdt lutá\fa lordilotta a dot-
got.

. Dobosi me8elégFderi azzál. hogy Vis.zaveléi le az euensé8et, s dr_
ségáVp] a lalak közör! Eárád!, AZ így meryédelmezei1 vác a;Án nag-y
ha<zné_r" vo]r a keresztén} ek nek. amikor méc ugyanabban az "vuÖnjsmÁ!.|1en hádirt indibttak Buda bevéle]ére. Sól alkalmat adoit
arra. hogy iJtnen szpnLendre szigetére. iletve a Du.a trlisó palljáía
hjdat wrjenek. (IstvánJly, xxx, könyv. ?44. o,) De akÉr is ami€ink o]talmáIa 5zo]gár. amikor az iddjfuás üszonracsága: mjah
a Buda ostromátót viszavert sereq üsszávonul!,
_ Ezután örökós csetepatéi voliak a váciaknak az e €nséggel. Szo-
kás szerint a szomszéd v&ak 6rségei összevont csapaíaikka] ln!éztet{
támadást eüenük. aEikor erre alkalmu} nyüt, de; váciak számára
többnyire jó] ütött ki á dolog. (oltelius id;zeit helyén, 253, oJ sői,
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:Lnnlk íiz i8e. szolno},ú tánadásdak az a]ka]máYal. emikor a tij|aiólr
r \iáson tú]i te.ű]etrc indítottak hadai és sok cnberl és á]]átot e!
|ettek zsákmányu] és mindent le]ócettek. vác só.ici]en n1alad],, (Ist.
vánfly. XxxL ]rönyr-. 

',u 
o,)

1:, § .1 tól4 1öfökók l.:.:ö. teílii, de horn4lo§ort !iss.-akjl

Á2 1602. érben minden másképpen iő|iónr. Azo.kí\,ü] ugyaDi!
hogy olsy Andrást (o.|e]j s, 611, o,), ü váI palán.sno]<át jú]iu; l-óI
a !ár'tó] nessz.lrb e]lávolodrán a ]csben á]]ó 1örö]rök c]logták éS .
je]enlevő űlsécbeliek csak nehez€n 1!dták kis,abacjtáni a; c[en§é!

-" e6ál , n,F
]elme miatt. elles2_-lt, ]\,]e.i ami!:o- a iündő]r]ó tinsszán szókesf.l]i]l
vári nehóz ostromfi3] e]log]alia. s a nár győzles selcg prédát k.-
resve sze.le kób.roli. a \,áciak messzj|ő] m.elátln a2 cllenség csepa_taii azt g-ondo]lák hog_! óke]. szándékoznak megtaü!ád.i. s a féje
]emlij] elvesztve Iej.iike|. e]űszöI az ágyúkat a sán.okró] 1cszá]]ítiák
majd puskapori he]yeznek €1 a fö]d a]alil üreeekbe. S n Yárái 1.1-
L),"';,éj,,, l,,"1 c)o l,:-,al ,"",, l,.'q,./- "- 

.a:--
a gópejkke] és poggyászaikka] egyült, De HasSZán Fejérvi| c]fog_
]aLása uián B€]gládba 1-.Z€lre vis;za a seteeót, s iÉ! a l]icink !óPil]

n,, Z" \-,ot _\mllo.R.,,,,Jl ", .h o-jáIai vezcl.ésér rnar,(all laDgban lábizia, miután l liasszál iávozá_
sáról iudomást szclzett. x]Iái}-ás főherceg jnvaslaiára Gyijrbő] S€.e
gé\.el mcgjn.tlllt Buda lc]é, s az úijába eső vácoi, anie]ve! a nielnk
á, "i]" . o, lp,.lml^b.,. , ]h"p\ ",(, ,_.\.,,á, , , P", ",Vá. kőzöi: f.]rró Szetitendre szigetének ue!,anazon a helyór keltős
hjdat épír],eieir. (lsrváiíJy. xxxIII, könyv, ';88, o.)

,\zl o]vasoD, hoey hálom éY mú]va Bocskainak adia meg !na_
éái. ha ugyan szii]r§é_s voli arri. hog}. a plédá]ó katoüasáq á]taameq-,_1 , m:, /o:,", ", "-,, ,, .l,, :,.- .m";m.-"d,-i l,,a,llI jzpl,,jj ,xxxlV Lon.V 8j] o,\'-.,,b-i'an.
h"jlot'- ,,_,,,,, 1 ,,e,,,\,d€,el: ,\, "bPL 1'1b,-. "kU] .,"o "vácot, de negengediék neki, hoev a helyén maladjon,''

ide hjv|a azián Bocsliai össz! azokai, akik az ő pári.jáIa á]]|!k.
arla az ürrirepségre, amell!,e] a l.ezíIi airllta a Rákos mezejérr üdvö-
zOlni Erről ezt mondja a iöiténeijró (rig}.aioti, 836, o,): ,,Párthíve!
'lek, 

akilrnek a sz.jtna igen megnórt a csás2áfi vezér€k hemtörődöm-
sége nialt. Dert ők nem meliók megvédelmezni azokai, a]<i]<nek
a hűsóge l.öret]e! meradt a császár iráni, utasilásba adia. hogy men-
nél nagyobb kjséíet1€] Korponán és vácoit jelcnjenek rieg, aDikoi
ő Pestle, i]]eive Budára utazik.'' (Hogy ez ley történi, f€ljebb már
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bebizonyítottuk Pe§i váro§ iörténetében, IL lej., 89. o,) lgy történt
t€hát az, amirót előbb szóltunk, Bocskai visszatértében vácott m€e-
ált, s oti találkozott ll1é§ház}.vai, aki hosszasan mentegette magát,
amiért nem tudoti meejelenni a rákosi ös§zejöv€telen,

Miután a békét megkötötték, vácot a királyna]r ítélték oda,
amint ez a becsi béke jegyzőköD}Téből kitíínik. Sőt a zsitvatoloki
békeszerződés is köáudomás szednt kúesáény lenihatósáe a}ati
hag},ta a szomszédos falvakkal együtt, (Lásd a békefeliételek xv,
pontját,)

átadia. ítgy most x{agyarofszágon kezdic a véqváruknl a löíök k-.zé!e
A minap átadta vácot, a Buda és lsztergom közőtt a&allnas

fekvő püspöki székhelyet, ameLyet valamikol Maeyalolszác

l3. § Betillen Gábaf ótadju a xdf(ll a torökökllek

A császáriak tartották vácot €eészen a bethleni háború idején.
amely 1619-ben indult mee, s isDéte]ten elcsendesedett, de megint
kiújult, Kassa, Fiilek és a bányavárosok effoglalása után ugYanis
az ezen a környéken fekvő vláTak egynással ve§enyerye adták mee
maeul<at Bethlennek, vác is a többiek padáját követie (orteliu§, u,
.ész, 66. o.), c§ak azt nem tudoú, elfoglahík+. vagy ön]réni adta meg
maqát. Az aztán m& gonosz cselekedét volt, hogy az euogtalt városi
Beth]en átadta a törökőknek azéIt, hogy ezzel a nagy gesáussa]
(Bethlen szándókainak okait olte]ius fedi fel az említeti helyen, 77,
o.), egyxészt Magyarcrszáe megtámadásától erfoldiisa ezt a megbíz-
hatatlan népet, Dásrészt lekötelezze magának, ha szüksége leine a
iö!ök támogatására a császáIi hadak kiűzéséh€z. Temészeiesen Fe.-
di!ánd ezt igen keseúen vette tudomásuI, és az egész keresáény
világ előtt panaszt tett, amint ezt a gonosz cselekedet súlyossága
mee is követelie. ,,Miután e!őszak]ral és €sa]árdsácea1 ezeket véghea
vitte - a császár szavai _ (abban a Tendeletében, amelyet Bécsben
1620-ban adtak ki, s amelyben Bethten Gábo.nak a }.{agyafország-
ban kierőszakolt) jocialan meeválasztását, valá.Ílint a pozsonyi és a
besáelcebányai qyűlé§eken tett rnindenléle intéz]<edéseket és hatá_
roza'oka, e|,orü Enlek aZ okiralnak "z é hile]es példárya, amelyet
a devecseri végváIhoz kii]dtek, biltokomban ván), tetiét még azzal
is tetézie, hocy amint hdáyben a tóIókök hálájának kiéIdemelése
céljából a keresztény tatományok erós bástyáit, amelyeket Báthori
z§igmond al§tt a római birodalom nagy költségével a törökiől ví§z-
§Zaszeleztek, t,i. üppa. sol].oos, Tóivá.adja, MaIeita, Monostol,
'Arad, T)Ti és F§csáth váfakat fee}.vellel elfoelalva a tórököknek

a szenl bjlodalom szelcztelr n€g és vóde]nczték, És hogy ennek
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az istentelen ánr]á§nak a bűnét magáról elhárítsa, bennűnket vádo1
azzal a hamis váddat, hoey mi a tö!ök poltán a köveiünk á]tal tár-
eyaliunk vácnak a iörök kezé.€ adásá.ór,

Ez pedie akkora szem€nszedett hazuc§ág, hoey azt senki sem
hisá el, hác§ak nem elvetemüt emb€I."

Az 7622. é9i tőrvények határozaiaiból (LxxIII. tc.) megtudjuk,
hogy e gonosz cselekedet vécr€hajtója stnrcz Fereoc volt, akii aáán
a rendek töryény elé állítottak, A tijlwény szavai: ,,a Kalok és Ren-
dek nagy íájdalomma] veiték iudomásu], hogy ezekben a zavaros
időkben vác végvárát nem tudni, mi okbói, annak kapitályat Strucz
Fer€nc és más tisztek, a törökök kezóre adirk, Ezért ethaiározták,
hogy e ene és iá$ai e[en az 1601. évi xxxv, tc, értel"nében a ná-
dol előtt eljárást indítanak, Közben azonban alázatosan kérik, hogy
ófe]§éee annak vissza§zeüéséról a követei révén, a törökkel kötijtt
bekefeltételek alapján tárgyalni méltóztassék, a békét egyebekben
íemtariván." De ezekei az intézkedéseket i]yen módon ké§őn a]kal_
mMták, hiszen Strucz szlámára ké§zen á]]t, hogy a vádat megáTól e}-
háíisa, mondván, hocy Beülen parancsára, s nem a saját €lhatáro-
zásából tette.

És a tijrökök annyira kaPzsiak volta]<, hogyha egyszer valámit
bfumi módon kezijkbe kapalintottak, azt aztá§ sem rábeszélésle,
sem mecállapodás alapján ki nem adták a kezij]<ből.

Tehát etűl az időtó1 fogva vác a törökök hatatmában volt, s
azt annár nxkább megerősítették, mentől inkább bebizonyosodott,
hogy a szomszédsáe megtámadására már hos§zú gyakoflat alapján
a hgarkalmasabb heLy. A Dieink gyakran törckedtek visszalogta]ni,
s az évkön},vek emlíiést tesznek árró1, hocy a váI me]leit fekvő vá-
fos, amely majdnem védtelen volt, tőbb ízben teljesen elpusztult, És-
pedig első ízben 162+bm, § aáán két éWe1 azután, hoey wa[ei§teiD
a Bethlen sávetségeseit, a tölökökei elűzte Novielád osbornától.
(orieliu§, IL rész, 3. o.) Tebát, hogy ez ]tjfa ne töTiénjék meg, az
elenség 1628,ban elhatáIozta, hogy meg ke]l erősíteni új eúdítmé
nyekkel,

E nagy pusáít|i§ok ütán a székesegyház templomának csak íal-
maladványai maradtak mee, me$ a tö.ökök a bá§tyák meger6sité_
sére fenékig felbontották s ott alkalmazták, De azt nem iudták meg-
akadáyozni, hoey mint máskor is, 1661-ben Foryách és Újvári pa.
Iancsnok§áca alatt máT késő szeptembúben a sáncokat sebtében szét
dúlván, el ne foclalják é§ ki ne íos§zák a wárost. A törökök számála
vfuat}an wolt ez a támad.i§, s igy a mieink sokat fogb 1 ejtettek, 6
várat azolban nem líséftették meg, mert úgy taláiták, hogy sokka
erősebb, semhogy hi.rtelen roharrlna] be leh€tné vemi,
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14. § A vóc birtoki.éít íolgó tvrw csdta leírása

Hossái 1enne fe]§oroini azokat a kisébb cseiepatékat, amelyeket
a váciak Yiviak. De el kel1 motldani, hogy kerrn végü is vác a
hatalmunkba, Amint Bécs megkísfuelt ostloma után a töIökök ügye
ha.yátlani, á mienk pedig itt-ott szeTencsés foldulattal elósödni kez-
deit. a vezérek azt javasolták, hogy Eszt€Igom efoglalása után mo§t
már meg kell iisztítani a Dunát az €llen§éees megszállóktól, s utat
nyitDi Buda ostromára.

viseg.ád késleltette eDEek az eliatláfo?á§nak § véErehaitását. de
a21 azlán a mieink páratlan vitéz§éggel eroglalták, s vác maladt,
aTe]yei e' kej].Ll racadni dz e]]pnsÁglol. Hogy ehhez ne Ludjandk .l
mieink hozákezdeni, a budaiat 8000 főnyi csapatta.l elindultak, mi-
után viseerádíól lemondtak. Esáeryomnál volt a császfui sereg eey
része téli száláson, itt harc ketetkezett, amely a csáSzáIial< győze]_
mével végzódött, és alkalrírat adott vác úectámadásáÉ. waeneí vá_
]Bsztekosan szól eről a vá]lalkozás!ól és az ieen kemény csatáról,
rlgy, hogy jónak 1átjük aZ ő szavait idézni: (Lipót iörténete Ix. könw
636, o.) .,A veszedetembőt (Esztelgomná1) kikászá]ódva a Lothaíneiai
menet közb€n az ezredeket 1elszereléssel együtt váchoz rendeli, hogy
ott az átkelést biziosítsa. Maros faluná1, az ieen nehéz és c§elvetésre
a]kabnas úton Mercy és Heister a szemben talált eüen§égeél történt
kisebb összecsapás után, az erdő iriásával, s áz útnak az ágyúk szál_
Iíiása cétjábó] való elegyeneetésével sokat íáradoztak, Ezeket az aka-
dályokat teeyózve, először csak nóhány elővédd€l, majd az elienség
valódi se.egéver találták magukat szem]<öá, Á v€zérek terjes eeyet_
értés§el indu]rrat haícba, mecJúvatják a kijitöket a jó haneulatba.
1evő katonáknak, s olyan módon áütják fel a csaiasolt, hoey a jobb-
szárnyát a Duna-kanyár, a balt pedig a NógTádIa néző hecgyel 2ár_
ják Ie. Ugyanebben a lendben §orakoztatják fel a második arcvo_
lalat is. Iodront a segédcsaPatokkal a poggyásznál hagyják. Középen
starembelg, Badéni Lajos és Gondola; a jobbszfunyon vintén Sta-
rcmbe.c Miksa §alinói herceg; a balszá.nyon Tafíi, Scherfíenbelg és
Neubuígi ],ajos dirieálnak. Két óIával dél előtt a hely egyenetlen_
ségeihez képest kialakult az arcvonal, Jobbra eey domb á[ott, ame.
]yet ha az e[enség hatalmába kerít, ee},résá kettéváeja az arcvona-
lui]rat, más!észt fokozottabban kiszolgáltat az ágylíinak. F,lóbb a
mieink fokozott tüzeléssel eltávo]ították a nem nagy etl€nátlá§t ta-
Drlsító ellenséges c§apatokat; a törökök pédig előszö! m€grénűtétték
a mi csatasorunkat, miután et&zö! féktelén §ípollással, majd kbán_
tott karddal, s barbáI úvöltéssel küönö§en a Taffi eaedre tijltek.
A' odasiető Lothadigiainak a lova egy dárdától eltalálva összero-
gyoti, Molát, az istáló paranc§nokát és a testőrszázad egy alti§ájét,
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aki mei]elle ]olagoil. szörnyú Dódon széts2aggaria az ág].úgolyó, á
kópon},ájukal szét]oc.saniolra, A v€zél nlegjcÚ"e,t* 

" 
r."iri".,ip"r"

vissza.yertc a ]é]ekjelcD]ótót. reD.le,ik soiaika1, s nosi máI sm a

i.lp.,é., :, a7-1 ,,, ,v,h, ,-.\_,
a]áit hcgioldu]t a kocka. a]lik lávolabb húzodta\ mec. ijedi;[roh&.-
.ak. s liercsnek menedéket aZ ó.,.éilrné]. Azián ahikol. jobbla fo.dlii_
nak. az eddig nozdu]ai]an Badeni iogacia .jke| ugyanazze] a kital'; " .. rd ,.1:_k,. löI ,, ql,, ,, .-,, ',],n,,t-, 

-, _,,
: ', -. - :,,_
, |'"'fb r " ,,,\ n" ,,", "_ _o"l:, o ;iogt]sna]i á h.]ttcst. boritolta. n k€lesztó.lek r;r;zuinenr pl;ztLlii e]őtlenné] több,'' E.tdjr i Azt ieltják, h!4.\. e 4r.zelehbc. . .iodi ii

szelePet játszolt. sokln ú?,v gtrndo]ják, hogl tlri.,e] 57 László iinle-
!é. 1drlórrt, az ó §ze]]emc is lri]?remű]rijci]|i ircf! iiz-. a hel\.l, ]rln.-
]."ei c5o.1a fo]ylán és !e]]ásos éIzósbó] |j a]api.i.j|!. az .]]énia3 1,_nrer. ;_- - ,,1,o, pt,n"j,b,";

15, § á "-ó/osi 
eltogl.ijalk, majl]. |i)Lid i|J,fue ismét a töíök kezébe ]!.di,

r]lig |é!]űl 1:éOiea Iellzabadll

\l,,.-,monó'" ho,},.a, ,q ,",, 1,,,áó-, Fl,b8 -: ,,,, ,, \ 1e,, i , i-, va,i^ i,o , ,- _ ,)o, 1 ,"
lost, alnc]!-.r je]cjiéktelen lábó] lréSzűlt sánc, valamint 80rJ fónvi ő) _
Sége és,r00 an, akik mcneküjós kózben itt húzódtak -eg.,-,"giat,it, k '." ,-;.ö;l, ,,.bn n,., d-,,,,.(,,, ",amjni ekko.bcli ílások en]jiik, ]uagátó] érteiódőej. Á me]]eLLilJ.l-
lensóg cd}-IésZe a sjk vjdékl€ kláradv!, Bud.] felé l.hatt. mási]r
resze a rövidebn úicn a \,áIoson belü] ilyekez.ti meehúzni magát.

_y , -}' , ,, h ,é : :d o. .,, ,' ,. i,,o ,_, -,,,,,v' :A,,p,,, h, - r, :,""zur._
1 oL ,-o :l l' , ,\ l .ro.t"n",] t, l), d } óo d \r ,,, ,-ro .:, .", . ."r__

:y":",^ 9: i É!,elekeket .ag}. mehnyiséqű p.6gyássza1 hajóra rakva,Blda f.]ó úsztatták a folrón ]e{elé. D" -i.öJ " mieinlr riegkeitőz]
ték az ágyúzásl. és már a vá.hoz vezetó uraklt to"r.et, r.,r*"gi"r"t"t,*,,d . ' ,_ ]". ," :, -1 ,,-, .,. " \o,,}'',\, pl ,b,"-,('J,-, ,,,i " _,Jol,p elL- t/ á,|, ,\ Lq, íe] -,e;\'ii_
h-Yege az vo]t. .,hogy poagyászaikkat §érlet]..ül távo2hassanak'', Á
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lezérek ezi DeglaPJdták és hogy mcgbüDtessék a vakme!óségükéIt.
anellye] a gyóztcs se.éget meg merl,ék lámadni. uioliára ]rilőiiék az
ágyjikat és fő]eB a várat. ah.] az el]enség őSszezsúlo1ódoii. Bolyók_
ka] bo.itjá]< el. ami iagy ó]dökléssel jtlrt

lr clamor cae]o,Iesonat p]angoribls a€th€rl (Az égi8 hai a zaj. ós
jaj.,eszékeléslő1 viSszhangzik a lég,)

xlii csiná]jalak ezck u!án i szerencsét]enek? vé3ü1 is békckö-
veteket kű]dene]r. akik hírűl adják ,,az cqósz óriég ! 8yózlesck ké-
n)-ére megldja Dagá| éleire_ha]á]ra, csak azt ]iólik. hoB,w a feew€r-
ie]cn tömeget kímé]jélr mee," Ezt á feltólelt a Lothal.giai azonnal
e]fogAdja és mecparanc§olja, h.gy az ellcnállólr jöj.]cnck clő a vár-
ból és idekint !átják meg nélió b,,1nle].élükét, 

^ 
szn1€ elé bocsána

.]ajgatva kérlek keeyelm€t, s ígérlék. hogy lgyanannyi ioglyol bo-
csáianak szab3do!. amcnnyien ó]r ínnnik, És ió szjwe] meakápták
a könröl4ók i keg!-clmet. de a Szcntcidlc szigeión bnrbál móltla
inegkö:őzöt], toglyokból kétszel ann],it adianak és tl lzabl]doD bo,
.sités mál az éjszaká :foivan1án k.zdódjók rnee, l]yen módon hódo]-
leliák mes ak:rol vá.o' Ri2lni(i iö,,íj. ]u Buca Éi<cz.l.it ost.ontr si
kene] végzódótt !'o]ne,

Us],anis. miuián a nieick clfóg]alták. a ,áros no1-.mbel lólaétl
fi]réi e iölök hata]mábn ii_"rú]t Azo]r a szlnszédos végvárak ijrlré-
:eibő] tekiniél!'es gr'aloeos_ és lovashndat gyűjtött€k dssz.. Nágy
,ajja] Yác alá \ionulnak. s,ég!e.zé]]yel lenyegelve őket, ha az ólség
lem adja nrcg heBát azonne]

.d, mi.jnk, Dinihogy g}-cngének itólialr maeuket és a fa]akai
e ]eh.iő ]egDé]iáiy.sabb megidási ícllótclcket cszközölté]r ki Kb.
nt!en ]ia|ona mál Dlessze jári a poggyássza]. ámikol az eilenség is|€n
teien hitslegé§sel nyomu]iba eled, és eg}, szúk helyen lájuk .srtpva,
]egljltolj!k ókei, Közn]ük né|,áDyna]r az erdó és az isnrerijs dJmlrcir
nvújt.lIak henedó;rei,

Heistcl. líri nlLI eiikol a brtlabb .rezeii;k ]röZé szánitoit, már
3 köíeltezij télen visszaadia a kölcsönt, Pálff}.vai cgyiitt ugyanis
:rzi á í.]i]daú| lra.Piá. ho8r/ az újváriak.air rnég a té] viszontagságai
Löze]reile se enledjeneli i.liLl|t!lni é]e]net,agy katoDát, Emiait
lr;liran cslpoit össze a, e]iens-;e8ci. ].u]inlöSer Nógládná]. ahol az
eLlenséanek élelmjszel rlkláln vo1l. Egr. hiileler íaji.aűié{se1 800
zsá]l ]iszte| li|ad.lt c1 ió]ü]r. amikor azt ]óhálon s7ál]jtottúk. Ncm
!.itka] czuláü a faiüsialrbó] akikei Diri kómeke: bóségesen szo]ioit
,,te]ürarni. mellu.]'ln. hoéy a00 jani.sár iémi szpt'ihi kisóIiitc.l a vá.i

úlon ]ön é].]ni9z.r-lakom!nlly.]l. mi\.e] ]ióqrádnái i .1inap1 összc-
tilzés után uz ú], e] YoLi 7árva, nzc]ret a magyttrok cg}i]r !ezóI.,
e., Czobor ]éple csaiia J iLg:, rnegve|ték ő]rei, hoe1' lröz,:ilük 100 ei-
.!.lt. a iöbbi pedig a fJilisban lie|!s.|: n.|..Lilr"-t, s az ig.n sok
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gabonával Éli szekér€n kivü] az úivá.iak száiná.a szánt 15 000 folin
zsoldol is e]ragadták tőlük. Ezt \ía3nerió1 llldilk (idézett he]yen
65:, o,). Az eg},korú lorrások öOi szekérló] b.szé]nclr. aDe]yek ga
bonát száuitoltJk. dc a pénzró] n€m szó]nak, Azt viszont enúítik
hog]. a várost elJoglaiták éS az a iúz\,ész maria}éka 1€it-

Az 1685, évi esziergomi gyóze]em é§ t_]jvál meevi\,áSa után l

tőlökök losszindu]aia íolyi ur elégett Vác és az\i|án kiü!ült, Szeíaskir
peIsze. mlután cgyszer .q,ózőtr. n€hog]j á csatára. ill€ive Új győzc
]em.e ]en€iósóqet szo]gá]tasso. l Diicjnknek, a váIost fe]gyitjtdl.
sórj 32 e!ész vidék.t ]<€g},ei]enii] a ]ángok martalékává tetie, és me{
tépázot'! ,Ás vert selegévcl Budárn vonu]i ki. (Wagne!, ugyanoi!, ij6J
o]d,) A mieink szá.lá.a, lkilr a kettós győzelem után lidámak vo]
fak. c]ég vo]1.. mjután a töú]rök hannadszol n€m kíSóI]et.zt.k, szern
]é]ni a ]llarosná] fckYő táborból a 1úzektól megl.i]ágíiolt e]]ensé!éi
xlelt hoqy á vác Iomjait akkor megszá]llá]< 11 k€].eszién},elr. auó
he]lgatnalr n jor!ás.]<, Nlinden.s.t!,e. amikol 1636-ban a Bajor]'].ze:
a tÚ]só paiton menetclt. bizios, hogy n€m vó]t b.nne e]]enség, mi
Y€].zt o\ashlini. hos",. Bajor számála a katonai út sérr_"l]en vo]1
(Ugyanott 686, o,)

]6, § ,4 .ó1.1§ kép€ o hód.lfui! ütda. lnsJú élelle k?]a3.

Bxda elio!]a]ása ulán vógképp_An a nli hiialmunkbaD Dlarld
\iá.. vas]-is iikább. az igázságnak negfele]ően Yá. ,yomaj. mcrt
Yár}rÓ] bizoDy az ]tlinl kidörtóil fa]ak.i knű] semmi §ei] !o1i ]át
ható. a2 o]r sok rűzrósz á]rá] pll§ziiürrt városban pedig a]jg volt né
hán_' k nyhó, a2 i§ csak bevenyészettcn összeróvá,,\z áíok körii
I!i.ol," l sáDc, ió]gyfábó] szclkcszive, cie az j! ]erombolt á}lapotbar
Sót, a ktipNk szá]<ad.z.l], bo]lí\,e: is alig óriáe]r nreg valamii a la]!
cleiükbij] Az úicák, .melyek Lözüt a natyobbak rr}agat-ke]eti i.ány
ban húzódtak. szennye], piszokkal úegrakoitan l,omoktral voltak €]
tollaszolYa. 

^ 
nagyszerű temp]omépúletekel a vir eldősítése cé]ja!.

a]apjaiból kiásták. s még a nyofuuk is elreszeit.
IZ volt vác képe, amikof ,,.ég]eg meg§zabndiio].ták a tölökiő]. ].]

kója sznrte semni sem volt. E]óször sz]á! le]epesek. majd Démet jö
vcvónl'.k kezdt,Ak ]etepü]ni a \,ú.osban. apró házaliat épitetlek a t.o
mók kö2é. aninl kii-kit a Yé]eilen. vagy a jótetszése jfányitottj
Nlások ba.láng]akók módjáIa, vagy a pucé. Jö]döi] készít€iték e]
]akásukat, §Za]mái dobván Jóiéje hogy át nc ázzon, vagy a pen-lszti
és szelnyió] kitisziiiott cel]ákbá íészkeltck, És bizony €]te]t 5-1
év is. amig 1.a]amiféle íomára kezdett a vá.os szert t€nni, A püspö
kók, akjkei n]ár lentcbb m€gdicsértünk. kü]örrö5 gondot lordilotte]
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9,-9 h99y 9 Vé8só pusáu]ésbó. -, "a éjelre ie|lsék aZ egylazi é§ a vr
lági epüleleke1. És már annyira kjépüll és népes lelr Vá;, hogy vetek-
szrk az ország§zeíte e]Cirordu]ó c§inossbb varósokkal,..A püspöki pá-
]oián és a kanonokok házain kívi]] a dominiká"u§oÚ;k 

-és 
; pi;i;

ilknak _is van itt kolostorulr. Az előbbieket Ko1lonit§, az utób;iataiDwomikovits telepítette be a vfuosba, A ferencesrendieknek a Duna-
partoD. nagyszerű mono§tort és iemplombt tétesítétt Koháry István
or§zágbíró", §mint Tulóczi László en íti. A várcs gyaDpodá;át első-
sorban az évi vásároknak köszönheti. ameyekrek;ag} a híré. Elsü
sorban harha]iereskedök jelennek mee i8én ns8} számb]a Szené.
lyesen néziük meg azt á városon túli 3000 lépésná is táeadabb sík-<áeol, malhákkal IeLJ.Ve. § ezek.t kél 1ap a]ah 

" ."rn"i".".t"áat
mohon vásá"oltá* re] hogy a h"rmadik naprá egy szá] sem maradl
beró]ijk, A vásárokat pedic Ytáevasárnap, S-allós lioldogasszony nap.jan. Gá] napján és vé8.i1 a karáL\ony e]óhi héten ia-iják A'\ár;s
lekváÁe kedvezd é\ sok iehe!öqécÉr nyújl. mpn e8y.é5zl a Duna
emplked€Llebb, szrlárd parlján iP]épijlt meg, mds-é.' IFrmékeny. a
loLmüvelés számára álkalnlas szánLofö]dek ovezrk, N)agaton es
északon hegyek koszarúzzák, szép kilátá§t nyújtva, Ezek közül a
Na§zál}t rDír emütettük, ott, ahol szelídiilnek, iotytonos solban §zőlőt
táp]álnak. ame,y o'yan nemes DoIL lelem, i.].1il a §yógyborok közé
lehet soTolni. A s7olólermö dombok é" a Duna koál! kelel fe]é §ik_
ság nyúLik ki €me]yen sok.saíá ,ajloí, ]e. \ i1-o] móg inkább {itágu].
ra]Vak répesííik be,

szerencsésnek mondharjuk mosj váco-, mivel jó al é8háj,a{a
:::,,",." " 

,* ha nem pu<áítánák gyakori lüzvészpk, Az á]acson} kis
eD-letek. ugyánis. amplye< náddal, §Za]máva] \,trak leave. ha egy_szel ,a ]áng be]éjük kap. szélrében-ho\s7ábú lovate.jes7lik - tüz;t,rTFkszultk aTra a minap megese,l tuzvészrP. amF]y nag} kán otio,7olt 3 polgárokna]<. d" ez eeylllal áz épírkezésben lis]e]mesebbé
éq. ová|,osabbá is teszi olel, MaI vannak ugJanis, akik a hLaikalJáöó].,jól kimunká]! letóvPl. só1 cseléDpe] iedIk és ma8!s lalakal
hürí,ak. ami a szom9édbó] érkez6 ttj:el megáIíLja,

vác P€<,ró] nég.y mérlö dn]ire terür ei;érj napn}aaatra, N4osl mi
, az o]y sok csaoá\ sóL ..roldh.rh1i \.é6prr"ztulás uien aeLre l"t-'pi' \a.o,r,.k, t ]]ló-U, !}, .apodá" nI\inLnk

c) A vÁCI JÁR-AS FALVA]
kllr€ltetjük a járás falvait abban a §orendben, aee]yben e vi-
)Il inegtelepütek, sok etrüítésle ínáí5 akaal közöttiik.
1,,Elő§zör_?hu-ro tűnik f€1, tehetős falu a Galga íolyó déli part-
§ík, de déli iúnyban kis§é em€Ikedetiebb te.üeten iekszik.-eeé_
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szen az eldók Szé]ér). anna]r a li]]gynek a végóbei. atrielycn n caig.
fo]},ik lierosztr]i], Bóvelkedik gnbon!tcrnó Jöldben és szőlóben, de el_
deje nincs, § gr, Eszterházy Ján.s fóldPsurasáqa alatti malraro].
]akiiik,

I -d ,--lö] lo;\":J^o,,:F'],,h" ,,j.§Jed jj. oó| qjór E\,Flrl\J-,,, ""},d l,/;o,n -L,, ,,o .; 'o!d".Ul-ae, 
",.j.árlo1lliv!!.10 d|tjkós.20 szabadon kd]tózó jobDág,re, öt öfdkijs zsiltoe. egy ura,iE :r"-. ré_2..d.éE "]iü'n,lo,,-, A6n ,,5,-j|,,,, ,oió'kozl,

^ j. \ ,,ó, ú r mó_' ó \ ,,:, \'", -,-J ,c V, r,' ,d :,

2. Sánllhk D.z elóbbijől dé]lé távolodj]( €qy méIfö]dre. fáilan. d€
' --,-,,lnjm_,r Poo,1'

kj\ , ,":o , ,_,, o, B _ _- ] n- k-o, -,
e]rin.k kúriÁjá dl:rzc a fa]unnk

Z s á ,i I o i légiój loqu Lnli.tl. lóldesrt|a Beniczllr 1.amás, va! ,15
ölbirös, a szabartúr ]rnlüzó jobbéeJa. ! in.ijiiös és 2 suabadob kö]tó2ó héZas
zse]]ére, ak]k!.k ra! li]lclkút. .lc iEáyáL nem lendellreznek, Az ijsszeí.ás
Ie]lűn:ei 1crá5bá lnee lrét ]rázas zle:]a.:. és nésl, u.dsiigl a]katm!2otr31
AL6d, ,, _1 L'Ul _. :,, ,-

3, Dnn! ug}.ene3en a tájélr.n. nu]dnem 2000 ]épésn),i!€, Közép
!z.ril tc]ep]iléS, a talaja e]óipé .tl]!x]üas a gltb.let.rrnesztéslc

! :'o,r- o",-,!| ,,l",-q;.\ ,, ,b : ',, \ _, ,j -, .,] ., .-l ",,

.1 §-li!]. eg}, módi'ldirne aé]re. donbls iekvéSú. a TáPió]joz ka,
Ze]: i.D neBYcli.ndaj cdókkel, szántójd]dekk_.l. ]ege]ókke] és lét.k_
lr.1 A Bosnyák csa]ád i€nnhliósága a]at! ]evő magyar.k l.rkják Ne-
gyedréiz. azonbln a Sólércké. akin€i iit ]áihaió a kúriája Azokal
a bozóios h_"]},elrci, anre]yelr itt a]ak!]lali ki, HosszúhcAY, czilo]i, Ki!
zéph.ev.él!.] rlevez:i!. E$-má]mál tr Tápió hajt]a. r másiir szálaz

s!lJ réEiói i.gra .aL.li hál.nn.Eye.i léSzé!.n a B.snyálr csa]!d,, : b I, -,j, .o, ', \-n !,jo j ' o,o" ,* ,,
Z!§ z§.j].|e ihé: rj.nkös I]ai s7abad.n lróLliza és cq], óZ!.É1'). ez.n]ij,ú],:- :,, -,, i,._ "ldcrzánrn.i1. áZ össueiró A ó] ös9z.il., csQ]ádló kijzüL 62 mag_!-a. nevú.

a. Úli. dé]fe [gfanákkoIa tár.lságla te]eprj]t la:u. Lt$rán.sak
dombos iekvéSű, iclméken. szániófó]dekkel és szőlő]<ke1. az eldijk
ós .scljések hason]ó bőséeól,c1, x,],$,ál.k ]ikj:i]i Ko\áIy-bifiok,
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" 
i, f9!ö] foEva lákótl. fóldésura Kohály T"nán. Vsn 36 d!ökirs. 9s7abádon kóllö7ó jóbbaÉya. !o!ábbé 19 zyl,éF19 ördkö§, 9;Ab;;;-iál:

;";i:{:,"§P,és eÉv tákácsa, A 65 úrbeles i,".;;n'U";i#;;B};;,

,_, , 
6 Moaor. de.re, e§ mérlöjdnyire íe.epü.t az etdok szerél, emel_

:::: ,iy"" ám-Uett a királyi út meueh. 3nely Szollokrói !eze!
a máI emj]letl erdök haiároljiik, a íöbbj ré§ze me_,ók re os/lik.. ametyeken á száqtórö]dek 

"cy;l"Ó--;;,;rmi;-"';;-bonái és a tálramányt, Az egri káp!a]án b.úloké.

i:".:&i:':íj..öil'gT*,#}"]d,, 
j::f,f 

i Jí ;3:i, uT""iBT; o*'n#
:91*.l i: "c_y 

iÉ!ángozó}" ]8 h.rátlaD z*llére ar *,uua tii,oáji'.]_!€ffi,. ecv üm.ny A ll3 fuszejr! 
"oI"ato :.oiiu loí "l.§;;:s ;b;,;'k

1.,Duna!es2i, Pest fölöit két mérfölddel, a folyónak ugyanazona p.lján, Ros szigetével átelenben, Kicsi nagyar i"l"p.ÍlÁ;;;szánlótö]dekke], Valíayak joehalósága alá raríozilr, de már bI. orczvlswánndk, ennek az jgen tiszíeleirpmé]tó lérliúnak a binokábá;

,,,Dun?,]re:".! lécrÖL lo8va tá]ro!i, o.czy István a töldelura. van 24lolo"as7d (hét örökös. l? §záDad köxözési .(ig91 li"ol, Lr riiö'z,iiie".lszaD8don kóllözók), hárcm alzsellére ,z ,;.6a.; i6itáio. .ö üiiiiUlets,, Az Gszéifí 33 csa]ádló kóz{il 34 há8yar. 4 sztovrt n.Ú.- - -'--."
.. , 8, Kjs-V.ic, va]óban nagyon kjcsi fa]u, a hasonlo nevü \ároq rö-löil, a D lra panján, A \áci püspöknek engedelrneskedil{.

, Ki.s_y.ic,ol r?l5-bs kezdték beLeleDlteni. van 4? örökil§ s ]2§zdbad, köLl Özésű jobbágya. az összeÍ!ás még'hai o"r"gy.,, 
"ey:"á"5. iies/ mészárc§l sorol íe]. tehá! öss@en 6s iázkrlá§l, a, 'ds;"ó;á; :lok ery nénel new kivéleiével mind rn9gy-r newjek,

, 9. szűd,, vác alatt eey mérföld.e dákéletre §ft mező, tágas sík-ságg€l, amely a vácott taltani szokott malhauá§arot aucaimai netye.Amiko. ugyanis,a. váciak,vásárt tarlanak. az e]adásra szánt jós;ág
mrnó8 ezen a vidéken rar!ózkodik. A Iöldesura ,n- u", c"*ruÜ."i"i
a ]akói magyalok,

xs*Tlp.i#,t1,1i;i"u,l.§;#Hii3r#ii:;f:i,.?fi ítlif 'Pf'

|.,__19 \oryá::, 1z:Ióbbilól kb. ezer ]Épsre északra húzódik eg/
ktes domb alatil síkságon, Ma8yarok lak]ák.
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Y. l /d éPo' .o_,_ -_:_o L _o,_. _,- c ,l !,_ -d.. T/F.
? ó,-k;., ö, , aó_d ]: , -. , T, , ,: " /.".,e-.ó] l

lU\,. jÁ./ ,/J -] k,lloze"j, ÁZ 1,18 a, o",/-,,,: 2 __E_ á j _
s2áno1, ez össz.iliaji magya! nevú€k,

il. Rúthóth, délre egy mérföldnyire sjk merőn. Diután az e},dó}
kelelre és déh. húzódnak, A Magolsiak Jöldesurasága alati ievó nra
gyarok ]akják, Á ía]u nevét IIL Bé]a vezéreinek eg!,ikétő], Ráthold
tól kapta, Fejér-kő és BáIkány urátó],

Rótót az l72a,as összeírásókban nen Sze.epel. L?44_b.r 15 ii60
ban .]0 csa]id ]akja,

12, li]s-Némeii, a magyarok közöit szláv falu. egy dombos he
lyen ]e!,ij völqyben, a gabonát ós bolt megielmaj szeióny hatálfa]
.{ Goszionli .sa]ád birloka.

Kisíéú.d,i réj]ió] iDg,a La\.ii, :cLe .ézében Gosz.oníl JáDo
o -ok", - n-.:{ l"l_bFi Gecrj-Ád-n e,MéBo.,] M \j'J' o,? o/ ]l' \z.r
sz€irás 19 jobbá$ot. 10 zsellért és négy lakói §orol fel, a}ik közöit 25 fua
cyár és nyo]c szlóvák nevú családfót ta]átunk. NIindóssze ói jobbágyor ó
két zsclléri tárl ö!ökösnek, 21 íót szabad kó]iözésúnek isme. e!. 114 jobbáe]

13, s2i/ó9u, az €]óbbitó] egy szúk mérlóldrc, Dombos he]yen tele
pülti a haiála bozólta] benőit, Szelény szólók. silány szántóföldek,

sz,il!íq,! |fia Púspökszilág}) Iégió] iocla la]rolt, lóld.sura a vá.
püspök. ,\ 2? náztjr'_lslőbő] 2l jnbbágy, hái zscllór, lgy j.bbáE! é5 €gJ
lsel]ér ó.dlrad kótrdzésú, a tdblri mind órökös, mind magyar névúek, 2l
háZhriáshoz sző]ő is !a:lózik. iöldjét közepes te.nékenxsécúlek m.trdjl

u. Kis-Új-íalL, szláv telepü]és a dombok köZ| a váci úthoz ka
zel, szelénv haiárlal. cse]réiy szőlőlel,

Risújíal í 1?01 1áján kezdiék bete]epiteri. a Boslrák csa]á.
id]de§u.ásáca alti ia.lozik, van 1B jobbágr,á, 9 zseuére és héi alzsel]éle
Nlind szabad !öliözésúek, A 29 ióból 12 m!g}.ar, 1? sztovák neü1,

15, sirl. etlól kelcile húzódik meg szőlős és erdős dombok közótt
s tehát szőlői iS mű\-e]nek iti és gabonát is term€sztelek, ha szegé,
nyesei i§. Bl. Glassa]lroYichhoz tartozik,

§i.i ó, késóbb zsidó. ma vácéAres. röldesula a clasálkofich cs]ád
l1-0! iáján te]epn]1, ván 2' jobbácy§, 11 zsel]ére, hél a]zsé]lére. A.lo tá2.
tarlásfóbó] L? fuáAya!. 23 sz]oYák !erú.
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16. Bottuán, innen iél méríöIdre csekáy, terméketlen határral.
ame]y azonban a sző]ónek ]<edvez. Magyaí és sz]áv lelepesek ]ákjá};
a pe§ti.pá]o§ aiyák birtoka.

Bolt_alin régiól íogva lakot!, a p€sLi ,,pálos'' atyák birli)ka, A 32házlar]ás(ótól 23 szabad köliözé6ú jobbáEy. 31 gábaá kö özsű hlias
ZsPllér. A háztartásj6k Ielének magyar. 

'elének 
szlova} nete van-

71. sz. Miklós, az előbbivel dét.ől szoúszedos kis falu, csekély
szántólöldje homokos, szóleje is kevés, A Koháry-uradalomioz tar-
tozi}. Erdeje ec}éltalán nincs, de Titkás bozót lendelkué§re áü. Á
íalui egy föntebb eredő kis patak öntőzi é§ három malom van itt €l_
hF]},ezvé, Kd-l]öt-P lelepllll meg vöIös_Egyhá/, Csomád. Hányán
és Rátóth.

_ Kis3zenlm.klös löldsurai 2/5 -észoen a Kohary, 2/J .észben z
Es'_erhézy Gáspár ö7\es/e. Réváy Juoii é€ r,5 cquben Gra;Úlkoüc} Ani€l,A ra|u régló] ,Iogva la}oil, van knenc ö!ökijs. l0 szabsq kö_-özésJ jobbá-
gy8, egy órökö§ és 12 szsba.l köllozésu zser]ó.e e9 harom molróra: A 35
háztaltásfő mind mágya! Devú,

la. vd,ös-rgahu. az elöbbivet kejetTo] halaúos, Tés7ben a vá.i
püspök, részben á váradi pap biTtoka, szűk hatfuán ieen neme§ bo!
tercm. A szőlei ugyanis á déIi §zél jáIá§ban Jekszenek. Maeya.ok
lakjá},

v eles?auhaza {u összeír&ban lEy szerepe) -éslól los\ a lákolt.
3,1 ,é.zben a váú pibpök, r/4 r*Zben a vaÉd: dápDaLáh ióldBureásáhoi
]érlóu k, ván 42 _oboágya, közü,]ük 25 d!ökij§ i6 §zsbád költirz6Ű, 1
ö2vegJ,i to\ábbá 35 házas ?§e]lere lr9 ocökds, ]5 szaoád nöllölesú és;8y
|zecény). A 17 családf6ból 76_nak magya!, e8ynek Démei neve v ,

_ t9. C§omdd a nwgati (zomszédja. lakos- és szántófö]dje kevés,
Beniczky-birlok.

csond:d a2 t?28-as összetrásban nm §zsepetieleiT. meí !?29-
ben te]epült, 1?30_ban u Nlád lakj&

20. P@tota, délle f€kvő, hasonlóképpen szláv íalü, de magyarok_
kal keveredve. Dombos és fátian szántófölddet. újíalussi-biriok, de
eey részét Bohus sámue1 biltokolja, akit a leghí!€sebb iig}.véd€k kö-
zóit taltanak számon.

P d l ó l 4 téElő! log\ a lalorr. ,!:ö]dsu!á felérés, beó ú,i lal Bsy László,
Ie'eré§7ben zálogjoEon Boh!§ §ámuel. Lákcai Bé|lel ell€lGlbeli túinyoj
móré§zl marydok, A 42 háziúrásJóból 40 nasla-, laertó szlov,:k nevú,
V€n hal orö\as e9 2J 9abad köuözé.ű jobbáEva, k;|en. bdzs és nésy
ház€l]án zlelléle, A zsel]éreÁ szabad köllözésűék.



21. Fó' Mogyoróddal és Palotával szomszédos, fé1 mélföl&e n}ru_
gat.a esik, Ugyanaz a földesu.a, s a hatála is hasonló, A faluban
egy eeészséges vizű foTrás van, amely olyan eóvel buzog fel, hogyha

bármit beledob az ember, azt azonnat a felsánr€ dobja, A bőséeét
abból is mee ]ehet íiani, hogy az eeész falunak elée a űz, amit szol_
gáiiat.

Fó' löldesu!á ú'jlalussy Lásáó,.égtől fogva ]akott,23 öfóköE és 11
szdbád kö],özesj jogú joobágyá, vaiaminr ]o ö"ökj€ s 9 szqoad Lóll,özésú
xe]lére vs, Az 53 házlarrsfó közúl 50 magyár bevú, iámn szlovák,

22. Mogaoúd. Bonliniusná'(DFc. Il,3, kön}ry,2]6, o,) Moeyoród
arrol a gyózetemrőt nevezetesl amelyet IL Géza é§ Sz. László Sala-
mon f€lett adaitak. Ennek az er éke még rna is annak a templom_
nak a lomjai, amely templomot Sz. László Márton t]r tisáelétére
szentelt. valamikol itt hasonló nevű apátság is á]tott, a szt. Benedek-
Éndieké, s ialán eá is sz. László alapította, legalábbis ThuJóczi
László így vái, Ma magyalok, svábok é§ szlávok lakják,

Moguófód rg!ól ioeva lakotí, a váci püspóksé8 búbka, van 14
lobbágya. iiz háA z*llére, valán:nr héL sváb jöVevényé, akjk koldulásból
élnek, A jobbáryok kdzü óL a z*llérek közül h&om órökő§, a röbbi §za_
bad költözesú, Lako§sága a ;émeteki6l eltekintve _ Bélle] jueDtétben 

-

23, szdda Moeyoód és Vö!ös-Eeyház alatt hasonló határral és
hasoDlóan veeyes lakos§á$i. 

^ 
váci es a váTadi pap bútoka.

szadd !éetó1 fog-va lakoit bely, feteré§zbeb a v]árádi püspök9:g,
f-leré9bén á teadi káptélan bjroká. vs 38 jobbécya (34 örökai6, !
szabad köllozesú és három özvegy}.2? házs zseil&e (l9 örökós, ha! sia-
bad köl"özftú, 2 özvegy).'Érdeks módon a jobbá8yok közölr is ké! Ni.
ben 6e(]élnek mi]ósÍtetLék a hazrsrlásföt, Az öszeÍr.ék minct mqgyarok,
lizenegy kömyékbeli köz§égból 19 lákosnák volt ö§geseD 86 kapás siólóje.

24. Tsó,nöf, szláv telep, Pálota é§ czinkota közt sik terüetú, ho-
mokos §zántóíöldekkel.

csönö, l?l3-ban telépüli, foldesura a V&Láy cs€lád, van 34 joo-
bágya, o].6euére. lalémenny'en §zabad kölürési joggál b:rnak, Magyar
nangzású neve Wn 24 ]a}osn8lr, l5 saládnév szlová]r jeUegÚ,

25. czinkotd, (fóla Bonfini: Dec. u. 3. kón},v 216, oldaláD ír) az
el6bbiv€i keletről hatá.o§, a Rákoson tű magas§bb Iekvésű, d€ 1§,
gelónek alkalrnas héiyen. Sáávok la].ják és Beniczki TamáSnak enge_
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cinko'd ]?13 kö.ü] rel"püll, íoldBura B.n!.zky Tamás, Ván 35
jobbárya" keiló örökös, á iöbbi sabad kö_rözésű, a t3 7§el érbö] egy ö!o_
kös, r2 vabad kollóasú: Io hézss. nárom házál]á, A 48 ha7l1!lá6íóböj to
ma8yál, 38 Sz]ovék GaládnéWel lendelkezi]r,

26- Kerepes az előbbitől egy méffőidre iávolabb északkeletre,
egy ieen ké]ieme§ völgyb€n, sok telepessel, akik magyaTok, ném€tek
és sáávok. Templomuk a domt lejtójén téli napkelefue íekszik. s eá
GÉ§a]kovics Antal királyi szeméb,nók, ieen tiszteletleméltó féfíi,
e hely ura restauráltatta. van futáráilomása i§, amely Buda után az
első.

KelepPs ré$ól lo8va lákotl, a váci káp|alan óirloka, ván 40 job.
birya (ec} öröro§ ó§ 39 sabad kölli'zésű), r0 szábad köliöZesü h&á5 eIjÉt". bovaboá mé8 ec} zse]iéreJ ery p6lmsieF, eEy WsaBi li9r@fójá,
e8y urAá8 erdésze, Az 54 ö$zill h.izlarlá§Iöbót 15 mag:yar nevÚ,24 né,

27 . Göd,öIő az e]őbbitőI azonos távolságla keletre az erdős dombon
túl eey másit vötgyben, am€lyról má! mondtuk, hogy iit eled a
nátos, Népes íalu, magyar lakosokka], bomokos szántófólddel, északra
eső sző}őkkel, Vidám, k€dves lekvése van. Most a Grasalkovics_ura-
dalomhoz tartozik. neki iit ny&i laka is látható, MásIésá a Bos§á-
nyiaknak encedelmeskeök.

6odóiló ,égn5l lo$á lákolt, zdlogjogo, Gr6a]koyich Anlat a
'óld"sLra, Va, 44 jobbágyá (24 örökos, 17 vabsd \oibzé§ú, hárcm öae§7),
t5 lráás zse]jére löl öroköB. tu s2ábád !óliözésú) Az 59 heLárúsró kllénc
§2]ovák kivéléléVei mdsyar'nevű.

