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Az olvasóhoz
s;clct.tt.l ko.;a,]tLu]k n]1,]cnkLt, rki a . Múleuni fi]:Érek . elr1,
L]uLlnlrelis:ti Y,iross:i l,áLásinak ts:teLetére e]kés:ijlt is l rljllclLruli ivl.cn
olcsjelent kótetél ké:be \ e5tr.

E:en ki]le(le1, n].]n.,s!áiii\il, lnieL1 ecr rragvohb D!n.h;rj;ls:tit
soko]dllúan L,enrutatc; tdténel] §i]r.r?at lés:e. a:f §:eretnénk elaísegít.ni.
llilosi rangot kap.rl tclcliilésnnkel n]ld talói, nrnJ n sol:a iránt
.tJekiaídők ne!Nnerjék, nc_H,:elesék és nrrgbcc.ullék, llog} l tlissen
hog_v

s:e!:etl \,:írosi ri]dq nrÉl]a, a !áFs:erelij a5 !iLr.rs!é.]ő L.atla]ri:mus is ninéL
g1,,lribb.ln k]rlrLul;r:ln

A nrlst

v.tt ki]nr. l.ttaj5. ELSíj befeeti' rés:étenhjlonr;;akava,
tott s:erő Dunahalas]l] l(.nés:eti vis-nvait nutatja L.e, niásodik rés:e
PeJi!, H.rasíi rirténetc a ke:cetelről u rraglko*éggé elelruLásig. 1si].]g,
kil:L.c

A kilnvr

c;cn lolténer] jas:ó]]en oLlrs.i]nt nlcgrsncrkc.lhemek ma].l,
H.r.lsrtl és k.]lnféke léeés:.tLlcletenel, T.]c|ű]asiiDk ÁrpáJ_, Anlou. é".
Hünládiak ki]!i ri]lténeLé\ll, A tolijk |us:tíLj$!l

.cl l:

é5 e:t

k.ifetij ú]járele|úléS.

ide érkeerl nén]et tclc|e"re]r s]jr t!:íLs,i!al, valaninr Hans.li li]ró].

lak ]li_]9

5:j:.rJL

al.ú!e], s É:en ]iin:lk es\háíi]rlénelélel,

Nltrr.le: két fu\,áL.l_.i Ló.lénas: s:er:ő fur:i.rnunLiLnak cLeJnrén_re. akik
!g!áníl3!. nnit e tenné,]:ctfnlJrá]]i ré5: írói, DlLnahal.ls:ti "r:eleleré(iil
1.:é!eh,e, meg.s \:inlíj nlJomárrros.íggal l,ége:ték1okí]]]aíióta nnlnlrjj!L.tt,
áLneL!éll

\anjnnk

a§

liko§ága ne\ ébcn Lnin,] á].]l s.er:iinek Lijtljnlülilr is

kir!:inlctct nionJok.
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Hata§ztí felszíndomborzaúa,
éghajlata, víztajza
A

Ny,DNy,i réyéhez csatlakozik a Duna-

Cödöllő-Monoridomlrság

Tjsza köli hárság allcsonyabb rérsufue. A íővárostól délre ke,dődő táj átlagos
rengerszint leletti ma8ssága Pest mcgyéLen ádagosal t]0-140 ni tszl
E ráj arcularát :r hesrek kouLll kilépő Dirna formálta. A változó medrű Ó§-

Duna hordalékkúPjai, homokkal borított kavicsmezői enyhén hullámó,
alíöIdi tájat képe,tek, A Dúna íels?ínalátti vízmczői a mé\üen nyomon
követhetőel,

A holdelékkúror a folyó

legycző alakban épíretteíel, s így az
kiszélcscdik.
Pest niegye 1e8iDkább aLaóidj jclLcgíí tíija a Dma neDti síIcág, anely a
Szentcndrei-s?iget éSraki c§úcsától a Csepel-sziget déli részéig tart. SíLvidéki
jelLege ellenére a rerülel elég változaros, A Duna felszinalakító munkálát
jelzik d elhagyorr {olyóinedrek, moLotvak, hordalekkúp-narádványok,
Budapest kónyékének Duna,balpani sík léve a magyar NagyalföLd
nedencéjénekENy-i §árka, Na8yobbrészr SíkSág, egy része alacsony domb,
vidék. Vaiódi síkságnák .l S,őd,Fót-Cinkora-MagLód-GyöDrő.Monor-PiLls
kózsé.gek vonaLától Ny-ra, íllctve DNy-ra 1evő rerületeket rekinrjúk,
A Duna-balpati síkságnak ri§ztái alfóldijellegű réSze aDuna nedréró] Keler
felé a Budapesr-LajosmiAe vásútvonelig tei]ed. Ezt a részt 100-110 m rszt
magasság jeLlenrzi, s a tengely - kűlönösen Ny.i tészéLen - sok helyen
déL lelé haLadva íokozatosan

vuen;,ős, mocsaras né\.lóld, Lite!]edr poc§o]},ákka], tavakka],
A Duna-Tisza kozi vízválasztó apest] lapály D-irészénLacháu a-ALsónénledL
Vecsé§ é§ Nlaglód nányábm DNy-ÉK aelé húzódó, alig észrevehető hul,
lámvonaL, nelynek 1egjelle8Etesebb része a Mirglód és Pécel közötti doinbság,

j

Osh dildt
\,
A ]anuliri lo:aplrijfué sék let ,1 ,l,j c.
A: rlsíJ iagros Dap a Durra Li):elsógc úulrr..Jk Dor,.nbcrrc rlirhatc], .1iaq),_
nl.ntcs iis:lk h.s:a löl.h n]mt ]a0 nn|. A nl|Jiitúsc: rjrJl s:jla clóll r;
.7/ah,,!/i

l lar],/.nht.h,/4-n, *-/?

évi 2]00 Lirár. Ez a növények vegerác]ó§ viszony.li

§Zámára reDdkívii1 ked-

A

kö^ég éghajlata az Alíöldével eg}eiik, A ny,iL íorró, a tél hi.le8. A kiíejettren kontinenráliS jelleget némileg mórsékli a DuDaj 1,alanílt - küLönö.-,,"", ll._ P ilD,, ,, ole öldp,1 ,o,FLetP
Talajaink a "meleg" hőga.lálkodási típushoz Érroznak, meLyek jlralában
gonan rnelegednek és gyonan hűlnek, azaz hőgazdáLkodj§uk (hőingádo,á,

A Dúna közeLségének liatása elsősorban a yigeten hat, ahoL az eús hal
marképrődé§ egyrészt a. N,ály harását csókkenti, más.észt a tavaszi l:Lgyok
gyakoriságát, Buda,pcst kö,el§ége az É-i, ÉNy-i hideg suelek clőtt áll akadáLyként, A íaíváfus kozelsegelek "nérséklő" hatása a relepülós viszonylagos
s?árazsága, hiszcD É,ÉNy-itránybó1 viszonylag rirkán érkeznck esőlélhők.
Csapadékot Dunaharaszti leg-inkább Ny-DNy-i ininybóL kap,
,\ l.rijlct !: ,r!:lig "la.]s:eié.}"
lerijletc]h.: t]rto:ili En!ek,-.Iir
tÉllehetij.. ! tirt,jhornok iets:nl

A

hoi)ok a .sapá.l|kot !\ljl..u]
5.:t]]gai]i a5 e LléLli.e rc:ctL.
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A Duna.balpani síkság vizei részbcn a Duna, részlren a Tisza víziendsz,
eréhez rarro,nak, il]eive Leíolyásralanok,

A

a pesti 1aPály D-i részénLacháza,
úányában DNy-ÉK felé húzódó, ali8 ésíeve.
hetaí hulLáinvonal, melynek legjellegzctcse]rb réye a Ma8lód és Pécel kóiötri
Duna-Tisza köiötti