28. lsaszeg, az.\őbbitől keletfe terü] ei a Ráko§on tű, amer}nek
a bal partját foglalja e1, Lejtős fekvésű, kies és eldós határral, a
talaja szívós, nehéz művelésű, A Grasalkovics_uradalomhoz iaItozó
szivok ]akják, MásküöDben a bujáki uradalomnak voli Tésze és va-
ramiko! a kndyi oklevelekben lTsaszeg-nek írták. lstvlánfíy Issaszeg€t
mond, Nyugaton a Rákos folyik el melette, mivel ott kiáradt, 1730-
ban a megye rendelkezésébőI kőhíddal leí. ös§zekőwe. Ugyanis ugyan-
it1 megy át a királyi út Pestre, Igen kénye]me§ vendégfogadója van,

lsas2eo réglól fogva ]ákoLI, Iö]o6Urá zálocjocon Gca§.ikovich
Anlal, Az összeírá§ a 35 iobbágy közr egy zs€l!érj. 1§ h.2as A€llén,9 há_
atlan zselléri sorol 1e1, továbbá htí.oE ulasá8i árkahazottai s Mojas
sa]amoni, éki két vejévet az urasági házban lalik, tseresk€déset foslal-
kozik, amitőI saját éleie 1úntaltásán kívül semmi bá§zna nins, A 6?
összeíri családlóból 18 magya! n€vú, 49 szlovák vagy len8yel,
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íünek el e 1alvak, mint ahogy lentebb €rrűtettük. Maga ez a tálü
kissé távolabb esik a dombiól, a dáTe eső, szerte emelkedő homokos
halnokon a lakosok szólőt termesáeEek, A többi Tésze mindenüit
Sík, és egyik helyen kövér, a másikon sovány, a földmúvelésre a1-
kalma8.

ü l l ö reEldl log!á b]o-t, felefe§zbs a vaci pii€pöksés, ma§k fele-
opn a váci káp'alan töldesujasáAá alá taItozu(. van liz ö!ökös és 1l 9a-
bad köliözé§ű jobbágya, 12 szabad költözá§ű háza§ zsellére, végiil sziláÉy-
ró'] Ezá!íAeó 15 házatlán zseuére, Az 52 ös§zeírt háztartáslóből 49 ma-
éye, háíom szlovÉL nevú.

33. Eíseíj kic§i falu, az előbbivel §zomszédos, erdős domb a}átt
KereqztúT tele, dorbog, dimbes-dombos lprij]elIel. amely !e,áe!ely.
de nehéz a műve]ése, Grasalkovic§-birtok-

'cse, 
u13 kóíül települi. földsu!á G.asalko!,1ch ADtal, van 20

szabad köriözésű jobbácya és 13 szabad költózé§1 házas zse]lére. A 33 ház,
iadéslőb61 13 maByá! nevii és 20 §zlovék,

34. Md.glóth Ets€Itő1 kb, 2000 lépésnyire, ugyanainak áz erdős
dombnak a tövénél, hasonló talajja], Szlávok 1akják. Áz a foEá§,
amely a fa]u közepén buzog fel, annyira bővizű, hoey €1ég a lakosok
és a balúaik számáIa. A Fáy és a Ráday 6alád tulajdona,

|4aglod L1-o körül ieLepüli, fe]prészben Radá} Plit, a hésü felé,
ben Grgssalkovich Ántal földesulsága alá tariozik, van négy örökös é§ 33
§zabad költözéBű jobbágya. tovébbá 12 házas zB]lére, A 49 összetri kózótt
21 magy§. e§ 28 szlovák nevút találunk

35. G!üfi.lő ugyanabbBn a dombvonulatban, bokros teriiletekkel
tarkázott, nem sok lalrossal rendetkező falu, Részben a Rádayak bi.-
tok§, részben a bujáki vá! ialtozéka. Észatteleten hatáfos Maglóth-
tal,

G.Jömíő fé€Iőt focva ]akoii. Földe§u!ái g.óí stánlembdg. Báday
Pál, Dely séTa néhai r'áy Ferenc özv€gye, Kovasó.zky zsi€mnd s Demók
Mihály, ván 10 ö!ökaa,21 §zabád kóliozésú jobbágya; két örökös és nyolc
szabad kö]iózésú zselláe. A 41, báziartásl6 kózöil 3? ma8yar és négy
sztovák nevút talá]unk. Az ősszeírás feltüntet még eÉy ru§s! nevú

36. Bin3/e, új szláv te].púlé§ Gyömló és Gombi közöll, hasonió-
kéPpen dombos hatád napsűtöite. s eg,Y rószcn eldóle] boritott löl-
delke],

Béflae l1Iő knlü] telepúlt. egészében Fáy Mihijyhoz lefiozjk. van
|],1 vabad kö]lözésú jobbáeyá s 21 házas zse]lére Az 55 összel'rl családfő
Irózóit 12 magya.. i13 sz]olák,
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_ . 29_ P-éczelu, a Rákosnak Llgyarrazon s pariján dél.c eslk f,]l3g},ar
í.] ., fa,-k ó|r, k1 i:]é á Rada}"k , LZ.k;e,r
1" '"" o or, k"c,]),,/ - , , k.k,pz, ,, l"koháZ- . -7. d minap
epllctte liáde)'' Ptil. cz u Da8yszerű fórfi kelemes neme§i hajlékul
Szóp innen a ki]átás, s hozzá Yao ópitve a gazdasáel udval és a gyü-
r,alcsős, D€ a helység határa is szemei g}.önyőlködtetó, ,{ másutiLo-
trár donbok i1.1. láva] boriiottek. A kőzötiük levó veiós.k. szőlők nagy
fá]tozato§Ságban disziiik a határl, am€1, rés,b€n hornokos, de főld_jr i,,l;,,- :" "]i,,'nr", \ R"d,..D,,ak fo:ylk,, ,,:.,,1, n!l-,,,"k --jn |,,o( /"Tij" ,?, q,"",l. - ,, ,.i,,i ,l ]: bj "n -"nld l_

rJ '.rl ,oBVd ,',o lA]r|ezb"x Ádó,v Pa,, m_.|r t.:.,,,1.I._r o.o -,_I . ,, v j ,i,,bol"vJ,lo oro:o 20,,,,-d]., "L, : ' ,ábo- l0 1 l Z"-,]ój- ,2 {o\ö., j.j \ s- ,l io,,óZe L, ó_,
ki]eiúve!é,,.es ö.egembe!) és ]réi molnáL A 6? ósszeí.t sa]ádró mind';:'-
3yá|, Á jobbágyolr kóZt nálom zse]]é:1 muiatiak ki

30, C§tbí kissé 1ejjebb, a patakDak ug}.anazot a pallján. sik
te|üle].en, de iii-ot| erdőve], Ezi a la]ul csJk ncnrég szállia Deg egv
^1 €)", , bó, ó,1én1,,,;lb,, J],o,p]ép, h.l _,,-,b.l,k,

rs oú ,R_ro,:"-1, |ej i,B,a l-ko,,,L,,,.- o: ,I"q,jU,",\.,,
|,ó!,ÉJa ']? öl \o,, ll,/:Uad ,,ole5Ü,í.,,óo-\.Ey,,o,,óoa lL\l,",'- , l" -\ olö ". lV . "b,d do. ö/-ruj A 4l .,l-|. , ,a]á |l , 

^:_vEte ne kU: lrJBl Jl
31, iler?§zni,., ani]}.ii,a esik Csábáló], min.l amennyile.z Pécze]}.

iű1, a Rákoí]u]t Jg}.aDlzon <r putján Es amint Péczelyió] CsábiLiq
a folyóió1 önlöli]tl !(']q:.,.csk_. eg}.rc tágasnbbá válik, Kelcsztúr iájá;
soklia] Dagyobb ]csz és bó\,eh ieDó k,tszálókar hoz 1étr€, Délrói a
lalut _.ey kopár d.,mb log:alja .1, llacyarok ]akiák réSzbcn a fölcbc
ásott hclyekcn, a lral]anqlakók szokása szernrt, részben íelü] é5it-
<p7'- , A L] : ,"' , P on j, ', ,|:a d,,,_.,

,lll"", "l ," (:.: .- ).onn ró6 .lo, :.]{o,,j-,Zo",,
HU -Lr LL b, j ,e , p l , ,o]d ,, lo Podn ,J :c/L, J,,ro., \', , \noó ,, ölro,lL b,d ,, l,, ,a, $ * -. "r, "-:-aA \e\"n\ei k /L, . neB/cl, -sv neTd tc j/ 5,|o di

,-]:l a_Ej.,,,oL, \é_-,-o,j.vóé. 20 n" ,,,.i!z]o,_^
c!]tádió, '" "lJ ( Rd,,],r r.v., m-- n"-i, r"gyar,,,:

". E, \",, o'-ol ",en.l'". ]d_>_ l_
32, I]ll!ő, a, e]úbbitót kele].Ie €sy mérföldnvire sik ós nyilt tere-

pen. a pes|i és szolnoki ]rirályi ú!on, Ke.esztúrtó] eléggé magas.
rószben erdős. |észb.n fálian dombok választják ej, s eze]< tövéné] te-
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3| Co^-Lo.,z- ób,,,-, e,,}'i', FaI bl|,o(, B:-ye(,, /_l,rí€k-zi!, ., pójé/e'(. rr,,'z n U\,le,u /-nloldldékke|, o" q-\eI Lra-gxázzák, bóven teremnek, Mag},a. tc]epülés,

_ _.,,.Do^_",o.]!c,- :"io'l is/5,1 Raoay Pi,.",,b,, r, Mná]va_J,o{_ \ .n 20 óro\d , 2l ., N ,d::o/!l 
".l,B,".,,,,.. *l;i;;i-l----,,_nr, o,i. -gl 

"y 
n,,..,", iÁ:--"*.,, , L"l,,,.\ m"e l-,"\ 

^ l,e: ,j oio, 
". Ö. u-o ;,o,:o)e.u,,

J"i,.,,t"i]l,]jr]" a, | .o:.m,,.A-.,, Az 5c o,./".,,,.,; :;.,ó]i
38, Mende. Gombá!á1 és2akla _<Zomszédos, szláv fa]u. a Bosnyák.

illetv," Koháry csatád bjltoka és ezeknek a házái is jii ichei látni,
S,ok*a] úgésabb eldókkel rendclkezjk. ninl a szomszédos h€lyek,
Kedvező fckvasú s,óleje is válr,

, ]',, i,p l7],l \", i' ,,,, o,.,,, ,o."__l- . Bo.n},"a -§d,bd vcn r75 lr,l \d,.i,éi o,, "_.,\,,/ ll1pEihrB,d ""r""*",^ó; r.i-i

19, sdp, : l,. d" fö,o.. n on.m l. l ffP, l, ,d.rjje, " Sor, , -i bi.
toka

_ ,, , ".r',o, _1! l7l0 ío ,l, ,-t- _:,, Io.oq ,(d - so,ej : l, Vá,, l1Jób
i: :::";-:: a,::,;" l, ] 

r,,:,:h 
"*:],", 

:;:",:.,":.."b",li .":í":";;] :;_, J_, ,,l Zde t-.o,-,",je. . "c",V _i'a", ,,^. o, ,, ro . ""a,ó,"l. ,, 16 ,, ' f ,\ ,, / ,o s .gy : -nPt n-\: !
J,l'"(,_,, l ]",/ono,,,,o,,l,,_.^{.-,'. l"..e9.,Sz,,7lo]o,,(1,, _,.-.io,.o1,t,,,h-,o :U "j]a:, e",d,*odr"-

]

, ,I' 7.- ,,_, lo,\ o,, . h-\,,'o,J-.,-,, r-=],{lFr, ,r, . Lelnl djad le,|o, ts.;.\,7,.\ll.er,":o,-óo:, va; iIó,oHo. yó, bad Lo, /cL,oob"gyé',\o.ll.,.r,";l];,';,-l;;;|;;
a, 

-- ra :,,eLó,A it.jon ooko,, ó.",a:do "ói.o ^, e_v.].óío.L:.
i]1'_ !' l )'! 'P": 'J h: ". óeV ío 1qró "- , * 

^ 
'p"oi^ 

"Ái:i. _ 1! "! ,,: c 
,,oí ,-d \., ., L".7,, b l öt ": t *, .-, '" i"iii,]J,!, |!] j m,]g}.tnt,

,_ 4L Sz- László valkótó] uEyano]yan iávol§ágla keleile húzódik,
x,lalJar 

.tc]epű]a 1, az 
'sz|erházyak 

birt.]ka, Aztá; van keleil€ Thura,
a!lel],íó] már tön!.bb vo]t s2ó,

5:P,r,d,',' c,,-.l'*/]o,,,e,ol io-fa l-\ot, ^o,..E. h",om_
leE"{ l, i:"-: '-' , J_l" jcEJ,d J6/el"n c 'rcmo--rh", fe _,,l ó, | ö, \ r, m ./-Nd 

^ ,.oZ; , ],oi i".I" ,^;/ j:,\ ia'ellérne]i.mj.ő!íire) és véeúl ót háas 
^e]]éIe, 

A .l1 cg]aarolot ro nig,var, 11 §zlolák lceh) nevú, \ran 1,i2i_ és szá.ümálmá,
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,12. llllt. ugJ''l].abbaI1 a vö]g).b.n anje])-b.ir Thura a Galga
nlelli:jl óSza;ra, Gl Esztelház!. Sándor lennhatósása alatii magy;r
lalu, boíi ós gá]ronár ic.mő, d€ iis ierjede]mű határra],

Hi-i? c" edh"i /, j"--oL _o,J .t<o.. ,,o,,u, 'oromne-\e.J
{T:":l.i|"L ls..h-Z. §á,dü neE:,-d,$/o,, t,o] st"l ,, no- É G,'ido]0 J,-b-o *o,.j/p, j , ,ooá., l, .a: o,.jÁo ".h;joí,;i;á 6, -,o-,e,". kj\ü' .,Z,ü,al es. ]oor_sy-r.er ",o,,,m,.i és ery §, to"doJ, A 6i ,-/PjI c.a,"o,; *ozo.r'cr m"rr.,r ,, il.,:o, ,k -"Vú ,, ',,k, o, -]" .nee (-, f ,,To,r rc] o" " ;,sz_,,,:;jdejan elhaR.ottik

.3 B.jd.." c nrb,(on,,j !"l1: oe-,,/o1 v,o i,. |,,t"/,.,
"h, J Z-_l,.o,,/ l.)jna U"]ed ", ;r,,,_.;{,,} el,jl,, o" \:
,an téve a vizek ár.rdásaihak.

. _Ba -og,l.-.D],.o-: ',k, \ol(-,, .-l ,:ó.'-/,y\ n1 ,, reE},d n, ,J_d ró§.coF.] é o, L§.-,é/), l",,_.,.._: - Á,o, " .jembó.É a ló]dF"|,, V", h;j ,n o:o. ,,29 s/áü"o ,,] ,;.u ;;-;y;,:;]bó;'2 ,!l,er. "L^ -.,,-l h-n de,,,l!o| ,'d.J,,.,-1d, i"_,ek-;" le!-,plii, órrá,,A,1llra la-n i n,.ón,$o, re\L
14-Héliz-G!ö|k, háirábiJ esik abban a vö]gybeD, amelyb.n lc.]8" I'v,,,]I,,._,.. ,atd"ó^o" , i, r-,),,l-', o" *,nd-

\.,,,'.] "'o" l-!,n l,,.1 ó."á'ú [" l{ .p,7, B,ji^',o_ üm;.'y H,' j 1 -... a/': Izla j mac\,,, ,< "t.i',,
Há .-0.a .l".o'n,.J,.,1,,_,,I FJloó,5-n

_iT:-; ", E -! ^.: -,,l"., lr ^!-n"" l ":g, l",al,,oZiX, \ ol hFL ö, ö:.o , i:? ,/, _d \o',ö_-, , ol o.E. -jt l, ., -- . : -,h-/ ''..a,/ . ).".P \.d o. :, y,_) .z- -o Lo.,ö - ]oÁB"' ol,.,a\ A 6l _l-
,ó0, ,t, ó]L -,1 P,,, ," n". e, ./"óá ,

:^.1,,,l_ |-" ,L róó.ef§/,,,,."sl ,s,zm d",t,,,e.ki,--] ko,,"F, LroJ.,r dr \-r c, ,i7,m"', " . e .e" .."i, osz.ilt 65 csa]idió kijzöti 53 n]aEyal, 12 ;;1óvák nevú ta]á]hátó.

|5 B,o, ,!,"-"nn"\ ö]-ynek .o,tam:r,áóá !-,2b,. , Bl
],", l"lY e f-/bÉn " .f_ E.l,,l,"zy l;nl,hl ó;_, 1l"r.,_l,\o*idli,u,;(e! /,in,óto]d., c,\ vlil , 

" " 
,. Z.](d, d.

'ó e ilnu -. ,, e_/, , :,enrb"r o\ .z F,le,p ,-n jv c .ó iv ( ómé]_
lló4!p _old ]^-rboza.!\; é, á,'-v,k","' n_n,,á" i l- l,r\, ó ,7
egész !óleynek dlszéü] szo]gá], .i. l-ágás iiliYa vah Dehogy a pelasz_
iok kapzsjsága tönkletegyc,

^__ |_"^o__"i_:, loE!":,"io, h",on "E'. d (,,,ó,, s,,l L,- l :,, J ,

:!l, lÉ.c.eo _",r':]r-. clóí st".rF-b",e oj,oL,, \,a, :i örok es'J>2-_-óoD"dJ- 'o\jbb.l ié.o,oio. P" h,l ,.t' ,. .ol-._,u ,el
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16, Aszód, BaÉtól észskra íekszik, egykor osthúach_nak nevez_
ték, a Pochuk c§alád okleveleiben meg Ászú-nak, Zsigmond egy szé-
pen kiállított oklevelél,en ezt a íalut és eeyób jószágot a nemesi ki-
váItsággal együtt a Pochu} családnak adományozta, Most Podma_
niczky Jánosnak, egy ieen kiváló férfinak, mini az osutroluczki csa-
lád öIökösének furajdona, Lejtős doúboldalon iékszik a Galga men_
tén, nyilvános postaá]lomással. Doleukat szorgalmasan vécző szlá,
vok latják. Az egyébként város módjára oép€s lakossáeú falut e]§ő_
§olban a Podmanicz]<y által építteteit, s a kor iaésének meeíelelően
szépen kiképzeit földesúTi lak ékesíti. Ez az egyáltalán nem szű]rös
épület két szárnyra oszlik, mind a kett6 tágas, milden kényelmel
biztosító szobák}a]. A két számy köátti részeD fogla] helyei á sok
vendée befogadá§ára alkalmas ebédlő, A többi a sok ]ehetősécet adó
városi majorhoz tafiozik, valóban, ennél ke]temesebb lakóhelyet ne_
héz elképzelni, mert gyönyörú a ki]átás is és egészséee§ a levegőie,
A falunalr jutó hatá! szitkö§ a ]akosok számához képest, de a gaboná1
és a bort meetermi, A 1egtöbb embemek azonban a §zoB}§zédsáeban
fekvő ,,práedium"_nak nevezeit puszták adn§k bóséeésen módot á
gazdálkodásra, az otüoni föld szükségében, Pelsze, ezért fizetniiik
ke , A ialu hatáTában sok völggyel tarkázott dombos tedlet van, a
dombok tetején szerte erdóve], Templom is van ltt, amelyet Podma-
niczky építtetett,

,4_szod re€rö] fo8va la}ot, le_epüles, lo]de5Lí- Podmar cz<y Júósvan']1 JobbáÉyá ,2t drök6, kilenc §zaDadó. ko',özó s egy o/vÁgj), lo_
vaöba ilz há7as Ael]é.é (ö] ocökds és öl .ZJb.don kö]tözol, eeFkivülnyol'há4llan AeLléce lhem ocónd6, negy szddon kö]ldzó é§ egy o/-
veE-y). A 49 ú-béres \á.íáJlá"loz csdt'á\oiLK mée nsi nágy sa8e;i/§ég_
ben éló.zsidó Gátád, továbbá két jobbágyte]keD ga;dákodó;emó cáá"d
egy szaba.lo§ özvegy€, €egy szabo.ios öZ\egve. á Do5 aneete., egy ispan. egy c"ilmadra é9 ecj
szúcs, & összenl 62 csalödtó RöZLI 30rae/dr,]U"/,\,k,bls:do,eme,macyar, 16 szlorák, 6 zsidó (iémet)

17 yerse/r, az aJzódi dombo]<on tú] egy mérföldde], azon a tájé_
kon, aho1 e lidék maeasabban fekvő ic.r:ilete sik mezőbe végződik és
a Zag}'va fo]vó vála§zij3 el Hev.S neB}.é:ó] ]\iivel a c.mb elail iek_
srik a falu. inneo klpia a nevér. és az egyik o]dalon \ógrád. a mási
kon Hcve, negxóvc] haiár.s, A határá változetos. ctombos is éS sik
is, de €z uióbbi ki van i.évc a viz á.acásainak. Szjnién Podmaniczkr

verseo réglő] iográ lakoti, !'öldesu.ai] rtákotryi János, Podma
nic7k, János, Gyóry János örökös iog.n] B.lkcs Ándiág és Káló 

'énosledie zé]ogjogon, ván 12 ö:öküJ és 9 szabadon kö]lözó jobbatg].l] hélom
órolrós és ]rél sá]Edon költöZó zse]léfe, meg ega,özv.sy zsel]él;, A 3' ház-.-.''...o l',L'._ "6 rcBTdr. h,,,/,o,"k n.v,, A o,. e,,. lér,,",,,l r,c_.m f e].], -.li.<.- i\, vnn.A. slá:azmdlna
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,18. Dom.ony, ugyanabba a völeybe tér vi§§za, ahol A§zód íekgik,
de egy fél mérföldnyte mélyebben települt_ Kévelt, maeyar és sziáv
Iako§ságú. A Kandó család birtoka, a §zántólöldie sokkal iermék€_
ny€bb, mint az aszódi,

Donon ! EéEól logla lakolL helv. fdldsura a Kan.ld 6aIad. vaD
18 jobbácJ,a (hzirom örökds, t5 szabadoíi kö]Lözö), vdlamint ll szabadon
kóItúő házas zseuére s há5onló joeú három á];seude. Iakik még egy
U'asáci ispán a lalubal és tan eey nzima]m9, Áz dsze:rt 33 csá]ádtóból
néAy maEyá.. 29 6zlová. névú

49, Mótsa Domonrtól ésakra, hasolrló iávol§ágra; a ted}ete sem
hitványabb. Eldeje nincs, jólehet mindellúit azok övezik. A lakói
magyarok, Grasalkovics, iltetve Kubinyi és Mfuiási örökösók íenn-
hatósága alatt.

M.icsd rég!öl íoBva laLoLL ,elepües, háromnegypd résabén Grás§á'-
kovich Anlal bilja ZaloBioBon, a lálnmaraoó ne€r;úészben @fozin a
Kubinvr és a sze.ecuky cs6Lód, A 4r jobbágy csáiádlö iözül ]6 órökds
éB 25 szábadon köhözó, a 14 nalas z6ellécból h:irom örökös ps ] t szabadon
költoző. A2 55 ucbéres c§élád-löoöz c§Eüakozik eey ispán, egy molrác és
ecy sijltózó mesier. Áz 58,ö§szefi1 hézt§r.tásfőból 41 maeyar nevŰ, 15 §zlo-

50. Tóth-Györh, az eLőbbinek íoMatá§át képező másik völgyben
é§zakra, ahol a Galga ered; a §z]ávok Hornya_Yurka-nak nevezik.
Aszódtó1 egy mérföl&e, szláv falu, Több földestfa van, kóztiik Bene
Ád.ám, a Daívasok éS a többi, A íöldje egyéb veteményre jó, de a bú-
ának nem kedvez, A szőlő is meetelem itt, ugyanis homokos a talaj,

Tótguörlr régrót fogva lakott közsée. fóldesúra áz Ee.y csa]ád.v-n 2r örökös és eey szabadon kö]lözó joobágya; héL örókij§ érrJolc §zd_
badol költözó háas z§e]lére, ezenfelul a zsejLérek iözöí szerepel e js-
koLámester és mé8 bároh éaládf6, válaminl Acy molnáL A 42 ös9zeíc!
Galádíö közötl í] má8ya- és 3' qzlovák neuj tálJund,

5í. Pbpök-Hatoa,n, az előbbi szolNzédja, ueyanamál a patak-
nál és a kiilönböző vö]€yekből ueyananna]r a pataknak keit6s forrá,
§ából €Iedő összefolyásáná. Itt is sáávok laknak a váci pap íenn-
hatósága alatt, A határa kiválóan a1l<alíras a eazdá]todásra, mert á
szőlót is megtelmi, de a gabonának is kedv€z, § erdőkben sincs hiány,
ami elegendő fahasználatot biztosít.

Pü3pökhatt4n résiól toAvá ial'Tii. íöldesüia a rnindenkori váci
pijspolr, A 35:obbágy kó-ül 28 örökös, ? szábgdon kölrózó, ké! örökös és
e8y §zab€don kölíözö 7se]lérPnek vá ielke, de igsereje htnc9, A 38 fub&
rshez csátLdkoz,L mée egJr úásáci L§pán Ár ecy móhál, A lelységben
vqn egy gizi- s p€lw szárazmá]om. A 40,összeili családt6 kó/ö,l 20 me_
gyar. 19 szlovák és es/ német neví,
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52- Acaa, az e]őbbitő] eg} ág}.il]övé§nyile a GaleA északi nredr.
me]]ett. A szánrólő]djei ]eginkább csó\.ár íejé, s nenr Guthá, e nóg_
rádi Jalu felé nyit]nak ki nagyobb terjede]emben, de ezek nagy Iészéi
a szomszndok p€lelik, Rét csak keYés jui á fa]unalr. erdóben viszoni
bőlelke.jik mind épúletlá.ak. nind 1űzre\alónak va]óban, Ezek eAvik
1./..,--,1 "l^',,.n,l,j\ Vln\_.U /lt]p- jí D- PiJp"\ ,H-|/c1 le]r
is lan a sertések hiz]a]ásá.a a]lra]mas tijlgyese. xlagasan kiehelked,
nek a szőtós dombok, s ezek€t azokhoz solo]já]< fóképpen. am€lye]l
íehér bo.t tcréhnek Gabonaijr]ó rda]na van a Guthátó] ]efutó óá_|.iló , p, \, oe F ' ^,"\ , (' o. , ], ' h,,, /nalnj, l_L,, azidó'a.a
Epp . , ,' e,L po', J. t}, iliubal,A l,k",,."ll;\ol

,vF, 'o]c., -o', o, -. Fo,..,,< dto;(o,ö,<ndz r,,o",r V"}

na]i Glbo| űg!,védre szá]]i ölökós iu]ajdonna], nem is annvira io€
§zerint, mi!l inkálrb a szerencs! lo]yián,

Ácsa ]égtő1 íóeYa ]ak.tt. fe]e részében a Bosnyák család, misi]i(, ,,r \',f.\o"n E,_"orol d .o_oAs l ]ócokal, a, o_,--c:",.ooJ ,,, ,. ],l "/aoá! ró,,o,o ]obb-e\o. ,-6] ol.jnosne: meE,F_J/ij h^on,, gok m é e]ö eó l é,\,] ,,-.Ah-'l,k,,,:,,,E n";,, r ,e]l'|,, ..r.r;,, r ojor"rr,
]í1l, ].!ábbá 8 sZabádó! kö]tó7ó názas és héi szaba.]o! ka]t;7ó h;,rjn/.1 p., ,/,oo,FE, j.o,,,,, q,.,uLl,\:l ósy.,:/,T,| 1,-,
/-.ó'ó...: "7- ,',d'oo']' -E] ,,6].Zó\_\:L,u

53 csij,*.ií máskóppen Cs jlóí, az elóbbjve] szeriben nyLlqalr!
fek!ő. palakka] öntnzöit völg},ben te]epűli meg, A falu fólött a]] a,
aronos nevű vár, má! romokban, valamikof a Raska csa]ádé voli,
a2D|án házalság r_;!én a Bo§n}.ákokó, A fa]u nélyen fekszik. Hara]_
mas, makkot rermó tö]gyes€i va]raak, Ezeket CzilJuta, a másik ré§zt
Porazi a harnadika! Dubini. a negyedjkei vashegy néven naveák,
De nőnek ji.t ópület készítósére alka]mas íák is. s ezekbór a ía]u§iak
néni jövtde]emre l..sznck szell', ,4. szántóföldek szíLkös \.o]tál az eldók
póro]já]r ki aho1 széii.8etésre is nei]Van a ]ehetősó8 ésp€die e]éc jö,
v€delmező, A lakoso]< S,]á\,ok, szorga]mas munkások, A fa]u Prónay
Gábolnak .ngede]neskedik. lki a Bosnyák_tu]ajdoll itt is inagáf,ak
kaparintoii! meg. Dc a falu egy részén még az Egri család örökösei
is fó]de§Llrlk, de eze]< mál kü]önféle né\.err sze.epe]n8k Ennyir ad-
tünk e]ó a \-áci járás!ó],

Bé1 liát},ás a váci járá§ léilásából nég! kdzséget kibagyott, Ezek
Drtlrá, Felsőralcsa, cslktalcsá és Káva. Adataikát !z a]áblria]rban kó2ó:
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,Du_k d (vócduka| l?2?-ben te]ppiur §váoókk"]. lólde§lra á Bos'lyák
cq ád. vdn l5 sábadon köItözó, némel new; jóbbágya, akik rszben kol-
du]ássál keresLk meg kúyentket.

RóDd l125-bén ielepüi, fóldesura a Féy .s€}íd. záogjogo! birja
Daróczy Rozálie, Melskovich Mihály özveEye, van hé1. szabadon költóió
jobbáeya, valószínúleg szlovákok,

Felsőtalc3a l727-ben leLppdf, íötdesura a \áÉl pJspök. Van ki-
lenc 9abádon költözó, szlovák jobbógya,

csilcú@rcs6 .éetól íogva lakoit. iölaesura Pnnne. JáDos. ve 13
örökös, 14 szabadon kólt6á jobbáeya. Á 2? @tádíó közül 2 magya!,
3 szlovák, 2 német nevú,



IL FDJEZET
A KECSKDn{ÉTI JÁRÁs1l

a) A JÁR.Ás vÁRosAI ÉS FAl,vÁi

.L, § Kofös Ddrosd

Kecskeúéiiő1 északla húzóűk két mérfördnyire, a mezőkne}
Lc,yaná.ion a volu]alár, ugyano]yqrok az épülplei :s, es a váLcos koí-küönbözi} azéló. csk kevésebb a iakója. Kdzépel ál]d 1.mplom,.A b:Ió kornrányoza a vároql .öbb tánác.laccal, Lakóil

="_:',{:"c 

.: udva-iassáe jeuemzi, Fö]dmúve]ésse] íog]Áúoznak, Arcruleld}r .selrÁly dF ez, ih is á messz. kiteljedd puszlákkal póto]ják
S.á]Pi js Vanna]{ delen kissé eme]kedeltebb, homokoc rar"ion. arnerrc]éggé ]<edvFzo a Vorös szó]őraj!ánai<, mcr! kömyen l; ;i;;ű;i'"
e\ ]otzu. bó {ermést is ad. A lrüönöqen hires eeri bor U'án li;cs m;§ik
11§_ra_ilká,-nésabb 

és egeszséeesebb ennl], ei mprr bó;;. ,;;;;,;i-
cson Kerr:] eladá§rB. s ezérl á pesli, heveqi. szo]noii és k,n, \dlamin.
JásZ !,ldékre szé]lében,hos"zában száU]t á<, Há az éV kedvez a szü-
:"T_T] e].iem,l:h.:, mondani. micsoda bJlgalofimal Vásáo,ják |ela §zom§zédban ]akók, Ha áIá Van, -k<or sm él röbbFl "gy ror;nlnál,E/l az o "sósátol \,,]Vónl - oő íerm-ssel ésyen]il, ._ ".uÖo;;"",,, i,a,szo]o Lgyan6. nem csapja oF á 8azd"jár, mint má§ull, ha;sak n^m

az időjálás. Hasonló a kecskeméti szőlőhtjz, nemcsak
lxf]r]:,] 9" a ]álaj mindcégá.e néae j:. A 8yümölcse mégis kulö1-oon{ at"ol. akér az .2ét vesszuk lekin'etbe. a,rá. aZ ód;pesseeél.Jo]]é}e enál a szo]ónek ledvFz a kördsi Lalaj. a g.boná "a' k",;-";;
l]i:T:.,_l:|:!o leg"] e-ÁyF szo|gá ninl g"zd zirt'oa asra : egyes re-fFrm6kel]et pLsz1- homokdombokból á anak]'A vá-ros gr. Keelevit§ és néhány más nemes földesu.""acah." t;i;;,'-
., "{o9{ir.drös__réE'ó] 

Iogva lskoiL me7ótáros, földesura á Kee]é-mn cs]ld, van 4?5 jobbogva (Jrs o-otos. rlo vauiáon toitozo'i""i.:,ozvegy). & itszefás s ,§e]léreke! nem -";ra u, *"t rii,eii."i"rii ri:lerle vá€yo_1i áUapo-ukbol. szüepel * o*.i"ta" ,eeé" ,i,i,J rri-iál"J"
§,§?l*"oo A város ]akó: mjnd ma$/arok. 

"ry 
go"ác k*e.i"áo.i-i"é]
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2. § Czegléd, afuosa

. Kóröstől két mérfö]dnyirF északfa. l€kvése, a ]akosok nyelve,
vaU_ása aZ épü]elei hasonlóak. de kisebb. jó ehet lágas a hátÁra,Á földje kóv& és meeíelelő, A bora eíősebb a kőrösinél. de ninc§
olyan egé\z"é8As: klüönbPr piros é§ jójzú ira], A vlboson ÁereszLtjl
meey az § királyi ül. amé'y Pesíröl Szolnokra tarl Föidesúaj a b]-
dai Sz, KláIa-apácák, vásfut is taltanak iit, Demeter és Fligyes nap-ján, de nincsenek olyán népesek, mint amilyenről n"ir szoitu"t. ehely nevezetességéhez tartozü, hocy a sicambriai c§ata után ez voltaz első lartózkodási he]ye a2 erdéIyi szeke]yeknek, így írja oláh(A'ti]a c, műve, xYlli. lej. kÉZdetén, 889, o,): ,,A sicamtriai mezdnvi!oít csa'a Után Chabá seIegél klvj]. éme]y Cdrögors7ágba távozoll,
3000 h].n. a hi]álbó] megménekedvé. czegiea me!e;én, i'rot mosL a
hason]o nevJ váIos {i . leleoedetl meg. Ezek DeiTiklek és más ger-
mánoknak a hátalmától való félelmii}ben gyols menetben Dáciának
atTa a leszére menekii.ltek, amely€t etiől a mi időnkiől íoeva Tlanssi]_
vaiiának, üetve septem casba-nak neveznek (a hét hün vezér!ől,
akik, a hu rck másodi,k pannónia: bel. epü"s^ uLt"rnauut 

" 
t 
"'y"r,válakat a]apl(ollak). s hogy kolnyebbAn elhil" \essék, hog] ok nem

a n .no,t maracI!ányaj, a hun nevej mecvá]loziaiván. magul'-Í,véke-
]yeknek n€vezíéÁ," Tévedne(.a]án: vájon van-e Valami ern]ékezte16á széke]yek nevébőL a czekléd e_ne\.zésben? Maeyaru] ugyanis a
,,siculus''-t székei,nek mondják, s innen származik 

'Szekléd 
es a mai}iejrésyl a c<ekléd s,ó, ]-hU róc/y Czye a-nezőnek .*",j rvlá;-orszáe kTónikáj§ c, nüve l !ósz. xxlv, Iej, 28, o,), de ne; idá4k

itt tovább,

.., _:,1s!_"! réglöl_JoEva Lskol mezöv.es. sr óbu.iai apa(ák földes.ulasága áLá 'á/lol k, v8n 176 Jobbáeyé íl lB örökós, 53 száb9Óo, dölloz;. 5óryery). 52 hÚz6 zEelt{ (32 ö,ökijs ld sábádon'r.arra,; r ;^"-,i'",
9:"íiTP.9:F.Pí, még hárof ker6kedöl, A VáIos Úkó;'a e6;;;ii;i";:Reoo krvétereve] mas/arok

3. § A kecskeméti, iúlás íabai,

... IlL a terüel, terjedelméhez képest kPVés fa]ul |a]átunk, ez é vi-
dék bizony meg mosl i\ ma.'dnem sza}adat]an pusaasáaáva] riasztel oennuJr]<el, ameryei. a já§zok és a kuno!, Le|epü]ései szák]tanak
meg, Mosr egye.ként telkpíess:k ezer<el. s e]monojuk. milyenek.

. _ _l.'íóth-Aümds, §ík terüeten fekslü sambok, Fél§zaru és Sz.
Lőrincz-Káta falvak tózött. Prónay Gátjolhoz taltozik, akinek a kas_

,l9



télya és a szil&dan megépített és cseléppel fedett majolja és gabona-
iároló helye a 1alunak díszéü1 szoleálnak, nrdeje a lalunak ninc§,
a szántóföldje meglele16, a búzát meetelmi, Iéije kevés, Két malma
van, az €cyik a patakon, iletve a tavon, a másik szárazmalom a
laluban, A hiányzó löldet a szomszéd pusáa, ,,Bódog-Káta" póiolja.

Tótdlnás (Tóálmá§) rég!ó1 logva lakoü lelében r<oháry István
bil oka, másik ip]erek "ótd6uraii Plalhy c"aud, valda Andras, Agá]ey,
Péde-y. Dóry. if,mmercoelsh. Kun csaladok, van 45 órökljs és 24 sábad
ko]'oz6ü Jobbágya Az dsszejlés ie]lj,Le, eg] mollul, meszérosl $ ko-
vdcsoj, c§éládnév feltúnte,Ase nélt.i], A nev .Zennl öss2el l 69 \áagltáslö

2, Kóko népes laru, e}sősofban Káloli-biltok, az előbbivel dá_
nyueai íelőI szomszédos, ha§on}óan sík fekvésú, telmékeny, a bo.t és
a gabonát i§ szolgáttató tériiletiel, sok épület is van benne,

Kóic@ Ié€iól fogva ]álrort. földé§ulai íelelazba Koháry lstv,ln,
másik íelében az Asa]ay, Lemmeispergtr, Dó!v, Pédery, Paláthi, vatda és
Talkó N]ádok vM 92 jobbágya (?5 öIökös. 15 %badon kó]iözó. 2 öz-
vegy), 14 ház6 zsellé!é (6 öröki's, 8 szabadon köliöz6), továbbá két Deme§
jobbésyielk€n Plzdálkodik. Név !élkül mészáIos!ó1 és kovácsíól i$z em-
lítést az &szeírás. A r08 ö$zeírt,csáládló mind magya!.

3. Sz. Lőrincz-I<litl1, az elóbbitől é§zatkelétre lekszik, a zac}rya
felé, a Gálea tolkolata alatt. Magyar település, középszerú, csak ggbo_
nát termó határrat, érdeje nincs. A sőtér és a Péterfi család birtoka.

szefltIőrinckóta !égn íoEva la}oit, töldsEa fel€ié§zben Pé-
terfíy bárói csa]ád, má§ü íelében a sóté! c§alád. ván 43 Jobbágya (3 örö-
kós, 40 §zabadon költözó), továbbá 4 szábadoD kölüjzó háas z8e]lé!e. A
kö6ég lakosai mind maeyalok,

4. s2. MáTtan-Káta, dáre eey mérlöldnyire húzódva imen, úgy,
bogy köziúk van a puszta Tamás-Káta. Eá a falut is magyarok lak_
ják, ákik szolealmas Jöldliűvelók, Kissé magasabban íekv6 hely,
Jászberénytől nyueatra esik egy mérfö]drej ez a sík löld a búZát és a
bori is megiermí; egy !észe a Kátaiak után a Keglevits-örökösóké,
különben Prónay Gábo! és Batta lsiván a fóldesuraik, A szőIók déI

§ 2 e n r n íj r t o n k d l o régló1 foEJa lakott, feLe !ézében a gróí
Ke8_ench család birlodolja, a más:k leLének Iölde§urai RóLh Ádam, vajda
And.lás özvegye, Nérye§sy István, Bata JáDo§ és Dianyés Istvén. van 89
jobbágyá (25 örökös, 61 szabadon köliöző, 3 özvecr, tovébbá két báz8 é3
két lrázaile zseuére. valamennyien sábádon kö]iözők, Az ö§eeí!és íe]-
tüniet kéi jobbágytelken éló nemest, A község lakói mind macyaok.
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5. Naga-Kátd' a nagy kiteljedés miatt nev€zik így, Az előbbivel
§zemben fek§zik, egy ágÉlövésnyire, ug}-ánazon a mezővónu]aton
napkelet felé. Iit hasonlóan b6sége§ a gabonatermés. Egyko. a Ká_
iaiaké volt, akik közüt az utolsó Káiai pelenc révén 1663-ban Keele-
vits Mik]ó§.á szált át, Dél íelé esik tőte a Famos-pusáa. a Jeszenálr
János örököseié, Ez egy hatalma§ puszi-aság, vetésre és lecelőnek al_
kalrnas heiy, mégpedig apró, súTű § a moc§aJas tizzel ááatott íű9á.
Nem csékély része homokos és terméketl€n talaj.

..,\o0u_r919 céglól fogla lák n. töLd6ure Kgleviah ercí. van 01
Jobbásra_(20 i{okijs és 7l Mbdd kö.,ozsú), és eBv Jobbásyte'.ken éló 1e_ne,, A 92 lév sz€anl íeltünFlefl há2íansló| köúu a átu kovscs3, a
mészá!§zék bálője és a molná!, A falu lakossága maeyar,

6. János-Híd.ja, ametyet átaiában János Hidá-nak írnak. tálár'
aitót a hídtór, amely itt ősszeköti a Zag},vát, nnnek a jobb paTtján
feksák, egy máeyar mérföidre Nagy-Kánin tü kelet fele] sík vid'ek,
ieen jó gabonaler-'1ó, A premontrei atyák birLoka, akik á ía]ut J.inos-
hidi prépos^á8-ak néveak, Ma a nevér kivül ebból semi sem ma-
rad, fcnn: a renüönök ázonban nágy jeyekezeil,el próbá]ja íelújl-
láni. A \drnyá}beli ]akosok togada]or'éte] cé]jából sokan lFtkeresik
KFreszteld Szí, Jáno\ üúlepén.

J ó rosl id o récó] logva ]ákoí,. a lremonlrei lend a hellséP iöl-
deöuM van _4l 

jobbágyá /3 ördkix 6 J8 .ábád qollözsú,, négy'e;use
okik ,§a.]ó!al és k2ojVa_ kl§j{ ker§PnjkP,, lovábba ery JÓuuueyre:]kón éló renes embe.^, A 46 t6s?Ír. csáLádló i.rzü] 43 ha$dr, ketió

? s:e/p a TáBiór túl egy mé-tö]dny.e kplpHe h]Zódik, Halmok
közötl, a mo.sátla] fékvö kis ía]U, szerény épu etekkél. A íö,dje
azonban kövé. és termékeny. .{ Dubraücky család leszármazottai a
íölde§urai: a Batitiak, a Rádaiak. a Motsáriak és a tóbbi.

_ sz?lo l?2._ben Le]epüli. ió desurai á Ba|,1k. Komjá.hi, Mócsári.
Ie-c§y 6a]ádo\ ló]ijn velle zá.ogb- Blz JMob eoLi.okl kápitány Van {jjobbágya é5 r0 zse]]ére, mlnd sabad köl!özésűek é€ m"gyaro]i, '

8 Abona "? e]obbi6l (Rékásró]) dóbe .gy m8rjö]dnyile, Szol-
nnk\oz kö7el. lá8a. §ikságon, A Ba]ogh .sa]áde,

_ .Ab9la Égi]5l iogvd lakor!, töldesEa: gáL'jnrai Bajogh J{;noc é§
T.t\án. van 55 iobbá€-ya (í8 öröÁö; es 38 szabad köllözsű é.;8v özveciy).

9. bsa, az azónas levú család birtoka a szolnok.a iártó Desti
királyi úlon, PP§llö] kb. négy méríöLdre esik kelelre, s ugy"nonnyi."
KecsiemÉftó] {éJi napryugarra, Tágas síkon íékszik, a la]aj" hom;koss mocsaras, de nem termekeüen, Ma8yárok lak_ák,
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.ilso ];l<b"r lel-!i]., iod,sLá./ lJ§r, c5olJd, \'dn ]U,oDbóeJ9J
eBv ozlFsy, r<é. l.elLórp A 21 c.a'idíóbÓ, nd.na]]vd- ]. !Zlo\ák,

lí), Albeíti, az előbbive] szoms?édos, de az útiól távolabb alé]re
esik, emelkedeitebb homokos. de temékeny síkságon, i]Iegtermi abolt és a.gabonái elég szépen, ha szo.ga]masan művelik. ;égi§ in-
kább a takalmánynak kedvez. Hosszú szünet után br Szeleczk; 1,íáf-10'-,óp:l,d-,1];!olrbo,.jvko,oni",,fZ," i!-,"Z lea]m",iod_
mLVP a, h9m, I an .nnv:ld ln, é_! |_o d,.k hosy ma c-okho/ "íd]!.\hoz Z,n, a\ olp, .m-,, k il,-',J, ^s _},mö:,"o7oln in e-
zik a do]gaikat, A Jöldesúr itt serJóző házat, va]amint majori és tá-
rolóházat ]_Áiesíteit. Ezek kiváló jövede]mct hajtanak. N{ál kézDűve-
sek is alradnak a parasztok közait, fijl.g a,ok. akik bőrkikés,íiéssel
fog]alkozna]r, A földesú! jóindulaiái bizonyílja eey más ía]vakban
neir ész]e]t inl.ézmény. llizenkét elaggot]. embc.t tart uqr;anis a saját
kó]t§égén az?a] a rendelkezéssel, hogy mir.el dolgozni nen tudn;k,
a nap és éjszaka meghatározoit óráiban imáikkal szolgáijanak.

Ala._.-i l?j, óp,, :e.ep:,, 'oLd,5_,_ ! sZA,Arl\y.":"' \a, il, ab_g!", l- h;,1s Z,,::e", Io \:/d..-. el_e:e A 62 ,,áóád 'o.1ó esj.,"__dő: (,ü -n:, .c,',,V;c"o (\eE,me5z rorn-v,,i'. q6,] 5-];dfó' i. :0 n -, v" e I4 /]o,;, r-.!", i"nd(l:iLz-.r,

.'.'. ,' . / -l bb, , ,o, ,,po,"s;ó". a,, ,' ,o . ,,, \^. ,,

, Pll: ?_. o"r letti]-, ,old"s_._ Be],zn"J Jé1o" \.jn ,,2.::U"q
Áo],ozóru ,ot]b,cv_ e5 ]l ,:ab"d kö_.ö,F.l hazc, /"-l'd,l A,lJ ,"d.ádióD.jl2l magya.. 22 szlo!ák. \ian még ecy mészá.székbqió.

12, sz, Móí|on a Tápió pafiján é§zak.a bentebb feksZik, szűk
1che!ósógek]r.1 réndc]ke2ő jelenrékte]cn Jalu,

s..l laorlo1 Tap,czp,-í ,,n Áó7,egé, l7_1 "n r,_,,mrLt]l: o§-- ,li],r_ben l5 család 1ákld

. ]}P:" ,l,,v..k U6)-n-l ndpcjl, llj, lr-k_]o,b"_-] b-

.lne], l!bl] bEt.kóli

Bic5fu. (Tápióbicske). Az öszei.ás nem lünteti tel tü]desu.ár, *!n al,|"p,l". jde|éL, Vá, /6 s/éo:o o,-ole,j joób"gy- 6 0 .,1!"o "o dz6üA'l -",Ádl, }oZL,:o n Jg.y""'. n",. ot ,., , i
14, sdgh a Tápió me]]eit. az előzőtót nyug!ila, repedezetl. bozó_

los talajú. házasság révén a ar, Eszielházy Anta] birtoka,



§dg (TápjÓ§á8) réstől to8va lalor! lele ré§zébeD gIóí F§tfrhá4 A!-
tél, má6ik íéleb6 Báloeh Mihá|v a löÍde§ura. va ri §zabá.t kó]iöZ§újobbáBa é€ eÉv §zatÉd költózéú elléle (taMcs) és es7 név nélk)] em_
ulett moln&a. A la]u lákossáca magyár,

15. s?Piső, Ságh lolött, a Tápiónak U$alazoD a panján, bori es
gabonát termő hatá}.ral. Gr. nszteúázy lsbráihoz taTtozik,

§?ecso ré8tól fogva ]akotr, 8róI Esbefhá4 Aolát és siáhrembers
- töide§rrra van 58 örökós é§ harom Maba.lon köl1,ozó joboáEyá. A 6l ur:
béles.s8láüó közüL 48 masyár,ll szlová&l 2 néhel nevii,

16. Pand, Szets6tól délr€, kissé emelkedettebb, dombos teTüle-
ten, cserjék között. Ennek a talaja i§ tehát lepedez€tt, mégis homokos
és nehéz megműve}ni, Macyalok 1akják,

. P d n d régrröi fog\ a ]ako& jold6úai: szitassy Gyö!Éy é§ Ádéh, á-
]oBjogon_Demók Mih§ly_ szaDó NÍlhal és cyorgy. Gyö.ky rilvú, vo1 négy
örökös. ]? gabadon kóIlozó jobbÁ€yá, öt szabadón \dllözó háas xe'Éré,
Van meg egy lraságj ispánja, a lalu l.kMi mind mé$yarok,

17. oltsa, illefue otcho az előbbivel n}.ugatrót szoín§zédos, ha,
sonló telepijlés, de a íóldje kettrényebb, Ugyancsak bL Laiert tulaj-
dona. valamikor Dagyszeú §zerkeszésú és költség€s tempiomma]
dicsf kedhei,etl. Ugyanis licziára négy§zög]eles kövekbo] épitel Lék lel,
úe' mondják. hog.y az a G)ölsy nevü;erb uíclkodó emelrArte. aki
zsiemond üralkodása idején a szerbeket behozia, mégpedig olyan
nagysze.ű művészettel, hogy kevés van hozzá hasodó. Á török há-
bonlk álatt elhagyottá wált, hosszri ideig romokban hevert, amíg
aztlán újra tátogatni kezdték, amikor a faluba a szlivok beteleped-
tek.

Ó.sa régiöL íogvá lakoll, föld€§urs LéflúLn AnLa] báId, Ve 36jobbás7a (l3 Ö!ökaB, 23 6abad kö]iözéÚ). 32 háza Zsetré.e lkér örök;s
29 üabad kdlüjzé§ű, es/ özvegy) ö! bázail.n zsexere (eAv d;ökös_ né;
szabadon _kö] Iözól, Itl éI még ery posiames.§, ura9ági iivriádo, eÉv eÓ:-löa kúeskedó. e§, kovács é§ egy mészáJo6, A DéV sánni lehlrireÉLt'?s
háziariá§fóbóI 6J,mqryú. ? M]ovák. esy némel ner]. Kilenc szom*éo
RozsegDeu Dl.Í szolót ocsán.