A]sónénedi, Vecsós

vízválaszró

és MagLód

A Dunn kialakullra a geoLógiei ha.m.tdkorlraD, a levantei időben kezdődörr,
mikot a Kisitlföld felő] ji]vő Vizek a Szentendre-Visegrádi he8ység és a
Bömöny kó,ótt utat találtak, A pLeil?tocén végérealakulr ki a nai neder,
A DLLna vízjárásá, isnétlődó áradásai sok gondot okoztak a partok kozeLében
megtelepiilt embereknek, Számo§ telepiilés válrozteía meg helyét egy-eg)
pusrtíta] árviz tá] a Lörrénelcn soráD,
A DuDát mé8 a núlr század második {e]ében a Pesr meg}ei szak.suon 1s s,nbá,
1yozták, ternévetes állapota erősen megválLot(t, A káro§ meder{ejlődés
necakadályozására eklor záltá1< el péidáül a soroksári-Dúna-áear is,
l928-ban Kvaxay Jenő vízépitő nérnök tervei alapján a Ráckevei
(Soloksári)-Duna-ágon Zsilipck éPultek Csepelerr és a Duna-ág torko1atvidékén, Tason. EzáltaL ezen a sűrűn lakott rerületen meg9űnt aZ
árvíuve§zé]y, állandósull a vízmagsság, A ,{? krn hosszú, 3-10 km péLe§
Gepel-sziger mellert egy 1asan íolydogdó, róverű ví,iparadicsom jöir lérre,
Eről a na o]y s:etíden folydogáló Soroksári-Duna-ágTóI má. nen jut
e§zünkbe, hogy miamikor nennyi gondot okozott, 3000 holdas "halgar
dasággá" alakUtr,

"A sorak:úi-Dffi-áE az

öTeg DuM súlöüje. Buaapest D,i léi.énharyia e] a
szeíeő öaegel, Ao8} 56 tm csdl]dígÁ & laííés l,lgbacsátást tdál,
1la, lús hulLifiahak snnagaí,sóqa| isftét a keblae simrljon." (Ráckcvci járási
íiEcteL A soroksári,Duna-ág, Horváth Ljszló 19ó8-)
A HEv,állonás közelében Élálhaúa holt-á8, nelyen nég csónakkal sen
lehet végighajózni, meit aZ állonástó1 kb. 150 n-re íeltöliótték. ]nDen a
foLyásirán}Lran 1raLadva kb, ] krn_rc találjuk a Duna,Tisza-csatomát. Ez a
DLLna és a Tisza víziúrrend§Ze.ének összekötésé.e teNe?ett csatoma, mel!... L
segítségévela hnjózá yámára 700 km,es keriilőút 1enrc 1cróvidíthctő, A r..v
el6VóL a 18. Száad első felében menilt íel. a,óta szános terwáItozát készült.
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l] . L)uniLból. DK-i ltán\'l]in hi]id_
:silrpe]rcl kcrcs:tL]L Csl]nllá.lní| !.r.a cL
D,ll_.as kir:ötticLsíj -t]ak$: é]]i]il meg (19+7-

-1 ren,ek s:erht i]ulra]ures:l].Líl ,ign:ná

leles:lijl

i

l\rr1.]_Tis:a.lo:Lir
a Ts::í(, (]\,li r L]ulrai les]L] al
tijl), en..k h,,,s;.] ]9 ]<nr,
na

A: ltóbll

ivtL;<lek as]al!!s

i.

i.lő::.kl riltt

1.nnr: kalJassa \,áLt, s ef,.rt imét s:erefct

a D!n..T]\:ir

ka|hil

.r

]{ai:tL

fí+litlás

h.rjóút L]l.!ran]a

s,,r.ks,il í. Dunah.íls:tL ko:.lt ic]cDrős i.rrjs.soport találharó, ire])
l\Lni_|íg olJi]án t.ikaJ, kb, ],5 kn],(]l :ü, A fekij ]it |lnnon aql,a!. fue]let