18. saari oIlsa álál' eey mérrö.lre nyáLri rapke]ere, Lága§, dé Vj-
zenyő§ lalajon helyezkedetl a. s inrren Úapta a nevél j§, mjve] mo-
csárra települt. Má§kütönben irem m€ev€tendó a termőképésség€,
szlávok lákiák. á Lálerl íöldecurásá8a alati,

_ s4r1 legrót lo8rrá lakort, löldBura báró InIéIi FüdinJd Alial.
I9n 1r iotuasy" (hárob ó!ököa.,t4 szabadon kö]tözój, ]l §zrbadon kóll,ö7önáanD _Bellé|p. egy 9egódményes kovács és egy meszárszékbérlö, AZoi @6do {oal !4 rogyal 33 sz]ovák, eEy néme. 1eúj,
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19, rTanteti Saariió] Pesi felé €s}.mérfö]dle. hnsonlóan §ík terü-

lei€D. Latsháza és Pócze]y kőzötii egyenes úion, valamivel mégis mé,
lyebben iekvő területen. Lakói magíárok, akik a váci püspökség föl-
desuraságához iariozna]r,

Alsónémedl (és heh Németi) réÉ|ól fogvá lákótt, fóldesura a
váci püspó]r ígról Ali]reih ka.diná]is si.l). van .18 iobbágya (8 d.ökós.
4l) szabádon kij)iózó), 11 s7ábldon kóilöző házs zseué.e, \.án méE ecyn.n álláidó kor,ícg, áki hesteNóBéböt iartjá lenh másét. vánf,puszra
f.]éi bórljk ! \raitay csa]ádlól ,{ ía]u ]ákossác; slályar

]il Ha|ds:li Nómetiiól ]lyllgatra cgy mérfö]dre, a Dunínál, s an-
Dak a |ril lldali á8a nossa, anel]ye] Csepel szigetét fogja körü Né-
nele]r lttlriak. á fo]yó maBas pá.iján sűfűn ]akoiian ós hosszan he-
]yezkedik.] á ia]u, P€stiől két méífölcire €sik. a La{eri birioka, Ma!_
sigli idc h€]yezi TlansaquiDcümot bizonyos fó]dnányásokbó] kö!,et,
k.ztetve (opxs Danubia]€, IL kötct 5, o. II. tabelta, vL kép), s igy szóIi
.,Egy ulóSziDűleg lómai tábolhe]).nek eg}, !észe található Arasii falu-
hoz lröze] i] Duna keieli ágánálr a iávolabb lekvő partján. ame}yrór
ha e]].,Ápzel]ü]< hoí{y az idó pusziírása Vagy valami balso.s kóvelkez-
1ében elpuszlutt hannedik o]dala.gészen a ío]yóig hú2ódoit. egy igen
iá4a§ iérség négyszógl€tas sánc!€ndszerét tcszi lri," Ez a felicvés hi,
teit éldeme]. mert a iúlsó parion is mutatkoznak sáncnyomok.,,A
,lyugttii á4 illensó paliján s iehál. Alasti íicléirón, a földben sok
ürcgct ta]á]ia].. amü]t még a nyomokbóL klveheiő, sáncca] kóln]vév€,
Itij.nye'i e]kópzelem. hogy itt a lómaiaknak valamikol kőfejtőjük
]eheie'"t." S _"hhe, més jecyz€tbcn hozzátcszi] ..Ré8en e2t Trnns-
aquixcun alr nevez'lék azóIt, Dert a folyón tú] Aquhcummal fe_
küdt szemben " l!{i ]iind a k.!tót Budánál és Pe§inél keressük,

lralas!ri léjjról fosla ia]ioii, fóldesula báró Laiie.t 
^nLa] 

Felci-
!aud. van 19 szaiad kbjtózósi ]oggat bíló lobbáE),a, és 36 sze|ácón kojlözó
házas zs.lLé!e, !a]áhúi nét ueranj]yen jogú bázallá! zse]]ére A 62 úI_
béreshez csatlakozik még egr só!ióZó, Dé! néLkú] e8,y urasáei lro,ács óS
úészilo:], la]áLuii]r még.§ zsidó kereskedő lnév nélkü]), lkj háIom
]trnllr,a faf a ieluba.. végii] eBy mo]ná., ükinék sajá| maifu van, A név
sle|jll le]s..ol1 6.1 csáLaLclű ném.r D.vú.

:]1, T6]ts!?i9, kissé lejjebb, a lotyónak ucyanazon a partján, de
mélljs emelkcdetiebb helyen, igen jó gabonatelmő iölddel, A szólőt
is m€giűri. ha elülieiik, Svábok, flankok, osztrákok és másfajta né-
meiek ]akják, Á budai apácák bilioka, A nevét, úey gondolom, Toxi
he.cegtól ]ráPlr. aLri szelnltem itt ]ako1,1. r]gy ]álszik a Ta]rso.y nevet
a Taks-t]onnra-bó] vo.ták össze, cz pedig Taxisnak a szá]lásái jelenti,

8,1

,
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, Ta&sorv_ré8lól íogva lakoli. d óbudai apáoik tóIdesusácá a]álarlózik, vaD.33 jobbág74 18 háAs z<eué!é 6 né&v házaLlán zs;ilé!e.
.varMennyi üíbéres s/abad kö]lözésú joEg§l rpbdelkeak, Áz öweírl

22. Pere1 az oklevelekben virágos-Berek-nek nevezik. Ueyan-
azon a p4rion féks7ik. de kissé méIyebben, s ilI-oh bokíokkal é; ré-
Iekke] |arkílot1 he]yen. Taksony a]art bajdnem k& mérlöldre, Kövi
városá\ál szemben, sz],ív rc]ep. talaja kövé. és porhanyós, tehát ler-
mék.ny, A ]eautóbbi időkig Graca]kovics-birrok. de már, csere r+
vén a vatlayaké. tlljvel mélyebben tekszjk, az árvíanek jobban ki van
szo]gá]talvé,

. P. rPo rég1ól togva Lákoh, íöldesula á grót Keglevich c$lád, van22 jobbáey,. két béas z§ellére, iit há,ar]án zseiúre. Á?-ri- oiii"lii'öáiaüii
xozul 14 m8gyú, 15 szlovák ne!ú



A PILISI JÁRÁS VÁRA]RÓL

, . Budárój távozván, azokho7 a várakhoz érün}. ame]yekkel eg.ykor
bőven el vo látva a pilisi járás eg}-részt szóíaÉoztatő Pihené;"cá-jábót, másrésá a üdék vódelmére. Ezek közü I. Lajos halá]a utlán
a blrdai volt a legjeleniősebb. Mivel azonban ez az er3ütmény a vá-
los§al ós§ze volt kötve és sor§a is mindie ueyanaz volt, nem b;szahe-
t!il),]r mind a kettóiől kütön-küön, T€hát a többt6lessék szó, ame-
lyek,mée Jna is álnak, vacy csúfu] romokban hewernek, Ezt pedie
Ázokásunkhoz hi\en úgy h"jliuk vecre. ho§ mindegyiknek kezdjüi
az eTedelevel. é5 ismeneljük a7okáí a VJlozá§okal, amiken egészen
a jelenkorig átestek,

III. FE rEzET

A PILISI J/ÍEÁS

a) \,ISEGRÁD vÁRA

l. § visegíád, neDének eredete.
Miéít nepeák o nénetek Plend,enbufg-llak?

vlsegrád nevé szláv eledetú, s ,,altum castrum''-ot jelent, (,,Hrad''
t,i,,_ iltetve mli§ kiejtés szerint,,GIad'' várat,,,!vissy'' pedÜ szláv
nyetven magasabbat jelent,) Elképzelés szelint ez az elnevezéionnan
eí€d, hogy ez az €.ődítmény egykor kéi várból áltott: egy lel§ő és
eey al§ó vá!ból.

. _ Így írja le a fekvésé! IslvánJly is (a xvl. kön}v elején, a 2?2,
o]da]on)| .,A váI _ úgymond _ kehós. az egyik, a kisebb a Duna
paüán fekszik, 3 má§ik, a nagyobb. amelybon a szenr koronát óíia
le(l_€gy lgen maeAs és majdnem megközelithetel len 'regy csúcsán
€m€lkedik, § €eyilr sem szoTul a má§ik §egit§égére, kivéve, ira a íeiső
vár katonáit a §zomjríság eyötri.'' Itt tehát az elődítmény ;helyezése
adott módot az elnevezésre. EbbőI viszont nyomban azt is ki léhet
következtetni, hogy a váI alapitá§át a szlávoknak, a hajdan oly ha-
takna§ néplek k€[ tulajdonitani. De kiknek, kérdem. A régebbiei.nek,
vaey azoknak a későbbieknek, akiket a magyarok az uto*ó kijövete_
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rii}kor a Dunán inneni és tűi:vidékről elüztek? IDkább ezekre eya-
nakszom, hiszen 5kkor Pannónia-szerte 6k uíalkodtak nagy terüeten,
Bizonyára a hegyek közt, ös§ze§zűkü' m€deúen folyó Dunán az át-
kelést akarták ezen a vidéken biztosítani, vár íelláüiásáva1. visegrád
szláv kezdeteir61 ezek a leenagyobb valószínűség sze.int igázak,

firóczy lász]ó (Mágyaíország rövid lönénelne 52. o]dal) LáVo-
labbra heiyezi a böIcsójéi, amikof ezi mondja: ,,Etőszór a pannonok
atapíiották, maga az elnevezé§ világosan mutaija, mert a hun soha-
Bem adott szláv nevet a virának." Kételk€dem abba. hogy ez helyes
lenne. AzonlríYiü ugyanis, hog,y még aá nem döntötték el, hocy mi_
lyen nyelven beszéliek a pannonok (lásd Lazius, de Migrat Iv. kön},ve
122, és következó o}dala}), akikét a rónaiak léigáztak, váIosaik egyát_
talán nem voltak, hanem csak szántóföldjeü és a Tokonság által bir-
tokolt falvaik, amint Áppianus ismeteti az illyricumi á]lapotokat
Augustus viselt dolgairól sZó]ván.

s mi&t va[ az, bogy abban a távol eső korban visecrá&ól semmi
említés sem tóTténik, §em az útteírásokban, nem 5 históriában. De
hiába keresnéntr a váI nevét Attila tinténetében is, pedie abban sze-
Iepelnie kellene, ha visegíád álDtt volna már, amikor neki sicamb-
Iiában voli a szekhelye. Azután a Nagy Káloly álial az avalok e]len
viselt háborúk évkön],.vei seE eErlítik a vise$ádi vámt, Aá a vél€_
mén},t kel1 tehát effogadni, hoeY a rómaiak, akáícsak a hunok és az
ava.ok, nem ismelték viseg!ádoi. Mert nát végü is a későbbi szlávok
vaey BaTahánok alapítotník és neveziék el fukvéséIől. Eltő| az azó-
no§ nevú megye székhelyének, Nógfádnak az e}nevezését üető€n a
maga helyén szóIunk majd.

Ákik a várat ,,vicegradum''-nak nevezik, a magyarok §zokását
köv€tik, Amint azonban ez a szláv elnevezés megálja a helyét, á ne-
met név elenkuóieg. ok ugyani§ a még vtágjában levó várat ü-
vatbó], kiment szóvat ,,Ptendenburg"_nak keresáelték €l. az pedig
telje§en é.thetetlen, melt ha a német szó ,,wakvárat" jelent, anoey
a szavak indokolják, ez a leekevésbé sem ]ir< e mágas fekvésű, nÉt
he]yhez, ameb,Tő} a kórnyező hegyekle és vöigyehe kilátás n},ílik.
Ezért azt gondolom, valami véletlén folyián, amii nem ismeriink,
keüett, hogy kapja eá a nevet, @acsak azt neúi gondoljuk, hogy a
várnak €ItakaJt, s aztán hirielen feltűnó maea§§ága a nézők szémeit
úgy e]káprázTalra. hogy azok körn}be ]ábadtak. s ezért mondl,|á,k a
németek ,Jakszem", macát a vfuat peűc ,.vakvár"-nak.)
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2. § Az aklebelelrben ,Alturn CBtllLm"-nah,
néha ,,Altus Lapis"-Mk neDeák

Az I. Károly és fia, Lajos oklevelei majd,,Altum Castrum'', majd
,,Alius Lapi§" néven nevezik; talán, mert akkol magyarul ,,Maco§
vár"_nak, iueive ,,MaEos Kó"-nek mondiák. Az előbbi név szeleDé]
áta|ábaa Káróly mlndF. okiraiába1. az ulóbbií u8)anP-ne.r á ii,
rálynak egy levelében találtam, amelyet E.zsébethez, cseh- és Len_
gye]or(zág kúá]ynójéhp7 a János .eleségéhez inlézelt íiándk, Lá62ö-
nak a haLálá_ró], EZl ide iklalom, mert ennek áZ iee1 ]ó k:.áynak
a szeüd és kegyes telkéi muiatja, és polgáraink e]őtt méc nem is-
meretes. Így olvasom ezt a cseh történeleú Tégi í!óinál (xxl. fej, 64,
o}dai, Kiadtá]r Hannoviában 1602-ben).

,,Felséees Fejedelema§szon}-unkl Erzsébet úrnónek, Isien kegye1-
méből c§ehonzáe királynőjének , . . Károly, Magyarorszác királya üd-
vőt és §zeléncsét kiván. . . Kedvelt liunk, László helceg szánalmas
balesetét és gyászo§ kiműásái vagf,lnk kénytelenek tudomásodra
adni, mert jó[ehet a köáiirrk már régóta, isteni lendelé§ folytán fenn-
áló véfrokonsáe fé]bonthatailan egysége, minthoey egy iöPsből, a

. legközetebbi tesivéríokon szfuúazunk, elég 1ett volna, mégis az eüe_
ned és íérjed, János cseh király ellen áskálódó szomszédos orszácok
kiráyainak és íejedelmeinek gógös magatariása úiait a ]eglőbb sák
íelrnentése révén (ameiy nélkln a nevezeti fiunk és a lánrotok közt
házas§ági szerződés nem jöhétett létre) bölcs €lórelátáSsal ezi a hiaas-
ságot ellendezendőnek iartottuk , ,. D€ aFa kérünk téged te§tvéri bi-
zalomal e jelen levelünk által, tanácsold János kirá]y úrnak, ,,
hogy a balát§ágnak az az egyedüálló érzé§e, amely edüg kóztünk
íenná oit, a jóvóben is virágozzék. ..

Egyebekben afia kéribk, hoey ha tudtok valami újsáeot, küó-
nösen csehor§zác, de a vilác egyéb tájairól is, velün} azt e levéI vi-
vője áltat leveletekben közölni szíveskedietek.

Kelt A]tus Lapis_ban. hamvazószeIdlán, ''
,,Így ismét megszakadt má§odlzben egy lokoni kapcsolat, aú€ly

a2 o.szágok békéje céIjából már jól élő volt készítve."
sokat lehetne ehhez hozátenni, ami azoknak az időknek a §zo-

kását ileti, de azzal most nilcs idő foelalkoznij számunkra csak az
volt a feladat, hogy az ,,Altus Lapis" nevet mégmuiassuk, Egy né!,te-
len íIónak (ugyanott, v. íej. 27. o.) a szavaival viszont elúondjuk, a
Károly történ€tenek kiegészítéséűl, hogy müéle rokoni kapcso}atok
m€gszakadásáól beszát a töIténeiíIó.

,.Ugyanabban áz évben (1318) Károiy, a Sáciiiai Káloly fia, aki
Máeyarország kiíilya lett, el§ő feleségéve1 g}remek né}kiit megöz-
vegyüvén, Tamás és simon nevú magyal íőurakat István nevű tol-
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máccsal, itló kisérette] János cseh ]rirátyhoz küldte, hogy a nővérei
kózül egyikei adja hozzá feleséeüt. JáDos cseh király a követséget
barátsáeosan íogadia, s a nóvéreit a ],ucelbulgi tartományból meg-
bízható követekkel kihívatja. A nagyobbiknak Mária, a kisebbiknek
Beatrix voli a neve. Kózüiik még az egyik sem érte e1 a 14. életévét,''

,,Bátyjuk hívására a két lány kísé.etével egyilti június 20-án ér_
k€zett Prágábá, Á iányok megéIkezése utáni 4. napon a kirátlyal és
a királynővel egyiitt ők is a kfályi udvar kolosto.ába mentek, ueyanis
aklror ünnepelték e hely alapítója rtevének é!-fordulóíái,

Itt meejelentek Magya.orszác követei és előhozakodiak k&e-
sükkel, s kó.ték meghalgattatásukat_ A kérésükhóz János király hoz_
Zájánn, s szabad 1ehetőséeet ad nekik, hogy a nővéíei közű1 az eg,yi-
ket kiválasszák. oti áLtak tehát a maeyaTok, miután kívánsáEaikat
meghalgatták, {maem i§ jel€n voliam s láitam) a két lánnya] szem-
ben, s árra törekednek, hogy a szüzek kédves arcát ttizetesen meg-
vizsgátjtlk é]es szemekkel, s hangtglan condolattal testük adottsáPaii
kieleúezzék, járásukat lefuják és pontosan kikutassák, hoey melyi-
kük a választásra méltóbb,''

csat csodtilni lehet, hogy a császár ]ányai iűrt€k a jegyesválasz-
tásnak e szokatlan módját. Aztán folyiatjai ,,végüt azt kéIik, hoEy
a íiatalabb lányt, Beatrixet adják nekik Magygrorszáe úrnőjéü és
királynójéijt. Ebbe János beléegyezik és szerencsekívánatait fejezi
ki. Ázután a 1eányt a t@plomba vezetik) majd a knáyi udvarban a
Bo]dogságos szűz főoliáÉ előit, a távollevő Károly számára töryényes
jegye§iir adjá} a jelen]evő magyar főurak kezéhez. Kéi hargnP Vól
és a §zelzeiesek §zinten jelenlevő testülete messzecs€ncó hangon éne-
kel, § te deumoi mondanak,

I\em sok ido mú,va ézlan Káro]y kiráy Litrepi kövelei e zsengF
hajadont Morva_ és Magyarcr§zág hatálán iiinepé}yesen foeadják és
Magyaro.szá$§ vezetik, és november 18,án mee i§ kolonázzák.
Ugyánezen plkaLoEmal mildjárt Magyalo§zág királyával a me-
Dyezgő únn€pélyes §zeltartását is Dégrendezik. Add Isten, hoEy
s-yarapod]anak. ec}.ül L örecedjenek meg szerencsésen, akiket össze_
kapcsoltá, óIizd mee minde! szomonlsáetó1.''

Ezeket mondja 6, s mi nem i]letéktelen helYen hivatkozunt rá.
hisz€n könnyen e] ]ehéi képze]ij, hocy a menyegző ünnePnapjail leg-
alábbis az ütána kővetkez6 muiatság. visegTádon ment végbe.

E házasság klilönben a Káloly számála !övid ideig tartott, mert
Bo.íini szerint cDe€, II. lx, könyv. 3I8. o,) alighogy befejeáe az esz-
tendőt a íéljével a kiráiynő. De te.jün]< üssza a vár tört€netére
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3, § y]isPgrád €lsó enl]íiése Szent Ldszló töfténetébel,
Sa'Lamafu kiíáIl! bórúne lesz

Á magyal ilóknál viseglád eisó emliiéSét Szent László lőlróneté-
bcn ialálhaljuk, s pedig nzt. hogy Sa]amon fog§ága t€tte ncvczetes§é,
}Iindcnesetre salamon. aki Lá§zló télrevezetósóic aka.|a fe]használni
a kóztük Dehezen ]étl€jöii eeyezséget. megéIdcm.lte. hogy maga buk-
jo. be]c. s miután ót László a nrosoni fue2ő. elfoeta, \iisegrádra kiildie
bafiijnbe, Így ír Thuróczy uián Bonlini (Dec, u. Iv, könyv, 2:];, o ).

,.\ fogo]y Sa]ánonr tehát viscgrJLdla viszik, amcLy Dfu .é9en kirá]yi
Székhelv ío1l. s ori böriönbe vete|ték. nem azér!. hogy néltóságán
csorbát ejlsenck, hanem azéri, hogy a kegyetlensóget Degszelidítsók,
Sót a nóhai Bocon liái Bod-oi (ecY hires nemzciség.ek, a Rajtsánlak-
nak az őSe, amint Dásut! bemuiatjuk) i3 oda tetiék vlgaszta]ásuli cz
i,i, gonosz .selekede|e sólr,o§Sáca miatt ugyanazl a büntetóst érde-

Ami a S}lamon fogságát illeli, rendben is Yan a dolog, de a,|
máf kétségb€ ket \-ónni. hogy visegíádot régi lrilályi székhel}nek
ncvezik. Szent Isivántól a kirá]yok egyikéró] Sem bizonyithá!ó nz
be, hog,í iti ]ett volna az állandó lakh€]ye, hacsak néha vadászar
cé]jábó] nen, Az els6, aki szó]rhcj),évé teite, Ká.o]y voli. amint alább
elmondjuk Kü]ijnben Sa]amonnak az iitení fogva taliása annak ]eh€t
a bizon}dtéka, hogy n)ár akkor erős vár volt és a]kalnas arra, hogy
a Jogo]y kilálíi jde záíjá\

Az így bebörrönzött Salaúont másfél óv múlva eigedte szabadon
LáSzjó, ámint Szentivánli mondja (Sj"nopsis chíonologica az 1083. é!,
hez) nem annyira testv_Ári szeletetbó]. hanem inkább s7Lrkségtó] kén),-
szerit\-e, .,Hogy mennyire kedvetl€n voli Isten előit a tcstvé.viszá]y
_ mondia Bonfini (Dec, u, Iv. könyv 22ö, o,), azt igen haihaiósln
n:egmutatta. llert amidón István úr iestének fclnragasztaltatásában

- amely icst 4i évig le.jiózköcöl.r - az isie.i aka|atát ki alrarta nyj]-
vánítani, e íe]iquiák fe]ta]áláSának vágyát nagym€.ié\ben sugallta
l.ász]ó klrálynak, hogx a dédu.oka jó cselek€detéle1 magának isteni
tegyelnet szerezzen, Ezélt a j<ilri]],i ianács jalaslatára kiíá]yi pa-
Ilnc.sar 3 n.lpos böjtöi rendeli el a fériiaknak ós nőknek egyaTánt éS

mi.den t€npiomban jstentisziejei taftásá|, Ezerfelú1 minden o]iá!-
ná] lrönyő|g,Á§r, hogy iSieni 5uga]]atbó] l,a]ami je]adás töriéajék, amr
bő] a, lsi.n akaraia Degismerheió. A negyedik napon szár,losan ösz-
szegyűltek a sirná], hogy á iöld alalti bolio?aibó} a §zent kir,á]y ko-
porsójá1, kieme]jék, Dc azi hiába plóbá]iálr, Semmi crővel sem 1ehetett
eln1o2{:]jtani, l'Iegkérdezvén a csodáiatos szentségű szüzei. aki az üd-
,özliij zárdájában tnrtózkodoti, igy !á]aszo]',:
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-Hiába próbálják aá, amíg Sa}amon a börtönébó} ki nem sza_
badul," (Ueyanezt a történetet lehet olvasni a Dec. 1í. II. könyv 186.
olda]áE, ahol a szúz charis néven sze.epe}. Ehhez hozzáoivasható, ha
tetszik, Tamóczy lstván jezsuita: szent László maeyar ki!ály áete
c. múve, Eiog, \rI. é§ vI . kiadva Bécsben, 1683-ban), ,,]-ász]ó a szúz
jóslatára haugatva, őt szabadon bocsáttatja, s 3 napos böjtöt lendel
el kölyöreésektel. Ezt szabályszerűen elvéeezvén, amikor a főpapok
és íóúrak nagy seregével i§mét a bazűkába érkezett, a m€gérintett
kő, ame]yü sokáig Étapadt a sfura, könny€! e]mozdíthatóvá vált, és
íey a kinály úr maradványai napvilágla kerüiek."

Ilyen csodától vlált akkor híressé §alaT[on focsáea s eeyszersEind
megszabadulása, csodálni lehet, hogy mée arra sem akarták figyel-
mezietni az exki!ályt, hogy jobb belátásra térjen ó§ szelídebb,szándé-
kai 1egyenek, mint amelyek eddig vez€ttek.

tíoey aáán Iátogatott volLe €z a visee!ádi bórtön, Irem könnyű
megmondani, mert több mini 200 esáendőn kelesztül a úir.ak és a
városnak §orsa homab,ban rejlózködik.

4. § A hela hírét l. Kríola gaaro,pitja;
házasságkótésébel tiszteli meg a oárost,

rekci,in íLerénalete ped,ig guászba botítja

Ezt a helyet az €{hagyatottságából I. Károly emelte hirnévre,
aká! azért, me.t {€kvé§ének bájo§ voLta ösztönöáe eDe, akár azért,
mert eforduLt a budaiaktol, miután megtudta, hoey szokásuk s4-
rint tázadó Dódon a íennáló iend megváLtoztaiására üjlekedtek,
vannak, akilr azi gondolják, hogy legfőképpen a korona miatt tette
ide Károly a székhelyét. Ezt üeyanis, méc a minap László erdáyi
vajdától nagy nehezeD megszerezve, a koronázá§i ünnepségek után,
1310-ben ide hozatta. Tehát, miután elnyerte a kirlilyságot, nem ke-
vésbé, mint a szent koronátl é§ az ország egyéb kitiint€tő jelvényeit.
a vá.a1 és a várost kezdte poFipásabban felszerelni, falakat építtetni,
palotákat emeltetni, kerteket léte§íttetni, hogy azok nápolyi szokás
sze.int, az itt időzó kirátynak gyönyörű§éget §zerezzenek,

Könnyú elképzelni, hogy viseelád hirtelen meggyarapodott a
kilályi szekhelyre ö2örü6 é]okeőek révén. AzL hiszem, hogy ezek
az eredmények öszlönödék KárolyL arra, hoey ide'e]epírse ál az á-
bndó bkóhelyét, AztÁn íreg kell ell íteni, hoey hláloin itt lebonyolí_
iott menyegzöi ünnepségge] is mFeljs,.1e]te Károly eá a vlirost, Mi-
uán ugyáni§ a 1encyel MáIia és Lu,rem}tEci Beahix eltávoáak az
áók sorából, az állandóan itt tartózkodó kiúlynak a harmadik 1oea-
dalomtéie]t is megengedtek,

I
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E vidám események melett ázonban gonosz dolgok is töíténiek,
de a leggyászosabb az volt, €mi 1330-ban eseit meg, s ami majdnem
a kiráty, a kilályné és ey€r-rnekéik halálát okozta, F€liciánnak, ennek
az alvilági lúriáktól hajtott embelnek a rémtettéről bóségesen tudó-
sli BonJini (Dec. IL lx. könw 319, o.).,,Ez a féúi, akit FeüciáDnak
leveztek és a zanch_ok c§aládjából sármazott, Trencséd Máténál, az
egykod nádolnál §zoleált. Itt vagyonban é§ méltósácban meggyara-
podott, és tőle elbocsátva, csakhamar a ktály cselédsége közé fuía-
kodoil be, hosy annál jobban meeielemüe§se boldoedása {€1tételeit.
Ez a minden gaztettre képes lél€k leplezve fékielen ambícióját, ráb-
1ás3al és mindenféle bűnös tevékenységeel gyarapítoita vagyonát, Á
vadsáe, álnoksáe és hútlensée eeyediilá ó példája volt, de ezeket a
súryos bíinöket valamiíéle szabados meréMséeeel és hivatali köteles-
sége mindenkori teljesítése me[eit úgy takalgatia, hoey a kiáy ke-.

eyét nagymértékben kiddemelte, A parancsok színlelt tiszteletben
taltásával és szoleá]rnával a kiráyh@ szabad bemenetelt szeP€tt Ea_
gának, úey, hogy az ajtók éjje]-nappal nyitva áltak előtte. Ilyen le-
hetőségre tévén szeri, hallatian merészsée íoeta e1 a méltatlan bún
eLköveiésére. ElhaiáIozia, hogy váratlanu] meetámadja a ktályt, a
királynőt ós a gyemekeiket étkézés közben, hoey ve}e együtt az
uiódjái is meeölvén. az €gyedula]nat megszűnies§e é§ mindent ked-
vére rendezz€n et. Azi iapasztalta ugyanis, hoey a meebeké]t ország-
ban, a békében és n}ugalomban kevés hasznot tud húnii magának.
Má§ok azt mondják, hogy e szőrnyű cselekedetr€ f€leségének a ki-
rálynő öccse áiial töliént meegyalázfua indították, izért, előre meg-
foniolt §zándékka1 a vi§egrád válo§ában a fe}eségéver és gyelmekei-
ve} ebédeló kiráryt megtámadja áprüs 17-én, oda hiwatalának iirü-
gyén belépve, Majd kirántoit karddal a ki!ályra tör, de az ütést el-
véive, csak könnyebben sebá meg a jobbját, Hirtelen a legszent§é-
gesebb úrnő felé fordulva, annak néey ujját lemetszi, Azokat az ujja-
kat, amelyekről e] 1ehet mondani, hoey a nói jótétemények és pazal
bőkezűség véglehajtói, biszen a kirá]ynó azokkal ké§zít€tie éjjel-nap-
pal a miseruhákat. De nem kíméli az ott 1evó gyermekéket §em; mi-
közben vilogó kardda1 rájut iámad, a nevelői& gyo$an közbe lép-
nek, s ícy sajái testük kőzbevetésével megvédték a rájuk bízoit gyer-
mekeket, dicséretle mátó húséeeel, miközben a eyermekek szertéíu-
tottak. Az egyik nevelő c},ula íia, chenesich, a másik Miklós, János
nádornak a fia. A kavalodás közben, az ulak kétségbeesése közepette
János, a Patochi Ánd.ás fia, a ki.ályn6 szotgája, egy széplemén}.]
iíjú a Ie- s íeI dühöneó ieliciánra ráveti magát, és tő!ével a nyakát
áts5lrja, s a földre teríti." Így beszél a történetí!ó el!ől a !émtettrőI.



A köretkézó j. fu 6. §,ban L Ká.o]y kér oklevele §zere!e]. Az elsóben
]eirja 3 merénylet lefoLyé§ái és a zách család.a hé.t búnteiést, á mfuik-
ba, a2 életmeüió Palóchi János megjui!]mazá§á.ól szól.

?, § Kdrol! € gv{iszos .selnén! utó,n ir kedDeli Visegrdd.ot-
Ballfifui,leíljd a fuér! kiíál1l itteni laldlkozósút

.\zt goildoLná a? ember. hogx c gyáSzos esemóny utlD v;seeTád
el.Dszcnvessé !á]t KálrJlynak, de nem cz töItént, sői az a tény. hogy
ezt a he]yei, miniegy boldo8ulásának segiiójéi. Sok mincenne] gszda-
gítoiia. dGzes ópüleie]rke] csákúgy. minl kivájtságokka], r\z ugyanis
Sajátos szokása a fejedelmeknek. hogy az egti]< vagy násik hctyc.
.]sz..vedett ba]eseleket a jöfő szenponiiábó1 kcdvező j-.]nek tekn1-
tlk. S ez va]óban így töIióli Károl1ya1, ezzc] a ióságos. de l lti.á]yi
mé]ló.ágra rál.alti fejedeicmnel, ADikor ugyarrb r 6 éles lir|. .\nd,
t'ás1, i:3i] b,lr1 Róbeft nápo]yi éS :zici]iai trilá]yjroz ,itle, nem habo
zott a .!alá.ilít \:isegládon hagyri, .}kár azérj, nelt e hely a]ka]mas
,o]1át arn),i|e megbecsiil].e, akár azó.i, De.t nlegbíziil a kölnycz€té-
n.k r:.irlp t'eiicián búlóve] próbáIa tcti ]li!égébe]r, s ú!j,v g.n-
.ln]|3, h.g1,ialclcm|e Dhcs.]la. 

^n!k.r 
áz itá]iel út.ói visszaié.l, Vi-

segrád Li.rrcrót új [elezelesség ö.cgbí|e|te. Itl. gr*ű]t.k össze a mi
Káro]yunkrá] Jálos cseh kifál},, Károl]yel, a k8óbbi e névcn neg},c-
r]ik .ómai császár.al és Kázmél 1erg_ve] királtya] SzentmáIton :innePe
iáján.

I].n.]r az iüucpé]y.s a]ka]omnak a lcíIásában ieer eke§§zó]i)
BlnJini (Dec, IL Ix, kón!1, 323, o,), ,,N{iután mondia Káro]y
lía.syarországrl visszaiórt, a kö\.eikezó évben (t,i. 1335-b€n) János
csch király ós lia Káro]y, aki nern sókka] késóbb lómdi császárnak l€it
megYálasztla. valamint KázDél. Le.gye]orszá3 kilá]ya Kálo]ynál vr
segrádon összejött€k l,Iárton ünnepe kölül." Entán bóbeszédúen le-
ilia az ití ósszeg},űt kilá]yok cselek€deteit, Hogy hi\'er pompával
fogadiák űket, azi a kövctkezó módon é.zé]relieti: ,,N{inihogy e ki-
Iáyok közi az €gyezséa megtelemtésélől és örök szövetségíől tár-
gyaltak visegrádon, iléhány nap múlvl a békét m.g is ieremiették,
A Vendégekei olyan bősógesen látták ei ós o1], nagy pompáva] kcze1-
ték, hoey a cseh.k és a ]engye]ek n€m tudtak betelnl a borna]l és
mirrdenféle ennivalónak bőségéve]. (Thulóczi| mindcnDap a csehek
kirá]yának étkezésre a mag,val kilály bőkezűséeébő] kiadtak 2500
kenyelci és bősóécscn a kilályi e]ece]ekbő1, a lovliknak is abrakoi
minden é§,eS napra 25 csöbórre], A lelgye] kiráty éilrezésére pedig
1500 kenyelet, s egyéb cnnivalót is bőségesen. borbó] pedig iri!taltak
l8Ua1,IlHgJl, iff ](a. lvb,\-zL,s",. \Ia-yal, ,Zá-,!ázd1 ,á3a:)
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A mindenki §zámfua bósége§en kiszoteáltatott élelmiszer€khez
hozzájárultak a kirátyok §zámára méItósáeukhoz képest kio§ztott
ájándékok, _arrrelyek órók ücsőség€t §zereztek a magya. kilálynak.
János cseh király sok ezüstedényen kí\rül 52 nyaktáncot, ugyan;myi
kardkötőt kapoti s ez€ní6lü csodálatos művészette1 es sok a.annvá]
ki-unká]l ostlb]á.. amelyeo ]ál].atók \o]ia}| vög]eres kocka l;_
nyok, eya]ogosoknak kétíelői feláIlíiott csatasora. vérte§ lovasok és
királyok, amint varódi csata kép& nyújtván csapnak ö§szé, s őket ara-
nyozott és dlága}övekkel ékesíteti feg}.verek és a harcmezőnek já§-
pissal és smaragddal kirakott iercpe inviiália a harcra, Ezeke! kivú]
Káro]) ajándPkozott neki kél ryerce]. nem is annyita arannyál, mintjnkább g önsvök sorával kimLnka]\ a, Raadásul két drácak;ves * r_
legei, az egyik 200 font alanyai nyomott, a másik iömör aianyból voit
€lkészitve kagyló formájlta pompá§ művészttel és a &áeakövek so-
kaságával,

Nem volt kisebb a bőkezűsége Kázmérral szembén sem, akit _
mive1 a €seh kiráiy számára rendelt adói n€m fizeite meg, az wiszont
neki_ Lengyelorszáela néae minden jogot átengedeit azzal a jó'
indulafi ficyelmezieiéssel bocsátoita e], hogy Jánosnak az adós§Úát
az uiolsó filléric fize§se ineB, véeü] oit békéi kötvéü és örók §zövetié-
gé'. megá]]épodlak abban. hogyha e,r.rá])o{ közü] bárme'yikel barki
legyverrél megiámadJJ, a löbb'ek azonnJ, se8:t+gere s:elnek, Lzt "szöVet§égei va]amennyien súlyos esküvel p€csótelték meg.'' Így ír
Bonfini, s peüg helyesen közli azt, ami Károly bőkezűsécét inó de
nem €léegé pontosan azi a sze.ádé§t, amelyet a kilályók kötöt;ek,
Meg kel1 tehát ha]tgatni a János fia Kárclyt, a ]<e§őbbi császá.t, aki
ezen áz össze,öVelelen ré,zl VFl , Jcy bes7éü el az éséményekef: {lnvlla .ua p, m eb, inler Sc.ipl, sotr"m. anrio.) ,.E?ek e]Vé;zc,e után
útnak indultunt MagyaJolszáe felé. atyánkhoz. akii a Duna fölött-
vi.e8.ádon 1á]á,lunk l, Ká.o]y (icályná], ö §ze]ótl áryánk nóVeréi
bíria házastársul, de miután az meehalt, a krakkói ki;á]y, Kázmér
nővéIét v€tte el, vele háIom fiút nemzeit, az el§ősailöti Lajost, a
másodikat And!á§t é§ halmadiku] Istvánt, Ez á Kámry királr békéi
szerzeii atyám és a krakkói kilály között, úgy, hoey atyám leDondott
az őt megillétő jogró] Alsó-Len€yelországban, t,i. Gne§€nben és
Kaüsban és ],engyelol§ág más a]só ialtományaiban. A krakkóiki.áy viszont atyámnak, a cseh kilaynak a javára örökre le-
mondott a maga és atsó-leneyelol6zági uiódai nevéb€n szilézia, op-
peln hercegségek és Boioszló városg feletti minden haia]mj.ó] '' i,s
a kö]csönös eLlentéIek s7ambavé!e]F Ul an igy f olF-| ja,,lBy lpl emLeil
bekél Máeyaror.zág ern]:letl kirá]ya, akl €ZPrl köle]ezi€ ;"gál ara,
hogy seeíiségéIe lesz atyÁmnak Auszi.ia hercege ellen, aki ; te§wé_
Iemtől elveite Karinthia helcegséget é§ az emlitett Lajos ellen. x szi'-



wet§égben ezek voltak; ápám, Magyalolszág királya, H€ndk bajor
hercee, aki nővéIeEet vétte felesécü,'' Ezeket í.ja ő, amitet íel ke}_
Iett em}íteni visegrád nev€zetességei között. (v€sd össze ezzel aá, ami
Balbi.usnál át, Epitoúe Rer, Bohem. Lib. IIL Cap. xv I. p. 338,
ahol ő ennek az összejövetelnek az ideiét Dovember 10-Ie teszi,)

8. § v,isegíóll, o,z egaetéftés templona.
Káanéf lefugqel ki"áLy örökbe íagad,ja Laiast. I. Kólolu hal,óIa

Nem csoda. hogy akkora volr KáIoIy kLráy megbecsü]ése a kin-
földiekná, hogy nemcsak barátságát óhajtotnit a leeme§szebbmen6
módon, haneti vel€ szeméryesen mégjelenve szóvet§éeet is kötöttek.
Mindenesetle Locha (Bonfini, idézett helyen, 324, o.), a rutének ki_
rálya, akár a már emlíiett kirlályok pádáján felbMdulva, akár Valami
egyéb szűkségtő] kénysze!ítve, maga is Vis€gTádra érkezilr 1338-ban
i8€n iekintáyes lovas kís&ettel_ Miután egy ideie a kiTá-l}alá mula-
tott, örök békét és örók baÉisági szerződést e§zközölt ki és ajándé-
kokkai elhal,nozva téú üssza öveihez. Abban az időben tehát vi§eg-
Iád ,,a békes§ée temploma" volt, ahol kirlilyok é§ hercegek igen
su]yos e]lentéteit tárgyahák meg, szövet§égeket kötőttek, s aztán a
szöveiségesek jó tanáccsal és anyagiakkal is megsegítették €g}nást.

1339_ben újabb megtiszteitetés élte vi§egíádot. Kázmér ugyanis,
amidőn iátia hogy nem lesz fiú órőköse, a tengyel íőpapok és í6urak
naey kí§éfetéver jűius havában ide éIkezett. hogy az oNzágát nővé-
rének, Erz§ébeinek a íifua, tehái az unokaöccsére, Lajosra átírja, mi-
uián őt ünnepélye§en fiává íogadta,

,,A következó évben _ mondja Bonjini _ (ugyanott és még o1-
vasd et Thulóczi krónikája iI. rész, 98. fejezet, 89, ordalát) KázméI,
Lengyelolszie kiálya é§ lajos nagybáiyja Károlyhoz visszatért az
előkelő üJaknak és íópapoknak igen tiszteletre meltó küdötiséeét
vezetve. A király őt főurainak és fópapjainak nagysz]ámú gyü€keze-
téba fogadta, hogy lokonának r!]eeadja a ke]iő tiszteretet, A két
fejedelemnek ebben az igen e]őkel6 gyüek€zetében Kázmér a Kfuoly
íiát, Lajost, áki a nővéle után unokaöccse vott, gy€rmek nélkü ár_
vaságra jutva, fiává íogadta, s ]-engyelországot láíuhááa, íelszó-
1ítva minden jelen]evő főpapot és főurat, hogy leeyenek tanű e lée_
friss€bb óhajának. A jelenlevő 1eneyelek ehhez önként hozzájáruttak
(ug}€nis a Krakkóban tartoti országgyrjlésen óúköséü Károlr.t, vagy
két fia közú1 valamelyiket, Lajost vagy ]§tvánt jelölie ki, Lásd:
Scriptores Re.. Poionical. erre az évre vonatkozó részét és Timon:
S}topsi§ €hronotog, Nova c, múvét)l s €z űeyben ünnepélyes okleveiet
á]titottak ki. Károly, attól az erképzerésen íelúli nagyletkíiségtől meg-
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hatla. Kázména1 éS a löbbi tengye] eiókelóve] szemben hálájánek és
bókezúségédek sémmi kötelezetlségét sem mulasztotta e], Így Kázmér-

,\F' La,o, , |,ale pódid _ iJ )d, d,d!i; _ j-
roltak Lengyelország biliokába, Ezek€i az unnepségeket három csz-
iendőíe] ólt€ iúl Káro]},, meri kiadván a kanara haszná.ól szóló dek-
róiunrát (Degtalálhaló a colpus ju s Hungaliclben a 15 s követkczó
o]da]akon), 1312 július 16-án e]kö}tözött az é]ők világábó]

Szép ós mél!ó, s a század izlése szerint is elégsó ékesszóló az a
panaszj a,nel]yel e kiYáló ki.á]ynak a pü§ztutáSát f€]rója a h.tlálna]<
Thuróczi (krónikája 1I réSz.99, f€iezet,89, o]cial). amikor ezt mondja:
,,o h.]á1, ugye milyerl Iosszirdulaiúnak. keqlet]eDnek éS ronos2nak

o ó /,d', , m,.l ., "j l, ' -,/,.,,d , o, r, "Z ,p,, ol;;, , ]^ l--
sát kijveló nttpon nem óta]]ot|ad a t. róka csa]iaságú ravasz§úgodda].
li|kon, ]úthaiatlaru1 bc]_Ápni abba az igcn elő5 vá.ba. imely rendkr
füli magassáában van l falai megrivha].Juanok, s ancl_reD Dré§ é
li]ágnak seinnrilaj]. ereje va$, hatnlma Dem.:udott úrrá ]enni.5 oi1
aZ .]].nsés-asség f_.gyfelót ncn léjté] cnnek a hatalmas lejed€lem-
11ek. Károl,vnak. Isten keB-yelmóbó] ILag],§1,olsz't!- ki|álváiraLr, ak!
n:, '" I lé,o- ;o, D,l .. hor\á ,=/"3 h,,{,
Sz.lbia, Clalicia, Lo,.lomóúa. K!lnorszá3, B:]gáIia. egész Níaqvllol-
s2á4 és Sal..na. s más.lszáeok. nht Lengye]_, Cseholszáe és ]\llJzi_
da és a róbbi körn},.zó o.szágok letiegtók, s neki ncn engedlél !öljb.t,
mint ,i2 évet ul.1]kodni. ba.Ém szokott á]noksáÉoddal ezi a bo]doe

" no , (oo,lk. n"m , d!r-
csei|i']. ékkölekke] ós cjj1]ogó B!őDgyókke] díszített s áIennya]_€züst-
|Él átszóit dlága ruhái:ó]. heDcm éiele]. ndó:ch.letétó] n€glosJlvl
eneltcd ki 3]ail.va]ói kijz!]. azok sz€m€ iátlára és an.ak 1_Ánves l,ekjn-

: --1m' ," p .i ] I::d., ,. \.. e,c,
Ebbói azi is \öretieztetheljűLr hogy a nyá.i hónepokai, vélcmó-

nycn szclint ílissebb ]ere8ó ,;]Verése cóljábÓ], a vá|baLr lóltöitc Ká-
lo]y (a maqasztaló lcls szerint ue},a.i§ iti ha]'. neg), mie a hideg€bb
időkre a !árosba szoko.tt áit.]epú]ni. i]og]. kényelnes€bben éljen, ]lr
utái viseglédon n lemeiós végbemeii, clöször Budára, naid Szókcs-
fehéNáua vitték ki!éic]esen nagy pompával, -{ következő hónapban
azl:in Kizmér ]€ngyel kil.á]y Já.os mol!! ó.grólfal. a Ká[o]I csá-
sztir tcslvé!ére] \iiseg.ádon mcgje]en| hoey ennek n nihden dicsé-
ret.t ine:Él.demló kilálya3k a g"vá§zi feLl.Ljit!áf,, egy Újabb vÓFJisztes.

-- Bo ,.nj -m':,l(, hop\ , - le,.

vésbó. nrint SzékeslehérváIór.
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9. § A Dáfosídk és a Dórnek a Rőrolg hald\,l, rnietti. gvlászat
enavíí Lajos és édesaíyia, Erzsébet

Károly elvesztése után egy ideig 8yászba bonrlt viseglád. Ez a
nagy§zeú ki!áty azt a század büszke§égét íelülműóan díszíieite egy-
házi és világi épület€kkel, Mert az ó kegyességét dicséTi a Szent szúz_
n€k szentelt parochiátis iemplom, nem is beszélve a palotláról, a pénz_
verdéről, a kirá]},iré saját üdüóiról és kertjeir61. Á vámak és a vá-
,osnak az árvaságát Lajos és édesanyja, Evsébet enyhítetiék álandó
itLtartózkodásukkal, A Lajos koronázása ütán ide hozoti szent ko,
.onaj minteey az égből küdött pajzs is újjászinetett. Aztán Elzsébet
egy évie volt távol itáliai útja Diatt. Minthogy ueyanis vise$ádról
1343-bán, SzentháIomság ünnepén eliávozott, csak á következó év-

Thúóczi így í. errőI: (króni].a, IIL ré§z,IV. fej, 95. o.) ,.{ kiÉ1},nő
visszatért Apuiiából Magyarországra a íeni en íteti idóben, és Deg-
érkezett a visegTádi házába ettávozásának évfordu]óján és őt a fiai:
t,i. Lajos úr, Magyálország kiráya, I§iván herceg úr és az oNzág elő-
kelői naey tisztelettel és öúmmel fogadták.'' Azélt a}kor sem ná-
külözi€ viseg.ád az eseményeket, amikor a királ}alő idegenben jáTt.

Aztán vidlim vilác volt a váIosban és a váTban, amidőn Lajo§ be-
lopta macát a macya_rok szívébe, s lészbeD szerencséve], részben a
sajár \ezeLéce lo]yíán diadá ! ararorl Erdélyben a íatárokon, l ráliában
pedie a gyilkosok lelétt, A foglyokat ugyanis nindkét helr.ről ide v€-_
zették. Lack fia AndrásTól, áz erdélyi vajdáró], a tatárok leeyőzőjéról
írja Thuróczi: (ueyanott, vL lej., 96. o_) ,,Azoknak íéjede]méi lefe-
jeztette és sok zászlót és íogo}y tatárt kii]dött a király őfe]§écének
viseg.ádra. "

De az And_rás meegyilkolásával vádolt vagy gyanlsított náporyi
logtyokat is 1átta visegrád. Ugyanaz a tórténetíró: (ugyanott, x. fej.,
98. o.) ,,Néhány helceget az émlíieit András ííának, a eyelmek Ká-
rolynak a kíséletében kijelölt főembelei é§ katonái átal Maeyaror_
szágra rendelte §z&t, mivel elmulasztoiták meebiintetni a f€]ségsér-
tés vádlottait, s egy ideig leltehetóen eeyetértettek e szómyú bűnnel,
melt aki nem száll szembe e nyi]vánvaló eaziettel, az a titkos szövet-
ség gyanújába keveledik. óket aztán a visegrádi várba adtlát át őri-
zetre éspeüg nagy gondossáeeal és ti§zieletadással, iisztességesen
é[átva őlizték, amint inétt a királyi fe]ség rokonaihoz,''

Néeyeszt€ndei §zabados őlizei uián eneedték őket haza övéj}hez,
amikor t,i, vI. Ince k&éséIe Lajos a férje, András meegyilkolásával
eyanrl§ított Johannának vécképp meebocsáiott,

97



l0, § Lajoc alatl vis"grdd h?l!2e|e k"dúezöe4 alakulr.
..A halo_a u,dn a Kis Klj|rolg nególilkoldsáDal szenn ae?k be.
uqlaneböen az iilbbe1 a szenl koraní)Dal kön4gemúón bőrank

.. Azllan abban az egész időczakban, amüor La.os \oIL lr hatalom
blrlokosa. Virágzotl v iceg.áo, és aemcs.k a kirayi széknetye', l-anem
a kozDtzlonság ?álogáL, a szenl koronat js szc"Yt]Flhehe. Emiall nem,
c§ak a vár5t, hanem az atátta elterü]ó várost is igen erős órséggel kei-lett ellátni,

_ Hog} lajon Pa]Po]o8 János íons|anlinápolyi csés-ár, aki l366-0".1
LaJosnoz erkéze|.l, hog] a török fenyegeús pl]en sFgilségéL kéíje, V|-
::9iád* 

jll!_* nem_mondha!om, mivé] rudvalevő. nogy a 1,i.aJ márgyakran BUdán tar,ózkodon, SzAnt:vanyi szeriFl Budá voli a tanács-
vi.egrád akkor ]el, igazán Láro8atoLr, a-nilro-

LaJo§ á ie.gy^l kira]yi mélíó§á88a] §érapodva, két lemzei hival.Ji
ka_rá1 !ei1€.igénybe, TJdvrlevó ug}ani., bogy Magyaror5zág róü\zi-
Vrse]Oir kivül á lengyelék vezelo téIfiaj is idózlAk j'' gyakÁn -lvá-
jlr:§ ücyek mialt, De_amikor Lajos kjlérl á 5or. ú.jábó]. Vj"ecrad
sorsa ls losszabbra fordult-

, szándékun} aIap.,v€ivFL FUeteznÁ\. ha aZ anyjárak, E17.ébel_nék é( a 1eányánal. Má-iánBk a v:sett do]gait sr8;rubba.l iié]nenk
meg_, nöi sa"árossá8".k -jal', Ta]án e]ég, ha annyi eLDoldunk. hoc}a,nók Vifgrádot elhdgyjú. Buoára 1;,Ék á|; gzékhelyüke.; ,;-
ij_T," Ti,,"p mé8 Kárcly és L-jos czókhelyét Kis Károly ]"gyil*ol-
laIAsával szennyezzók bé, ame]yeí a]allomosan e]ókesz'we,'Áinde.
vadság méTÉkei_fe .i müó módon há..Lonák Vé8re. ..Károl) még nem
|_all,meg. innen Vi§egTádra, a váIbá Viszi]<. s oil áülólag;Z ág;ához
l{ uldo' l 

"mse8ké 
Verő lojLoI1a még, Á teslér az Andlás-IFnrpl;mban

n1lndenle]e szeItár'ás nélkül lpmettÁk el. kevéssel aalán, nem ludni,
hogyan, kiásták s éVeken keresz|ü csábitotla á kiváncsi lézcikel,''
Így 

3dja 
elö en ékertü Bonlinj (Dec, T]l,. l, könyv.365. o./, Thuró.zi

maskeppen:..A ügeglád; Vár alat{ a szénlandrás-kolosiorban sok
éven keresáü €]teDetetlenúl fekve, s oszlásnak inddva. az mbe-ri
nyoInoIúság_ha1.1ma( láwányát és á jövendö kirá]yokrak e]éeeé haL
ható pádát és bizonltékot n}tjiották,''

De ugy3nebben az iddben a koronáva] is könnyA]múen bánta]<l
mondja ueyane/ a szerzó, ,,KáToly szé kesfeh érvároi i lgen nopes gl űi
]éqi tanoF, s a tiikon ebagadotl koroná! oda üteFe, Teháia ko;o_
nát elvitték az őIzőheiyéIőt. at<ár az őrök léhasága, aká! valami erő_
szakos cselekmény révén, A hi§torikusok ezek 

"eyik.ar 
** ta:eko-

tatnak, kivéve Révai Pétert, aki azi állítja, hoeriészben fenye;etés-
sel, részbe_n egyesek segítségével Égadták azt el (In Commeniario, deS. Reeni Huncariae Corona, p. 35. editionis nuierae Tlrnaviensis)
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s aá erősítgeii hogy Károly e tettével idézte elő a halálát, iletve
mecgyirkol!aíábár, Azl niszem, az isLeni kegrelem [o]y'án történt,
hogy az akkoli zavaros viszonyok közöti végiil is Mária hatal,nába
került vissza, s az ő €ondo§kodásából a visegTádi §zentáybe.

77. § zsígmóruI, elatt ha,nuetlik vi,seqfád hííe. Albeft öztegae,
Erzsébet elrq,bottlltja l], koronát

Amikor a házassáe joglán Zsigmond eloyerie a hata]Bat, viseg_
Iád tekintélye lassan hanyatiani k€zdett, s Budáxa tevődótt át. Nem
Ludom. nem a Káro]y meesilkolása mialri jogos undor tar]o]La-e
üssza Zsigmondot atiót, hoey apósa példájára ide tegye állandó szék-
helyét, A eyilkosságot a nók úey igyekeztek íeltüntetni, hogy azt
KáToly magának köszönlrette. Zsigmond i§ felkereste visegTádot vagy
pihenés cájából, vaey ha a titokbm t]áIeyalandó ügyelr így kivánták,
ahogyan erről az általa kiadoit oklevelek beszélnek. Közben némi
képpen tovább tiszteleiben á]]ott mind a vá!os, mind a vál, amíg e8}
nőnek a gonosz cselekedete ismét fei nem kavarta. Erzsébet ueyanis,
Albelt ózvegye, páratlan cse[el és vesáeeeté§sel a sz€ni koronái a
Visegrad] ó he]y].,ót Litokban elemellette és magáva] vite A,sztljába.
Erről ThuTóczi íey ír: ,,A kolonázá§i ünnepség béfejezése után I!zsé-
bet ktá},nó a viseg.ádi wár felé veite útját, hogy a kiTáyi koronát
a he}yéle visszategy€, A üár ku]csai és őrzése Garai Lásaó bánía volt
bíz,i/a. Eá az eIőütmérlyt ugyanis a tennévettől védeti magas hegyen,
a Dua folyása mentén, gyönyó.ködtető kilátással, múvészi kikép-
zésű falaklral építették íe].

Fe]ső erőditrnényeive1 az égen bolyongó íelhőketJ a szabad lev€-
gőt, az alsókkal az en íteti folyó paltíát érinti, A régi magyar ki-
Iályok emiatt választották ezt a várat a kolona biztongíeos meeőfzé-
sé.e. Míután a kiráIynó a várba bevonult, a korcna visszahelyezése
alka]ínából b€csapia a könilötte á1ló urákat. Azt mímelte ügyanis,
hoey azi a helyéIe teszi, de asszonyi ravaszságea] azt elraeadva, ma_
gáná.l lejtette el és a íőtisztviselőkkel e nagy kincs régi tartóját az
ott őrizni szokott ho]miktól iire§en pe€sételtette le. Aáá,n a kiráynó
innen a fiával ecyütt Frieyes római csász&hoz és styria hercegébez
menekiilt, az ugyanis nagybátyja volt a gyerrneknek, s az ifjút is át-
adta neki nevelés végétt és a koronát i§ megő!zé$e."

Ennek az elóadlá§nak Timon kéiséebe vonja a hitelét (idézeit h&
IyeR ?3. o.), s peüg azért, mert neú hüetó. hoÉy a fótisztvis€iők é§
te§tőrök jebdéteben helye 1ehetett ennek a csalfaságnak,

§zze1 szeúben Gerhaldus de Roo (Annaüum Au§triacor. V. könyv
184. o.) hitelt ad EPsébet csalá§ának, § igy szól: ,,lgy kéziratos kó-



delben ia]tiliam hogy hogyjn hajlofták az! ,égle, s lrl.§t néhán).
Szóvaj elmorrdom A magyalok a koronái selvensaveibe burko]va, ' ,Loo h, ve_:{ -' ,, /, :r k, "/"kj ,,,,., ./ e:U](, ]o( n1],".y |, _
cséi]ó!e] e]lái,a. iöbb ]akattal zárjá* 1€,

A ldlálynó, aki ezt |udta, egy azonós módo. szövetbe burko]id,( ,, ,l ._}L, .,n Udon, -1 ,ol
! : d- :n-'j ,-pl],,," , ioe ", kor^,a Z

'--, 
( /]' "- ,, f ,,,, ,", n,mze(.'gbo. , llo \ ]/ "rnagye..]r szene ]átiára adták ái ],ebát a bebllrkolt kororát, aki nagy

üg,!csségg.] az ieazi hc]yeti az á]koronál veltc e]ő. s azi D.csén,lr;j.
1,1b"7,.j ,,,b1. ..^ ,, * 9,a, l1"^",t 1,]"p"c,,,,'.
é_i !js\zahe]yezése körii]j gondo\]rodásáró] ií. áz hetyénv;]ó, dc bár
nein $i]i mesye a nók caara je]]emétó] a hazugsag, azt aiig tehet
e]hiini, hogyan, mifé]e h:nyaAság lóvén, vaeyis kőlelesséEük ;nvir3n :b'/\:,a- ,n ó;7, m|a,, ,r ,ó\F,L-d *-. - 1 ,"i, ,k, _'_
a kr}ronát íöcet]enül. ta]raró né]kü] kel]elt megmutatni a bálóknak,
,\ {. k \.v,,, ado l".] ) ,m;o. " : :" . l, j -

Szánonrn. ha szabad cim.ndanom, rni a ié.y, nag}.obb a hite]é,1,1m, ,F "p,1..'"lo,,, /e],\oq . kro." m p",h, ,n ,\,, -,, , l, , á c l"| L,,z]U \o,1-Dl ,\ oe r, r enelL ll
e] Viseerádró} (De rebus gest\ \Vladis]ai Jnge]]o.is, Lib, L p 298,),

tlogy ennek a nag nern .]é!gé tisztázoti üe},nek vi]ágosabb lc-
-,,, "':L" rv, ],,Z .ce'.,,,,,, ld .íl- ni ] l-al:
,,Elzsébet. aki !ag},on ió1 tudta, hogy a népb€D meefoÁant hit és a

|-L " ., D ]"]}, . ,t r,,.^, r ue," ;r ,
cn \:"-:.ldj" ,",o,, "r: 

--, c,roi
I-ászló á]]t , hog}. a koronái. 9mc]1!,e1 róei hit és szokás szelint am,,,, k, 1 o]:"( -, "(.xt, "",a.n,n. ,;,, -,,"] ogy"/Lfa,,] _
hoz 1icrü]jijn aki aztán mlnl. iöIvélves uralkodó a ncpct a maBapá.ijáIa álli|sft. T.hár. ]inLiát a vál pala.csn.kl ncn 

'€]]enkczc;t,

ie]ia.lék a s2enté]],t. ame]yben a koronát nagI iisztelei].e] őrizléIr. s
csak a2t vetie mlgáhóz. a többii, ami a koroLrázá:]i ce.emó|iához tal-
tozotl. oiihag,lta, s kósede]em nélkű] Komárohba \-et|e bc ma8át
afukka1.,akjk nJ'.ílian ve]e. i]lelve posihumus fiálal ialtoitak,'' i;y
:" -. - r,. g"l.,|,- "_} 

"o-dolom .:iRéíei czl .]vasia (idéz.ii helyen 39. s kóv, o]dalBk), de ő inkább Th;
lo'_ ,_( do l.j " B 1l, i a , " ja ,Déc l_.,, lV j.on),, -]3, o],h,y ,b, nl]é q-b-,,,eé \,rkofeL. ,, " rab]u.,.p,\o3) al-
fasógga1 negismételtc azi. amikof n tlóDö!őköst már negkor;;ázták
x,livel ez kcvésbé egyezik a |óltónetirók különböző valenényéve],
szűksóges :tt m.glizsgá]nunk, NIi.]őn Albelt ki!ály Budára jött, mind-járt hírt kapott !z esztergomi éIsekne]r. Pá]óczy Györeynek a ha]á]á-
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ró1, s ennek a nagy tekintáyű férfinak a hatálát gondterhelten vette
tldomásu], Az érsek ő.izte ugyanis az esztergomi vfuban a korcnát a
rábízoti királyi kincseklrel együtt. A király a ki!álynó kíseIetében
oda si€tett, a várat átadta feleségének, az pedig a ki§cstár íelügy€lő-
jével megteklntette az egész kincstárt, s e szemle közben a koronái
titokban elragadta és egy szoleáIó lányának adia át. Azután pedie,
míután miident száinba veti, s szabályszerúen lepecsételt. Albeltet
követte, Budára vls§zatért." Hogy a kolonát nem vi§egrádon, hanem
Esztergomban órizték, s az Alberi tudtával, sőt egyenesen parancsfua
]oplák e], erról VjÉTkozzanak má"ok,

Az islnételi rablásról vi§zont íg}. íI, mert azt sem tartjuL eüal-
gatandónak (ugyanott, 418. o1d.) | ,,Miután véeet ért a koronázási
sze.ta.tás, § a g}iilekez€t sáto§zlott, az anya a gyermekkel és €1ő-
kelók tiszte§ kiséretévet viseg!ádla vonuli, hogy ebben az igen €rős
várban, amelyl}ek palaDcsnoka Galai I-ászló volt, elhelyezze a szent
ékszelt, mert a réeiek azt á]lítottát, hogy ez a legmagasabb é§ legbiz-
tosabb hery a korona őrzé§éTe. A kilálynő azonban, miheM á várba
m€gérkeztek, a jelen]evő valamennyi főurat fá.evezetie. A jövendó
vesályektó1 tartva uAyanis azt szinlelte. hoÉy a koronát elhelyezi, de
azt eiemelie és a csalásnak ügyes véglehajtásában bízva, a nézók te-
kint€tét kiját§zotta."

|2. § Eftsébet ga2tettének köbetkezméwei. Gar&i L,nszló bűfue.
vi,segrád, oirógzósa Mátyás aldtt

Emek az igeh §zerencséi]en e§eménynek a köveikezményei annál
súlyosabbnak bizonyultak, meDné1 ilkább nyilvánva]óvá vált, hogy
azok közöit a megpróbáltatások közótt, amelyeknek Magyarország

kolonái kiteite, ez voli a legveszedelme§ebb, mert a
magyarok és az o§árákok kózótt a e},illölet véres háborúkra adott al-
kalmai (ugyanott, 418. old5l), nagy ménnyiségű aranyat csikaTiak ki
nemzetünkbőL minthogy a kapz§i Frieyestő1 feeyverrel hiába próbál_
ták a koronái megszeleai, ErTól a dologlól azonban máslttt tüténik
eú.líte§.

Közben a Garai László jó hlréből sokat levont a szentséges záog-
gal szembeni rosszinduláta és ea^áes, s ez tetézte a bajokat ca.lli-
machu§.londja (ueyanott 306. o. és Bonfini| Dec. lII. Iv, könyv 224.
o,): ,,Abban a vitában (amidőn a szeniségtljrés t,i, napfén}Te kerüi)
sok vád érte Ga!a' Lász|ót, akinek a hozzájárulásával szereáe úeg
elsőso.ban a kiálynó a kolonit; alig tudták megment€ni szoron$-
tott átlapotábó] é§ a meggyilkoltatástó]. A király ]épett közbe, ke
ze§séget vá}lalt érte, de mégis letartóztatják é§ őrizetbe veszü. Á
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király az.Dban kegyclincj kért a számára azzal, hogy Galai, lnkább
a körüinónyek áldozala vúli. semmint hútlenséget követett e], s Így
ki_.szközölte, hocy harmadnapla szabadon bocsátóirák, A viseg.ádi
vár ó]óIő1 azonban €1bocsátotiák és a helyét,e Sciamacul€i vinczét ál,
]íiották,

ley azonban c]vesztvén a koronát, és idegen embel paranc§nok_
sága a]á kcriilve, viseeládnák m€gszűnr a korábbi nevezetessóge, s az-
Lrián ]lem is igen 1átogerták, amig azi]ár KOIvin },Iá,,yás haialomla
j!1.,'fu n várai nem ]re!_Ásbé, mini a városi ópülete].kcl gazdagítoita
x{e]les]e!] emliii ezt Galeotlo x{Brzio (Iv, Jej, 367, o,): .,\iiseclád a 1ri-
Iát}.i rczidenciának a ne!o. Budátó] nem na8y távoLságra. a Dunához
koze] épű]l az azonos neYú vároJs]r]. A légi királyok is építellék, de
Máiyás kilály mindenr te]újitott és nBg},,szerű épű]ete]<ei emeltetett,
x'Ic|t azollclü]. bog_í mindenkinek gyönyólűsagei okoz szóp épületei
!ci, .],,..an nódon kéSzü]t €1, hogy ami épü]eiek bcosztásába:l a ké
üyeLmei €s a pompát i]]eti. sikerrel vehetj l'el a versenyl a ]-"gképze|-
lebb épitészekke], Az1 teli hjfi]i. hogy á viscgrádi paloták Albcrt
haLá]áió1 Korlin koláie azél't ]ettek e]hanyagoha, hogy eD.ek az igen
dicsóIctrc ü]é]ió kii,ál}.nak ],.gy.i Di]. le]újílani i]leh,e ! m.rgn ízlóSe
sz€rinl alnpjaibó] naelszelúen íe]építcni, jiz az. alnit Bonfini €mlit a
\,lái}ás dicsójtérében (D.c, Iv, \rII könyv 63]] .],): .,visesrádná]. az
eg"vknli lrifál!-ok \.álár, anelJ" jgen *agasnn fekszik. s alatia a kirá]vi
pa].iát is úAv bólitciie s ]áita e] ke|iekke]. halasi!vak]ra]. V3dasker-
tekke]. hogy úgy iűnik, az ép]:i]eieli büszkesógóvel mildent felü]múlt,
Iényes íe]szer€]és. lácas ebód]ők. ía]fcstnényekke] diszlt.tt igen pom-
pás fo]]'.§ók. ii,zes ab]akolr láthatók nt, Aztárr függók€r|ek. s porííl-
nárványból ]rikapzcit s léz ülőhe]},ek]le] e]látolt kutak. valóban mé]
tóak e Korvin n;.gl,s7elilsaeéhcz.''

13 § o]r], iL,lillós lerlísd \|ise!iál]ló1

De Senkj lisztábban ó3 l.j]ágosabban nem íIta ]e visccrádor, min]
o]áh }iiklós, ! késóbbi esztelgoDi é|sek. .,\ijseglád fárosa, ame]yel R
német€k P]iDtcnbule-nak neveznek, Budá],ól n}ugaiía ö mérföld-
üyilc a Duna palijáho7 ,ejiYc, hatálmas, párducokat és cgyéb vád-
állaiolrai rlel,elij erdó:r tövóben tekszik. ,{ l-áros clején, a ke]eti !ész€n
lélesilefiék a kirá]"vi l€zideDciál lt€l!- ru!-ysZelűbb. miDlsem Szó
\'r] ni je|ehr. 1ejezli. disles fe]rfasű ós pazal kiállitású palotáiva1 és
nlás ve]ó.ii ]<irá]yi épü]elcivc]. 

'z 
cgynaga nyúitoti kónyclnes szá]-

]ást négy kir,á]ynak a kiséIetiiklie] eg!-ütt,

^zl 
mlDdják. ]5|_né] js lőbb szobújd vu,,c. kipirja a DuDárá

nyi]'k :l!ió1 lrb 200 ]épés '|ávolsáP.a A kózlreeső terül.l. tehát ami a
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kapu és § vá.os között teriil el, íákkal v8n beütetv€. A másik olda-
lon a reádencia keleti keftje van; szólővel és eyiirnölcsíákka1 ő§zeleg.
Ha az embel a kapun belép, elő§zör 5z igen tágas udvar tűnik §
szemébe, amel}rrek minderr részén Iéti virágok pompáznak. A kapu_
tói kb. 200 lépésre beíeté kezdődik a lépcső négyszöglete§ kóvekből,
7_8 örnyi széres s kb, 40 lépés magassái|ú, It]. egy boltíveken n}.ugvó
udva! van a királyi gazdagsáehoz iüó tágas és nagyszeú bo.pincék_
kel) hasonlóképpen rtégyszögletes kövekből kirakva. Ebben az'udva!_
ban eeyeillő táwolságra hársfákat ültettek, amelyek n}ugalmat áIasz-
ianak és iavasá időben pompásan illaioznak.

Az udvar közepén emelkedik €ey vörös máíványból csodás mú_
vé§zetiel kiképzett klii a múzsák íalagott képmásáva1. A csúcsán
cupido szobra eey mfuványtöí óból vizet présel ki, amelyet a hegyen
'levő for.ást]ól csatolnákon vezeitek ide, Hideg és jóízú, s kedves cso-
boeássa1 {üt le a íecskendőből egy márványiálba, onnan pedig eey
kelek medencébe, Ez a kút magának Mátyás kilálynak az utasítására
(ő késáttetíe ueyanis mildezeket az épületeket, amiről beszélek)
borral íob.t, amikor diadAlünnepet taltott, mégpedig amint az öre.
eektől ha]lottam egy§zer fehéI, másszor piro§ bonal, A bort feljebb,
a hegy tóvénél mesterségesen vezették be a csatomákba, Maga a ki-
úly tavasszal és nyáron ezén a helyen napozott a nyló virágok köze_
peite] így élvezte a jó leveeótt iti reegerizett, s néha itt ha]lgatia meg
a követeket és adta meg váa§zait,"

visegrád tehát a 1eck€[em€sebb és a 1eejobban felszelelt tar_
tózkodási hely voli minda"ok között, amelyeket a magyaj kiráyok

De fol},tátja oláh: ,,Me§ánek egy történebő], ami €zen a hely€D
esett meg, s éppannlla nevetséges, mint amennyire nevezei€s, A tij-
rökök egy követe, miközben - amint szokás volt _ a váJosból a ki-
Ély udvaron€ai a palotába vezetiék, hocy előadja követsége cáját,
a kápuban, ahorinan egyenesen !áátott el-re a függ6udvá]rra, egy kis
idő.e meeállt és megpi]tántotia e hely báját és fenye§ségét, s az al§ó
és a felső udvuban, ahol a kiráy volt, a seLyemben, ezüstté1 ós
arannya1 átszőtt ruhákban a soka§áeot, akik közüi legtöbben eziist
kardöwet viseltek (ami a mi maeyarjaink szokása), valamint arany
Dyg}láncot, a csodákozástól és meglepetéstől annyifa meehökkent,
hogy a kóvetségéről megfeledkezett, és amikor a lépcsókön a kiTáy
szlne elé lépett, s annak a küseje miatt _ úéri rémületet keltett
azokban, akikre nagy és vérben foreó szemeivel íátekiltett _, a fáe-
lem, amely mlá. megelőzólee efu.alkodott íajta, mindjobbe haiár-
mába keríiette, s így hos§a szünet után csak ennyit tudolt mondani:
A csá§záI údvözól! A cslá§záT űdvözö}! AmikóT pedic a kifály azt kéf-
deáe tőle, hogy ezen klvül mit óhajt. semrnit sem feielt, A ktály
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]áf.,a .nnek az emlr€].ek az osiobaságál, a n1ellette á]ló fóuraiüoz
ig]r szóh:Láljálok, hoAy nic§oda balmok iámadják meg a mi ós más
keresztény rualkodók országail) h! a kózü_Éyekei lé]vá]]ról kezcljúk,
d. amenn],''ben íaiiam á]l. iAyekszem ezekel a vadá]]atokat megzabo-
]árni. Deh.gy szabadon gá.ázdálkodhassana]r, Ila nás fejedelme]r is
fé]l.ten.ak a ha!},ágságukat óS a belsó eg],enet]enségeker, S urr-yane?t
cse].kednójr. jó] ái]ne a kcresztónyek iigye, Azutá. n.gpalan6o]tl1,
hogl, a kövctet vezessék a szá]]ásáIa, }'I€nj, rnondia neki pih€nd ki
nue1.] Amikor aztá. kóSőbb a király vjsszahtratta, közölte vcle,
hog},n.rjen hazx ós jel.nts. ulának. hogy másikai kü]djön hclyette.
aki el tudja ]átn1 ki]leii tisztét. lgy kén),szerú]t szégy€lszenle visz-
szalérni. bár a kiíá]}, mé]!óságához képcst gazdagoi megajándékozva,

Irzekei nem a]iarian1 e]ha]]gal-ni. még ha ncni is iartoznak sz.ro-
San á tárgyhoz," Áz !o]t t i. a Mátyás szotása, hoey udva.iasan báni
a küllö].li kö!€iekke]. ce ki is plóbá]ra ókct, hogy alkalma§ak-e ti9z-
tűk €]]átására Diztos. ]rog.,- jg}, csele]iedetl a ioröLiöLrk.l, sői a lengye

1,1, § 
"t 

l.i/ós 1.19lor.is(

])c rnée.nnóL iőbbc: is nond o]áh e hel], kedvességólői és,Jé1-
s2erűsé8.rÓ]. Íg}, ecsel.]i innak ál]apotái] ,.Bent. az udl.a! o1dalánál.
e hegy |övéb.]n. kissé eme]ked€i.tebb helyen áL] egy igen bájos ká-
po].a. mozájkkövekke] kiía]rva, min! a]rog], a többi épülei is nagy
rószben, B€nne eg,v óItókes ha.gszer, amelye1, ]rózönsóg€sei orgoná-
ia]< n.vczde]r, .züstsipokkal díszitle, azonkivü] a szcntsagtartó és
hár.m .hár sz.brokka] és képekkc] a legliszlább a]nbáStronbó1 ki-
n]]n].átva Innen ]r€]eire a csodá].ios mú!éSzltlrl elkéSziteti kilályi
pa]o1a n"rú]ik kétlelé,

Az.,Qyik úton a hosszLi pá]o.ába jutunk, alne]}' lij]é a hcey Da,
gas]jk, l másiko]] pe.]ig nZ épülelek a]só lészeihez, Iit is e!]y ki] ud-
!al kijzeté. .g!, alabásllon \úi em.]]redi]r ki, ezl egy DáIván"vosz]o
pok tillt]l ii!.|oil kölsóLány ö|.zj, am,Aly a nyáIi nap hele e]]en nyúji
véaé]met ,\zután a2 éPületek észak ielé vlnulrelr, s 1,égúl nyugatla
J.rdulve iérnÉ: vj,.szr lblnkijk mind 4 szé]es rrederb€n hin!p.']y8ó
]l,rnárn uglána]! ki, A szem]ó]ó]r számála cz ige]r báj.s ]átl'áDyt nyúji,
kü]önösen, h.1 i5l:ei a Duná! túl, I nénct telepesek á]ta1 1akol1
|jar.s vá|osira ielrintenPk. E vá|.s fölöil eg:/ inkább hosszú, minl
.]agas i]egy ene]kedik, ós Áz egélz s2ó]óve1 !at bcbolitv.], A kifályi
l.t|ar iekvésénelr bájos .,,o]ta mel]e1.! o]},a. óIiékes épüietekkel Ya.
e]]án,a. h.!J viian lelii] kü]őn;n€lr iú.ik bárr]e]y olszág é!'i]eleiné],
Bá.ho] is jártan . napig so]lascD lá|iim haJoDló disresen kikóp
Zeti épL]]eteket, csak egyedü] Pári^ váIo§ában azon a h€]!e:]. amc-
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lyet a nép a -parlame.t üdvaI.-ának nevez, aho1 igazságot szolgáltat_
nak és a király úgyeit táreyarjá]<, oti láttam egyetlen o1yan szobát,
amely €zekhez és a budái épüetekhez hasonlóan aralyozott táblaké-
pekkel van etke§ziive, nzeket é§ máS eeyéb díszes dolcokat figyeltek
meg, vél€rnényem szerini a nagyszombatJak, amikor ijnnepólyes sza_
vakka.l a vár leliűnő képéi így írják lé : .Táguljatok kiráyi é§ helcegi
paloták, visegrád van jeienl Táeuljatok, vagy ha van ónbrahnatok,
muiassatok 350, egy kjmbbe épített takóterct, s pedie majdnem mind
aranyozott táblaképekke1, Nylijtsatok négy killil}Dak egysze!.e tága§
szá]lást! Mutassétok tárgyalótermei.et, díszesebbeket, mint e],non_
dani lehetne, Akariok még tóbbet? Mutas§aiok fe1 fúggőudvarokat,
csodááLos múVeszehel kiképze'l a]abástíom márvány kLialál, ame-
lyekb€D úajd pi.o§, majd íebéI bol folyik, amikol Mátyis diad€l-
ünnepet ü1._"

Ezt a kevély kihívást csak az mondhaita, aki isrn€rte viseerád
fényét,

De meg kell ha]]catni o]áhot a viseerádi vár küó éces kivát-
sága felől is, mivel ez ad száltásr a koronának, sőt normá]is köúlme
nyek köátt annak örökö§ tariózkodási helye.

Így szól: ,,A királyi udval fölött eg,y igen magas, sák}ás heey
c§úcsán, ameb.]lelr az o]dalait erdő borítia. mint valami madárlészek
tű.ik szembé az igen erőssé kiképzeit vár. Ennek pam.csnokái, ó§
szokás szednt az ország €lókelői közü nem egyedti] a ktáy mecíte-
lése szrint vlálasztják, hmem az egész o$záe. Beme &zik a koro-
nát _ ame]yet most szentnek nev€zűnk , az orszáe kiviltsáelevelei-
vel é§ egyéb j ogosítványaival.

Ez rnindenütt fa]akka1 van körülvéve, A két előkeiő urat ságon1
esküve] kóteleák arra, hogy e várból a királyi ekszert a falak áttöré-
sével, másképpen ki ne vigyék, mint az eeész orság és a ki.ály együt_
tes elhatározásábór. Ez pedig akkof szokott meetö.ténnl amikor a
királ}t é§ a kiláynéi megkolonázzák,

Ezek az előkelő urak áüítják ki a váT két pa.ancsnokát, akik kö-
zű az eeY,k lé] esáendeie kőteles őriai a koronát, s az €gész idó
alatt élete veszélyeztetése nérküL nem teheti ki a ]ábát, Ót aztán a
tálsn váltja Je], Ibbó] a várból egy ia] vonli ie a hegy meledekjén
egészen a másik várig. ame]y a Duna hu]]ámaival íékszik §zenben, s
ezt yizi várnak nevezik, I]nDek a falai kötik összc a kiláiyi udval 01-
dalában Je]<vő csodá]aios bájú ker].el és magár az udvart a várossal és
védelmeli azo},:at, Iz í.]1 a]ikor l tirn;k és a városnak a képe,"

l]zérl val a2, hogy mi magyaro]r mlért búsuiunk e várnak ós vá-
rosnak sor,qa nliatt, há ugyan elég íái]ainunk azt, amil sohas€m ]ehet
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15, § Á k.],oDo őrzésér€ ,-aiatkazó ,úiabb fendelhezés
A koíona safsa MőtlJás hdláLa útán

Miután Fligyestől ?000 aranyon kiváltoiiák a szsnt koronát, is-
mér vlsszatéri viseerád réei íénye (Bonfin1: Dec, III, x, könyv,532,
o]d,),

Jó]]ehet ugyanis elóször Budára Yirlék és r, otlaDi ,árbln rei-
l,"iték el, amint Bonfini ernlí].i (ugyano+,t, 53!, o,), mécis n Karo]l éS
Rendek elhatározzák, hogy az őrhe]yen ke]l e]rnktározni. Az o]vasó
]redvéét ide iktaljuk ezt a haiáloznloi (Corvin },Iátyás IL deklóium,
!, ic,)| ,,\Iirel mind mi magunk, mind a főurak és fópapo]r, mind pe-
dig az ország eeész köZönsége tuclomási szerz€tt arrólj hogy a szeDi
koronát méliailan ólzése tolytán hogyan és miképpen idegeníteiték
e] az orszáB-bó], s enoek az elides-cnítés-ábői kifolyólag aztán he]yle,
hoz]úrat]an k.hi, knlondhaiariln Zsarolásl és solr egyéb kel]emetlei-
ségeij szen!,edcti az olszác, lrlig véeü1 solr fáradságga] és vcsződsése€]

, o, roL, -_de óZo...aj.-ó../ óé\,p óme pe-lál r,- lié ,|,

szászerezték a ko.onái, NIi lehát a ÍŐpnpok Ós fŐLrrak. valamint orszá-
e:dr neme\§ógének egyező akalaiÁYaL akarjuk, S ez köielességünlí.
hogy ezen a helyei gondos]iodjunk a szent koro]rának illő megőrzé-
séló]. hogy az], a szolroll he]yeD. alra alka]mas sz€mélye]< órizzék.
nehogy lLz (amiió] Isten ófjo!) újbó] e]icegeniitessék,'| Így szó] a vó9,

ilzulán a kolonána]r csak lövid j.lejg adol, szá]lást a budai váf
A ko.ona vis§za\,áltása rrlán ug]-anis a következő, 146,t évben, uá,
i)iás ie]avlllsa uián. viseg.rdra vitió,r. S czzc] mnrd a íár fégi di-
csósége, rnind a !áros hírneve újbó] ellrezdódött. A ki.ály ugyanis igen
g],ak.an !.ndégeskedeit iii és az isteli zálog.'| i5 nrgyobb és lig}.el_
nics.bb eonddal óriz|ék e h€lyer \iisegrádlak e, i szeren.sés helyze:c
núdaddig ].art.tt, !n:g Nláiyis élr ]íinthogy azoDbaD ő B-Ácsb€:1.
14!ir-be5 élctót beiejezie. a fcn}..g.tó !é!zei Szolongal].n ! Dlagyaro]l
ügyéi, s az egész nép. az olszág, s íg}, \iiseg!ád sorsa is ig.n losszla
lotdLrli, llindenesctrc j!Iát}.ás. aki az elköletkezencó v€szcdelmekke]
tisztábal voli, hogy {iának, a sziléZiai ág_vasátó] szárnazorr Jánosnak
a lrilá]yi né]ló§ághoz vezctő utai rrrectefemlse. a kofonál, vagyo!át,
kjncslálá]. És minden \.árál mál előbb rá'testálla. siít mind.n vár pa-
lancsnokái és az €1ó]r€]ó uIá]. nag), réSzét a Jiá hűségéle íelesketi.
(BonJúi] Dec I\i, könvv,659, o,), Jáüos iehá| a hata]ülában ]evő 1,á
lu\a| erős ólségcel lncgcrósíi1. n.hogl-az d.rüljön ki. hoer ai_!ja há-
iála után á saját tLur]rasása miai| e]mu]eszt vllarnit BrLda után elsi_
solbán visegládol, l ko]rona ő.helyét, Ezzel aZ e]őle]tilásál,ai azonb!]]
nemc§ak hoey nem jutoit €lőbbl€. ha.em aztán a király.ág rcné-
níótól nregf .sztía, .ze.enc]_Ál]én d!]cokbn kel.e.ede'"t. amel),e\ követ
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keztóben az apjától kapoít kincseket nyomorúságos módon e1f€csé-

A ki!ályi tanács ugyaíis, amikor a trónt kérte, világosan mee-
mondta neki: ,,Nehogy úgy tűnjék fel, hogy az elők€ló urak Mátyá§
halhatatlan éfdemeiről megféledkeztek, a teendő király náa csak ala-
csonyabb leIldú lehet.'' szerződést kötöttek vele, hogyha a kiráyi ko_
ronát és a kiTályi vfua}at önként átadja és az előkelőekkel egyetért,
megkapja Boszda, Horvátorszáe és Slavoni§ kirá}yságát. s mindaá a
váTost, falüt, kincset, tDadalmat, amelyet apjától örökölt és király_
nak ismprjk el, (Bonri.i ug\€no'l, 664, o d,)

Úgy láLszotr, hoey d reg is e]égédFl: ezekke] i fetLéleLekke], de
a párthivei felbiztatták, hogy ne eeyezzék bele, főleg, amikor Zsie-
mond pécsi piispök és ííjlaky Lőrinc herceg iámoeaiásáva1 az ó ]an-
kadó p&tbívei új eíőré kaptak. vá[alta tehát a legnagyobb vesze-
delmet, de Sárvímé1 vereséget szenvedett. Beatrix királynő békí-
tette ki, s vette rá nagy nehezen, haey a megegyezésben íoelaltakat
euogadja. (üeyanott, a 669. oldalon,)

76. § A koranát KofDin Jánas knadia a kirúla hl.Dehl,elc

De a koronát még Balázs, a budai udvar várnagya a János nev+
ben vi§egíádon taftotia, niközben az e célra ös§zegr-űlt fóula} TrIá§z_
lót kirá]tyá kiáltották ki, s ő egy dí§zes klildöttség álta] iörlént meg,
hivás után csehorszáeból Magyarorszáel§ jött, Testvérét, Albertet,
mint tlónkövetelő társát, vele eeyezsécet tefemtve, a királyi méltó-
ság reményétől meefosáotia.

Ulászlót és melette a főurakat elsőSorban az izeatia, hogy a ko_
Io.a úég az ifjú KoNin birtokában voli, § könnyen akadáryt görűt-
het a koronázás elé, ha előbb valati más kicli}arja tőlé, Ezért nyom_
ban viséerádla kü]denek két eyalogospalancsnokoi, hoey a koronát
kiköveteljék, s ha azi azok, akik őrzik, nem tennék meg, nllt eIő_
szakka] lépjen€k fei, Balázs előszöT makacsul megtae3dta az eneedel-
messéeet. Ene a váat §zoTos o§iromzáúal veszik köriil, sót iti-oti
az ostrom is eLkezdődik, Ekkor azonban Balázs, aki a várat az őrség-
gel taltotta, veszni 1átván a Korvin ügyét, s mive1 s€gító csapatokat
sem kapott, többek tanácsára orbán égri és zsigmond pécsi pii§pök_
nek Kolvin beleegyezésével a várat átadta, nehoey a haza örökös e1-
1énséeének tartsák. (Boníinil Dec, ucyanzon kön}.V, 6?3, o]dalán,)

Ez volt a maeyar kifályok alatt viseerád első ostroro, s ez telje-
sen €lítélendő, mivel a szent korona miatti polgárháborúban €sett
mec, Ugyanebben Jz idóben u8yanis. amja á korona órhplyÁt oslro-
molták, előszöI Bécs, majd Ausztria többi része is elpfutolt a magya-
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roktó1: rehái már je]enrkezick az e]ője]ci annák. hoay mik köveikez_
nek be hamarosan Mag,!aroNzágon.

K,:ilőnben aug,lszius 30-án a koronát a zágrábi éISek fópapok_
nak és ióulaknak ünnePé]y.s gyü]ekezetében vi§eerádról Budára, a
Bo}doAass2ony temp]omába szá]]ittaria Nla.jd miután A szertaliást e]-
!égeztók, a kót )neevá]asziolt koronaór. 3kik közü] az e§,ik Báthori
I§iván vo]t, á másik olbáü eqri püspök, diaclalszekéren íeteme]l kéz-
ben iartva, az elókc]óek lagy csapalának ós ma!árak á ki.ál}nak
a kisóletében i ko.o.ál a királyi várba vjiték: oti rakták e] a koro,
názáS j.tpjáig. őrökei á]]j1!,a nel]éjc " ]]2€k Bonfini szavaj (r,ÁyaLroit,

ói6. o.),

i l' § A horcnd őEésé|e |ö|Dé|I!t alkaíMk A kaf on(őúk

Vélafe mellkolonálták Ulászlói és a megbéké]t Magyarországon
tijrvényr aljro|rlk tx,ró]. hogy a k.lonál a sajái. szentélyében ke]]
ólizrli Az úi királJ* §zámála €zi i]yen módcn jrták eló: .,Továbbá,
hogy az olszág lrolonáiái a lópapok és fóulak kezébőt semiléle
iilügy vagy kereseli szin a]att éS sem készalrlrva, sem fondorkodva
ki n€ vcqy., hanem hagIja és engedj. meg hoey ázi a régi szokásuk-
hoz és szabadságu]rhoz képerr, azolr tartsák é§ órizzók, akiket e célra
bizonyos számnal sajár kebelűkbő] ggy érie]emme] megválasz|anak
as kire!delnek," (II. Lnászló 1.192, i\:i dekrétuoa 3, |c.) Így köi€leziék
elrlror l.e..]ek a királyt,

Lgyuezer .|2 olszágg!úióseI1 megelósjletlék viscgrádnak azt a
ki!á]tságái iS, hogy aZ orrzáÁ lrincseinek is eZ a2 óvóhetyc. s róla a
ioronióli]k g.ncoskodjana]. Ez_énlriYü] a lend€k küiön iöNényben
(Llg],-a]itt ] |c)]iiDrondtúk, h.g}, a Mátyás á]ta] Dgey.]f rLratom á]á
vcteil }Iorlaclszágot. Szi]óziát és Lusatját ,!reg keu tariJni. !]e]to8Y

a2.kat a ler'J]€tekei m.ggondo]ailanu] eLidegenitsék \íagyaIor§2ág
]<.lonáiá:ól, I]gyútial |2]. is e]ójrják, hlgy ha e terü]€ieket cset]eg
készpénzzc] Lnáitanák,.ikkor ezt az cqós2 ősszeqer a ]roronaó.ök ke-
zélc l,e]l ac]ni, hogy azok viscgrádon. a kolorrn nre]]ett az olszá3 szük-
sóg]elé|e negórjZzék,"

Akkol Pedj3, aninr lcDteb]r n1á],i.]t úia sZó. a ]roro.aőrök: or-
bán €4]j pi]spök és Báihori István Ó].er Ist\,án szerémi püsDöli és

Bál]rol) Ald.ás, majd ii']ük e risztsége! eh-éve, Zápo]y.1 István és
Tamá3 g,vóli p;spök kö\,elkeliek e Dróltóság betöltósében Révai Péter
szelnri (]n C.rDentario S. Coíona R, H. p 59 seq,) mjnd]<eitőnck
Némlri Ko]os 1-á§z]ó voli a várnagya, i]].tvc a vá. helyeties palanc§-
noka Ó, i,i. Révai megődztc számunklá azt a lormu]ái, amellye]
a két úr.ak ]1]jségre kötelezte magát, x{i úgy gondolilk, hog_v nind
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a keitői ide i]rtatjuk, hoey a kívüálló olvasók ismerjék meg, micsoda
íogad§lommat és eonddal őriziék eeykol a magyarok ezt a fenséees

18, § A úise!]ú,d,i Dóf aárnagaőnak eskülonnájd,

Az els6 formu}a pedig, amellyel Tamás győri püspöknek fogadott
hűségei, így hanezikl ,,Én, Némai Kolos László, a visegládi vfu vláT-
naeya e]ismelem, § ezel az oklevó[el tudomásáÉ adom mindent i-
n€k, atit ilet, hogy a Krisztusban tisztelendó aty.iE, Tamás győri és
választott egri püspök a famiLiá.isai közü engem tett me§ e visegrád
váI várnagyává, s jelöli ki a szent kolona őrzéséIe, Ezért neki ke_
.esztény hitemre e§ émbe.ségemre hivatkozva ígérem és az é16 Is-
tenre, a Szűz Máriára é§ minden szentekre esküszöm, hogy az én
püspijk ulamnak ettől az időiől fogwa hűségesen és tiszte§ségben szol-
glílok, a nevezétt várat és a szent kolonát húségesen órzöm é§ meg-
tafiom. Ha pedig az kjrténnék, hogy az én pti§pök uramai akáI a
h§lál, akáf a balszerencse kelitené hatalmába, a viseerádi v&at és a
kolonái az én uram Észére, helyette ti§áelendő FeTenc budai pré-
post úrnak, áz ő t€stvérénak ólizem meg és a szent koronát arró] a
helyfől, ahová azt az én üram Nagy§ágos Zápolya István szepesi sr:óf,
Magyaror§zá§ nádoráva.l együtt elhelyezte, tüdta, akalata és kileje-
zeit be]FegyéZése néLkü] hohasem TozdiTom ei, s nem lPsz-m rá a ke-
zem, s azt sem a király őfelsécének, sem a főpapoknak és báróknal<,
s sem senki má§nak ki nem adom. Ha pedig & éD püspök uam, il-
leive az említett e§etben a mondott Ferenc prépost úr, tólem a várat
és a szént koronát visszavemé és enÉemet innen elmozdít ós más-
hol hélyez el, minden kiJoeás és e[enkezés és iidgy nélkü1 vissza-
bocsátom és visszaadom. Hozzáé.ive azt, hogy sem az én pü§pók ura-
mat, sem az enrlített tesiwéIét nem vagyok köteles a várba annyi
emberrel bebocsátani, amenyivel nálam é§ várnagy tár§amnál, iletve
a hozzánk tartozókná] erősebbek és hatalmasabbak 1ehetn€k, s nem
vagyok kötele§ több katonát befogadni, mint amennyi elrendelteteit,
i]]eive amemyivel táfsam, vagyis a nádo! úr váínagya egy bizonyos
idóbea reldelkezik.

Ha mégis meetöfténnék, hog-y valaki a hatalmások közü1 a vláJat
megostromolná, abban áz esetben az én iisztélendő ulam és aZ em]i-
tett nádor uram, iüetv€ tiának nagysáeos János uTam embereit
egyer ő szimban köteles vaeyok az idő §zednti táTsammal a vár vé_
dehnére bebocsátani, S aiogyan köieles vagyok € viseelád váIa és á
kolona őrzésére és megóvásfua, üEyanaza} a húséeee1, amellyel az
én püspök uramnak és következésképp Fercnc úlfral<, a te§tvérének,
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,lrgyanlzonképpen kötelezem magaD a nádor úrnak. j]letve fiának.
János úmak, E iekinieiben semmi többel ncn tariozom püspök uram-
ntik ós n,A§.zet| iesh,órének, mint a nádor úrnak ós a fiának. János

Isnróielten esküvcl íogadom ós ígéren, hoey mind€zek€t a már
emljtett ke.esztén!- hjlemrc ós emberségem elve§ztése ós örókös Éya-
]á,iri ós hitszegés telhe rnel]eii á]lhaiaiosan és rendii]etl-"niil az ón
piispök ulan)nak és tesiíéró]rclr ne-,.,"Zeil Felenc próposi úInak meg-

E do]og hiie]ére és megerőSjié§óIc ielcn ]eve]el a sajá| nenesi ci
n1cremct ábr!íZolÓ p€cséiemme1 ellátva a2 em]iieti pűspök Ílmak. il-
]etó]eg mondoit te§tvérének átadtam, Keli l1z €nr]íteit visegrád vá-
rában, .rz [rr 1,|93, él.ében," !bbő] sok mindeni meg leh€i tudni, s ezek
közül a ]eqJoniosabb. hogy TemásDak és Tsi\-ánnak helye:tes€i vol-
tek; anlak a testvére. Ferenc budai pfép.st. ennek pe.lie a fia. János,
a későbbi maEyal kirá]), va]ószinúen efe nézve aZ orszáegyÚlésen
iörvén}t tilkotiak, D€ az is kic]erül inncn, hogy a \-ámaey kivéte]es
f.lhal.lnazá§§al l€ndelke7ett. milcl nem 1.o]t köie]€s kaionlíkai an-
!á] nag:,,.bb számban a \,árba beboc§áianj, mint amilyen erejú az ór-
sóee,olt, A k.rona óüésér€ keiten voltalr szám sze.int. s e2i a szo
kási a mai napiq is taltják, ámint azt e]mondtam a poz§onyi vár tör-
ténetében (]L kötel Tx, feiezet, 112, s kóv, old ).

,\ 1!. § báa ]rözli Némái Ko]ós Lás?lónak a loAadatmá!, amelyet zá_
po]wa Isi!án. i]]elve lia. Jánös számáIa teii. ]1utaiis mutándis ie]i.-sén
azonos a2 élőbbiv€],

20, § A szent lrorofld sDísa a mahdcsí úsz után

Ez Vóli tlásdó alait Yiseqrádrak és a koronának a sorsa, Min-
denescire minden nyugvópontla juioti. aníg a mohácsi véSz a nem-
zel_p]j az esész vidékke] együtt íél nem fo.dítótta, Hógv abban a há-
bolltbJn viseAráddal. ill€ive á koronávál mi törióli. annak nyomái
nem ialálom S uq_vanezt mondia Révai PéteI isi ..De hogv viseelád-
r l koror" or'"'v nek mi V^'l , sor"r óbbAn lz ie, n §/n-ón qÁt-
1en háborLlban. arról mél}.en haltqatnak a történeiírók," K_Átséctelen
ázonbán, hoEy a szent korona akkor a iörö]rök püsziításái kik€rülte
Isien qondviselése folyián, aki azt nekünk juttatia. De azulán ncm
kevésbé csodálatos. mini nyomoúságos módon hányódott. NIi e szeni_
§éges zátog só!Sáró] másutt, áz intézmény macyalázatánál emlékezünk
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meg (ugyanoti, I. kötet v, íej, 333. s kőv. oldalain). Elegendő volt azt
fáj}alni, hogy János koronázása után visee!ád sohasem látta viszont a
koíonát. Természetesen a vár helyzei€, amint z óIseeétóI megfosz-
tottálr, ro§sza íordult, amint erlól lejjebb majd megernékezijr*, De
beszéljiin]< mosi már a wáosról macáról, Korvin Máwás azi a ke-
Ie§ziény iölvényekk€1 is eltenkező szokatlan kiváltsácokka] ajánde-
kozta mec, A rendek azulán ezi eliörlendónek ítélték, mivel úgy lát-
tat, hoÉy a bűnök büntetlen§ógét segítette eIő. Az e tárgyban kiadott
1492. évi.endelkezés (102. tc.) így hanezik:,,Az a kárhozatos §zabad-
§ág, amelyet visegrád városának néhai Mátyás kilály engedélyezett, az
nevezetesen, hoey a vá.os poigárai közül senki sem kötele§ bárkinek
tőrvénfi ánni bármely kiháeás, de m€ adósság miatt sem, örökIe el-
törölteiik é§ se:nmisnek nyilwánítiatik.''

Azon n€m lehei csodálkozni, hoey éz az igazságos kiráy, aki a
bűnt a leg§zicorúbban ii]dözte, elkövette azt. hogy ennyire elengedje a
gyeplőt és álkalmat adjon a ható§ágok seínmibevévésére, Azt hiszeú,
ez az ieen deIék kilály nem a sáját akaratából e§ett bele €bbe a nagy_
lelkűségbe, hanem a,po]€árok vették rá és vezetiék fá!e. sűrűn mee:
eski ugyanis, hogy lavasz emberek, akik gyaklaI veszik kö!üI a Ie-
jed€lmeket, hízel€éssel a saját és §okszor mátatlan éTdekeik szolgá-
latáIa állítjálr.

A rcndek nem eléeedtek meg azai, hogy egyszer megalkották azt
a tőrvén},t,8 é!,ve1 később meeismét€lték (1498. évi 39. tc.): ,,viseg-
rád vlírosának és ta*ozékainak, valamint Damas vára tariozékaina]<
a sabadsága, mive1 az orszáe szabadságát sérti, ec}.szerű€n §zűnjék
mec.lj Aá hiszem, hogy a visegfádiak e töNénynek eüen§z€eütek,
azért volt sztikség a megismétlésere,

Másküónben viseerád vAlamikor azok közé a javak közé tarto-
zott, aTAelyeket a koronához számítottak, s az olszáe beleegyezese
nakíil maguk a királyok sem idegeníth€tiék el. így olvashatni ezt á,
1514. évi dekfétumokban (3. tc. összevetve a 2. tc-vel). A nyolc sza-
bad királyi váos, valamint a kunok és jászok emiítése után: ,,Nem-
különben visegrád á két ságettel, vagyis á visegrád alatt egészen
Meeyerig elnyfló chepe] és Kos nelri ságet€k}el.'j Sohasem tariozott
tehát a szabad kilályi városok közé, ahogy azt néhányan gondolják.
ügyanezt meg lehet tudni az 1518. évi töryényekből is (14. tc., ahol
Ro§ sagetének neve, amely az 1514, évi 3, ,tc_ben nyilüánvaló téve-
désből Kos néven verepel), ahol a szieetekket eeyiitt II. Lajos kiíáiy
konyhája elátására rendelik viseeTádot,
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2t. § á !dl és !áros fáltozat.s sorso

l1áI a]rkol hanya1.10].t Visegrád szeIcncséje, amiko. lí, Lajos h!-
1.1]a utá,r a szeDi el.lr1"\,ét a várból szánűziék, majd pedig, amikol
j,ji]ehei |e]jcs joggá1 , nár e]ótic negnyilbá]iák a város Szebadsá-
gái, .!,zu.ián azlán nr]rdcn Iosszebbra fordult, iJtán ugyanis Szo]i
mán elnrlialta Brdát, viseg.ád scnl úsziatta meg száIazo. A tőló-
kök her€ryós^,e meqpróbálkozta az osi.omáva], de ezt a törekvé-
sükcr ncm k.ronáztg sikel, A töliéneijró azt mondja (Is|vánlfy vIll,
kónyv, 132, o]dal). hogy ,,viscgrádot, ahol a magyarok a szentnek neve-
Zeit királyi k.lonái őt,zik régió] logva, ázok a reDeie barálok, akik
a nosirai koné3iumbó1 az c]]enségtói va]ó fé]iükben itr húzták mee
iiragukai, e bj?tonségosabb he]yen, bátran. nagy vi!érSégg€l védetmez
ték nÉhány parasziia] együti." A Pál tcsivéIcknek e kiváló cscleke-
dctc mó]tó ar.a. hogj- ázt az egyházi féríiák köv€s§ék, amikor a]kalom
adódik .á, De vaion bcni vo]t-e még tlkko. a válbai a korona? Kói-
]cm. miYe] 1stvánfiy szerirt SzoiiDán táv.zása után János sok kérés-
S.] kölnyókezte m€g ]io]1ógáját Per-Án],,!l, hogy a hjlahl kereséséi e]Ó-
segi§€ ér a koronát a koronáZásboz bíztositsa, Dc hallgass,Jk meg ma-
gát az íIót {Ix, könyí. l3,1. o]da1)] ..János a Demesek közú] sokar
ijsszehív Tolr.Ljba, clsósolban Perényi Péteri, aki neki a liscéIádi vá!-
ban. a ko.onaóúésber iársa vo]t, hogy ór tiikon sok rábeszé]ésset és
haialmas igéretekke} a mága pá.ijára á]]jtsa, Pelényi, amidőn a mo_
hácsi csatábói hazafelé meneküli. Pálóci Antalnak. aki abban a vész-
ben ör(jkős hát.ahagyása nélkú] e]pusztrL]t, a várái és a váIosát, Sá-
..spatako'! Iegyverlel e]foglalia, s úey iúni, hogy a vajda kérésének
aiko! ies2 eicget, ha ezl ! tö.vén_9ellen€s fog]alását kilá]yi iekinté]y-
L-,-e] jóváhagyaiia, nieli úliilcenképp-An ez| szeleiie !o]na elér.i, Níi
dőn !-.hál a vajda cbbe kónn}e5 beleegyezett, Pe.ényi nem kevcscbb
nlg!-ravág_vássa]. miht kapzsiságea] n.mcsak a kolona bi.tokába jut-
teiia, han-.n azookivü] Dég szer roli abban is hoey a tóbbieknek,
akik oü összejöttg]<, azt tanácsolja, hog, !-eldinánc Jőhercegn.k, a
Lajos trő!él,e, ,1.nna férjének fél.e:ótelévei. a lajdát kiáltsák ki ki
rá]]yá." Tehá! vagy vcle vo]t akkol,a korona. vagy la]ani viseg.ádon
kílri]i he]yen ó.iz:e titokban, .{zi o]vassJ]r. hogy ug},a.ezzel a kapzsi
előzékenysóPge] iálgya]i Fcrdii]á.dda] is (ügyanott. 139, o.), vitáso-
san b.szé] ellól az iló, amikor ]€ilja a ko.onázást] ..}'Iiután Pe!én"vi-
ve] megegyeztek ós ó a korDDál e]óad|a, Várdai Pá] eszlergomi érse]r
kezébó: !zi r:iinepé1):es.n e]fclgadta, selnnit sem hagytak c] a vidám-
stlgna]r as a jólrcdvnek je]ei közü], amik i]yen űnnepé]yes a]kalmakkol
Szokásba. \-o]tak. Perényi aziá. azL isnét átv€ite m.qőrzésre, de nem
Szá]]it.tta \iiseg.ádra, mint ahog}, katel€ssége ]ett vo]na, hanem a jog
és a |isr!e!só? cuenare naááná] ],a.totia. miutá]1 lerdinánd ezt neki
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bizonyos okok miatt elnézte," Ebbőt azt gondolom, hogy miután Bu_
dával együit visegTád is a Ierdinánd hatalmába keriilt. a ko.onázá§i
jervények nem voltak oit. MeIt ha nem igy rett vorna, a tófi€né§z
aligha kifogásolja, hogy Pelényi á koIonát nem vitte vissza a vise$ádi
őrhelyére, S minthoay ezek íey voltak, hitelt adok ofteliusnak, a}i
azt emliti, hogy amidőD Szo]imán 1529-ben Bécs o§tlomáIa indult.
útközben elíoelalta viseerádot, (Krónikája I. Iész 57, b. oldalán. Ezzet
szemb€n téved, amikor azt áuítja, hogy ennek a hadjárainák az alkál-
tnábó} Komá.omot is eHogla]ta, mert az nem tóItént úeg,) viszont azt
olvassuk, hocy a köveikező, 1530. évben Roecendol{ visszaíoelalta, s
ezzel nagyon késteltette .Buda ost.omát, pedig az volt a leiadata.