:r

a

li:el jó] ,itclcj:tií hom.]k a: tens:ti!i.s 1a]lir, i]si:cscL1 l!]ei ]J0 ii]lr]ist .:ii,
mnllll il-:c iLt]asosan 0] ljr.erc rí:ho:unnrrl, le|it kb, 1a0a L \.í: b!:.c ful
,ll
E:eL r vl:ek á kel].n,, hün1..kt,in melterl ,il §.]:Ln cLag!é nerlis:lllnrl
,h]]o., hogf ]tj i\i!í]ijl :;oL]].i]jina]{,
A k.jrL]_!ék 1Pari ij:en]ei n: eLm,ilt avtL:edel s,.rjl] icl(Lrtajsen s:ennl,-féL .
]1,S_D,t. -1 ]e!]elenlinclr]:::enlvr:íj.r a Cserl AltótTli., e \liil.r_r as]]liq
Trnkt.,lsi.ál és. c.e|.li Pa|ú!!jr \,!Lta]r,
{ |(5t.5ébeti l:en.lri:.isríLi licrépiilé\e(sajkt.ntetre ulran i \:en!,
n!e:i!t, lc !e|]aLnkl. kr|].lli§.r llir nenr i]c"i.1.1ő.
L]unahar,ls:ti hrtir:i]:al Al;úéLrre.li ielr1 töllb Llesteréges ró ral:ilhatil
bánlataval, i l)un! h..,]!tókkú}-.]j| n)űkoJő sódeP és holno](L]áD!ák
t]Ito:ékai. Ki]:ii]ijk n!.hánr, Iornol! s:allrJiJijko:pontrí,álr

L.l

A Soroksári-Dúna-ig

rendc;ése és a Duna-Tis:a-csatorná építé§c

,,,l:

! iij\í!s lilnentc\ita5anek kérJéSével]34i_L.eD
i ntnlol_I:r!án iijhrrlc9_r Kij:].kc.lésiBi:ottmlinT eLnókél, gróiS:acheDl,i
]ltt:int l]iíá m-,q .] Pe:t-t]lJai Dunas:akas: s.abá\,.:ji] I(ó a.eu]el
megolrlásávaL, A rerrcker l]alcocapa 134]-ben ador:r rélenlónl,ének
il§clcnltrételéleJ atJ.rLlo:lák, s al ,]ls:ligg!íílés:ni]lió lir.lr\t hlte]t bi].
l.sított a múki]. t égleha]lii§l]n, Á s:ibaJs,iglralc :enhrl le]rctctLenné
t.tte a S:ab:jllo:|is .lvé8:éséi,A kieqveés után ú] reí,ekel dotqortak ki, -et
.slik ló cé]jij a jógt.,l]as]ok kLaLa]<!lljijnak nregrklcilto:úsa u Soroksári,
DtDa-íg löLta,],cL v3Ltj Le:jrísa é_r. l)!nr,,isat lá|!í]ó:siti| ópítése á]tel,
A SLloks:il,Duna_ágban,.LáIás! e]íjtt _ 1:a hijóit.iüD voLt A Glhicr]
.L:áIás le]ctt nu]teg_! ],5 kn,es és i: cl;áIás alill ]s knlcs s:akas: reL]esen
Faj!:,tr:_qJtúj,i!:..hl|,]:.,tt

,

,\l .l- | -_-,

l-

r: lrti é\l \]\', tc. kerÉ(lben a].ls:|íg!l,íiLés5 ]ill]ó ilrrntot bocsái.lt.r
koIm,úr len,].lkc:aí]le, []lL.ajl kír,iltrjk hajó:h!Lóyí lcrlDl n so!oksári,

.
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Dma,ágat, (Fclső és alsó végénzsilippeL kcll lczámi, hogy a víuszint ebben az
ágban lchctőlcg állandóvá vál]on,)
A kor egyetlen nag1 vízi léiesítnényeá Budapesti Kereskcdelni és tpari
Kikotő, A, l912,ben negkezdert tcreket 1919-]ren lrefejezték. A kikórő a
niaga nenéLen (a Soro]<§árl-Duna,,í8 rendezésével e8yütt) a ma8lar vízétííés
e8yik ]egjelentősebb alkotása, "KereLtetre" a Duna-Tisa-csatome megépiL
1ése után várliató helíorg:rlom és a nefuerközi forgalon nilvekedésének íi_
gyeienbe,éteLéve1 ké§ziill. A szabályo;ás fonros része volr a medel elégtelcn
nélységű !észetr]ek kotrlisa, Tölrb lrelyen §lik]arobbanrásl