Istvánf{y ída: ,,I{iután Eszte.gomot kömyen visszafoglalta, vi.
segrádot ostromolta és a csendes ószi napokat, amelyek pedie hilt€len
foldulattal többnyire viharossá §zoktak váni, ennek és vácnák áz
o§iromával fecsérelte el, nehoey a hátába kelülhessen az e en§ée, s
végü1 november 1-én jutoti el Buda alá," Arról viszoflt nem í. §zer_
zőnk, hocy mi tőrlént visegráddal, amikor Rogeendod széeyentelje-
sen ettávozott Buda osiromátó]. Azt hiszem, a nómetek valami őrség_
gei erősítetiék mee, nehoey ha védtelenűl hagyj]ák, új, vésződségés
ostromma] ke jen aá visszahódítani. AkárhoAy is volt. a Ferdinánd-
pártiak nem sokáie tudták tartani a váIat olyan közer a gy6ztes
Budához. úgy gondoLom, hogy egyene§en vissz§hulott a János ha_
talmába, ]egalábbis ákkor, amikor G.itti 1532_ben naey előkészület-
te], de teljesen si}eltelenúl ostromolta Esztelgomot.

!2. § I3iIíníJ!- elijod.'sa a xó,r ast|alnálól

Tehát nál ek]ror lossz nai o]r jária]( YisegIádra, ,{ Zápolyaiak
álta] me!s2á]]i helyet ugyanis a Démeiek ismÉielten heeost.omo]iák
és 8 é! mú]va meg is hódolt, :\'IiuiáD t,i, János neghali, s Feldnránd
a Salh álial y€ze|_Aii heetiszielij kijvetség á]tai hem iud|a Izabe]]át
lábirni hogy neki az országot átadja, 1a10,bei e]hatálozla. hogy azt
háboílva] kényszeliti ki, vá]Ogatoti seleggc1 hadi vállalkozásba kezd
tehái, s Fc]s Lónárcra bizza, ]rogy Buda ostr.máva] Degijessze a ki-
rá]ynót. s !ákén},szelitse az orsrág á].adásá.á. , Ó ].ehát Esztergom-
bó] e]indítva a _<eregé!, viseglád alá órkezik, Ibbelr l magas hegyen
íei,,ó várb.rn szokták ódzni a ki.á]yi kóronát. A váI alaiti si]§ágon,
aneiyet az ott fó]yó Dunn mos. vo]t az a palota. ame]y.t Anjo Itá-
roly mag),al kilá]y épjtieietl p3zar kö]tségg_.], s ame]y bájos fekvése
ós épü]eieinek szépsége óS tág-assága lévón az egész vi]ágon ismeli
voli, Ebben logadia a lrirály egykor KázDór 1eogye], Jóros cseh ki_
rá]y]. és Nemagua István Bosznin é§ Szerbil királ_!át egyszcne v€n-
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dógü], Az elóg tágas vjztorony a vár alatt, a h€ey kóZepén. kevé§sel
J ki!á]yi pa]ota fó]öit Dajdilem cgyenlő távo]ságban feküdt, Iit
szeök a lévpénzi a svábors,ágból é§ Áu§ztriábó] itr e]hajózó keres-
kedóktől és fóleg sói szoktak vámolni a ki!ályi konyha számára,

E lorony élén a GyöIgy barái által ide helyezett Literáti Bá]int
álloti. aki a Du áIa ilányzoit ágyúk se8íiségével megakadályozlu.
hogy a liajók. i]]€l!e a hajók.a rakoti é]elmiszer. valami.t a száraz-
fö]di úton a fo]yó parrján fek\.ó }Iaros \,árosához száili|oli szekerek, s
a hadsereg poggyásza átjussanák a Jolyón. Fels és a nómetek elhaLi_
rozrák, hogy €lsősorbaD ezt osiromo]ják meg. hogy utat nyissdnak a
hajó]<nak óS a hajós ]Égéh}-§égnek é§ á iábori póggyásznak, Nagyobb
ágyúkai vontattak tehát a §ik'!erü]et.e, és Diután a ía]ai néhány he-
]yen megróngá]r.ák. tizl)api ádáz o§t.om után Lil.erátji n megadás
leliételein€k clloeadására kónyszcríic].ték, Midőn erről áz el]enség a
ia]ak hasadékain át tár8,],alni kezdett, a németek. nem töródle ezze]
a nrcP.J*i]el,kozáSsa]. S miv€] 200 társukut elve§ztetlélr. a fa]ak .o!1
jain át gyalázai.ojan iárlacásl iniéznek, a tornyot euog]eiják és sok
enbefr. megölnek, \:éeii] tsaji.i néhány vezetó emb.Ióvcl is c\ak nag},
nehezeIr mlrad sé.tcilcn. xlliui,án €zi .tfogla]ta és őrségge] e]]áita, Fels
sclegóYc] clindu]t." lg}, i.]a ]e enDek az ostromnak a történetét Isi-
!ánify (xIY. könyv,229, o]dal), s ezt mi szó szednt ide iktátl.uk.
hogy az o]vasó előit viláqos l€gyen, milyen voli abban az idóbeD a
válna]r és !ároslak az á]]apota, Níindenescir. mée állt L Káro]ynak
nagyszelú pa]oúle, talán eZ ós a korvini a]koiások Dái kopoit á]la-
polban. § a ronrlás felé n]duha, Máskülöbben akko! csak a vizto-
lonynak és a \,á.osn.k vo]t c2 a sorsa, lnelt n váral Izabela katonái
1a],|oüák tofábbla is megsrá]tva. nagy bátorságo| mulatva. Itözben
Buda os1loma rosszrr] í.jezódött b.. i'cis nagy bosszúságára, Tchát,
hocy a lájda]Dui enyhjtsc ós a hnragját csi]lapitsa, Fe]§. visszatéria-
ben egtámndjn ir vj§egládi \,árái, Sok katonáva] és a pat,aszlok, m€g
az igás á]]a'|aik segítségéve] nac}.obb ág}-úkat vonlal oda. annak a
magas hcgynelr a csúcsára, ahój a vál fe]rüdt, s o]yan heveseD veleLi
a falakat, hoA; néháry nap núlva az ostlom meqk€zdésc Lrtán ha,
nyat]8ni kezden€k, s ezi ]átva az oslron]ottak magukal éS a várat
Fclsnek m.gadják (!tgyahor!. 230, o ).

:3 § -1Oórct ú ti' ökok .iJollo/já k

Akkol, úgy }átsz!it, az vo]i a i]aszna a Fe]s Yálhlkorásáná]i, hogy
elfDg]a]va e?i az igen erőS várái. a Roggendoű következó évi budai
ostromához bizl.o§ítotia a felvonulási, De ezt a nagv előkészületie1
megindiiolt vál]aL]rozáSt, akárcsak az előző éviekei, nem kisérie sze-
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rencse. közben a üir Ferdinánd hatalnában volt és a város is, ami-
kor a töókök 1544-ben, tavasz kezdetén e]sőüek kezdték a háboTút,
s mivel Budát, vácot és Esáergomoi €Hoglalták, úcy tűnt, nehezen
viseük e1, hoey e városok köZepén Iekvő visegrád még mindig a úi
kezünkön van s az uiakat a Dunán és a száIadöldön az elenség n}üg-
tal§níija, Akkor Amadé Péter áut a vf élén, jó katona, ieen józa]r
embér, bort soha§em ivott. óválról. más szóval Altenburgból helyez-
ték ide, ó, Buda euoglalá§a után már maj&em három éve órködött
és intéztredett, áz ő.séget lendre szoktatta, s az euen§ée feny€g€té§eit
visszautasítva, nem kevés kénye]neil€lséget okozott a szom§zédos
tőrököknek, főtee az ide_oda közlekedő uts§oknak, Tehát Mehemet
Jahoeli budai és Ha§szan e§áergomi pa.ancsnokob Belgrádbó}, szé-
kesfeherválról és a többi téli vá]rásTót össz€gyűjtijft rovay és gyalo-
eosse.egget és e városokban levő igen sok ágyút is elindítva, elha-
tározták, hogy május elseje előtt hozzálognak az ostrorrüoz.

A !örökök, miután a Duna partján hosszan tábort ütöttek, az alsó
váÉt szorongatták, igen keDényen velették ágyúkka1, annyim, hoey
a fal a keleti lé§zen összeomlottl nagy rés keletkezvén rajta. Á mieint,
akik belü voltak, etiől a pusziulástól megrémi.ilve, a mecadásról kezd_
tek tlirgyalni a tó!ökke1, Mehemet hitére fogadia, hogy ha a felső
vár hasontó {eltétélek melleit, amit már íemélt, a hatalmába adja
magát, mindkét váT őlségének szabad €lvonulást biztosít.

Mivel szűkség volt arra, hogy az ág}rjkai a maeas hecy csúcsára
szállítsák. éspedig rendkí,\,,ii] nehéz munkával. s a para§áokiól köve-
telt igásá]]atok a téli takarmányínségben ]esoványodva ezt nem tud-
ták elvégezni, a töíökök a Buda környéki helyekrői i€véket, ösrére-
kei é§ bivalyokat szállitotiak oda e munkára é§ a janic§árok és szpá_
hik seeítséeével a hegy csúcsára, amely a sótolony vidékén van. oda
wonszották, s az éjszakát váa§ziották e munka elvégzésére, nehogy a
mieink áeylikkal elérjék óket, Amikor aztán ezéket odaszá[ították.
és sáncokat emeltek, nem sdntek meg éjj€i és nappal 30 fontos tü-
zes go]yókat kilőni a íalaha éspedig olyan sitfű csapásokkál, hogy
a miein} számlira áz e]]enáIás teljesen lehetetlennek látszott. Néhány
nap eltelte után, a töíökók nem elégedvé meg a falak törésével, futo_
árkokat kezdtek ásni, de mive1 a kemély sziklák közótt köves tálajt
talátak, § az ásással nem tudtak előlehaladni, osfuomPyűrűt alkotva
megakádályozták, hoey a vizet bevigyék az o§ironnotia}na.k, a]<ik azt
a DunábóI szerezték, Miután a bor elfogyoit, a cisáemák kiürültek, s
az ég rírá]<acsul meetagadtá a lelhókből vált esővizet. a mieinket
cf,öb,d szomjúság x rozia. rlgy, hogy köziniik spn\iapk sem lehé1.ll
máI vagy néey öt nap óta úég eey pohámyiva] sem csilapíiani szá-
Iu torkát, Ezért Amadé az éj leple alatt, az ellensée elől titokban
a Dunán hajóval átkelő követei révén a KomáIomban 1evő vezélein]<-
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tól segitsó,gct ké.! De a2ok nem N.iiek beavat]<ozni, merl €rejük nem
ért 1e] a töIököké!,e], s csak arra biziatták. hoqy követek útján Bécs,
bő] kérjenelr Dagyobb segilséget á királyi vezérektő], de azok, mive}
a váIos €riisité(éve] a, árkok ]<iszé]e§itésó\,e1 vo}tak .Lfog]8]l.a, a?t
vá]ászohúk, hog],a seíegükle szüksagűk van i !áIoS vé.te]néle, s
Ilz e.őket ncm oszihaliák meg Amikor ezt Amádénak hirü] ldták, bár
ű úgt-- ]áita, hog}, nég.lóggó erős és nincs mil fé]nie az ellensée lá-
mádásától. mégis mive] a katonái a iiirhe|etlen Szomjúságlól fé]holtaD
kijc]cr.:.i|ók. hog]* a !écekezésle képte]enek, a mcgadás addig vissza_
uia§it.tl {cliételeit e]logad|a és a vá.ai áudla Mehemeinek, aki meg-
esküdijit arla, hogy mindDyájüknak bá.hová ákarnak, teiszósük sz€-
linii ehávozán bizto§jt A2 elvadult eíkölcsú töIökijk azonban.gyál,
la]áD iem tlltoilák meE a szavukat| Iárohantak a ma8u]<at meg-
edó ljs táíozni akaló katolákll és mind egy §zálig ]e!-yjlko]ták őkct,
EByedűl i\na.lé ncnekütt mee, aki! j\'Iehcmet sajái kczéle1 ve7ei,e|t ki
a ve§zede]embó] Ez voLi akkor \ij§eg.ádnak és a bátol lraiohá]rrJk a
solsa. lkik lértjns.]n védekeztek, ]\{óltányosnak laIiortllk, hogy €zl a
töriéneiiló sz!vli1,!l isneriessr:ik, (Istvánlly xvl köryrt elelén 2i2,

21. § ..l tda Iisj:í]ógla]ósa a ]l.f?,szté1!l]e]. őltal

Ö],ren esz|.!dó te1: e1. anig a nieiDk a k!|ályoknak óS a koro,1á-
ndk e2t a2 ósi Jzé]{hc],rót lisszu |u.ilák togla]li, \liuián ez üiki]zet-
ben szél3zórlá]r a tölökökei és \iáiyás fóhe|ceg kiizdelnes ostrom
Itrin e]nrg]a]ta Isztel!-omot. már c§ak visegrád maradt hálra, s €2t an-
ná] neg],obb igveke2e:le] ke]]ell kiosiromo]rli. menné] inkább nyilVán-
valóvá !á]i, hoq\' a hed§el,egrc] Blidtit csalr akko| tehel rneqközeli
ietli éS kai.nai núYeletekke] e]Zámi, ha \ii.egrád a mi hatajmunk-
ban van. Ennek meefe]elóen a száIaztö]di és a lo]yaDiflotia cs8pa-
:okat qyolsan ideszállítottálr Az e]]enség csapataink ]átlán a váIost
és a !íztollí.t kiüt,jletie és a ic]só !árba v€tte bc nagát, hogy az
o1l eEyesitett el€jé1..1 bátrabbai ál]jon he]y| Amidőn ]rözben a
úieiD]< a Dula jnbb pa|l.]án á)lito!',ák lel a táborukat. a ]ovas§ágot
ped]g \laris !álósáná] á váIral szehbed tan},óz!|tilik ]e. Pálffy Mik-
]óS, aZ esz|erglni palan.Snok, a naéyarok közii] köleleket kr:ildótt s
h€niiclrhez. kono]yan ijeye]meztetve őkei. hogr. lriniéljók meg magü-
kat éS hozzáta.tozóikat s ha a várat feladlák. sértetlenü] iérheinek
haza, ha a,o!bnn nakácsu1 vona]rod5ak és az e.ő.lret plóbára akar-
ják tenji, késijbb már nern kcéyelme,nek neirik, E.r€ a iörökök a hely
tclnószelében és n §aját el€jükbc. bízva azt felellék, hogy utolsó
lehel.iükig megőIzik a Yáral a fejedelmükne]., Akkol ugya,nis a k€!e-
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kes ágyúkat még n€ú vontaiták oda és azt gondoitlák, hoey azokat a
meredek hegy sziktáifa nem is tudjÁ} kiveztni, csak ieen nagy erő,
íeszítéssel és abban is bíziak, hogy a budai és más szomszéd várak
vézetői segítséget adnak veszélyes helyzetükben. Páüfy azonban, mi-
uián a tennivalókai megtárgyalta Meücivel és A]dobrandinive1, elha-
tá!oáa, hogy az eüensée makacsságát feg},verrel töli meg s az áe}.1-
kat a katonák nagy és fá.adhaiatlan munkájáva]. a tüskésbok}§k és
fák által elzfut vad helyeken, ahol nem volt út az icavonó áiatok
számára, emelőszelkezetek alkaknazásávaI és wastagabb kötelekkel
vontaiták a hegy csúcsáa egy nap és éjjelen ái, miközben a magyar
és itáliai katonák is serényen munkálkodtak. Arután pedig az ágyú-
áIáso\aí elkészítve, az igen régi és az előző ostroTnok üszontagságai
miatt pusztuló falakat veretDi kezdték.

Abban az idóben a váI és a benne ievő 300 katona parancsnoka
Pynhus aga volt, égy pesti ö!eg, aki, miközben a segíiséeben is biza-
kodoti, megeondolva, hoey a wár elestével ó is és tá$ai is pusztulásra
vannak ítélve, elhatáfozta, hogy megadja magát, ha Pálffytól tisztes-
§éges feltételeket kap. Tehát a falak közü kiszótva azt kérte, bogy
neki és társainak íelszerelésükkel és l€gyvereikkel együit szábád el,
vonulást adjanak. De amidőn Aldobrandini, Medici János és Gonzaga
vince mantuai helcee csak a puszta életiik mecktmáését engedélyez_
ték s azt, hocy fee}.vertelenü1, mindenüket hátrahag},va távoz\atnak.
Ghisler Frigyes az iiáliai csapatokkal a vfuat megtámadta, s azt e1-
íoglalta, a végső féleiemtői megdermedve, tovább nem tágyaltak,
hanem magukat és a vá.at a szeptembel idusa előtti napon a eyőztes
kényére átengedték. Mivel pedig az Esáergomból e}bocsátott iijlökök
nem adták ü§sza azokat a hajókat, amelyeket a megeeyezés fute]rn+
beR visegrádla ke eit voina szálítmiu}, a várral ee},litt €lJocott őI-
séget a katonák és a wez&ek közös eeyet&tésévei a mieink visszatal_
tották és az együvé tariozás §zerinti szakaszokla osztva, ltlália kri}ón-
bőzó lészei.e osztották szét őket. Közüúk egyeseket a velenceiek ki-
váliották a szolgásáeból és hosszú bolyongás után Bizáncba, a baá_
jukba visszateltek. Á iöbbiek pedig eályalabokként 

'oesáeban 
fej€z-

ték be az életiiket. (Így adja elő a történetet Istvlánffy a x)íx,
kón'},v 665. oldatán. orielius Krónikája l. Ész, 179. o1dalán azt áütja,
hoey az itáIiaiak által alaposan megmotozott 266 katonát BudáD
szá]liiottá}.) Ezt á vérszomjas lajtát utóiélte a nemezisl ami&t sza-
vukat szegve meegyilkoltát Amadé társait,



25. § A báí a tőrőkök hetalrfuíbd kefüI .,issz.",
1najó Déglegesen J elszobad,ul

Az e]loglált várba aZ i á]iaiaka! szalaso lák be. Neklk 3 várban
szábad plédát engedáyeáek, a németek é§ maeyarok nacy méltailan_
kodására, akik azt pabaszolták, hogy őlret nem eneediék oda, Némi
hadiíelszelelésen, négy kerekes ágyún és ágyúgolyókon kívüt szinte
semmi sem volt található a vlfuban, de igen alkalmas idóben tö.tént
viseg.ád meehódolása, minüogy elóször vác, azután pedig má§ wá!a]<
követiék a félelemiől felizgatva. De már akkor lemcsak a wáIos és
a Kárcly itt levő palotája, hanem a várí.lak é§ rnás építmények is ro_
mokban hévertek. Azok kijavítlá§át, még ha kevés munkával is }ehe_
tett volna, a mieink me[ózték, Azután tiz esziendeig védték a csá-
sz]áriak a megiépázott várat. 1605_ben ugyanis a hajdrlk korai féle}me
miati, n§áereom elfog]alása után, visszahdlott a tőúkök hatatmába,
i]leive, ha az erődítményeket nem szálrítjuk, c§aknem lomba dőlt,

A törökók ugyanis e hely alkalmas voltát a Duna elzfuásáTa igen
nag:,Ta taúotiák, s nem annyila a paloiákla. mind a védőbástyákra
volr eondjuk,

Aáán bizony majdnem nyolcvan év telt el, §míg a törököknek
ezt a lészkót vissza lehetett hódíiani. Az 1684. évben ugyanis loüa-
rineiai Károly vezérletéver eüoelalták, nehoey Buala osbomát késlel-
tethesse. Ennek törtmetét ékesszólóan mondja el Wagnef cl-ipót töI_
téneie Ix, kön),-v, 634, § köv. oldalain).

,,rvliután Neuburgi ]-ajossal az ut2.k kipuhatólására őtven lova§!
eló.eküd, visegíádot 11 000 gyalogo§sat és 7000 lovas§al váratranu}
megtámadjálr, Visegrád peüe, bár jóva] alaita maradt !éei hírének,
méesem volt meselősíteilen váf, s az €yetleD akadály azoknak, akik
Buda felé ta$anak. A várost igén !égi talák, tomyok és §ánc övezi,
A vá. maea egy szabadon á11ó meredek szikláó] néz az ataita höm-
pölygó Duná.a egyetl€n, s igen fárad§ágos, §záesen hozzávezető úttal,
amely inkább máy, mint széles és terme§zetes sziklába ván váeva.

A városi a Neuburgi 2000 halcossa], a vfuat pedic Beck ezredes
1500 katonával támadja, a hadsereg több: !észét a vezér a Duna parL
ján taftja készédétben. úey eondolták, hogy a válo§t lohamma1 fog-
lalják e], A Neubu.gi a megTohanást úey rendezte el, hoey néhány
Iovas az önkentesekke1, báró Asti a tiizerek csapatáva1 menjén eiőIe,
mások kétszázan, Ambachnak, a Neubürgi mérnökének vezetéséve1
az áIást építik ki, mikózben Stahrenbelg Guido 400 lövésszel a védó-
kei a faltól távol tartja,

Úgy történt aztán, hog,y egyszefre törtek be mindén részen és az
őIsée teljesen elpu§ziult, kivéve azokat, alrik még gyorsan eljutottak a
várba, A vámak ugyanez ]ett a sorsa. Beck ugyani§, a városszéli
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kunyhókat, amiket az ostronlotia}nak 1e kel]ett volna lombolni, f&
dezekül használva, kónnyen eljutott a vörgybe, s eyorsan elkészíwe
a lőánásokat, tüze§ golyókkal a küőnben szűk helyen igen nagy za-
valt és káTt okozott, A hely palancsnoka, amikor meglátta a vár leg-
távolabbi fala alatt Tejtőzködő é]lenséget, s azt, hogy lőtávolon kivin
waMak, va]amint az áIlásba vezeieit ágyúkat, késve ueyaD, de fe1-
aján oL lJ a kápitu]áciot,

Miután Esztergom elestét hííü adnik, vi]ágossá váli, hogy most
már nincs mire vámi. Tehát ?00 kaionának kegye]met és szabadsá_
got adtak, valószínűen nem ma.adtak volna többen életben, ha győz-
nek is. Aá ákárták, hoey a vezér egy íTást adjon a!ró1, amelyben vi-
láeosan áljon, hoey nem kívánja annak a hitszegésnek a megtorlá-
sát, amely köVetkeztében 140 é\.,vel ezerótt a maeukat megadó kelesz-
tényeket az ő ő§eik leeyi]kolták. Ehhez a vezé! könnyén megadta a
hozzáiáí§lását, melt úey gondolta, hogy a hitszegést é§ a bűnt nem
ke hason]óva] viszonozni."

így beszá ő a szeféncsésen végzódótt ostromjól. Ez azonban na-
gyon n},uetalanította az €}]enséeet és miközbén az eeyik o]dalon a
császfuiak rrjvárt, a másik oldalon a tö$kök Esztefgomot osilomolták,
teúbe Vették viseerád kiűwását, s álta}ában a szefencse is kedve-
zett ennek az elenséges törckvésnek. Miutárr ugyanis Palánkát több
más hellyel eeyütt könnyedén etfogtalta, a Várat azon 3z oldalon tá-
madta mee ágyúival, amely Esziergom felé néz, s elószó! a nagy tor-
nyot fo§ztották még érődítményeitől, azután, mnxthogy az erós ía1 az
ágy]:golyóknak ellenáIi, árkot á§iak, és az aláaknázott torony három
ág}aiwa], ameryek ott voltak, összeom]ott. A fal ióbbi !észe annyira
meggyengiilt és meglazurL hoey súlyos megázkódtatás és azonna]i
veszély nákü nem lehetett az ágJ,ukat e]sütni, az őrsereg mésis tar-
totta maeát és a három§zo! is rohamozó elleNéget bátran visszaszo-
!ította, míg véeü is a meghódolásla tisáe§séges feitételeket eszkö-
zölteln ki, hogy a falak romjain át feeyvere§en, katonai kiiriszó mel-
lett mehetnék ki. Ezt a váT parancsnoka Bi§chofhausen jelentette a
Lothalingiainak, Az őr§éeet a megadás íeltéieleinek megfe]elően a
pogeyászok egy részével gyor§ hajókla rakták és a íolyó4 íelfelé A.l-
másic úsztatták, ahol a}kol a Lothadngiai hadiszállása volt; i ez a
mieink nem kis n}.ugtalan§áeával t6Ttént, ugranis, amikor kora haj-
nalban meelátták a Dunán íe}íelé úszó, német katonákat §zálitó hajó-
kat, az a gyanújuk támadt, hoey e§etleg az esáeIgomi védőket szá]lit-
ják hajókon, miuián & e]len§égnék a várat megadták. Ez a tévedésük
azonban hamarosan kidelüt, aítint az áeyrlk dörgé§ét meghalották.

A vezéT.pedig megdicsérte Bischoflschausent é§ aá a három tö-
rőkőt, akik a meghódolókat kísérték, úegajándékozva, a sefegét az
eszte€oúi csatatérre vitie, véele 1686-ban, Buda eleste utlin az o1y
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sokszor os1.!mtó] nregiépázott \riseHrád is vlsszakelü]i a császárlak
haia]Dába. Miután n kövctkező években az e]]en§écei Temesvár és
Belg|ád \,idókéIe vissza\.eteltók, s Esziergomot ós Újvárt megfe].ló
órsógee] szere]l,éLi le]. úgy túDt, hogy az cgykor o]y erős váI haszon_
ta]a,Dá vá]t s ellontatrák onnan a nrég oit ]e!ó hadigépekei s a ka-
tonasálol. s !t|-olt ncsroneálván a fa]akat, kiü.itették és pusziu]ás-
nak adták, úgy. hogy a kjrá]}.o]rnak és e szent kolonának ez az egy_
kori székhe]ye a vnda]i tanyájává és menedékéVé Vátt,

,.Mu]tos p€I annós sustentata luoi mo]es,'' (A sok éven ár meg_
védetI eródirmény ]eomlott,)

A fával benótt és ataktaián lomok- és falmaladványokon kivii]
Jglanis e]iq marádt fenn va]ami. ami az épü].te]< eAvk.r] .asvsze!ű_

Eó,p óa ,\, /ip,.ó .\\,i b- ljbb"1 -n :, ko/o , ],,
je]entetlc]<. Iog}. lellsmeriék a szcnt korona keriény Szik]ába vágolt
lejiekhelyér és a régebbj évek néhány felilatát A iöbbi |önkremcnt
és e]puS2lu]1.. s i]ycnkélpen seDmiképp \em ]chct a paloiik nyoDait
i.uecerD], Sokan ezi az ostromok viszontagsá3ajx lrj!ü] az idő pusz,
tjtó haiásának és az a]áitomos kincske!€sőknek t]trlaidonjtják, ilyeD
vo]t n !áros képe akkol, amikor Buda visszafoglalása uián kezil be-
te]epülni. Most fa]u a romok közé építv€. az e]óbbi dicsőségnek csak
a szomorú em]ékét ő|zi, Lipói adományábó: a Stahlenbelg grólok
fcnnhatósága a]ai.t átt,

Ila !alaho]. akkor iit ke]] ludoDásu] venni nemzetünkne]i, hogy
a saját hjbájául Iója 1.], ha a sorsá kese!ű!,é vált

b) VÁRRoNioK

]. solg]ná,

Óbudái.ól nyugatla leks?ik. S tűnik elő a kiró]}.i úion bal felől ér-
kezőnek: egy va]nmikor fátlan, móst erdős kiemetkedő dombon ópült,
Több kilátynak. d€ el§ősorban Mátyásnak \-adász szórako,óhetye, És
álialáben á]]a.a]< még ma i§ arok á falmaradványok, ame]yek akkor-
tól íogva Buda szomszédságábó1 ide vezetnek, Ezekrő] joggal tételez_
zük le], hogy azt a nagyszeú vadaskeftei övczték, amelyet Nyéknek
neveztek, Errő] o]áh líiklós így szó] (Hungaliájábanj ame]yet áz
Adparaius ad Hisioliam Hungaria€-ben k]adtunk): l.nyugatra van a
Nyék nevű kirá]yí vadaskert, különféle vadakball böve]kedő, Nemcsak
a? erdős hegyet, han€m a köré. mezőket i§ fal övezi négy magya!
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méIiföld teljedelembeD, Az oldalához kapcsolódü a nagyszerű épü-
letekke] ellátott telep,"

Tévednék? vajon nem a §olymároknak pompásan építeit leziden_
ciája ez? Mát rcm és a korvini ékességnek szomoú emléke,

2. Töfök BóIifut

Réeen Törők Bálint kedvenc tariózkodási h€lye. ó akalta. hogy
a saját nevfuől nevezzék el, mivel a maga költséeé! hílta élefue. Á vár
alapítójárót má. Iöntebb gyakrabban és bőven beszéltünk, (Buda vá_
Ios iórtéüeté.ek a barbá! korszakában, több helyen,) váiépítésr€
ösáönöáe őt már a heb fekvésének alkalmas votia is, de e]s6sor-
ban Buda kóze]§éee. NyíLt, emetkedettebb síksfuon fekszi}, ámelyet
napke]et!ől dél felé ámyas berkek övezik amphiteátrum módjára. Az-
után vadá§zatra icen alkalmas, e.d6vel bo.itott heeyek következnek.
A helységet könyelven Tufbalnak nevezik. a iöTökök szóíac§arása
miatt, akik a Tó!ök Bálintból ezi a nevet képezték. Az e!ődítmény-
nek má! csak .omos falai álanak, de a íalu fennmaladt,

3. Taha

A hasonnevű nemzetség tartózkodási helye visegrád alati, egy
mérfőldle, bájos síksáeon, amelyei a Ros szigetének iobb o1dali me
dedolyása érint, A loúok azt mutatják, hoey & épület vfusze!űen
volt kjképezve. Szűk terjedelmű, de szi]fud ányaebó] épi.ilt é§ annak
a §zázadúak az izlésé sze lt éppen nem kényelmetlen szobákkal ékes_
kedett. A lekvésének küönös ke]]eme van: ügyanis kedves magá.y-
ban ü a váradi-hegy atatt szőlők és gyi.imölcsösök közt, s nagyÉze.ű
akarmat nyújt a vadászatra, madárászatra és halászatra,

c) A PILTSI JÁnÁs vÁ§,osAl

A vfuosok közül ma három áI: óbuda, Szentendr€ és Rátzkew,
rnert visegrád má! Iégen laluvá degiadálódoit, és meri ÓbudáIól már
löntebb szóltunk megíelelő gondossáegal, mivel igy kívántálr a törte_
n€]mi megeondolások és egyben e helyoek nagy bire volt; Ráczkevét
pedig majd csepe] szigeténé] ismerletjük, most ecyedül Szentendréről
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szenten.]|e

Szenlendre 1,árosa Óbudátó] héi mérfö]dfe nyugaion, a fo]yónak
ugyanazon a partján !,!n, Budáná1 cazdagabb és csinosabb, Részben
donbos, részben sík ós Délyebb tekvésűl azol a he]y€nj ahol a pilisi
i]egyek. amc]}-€\ itt vannak ].gközelebb a Dunáho?, táÉasabb l.érre](,:ao' 

^-pezn-", ml_'"j ]e,J\on -l m-6 zlL-d e. ,t domb,<
nyllgatrá húZódnak vissza, de ez a sikság itt_olt. a hegyek töVónél méc
e:11e]kcdésektól €gyeneilc..

Ez a város azoknak a rácoknJk a ie]epűiése, akik Zsiqmond é§
,\'b i, L]e, ,b- Ápí_]. L jd", mjL á_ m g-].8.||ei Slerb, ilan " : _

ló]i u.|]mat. é§ zsigmond jóvoltából mcehi\-ást kaptak, ó ugyanis,
Dikol GyöIgy despotátó] megkapla Alba G|.1eca,t. azza] viszonozta
ezt az ajándékot. hogy n€ki Líegyalo.szág-§Zer!. sok váIai és várost
acományozott, s .izon]<jl.ul elsősorban Budán kilá]yj pornpával e]]á-
tott épü]eteket. Akko. szállták meg a rúcok cscpe]t is, s emc]t€ti Ros
szigetéi. mint l despota kiséIói,

E cazdag várost a nép szokása szelint gölbe utcákka], alacson}.,
de tlszta ópütetekk€l a dombo]da]on és a DJna paíiiá.. valamint
a lp, o ko/r .é, , al"c, ,n "oó ,lL tF.,l,l.,, lelep,, .,ó:l tléj_In, je
főleg a piactéren, a ]róziníí!,eseknek és keresk€dólinek számos üzleteyan, sűrű lendben, lészek módiára elh€]}.ezvc A po]PáIok a AöIóP
szcltaltású Ya]lá9i követik, ennek stabad a gyakor]ása, .{ meÉélheiés
od. P_,"l _al.;. Io:,,.,]- ^ao't..k. i,e {..l _.n

E]nek köztük kaio]ikus po]gár.k is. Ezeknek a tolnyos temploma a
város közepén egy kis doDbon iekszik.

A válos kieine]k.dűbb |erületéi sző]őskeltek és nagyszerú gyú,
mőlcsö§Ok ölezik, de eze]i nem éIik el a budai minőségéi, A ke]ei.e és
nyuEaüa csó ióbbi terü]ei, ahoj a Duná mellett sik iekvéSú.8abona-
ternó §záitóföldckü] szolgá], Fek.te, kövér ta}aj. s ha megfeie!ően
m_,']i: n-Jh,:" j'l, 'P]-;, ri,1.1P1l-]p Jd ,mól}j rónrldk Im-€'-
ámma], hancm tis7tcsségesen mectelem, valóban. a lác néDné] sehot-y n, , 'i r, I dm,V"]é ,- ,,i" -, ,.t,""., ." -LpL , n,, i" mool.n -kercske.i.lcm log]atatoss:igaiban is kedvéi 1eli, A várossa] sz.mben
lekvó szieclen is van Számukra ]rimérr kjvá:ó Jöld de . fahasznáh,
1.oi, amely réqcD a2 erdis hegységekben szabad voli. a IöldesúItó] kei]
meg!ásárolniuk lzck vásorl_lkői cL ZicLly Péte. öfilrősei akikhez e
váro§ ialtozik. Lipól kcgye]mébó] Óbudán ós Zsáúbékon kívü], Azi
hatlotiuk, hoer. régen né8y plaetol kolmán!,ozta a po]gárokat. aki-
k-, bjl"{r,, ,é\P_', l éjD-aj_ a k]L,]ik ,, i ,;-3.a, 

"dl( 
.t ma-

gya.ok, némeiek és szlárók közü1 kerúlrek ki _ de aláoyialanu]
csekély szánma] _ egy, a fácok számá.a a többi három, A kolmány-
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zásnak azonban a folmája már megvá}tozo,it; ugyanaz a tanács, s
ugyanáz á bíú szoleláltát iga^ácot minden n€mzetiségnek,

szentendfe légtól lakott mezóváros, fóldesura a zichy 6alád.
van 2§1 úfbéf€§€ (az ö*zeí!ás rcm küIönbözteíi meg a jobbágyokat é§ a
zsel]erekeí). valamennyien §zab€d kölürz6ú jocga1 bírn§k, A 251 úlbére§
közül 89-nek van szánníföldj€. vivont x2 lendelk@ik kbebb-naeyobb
szóróvel. Az összeínfu az ú.béle§ek közöti 96 kap&t é§ u kereskedőt mu_
taiott ki. ,,A mezóváros a xfuduna p tján Iekszik, leginkább a ittí! Dem-
zet i.kja, @ély házi munkéval, ker€skedéssel, sz6lónúvelásel é§ mesi€f-
ségék úzésével funja fenn életét' o]v8haió & atsszeí!ás kiecé§zíió szó_
vegébeD- A 251 összeíri hááar|ásó közötl 43 maBya, 20? szelb s ecy
néDet neú, A Dunán öi hajómalom íálálharó,

d) A PILIST JÁRÁ§ FALVAI

A püsi já!ásnak kevesebb laluja vaq mint képzelné az émber,
s ez tulajdoníthaió al<ár az oiy sok háborús cselekmény nemrég is
megtó.tént pusztító hatlá§ának, akár a hegyek köái telepűlés mosto-
hasáeának. Egyénként ves§zük számba ezeket, ami biztosat tudunk
Iótu1<.

1. Bud,a-öfs: A Zichy grólok birtoka a Sas-hegyen tú], a fóvá,
rostóf délre egy m&földle bájos völgyben húzódik meg, Kicsi falu
nemIég összeköltözietett német telepesekke], A házak közül e}sősor-
b.!n a Vár ]ormájara \L\épze], földPsuíi ]ákhe]y lúnik ki. Gr, Zichy
Péier örököseilek eyakoíi §zórakozóhelye, Bár a fa}u hatála sz,ű},
de termékeny s a szeúben levó domboldalon kedv€§ szó}óhegyeken
jó eyiimölcsöt termelnek.

BLd@öís kó^éEet 1?22-nól k€zdiék a §váb t€lepsek me€§záuei,
föld6ura á zchy család. van 26 szabadon költöz6 úrbélese, iDkibb zsél-
lérek| mini jobbás/ok, c§k kettóE€k van rddje, 1? vi*ont szőlói ielepi
Leil. Áz ú|ónna1 L,elcpitet' kö-égben ,,a 9\áb nemleL leÉ§7éeényebbjéj á-
nek akik koldulá§al és kéá mun]€$l szé-zik mAg kenyer.jkpJ', A2 dsz_
szeíllak közóit egy maeiéf és 25 német nevű van.

2. ?éJen, Budaórstól délre, a hegyen tű, Buda a.latt eey mérföld-
nyire, a heeyek álta1 élküönitett síkságon a Dunának azon a paltján,
amely csepel szicetét jobbrót övezi, A falu fekvése nyat és kedves,
de anol közel esik a íolyóhoz, a közeli szieetek és a paltot űsrt6
eldő miatti §zúnyoeoktó1 lendkívü1 nyueta]arlító. Németek lakják. A
Tégi módon épailt templom a közepén van, de már nagyon régen hasz-
nálaton kívii] átl. Helyette br. száraz Györey, a minap még királyi,
személynök, aztlin pedig a magya! ktályi kanceláia tanácsosa, a
helység üra, a fa]un kívül n}r.lgatn egy másik sz€ntá},t] emelte,iett:
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Ug_vanoit !!n a ]akása is: réÁ1 a]apokon vár fol9áIa a2 e]múlt évek,
ben épii]t, A2 ópület néArszijel.rcs, minde.le]ó] Sok §zobáva] ó3 ]akó
ié...] ]<e]eile esik a ro]yó, va]amint l Leltektői és erdóktó] árn},as
pihenőhe]vek. nyugatra e la]u Azuián tágas síkság, ielmókeDr* szántó-
lij].].k, rnaid i ai dolnbok. nre]},cktó] )nég to|ló napokon is ke]]emcs
húvbs ].v.gi]t lrap, Dó]i i.ányban a kastÉ]yhl)z csaiialroznak a rne]olos
fami]iájának ]akóházai, Ezek köZé eg}-tágas L]dl.ar étejödik, ahonnal
a kxnélyba ]ehet jutn1, Dc az ópi]e|nek is lan eqy be]só ndlala, iii-
csnl_r. de kén},e]mes. Az ú. ide. nintegs bá.átságo3 leme|esigbe szo-
k.ti .]\ooulni. valahány§zor n kóZüg],ek iliézése uián sZlbadságot
ve.cz maeána]r: ni]ió a.ra, hoey még So]ráie é]jen]

T 
' 

t J n! la]uL llro,ben kezdiék lrenépesiteni. ió]desu.a száfaz
Gló.sr. Vln 2! szá!ádon kó]tözó joirbáEya i? csa]ádló .endelkezik szán-
ióva]. 13 szóló,eL). 

^ 
csa]ádlók közü] e§ leDgye],21 Démct nevű,

!. Terbúl, ldg_Yis Tijrök-Bá]ini, amjnl már iönrebb criliiet!üir.
ne!é1 bi.tokosátó], Enyingi Ti]Iök Bálilrtlól kap|a, Jó megjclenéSü
la]u. kc]et és dé] le]ő] eldók ö!ezik. máSlele nyitoti és Dapsüiöite, s

€zért lidán ]átványt nyú]i, A fa]l1 fe]ctt.gy kjs dombon a jezsuilák
által ie]yleá]]iloil lemp]om iűnik szembe. azután a váI romjai, aDc-
]yei már igneltettünk,

Töf ókbali111 17oo kölü] re]epúlt,löldesurlj a jezsuita sze.zetes€k,
van 6r jobbá8ya 1ó! szabadon kij]tözó és kilenc bzve8ye), 1ovábbá ói ház
.éLkijli ;se]lér;, sZilnióik és üi$ te]epirésú szőlóik valnak, Á 66 c§Ládió
közül ni.om nal]tú. l9 némei és a-r délszlá! (hol\,ír) nevÚ.

'1. E,!. o. ltz e]óbbliól .lóhe. €gy mérlöldre a hasonlóképpen kies
helyen, c.dijk közi, \,I.gya.o]< ]akjá]i, r,ésrben i'l.kas ]st!án örökG
seinek la]desulásága alait, ,q. Top.8.ália ]'Iagnae Hungariae sze.zője
azi jrja .ól3] ,.Hiles az igcn kemény kövcirő], aDelyei a kóze]ében
bán}-á!Znak és szob!o]. és hásorrló műa]kotások cérjára alkalmaznak."

B 
' 
a (az ósszeirásbán BiáL) régtót ioEva 1akóit, felé rés?ében ]iárLas

]§l,án máSik iélében Hocnbolt öIdkösök földesurasáca a]á 1artozik, van
".j ooD__\_ !\" ,,o"o,2?,/Jo,do, {o.(ozo,2 ö,\éEV,, l,,ón oróko"
]-./ndn.]]/ ..l Jóbb_rt.e]de, L, \c'n(mP.,, Á,Zo-5zé-
dos cfurka Teke puszlál a Hochborl örö!.Gók nász.álják. Áz 5? ös*eiri
c§a]ádfó magyar ne!ú

i. TDk, B],áió] nyugat.a hasonló tálolságban telül e], szintén ma-
gya.ok 1ákják, Zichy-birlok.

?ö& régió] lógvá ]akoli, fö]desu.a a zich, csa]áit, ván 14 ó!ókö§ és
é4 ,2 Lrdo;LoLrö_ó oood$!,2? zyllére (Il drö]<o,, he, szdbqdo, Io]-
rJio t "' o,,.rr.o, "By .,_b"ilo" kö_tö?ö él/*_.e-", A 42 ö,szelr, "gl-díó
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6- Tolbdga a hegyen iúl, Turba] íölött mélyebben f€k\,ó helyen,
kevés német ]akossa1, Egy Iésze n Farkas Isiván örököseinek birtoká-

1'o"b!io! r7l2_ben népesü]i be sváb te]epese]r á]i!l F.j]desu.a fe]e
ras2ében Fálka lsiván. másik fe]ében a HoclbDlt-lél. ördkóSök. van 39
s7rbadoD kó]lözó jobbágya, lrat ház4 zsellére, egy u.ásáBi jspáDja, -A .16

iiss7eirt háztaltástó közül ]retló nregva.. 44 nóllei Devú,

?. Pdrlv, lgyanazon a Yidéken. a hegyek közi, jelentóktelcn ma-
g},ar ta]u szűk hátáüa1. kevés szánlóíöldde1 óS heeyi legelókkcl, dc a
dorlbok alkalmnsak a srólőmiiveléslc Koháry-biltok

Pdi! réció] iógva ]akótr, ln]dcsu.! i.!e részébc. Kohál, I31fán,
más:k f.Léb.t a te]u á!átság. Van 3,1 iobbáeya (22 d.ölrós, 11 szabado! kaL_
1özó. l ózfegy),25 zse]lére (14 öldkós, 10 s7ibadon lró]ióZó. éey dzvegy)
és e9"! h.]ná.l, ,{ 60 összeírt háztiliásfó kijzril 5d mágyál. négy szl.Yák

8. Tinfulle, az clőbbilc] k€lelel szomszédos, magyal ]akosságú,

TinntJe féglő fo!!a ]ákot1. lö]deslra hilómlegyed l*zébeh a
Mlskey neüzelség. egrnég],ed részében PanhakL \tihlily l'al 31 jobbágya
1ó1 iirö\ós, 11 Szelradoi lró]iözú. eEy ö7Yegy, eey óreg), néAy !ázas zséLléE.
.;6J.l ,/o,Il zó.'.t- A|ó'- en Ab|d ioi! ,", 

"B'bj""i 
cÉJ n",

nles jobbáeytelken é], A ]0.sszcírt csa]ádfó közül |]9 megyáf, e§ szLDlák

9. Búda-Kes2i egy rövid mértöldle nyugaira lekszik a Pál-völeyön
1ú] és a JáDos-heg}.e. túi ]ejrő§ é§ hegyi síkságoD. iágas.tbb terűlette1,
mi.t az €]óbbi, köVér 1€gelőkke1, 8azdae crdókke]. szántófö]dje azon-
ban frLkar és homokos. A Zichyclr Jennhatósága a]ati nénet telepesek
]a]rjá]<, vnnnak S7ólei is, d. kevós a te!mő,

Bud,akes?í li00 kö.üi t.lcpül1, fnldesu.a a z!c!y csa]ád, va.58
szalld kóltózési joeBal bí.ó jobbág},a és ugyariLyen jogú 1,1 házas z5e]-
]é.e, Ezénki!úl új sváb és fráik jó,évények, akili 1?2' lr€l jörlek él most
épjlik házaikát, ezé.l adótó] mellese]r, kb. 25 szemé]l,, lalószirú]eg 25
családlÓ bert genéh,ckct !.m inniet le] !z össz€jrás, ]de iariozik még
F€]sókeszi is A ?2 név 5?e.in1 öSszcí.l .sa]édió közü1 70 némel. keiló dé],

]0. Hideg-Krt, Buda-Keszi!ől egy óra járá§la északla esik Jélre,
Szjnión lejióscn Jekvő lalu. részben erdós. részben nyil! határla1. de
aZ agyagos! ,sueoii telepcn nchéz a fó]dműY€lós, csalr akkol tel,em,
ha gyakrnn megszórják trágyáva], -,\ nevél biz.nyos hidee és egószsé
ges forlástót kaptl, A Szunyogiák ura]rne a]áit á]1,
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Hídegkúl 1?].2 iájéD 1elepúli. lóldesuia ié]eíészbe! a kamaa.
másik tclében szunyogh MiklóB, vaD 10 szabad köliözésű jobbásra s 20
szabadon kö]töző házas zselléTe, A 30 ó§széilt családló német nevú,

11, sol,tdí, ap!ó la]u a hasonnevű !,á,a]ati, az e]óbbitől íé1 mér-
fó]dn}.ile a hegyen tú], kies völgyben húzódik meg, egy közeli be-
g!'ekbóL teereszkedó patak me]]ett! amc]y halastóvá ielebély€sü]. Á
vatiayakho2 tartozik.

sollmdr 1698 kó.ül te]epü]t. löld€srila a vatta}- csálád. van 33
szabad köliözsú jobbágya e§ 2' há$nló jóEú há6 zse]]ér€. szelepel né!
nó]kú] mée egy sö őzó, A 60 név sze.ini megemlltetl családió kózúl 2
n- ".r,i lp5Za"jéA/ ,n!J-l, ,,1;n- n-,J

]2. Völös_ydl, ámc]y magya.u] az alx rubra,t jelenri, SolmáItó]
nj*ugatla fé] mérfő]dnyil€ a budai királyi úton, amely Bécsbe vez€t,
E2 .]rbó] a fuiá.szo]eá]at tl]]onráshe]ye és sok utas közlekedik itt. A
,,Zöldta" cimeróvel €l]átoii allialmas vendéglője van. Elégeé kedves
falu, kelct és észak feló] hegyek és €rdók övezik, Netnlóg ideielepített
nómetck ]akiák, Galan|hai gl. Eszierházy JóZs€l biliok.,

völösxúr 169l kó.úL ic].pú]i, faldeslra Esierházy Józsei, van 
'9jó|bágra. re h:izas 7Je]léIe, va]amennyien szábád kö]iözési jo88a1 ien

delkeznek. Á 95 ú.bé.€s.. kívüL ili ]akik e8y pósiamésier és eAy ke.eske,
dósse] iogla]kozó zsidó, 

^ 
9? összei.i családló mi.d német ne!ú,

]l]. Xo.ácsi, So]máI löiöti egy heg}.en le]<§zik, délle, de sík iedi
ie,'en. ame]y semmivc] sem jobb, mint Hideg-Kúlná]. ame]]ye] hatá-
los, \ialtar* biltok.

Ko.ócsi 1?00 ]rörü] ielepü]t svábokka], föLdesura a vatiá]- család,
van i]]. jobnágya és 2L házas zsetlére, mind s?abado! kö]tózók, Az 52 úr,
bó..s.n kívü] dszeífiak ecy úrasá8i ls!áDi s á jobbágyók közt kéi özve

7^ú, l;/,a),;.ló j, ,d n;mé,n.\ i

11 Csdb4. vörös-Várrjn tú], ueyanazon az úton, íé] rnéllóldnyile.
hegyek köZti mólyebben Jek\.ó sikságon, amely azonbar1 més szerie
e.dővej boliioti s tehát műve]etlen, A budai apácák biltoka, Á szlá-
loknak .gy új le]epe 1og]a]t itt h€lyci, akik nlgy munkát szente]nek
az irlás szánlóIö]dek elóteremléséá,t. miv€l hiányzik a művelhetó
föld, kézzel ássák fel a lejtős terüleieken le\,ő eldőket és így terem-
i€nek gabonav€tést. Áz utasok befl]gadására vendégfogadójn van. r
ja]un kí!ü], a vöros-váIj úlon, ke]eire. kb kétszáz lépésnyjle egykod
római romokbó] épű]l épülel maradványai ]áthatók, ttt több laiin fel_
ila|i.}1 ellá1.oil. kőtijnbbijl kim,J.ká]t sjtköve1 ]átháiunk Ezck €gyi-
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A másik ezeket tarialmazza:

DIANAE CONSERVARTRIC1
c, cAL, I.AVSTINIANI
MlL, R. B, I,IIL, v, S L. x,1,

A hamadikon olvasiuk:

D, M.
P, ÁEL, IvSTlNo \{1L,
LEG. IL ADL, ExAcTo
AD PR,\^TI í'o\l \4l LlTA
\iIT:

A n€gyedik. már nagyon etmo§ódoit, ezekei mutatja:

SEPTI1IIIVS POTENTIANAL

Az öiödik J€]iraia a köv€tkczó]

AioL _ CONTINVATORI.
CÁL, 1vSTINIANVS
- ----_-_-NfIT.
LEG. ]L
v S,L,----, ---NL

A többi az idő múlása következtóben ].ónkrement, Ennek A7 éóii-
",rek - m".ád",',J.n i\L] " ; ö]o,.Fs\ ná,i(.,z éljboirél
nU!/-bb |. ]a|| " o " bi, ": ,l -,|"l ,Lbb-r,.v--r,k.-8}§7d8(e(e.
kövek, kéi§égkivű] hasonló Jeli.aiolrka], ha a kinyomozásukra meg
lett volna a lehctóség, Lehet, hog], Sicambria falaibó] és miradvánvái,
bol ép_', , rodn( t,,lIdk,

csdbo ,P'§c.aoá, linoió, l' -'epu.j d o,d", 1_,,,_', lo'oL§u,a
,"i," -1; 'd!,oz:L, Van ]J lóbL,sv" l-"t Ó,,oLo.,',,'ejc,;,o"d k,],ö7e)U)
és ki]enc szabadon liö]töző házas e hároh házátlan 7s.ué.e, ÁZ össze_
ilás csalódnév féltúnietése Délkúl m.B.h]ít égy kovácsór, hszárosi ésjeeyzói. tóvábbá névlel.égy nrészégctőt, A 31 ósizeírt csá]ádfő közűl néE!
magya!, 2? sz]ovák !evú,
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15, sz. Lijszló, palányi kis falul sziá,,, l.elepiilés. mély vő]gyben,
nagas hegrektól kőrülíóve, Ezek dél!ájig b.álnyéko]ják a falut.
Csabától északra egy mélfö]dle vár, a SzeDt Pál-rene|e.end birtoka.

s:cnilós2ó (Pi]:sszent]iisz]ó) 1698 tó.úl t€]epii]t, löLdesur5 a pá-
losolr pesti rendháá, \-ah két orökds é3 13 szabádon kö)tiző jobbágya,l,;' ,j b_do. a j' ,:d Z§ó]], -e e, let Lsron.lyón jó- l a]/,.L'p,. A 21 ul-, ,..,,Li ]ó ". .1e,d- -. j.:l ,' ,ai

16. Viseo/á.l, egikor kilá]}.i székhe]}. vo]t, amint elről n]á. bő-
vcbben szó]iunlr. mosl a Páloták l,omjaiból ópült szecény talu, Német
jövavéryck ]alják, airik lass.rnként hozzászokva a \-idók ta]ajához,
vagyonjlag is mindjobbah g},a.apodnak. Ezi az elóeÉé kedves. de
:ln ro,o, lo n lp ",,! , ]; ,, .,,,ii, r Sr,t,.-n-

bcrg glól a]:]tt!a]ói. akinck a kolnáóyzója is it: é1,

vi s. ! l d d .érj|ól l.g!a ]ákói., lokiesura Elól silhrehlrelE v,n
'B /,o,d, id,o/ -ooi,"]_, A/o,,,lo,,, iL;,oz

ieti neg a zse]]éfe:.1] tcheiségülr álaljón inkább zselLéfeknek. mint job,
búlróknali rekinlendő!, A 39 ú.bé.eshez csailakozik egy ]rájós (in]iább
|évé,z), egy u|aságj i,ldász és é3y h.lrulr, a]rinek latátmáima van, Á 42
!ssz."i.t csá]ádló lr.jzóit t- megya.. |]' ném.i nclú iálálhaló,

1i, Ro9d.it!, !Z clőbbi!e] h.tálos, a Dunának ugyarázon a pall-
ján. nho] a lo]),ó \Zótvá]ó vizéYe] Szentcrdle szigeiét kezdi éplteni,
]tt iS Déne].ek ]aknak. akiket neml_Á:.i€. te]epíteliek ide. Zichy-biriok.
Sz.ié._v sors,j. hiány2ik uqva.i_l a lellilei, he.t .e],ik o1dalró] ]regyek.
a másiklól a lo]vó sZ.].j|].t össze azl n.ik.ágol. am.]rc! a ia]u á11

Eogdó ,! (Dunabo8.iliny) Iészben régtól Lako,.t, |szlln l?92,b.l
l.]cDülr Fi]]iesula a Zi.h! csa]éd van r6 jobbágyá lhél ó.ö}ós, kilen.
s7,ibad.l kaLtÓzÓ), ?? báZds Z_rel]ére (hal öInkijs.70 szaj]a.ion kö]iözÓ, ePy,, ,: .l"óalo '-'., . n-/- _. ,5"::,, A ]0o .roe.e,l
.gószin ]ri az Uraságj kovács. er.ióór és söúózó, A 112 összeilt háziartésfó
knziil 2,1 mog],al 8] német nevű és hat szt.íák nerű. 

^z 
ósszeiró meg_

jegyzi, noAy az új jóv!\eir€k sYábok. néhányuk ót, malsolr Dé!w, háDm
''lg!'E'ófiÉ'''ooliá/on''n\'.có

18, Tótao]!, Bogdány alal| negyed néIlö]cnyirc a Rosnak Dere_
zeit szir_.t szélén. a Tah}-váI rómjai!a] szemb.n fctrszik, kissé mé-
i},ebben l,.Iyő hc]yen. anic]},el azoibaD tnind.nfcló] ha]nok veszne]r
köru] !i,]c módjála x,íag.}*alók á]ta] ]akoli iáea§ köZség, A teúlete
nli.dénl.]é nyit]|t. l]onlókos,.ehl]z műve]éSű, de ha megfe]e]ően
gondozzúk, :]i,jlsÉke]icn neglerni a cabo.á!. Tc!üiete e szigel.] egész
szi]csségéIe kitcricd á Tihy,l'ár].ó] €qóSz vácig, x{indkéi o]da]on va:1
álke]őhely, a Vác le]é esónó] r.n.i,Ágl.gadó is. de ez nem a faiué,
l]r5en löld.súú. t! Zichye]ré 

^ 
§zigeten s7ij]ói Dem tclmelnek, d€ a

t.]!'ó. |,]ü kie! s7ólljiermó dombokon. a Tah, vfu lorniainá], ahoi a
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szőiőskeltek vánna}, neúe§ é§ egé§Z§éges bor tercm bőven, féhér
gyümölcsú, dé a pilos i§ €lőfordul,

TóIí.l4 lTahiLólfd]ul régLöl lo8va LJkot! hely. Felerészben Pod,
mániczl§/ Jars oirloka. negyedrszben Befk* Andrjsé és negyed!évben
1,v9c.i képtalané van 25 ö.ökös jobbáeya,25 ö.ökös, Dyolc száLadon köl-1özó háas zselle.e. továDbá e$/ koldua é név neiki]] es/ noÉrie és
kovácsa Az ös§zeítás Neenüi e€-y Ur6ágr üncel]érr, ipán! s erdG
órr, A név szerin, lelriinleleLl.62 öszelrl .§9 ádIó ma8],ar, va eBy dunai
haidmalma i§,

\g. MPgaef. kisse ]ejjebb a ságeínek Leyanazon az o]dJán, kis
te.íiletú, kisebb ieiepülés. E§ztefházy-birtok, Másképpen Pots_Me_

Pócsnegaeí régtó1 fogva lakoti, földésufai E§ielházy sándor és
Jáno§. van 1? örökiis s öi szabadon köitöző Jobbégya, 14 orotos és ecy
sAbadon }öLLözö zsellérp. JobbácylelkeD á6 iemps, úa§ácj hajoú egészi;
ki á 37 házlaíásóól !11o Ia]Li, van iLl Mdlöjé. íoúálu§i p!édj]iárol;M s
Monoslor!ó] is valóEzinülee egy nemesnek, Ré,-el Leányía.va pusz-ú
vanDa]í. ugyanlt, legelói is. .hot 25o mJhát es r5o Juhol _egelrcúeLnek,
szólei L9e6ak L-áúyl.1va_plsz]-1n vaMá4 9\ol eEy k"pd 9,6ló uL]in
másfél akó bd lerem, Leénr{alván e8y régi temploit roim;ai uttratix;
mégjs senki §em háuotia, bocy áz va]álE lakoít volt

20. Manas!ar. hason]ó lavolságrá MegyerLól, a fo]yóna]< ugyan-
azon a vidékén, de a §zántóíöldje teljede]nesebb. szorgalmas mágya-
fok ]akják,

..Monostof (szigetmonostor) !égló1 fogva laBotE fö]deNra a zichy
cqJád, \dn liz:obbégya.8 öróLó6, kel,d vab".!o1 kö_iözo), ó'há7á6 7e]'-
lére l,gy dlokös. néry szaoádón jrönözö) es eAy solIóZóF. Bols&üLvá-
pus/tán A 16 ös/"'rl §aÉdió kdzül 14 mác-yát ery s.lo\ák, egy neme.

21. Czobánka,, másképpen Borony, szentendre váIosa Dögött, a
hegyén tű, bájos vötgyben, de kevés és teíneketlen terüiettel, görög
ríiusú rác lakókkal; vattay-birtok.

.. c sobónk1, 1?00 körül tetepült, íóldesula a vattay csa]ád, vsn 22
JobbáEya és y elléF. abk kézi munlgával, kapával vsgy ss.lótal ke!6i]r
kenyéri^k"t, A 27 ö*/.Irl hlizlarjásió kózli kelu' masvár, 22 délsláv é5
három némei nerú. A szó]óknek több mint egyhmáds vörlr6vári lako-
soké, Jó szénála toM Gsrancpusztán. van egy e]hacyoli malma 1§.

22. Poru1z ngyaíazor. a !észen, de a vö]€yön kívü nFgatról fölé
emelkedő hegyekke], szinté! rác lakókkal.

Pónóz ftEló|L fogva la&oh. földesura a vatLay cáLád, Ván 68 job-
bárya (26 órök&, 30 eabddon iöltözó,3 oaegy],8 háá§ ellére ihar
Ezabadon költózó 6 kér ózvegy), A/ rjsreJrás tetiorol még kéL egy]iáz_
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.é ,, 
,o,,ó , ) , ,,oó (ó hd5l_

3o0 n l',"0,", l .l,,k,Ac,'np},-
,. k,to,-s,.,-, ,d, lómp.o,,,ofo', ",\á,o: \ ,/ , ,",^i, ,, -d;i
iö/ol'l,_, m-3!,,'l ",a,|,\-," ", ,\,

!3, K(]ds:, !Z e]őbbi szoDszédja, uqyanúgy a hegyek lövében, de

miniegy szógletbe. vágy öbö]be lisszahúzódva, Rác település. A talaja
ieDnélieny é5 kövéI, dombos fe].vésű Tehát iti is a dombo5 h€iyez-
kedne]r e] a házák, E Jalu és Ponáz aláit Van az a temp]on, amely,
rő] már e]Doidtllk, ho!§ lehér Nlária néven alapítotlák és sz.ntc1-

Kolrs. lBud|ka]ász) lastijl iogva ].kotr. iö]d.s!ra ! vatiey.sa
'.ár]. \ran !! ]obbáe},ii (7 ölókös. !! szlbedo! kdtöZó].9 zse]Léle (egy,nö
kös, hal sla;a.]otr il.jLtö,ó, keiló özleqy). A iJ8 iU,ba..s c-,3]idlő kö7nt: ijr
magrir, ]]:] délsz]á! (szer]l) néíii.

2,-!, l b_.l_.]epitctt lahak.i kifü] \,án még !éháD),pxszra iS a he-
gyek kóZóti óS ellős.lbal a Duna pár',ján. RoS szig€ié!,e] slembel.
éspedlg Tótfalu közséeg€1 szenrbea \iárád. SZ, Péter ós Tehi-puszt!.
Szent.ndre \,árosa a]att Szenrpcz és Kisringi Turbn] és csába közölt
Boro5 Jenő, Pe.bál,v. cs.]nkatebe. Telki, Ezek a skót belcések apál
sásához tariozna]<, S.lJúá. és Yól,ösvá! ]rözt vai Szentirán},. a budai
Ágos|ol-re.dielró llemkü]önben Jászla]u. Csába közeiében Ennyit a

iaiva]rró],

Forosj.ni' kóZséé.€k 16!8 kü.ü: ilduli meE a bele]epíté§€.ló]des_
rai a ]rNl.j;!á.!k, v.n 23 iobbás},a (21 szabadon kóllaző, kct;ó üz!e;r),

r'T s7únlóva] iÉnd.lkc?ó }ázis zse]]érc (t6 szabldon kó]',öző és er]y ó2-
veEy). 3 ]rilzrs zse]léfe. H.lá.ában néi idl.]!vá! és két sol_vnáli. egy űrüni
]ák;Óa( !trl itl szólej!, Áz ó§zejri 4e csalá.lió Déme1. !el,ú,

P i i i s s : . ]] f i .i ó n ]1-25 óia ie]€pü]i sváb cevánnoilókka], íöldes
urai. bf,dai ÁgosloD..r.]j szerz€lesék, van 14 sAbadóI kóltözö jolrlrái]ra
vá!! zs.]]ó.c. lalnmennyien néme1 hevíi.k,'IJ|(1d j'enó 1?12 köú] .ele!ü]r, lijidesula ]íúslax s:hón Pét.l, val
2i szabadon jröltözó jlbbájry. és ]]éron hasor]ó jogú házas zse]]_Áre,Áz öSz-
szejls alzselLé.kénl és új jóY.!éry]ié!i 1.]1ünlei móc r4 családfő!, A 4,1

háZiá.:ásló néhel !e!ű
P.7 b n l eLó ijs!/.irásg lT,1+ bó1 !ajó, l?37-be! még pusztaként á

',e:lri apa.tsiq lrjrio:iábal voli,
T e t A i elló össz.ilisl az 11,1,1, évbó] száfmazi].,
Bél \íityátj Pi]lsszálla és ülöm ]rözsé3el ki]r gr'tá iö]dlajzi ]eí!ásábó:.
P i L1 s s'. a ir ó ]'ioi klirü] lelerüLr, zanogbi.lokosa P]o.slegér x'Iiná]y

va! 36 _.za'.arlón kö]lözó jlbbágyá ós ki]enc hason]ó joeú házáS zse]]é.e
A? ósszeíIás enlítésl iesz iárom iné9zégelóxő]. A 4' összeíri 6áládlő kö7ü]
lretiu ma!r,sr, ]3 s7]o\a]l !c\ ü,

trá; ro_.":- |,'l8:,ör'i.,:e |,-d L,,e'éplln ,', lo."§'r-: 1b,,daj
aó_]á], van -r j ob,_1". l, .-/Z: es s/dnlo\a' róndé'kP o s":l;,e. |,,,:ó
m_, há_d__n l,r :"l-r", A 4n ,,./ó,, n"/"-a,j ,,-m" ne, ,\
szomszédos Békásmegleí-pusztán 1eg€lieli]< áuataikat,
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Iv. F§JEZET

A JENöI IrnADALoM LEIRÁ§A

a) PROMONTóR13
]. §

Jój]ehet ez a promonrófium a pi]isi jáIás hegycihez ia]:tozik,
mégis jobbnak tartom külórr ]nee.nrlékez.i ró]a, mi!.] e szigettel
eeyüti Jenó helceg üradalmához tariozilr, Éspedig éz a plómontóIi m
e járá§nak kies te ilete, j Duna jobb Partján, azon a vidéken] ame-
lyen a kéi ágla szakadó 1oiyó csepe1 szige',él képczi, Ncl-éi azokiól
a hegyekió] kapta, amelyek BudáióL t;rbb mint lé1 méIföldDyi vo
nulaiban délre és kcleire kövéI és telmék.n\ síkságoi hag_Ynat szaba-
don a Jolyó me]]eil. Nemcsnk ió jiiben bóve]kedik, henem lredvez a
\.eiemények!']ek iS é3 a gyűmö]csiák különJél. fajiáit meglerni, e]ső-
soiban a h€gy sarkánái é§ a ]ejiős olda]akon. Ezen a lészen a szóló-
vel borí'loll dombo]i ]riváló gyümölcsöi szolgiltatnak, a budaiva}
egyenrangú. Sőt bjzonyos Dériékbe^ nenesebb tu]ajdonságú, s hasoD-
]óa! jóizű fehéf és vörös boli, A többi IóSze eldővel borított s a vád-
á]]aiok kel]eme§ mene.]ó]ic. Az egóSz icrülei kb, egy mérJöld |e.üleiú,
l].!n. v3n a fö]dcsúr .yall|]ója. v: aminr gyiimöicsöse,

2,§

Ugyan€zen a Sík terülcicn lc]iszik a 1rastéi!,, dP kissé edrclLred.t-
tcbb. leitó\. s nind a íízáradástó], nrind pedig a hel]:ji patakok beiö-
rósótól vó.l.tt hc]},.n. I8en deliis külsejú. A]airja négyszög]eies. egy
sor szobáva]. .]c á lekvéie fo]}-tán ann"vira rLágasna]i tűnik, hogy két-
ene]etesDe]r k_Ápz-.li az ember, Á nógl o]da]a mindegyikén lan fűiő,
kamrai egyik szoba táeasabb, mini a másik, Közűlük az északra
Jekvók, ame]yelr a hercce íogadására szolgá]nak. Pesite néznek, .q.z

épülci ]iózcpón eB_v e]éceé tágas udvar van. a pihenéS számára ke,
renqő. A kaslély homlolrzata npgaila néZ. a szólótermó dombokra,
s azok l.]ői fliss i.\-cgói is kap, s rcndkívü] g!,öryö.ködtető ]áh.ányt
nyújt. Eátu1, a ]€jtőn isDét eey udval nyúlik ki, ennek mindkét o]dala
isiál]ókkar s,ecé]yez€|t, Keiet feté ia] zárja .r ráccsá1 megerősrteit
kapuva]. Ezen iú] gaboiraiermó föLdclr terű]nek e]i azlián selfőzó
ház. váqóhid és a kikötóház épü].tei. Á kasicly \.idékén dé]re. nem
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nlessze a donbo]< alátt. majolok terülnek e] és !z Blab juhDk ak}ai,

lic!nket a ilazáju]r után knptá&. mivel ÁIábiábó) hozarta ide ezekeL

i hcrc€g, Nrll,;gla egytolmák .1 cseh jttho]rkaj, dc a gyapjuk so],-

ka] hós;;abb óS lahé|ebb, sel},nrcs.n ]ágy. enné]fogl,a éltókelebb, de

kccskeszalvlLk Yan. Kecskénck gondolná eze]<et az ember, ha puha és

linoD qiindór gyapju)! lévén nem külónböZnének aroktól,

Zsámb'k ,úóla

B.rdalól Dyugana kb. két méltö]dnyiíe fckszik nyi]t, de magl-
labbaD Jckvó sik;gon, kies hegyek kózepei.te, E heB.,*ck közül e észak
feló]iek ]épnek ]cgliözel€bb a ,álhoz s nyújtanak árnyékoi óS igEn ke1-

lemes iáiványl. A többiek távolabb húzódnak és elécgé tágas telet
níirnak á fiil.]múreiéSre alkalmas llp§üióti€ rnezők számára, Lllaga

l; épüle].lőlnb nól]yszóg]€t€s alakú, e3},emeletcs, de oly sok rakóiér,e1
len;iufi.a, hog}, e]ég Demcsak a földesúr, ha..m a népe§ cselédsége

A ]releti !ész.ü. a kőze]i kis dombon egy tcmplomnak ,L romja 1ár-

hliói ez íA]amikol á]li|ólag a p.emonh,ei rend birlokában volt egy
kolos'lolral egl,üti,

Rélen rev.zetei !.]t .z e Vál, nell a ki.á]yolr tulajdo!át ké_

pezle, ós ók g}'n]<Ian.á.dui|aLr ]ri idc kipihenni a fá'adtsá_sukat,
,",tir,ian azonlal a zSAI.ok Bucát ft}ndor]|!ta] haElmába \er't,irc,
cz i§ az.llcnsós ke2él€ ]rcrü]|. d. ók is lo.dját vi§ellék,,]ert cz aZ

őlségge] mcgclősiieit hclv alka]mjs voit a saját hidjáIataik biztosj-
tisaia is, me8 alla, hogy onLlán tánadásokai inditsnnak, EZér1 sokel
le]]er ohasDi arró]. hoPy a ninduntllan megis,nétlócő oslronóLr miati

Ámikol 1566 ban Saim Eck vczélleiélel Tatát e]loginliák éS az

oitan1 őlsceci loE]Yu1 ejiet!ék, a,éllesi Váralrbó] a féle]em miati el-
meneküiYe, a iörökók azoklt űresen hagyták, Ez tölténi a]rkof Zsám_

bék várávr] is, amelyet aztái ideiglenes őBéggel látiak e], amini elről
olrelirLs iudó§ít1 (KróDikája L rész, 105 o]dalán), De me,i a támacás
e]őkószüleilenü] történt, a lrövcikezményeii sem lehelett solráig fenn-
taliani. ugyanis bálncl),ík \,árat {oglalta iS e] az e]lenséc, majdn,m
vararnennyi a tezére ]rerü]t lianarabb, mi.t clképz€l,i ]eheteit volna
llst!-ánJf; xxII. i<őnyye végén), így aztán huszonkilenc év le]t e].

amig ismét a miejnkhez kerüit vissza. de nem több haszorna], mint
Plóbb Buda 1ö99, é!i szer€.cséll€nül megkísér€li osiroma uián fe3y-
verlel hódíi.otiák vlssza n benilevő törölrök legyilkolásával, A}kor a

ráIxt :.]jescn lelégeiték. Dehógy az ellenséq kónnyen menedéküt hasz-
ná]hissa. x,livel e? az á]]omásh€lv igen közel eseti a budaiakhoz,
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n€ft vo]t értelme ainak, hogy a mieink megvédjék; az elt9nség is,
mételien támadásokkal nyugtatanította, ho€y éz€'1 az erdóvel bod_
tott vidéken álledó lejtekhelyéül szolgájon, ahonnan a kó!ümé_
nyeknek meg{elelően támadásokat intézhe§sen és csetepatékat k€a
deményezzen. Ezért a keresáények is meg-megtámadták. Wagner
emíti, hogy a hajdrlk 1661-ben íelégették (Lipót tö.iénete Il. kön},v,
98, o]dat), de inkább a sajái vesziünkre, mint az e[enség kálláIa, mert
a súlyos terhekkel ileiett keresztéoyek kötelesséce leli A kezük mú-
kájáva] kijavítani az erőűiményeket, é§ lokozott adófizetésse1 eltün-
tetdi a tűaé§z nyomait. Minil€neseire, amig Buda íel nem szabadu]t,
a mieinknek e kis válkastélyt i €tő terv€i hiábavalóak voltak. Most
a Zichy gxófok biriokában van, s §zépen he]yreálltoiták kénye}mes
lakás éljé.á, A vár alatt telü e1 a szűk, de ieímékeny te!üeiiél reb-
delkező lries iekvésű kis váIos.

zsonUat mezóv.los, éElol logva lákoLt. toldesulá a z:'ny csaléd,
Vaa 19 mágyir joboáci}a (k;rtó örökös, 16 sabado, (óltözó, e8y öz!ecr),
rr nagyar -}iázai zserrcre (egy örókös, 15 szabadon kóltözó & egy koldus,
akrnek csak háa vaD),

Az 6/-ira§ . zspllérekel kovelöen §o!o']a lel l jjonron lelepu]l
svamk.l, a1,1\ Lülön bjtóval r-,delkelek. Jóboásyi é" z9lléri tvo]tuk
més ne; üáb.zihálo "l é_esen, .emebek már múvelrek szánlókal és 62ö-
]ők;t. má§ok még nem. A név ;zedni ie]tiint€teit 13? cs9ládíó német nevú,
köztülr §zerepel név nélkú] a }.jrulgus özv€gye.

Isét külöD §zérepelnek a szabadosok és ulasági szoigák, ,yolc fua-
gyár, hét néh€i nevű, név Délkúl szélepel öt csordás,

véeül az összeí!ás külön {eltiiliéti a 28 zsidó csládiót, Kózüliik 13
ürásági báZban, keiió három !.t-éfi vásárolt házábsn, egiy sájét )rázában,
a tóbÉi 13 a]zs;tléI más zsidó házában lgkik. Többsé€úk ker*i.édó, egy
sz-oó. es\ sa,]rleri ]2 6áládtöne. e össl€íro neg:egyz'. hoEiy 6-F8Ánye6er
eL, msoláál neAenl'L, hoAy má" zsidök s7o'g.já l,egyfó, VegeredhérLr-
hen á név szerinL .j§ze]riá! szdma 216 cs5LáoJó t4l mágyar, ]44 néme' é3
2s néEei-zsidó n€!r:). zsámbékon l?2a-ban összesen 222 család lakik.

b) csEPEL SZIGETE

1. § 3 s.igenirl ólia]ábo,

csep€] szigete Buda aláii egyneg}-cd mérlötdde} kezdődik etósáL
]leskeny iöldrés§zel, majd amint a íoryó inkább a jobb med!é!,e]. mint
a ba]la] lisszahúzódik. kezd relebé]yes€dni úg!,. ho$, ]iésőbb nár fé1,

a közepe táján pedig egy német mériöld szó}€§ségű. Aziáü ismét szú-
kú], mig rovább Dindkót o]dalró] a medre]< által szofitva, egy teljes
mé.földlől egy negyeainyire csökken e]sósoíban Ujfa]Lr és Szcntmár-
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ton lal!a]< közöLt Ezen tű megint tágul némi]eg, s kb, egy féI mér-
lö]!tn},i szárazlóldel logla] nasábani de nem Sokáig fui ilyen szó}es-

sólben, mert l to]yó újrB csak kózelebb jön egymáshoz, szűkebbó
!áiik, míJi véÉűl a szjgei az ósszefolyásnál hasonló hegyb€n végző-
dik. miii ahogyan k€zdódötl,

2 § ]L ö(l ,ldall s:iget.i;

Cs€pe] Szieclci rnhdlrat lelij'L kílebb szige'"ek in,e]]ik, A ba] olda-
].]n tjzel szán]áltrrnk meB,.1z első kis szigci Pest !1atl egy Dél-
lölcn],ilc. Soroksámál kissé fe]jcbb, a üásik, ennól nagyobb, nlkalrnas
kert.k kia]ákiilsála és kászáLókiak Harasztival éS TaksonDyal szem-
ben,,c.ttól ügyalis cdáis a ialuiq nyúlik, sót Yalamive] rcvább i§,

EZle] szomszódos sz€mbeD a halnadik. a szenimik]ósi, rrilel erle a

la\u,.l néz az, amely a iúlsó parton az előzó]. között fekszik. tehái eZ

Sléntmiklóshoz. az Harasztihoz és Taksonyhoz srámit. ttissé ]cjjebb
ían a negyedik sziget. a iö]röli. mive] e falu ierúleiólrez ta,rozik, jÓ}-

]et]ct a 5u omszódos CséP falunak szorgél, Nedves terü]et. nem annyira
llik. mini in](tibb nád borílja. Knryúlilr Csépig. a Szigeiaek c rác falu-
jái!-, E,ulán ralamíve] ]cjj.bb eÉ_v kisebb kö\,etk€zik, S ez az öiödi]<

S,i!et, A hJ,(]iik Sz.ar lnrál |.nnái as Laczhá7ánái lan, 
^n4ya]í 

a n-pvc

aza a r.Yet ti]lí|óla3 eDlak az asszlnynak a neíéIijl kapta. aki iz
ot: vizbe ful]adt Llityát silatlr. EZ bos3zú. cc keskeD]. e'dós szigel.
a ráckefeiek birto}n ákikneji gl,akran sz.|gáli mencdélrhe]yül bi-
2. iytalan időkben

Dc a pelegiekDek is l,.ln eg_r Szigetük. am€ly a laluj kla] s,,rD-
szódcs. szembel itickele -.-áIostn,a]. s ezi tclriD|hetjük a hetcdi]rnek.
bál !Z eliil.bieirkc] s.]. ',eljcde]emb.n. sem hesznáLhatóság'oal nem
1e]]el öSszehasonij].a5i, _]gra5is ]elentéktclen. s csak c:erjóklre] és ki
scbb gyümd]csfdklral lan b|ü]',etY€, lrrné] so]rkal naelobb az a szi.
g_.t. lnely ug,!.lncbbr]: i Di.delben nytn.adikuL kóv,tlrezik Nen
iressze. Ráckevón l1l]j ]átható He§É ia]ü!a] Sz.nbÉn. ánre]l-|ij] csa\
iresk.nr loly('] !álaszli! el, BókrDs rc.iL]ciú, de gyüiiö,cslái is \ annalr.
s eze]r kiseblr lészét a becsejek, nag},obb rós7éi a ráckeveiek köleieli]i

Hu.,.aló :.mrészelú és hosszú a somlyói §z!§eL. nne]},ct az elób-
bitól .sak selró]y medcr !áLaszt e1, dc unná1 hoss,abb. é§.t DóDsöd
d.L é.inrk.za Dalrb lnlu hatáIáig Dyúlik, ott sok a fú ós ült€iett ós

e|.lei ftiklak ámyes ]igeie. ami áZokban a háborús idókbcn mene-
.iai!el}-€ 1-o]t sok ie]f, ]akosságáDak, KöziiLlik tiz.nheie]. lcjtett e],

mjilor Bu.lát nregslá]]lá]<. ,\ szlgei.cL! majdn€n fele lósze a dőmsö
.l1ek bjrll)k.i a tóbbi n rác]<eveieké. A tizedik. e cabbi, az e]ózőhóz
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kózel, de arrná sokkal kisebb, erMv€t bolított. van aáán a folyóna!
e médre végén, mielótt ismét egyesü, a csúcshoz kőzel €y sziget,
amely azonban annyira jebntéktelen, hogy említésre sem fudemes.

3. § Á jobb o]dúl' szioeiek

A lo1ró jobb oldali medfében n.!,.zctesebb szigeiek iűnnek le],
]{özüiük kűlönösen a fécánok szigeté! dicséIheijük, amely |romontór
elati. az elpusztult Hárossai szeriben. Tétén_Y lölóti 1átható, Kb, ezer
]épés hosszú. szépen eldősit€it. s mi!c] íti Sok gyüDölcsfa iS ialá]ható.
a fácánoknak nemc§ak taDyá]ául szolgá1, bai]em táplálékoi is nylljt,
,-\ viZáI úem károsithalja, hacsák szokatlanu] nagy áladás nam 1ép
f€i. í8}, e nemes nadala]rban bóvelkedik. nzen a sziceten egy igen
légi épü]et ta]maladvályait is iaiálni, A szomszéd lakosok szelint
-"Z egykol a szent szűzek ko]óstola \-oit, A]!árrni is vo]t, ma már
nem ]ehel biztosan negáliapítani e régi épü]€t c|edetéi és töIióne

Téién),hez köze] van eg"v ]ig€i. i]Letl.e €Idő. a Száraz báIóék tu-
lajdona, a lácánok \'adask€Iile. A Dép szíge:nek nele7i ezl n hel_vetl
melt amilrol a folyó megálad, lizzc] vcszi körül,

De ielentősebb a Ha!§abég, vagyi] Érdce1 Szember ]evő hálom
sziget. egy nagyobb, me]y a io]yónak egy keskcDy ágá!a] vaD a falu-
tól elválaszila, erdóíe] bodtótt és _cok lajia a lú] az _Áldick biltokol,
jálr, A násik két kisebb az előbb1 hatáIán kivii]. mindk_.ltő gyüDölcs-
relnő ,Á§ erdős. a lökó]lek bí.ják,

Lejjebb egy r!éúö]dnyire esik az újJai]si sziget, az azon.s Dcvú
fahró1 cl.evezvc, amelyet kcskcn)- m.ce. íá]as,i e] tólc. mégis in-
kább a JöldesíLr, xlnt a ia]u javál ,<zolBá]ja, x'Iajd.em egy mé|fo]dDyi
a kit€Ijedése, Lllagas Iák áínyasjtj;ik. :l kaztűk g,vr:imölcsiákai is ]át-
h!1 az embel,: lredfcs helyc e szarvasoknrk és a 1iccskólrne]i. sijl l
móLrcirL].]r is vi.ágzó szá]lás', bizt.sit, Ázon a.ólzén. )me]y a na-
ita]lrb medcl f.]é 1.1du]. lan egy rcnp]Lrm Eqy]ror sziiárd és szép
ópiimény, de úost már nagy fészbéd l.n, Az eeész négyszijgletes
knlekbó] van összesz_.rkes2ive. lág éi k€I.szt fomláIa ]részü]l, ,\
szerir-Azet-A eg}, b.]lí!,ei még megőIiz, s cz a szenlek kéiróve] van di
§z:tv€, ,\ naradvrtrrck azt Duíaiják. hogy a 1öbbj 1a]at is hasoDló
vá]iozatos fesimónJc]r ékesíiették, lzckból iycmba. neg ]ehet á]]a-
piiani, hogy igen jeles ember műve vo]l, !z:rl n benhszü]ö|i.lr Boldog
Nlalgit szertélvének ialiiák, s czen nem is ]ehét c§odá]]rozni, hiszen
elayes földl,rjzrldósok Csep.] szlíel-;t lltal]it nól-ve1 ille|ilr E?2e1 az
újlalusi srigette] sz-"mben a lolr-ón tjl Elcle ataii iúnik f.] cg_v kis€bb
sziget, kissn ]ejjebb me3.i1: eg, náSik. Dag]lobb l lá.i.!ei lij]d ha-
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tat,án, Ók tafiiók birrckukban bcsenyei szigel néven, ltt _qok a nád,
ingo!ánn_va] van tele, Ehhe7 ]róz€] két kis€bb: edonyi és egy tólévi
g},iinö]csllrmő. és .tió] cslk egy mÉce e] eh,á]aszlva a makádi,
rE_.]y hason]óképpen súú és mágas erdljlc] boritott, S a szarvas.k-
nak é§ óZc]rlclr D_vrlirit ]leve]i. végr:i] e.nek az ágLrak a !égén, ahol
L1 kjsebb ágga] .gy€sil]ni Liiszűl )rét másik Sziget, az A]i:\i-sziget a
]riscbb, é5 .] nt]Eyobb, an.]y a csepeli csúc§ a]á .xti]ik,

q § ]}.lagd Csep€i s2igciP

Naga Fcdig csepe] szig.te c kisebbei közóit, kü]önfé]e görbüi€-
teirci beszáriira öl mérfó].] hosszúságú (varariikol á]litól:tg kilcnc
nróíö]d hossziságú volt, dr u lo1yó ]assahkónt ]ekóptattá). s mlve}
].!naP,íobb ré§2é1 e]acsl.n,! palr ó!ezj, gy.]kolta ki van |al,c a fo]yó
.,r!dásálak. s rnocsá. é: lngovály képzódik, kú]ö.öSen lzón a ló§7en.
l]!é]y a !óée lelé terúl e] oti ugyanis az egé§z ie.r:ilet nedves, kéi
h.]astó !ai1 raita, llakádná] az egyik. a másik Becse alat1, e2t ál|.1á-
ban kjlá]y.é|éie]< n.!ezik, me.i vala ikor a kirá}y vette hasznát. s

1l]á]te berne gyön],öúségét lláskü]önben a lalaja szára, é3 ]loDlokos,
S hacsak n€n fektenr.k bele iagy m,.r.kái, t.Ilnékei]en, Búzái csaL
iA.n kevé§ helyen telem meg. s hás növéúyt is csak §kkor, ha sűrű
irág},áZis;|] és há.lnrsr.Ii lo.ealássa] clókészitik A szólól (pn!s bo

!ya]úl) óppcn hogJ negtűri 51]á.y lelméss.l az^L szemlren naé], dí-
.sirséget szelcz aZ a]n1áiL.l].

Ii! mincen terr:ilel §11l, s csa]r Déhány helyen cmc]nedettebb az
ijsszeholcolt Iomokdomlro\ .ó\,én, Sz.rt. boró\afen!ótó] diszlen€k €

d.mbok. SÓt a mélyebbei f€k!ó köztes ieril]ci i!, L]iásutl a !ő]gy viF,I],

s egr' helyen a rrl,ilfa, A iöbbi része bolllos tediei, ame]ret a fö]desúr
llr..i.]:tlbó] rnajiren a szigei cgész tcrüle].éi hágynl]< erósódlli. s

cniatt. s hoqy a ftjdii]]ltoknak lejlekhe]yr:i] s7 ]] gá]hass4 n:rk ti]rják
l váqásl, ;'Z..k szt']tlála Va]ób3r s.ho1 ásh.l niD.S a]kn]nasabb Irely,
]{|!]önós.l $]r a nyú], dc nen hiányúzD]k az óze]r, !t sullvasor. a

l.!]}ónldJ..k. l.!];nok, anrell,ek.e lgen naey gondoi tolditanalr, A
n]ejotokl,jln §zafdiI\iai radlrccskóiet és a.ábiai kec§kéket tcnyc-zie-
n.k ]jzek lci|li]r iollnájála . közönsiges házlkecskókte] Dleeegyez-
]]ck, de a ]rálán!,ok ilinlájára galdör Á szóriik és ezokér:il sD!]ia]
lché]ebb éS pLLhább. amint ná! ieDlebb e]mondiuk,
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5- § oáh Miklós leírósa g, ságettőI

Ez tehát csepel szigetének a mosiani képe, valamikor a király-
nők tulajdona lrott, s azok gyakran íelkerestek pihenés. vadászat, ma-
darászás és halászai céljábó], Erről o]áh Mik]ó§ Csallóliöz €mlíté§e
után így beszél (Hungaria c, műve Iv. íej, lIL § 7. oldalán): ,,A má§ik,
kevé§sel Buda álatt kezdődő §zigetnek chepel a neve, Ez az oit léte-
sit€tt r€zidenciával, valamint chepel, Theke1, szentmárton és Kevy
városokkal. amelyet a .écok lakják, § néhány más laluva1 Magyaror_
széc kiláb,nójének tulajdona, jeeyajándek cimén. Igen bővelkedik
madarakban, fácánok-, foglyok-, dgók-, eldei tyúkok_ s m]á§ küón-
fél€ szfunyasokban, valamint szarva§ok-, vaddisnók_, őzek_, n},ulak_
ban. s még ezek melleit oly kitűnő €rdőkben, ]igeiekb€n, szólókben,
legelőkben, gabonában és má§ egyébben, aúik a hálandók éi€t§zii}-
séclet€ihez tartoznak, hüvelyes veteményekben, hogy úgy látszik,
semmi sem hiányzit itt, ami akár az áetfetiételekhez, akár a gyö_
nyörködieiéshéz tartozik, Ez egyedüI ke[emes idóiöltési nyújtott II.
Lajos ki!ályonknak és feteségének, Mli]iának, az én féjedelmeimnek,
amikor néha a srltyos eondoktó1 meeszabadulva, vadászatban, ma_
darászatban, vagy más lelkei üdítő do]ogban szórakozás céljából ide
m€gszálltak.

Ez déIre 9 mé.tfóld hosszú és 3-1 mértföld széles."
Ebbő1 lehet látni, hoey a sziget keueme vetekedeit a thessáliai

kies Tempe völgyéve]. Így mátán sorolják a knl yok biltokai közé
úey, amint arról már viseerádná] b€szé]tünk (e váI tólénetének
a 20, §-ban), de annál nagyobb kényelemre szolgá, mivel Buda szom-
szédságában feksák. Minthogy oláh kilenc mérfötdben jelöü azt
mee, móltán kételkedhetik az ember a hosszúsácában, Tehát nem keil
hinDi a Magyarország topoc.áíiája szeTzójének, amikor az tizenegy
médöldTe nyújtja ki a szigetet. Hacsak a fajtája révén nem tálál
menl§égei, ugyanis iáliai. s ialán ottali mértékke] mért, Istvlánííy,
amikol a Buda felszabadításá.a érkező törökókről szó], ír a sziget-
ról é§ panaszkodik Rogcendorf késedelmeskedése miatt. ,,A törökök_
nek a hajóhada abbah az időben sz€nt Malgit ságetéhez érkezett,
amelyet Csepelnek neveznek, s iöbb íalui, Kövin virosát s tmplo-
mokat és különböző épüleieket loelal magában, s nrajdnem nyo]c ma-
gyar mértföldre nyú]jk ki, oti a törökök, ahol á Duna ismét egy me-
d€rbe lolyik ö§§ze, mintegy a csücské! erődítményt emeltek, Pedie
úgy látjuk, hogy ha a szigetet Roeeendorf előbb elfoeiarta vorna,
mint ahogy Peréhyi é§ l magyarok köail iöbben taúicsolták, a tö-
röknek nem 1ett votna módjában várat épíieni, sót ta]án a hajóhadát
is kén},telen ]ett volna háilahaeyni." Ebbó] lehet követkeáetni, hogy



a szigei Budával szemben nem kevésbé kedlezó fekvé§ú. ]nini el]en-
séges, ha idejében nem lordírják a javukra.

No de elég ezekrő] eDnyij A mi idónkbe]r a császár jóvoltából
savolai Jenó h.rce8 bi.tokálra kcrü]t. Ezól| tt7 ilók, a r3nu]tak 1s

és a bi,e]keda,sle neD haj]amosak js neD haboznak a szigclct ,,Jenói",
nek nevezni, Annak a topogláliának a !zer,ój€, akiról ná. szóltunk,
mondia] ..A végsó szigct Buda é§ Szcni Gel]ért hegy aiail kb, 11 mért-
íóldn}ne tcrjcd ki, s eddlg Csepclnek neveziók, 1asslnként nzonban
,Jenői--ne]< kezdjk lDondani. mive] ! dicsósélies Jeró hcrceg annl]r
n kiépiiésére és dísziiéséle sok!'] á]dozort." (A mai },tagya.ország to-
pographiá.]a 53, o1da]án), Nem ke]] tehái a Celogllphia Hungariae
í!ójának. en.ek a nag"v tudású lérfihek le]rón1, hogy amikoI a Dunó
ló1 megemléi.e7ik. eri rj.ondj.]: .,e Budn és Pest nc]]ctt leJutó fo1},ó
szokása szelint tőbb szigeret a]k.i, amcLyelr kó2ű] a le!]nevezet€sebb.
arDc]_vet cscpelnek, mások Rácke\,.-n.k, i nómctek Ratzenharck
nak, mos| pedjs Jenséges De!-újitó,]áró] -J€aó1--.ek ncvezilr,' (Ile
isilo si\.e Dln,Jbio 15, o]dalán, ]riadv5 Nagyszonbai, 173,r,)

valóban lúc).nek kel] annak ]enni] aki anélkül. hog.,* a régit.1-
lalö]né, ez| a n€í€i cl mernó liiatni a Szigeil.ől, A Jenő Magyarország
i.á.ii crdcmei ]]a]hat3tlanok, 3 ez_ift azokat miD.icn niegiilrielő mó_
don át \e]] hag_vni !Z ulóLrolia, S ba valiki ezt D.ni is akarja, De
lárr]adja a7okni. akik czi ieszik, s vig_rázz!!:r]i. ho3y ne !étkezzen.k
e i]agy lóIliú .Dlék. .L]cn. trnn}-it a sZig.:ló]1 ][ost pedig ]röVe!k,"z
z.n.k á íál.s ó3 a la]r.-ak.

c) A CSEPDL-SZIGET YÁRCSAI

Egy vá]os és ki]eilc falu le].p!]t lneE cs.p€] 52i3etéD, ADini !z
inóni ]áttuk. o1áh a naga korábin nég.,* váIosi említ. Csepet'l. amelr-
ról a SzigeL n n-.vél kapta, Thökü]l, S7€DtmáIionr és i(e!ii, Nin.s
D)iélt kélelkedni]rk abban. hoe"v lalan1ikor ez a kilályi údütóhe].r
|óbb várorsri is dicSekedert. amc]!,.k azláD az o]y s.k háború puszl;
tásai növet]rcztéb.n e]kopYn, kicsin}, _Ás rnajdDen ]akat]an falva]rká
sü]1l,ecteli. ,{z ojy §ok.sapás ]rajzepel.e eg},edü] Ráck.vi Draradt meg,
s kéisógkiíü] e]nJ-erle ./o]na az .lijbi]i ]rr:i]sejél, llll J sols meg he,n
n]srtoli:1 \'o].a iPcn ]ó lij]de§urától
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1, § ndcke.e Dáro§4

Ráckeve a szigci ba] paftjáD fekszik, Szcntnállon ós Bccse falvak
]rözött. Pereggc] szerrben, a Duna kisebb Dedréilek partján, Pesttől
négy móIföldn},ile, Yalámilior j.lentéktelen kis falu volt, amelyet
arról a teDp]omrói neveztek el, ame]yei.] íégi eDbe],ek Szeni Ábra,
hámnak szenieltek, És ma is ál] még cz a patliárkn ne!ével jelóli
,_,n'é]y,Kósobo-_,.-ó:",.,.1 F|,,n)- "elL, n l)r-], -k LpvvpUk,
roéI .l -g\jk mu),c- \ Z l.'l, K,V;,o nr,óZó{ ó| Dókéop7pm.
ml Vo]tcl ok3 ,nnok, hos, l h,,, ( a },,'J " ,--,,rl oi 6y.c,_z,\ Abr,\: o, en'é§,,n,-)-,{ , .) po_";}, "k ,

nevét adják a faluDak, s az1 is századok elmúltável? Erre bizony Je]e-
]etei nem tnlálok, s €zórt azt hisz€m, csak az esz,Áve] jiiszott e véle_
nény kiaeyalója. Ezeket Di.d m.gcáfolja egy mag}-ar. mégpedie
helybéli poéta, amikor cg_lszerú pászlo|sípjéi, de az igarsáe.ak meg,
felclően, valódi magyar szalakka] így édeke]:

,,lit Kapiiány Ke?Jittil Dints neicD,
Nlint némcllyek ítélnek íelőlcm.
Sem Gólöe s2ó l<.li az ón nelem,
Noha virzel mind környül vétiettern,
Eiciiű] lorJla egy iámb..rta]
Ncr€zletem az Sz.nt Áb.!hámt 1jb.ahámnak rneggvcs egv házái.].
Es környűlctn való sok sznp f.:{ktuL,
Kölin vóg.e, az utárr llis-Kel'
Letl nev€m az Ráczoktu] /i.íc: Kel|,"

?,§

Teiiát a törökö]<tő1 veió fél.tükbci 1de költöz]:i !áclnr luházták fe]
néYl'el a városi, S közülük főleg azok. akik .,Kövin'', egykori rác vá-
l{:]sb.]n ]aklak Az ucya.is bizonyos. a ludósok js bizod}-ítjálr. hogy
Zsignioi)d knály idejóben, i.10| kijrü], ]rlohaned, a töIökök császá;a
únyira kegyet]enlredetl cölöÉóls7ágba!, BulÉárjáIren és Ráco6zág-
ban, ho8y e vidóliek ]akói e]unva a sok cs3pást. e]hag}.iák ósi ]ák;-
h€]yú]r€t, s összecsomagoh.a azokal a holmijaikal, 

"mit 
ut t i tuatat

merrtenj, a {olyón felfe]é e vidékrc jöttek. s Szenlendrc szigetén kivüt
Csepelx is megszállták és iii többelr közöt1 elsósoíban Ábiahám ía}-
1,ái fogláliá]. el. (Azt mondják. hogy van Zsigmoncnak egy oklcvele.
arnelyben ő ezt a szigetéi Györgynek, ri szerb .]espotának edomá_
r,J'ozla cs€.ében Be]$éd vidékééIi, de ezt az ok]cv€]el mi i.nr ]áttuk,
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ts.jfni S.m cm]'ti.2t a szigetet. amiilor e do].g.ó] ir] Dcc, It], t]I.
könlY 44|. o.)

Előslör zseliél§orban v.]iak. s azln ]rnil, hogy a ióröktó] bizü}s
he]lre kelüliek. n.]n é]vezte]r seúm1 kifájtságoti kb. a palaMLo].
közé ,$roitá]< ók€l \{iYe] czt nem |nal|ák túr.i a jövevények. f.]-
kcleslék Zsjgmondoi.. é§ he]yzerűket isme.letve azt kéIlék. hogy ez
a íe]n sololtassák nagf,obb mé) lékbe. a szabacl válosok kijzé, Zijig-
m!ir] hozzá]áru]t a kaIéSr:i]r teljesjré§éhcz. niulán üregism.rte óket,
Szórakozás cé]jából uE},anis graknn rneglordu]t a szigeten, 5 mive]
úq], ]átla. hogt- e2 a he]j, iIr.ább ker€skedésle a}kA]ma§. nli1]! lij]d-
nlul,eiésre, .r lalu magyar és rác ]akosail €g},nránL szabadoknak n}'il-
.,,ánitoita 1,10+-ben .,akír ki.il}i. aká. lriráiynói, vltgy báImely eraab
,án és harnincád h€1},cn szabadoi és nindcn lizerés né]kij], sZ-
lióiyúkben épiJrí]],. miDi árui].ka] .gasz §]Iagyarország terü]eién kóz-
]ekcdlrejsen€k", Sői !']05_ben e$. másik kiváltságlcY.lóben évenie
Sar]ós i]otdogásszony .ap.]aIa vrtsát,i i; elgedé]yezeti Deki]r, A lri.ály-
nrk e ]regye révén valxonban és ópűlet€kben aDnyn,á megg],alaPod-
t!k, ho!]} a la]unak ]assankéni ]ljDent az em]é].ezeiébói á Szent ,{b,
.511áin neve. S clószó. Kis-Keli De]<. Kó.in-rő], ,iz eeykod lác. most
SzeDdlóle] lz_"hbehi temesi válosró], ahcnnab a rá.Aii]]r alkezieir.
!,égüi pedír Rá.ncvónek neveztók e],

3,§

Zsien.ni r rác.nnák .zt a ]-el€pű]ésót á]]anJó.ln g,válaplioir!,
lg].. l428_ban Eáhán.vos, rnáskópp.r Iiapula és Zkoren.!€cz. iL.tYc
Izl.: kij;]],l llivnkka]. ane]_íekct ók máguk ]aktat, !e]ii]r |jtlndekozta,
! nrindcI] edölizctéstó], s a ki.ái}i lrincsiárba ljze|ni szokott kám8ra
h.s25a lizelésé:ó] \ nentesili ók€l, 1 privi]égjLlm §zalai sarini:
.,iJolr j]e(]ie a:: orizár] eqés2.efü]ctén ók ]nás szabe.i kjral],l válosok
niniá]i]a örökle menl.ességb-An lészcsüliei]e]r, * Zsllmoid ]riv.52l
ijket ]n:ldc.Lliic bi.óság, ]e,.al!ózt3tás, bebörrőlzés és elité]óS 31ó1,

]iü]anbs.n más.k gazretiei ós tulklpás3i niatt". s ezt \iegészni az
],135 é!i diPloma ame],,* §zedni ,.azolr á kelesk_.dók, ákik x,Iagl,alor-
Szagbó] rnen.c]r Rácorszá§b!, \ agy Rácolszágbó; éfkcznck MAg],alol-
s?á3.a az á.uikka]. áz á ilrat liaczkevi váIosá'oa. rl]<"áli ki, s ha a
Irelieknek s2úk§égük lan !á. oit ádiák e] és senki idegen, lagy a
n.!€zeti váIos i€rületén kjvúl ]akó kercskedő úe mcrjen .ládni bármi
posziót a nevczctt \,|r'osbnn taitani Szokott 1'áSá.okon kívü] rőIfe]
Y3gy dairb.nként. ha.em csak egészb€n'. Ehh€z még hozzáteszi a
nagyle]ki1 kjlá]},,,lo§, azok kivá)ó és dicsé.etcs €ngede]ne§ségr:ik
miati !Z ol.lzágnak és e vát,osnak hasznára é§ kénye]méIc mlnden hé-
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ten. minden szerdai napon, szabad piacot tafthassanak, azokkal a
§zabadságjoeokkalJ ameryeket más piacok é]veznek". sémmi mást ne
mondjunk, minthogy Zsigmond keeyúIi joggal is meeadoíLányoáa
a !áckeveieket, Es ez€ket mind az ó utódai jóváhaeyták, sőt még
gyarapítotiák is,

. 4,§

Ezenkívül a ráckeveieknek vannak oki.aiaik, amelyekben Albert,
a Zsigmond veje és utódá megelősíti és száporítja a ]<iváltságaikat
1438-bó1, utó§zülött Lásztóó 1453-bó1, a KoNin Mátyásé 1458-ból, 1464-
ből és 14?3-ból, va}amin! 1489-bó1, Ezeknez még hozzá ke1l tenni azt
az oklevelei. amelyben 1465-ben a hatáíaik közt 1evő íalvakat, Szent-
mártont, újfalut, I-órévet és Becsét a kinilyi ember által nekü ren-
delte, ülászló 1490-ben és 1501-beü kelt prtviléeiumaival á}ialában
úegenÉedte §ekik a Sornyó szicetén a faizis és hallá§zat gyakorlását,
De Anna is, ülászló felesége, 1503-ban lekik adományoáa a halászai
jogát a kevi területm, ámit közönségesen Kirábrétének mondának.
végül II. Lajos 151?-ben és 1524-ben elTende}te, hogy mind a száJa?
földön, mind a folyókon §zabadok legyenek, úgyanezt tette zápolyai
János is 1536-ban, miután meeerósítette Mátyás és Ulászló kivátsáe,
leveleit a révjogeal és az utasok szabad száütásának jogáva}, Ezeket
és a többi okitatot a ráckeviek a levéltárukban ó!ák i csodlálatos, hoey
annyi §ze.encsétrensée közepette, hoeyan maradhattak fenn ezek az
ériékes okilatok. ltt őrzik Szkaricza Máté eeykoú itt€ni lelkész kö1_

teményét is, ahonnan az imént idézett sorokat veitük, (szkaJiea
Mátó, ez a maga koÉban kiváló tudású férfi itt sziiletett Kevib€n,
Ó népüDk §zoká§a szerint tudományszerzés cé]jábó1 bebaíaneoltá
Iiáliát, Helvécziát, Galliát, Angliát, Bataviát és Gelmániát, s maeá-
nak a tudós fédiak ismefei§égéi és nagy műveltséget szelzet'i. Meg-
írta szegedi Istvánnak az élétét, valójában azért, hogy amidón az ő
eí ékezetét az utókorra haeyományozza, a sajátját is munklárja, Mec-
jeient Szegedi Theoiogiája bevezetéseképpen, harmadszol kiadiák
Báze]ben 1693-ban. ott sok említes tijlténik K€ünről és a soI§áIó],
bá! soha Ráczkevinek nem nevezi. Azt eondolom, hoey a nép iráni
való ellen§zenv miatt tett€ ezt.)