1§

végeutek. 1924,

1tn negépult a Gubacsi-híd ó5 a Gubacsi-,siLiper lebonror!ák.
i928-Lan megépi]lt a Tasslzsilip a soroksári_l)una-ág .lsó Végénél,nely
állandóan árvízszinrig duzzasztja a Dúna-ág vizét, ezét inegépüLrek a töliésck
nrógörri csaromák a 9ivár,8ó ííret\.eietésére,
1930-ban inegépüll n dómödi ynartyúrclep 22 LEa moloría|, A telepet
1 9]4-ben villamosfu ották.
A Soroksári,Duna_ig reDdezése során elkészülr a ]0 inl^ vízhozarnú Kva§say,
zSi]ip,

A

\,íZi sujLlíiás jelentősége niegnőtr kereskedelni f.,reallnu.kban, A víZi utak
lel]esítményea háboru előtii l?%-os tószcscrléJúl ]0 %,La cmclkcden kol,
nakiLomótcrbcn sánítva), A Dlna ücm?ctkö:i jeleDtőségííhajóílttá vált, án
kcLlő h.tfnosítása a Lelforgalonr s?ánára a Tis,a-viziutrenclszene1 vaLó
öss.eköttetés hiáDla mialr nenl volt bútosítható, A viziútfejles,téS klllcskérdéselolt a hu]á-Tisza-c§aroma megépítése.Ennek na r neglevő szakas?a fxina,halas?ti és Tak§ony köZött húzódik,

A csatonu nagymórrékLen nö\.elre

voLna víziíltjainkhásznosítható§.ig.ít. Egy

c*Lpán 105 kn,es vakaszal ö§zekötötte

volna két részből iilló ví:iútrcnclsl

30-as évek elején egy n.rg} öntö,ósi plogram ment végbe, nelvnek célja a
volt, hogy u Alíoldet onrijzéses mc7őgazdásággá alakitsákát. EDnek egy része
elkészult (a tiszafuredi öntij:őrcndyel, a kerideresi Horthy,birtok ontozó.

A

Ekkor térteL vissza ana, hogy a DuDa,TiSza közi homokhársá8on a keltéSíeli
kultúra nregalapouÁára valaníélcvízpód]nt ke11 biutosítaDi. A 8eodéziai
okok i§mertek, A hátság magasabbm van, mint a Duna- és Tsra-árrél, ]dőszalos holr ravak lannak .ajra, vizet kell oda felvin]li, ez eonban drága,
Hogyan leherne e ví,cllálást Lne8oldani]
Az eLképzelés az volt, hogy vala|ol Pest íe]sij ré§:én nrduljon ki egy rápc§atomn, rnely végigmegy ero]ek a homokhátságnak a DUna felé eső résién,Elr
kapcsc,Ltákolna öss?e azal ai elképueléssel, hogy elkésrűLne egy Dunát a
Ti§závJl összekötő csaiorDa, Á koDcerc]ó au voLt, hogy a hajózó csatorna
vagy Pesralan vagy Pcst iele]:ielinduL, Daba§nál kerréágazik, S ai úgynevezerr
la,,..-./,

/../,".,l./.,*,t . ,l41,tr, -:k,l "

l]i]ió:ó c:in!..L Sa]]notnli] ér] e] . Tl::,it A.siú!u mási].
l.:r\:ga'r.]] arr]a ct i Tl5::it, (Li\J i Dr.ll.tLeten ]

A: .l\ij

í!a a$dlrjJ

!: 1.Ll,

h,rg] a R,ík.s-]]ilik líl(_.]!r; iiilt],1 l,]B!t
tLh|rrlt E:t ka-rirlt] _ h.llJrigrjt.t, v,llt _ rlvctcnók
1rrJulj!n teh,il e S rlksíri_t)unr,aL!bó]. A s.j. i,,ln ],L)ui.,.ig ckkor Drir lrnlr:rtt rrlLt trlr,gr,]Lt a Kra::ar-:si14., A rag] Ti$!f,Lli}r-anr a: j6._.s
cLl.1t:cL.15

taríl|a]].t] LcnD..]