5.§

De ennek á lérfinak az áttekinthetó és a váToshoz r&aszkodó
előadásából nem kevésbé világosan megisnerjiik, mint a sok kiráryi
okleváből, milyen áüapotban volt v5laha Kevi. Ugyanis nemcsak
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i .r, nog. ,,,,", i;,F , ,, ,, ", _, d ,ll , h, _l ol1 ,,, laJ-,ó( l, vfdgald -,o,ho-Ih,, p,,, n o.,, 1,,,"m;,. ir
lr]á re J p]i[oLra1,

, Tágas-piacz, l,Ialom piacz egyik.
Széna-pincz, Fa-piacz neAvedik.
\raeyon bcnnen Kép-piacz ötödik.
Á.os piac7. Rácz-pilcz hatodik,|'

Azuián számba v€szi az irtcákai

. \,ieszet ioloa ón bennenl lakásod
TJ].czáimnak ha DeVói nem tudod.
Nng}'fel Uczlit, Képl€l Uczái iáro.]
xiellyék Lltczá]. oda íel s,ámt;]..l
Ro!,,]ásábó], az Jo-Ieiél vár.ak
aeiar-\lári L'lczá1 is adá]]ak
\:c.é3é] ii] az ]cn mag ú]ajnek.
olajl,e.ő nelen edgYet hivnak
Álá ié.aén Nagí__\]1-:.2a cgYik
,1k$2tó fás. }'Iák.iátva másik,
o1d!]_ucza. Szék .]c2l második.
SZ, l,]Ilkiós ilcza az orlödik,''

i7lt,.i a n!g}-n. Ié8j.régek ]rcdvelői szánráu idézien Tcmplon
, , ,, ^1,, j,l, ,,,,_: e I 

.' L- lezdL. : ó -
o: , j-/,"b, " , a,.:.- x,,,,zLo 

"_ _, 36-b, D.,l,b.,,_I l, :l"k, ,l"P o a,óLó]
1 . b" -,},j,,, k ,.-o ,j" ,]\d, ]o, c-ó._ó l lo_,, d: ,./ .,ö, .) Li:nn llbbnn aZ esztendőb.D ]lcies tenp]om épitésé"i r""ait;n, ai]i-

dőn 1.hál egy úi..!]< a láladsá!os ;uk;já!a] ;.nyit ,dzeti:3nlenr;-nlt i.ni lrn aplt_;rarc ele!-.n!ió vo]t. a Dásodik iLi]ánnk a jöved;],riai a rqo],.a ].ijllőtl_.. |2_"k vo]tak Szkiricza idcjé. a ien;iomok[ía ha!oLr]ókópp hár.]n !an. azokló1 Dost nem szó]unk,
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mert kereskedé§ céljából ők i§ megtelepedtek a váIosban, am€rle
kit-kit a sorsa vitt, szétszéledtek, s a várost i.irese! hagyták, Azt az-
tán a kóborló e]iens€ megrohanta és tűzze! pusztította el. sokáe
íeküdt romokban, s csak 1as§an 1ehetett életre kelteni. Az újjászüe-
iendő városnak a légnaeyobb nyefeséget a §zékesíehélváfiak letél€-
püése jelentette. Amikor ugyani§ e vfuos polgárá az elenségtő1 va]ó
íélelemtőt íeLizgatva új lakóhely után néztek, Kevibe tel€pedtek'be
javáeskái]<ka1. Itt befoeadva a polcárságba, a §aját nevükről elkeresz-
ielt székesfehávlfui utcát eazdae épüetekke1 kezdték elláini, De
Il]ec ezzel a gyalapodá§sal sem sikerüt a vfuost régebbi álapotába
visszahe}yezf, mert a törókóknek is, meg a mieinknek js a támadá-
sait gyakran szenv€dtek a lakosok. Ha Budát o§tromortá]<, abból
Kevire mindig újabb vész származott, A legnagyobb az volt, am+
lyét 1683-ban szenvedtek el. Miután ugyanis Becs ostromátol élűáek
a tóTököket, a meneküó elenséget üdöző leneyeLek elkóbo.otva, a
törököktő] kiürített városba éTkeztek. s a városra sarcot vetnek ki,
A polg&ok számá.a biztonságot igémek, ha a rájuk palarcsolt sar-
.ot hamalo§an meefizetit. Ezek, az idó mostoha§ága mlatt, ameny-
nyire az anyagi lehetős€ük engedte, meg is tétték, amidőn a lengy€--
1ek hitszégően megtlimadják a válosi, a boltokat beiörik, s ami bár-
hol eribúk akad, szorgalmasan összeszedik, s a poleárok szekereile íel-
dobált tehelrel eiiávoznak a pokotba: Ezt mecirigyelték a németek,
s ők is ide tartanak, és ami a lengyelelr foszlogatása után Degma-
radt. azl tp]jesú kjJos7lják,

Vánnak polPárok, akik arrá emlékeznek, hoPy a következő, 1684,
évi csapás, amikof t.i. hiábavaló e.őfesátésse] oshomották Budát,
még súlyosabb volt, mert ak]ror sem kímélték a máI kifosáott vá-
Iost a z§ákmányolók. Hogy tehát az így sokszor meesarcoli poleá-
xok az életijl<et mentsék, az Aneyali nevú §zigetre meneküiek, s oit
töltöiték az'egé§z óvet, mint valami ballangban, az áelern hiánya
miatt fánoltan, Hozzáj&út ehhez a kemény ősz és a hideg télkez-
det, amel},tót majdnem teljesen tönkremenve, sem kimemi nem tud-
iak, sem tovább kitaltani, Es jó[ehei á szerencsétrenek szárnáJa á
visszat&és reményéi n]aljtotia Buda ostromának a meeszúnése,
mégis, a lemén}nél naeyobb lett a félelern, amelyet ezuián a tö!ö-
kök okoztak, amikor köveieik útján követelték aá az adót, amely az
oslrom idejé"} feLzapo.odotl. A Lö.ökök ]ecsPrdpsi|é\ére va]amj \i§
pénzt ö§szekapáftak, s aáán elhaíározták, hogy átmeDnek a vecseiek-
hez, hocy a két telepiilé§t egyesítsék, amikor híre jöti annak, hoey
ismét hozzifoctak Buda ostTomlához. Tehát, nehogy ebben az ismét-
]ődő vihaTban teljesen tönkremenjenek, iizenhét faluró1 meneküttet
együtt a közeli sorrnyó ságetae menekülnek, és ismét az éhségtől
gyötrődve késő őszie oit tartózkodtak, amíg baza nem tudtak témi.
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7,§

Bu.la viss2.:iloB.]a]ása utá. a k.Yiek azza] ]recseeteiték magukat.
hogy ezeniú] min(i.i jóra lordu]. de so]ika] szelencsét]enebbü] ü].óit
kl a do]og, nrini aho$, c]]<épze]ték, A p.lgárok visszatéú€k, hogy a
le]e! l !á]'osb!n tdltsék, ]t]iihe];yt ezt a sléke§i€hé.Yári iörökök meg_
'.údllik. ferlyve|es kőveteik útján ]rövelcllók az adót, amivel laTtoziak,
ós azza} fsnyegetőztek, hogy ha a felszólításnak nem tesznek eleget.
lii?2-"l,vas§a1 kegyctl€n,:i] elpuszijtják óket. r\zután eltáYoziak a kö
ietck heza. d_A á ráckeviek. aLrik mtir eg],vassa] sem fendelkeziek
és tanicst3]ánok is Yohak. elkczdték a !áro!l árokknl körül]i€ini,
h.6_," a ió!ökök iámadalsÁ e]len m.g rudjálr maeu]iat védcni, De móe
be sem fejezl.ó]r e inuakát, amikol nreqj.]ent az el]ensóg. a várost
l1.giámadja. nz adót a kíDzísok minden f3]lájával kicsikarja. s az
iqen n.g!_"l! potgárokai n5jd.sak megiijtja]k. Ezt a §ret,encséi]en
ftjldulatot aZ azt kövctó ólcl€nhiány rnég kcseNesebbé tetie Akkora
voji a §zúksóg. hogy nnltán a b;zála]í már híle sem maladt, a kö-
lcsnck köbléi kél lolinton is alig ]eh€tett meg!ásároini, S a !áros
]..:é]tárábó] szereztünk éltesii]ési arró]. hogy sokak számára a ku,
l.yr- és macskahús cs€megének számítoti Aztán lassan rc.deződtek a
colgok, s a váloslakók iJ megnFlgndtak. Kéiéves nyugaiom követke-
zett. mert ll]llg-ben, amikor móg a háboril €]húzódott. a Iácok Fö]d-
l'árla. a mai]yarok a s2ornszidos flh,a]rba szó.ódtak széj:_p]. 

^z 
o!i_'.oi mlrl.iltrakai iz 16!1, é!i pesrjs i]ajdncm telj.S.n kipusztíiorlr,

Így iehái áz o1}, sok bajtó] Siijtott és megt.gyatkozott .áckéviek a
l.qi li.til.zó vár..i ]élből jelct]iókiejcn külse]ii fálusi á]]aporba sú]y_

,{Ztá5 s|. Es1l.eli]ázy István ]etl a löldesuluk. aki 16_Q5-ben ók€t
Il.is]eliek adi! át, Ez csak két eszi€lde:g volt ula a városlak, mert
eZ 1698-bar Jenó helccg J€nihaiósága alá kerü]t, A2 ó bi]cs uralma
a]ait. nemcsak a város neféi kapia vissz!. d€ meg volt a rcmónyük
aIIa is, hogy a kegyes h€IceA jóvo]iábó] a r-Ási szabadsásjogaikai is
!§szaá]]ítják] s igy néniképpen a régj boldogulásuk is vi§§zatér,
De ezt a remó.},ükei a hősne]r ]riszáníthaiailái halála mcghiúsi
lllil. 5 jg, van a keliekne]r is. .le a, cgósz sziBei.ek mit fáj]a]ni. (E,
a ha]á} lT36, ápr, 21_én ióIté.t, anikol e s.fokat nyomiák, & jobb
,i]ágnak. de e]sóSo|ban az alarivaióknat nagy gyáSráIaj akikke].
áneDn_viben rajia állt. a ]e8jóságo§abban bánt,)
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i,i. sz.laay a \'iirrs Le]},zcte. rnel| nhog"v légen sok piacla és ui-
cii|a orz]ot| ós gázdag kóépületckkc] Iend.]kczctt. most csak e9y je_
t.:]iijs.bb rLtcája vnn, s aiig található bc!ne gázdagá]rb ]rü]seiú épü-
].t \hld_.ncretre aZ.J]r, anc]yek kitűnnek a többjek kiizül. az ra-
illoné. Eg:iné] több k_"leskedőVel nem is ta]á]]roztunk. bár ez is
clak a ]ro,.slr.dó nevé]. érdemli, hiszcn álig tud megélni a kelcs-
kecé!l.ól, /', többi polgál a töldmiive]éSbó1 ó1, de azt nem a város
i|lcjein hancn idegenben. a Dunán túl gyakoloija. Ug}-ánis ami a
rti,,csó a szigeten n7 ci]ekó1}.. a]ie nag}.obb, mjrl fél mérlöld t.Iü]eiú.
9liót Duna ágn é§ a _§zonrszécos fe]vak| Sz€n:nárion é§ Beise hatá-
|ái ]rózö11, ancl,e]r i_Á] óra járás|a Vannak De ezek is tjszia homok
bó áilanak. s sen lel€néDrelr számála, sem kászálónak ncm akar-
nesa]r, Jó]]ehe| ulj:;ajis itt-oit, a fo]yó paliján a szénakaszáásnak
némi kis ]ehelóSóg€ n},i]ik, {]e rz iS a L]una gyakofi áradása miatt
o]y .prakran tönkremegy, hogí áz jS e]pusztll, ani ]ehetnc. Szarvas-
nlarhtit 1ege]tetés céljribó] idc_oca 1e.e]g€iik, de 5eD S.]k eledmény-

iielés szíj].jik val n}uga|.r, EzéIt azián kú]ső lelü]elen kelt
keie:iiil]i a n.3é,lrel.ésüket i] _Ás kj! hasznukaL, !'ai?ásra nücs 1ehc-
1ósésük, csa]i i{ .Se.iélibo] d-- izL is csak a löldesúr cng.dé]yével.
amcly né]]<ii] holzá sem nliL]há|nnk nrig a bo]rlokhoz seD A po]gá-
.olr közótt rnág}a|ok,anDák ]egiöbben; ők Szent Ábrahám iemp]o-
nába jálnál istentiszte]etle, A löbbiek cgyiészt r, kato]ikus néne-
t_.k. akjké a Szentkereszl tenlploma, másrészt a görög szerlartású
lá.oj< a sa.]ós Botdogasszonynak lzenlelt templomban gyákoro]ják
a2 DlelliJ2|eietei, Itöztilk áagy e:).ctóriós ura]k.dik. amit még fó_
ko7 ! naeyszelű h.lceg jójndul.]tl,

R!há7albai rrcm S.kbnn kulijnböznek ec$mástó] jói]ehet mind-
, , l, -; di . _ ,, ,- '"h (^7' l{ ,ede/1:, a\, ;sa.aih t

Pá] i.|d ]áSá. Szent ]íálton. a 12 ápostol é§ Szenl Trnre napján tal.i,
jáki ]revés keleslredó rátogatjrr ezeket,

A válos címerét a pecsérje rnut.ltja, E2 egy Yágott pajz§, ame]y-
Dek ! jobb o]da]á!.gr.' mez],e]e. kard látható, minregy a löldre sze,
gezve) ! bal o]da]on jlégy hajó vagy folyó:neder, A köfiraia: ,,!ita
mihi Ch.stLLs. r_.rum concordia fiscus",
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]a sze:'ény !.ál.sian,L.lió l)erccg nacvsze!ú kasr.lyi 1éiesitett.
Ez a válos iő]ö1l le]rszi]r, ugyanazon a lo]"vóparto., sik, de inkább
emelkcdettcbb helr€n és nagysz€Iú ]át!ányt nyújt. A hom]r,kzaiával
szcmb.n ugt,aDis az cgész sziget kilálul. hálul a Jolyó folydogál. azon
tú] hltalm s sj]iság ielil] e], Jól]ehci csá:i földszint.s, m4is naga-
sabbnak '-ilni]r iávohól más kótemeletes épületné]. o]yan, nintia
..LI" belú a]ákban ]enn," €]hc]yezve, ugvanis visszehaj]jk a kozép
telé. a h.]nrlokzaltó] az udvalbá nyú]jk eZ á nagyszcrii épli]_.t,;.me]y-
nÉk belsó lÉSze ]a]rási és a fényes tanácslernre't log]álj; nra!ábá, ueg
1..hció§.n rálas má.várypad]óva]. feb!lli.]a|ra] éi n.gl9 bo]ltre] é§
cikcakk.s dísziiósú ajrókka] é§ fenn és lenn ndg}slerii ablako]rlr!]
pornpás ]liirányt nJ-újl A ietejón kupoláS torony ál1, ós c iölöit a 1ctú
kőrü], azon.L ],ó.zen, amc}y a2 udYarln néz. €g"! szabed ég a]áttj to-
l!'osó. ne]},et kőiác$zat ós cze]reD }Iercüriuj, Helcules, ,c.eneas,
.!,nchjscs és más jrö]iői aiakok s2obraj Yeszjk körr:i] és diszítjk,

Áz épü]el löbbi Iósze mjndkél o]dnlon ehhez tyú]ik ki kózépen.
E5zakr]r egyi]< fe]ó] n helceq lakosztálya áz.lőiólr.] ós a többi szo-
bá,a1. másik ie]ó] a \,endéeek és a]ka]mazoilak őss,eiüggő é§ lága§
há]ószobái. És nini ahogl.an áZ e!]]ir.€rt beiii hálN]ló] ].alt dz olcalak
f.]é, ú3}' it1 is a Szobá]r l.]yl.Ltócnak kel€i l,"1é. s eleknek mii.i]rit
!égét az elóbbicknél ki§sé iágasabb kupolás to.nvo.skálr záIják be,
asak egy ud!a. \,a. közben, c]é33_á lágas éS a burkoLt ta]a]a nreg a
1.]icsen li_lzta ]evegól€ mialt igen haszDns, Ezt aZ egészet ia] i]vezi.
ane]J* nint a vj.ág, k|iyalgó djszítéSsc] lan ii]iépezY€, a kapu pe-
djg lácsos, Nincs iti sernmi, arnj le]séges éi na.cyszerű mij ne aZ.]1a_
p,'.j j"_\ .'', i_,j;.,,_.3, b,,,,.,," ,

R ú. k e ! e ré8lót logla ]akolt. slforlr !!geD h,"rceq jo]d.s]rlasáEa
a]á iarlozik vli 1B4 ibbég],a (181 szabad \óllözésű, nái..r ó7!cg.,1, a
s.Nmir.] bíló zseLlé.e]. s7loa 21. ),Jó! ió]kii] az öss7ciló em]ilérl 1.sZ héi
urasá8i Szolcá!ó], 

^ 
205 né! §7_"Iint ósszei.l csalá.tló ]iózü] ].?,1 nl|,al. 3].

sue.b.efú, PusZLái Ácá.s. Pcszér és Ban]rhazt \rá. i'l dUDái t.iin:r]nra
és h.-héj neDes_ udlarltl!.

d) A sZlGET FAL\iÁI

]\íál' .niiteltr:ik, hogy ki]enc \.an, Yalamikor, amikor mó3 Ma-
g_Yai.rs,ág jaYában Yjlágzoii. és a királyok S királyrrők meg a fé
nyes kj5ér,elük gyaklai ke.csiék f.] szóIa]ro7rrs céliábó], ezek a fál-
lak lonpás kü]sejű€k !o]rak. ]lIosi nár azonban a solr csapásiól
áDn}-ila i.]eDtékte]enné vá]tak. hogy a régi gezdagságuk _ás széps_Ágűk
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álnyékát is atig mutatják, D€ akármilyenek is, a valóságnák m€gf€_
]elóe,l 

'íjuk 
le azokál.

1. csapel falu: ett6l kapia a sziget a nevét, A nagyobb med€!
partján teieptilt Promontór tájékán, a §áget íejétől egy íá óra já-
}ásra, Nemcsak hííe van annak, hogy egykor nagyobb é§ nev€zet€_
sebb volt, de a szétszó.tan levő házak iomjai is aá bizonyítják, kőz_
tij]< néhány nemesi épület nyoma maradt fenn. Később a háborúk
viszontagságai miati annyta elnéptelenedett, hogy bál fékvése sze-
Iint első, de a település naeysága szeiint jóval a ságet többi faiva
után }ell helyeai. A folyó paltjái} szétszórtan települt Déhány a]a-
ccony épi].lf, A talu sz;mála a szigeten c"ak szeíény halár éü ren-
deLkeésre, Eszak "§ kele! íelé üIletnPk va]amieskel, de a |á]sj Lomo-
kos, a búzát nem t,fui meg, csak néúiképp a keve4 gabonái nz a
löld igazán mécköveieli a tlágyázást és a háromszori szántást. Lege_
tóje nincs, ami szénaielmő heIy van, az a fötde§rlrhoz ialtozik, Ed€ie
§n€§, c§ak szerény c§eljék a folyó és a falu között. A íolyón tű a
PromontóIiumban akad szájnukra valami földmúvelési leheiőség.
ott ki§ szólőik is vannak, amit nemlégen kezdtek űtétni. A legel-
ieté§íe kevés lehetősée van, s ezért a §zarvasmalba sovány e§ a éli
szálltisokon ele!őtlenedik, A lakosok nagyfésá !ácok, pá. év óta
németek is k€dltek ide, ezeklek a falu íelső reszén vannak házaik.
Ez a veeyes takosság mind római katolikus, s isténtiszielebe Bu-
dáIa járnak,

csepPl ]7]7_ben lé,epJlt, a sabaudlai (Savoyai, J:ugen húcég s
l'ö desufa, ván 21 szaoadon köl-özó Jobbagyd, közülük 10 de_szláv, ké+ ma-
AyaI és kjlenc némét nevü

2. Szeftt Miklós az előbbiiól ie]i napkeletre egy szűk méIföiddel,
á Duának a másik pariján, a Harasztitól Taksony felé vezető rószen,
közelebb ehhez, mint amahhoz. Kissé jobb helyzetben vah é§ tóbb
épúleitel rakja oeg a partot, de a tóIók időkben ennek is hasonló
voit a sorsa. Főleg abban a vihalos időben. amiko! Budát ostro.nol-
tal<. amikol is a törókók, majd e őket követó némét€k és Dagyalok
eló1 a szieetekle menekilltek, A ía]u házai egy utcában §yugatról
kelet lelé iaítaDak a folyó lelé, s ettó] bizony sok kfuosodá§t i§ szen_
vednek, Melt vabnányszor a foLyó megárad, a kialduló víz nem_
csak a ía]ut önti el egé§z a ternplomig, haném a szántóföldekei is
modíelett károsíija. Ecyébként a határ kicsi, alig 1eme erég a íalu
égYharmadának, ha a szomszédo§ pusáákból nem pótolnák. Észatról
ug}anis Szőlős, nyugatróI pedig Háros van a szomszédsáelkban, §
közüij} ennek harmadrésze, amaz pedig teijesen az 6 b tokukban
van, Á ta]aj iti i§ homokc, de ného] keveTedett jobb földde] és a kö-
zön§éges brlzát megtelmi, kiilönösen, ha megtrágyázzák és hárorn§zor
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megszántják hatökTös icálal, Erdő iti snrcs, csak bozói és a ]eg&
lójük s€m Ya]ami hires, Sűrűn e]őfoldulnak honrokha]mok bó.ókA-
ienyőve] és tölggyel boijivrr, s ezek a vadak számára jó menedékú]
szo]eá]nak, Szőlőt is művcln€k. részben északon. részben ke]et felé.
p,'o .( d-,,1.(n't_i L.,/-..tr,l-,A/on_l,,l"n,ahoj , ,7lts-.d- ielé
' ld,] á ,; U ncl!-1 a o\jl,, de,c irj.LkL,i^,

_ s . i g e t s . e n t m i k l ó s régtól {ócYa ]akot!, ió]desula á savoyaiELe-l l nt.éo V"n l, obo"E/á li {o\o,, !' saoádol ko ,o/o B 6;_ia,o,,!],,j,,p,\F',nó,é,le1 , Jo ná/J,7,e' , r; ,rpEll órÖ\o,, 2l zaóá,olko!
tózó, ói öz!t3y), továbbá iiai a]zsé]]éI és elv tehetei]en á.es, A 82 ósszen:t
c): ] id'ó mlro haev"-

3. CJé!, az clóbbitó] eg]. nérlöld 1ávolságra, ug!,anazon a parion
cé] fció terül e]. Annyila kő2e1 á Dunához, hoAv amikol az kiönt
nóha. Sz.ntmiklóshoz hasonlóan na8yobb leszedelnct haz ú. Az
épiilelek _ kevós ós igénytelen _ a Jo]yó parijá. hosszáben helyez-
kednek €], Ez.kben élnek a rác ]akosok, de a Jo]yó kisebb áradása
a]ke]mábó] sem ]eheinek nFLgod|ak, E§y ré§zük a Égi ide rakoit rác
:c]epülésDek a marad!ányi, .ósrben újabblk kö]töztek ide, Az e]!en-
ség sűlú ]áfui]atásá nialt ugyanis azok a régiek meqtoÉvatkoztik.
Á töIök háborúkban és a bclsó 2jtvllgások idején gyaklan szét§zó,
ródtak, s jgetr.itkán tó.tek !i5s7a, sór a ]cgtöbbji]k idcgcnb-"n pusz-

ÁD]iLitin Bldu a kereszlén},.k hatatDába !isszak.dlt, nem kcv€-
sen jöllek Sze|biábó]. De mihe]],t e Rákóczile.le zeval3ások idejóD a
betijl_ásekct és ! losztogátási Dár nem iűrheiiék. a 1alui e]hagyván.
cgyesek a sz.mlzódos Takö]be. Dás.k egyéb lelé futoitak széijel, és
ideg.n belyen húz|ák m€g magukat hét évigl amikor is á zavargások
iecsj]]apodása után ismét visszatértek és áz e]haeyort és a íölddel
eeyenlÓ!.é lett fa]u lomjait isnrér bjr:tokukba véve kezdiek felép!
teni. van iemplomuk Iác s7erialtáSú. ametyet övéik adcmán],aibó]
enehek, { ióbbi a szegén"§séÉ képét muiaija. Ázonkivül ucyanis,
ho]ry a halárbóL csak szelóny és a" életük fenntaltásához alig.léÉ-,,dó"( b'l ',",,,mi,,hoj n jÁlj_- Jd,,,m ,;:
jrienre]ie ijkct a nt''omcrúságbó], Az is, amit e kicsiny ós tclméke.]er
ielillelen a 1öldm,:ivclós hol, azt az áradás gy.kran.lviszi. vlsy
megkárosítja. Ueyare, n he]Yzet a kaszáiókná1 is, Izek uevanis a
pali szélén vannak, s nlár kisebb áradásnak is ki Yannlk tóvc Más_
külö.bcn a folyóiól távotabbi íé\z homokos és hom.kbuckákbá megy
át Tchái sen 1'ei.ósle nem alkalmas. sem ]e§előnek, Azon ., részen.
aho] Szeniniklós_<n] hrll.ilos, észn]r.a !]§csony bokrok Yiru}Dak a
dombokon és sok borókafcnyó, D€ eze]r is az itr vadjai §záná.a van-
]iak íe]rntar:\,i. amikben iit jlen nirg,v a bóség Nluqatr(j] ir iökö]j
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hatá.hoz érünk, ott bokros é§ ho4okos a hatá.. Déból van szent-
mlfuton és Újfaltl, ]ámelytől azonban fá mértóldnyi távo]§ágban

c§ép l698-ban települt ráco},]ral, a saloyai E]gen bpIceE bfioká,
ve l? g;badon költözö iobbágya. varÁnnl négy s?ábadoD köItözó sáza§
bellé!e, Áz au9ei!lak mind dé]szlávok.

4, s?enlmdrlor, csép éc Ráckeve közt közepen toclaL helyel a to-
lyónak ucyanazon a paltján, de úgy, hogy ettőI távolabbra esü, úint
cséptől. Irjfa.lutól é§zákra eey neeyedóra járás, A ielüete hálot4szög
alakú, három üicából áll. Kic§i hely, mindösszé, tizenöt házból átl. va-
lamitror a rácok telepedtek itt mee. ArÍlikfi ezek kilog},tak, a ná,
metek szá}lták !n€g, A Tá9ok egy Észe RáckevéIe htlzódoit át, a má,
sik le§ze máshová költözöit eI. A néméték a írankok és á svábok kö-
zül valók. Á Duna §okat á!t a fatuna&, meiJ amiko. mecárad, €lönti
a szántóföldeket és a rétekei, Néha az egész íalut körülfottya, s csak
azok & épüetek maladnak édntetienü, amelyek emelkedettebb he-
lyen íekszenek. De az is nagy hátrán},ukra szolgál, hogy a gazdasá-
guk miatt, de elsősolban, mive1 a !,íznek ezze1 az alkalmatranságá-
val küszköainek, istentisztel€he éem tudnak másképp menni, csak ha
csónakon Bzáütják őkei. Egyébként itt i§ j€len van a homok és a ter-
méketlen homokbuckák, s tehát ilit §em telem a föId serDmit, csak ha
mee:f,ágyáuák és háromszor megszántják, és akkor sem varami bő-
wen. Faizásla nincs leh€tőség; az itt-ott e.dő§ödó cserjék te neién a
földesrlri icazeatás engedáyébót esetleg, Szólőt kezdtek ütetni; de
igén keveset, s éz mée ]egfeljebb két szőlőheeyen hoz t€rmést, a óbbi
la§san}ént fejlődik,

s z e n t h ó f t o fu (szigetszentmárion) r?r8-ba[ ielepült svábokka.l,
lö]desula savoysi Eugen berc€e, ván 16 szabadon kötiözó jobbáaya, miDd

5. ú]'íatí, SzenimáTtonna.l szmben a sziget másik oldalán hú-
zóalik meg, annak a Duna-medeTnok a partján, amely a nagyobbiktót
levalva. § kls §zigetet képezve, en,e a teli]letre hajlik vissza, Ezt a
szigetei, mivel a íalu §zomszédságában van, róla újíalusi vigelnek
nevezik. Ennek a vidékéről, a Duna nagyobbik áeán tút Ercs€n lát-
ható, czapári-birtok. Ide szoktak néha a mieink istentiszteletre kivo-
nulni, Maga Újfalu a régí magyarok kezéből a íácokéba kerü]t, ők
aáán késóbb a sűrú há]ro.ús csapá§ok kóvetkezteben néhány csalá-
don Mvü tönkrem€niek, s ö§szekevaedi€k a német teleppe], osztlá-
kok voltat< azok, akik abban az időben a lalut hebTeállították. A rá-
cok viszont, miutá! ezek tá$aságát nem szlvelbették, ide i§, oda is
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szótszóródtak a sajál lsj!ájukbeliekhe, A Rákóczi mozgalma alait
aztán Sú]Yos csapást szenvedtcir az újfalu§i némei€k,

vá]yogból ópiicitók f€1 a házacskáikai, s bá! a haiáruk kicsi,
]ris.bb. mi.1 a szenhná.toniaké, mégis. amennyile csak tudják, szor-
ga]masan á]lnak neki a földmúvc]ésnek, Szó]ói is kezdtek telepíteni, a
sziget fekvésének ós telmész€tének m€gfc]€ló vö.ösct, á kieme]ke-
dőbb hajlalo]r.n, A tala] iti is homokos. a búzát nen ierDi, s csák
akkol ad gabonái. ha ilágyával e áiják és háíom§zox megszáDtjók.
E.dcjűk rincs, csak sze.ény bok.ok a Duna partján, Ez.n a részen
vannák kaszálók is. hacsa]r az á.víz tönkr€ nem t€szi. A földjüket
ketei Jeló] Rá.lreve, északló] Szenimárton és Csóp, nyugatlól a Duna

i-iJl@/! (szigetújiJlu) 1]08 körül le|epü]t srábokkal, ióldesura §a_
voyai Eugen he..e8, va! ltj jóbblgya (1,1 szabadon kól|ózŐ, ketló ózvegy)
as keltő hasonló jogú zseilé.e, -{z ósszei.tálr néúet Devúek,

6, lór'!- (a királyi )xénesról nevezik ígyj mell azt vataDikol
vagy ili s?okiá]< átszálliiani a Duná túlsó partitira, \,aey ide hajtoi-
iák iinl"ás cóljábó],) Egy nérnei mértö]dde] újfalu a]ett, á nagyobb
nei..n.k ugyanazo,1 a pariján, kissé azonban távolabb a fo]yótól,
]\'Iel]. ](ijztc és Á laiu kőzöl| lér. i]letve bcr.k te.ü1 c], fiiz ós nás
clfaite fá]r boklaival UgJ,anezcD a parton szomszédos hely a cseNicz
I].rii nbbd] l2|}nban ntlr semmi sem maladl rneg, csak lomo]r és
kon"v]]ak€.tek ameL,Y.ket a laickcviek nú\.clDek. bál,a lóréviek .Zt
áililják. hoP:, hozzájuk 'i3riózik Ugya.is LóIóv fölölt laD e!:J ne
gyed múlfö]ö., s u8!,anannyn,a. ta]án kissé iávo]abb Rác]reviról,
Lólóvtől t i északla 1a00 lépésre lerü] e].

n tabbi. lnini Becs. tólc l{ele|r. le]rszik. délre pcdic Makád lalu
ra.jdDeú azonos táv.]Ságra. Így iehát .zek s?áhára is szú]<ösen van
tcliilc].. s az is sik és lomokos,,\ gabólát cse]r ákkol iermi meg, ha
ilág"íázzák és há.omsr-lfme!{sz:iiljá]<, AZon a részén, amc]y n_váli
.l!.].," f€ks2ik. kerés lrövó.ebb fóid is akad, amelyen a búza is De3-
l.Lem. ce e7 !s Szclgalmas ós odaadó mezőglzdasági múvelésl ige-
ly.j, -i ! \ íZ gyaklan niegkálosítja. ha a folyó kiöni, Hason]ó a hely
zete ! Iéieknek is. amc]yek lzon ! részen a folyó paltján hclyezkcd-
n.k c] Van eze5 a tájékon egy kis szigei is. ame]y.n á ]gkóknak ta_
ü]te§.ényeik vanDak Máskülönben a {aizás l€heiósége iii iS ige)1 cse-
kély és a föl.]esúr keeyétó] függ. Ezélí aztái szalmávál ós cser,
j_Áve] tiize]nek A ]egelő hián!,e miait sarvasmarhával nem sokra
mer.e]( A ]akosok rréhány c§aiád.a korlátozoit ráco]rból á]lanak,
Köztük vannak. akik Buda vis§zalogtnlási ulán jöttek id€ Srerbiából
Gö.őg szell.aftásúak. laDnak Papjaik ós templomuk, amil a saját
költségiikön emeltek. i]]etve á]]jtoitak hel,r"re a {aln3l.tdványokból,
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Lófé, !ésiól fosva lakott, §avoyai EuEen hercee töidesulasága alá
iá ózik. van 19 jobbágya (1? §ábadon köliözó, 2 özveE}) & három szába_
don kóliözó báza§ bellére. Á 22 Baládlő kózül kettő masyar.20 dá§zláv

7. Makád. az előbbitől dél.e negyed méiföldByire, a Durr.inak
ugyanazoó a Paliján, Ez a saget utolsó faluja azon a lészen, ahol
máI kezd véeet &ni, § mivel á Duna medfe mindkét félól közelebb
jón €g},ínáshoz, lassanként összeszúkül. Mert a folyó bal oldali ágátói
Makádig nincs nagyobb távolság €gy mér,föLdnél: a folyó nagyobb
medre pedig közeledik a fa]uhoz _ kőztük erdő és moc§ár foelal he-
tyei mocsár, me]yet ugyanc§ak a Duna a szicet véeéiől eeészen
s lál lig lere'üs§za, egy V;sszahaj]ó á8ávai. amety aa az erdóL \es'
kirrü], s mintegy új szigei gymánt vála§zija el a szárazföldíőI. így
jut el egészen a fáluhoz, aho] a paltszeeá},tó} visszat5riva hata]',nas
mocsárba oszlik széjjel, s végül ezt a moc§arat átlandóan á.anló
mede.ret Dömsöd felé, keletre vezeti, aáán ismét délre fordul és a
szigel vÁgén 'smét á saját vizéve] egyesu],

Máskülönben innén LóIé!,tór a kóáNégesen Holt_Dunánák ne-
vezett másik meder is lndul, amely a 1óIévi gyűmölc§ke$es sziget-
ről a víz hasonró kiforgásával, Bint az elóbbi. egy ligetet vás le, és
va]óságga] egy erdós §zigetet a.lakít ki, jó]]ehet aá azon a Ié§zeD,
ahol Makád alá érkezik, a Dunába visszatérő folyásávai mintegy ket-
téosztja. Így tehát az egész fatu viz2e1 van körülvéve, § úgy á]] cti,
mintha egy új szigeten }enne.

Á folyó aztán, amely szokásához híven megárad, vagy parijai közt
malad. eszerint a többiekkel azonos módon a eazdálkodá$a eeJ_
szel megadja a lehet6séeet, máskol azt ónkleteszi.

Áz erdő a íöldesúré. A makádiaknak csak az ő engedélyével le-
het fához jutni. A fa helyett tehát sza]máva1, cse.jével, s a közeli mo-
csárból szerzett náddal tüzeln€k. Különben lakóinak páratlan szo.-
galna miaíi e szűkös viszonyok kózött js annyira boldoguli a lalu,
hoe} a szieeten csak fekvése szelini az utolsó, nem pedig áIapota
miatt, Ami ue},anis nincs meg a saját terüeten, azi másutt keresi.
T.i. a szomszédos, álialában Gyá-nak nevezett pusztái bérlik pén-
zéTt. E két te.üeten való gazdálkodásbóI igyekeznek a népnek é3
a íalujuknak a feDnmala.Iását biztosítani, A 1akói magyaro]<, azok-
nak az utódai, a].ik vaiamiko! e üdéken megielep€dtek.

M a r< d d régtől fogva lakort, íöldesura sávoyál Euaen herceg. ván
51 jobbágya (35 örokijs. 14 6zabadon kö]tözó és 2 özve€ye), A íalu lakól

8, a?.s, a magJaroknak aecse. kb. eey negypd me.tö]dnyire télj
é§akra az el6bbi tájékától, a Duna kisebbik me&€ me[ett, Ugyan:
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ennyire van az azonos parton fekvő RáekevétóI és Lórévtó}, amely
Becsiől nyugaha terü el. Maga a fatu magasabb he}yet foglal é1, de
alig á]l húsz házbó1, A kelet íelé eső részen egy sáeet á1l velé sz€m-
beni kö/ben a Dunanak égy kis áaa, LZen némelJeknek Pgy kis ka-
száóia és gyiimölcsíái adnak §zerény jövedelmet. Mert a többi fé§ze
a úckeviéké. A lalu alatt a folyó a földek köótt rétn€k i§ hagy he-
1yet, de ezt gyakran klálosíija az áradásaiva]. Ezért, ha csak nem
fékezik meg paltokkal, vagy niDcs széna, vagy ha van is, iMapos.
lnne. a ]ris {ötdek a makádi hatfuhoz kőzelednek, és amint ezen a
részen dé]re nyomulnák előIe, így aztán a lófévi hatáí nyugsira és
e§zakra nyomja vissza, A ta}aj homokos, de etégeé telmékely, mec-
kövereli üszont a llá8y;zásr é" a háromszori szalLrás', A szánlóföl-
dek közepén eey kis erdő van keletkezőben sűfú töLgcye1, de Dée
a vágás tilos az erdők hiánya miatt, Itt van a földe§úr majorja, tágas,
szilárdan megépít€tt, azon a helyen, ame]y a liget és a lalu között
teriil e1, Ezen tű n}aeafua, Ráckeve válosa felé terméketlen homok_
buckák dombolodnak, de ezeken boróksfenyőbokrok virulnak. A
íalut stájelból, Ausztíiából es a svábok o§zácábó1 ide telepített né_
metek lakjálr. valamikol rácok telepe volt, de amikor az eI§ő né!ne_
iek kb,30 é,!,vel ezelőtt megjelentek, nem iudni miért, egy sötét éj-
szaka Ietszedték a sáiorfájukat. és a folyón eltávoáak.

Becse (szigetbecse) 1696 köriil ielepült, savoyai Eugen herceg a töt-
desúa, van 12 szabad költözési! jobbágya és ugyancsk 12 *abad költö-
zési joggal bíró háza§ 

^euse, 
valmellyien német nyetvúe.]<.

9. ?ököJ, Ráckevé váTosátó1 két mé,földTe n}.ugatra, a Duna na-
gyobbik medre felé, amelytól alig ezer lépésnlre terül el, széliő1 ó§
űztól hajdan összeholdott kiemelkédó homokon, Ez ázéft jó, meli a
medlébó1 kilépő Duna nm tudja tönkletenni, jóllehei gyakTan a há-
zskíg el& az áradat, Álic haTminc házból áu, ezek annyifa szoTosak
és szegé.ypsek. ho8y a]-kra éS ha\zrábarósécra iiz másikkal nem
érnek íe1, Ezeket a Tácok építeiték, annak a dalmata és széíb telepn€k
a maradványai, at{i]< a maeyarok eltávozása ütán jöttek ide. A sor-
8u} közös volt a szigetével é§ annak lakóival. gatár-uk saíkós. Kelet
lelől a csépi hatlií csak negyed m&földnyire fekszik, s ueyanennyiTe
Sz€ntminá]y határa is délre. s nem sokkal távoiabb északra Szent_
miklós, Kéí szjeet Van ugyan a fo]yó közt, de ezekne]< kevés a haszM,
ugyanis csak kisebb cserjéket és nádat neve]nek, § gyaklan elönti eze-
kcl a ío]yó, Ugyanez a sor.á a fo]}óhoz közeL ecó száIa-lötd"lek is,
En.1éllogva a mFzösazdasági mL\elésnek iíi éppoly nelÁzségei van-
nak, mint amilől mlá! a többi falunál megemlékeztúnk.

A fatu nev€zete§séce, hogy innen eÉd a,Thököly nernzéts€e.
Tl]ajdonképpen 4m annyira u. ke]e[ú e máí kiha]I csa]ádnak az
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efedete, mint a}togy aá küIönben gondoliuk Korvin Mátyásnak
ugyanis méc ur§lkodása idején a Tököiiek íemcsak a familiárisai
kózé tartoáak, de haüerényekbén is kiválóak voltak. !á maga
Ma,) as adJa e]ő mind a kéf TököliTdlI Jr4iklósról "c Andrásró' abban
a ievelében, amelyet az aklrof Rómában tartózkodó egTi érsekhez,
NándoT Albához iltezett Kinizsi Pálnak a szelbiába irányurt sze_
rencsés hadl válialkozásáíóI. Ennek az a fésze, amely ide i[ik, íey
szó1: ,,A minden §zentek ünnepét követő második n§pon, vagyis pén-
teken Kihizsi Pál mindeD hadunkkal, bec§lésem szeTint 32000 jól
felkészitett embeüel Tömösvár várunlrból elindult, és mindenkiYel
közölte. akik a parancsáTa otthon vártak fe]k€szüten, hogy a leekó-
zelebbi vasárnapla jójjeílek ös§ze a Haram gázlónál. Ez mec is tör_
tént. De ugyanazon a napon, amidón sokan elindultak hazuhól, hogy
kúlönbóző utakon a gázl'hoz &kezzeDek, tij.tént egy. szeíencsétlen
e§et, amely bár az ellelséé vámfua sem töTtént baj né]kiil, számunkra
nem kevésbé szercncsétlentn üött ki egy kiváló familiárisunk elvesz_
té§€ miatt, Thökőly Miktós és AndTás 100 lovassal azon a napon
§zintén elindu]t, s miközben az egyik úton a gázió íelé igyekeztek,
400 török, akik l€§bén á tak, hiTtei€n kizidu]tak az erdőból, Iájuk
rohantak, s hiltelen köIüúoeták a gyanútlanokat, Mikor aáán ők lát-
ták, hogy a megpi]]antott tömeghez képest egyenlótlen az erejiit, a
teherhordó §zekereket körbe helyeztk e1 és a szekerek kéííiésén be-
]ü helyezkednek el. A törökök azonban nyomban felg}.ijtjiák az ér_
dói, amety a szekeTek szomszédságában terült eI, hogy a mieink felé
fúvó §zá következtében a §zekerekei elégessék, Mihelyt a szekereint
éeni kezdtek, a mieink harcba boc§átkoztak velük é§ 9 órátóI nap-
lementéig vítéziü küzdöttek. Ebben az összecsapásban a tör6kök nagy
ré§ze eiesett, s úey hiTük, hogy §enki §em távozott el sebesüés ná-
kül, ThököIy Mik]ósi a csaia kezde!én kóL dárdasáIás éfre, de nem
áüt ki, hanem €gész náP k€ményen harco}t. Áatán, miután a töfökök
meneküni kezdtek, sok sebtől vér€zve testvérével, An&ássa1 együtt,
ati hasonlóképp több sebét kapott, hazaindultak. Maga Miklós még
ugyanazon a nápon, éppen hogy esa} felvette az utolsó szénts€et
ós meehalt. András is srllyos beteg lett, azt azonba! nem,ludju},
hogy fergyóe}., t-e? A mieink közü1 ötveDet gyitkoltak meg a csaia
sánhelyén, s három kivótelével minden]ri megsebesült." íTne már
ak]ror, abban z időben enrlítik a kivató Tököliéket, De hogy a kö_
veikező időkberr hogyan kerültek Késmárkla, s aáán a glóli langra,
s lesznek a sols játékszerei, erről majd másutt lesz szó, Iddig a jénói
fennhaiósáe a]att 1evő terii]eiról.



Tö}öI r€tól logva la.koil. id},dsura Savoyai Eu8en here8, v€t
,4l Jobbégya. !J há7és z§ellére: vBlqmennyjen sábad koltó/ei Jogg;l bi._
nak. Áz 54 ú.béle§hez csatlakozü egy tetjetetle! ö.€geúb€r. Az 55 házta!-
tá§őböl Dégy magya!, 51 ho.vát névű.

e) A SoLTI JÁnÁs FALVAI
Dőmsöd: Koháry faluja, Pestiő1 öt méIíóldnyire, a Dun§ bal

part]'án, aho] cs€pel szigetét édnti. Nem messze, a falu fölött es)
vízel teli hatalmas mélyedés látható, amely a Duna paltjától kelei!€
te.ül e], s ezéIt a királyi út mellett híddal van összekóive, A szák-
értók az áü§ák, hogy idáig nyomult előre a Tiszából az a töltes és
hlres árok, amelyet Cseljáka-nak neveztek, Ezeket kétségkívül a
Dömsöd név vezeti íélre, me.i el.ől azt gondolják, hoey a német
Dárnnscheid szóból ered, s ez határgáiat jelent, Pedie tudniuk ke[ett
volna, hogy ez a eái, ba igazán gát, küönbózik atiól, amelyelrei a
bo.sodi e§ a hevesi földeken ismertetttink, A falut magyarok lakják,
o]yan iermé§zetűek. amilyet Soli és Patay-nál észteltün}. Á íó]dje
kövé!, a bo$ és a eabonát megtelmi. S jólehet közel fekszik a íolyó
hoz, méeis az árvíz nem önti ei, mint a többi palt menti falut. mert
a lakosai eátak emelésével védekeznek az fuadások €]ten, van ee}
ki§ szigete is, a íaluva} §zember\ ueyanabban a folyóúederben. Itt
eyümőIcsőskeftek és kaszáók vannak, s ha a folyó áradása nem
kárositja, eléceé bőségesen telmők,

D ö n 3öd !égrö. íogva lakofl , IöldesJrá cró, Koháry l.!ván, van ro2jobbárya 16? orökös,34 szábadon költözó. eÉy öz\-sy).66 Zsellére u9 örö-
kfu.4l szabadon köi!özö,2 eeyéb özvPgy, écy koldt §,2 meóó! s név nel-
kül ery Kovljca), 

'ováobá 
négy 1emes él joDbácyFlkén, ván a íáluban ör

dunai hajómaloT. A r7í összeift családió Aó7i] l?o mAgjác. egy néme!
nevű- A]Bó és Fels6 Apajpu§ztén ezer §zarya§marhát iarthatlak.

Dob ré8től logva la!ol,. foldesura Révay Pál, van 2? jobbágya (l2
öröklb, 15 szaoadon köllöá), továbbá négy drökös és h;rom sAbadon kö]-
tözö z3e]lére, A 34 ö$ze'ri csalá.rló maryar nen]. Van s Dunán eBy hsjó-
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v. FEJDZET

KÉSÓBB PEST ifiGYÉHEZ CSATOLT FALVAX

a) NóGRÁD MEGYÉTőL

Nóérád megye kékkói já.ásában e 1?28-a§ legnicolatis ósszeirás ie1-
tűniet néEy o]yan községet aae]y ma Pest me€yéhez tartoalr,

1. V€főcze, vác fölöit €gy mérföiddel a Duna partián települt igen
alkalrna§ helyen, bár a katonaság gya}ran tanyáák itt, vágásla é.ett
fálü lakosai, me.t a pestieknek is gyakolta szállítana} a hajóéPítés-
eldőkben bővelkedik és ezeknek jóvedelúéből jó ha§znoi hiznak a
hez §ziüséees íát. De lendelkeaek §ok és iól termő szőlővel is, Ezek-
nek a bora vetek§zik a,,Kosdi"-va}, mondják azok, atik ittak belóle,
A lakosok esyébként lötdműveLés§el foglalkoznak, s alkalmas időben
halá§aak is, éspedie többnyile .agyon jó eredménnyel. A nagy
mennyiségű kisebb halakon kivü ueyanis vizát is íognat<, A íalu
a váci püspök {öldesurasága a]á tartozik.

vélöce 169r-ben iélepült újjá, íö]d6ura a váci piispök. va
1728-ban 1? necyedi€lkeE magyd és hél negyedtelkes német jobbágya, va!
hés öi gabad köl!özésű házs *l]ére (Dégy má€yat eliy Dáhói, köztiik
e8y kóvács és e8y mészár6), akik kezúk munkájábÓl élnek.

2. Kis-oroszu, ez a nógrádiak egyetlen Duna-§ziceti telepú}ése,
A tóifalusi sziget n},ueati szöeletében feksák, teljesen telméketlen,
homokos helyen, A nóeládiak hos§zú ide€ witatkozia]. a pestiekkel
azon, hogy melyik meeyéhez taltozik, míc végii] Nógrádhoz kap-
csoliák, minthogy annak iartozéka volt ősidók óta, amint azt a nóe-
rádiak az orosziaknak ádótt kiváltsáe]evé el ieazolták. Bebüonyoso-
dott ugyanis, hogy a kis-olo§ziak €gykor rrgyanazoknák a kiváltsá-
goknalr a bbtokában voltak, mint orosdalva váíosa, Bonfini (Dec, 1,

I. könw 26. o. keudetén) mondja, hogy ,,a teriiletben bóverkedó nóg-
rádiaknak dísze volt vác városa", Ha ugyan hibni lehet á Magyaror-
szág íöIdrajzában módleléit járailan töliénetírónak, szóval a KoNi-
nék idején vác is Nógrád megyéhez taltozott volna?

I<isotoszi kö^é€ei seB 1?20-ban, §€ú 1?28-ban nem í!t]ák ös§ze,
melt kuliálisnak minósíterék.
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3. Kosd kövétkezik Kis-omsz}tól elfordrnva. vációl egy szőlő-
tefm6 dor.b választja el. ElTől már emlitést tettünk, ami}or a nóg-
rádi bolt dicsértiik, A kosö föló ámely nemes és idótá!ó bort É-
rem, teljesen megéIdemli a dicséretet. A íalu lakóinak a nagyszeú
gyúmölcsöskertjein kíaii] Iehet6sége van a gabonate!]rnesá&le is,
mert igen teTmékeny a föld, A Naszál-hegy, amelyfől a maga helyén
szóltunt, pompás dísze e vidéknek, de a szőlótőkéknek is nagy hasz-
nára van, mF.l a g)erge Vesszdke! vesz, ]JeziFlo északi §ze]piA tet-
|'o6ja Távolabb gyalog'enyóV-l ool"iloil a]ac"onyabb dombokai ]á-
tunk, Ezeknek a bogyója ide csábitja a rigókat, s amit<ol eljön az
ideje, e Dadarakat na8y számma| ejiik el, A falunak egyebekben
ugyanaz voli a sor§a, mint vácnak. Kóztudomás §zerint valahányszol
az e[enség meekísérieite vácot, ugyanazt a szerencsétlenséget kelett
Kosdnak is elYi§elni, A váci püspökséc birioka,

Ilo§d 1693 körül települt, tö]desua a váci püspök, 1?28-ban van5I m-cyár nefl; jo,óba€y. í{öznik 14 tplleLn"s.3? áegredi;.kés), lovábba
L5 szabádon költöz6 ház$ zselléle. Mind a 66 hálluLásló magy6f neu].

4. Boád, a Kosddal szomszédos völgyben telepüt meg, a vajai
nemzetség falva, Ez is a bolie.meléséről hírcs. meri ha nem is mú]ia
Ielul a kosdi.kar. vetekszil vele, íö]eg aboan, amil a íö]desúri szö];k
teremnek, ugyanis Tokajból tetepítettek ide vesszőket, A fatunak ga-
bonaterme}é§Te is alkatmas a földje, ha iisztessécesen megműveik,
A jobbágyok azonban annyba hanyagok, hoey még ekéjük sem igen
van, amivel a földet megszántsák. Azfut-e, me.t telje§en a szólőmű-
velésle szenteltek maeukat, vacy a palaszii lusta§águk miatt, nem
iudom, Áttól kell tartani, hogy ha a parasziok naeyobb mériékben
kezdik mílvelni a szőlőt, a földmúvelés hanyatlani kezd a nócládiak-

Ród 1694 ]röIú] ielepült, löldesura vay Ádám, aki!.k iti kúriájá
van, van 20 negyediélkes haEyaí jobbágra es e;y szálao kö]iörésú, má-g:/a! házas zsellére áZ 1í2!,as ósszeirás sze.iti,

P.n. prédium lpuszia), kói rész.e osz]lk, A]sólenc a váci pús!ök
bLrloka, ]ac]sópénc bir:okosaj Ba]och Gáspár, oszilo]ucrkJ Pá] és Piszúry
tfi.e, alrikne]< ili majoxágaik íaDlak, (1i28_á5 adatok)
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b) HoNT MEGYÉTúL

Bőfsöna tároso

Börsöny, a németeknek Pirsen, regi szász ie]eprilés, amelyet a
bányakiqcsek kitemelése végett vagy Bélső-sászország, vagy ámi
hüetőbb, a bányaválosok lakóiból alakítottak ki. Igazi bányaváros
is volt, nemcsak népes, hanem gazdag is, amikor még z a.anybá-
nyák virágoztak. Nekiink ugyanis aá adnik tudiunkra, hogy iit az
&cnek ezt a fajtáját bányászták. Még ma is itt is, ott is kimutatha-
ióak a bányamüvelé§ felnjnő nyomai. Ezeket a század elején erre
uiaáuIkban mé]leslee mec i§ tekintetiiü, § akkof azt tapasztalfuk,
hogy itt valami]<$ nemcsak szorga]masaD| haDém eredménye§en is
művelt bányák á[tak, E bányákat azonban vagy az erek kimedilése,
vagy ialán in\ább az elműt idők ieen keserves csapásai miatt el-
hae},ták, E város ueyánjs mindenlélől várak szom§zédsácában fek-
szik, s emiatt sokat hán}.ta-vetette a sors, Majd csak folyamatosan
övezik Eszte.gom, Dama§d, Drégely, viseerád, Nócrád, vác, Gyar-
mat és Széc§én várai és a saaei e.ődített kastély. Ha tehát walahány-
szor akár az etlenség, akfu a mieink fenyegették, vagy ostlomolni
kezdték e várakat, töNényszeúen tönkrement maga e város is és
vele a bányáművelés.

A bajba jutoti poleárok az akkori szoká§ szerint a heeyek közé,
baltangokba lejtőzködtek el vadállatok módjára, hozzátartozóikkal
és jószágaikkal együtt, amit meg tudtak menteni. Aztán addig taT_
tózkodtak oit, amíg a n},ugalorrulak valami jele nem mutaikozott.
Alrkor aáán cickányok módjá.a lopakodtak etó e sokat szenwedett
emberek e hegyi menedekekből. Közben a kiúíűlt várost az ott ta-
nyázó katona§ág vaey feiégette, vagy eeyéb eonosz cselekedetiel pusz-
iítoita el. Emiatt annyiszoí kelett lelújitani a várost, a}iányszor csak
varamennyi.e is elültek a háborús mozea]llak, Hogy €zt miért csi_
nálták? Hiszen még akkor is, amikor mindkét résaől beke üTaiko_
doit, a mieinket is és a törökök€t i§ üssza ke[ett 'tartarű a Bbllástól,
rneTt e körös_körül nyílt terület az álattomoe támadásoktól szenvedő
város§al egyiitt újra meg újla a leelaeyobb ínségre jutoit. Ícy ala-
ku]t e ÉyakTan elpusztí'tott város §orsa. s nem lehét csodá}kozni rajta,
hogy most mlir eey szerényebb faiu szintjére féjlódött 'vi§sza, a bá:
nyaművelés pedig teljesen meg§zűnt. A lakosok valóban, akiknek
el eni a kedvük a bányászattbi, váey el is feléílették aá, mézei mun-
kával íodlalkoin*, gaborlát térmesztenek és §zóót ne\ielnek- Mind']a
kettóból szép hasznoi húznak. de,_elsőso.bar! albor.ból, meri a §zd,€ik
szépen telemnek es nemes bolt §zokáltatnak.
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csak cs.dálkóznj ]c]rcl azon. hogy annyi sok csapás uián még
megtá}álhatók a s7,ás2 te]ep.sck marad!ányai, akikről szóliunk, Né_
mcl.ü] beszélnek. de romloil tájszólásban, Nlál glávok i§ ]reveledlek

n város €mberemlókezet óta a csztelgohi élsekhez tafiozik, s
ál]itólag ezek secitségévei szef€zte tneg a válosi ki\'á]tságoi a ki.á-
]yokió]. melr a réei időben la]unak Számjioti ÁDini azt az esáer
gomi érseki ]€vé]iáI o]rlcve]eiból megiudilk, miután ili arany és
ezüstereket íedezlek íet, Zsigmond kifály adia heg ezek lribánrá
srására a joeoi 1416 bah az é.seknelr. a követkczó évben pedig szabti
lyozra a kiaknézás módjái] a veje. A]beri. is adoit ki 1,}39-bcn c
tá.gl,baD o;<le!.]ct

E város a lregyck közöri nem n},ili, de lem iS naqyon rcjteii he
]yen ie]epii]r mcg. Az ilt csordogáló patak !ákokban és kövihala]i
ben bő§e]\edjk. s ebb.n .]tór nz o]yan fo]yók telmészeiéró], ane]yek
élctartalmú m€derben tolynak, A ha]áSzari leheióség azonban je]e§,
i.ék|e].n: a madalászal iij\,ede]m.zóbb ]enie. ha szakérie]€mm.l iorl

,\ kijrnyék kórós-körű] erdijve] borítoil. s alig van olyan vadfajla,
anciyik ii,i ie tenyé,r2le. e]sóSolbán á sza!!asokj órek. vaddisz.ók,
nl,u]ak sercgei, Emiali az eszl,.l8óm: ilsek i!'l eg}- mnriegy m€stersé-
gcs vada§]rerie| ]étesitett, anreh, kin.dthctetlen ]e]rcióséaei nyúji a
,adásznlla Az volna a jó. há alradnának emberek. akik ezek.i a
bölzsönyi hegyekei végre kikutatnák, §eücsak o]yan Je]riet.s mun
ká!á], ahogyan a mi idónkb€n kapzsi embelclr iel.|ék, hanem ú3y.
hoc]- á]]janak neki a llunk,iruk miidaddig, m13 az creket neg nern
lalá]já]r. anelr*ekn€k azlán a jöv.de]úe a hosszú ideig tartó kii.dá-
sokat bóséges karnaita] eg},Liti m.giéliti. \h.c] pedig.i, cgycs embe-
ltk ]ehetóSégét mcgha]adja. azokna]r a hozzáá]]áSát kóIjük, akik haj_
]andó]r átla.dóai, mé.s hiábava]ónak ieiszij munkára i§, ané]k,ii], hogy
n2 e]Szcgényedóstő] 1altanának A bőrzsönyi és a !.]c szo:nszédos he-
gyek ug_vanis annyila ieliive lanna]r éIc.e], hogy .qyszel egy bánya-
nűvelé§ben igen jálaios íérfiió1 az! ha]lóttam. hogy 1ti a selmec,
bán}li l,'tja',okná] sem Dennyisóeben, sem jóledelnezó§égben scm-
miv.1 sem alávalóbb bányákat ]chetne kiaiakitani, Úgy gondolom,
ho8y e kincset megórizöm az utóko! számála. mikol majd nálunk
derekebb emberÉk ]önne]r éS vclűk együtt az,,aran!,kór",

BÖlzsón! á Pcsi megyéhez csato]i Hont mec},ei kozségek le8-
nag}óbb leLe!úlése. nczólálos, Az 1720 as összei.áS szerint 62 jobbá8y és
i9 -e]]él .sa]ádiót ts]áLunk iit, Á családlók neve ulán 40 magya., 74
német és I]ét sz]o!ák száImazá§ú csálád é]hclett a mezóvárosban, aaéiy-
nek ekkor kér malma és cgy sörlózdéje is !o]1.
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Itoni úeeye selm€ci jérásábót há.oíi kö^ég kerúlt a mi Pesl me-
Évéibez. Mivel a Hont mecyei 1?28-as legnicolart lrsszeirás nm maradi
fe!D, ezé.t Bél kór\yvének kiadáslánoz le€közelebb eső oMáBos, az 1720,as
ö§9eí.á§ adaiait vizsgá]iuk mec, (Ma8yar oftzá€os Levéliár consliptio
rc€nicolaris 17ü. com, liont.)

7. Keínencze sík, espedig nem terméket}en terinet€n lek§zik,
h€gyi erdői vannak, aDelyek alka]mas búvóhelyei a vadálatokMk,
így a vadászatra nemcsak számos, de wáiozatos ieheiőséget is nyúj-
tanak, E]őtordu1 itt §zarvas, őz és vadkan, hogy e eTdei madarak
kü]önféle fajtáirót ne i§ beszáiüük, Mivel az erdők makkot ierem-
nek, a seriések hizialá§ában €1ecend6 takarmlán}t n}nljtanák, ha mee-
felelő az időjárás. Az itt csoldoeliló kis patak nemcsak kövihalak-
ban, de llikokban is bővelkedik. Hocy mikor és kiknek az adománya
révén került az esztelgomi érsek birtokába, meetudható azokból az
olrlevetekbő], amelyek a levéltárban találhatók, ha a §zük§ég kivánja.
Selmecbányátó] délre majdcsak 5 mérfötdnyire fekszi},

Kenence L724-b2n 50 jobbfuy_ 6 öt 8eiléfte]ekkel rendelkereii,
A cg]ádfók neve uián ítélve 40 rhacye és 15 sz]ovák származá§ú család
élt a falubaD, van eay ulasági malma i3,

2. Beínecze, a hegyek iövében, Díég€ry váráto1 napnyugatra 2
mé.földnyte terül el, A faLú hanira fószben sík területre terjed ki,
Teszben dombokon taláható. Ezt az erdők kiirtása révén szereztek
a rakosok, hog,y több szántóföldet biáosíisanak magulrnak, A fóldje
üem mindenütt tern,tékeny, Ezzel szemben a rétjei jó szénát teremnek,
ámely a té]i takarmányozásra ieen a]kalmas. A hegyekben 1evő €rdők
vadá§zatra i§ alka]masak, mint ahogy Kéménczénél i§ táttuk és a
jó§ágok lege}teté§eíe is, Az a ki§ patak, amely ezt a területet öntijzi,
névtelen ueyan, dé rlik és kisebb halak lelhetók benne, E falvak az
esáergomi érsek fennhatósága alá tartonak, ezért tudtunk róluk
bövebb leírá§l adni

Bétn?ce \óz§égben 1120-be 29 jobbágy, 2 z§eliéf és e8y nenr§-
család éü. A 32 auszeírt ealédfó között 2? mssyár és öt szlovák nevút

3. Bororí íiey halottu]<, hoey Sz€beklib és Némethy váíosokkal
egyiitt a Szent Benedek-rendiek tulajdona.

B @ t ót i I12D a összeírés 1l iobb.i8y- § .By nem6i háztaiiá§t tüí_
iei {e1, A családlők nevét elémezve l,í2 magyü ós nyolc §zlovák .redetű
csá]ád lákott a taLubaD,

,l, jríikolvo Léva vá.ához laliozik,
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Miloid (ma vámosBikola) ]röAégbeh elikor 38 jobbágr és háron
zse]]ércklád é]i, A c§aládfók nevc szeini lB ma€n,al Ós 23 német sz:nmá-
zású családda] száfuolháiunk Mikotán.

5, szob.

§rob köZségben 1?90_bb 31 jobbáE}.házüri6t iáiálunk, Á csá]ác,
lők kózül 16 másyár, égy némei és 14 szlo\,álr ne!.j,

L 9 t i é s köZségben az 1?20_ás ö$zeíró 3,1 ragyn. jobbá8yoi lüni!

T, Tiiillas, Ezek mindeg],ike a dnna§di váI taltozékn

Tól9!es (me 1po1,1,tnls]cs) fa]ubal l 21 jobbágy iiözii] 18 megyar
és há:om szlo!ák ne!ű,

3, jr,Iú,oss, s á!u] NTarussa, a járáSnak déli napkeletfe n ]egsá]§ő
vá]:o§a. illetve laluja'] A Duna partjatn ielepr]t. \iisegládc.ü szemben,
Isiváir{ly mind.nesetle 1.álosnak n.!.zl. (xlv, köny! 2,|9. o.), Ré!-e!
kis !áros syanái]t a]akuit ](í ! kn,á]},i §zékhc]y szomszódsága köiler.
keztében, Amikor ugyánis l. l(áioly ós a li! T, Lajos, s 1.égü1 tior\.in
yátyás iti iarlóz]rodta]<, visegrád városát . ki.á]yi p.lknák. keltek,
nya.a]ók s középü]ctk csakiern ie]jcscn beoépesjie],lék. s az udYar
lamiliúIisai, a2 e]őke]ő ulak !l \iisegrádda] átkaln1.lsln szemben lekvi]
[{alosi kezdték beépíteni ]akó- és nyaralóépüleieikke], hogy a kjrá]yi
pa]ota közc]ébcn ]égyen nekik §zólakozóh.]}-ük, l]yen aztán sok léle-
Süli e \,áloskában. éspedjg o]},an tetszeiósen clkószíive, hogy ice csá-
biiotlák a kirilr"okat ós a kjsóI€tükei ís, Azonki\.ü] ugyanis. hogy a
visegrád és Malos közöti tágas és mély mederben 1olyó Drlna a ncnr-
csak szórakoztató, de zsákmányl is n_vújtó ha]ászaha a]ka]mat ado|l,
a vá.os h|táráná1 €)nelkedó e.dős hegyek. amelyek aztán különböző,
egyhási kelesziczó kedves hcgybátakta osz]anak. a vadászaila kine-
ritheiei]en leheiősóg€t adiak, hogy a madalálzat kü]önfé]e lajiáiró] ne
is Szóljunk,,1 váfoshoz Lözei ]riváIó minósésű gcszienyés is vo]l.
ame]),cl I Kálry liáliai rnórlo. ielepiiietetr és .,,áltozatoséD liápos,
majd a nap heve e]l€n a lák lonbj,;i|ól árnyékos séiányokka] voli ki
képezve a hegv ieilőin, Ezek ,]zonbu]r le]iesen e]vadu]tak. ami\ol a
tölökök e]{oglalták a 1.is.gráci váIat, A ni időnkben már csak alig
va]amii lehei észre\,.nni _"bbó] n ke.tvcs erb.réiunrbó1 a kisaljaZó ft!
tiilzs.k.n kivü], }Iarosnak ug}-ai:js viscerád so.sáblil ]re]leit osz
1ozlia, va]amikor e !áll)s, s Vele egyú1lilz ország tulajdonát kóP.zic,
amit a ha?ai ',örvénye]r troronajószágnak neveznek. v-Ágü]. ajnikol
clró1 ttz egész ljdókról e]ilzté]i e2 e]lcnsagei, a vis€grádi urada]on
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Lipót császá! k€gye !évén a siaremberg gTófok biriokába ke!üt ö!ö-
kös jogon. Maros az előbbi lényével együit a városi kiváltságot is el-
veszrvén. taluvá sii]]} €o',

Aá mondj.lü, nem tudom, iga}e Vagy sem, hogy Marosnál, a
hegyek kőzé r€jtve egy §ós barlang találhato, s ebból a takosok titok-
ban annyi sót bányásznak, amennyi a családi sziikséel€ükre és az
álataik számára ele€|endó, de eá eeymás közti megeeyezés§el titok-
ban tafiják. Nem szeleiném ezi a híft a nyomoiültak ellen lordí:
tani, de ha mégis van benne valami, ebból éryei taláüatok ar!a, hogy
a szomszédo§ hegyekben érc e§ bányászható só taurható. Ezt má§ok
,agadják.

Moros ma Na9maro§ ekkor meg mezöVáros. A Euruc háborük
alati elnéptelenedett. 1?15 és 1735 kózótt néhétékét télé.Dít€tték a m96_
válo§ba. Béi Mátyé§ kőnyvébeli n€m szelepel szoko]ya, Óamá§rt é§ Peró-

Ilonl megye Báii játásábót Ba Máryfu hat olyan te]epülé§!ól (BöI-
7söny, Mrhola- szob, Lelke., Tölryes, Máro9 §-l.ro]t be. amelyek a mi
Ppsi hegyéhez lartoha\ Lgyéqeoböl . jáJ6bó. azonba, T"llózle háIom
o]yán kózségnek (szokolya, Damásd, Perócsény) emlitését, ame]yek már
áz 1720-a3 országos ixsz€Írásban is szérepeliek és most 

'§ 
Pesr meryélrq

tarrozfu]r, Us,anúgy merr6zte Mália_Noszira emlíié§éi, amely ékko! mint
pálos r€ndbáz és mint búcsújáró he]y már szaes körbe! isméri vo}t. való
igaz, hogy a kö6éc a gázad közepe táján iélepúlt,

s.or(óiva 1?20-b!n is és -écebbe1 i5 _akoL! ekkor J2 ma8yar !r&-
ialiá§t íltalr ös§ze, ebbő} 30 e jobbácy éE ketió a zsei]é..

D a n o § d {mJ lpo]y.lal ásd) \öaegben Fkkor 19 sz.ovak e§ Lé, oé_
met nevú 6alád éh, kdzüIük 19 ioóbásJ Ás heíó 

^el]e.
Perőcséna községben 36 úrbéle§ hi&ia ási ialálunk 1?20-ba! A

nevek utá! ítélve 18 mágy6! s 1' szlovák eredéiű c§alád é]hetett itt, A fa-
lUban mű}odoi.L egy kóIe la,ó ma]o n s,

C) FEJÉR MEGYÉTŐL

FejéI hegyc bicskei jáláSábó] négy község kerü]t Pest megyó-

1, sósklíf s,erb failL Bicske a]alt, de \Iányon iúl, Dombok veszik
köú], d€ van sjk, napsül.éses rétje is. aho] jó széna terem. fóleg a
dé]i !é§zen, Itt vannak a bóven termő szániólöldek is, Gróf szapáIy
a földesüra. L Károly ezt a lalui. adl.tt cse!ébe velebérr Csák Pá]nak.
a lentebb Dár köZöit ok]eré] szel,iüi, Ez a hc]]r egyébkéil már Áryád
ldejóben lriressé v'tti An.n},nus krónikáiábó] tudjuk uAvanis. hoFv a
m-g}arok - Ó Ío..a. m"r', n ,_ -\ "b rl
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sós]iit ]röZségben az 1?20,s nsszcirás 2,1 ú.bé.es bázláridt t _

]".' l, l'.l li i oDoigy. lb ,"ll-r ,!y TFé\,-a.o/na _"d: A ne\pke, "|e
, ei,- a nyo.c m-gy"r s r6 de,/.áv -ldkl -r ol n,i 'el P, ^"vér:P'1 ]"n

a7 ernikum.a kóveikezletni, mc.t iöbb maEyar csa]ádnevú sz]áv ke.eszt-
nóv\e] .€ndelkezik, Etrko! ilt egyérleimúen iúlnyómó iöbbsécb.n .lélszláv
etnikufu fu al kélL számolnunk,

2, Tdfnok l]]ésházy erófn3k közepcs nagysáeú faluja. mclyet
közineD ]atrrak magyarok. tótok és.á.ok, Sóskilitó] dé]re fekszik,
löLdje dombos és homokos Nyugat feté,a5 Kalács, má§ névcn Keve,
háza Azt higzi uglanjs l nép, hopy irt ,an ettcmelve a DaBfalok
Kele ncrú vezére líutoBahak rs it .4y kóve!, De]},el a vezér sír-
.niékének taltanak, !z a köli]belü] öt 1áb magassáqú kerek oszlóp
.gy szániófó]dként haszDáli leltón á]] valamiko! sokkd magasabb
]ehei.t|. mert ]ál§zik, hog}, a fllsó része ]€ un iarlc vasiagsága
,)]yan, bogy lrönnycD áiö]elhetó, Az oszlop kerüleLón laiin felirat van,
de a bctűk mál anr]-ila kopottak. hog}, csák ezt a ]leves€t ]ehet ki-

lP C,\ESAR
SEVERUS ,,,,, TlvS ,, .. ,\UGUS
TUS TRIBVN ., ,,,,,,, .,POTEST
ET. ,,,,,,, NoBILISSI\IUS CAES,{B
V\i. , , , VET\iUSTATE Ax ET . ,. DIST
..,. VI .. CORY ,. ,,.,

va]ólábaD seilmi óiyan sincs ii!. ami Keve sírjára utalna, hi-
szen a lelirai li|ágosan muiatja, hoe}, .z .t kó rómtri emlék Tá.nok
,o d,j ". , _ S,- , }ld., \,-,:. ,", _ m,,

'l'drtolr ]rijzségben 1?!o bnt mln.iösszc 1i házla.tés rol1 ósszéíl
Laiú (há.on jobbágy, eAI szaiados. iiz zseilé!), A házialráslók ]rijzü] egy
lémet. .Ar délszllif és 12 sz]oná]< ncvú,

it Erd szint_ÁD l11ésházv bil iok. HajdaD arló] \.o]t hires. bogy Sál-
liáiy A!lbr,,, vo]l a palancsnoka enne]r a ]rc]ynek. Az ó cimeléiek
tö|edéite nég ma is ]átható, Budtitó] délle ielrszik eg_v maeyar, vagyj3
kót nó,!et mérröldnyil., TárDoktót pedig lé] mé.lö]dDyil€ keleirc, Az
egyik olda]ró] Téié]rn!e], a másiliról Szedrlász]ó- és Báta-majolokka],
']'álnok fe]ó pedig Szelll Nlártón vásála é§ Belk€-majorokkal hatá-
los, Nlaga a felu már Pilis megye hatáIán vnn, a Buda f€té €ső Ész€
pedig hajdan Buda külvárosa voti, Nevezet€s e, a h€ly arló], hogy
rL Lajos király úiba. x,íohác§ felé, mcgpiheni ittcD

Istvánily írje] .,JiL]ius 1r,én. a 12 apostol tiszte]etóle szentelt na-
pon. a ki.ály n nádor és az.Sztelgomi érsek társaságában, körülbelü]
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3000 embeue1 együtt elhagyta Budát, és mee sem áIt az Érd nevú
külvárosig, amely egy mértföidnyile van Budátó1 és amelynek Sár-
kány Ambrus volt a palanc§noka, Itt történi, hoey a ]rir]á]y e]vesztette
legkedvesebb lovát, egy tiszta fekete, naeyszerú paripát, amelyen ad-
die semmi beieeséeet sem leh€tett esaevenni, most azonban hirte-
]en élette]enür összeesett, Ezt sokan rossz elője]'lek tattották."

Erd később lakatlanná valt. a töókök 5zoíban sáncokkal és áT-
kokka1 erősítetiék mec ezt a hetyet, hogy ilyen módon i§ védjék Bu-
dát a keresztények polwázásai e]Len, és segítsók a Budára irán}dó
é]elemszállíiást. Ennek az erősségnek volt a parancsnoka Hánsa bég.
Még ma is lóra nevezik ezi a helyet, bár a romja is alie látszik máf
az efődítésnek, amely a Duna pariján, lapos helyen á[oit. Mecma_
radtak azonban a török templom a]apía]ai és kecses tornya. A görög
szertartású szelbek, akik a maeya.okkal ee}a]tt a török kiűzésé után
telepedtek 1e itt, a maguk temptomává alakítotiák át ezi az épületet.
számosan vannak, és kunyhóik hosszú sorban á[nak a mély fekvésú
fo]yóparton, Ezért van, hoey már csekély áradáskol is elónti őket a
Düna, mégpedig ánnyila, hogy csónakon kell ködekedniük egymás
közöit. A falu n}rcati és déli ré§ze magasabb lekvésű és ennek lej-
tójén házak épü]nek, Iit van á földesúrnak, nésházy grófnak a kas-
tétya is, a ]ejtó emeikedettebb lészén. íz az épület dísze a falunak,
ulasághoz illő pihenőhely, de egyszelsmind gazdasági központ is,
Nég}szöeletes, lőldszintes építmény, de magasabb fekvése miatt tá-
volról emeletesnek ]átszik. A ka§tályiól jobbla, de kissé lejjebb ál a
néhány é\.ve1 ezelóti épült temploú, Inneb kezdve ismet dombosra
vát át a sík§áe egészen Földvár felé, de ahol a Dunához közeledik,
ott leereszkedik és magás paltia1 szegélyezi a Dunát. Ennek a doítb-
ságnak a be}sejében és a szérén egyaránt szántóföldek vannak, me-
lyeknek homokos ta]aján a Iozs megielem. íey érvényét veszti az a
szólásmód, mely szerint hiába dolgozik az. aki a paltot szántja. A
szigeten levó erdőcskén kívül más erdeje nincsen. de van hely€tte
szőleje ugyanoit. Ezen a vidéken vannak Potenüana romjai, melyeklől
a maeyarok évkönyvein kívú1 más foüás nem emlékezü meg. Laziu§
ezi íTja en,őll ,,A maeya! évkönyvek Attila történeiével kapc§olatban
említik Potentianat, mel},ről minden más forrás hal]gat." Á maeya!
nép hagyománya azonban azt tartja, hoey Potentiana a rómaiak vá-
rosa voit, és lomjai meetaláhatók Theten-ben, melyet a magyarok
Adom-nak neveznek. Római ielilatok is talánatók ez€n a helyen.
Nem halleathatom el azonban, hogy Antoninus szerjnt valamiféle
mező§ée volt majdnem ugyanezen a h€lyen. vajon ezt neveáék-e
később potentimanak, annak eldóhtese nem az én feladatom, de
az bizonyos, hogy Lazius összezavarja Tétényt és Adon}-t (így írjuk
helyesen e neveket), mert ez két teijesen kűónbözó hely, Annyi bizo-
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nyos, hog_v czcn l köDlólren bóvcn lalá]hatók rómaj enlékek, Ásás
va§ Szá.lj,] alkalmáv§} aliá mozgaijálr meg a lö}det anélkül, hoey ne

ta}alrának éImet íagy követ, ncly Iónai feli]'ást vise], Kit,ied], vá-
r.Snak kel]ett i:t ti]]!ia, neiynek Sáncai EldiŐ1 Százha]om laLüig
n!ú].ak, Csodá]atos, hogy az ígen:zorga]nas J'larsigli sem vctte

Érd k.jzsé! tr20 ban egyértelmúen dé]sZlár,je]].gú foLl, amjt a 2,1

.seláofő n.,e iely maeyar, 2' .télgz]á!) Liélségkn,üL Lgaz.] A há7raftlsok
lrazil 1:] ].]!ágy éj ll zS.]Iér

,1 _§:ii:hdl.m ialrcslra a D!nának ugyalcze! a ]rtillján ia,]. ne-
gyed mér:ö]dnyilc l]ldlő]. kissi eltálolodva a p.t-,nti.]nai sánctól,
ame]y a lolyam ie]é icledeken, a la]u o1da]á5 pedig lejiősen €mel-
kedik, Tovább, ilz Erd, SzáZhaloL! és a bátai major ki'zörti i€lii]ei€r
sok ha]om 1áitétó, ,{ lalu is ezekta kxptá a ne\,ét, bár száznál töb-
bet i\ száf,lálhatunk, A hatálnas Pote.tiaiai sáncoktó] nem mcssze
ke,dó.ineli, é, szép scrban, határje]e]i nródjrL.a á]inak n kies síkságo,,
.] szóiÓlr közelébeD, ,\zi is gondo]hllnálk llog}- ]cka§lá]1 Széna lan
ic]Ar''űjtlc sürű cio[ókbe!, x'Iég senki lem.]ötr ]'á. ho4! mik ícltak
ezc]r'] T.]án táb..he]!,]ehet,At: L]t !]i szilkség a tábolban ha]mokla?
N_rmelyek !]zerjn-,]isztie1 ,olir]r behinl!e, Lo,c} l bóséges é]c]c.rkisz
]e: ]átlz§i.,1 kell]é]< }1ásoli si],halm!Lúak tartják vall órál]ásolrnaLr.
x,lilel ázonlran !'.ört_Ánc]cm ha]]gai.rr,ól. nchéz Yo]ra Yallni blztosat

s.d?ndlom kn7ség lr20 ban §zi!:én dé]§zláI ie]le3ű ro]i, ,{ 2]

c§á]á.ilő kózóti t6 déLszlái é5 öi mtgra] nc\,úr lalá]unlr, Áz ú!bó,.cse'd
tiózöLi hói iob|áA!-- eg,\, szub.dos_ és l3 zgelló.hitziadás !,]]: mee'r]:a!jr-



JEGYzETlK

l Bél ó§sz€keveri a budaJoki heryekei a budat várheg§el. Az utóbbit ne-
v@rék p6ti heslDek Az €lóbbit Pbmoeióliutnrl9lr, (§eFü hecFé]r;
€4n 3 hegyeD a budai és psti pol8ámknarr szÓ]e\k vannak,

2 L András királynak semmi kóze ném volt a vatha-féle ilázadáshoz,

3 Az eredeti latin vdses íellrst p!ózai, ialt€lmilag erygó ioldíiá§á,
4 A szeníend!€i §zieeten a Ro§d nemzeBée voLl b.rioko§ (vesd ij§§ze &

A!pád, Buzád, Borsod nemzétséggel. i§merlln} més KöLeJd helrnevet
i3). A sziget€t a RNd nemzetséefót nev€zték e}, az oro§z fulepsek
'Rus" (i<rsoioszi) nevén€k *lmi köze DiDcs s sziget elnevez,á§éhe.

5 Bé1 eljmorógiála te]je§en iudományialan, a sarmata nyelvet a mai napig

l Pesi megye keleken 145 éüg volt [örök ulalom ála!!; !égi ma€ya! la-
kos§ága sóha nem pazrult ki tlljesn. P6t me€y€ 4éry jfuá§iban az
1?28_€§ !€cnicola!ís irsszéíIáa srán 3530 ölaikaj§ @Iádoi íft€l. ös§ze,
akik,,a ré€ieknek maradéki, kik4ek elei ürrök ideibén fu itt lakt k'.

8 Bá a sz]ávok á]att kiziá!ólag szlová&okai ért.

9 BéI nyilván a mezókeresztesl c§a|í.a céloz (159€. október 26.).

10 A ,,aajo!" azonos Miksa lmánuel tÉjo. váiagtóíejede}emmel.

11 vác város el§6 ösgeírá§a 1799-ból való: esze!i![ 150 Mgyá! é§ 75
nér4et c§a]ádja YaD. (PmL, cP It, 26.) vóc e 1?28_s oleáglak6_ösz-
3zeÍ.á9 sredni is !éctől focva lalrott v]áM, földe§ula a váci piispök
van 292 §zabadon köliöá várcsi polaála. hai özvegy, 6 e§/ alzsellér
egé§zitr ki a 299 hÁztáfyásbóL élló várci pol8áBáEot 0ényegében job-
tágysá€ot), Paraszitelken él nyo]c neEsi €alád, lovábbá íelsololjá d
ii*eírás á 8 ulasági alkalhazoltdt. tyázheuyel lendelkezik név szdinl
9 csa]ádió és Du&ilól két sváb cs.lid. vácnak va! három dúai hajó_
m€lrna. Á 326 d§€.eírt c§aládfóból 1?5 ru§E, 106 néEei, 46 sziáv
(többnyire §zlovárd nevú. P!nL, cP L 4.

1? A lénye€e§ adatok€t nem n}ajjió árdános Té§zt és a Kecskeméi r.áro-
sáról szólót nem tordítottuB miver má, ez a váio9 nem tartodk a me-

13 Plomontor a mái Budáfok
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MÁTYÁS BÉí üBÍrii DiN Rol,trIAT PEST
(Der Kornitat Pest um 1730)

zuselixneníagng

Mátyá6 Bél schrieb üm 1730 auf latdirnich §eine. sich alrl dá!
canze Ungamd e;ti€cteEde Arbeit. Aus diser untanáreicrren, neni
als 60 Ko,.itáie n-i !ád€" Untemehúung e.spni.i.i4 s $a;á"d
nu! das Mátelial von 10 r<oóiüten 6onni rrUNiARIAE NcivAir
cEoGRAPHIco HTsToRIcA,., Wjen. l?35.1742], Zu unserem
Glück belindPt §ich unt€r djPs€n auch der jeLzr aut ungarisch ver_
öffenücht€ Band vom Komitát Pest. Mit RÚcksicht ar".];i aao ai"
GtPnzen de§ Komitates inzvr'isc}en geánden wurden, haben wif die
hputige Ldge in Bea.htunc genommen. so kommen auch üe Anga-
b€n der Döríer die eins] a den Komilaren Fe_er, Hont und NóÁrád
gehöIten. in diesem Buche vor,

Máryás Béj sammelle das MareIial zu seineú Werk peísönlich,
mil Hilfe §einel Schüer und Fr€unde. auch die auffindbar€n Ur-
kunden, die zeitgenössiÁcb€n SchliJren und andere QueueD b+
nüizsd, Dás auJ die§er Weise ge$lrme]le Maierja] u*s er von aen
zusténdigen Komitatsbehörden kontroüeren, Seine, &it diéser Me_
thode zusarnrnengestel]l,e Bánd€ sind a]s wichliÉes Qll€llenmateriél zu
bewerle^. jedo.h b€nöiigen sie mi1 cnlspFche;der KIi veBendet

l6?

dieseI Epoche, vom

rnd€!_Konskliption vom Jah.e 1?z8; welch;
ed üdd ín vielen Fá)led richtigsteler\ Aul
9i9, lntelessent€n ein kompleites Bild vón
É des 18. Jahihund€rte§

Bei de! Be§chreibuig unseies Komitates siellt aler verfasser zu_
erst die geogTaphischen, trisro"lsrr,er und ethnoPr.áphischeb ver-
háInisse vor. lemer niJDmt er die siedlung€b (BUT€en. süidle. Dói-
lel) an die Reihe, Die in Petit Eesetáe Ta e unseies Bandes surn-

Das originalwelk ist mit sámue1 Mlkovinjs Landkarilir áus_
9ttei. aus we]chen wir einiee Foioleproduklionen mitteil€Rgestattei. aus we]chen wir einiee Foioleproduklionen
Die Publüeilón ist irt er§te! Reüe lür den Geblauch d€f Eíi]

dlr i5óíe§§o!en, SiudenteD üird }'o!sailé! ddi



HELYNÉl'll{UTATÓ
A jobb hasznáIat é§ a könnyebb kez€theróség kedvééft a kiadvány-

ban (folűLis és kiegészítés) e}őfordüló heblleveket mutáióba cyűj.
ürtiük, amelyben a köDér.fel szedett számok a%,kat az o}dalAlrat jelö_
li}, ahol a jelzett heb,ról !észlei$en szó esü, míc az egyéb sámj€-
gyek a helyek előloldulá§ífa uiatnak,

Bém@é (Berneczebaréti) l5D
B6elryei giset 136
B@te!.6bányá 40, 5?, Bet§ke 92, 2{
Bija {Brla, B]á]) xl4
Bicbkei járá§ 161

' Bit§t<e (Táptóbic§ks) E

Abony (Abuv) 21. 81, 163

,Ab.anám-heBy 14, r6
AcuincM (Aquin.uh) LB, 84

Adoly (Adoni) 13i, 163

ALíás (Duea]más) 21, 119

A]soTBj puvrá 156
A]sóDeTedi (Németi) 8]
Alsóp.nc plsz1! 156

Ángyel] szigel 13.1. L{J

Aszód (Aszú. oslMch) 22, 14, ?5

^Uszt.j.3r,91,96, 
10?, uJ, l]2

Baja 21
Bé\,á!},.§ (K3pula) t40
Bankháza_pusziá 146

Bodi§dó 91
Blrdos otíta) 80
Bogdóly (Duná,bocdány) 18, 128
Bogod 22
Bólqog 23, í3
Borcs J€nó (pEzia) t30

Bo§ni8 25, 5!, r07, 11'
Bottyán (vádoottyán, 6?
Bör6öny (BöFii|w, Pilsen, 1ír-, 

158, 161
Buda 0, 10, 1i, 14, 13, 20, 21, 24, 29,

31, 38_40, 49--{6, 59-_{2, 69.84,
86, 96, 98, l00, 102, !0d, 108, 110,
112. 114-11?, 120, 132. 134, 137.
138, 143, 147, lr0, 162, 163

Bu.tatoki b€gyek (Prcúnontórium,
c§epeli he€y) 165

Budai íü.dók 19

- hegyét 10, le_ !árüeEy 165
Budglenó $0
Budé Ke§zi (Budárk€szi) 1?5
Buala Ó6 (Bualaóls) 123
Buják 69, 7'
Buléliá 139

c€eléd iczegréd, czékléd, sz€,lrl€d,
cset]éd, czygl€_meá) l9:

czi,tíuta 76
cinkoia iczinlrofa) 68
czilok 64

Báráii (BaHti, Belnecbaláti) 159

Bálj já.ás 161
Bécs 52, ó9, 01. l0?, tL6, 126, 1.13
BecÉ (Becs, szjgetbe.se) 21,52,

13.1, 136. 138, r41, t,15, 150
Bé}áweeyd-pusziá 130
Be]8rád 54, 56, u5, r20l 139
BelsószászoNzág 15l
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csbánka (cfubát!€, Borohy) rr9
c$b€ (c§áha, Rálo§bs, 

'4, 
?0

c6ái}á (Pjli§.sba) r$, 130
c§allóköz 54, 13?
c§fuZírliirdó 19 ,

osehoMág 88,96. l0?
cép (sn8eksép) t34, u8_14s,

150
c§pel (lálu) 14?
osepel §zicei {chep€t. Jen& 6ziAei

iiá6\evé §ziget, Ba&emlE c)
2!, lL, l2|, Ia,, 123, t33*15r,
13?, 138, t&

c§epe]y,hegy 10. 165
c*Ijáka (cdirlg áro}?) 154

c§ftia)§ {Nác},i8r@) ?6, l?
calm&(Tsöaöl) 68
c§ongrád íEgy€ 9, 22. 46
c§onkatebe pus,zta 130
c\ó1é! (c8u jvár) 22. ?6

Í}at, (L}al}b) 21, 134, 154

hná§d (Danasd. Ipolya\rE!í§at)
15?, 160, 16l

Dány 64
Dárda 21

Dé8ély 15T, 159

Di'Böd coiiEms.heid] 21, 134, 151,
154

Duka (vácduká) ?6, ?r, t65
Dum 0-11, 14, 16-18, 19, 21, 24,

25, B, 30, 42, 44, 45, 47, 5x, 54,
55, 59, 63, 84, 86, a?, 94, 99l 102,
t04, 105, 113, l14, 1t6, 118. 122,
123j 130, 138, 139, 145, 14?-150,
152-155, 160, 163

Dunánb1l 34

Eger 50, 53, 65. 10a. 1ó3

acylptert 20, 32
&ei (Ercq Ert§) 21. 135. 149
fu (H8s,béc) 21, 162_164

Eldély 
'1, 

6?, 97
Egier8m 9. lt 18, 50, 62_54, 5?,

59, 62, 100, 101, 1t2-114, 116_
120, 15í, 168

F,§zt€r€eni élse]séa 159
Esztelc§m metye 15

lej§vtá! 56
íejé!,íE€ye 6, 9, 21, 40, tór
l'elsőapajp$zt2 154
Fe]rs&na§.Eoeáe 44

Fe]sóperc,puszta 156

loghiő 21
Földvár 21, 163
!öníc!a 45
!,ót 68

Fii]€lr 5f

ca]ga (tolyó) ?P, €, 63, ?3, ?6, 80
Ga]lra 141
aBticja 96

Gellé!üeAy 21

Gödö]l6 23, 69
GÖrógor§á8 20, 139

Gyá pusztá 151

Gyór 50. 53,55,56,108. 109

Ealle 5
Haíneb€g (Érd) 135
H§árn {gázló) t53
lier@ti (Á!€§ti) 21, 8r, 134, 1a7
Háos_pszta 134, t4?
HqrtÉ! (václr€JtyáD) 65, 6?
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HeJes n.qye ?], 42, 7i, ?B, 1]1
l]arl_ 1G ng. rerl1] 2J, i:|
Hérizgyórk 23. 

'3ltice*túi (ftjdee Kút) t?5, 126

H.ni megye 0. Ii7_Ló9. 16r
Eórvétofszá: 96. 10?

js{z.g (llsnsz.E, Issazes) 24. 69.
?,

1tália 49, !i. L1l, 118. r3?, 14i, 16o

JánosIr:ca (János_Híd)á) 22, 8r

,r.]&]1 i9Z].r€t. cscpe] sziget) 21,

rialiG (K.vcháa) 1tj:]
Ka]ri§z lBudal€lész) 1l|0

lie!JienrÉ1 6. rr, ?8. 8l, r6'
Kecsiéhéii jáláS 42, 13

.P :,rt!! RJlin, ,eLE\zIUj ) :,{ 1],

Liis'ioiácai Dusztá 130
Kls Náneti (K:sá!e.li) M
:i:go.oszi iKis or.szr) r8, l5r. Lj6.

]rt

Kis]ic-lu§zlrn 18, 130
Kis Urfalu 6§

Inijé]yréi€ 1J6, 14r
Kóka 80
KoméJom a0, 100. 115
r<onstalinápo]y 33, 88

Kóíi (K€vy, Rá.k vc) 85, 13?
ltó.ós (NáAy]ró.ds) 'l8, ?9

Kú]só szD]I.lr megl.é ,llj

í,aczháZa (Latshézá) 21, 8,1, 13.1
L5.]r 21
Laisod-pus2la (I.ocsod,Du!zrá) 2,1.

165
Lern,*falfa lusz|t 129
l-eng],e]o.szág 93, 9,1. 91i
Let\- (Leiks) 160, ]61

L,olév. 1l]6, 1,11,1i0-15t, t;]
Luúliá 103

i}LLg]ód (fIaglói|) ir
\lt\!d 136, 1i0, 151. l52
Nlir},161

Máliá Noszrla 11:. 161
Iáfus |a]! (x]lar|ss!, Nlgrmal.s)
;9
fu,os riros (tJa.css, Nágrmafos)
62, r04, 11.1, rt6, r60_16l

xllii.lia (Galgamácaa) ]2. ?i
Nlegycl (Pojsnegy.I) 18, 111 129

xílko]"wa (xtjkó]a. váíosmilr!]a)
l59, 160, 161

\t.iács 39, i0, rllr Líj2

oloslol (sn3cin.nos.!!) rr9
voios1o| (!íolostolp.i!i] ii
]!lor],oróc (1T!1!o.óc) 16. 1?, 68



NsZá] hegy 9, 16, 156
NáE|Lalcsa (csiktárcsá) ?6, '7?

Nápó]y 91, 97

Nénreli (Nánelh!, Á]sóDémedi) 8l,
159

Nóg.ád 9, 18.2:, i9.61,8r, 1ái
Nógrád megre 6, !. t0. 18, 42. 7,1.

l5],
-\'6tn (ilíúiánoszlla) r12, 16l
\or,i8.ád ;8

Nyék t!0
Ny!]&k szkele lszent MalEii s7i

gei) 18, 19

o5xda ]0, 1,}. 19,3i. 1r0. 121, 12'

oltq (o]ch!, Ócsá) 8:t

ol,:n, (A]tenbu]]) 1r5

Péc.] {Pécze]y) 2.r, i0, ú4
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I. RÉsZ

!) A mcg],c áltatáno§ lcíIása

1, 
"s 

K€leilrcz.sc, Szé]_"ssése, hosszúsági Hn'.árai
! § A m.eye h-"gr''ei] Naszá]. a piiisi hcByck. a pes:i hegy

\ s--, , í-,l^_l,_,,
3 § ;\ pálos.ir kn]os1!lál,ól híl,cs Bu.iá löjötii völg). ,q. ]<olostor

l ióró ,\o.bp d" , . p,l., :

1. § _{ JáDos-hcgv Ü|irn. Pilis. .\ páiosok szenikeleszti mo
trosr.ola: élcck ni.Dai .tz ÁblaLáfi hegy

5. § Erdók, ezek jelle!-e, ,q. moD"vo!ódi _"Idó nevezctcsséqe .

6 § -, ó"(
], § Ió io]yója, a Dula, Sz€.tendle szigel., s más kisebb szi-

gerek, A N"vulak, i]].r!e _clenl u!rgit §zigele
E § A Dc€§e |i'bbi fo]víji! (\'ajas. Tisza. Zagy!.a, Ga]ga.

RákoS, TlWia)
! § Az éghaj:al

r0. § Szó]óműl.c;és
1], § ,\ gabonatelme]!!
12 § Gyümölcsternela,s
i3. § Átlail.,nvészté]

1?,l

r1, § A vadászai módj), l,ladlir§i]ág
15, § A halásza].
16, § A bányászat
]7 § t],, o p ,fo_]no, ,] ,k

]2

L.1

16
l7

l8

2I
21
2a
26

2i
21
28
30
31
31



l,) A m€gye lakói és korm6D}zata

1- § A megye légi 1Ákói
2, § A nugyarok
3. § A néDctek
4, § A szlávok

", § A dJlm" "k -, l,a,,o(
6 § A neme.-\
;, § Á mFg}, kormanlz.-

rI. nÉsz

A Dr€gye leírása járásonként

I. FTJEZtrT

,{ váci jáIás

a) A jnils óltúlnllor leírdsa

b] \" r p",, ":,U,

: (,\ ;,o,"I ,', ,\,r] ,

l, § A Po]gáro]i l]elelepüló!re, piispölrSég a]apitá
j], § .{ pü§pijkök fels.Io1ása (ezl nern forditotiuk 1e) ,

.] § vaLc kedíezó he]yreie az alr!ílés utj,n. pusztulása a Latáf
J," id,P ',,.Ljm-{j|n i.J,- § \-;, m,.' ',dom"")ok

6 § A város hírneve Kolvin Nlái:lás. illeive Báthori püspök
al,:'" - |1,9yobb

i § A városnalr és a pr:ispóksécnek hanyatlása a mohácsi vész,,i
8 § János ha]ála után tóbbszin,eazdái cseral a város 51
9. § l! 1,áIo§ lisszafog]alása. a tötö]rö]< credménylelenü1 osiro-

Doljálr . 52
1(l. § A 1.á!os újra gazdát cselél 54
11. 3§ .\ vá|os sikcliclen os:|ona a törökök áliai ő5
12. § { \.ár a töIökök kezébe k€lill_ de hamarosan íisszaté| 5{j

13, § Beihicn Gábol áiadia a vá.at a törököknek ő7
]r|, § _{ vác bill.o]!:iórt fo1},ó nagy c§n|. ]eífáJa , 59

34
35
36
3'l
38
39

43

44

44
!l5
46

17
il8

49

50
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15. § A vár!§t eroglalják. msjd !övid iitóre i§mét a török k€-
áre keúl, rníg végiil véglee felszabadrn

16, § A váro§ képe a hódoltság után; la§sú a€tre k€lese
60
82

63

78
79
79

86

88

91

93

93

95

t) A táci járds íalDaí

II. FI.IEZET

A kecskeméti íirás

a) A :]árós úrasai és Jaloai .

IlI. FE Ez§T

A pjlisi járás

A jáIás váranól

a) visegfád üira

ek eredeie, i\,Iióri nevezü a nénretek Pl€n_

7a

1, § Kőús Vfuo§a
2. § czegléd városa
3,§Ajánísfálvai

1 § viseglád nevén

2. § Az ok]evelekben ..Altufi cas|rum"-nak, nóha ,.A]tus La-
!,:" '-l ";, 1", Fz:i

3, § viseglád első em]itésc sz€nt László történetében. Sa]amon

86

90kilá]y böliöne ]esz
a. § A hely hírct T. Károly gyaÉpítja; házas§Ágkötéseivel tisz-

ieli meg a váro§i, Fe}icián merénylete pedig gyászba bo-
Iíija

;_6 § Két királyi ok]evél á gonosztett büntelé§éról és az élet-
neniő megjuialmazásáró] (czt nem loTdjtotiuk }e),

7 § Káro]y e g},ászos esemén}. u].in is kedve]i Vise$ádot. Bon_
{ini leírása a négy király ittcni találkozásáfó] ,

8 § vj§€_qlád az egyeiértós tamploma, Kázmér ]engye] ki!á]y
örökb. fogad.ja Laiosi, l. KáIo]y ha]ála

116



9. § A váfosnak eé a váfn,ak Károly balálá miátii gyá§át eny-
híti Lejos é§ édesanyja, bü§ébet 97

10. § Lajos alatt vise€xád helyzete kedveu6eíl atakur, Halála
után a Kjs Káíoly megéyiüolésávat sz€nnyezik be, Ugyan-
akkor a korooável i§ könnyetműen bánnak 98

11. § zsiemond alatt hanyatiik vi§eerád híIe, Albert özvegye
ebaboltatja a koTonát 99

12, § Erz§ébet gaztéttén€k követkeményei: Garai Lásztó bűn€.
viseg!ád viráezása Mátyá§ alatt 101

13-14. § o1.íh Mikló§ teírása,vi§eeTádró1 102

15, § A kofoB őfresele vonátkozó újabb lende}kezés. A ko-
rona sor§a Mátyfu halála után , 106

16, § A koronát Koivin János kiadja a király híveinek . ' , 107

1r. § A ko.ona őrzésele tirTvén},t a]kotnak a koronaórök . 108
18-19. § A viseg!ádi \.ár vámagyának esküolmájB 109

20. § A szeDt korona sor§a a mohácsi vész után . 110
21, § Á vár é§ a város vá.ltozatos solsa '1l2
22, § lstvánffy előad,ása] a váI ostromláról 113
23. § A vfuat a üjfökök eroglalják , 114
24. § A váí visszafoglalása a keresáények áltál , 116
25, § A váI a törökök hata]nába keriil vi§sza, majd véeleees€D

íebzabadui 118

120

121

].21

7z2

Tö!ök Bátint, Tahy

c) ,|, pilísi iáíás rúíasaí .

d) A pílisí jórós 
'o,|,bdí
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§,. FE lEzET

A ieDői urBdalom |€iiása

a) Pf1manth , 131

1. § A szicetr6l á]tsiában
2, § A bal oidali ságóiek
3, § A jobb oldali szlgetek
4, § Mága cs€per sáE€re
;. § o]áh Mjk]ós ]eírása a szia€tlól

c) á Csepel sziget xfuosai

131

133

133
131
135
136

138

139

146

l54

l 9 §-ok

d) A sziget lalxat

e) ,,r solt' idrás lalbai

v. FEIEZET

Később P€st megyéhez csatolt falvak

a) Nógfdll 1neggéről .

b) Hont .negaétőI

c) Fejéf meaaétő|

15?

181

185
r67

Jegyzeiek
Némel nyelvű kivonai.
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