lLL

ijr\ ítrraL brJóLt - s:u]tén nl,:gro]t,

tehír e:

eql,

.:aL.jl1l:cltt Llt.lcrs:akas:

r

olr

\1JlJn.n jLli,l:íj, s;ei]íh(]r]tt fí:,il]áíj mc,l.r,.akns:, IrrJuljon ki el.bi]L e: r
Irl,il:i c,ltonllÉs a h:],1]1, .!átolná|ó] 3 kiu tl,ísiloDt (tehát ,1 sofuLsjr]l]!j1.]b,]'lrilL] kLnJuLisi l].nt) oLl,in.

.iLNí] ]!'l

kD_cs s:cLranr,él.en ur.lu]nr

hQDlkhárs,1lla e: l ru3r tí]].srlorLlJ nchDek De\.e: Dunali]l!}j,
tii.satorn!. és s:abáho:.lt.Ln .l tN]]! lám] \ í::.l ! hon.]khársá! te[Lierél,
A nunláLin,L. Rlíkn§L,],1ij::t].l_.rn L]..l!o:ott tei,ek e]ap]áD e]indutlik. A:
cLl,j Léf.siía: i ]tr kn!e. !:!h!: I.]l. il.i !: !s:túüiítrr taltltt 1oLia,
!: !s:tú!iiic. ah.,l . i\n]!f!l!:!i-iő.:iloma clL]].llll LefeLé. FéL-t:eLvénrl]en
^,1J]r
.n.]ték li, lehjl rrli lla LlegtnrrJl ! .satoD,il.ar] ttt, DuDehil3s:.i és
Takulr' Lil:orr. t r lr]l.:.Itr]t1 fu.Jejnúcr ie]e K]ass:ikus, akk,í inneí
||it]<.:as A L:itfi!! 1neg.qr;.l. ín l krlttcLc:és elneFdhat EJ kinn]\ií
nrorriorr k.lr eni. \'olr ek]ril e!! ].i_.:út] hí.l a: 5 ]-es úf.n, inrll t ;a-.s it.li_
L.cD é|irettek ú]]lí, E: J hiJ, anri I]rn.lharls:tiés TaI$n! liij:!|t tir..
Atacsorrralll. s:]lLen.oLt a hid. ncnr !!h merti]elij hir]ófl iírsa,tt!.n!. A:
1e]tcta a

a|ítke:é§ ki]]ljen k(l!:ijlt. A: !.]t . t.r!, hor\ ké\ij|,b il h]],]::ni L.clnialemek
[i.gle]elij hír1 il cl]{a\:iil, l ?c-es rn ckrc autan srrr]kil]ig tij]rkrcLllcnt, át
i.lLett é|ílen],irlegúrít.trék&r i: úi, llJreton hiJ;l, am]r n]osr ].itnL lchet.
J. !: íúméreLei: elÉJen t.n,s:er]ni k(l,.:iiLt Tehál aklior é|nellék nlce, lnL
lll tullák. h.jú\ h,rji:í: Llcm les:. h]§:!n Lu].se,] n]e9 i c.;](orn;L, Kiili]nl.3es

]elli!:elÉ..i!, A .l!tot]ílj,] úgl Ll.re:ett hl].ik](é.ijkel ar]ílctt.l foLú:\ ].' 1,ir.enkéni,
E]kés:üh i: elsai l:iLk,r:: e:,]s:1úniírg ós a:.]sróhiílii] lct.l(1 ! DuDav.i]qli.
iir.ser.fnJ, i: rigilcrc:cn "árrl[,c,rtorna", !n]it üL:i] r núlt s:li:ad|an is
nesá_{.li i\l.jn ]ii.sit iill.aílireité]{,átipitenék . ]sil]!.lcl, ! .satoDa !égi!o1egl, lei-elé ij 1loniokhiLts.i!.n, a5 Bira ioli]rí, i: úglnclc:!tt \lajayt.rknli(nát rol]r.l]ik \irsr.t.r Dunáb.. [: litj] e] a hontklr:it,jg:olrlséektltúr;lir,
!::.l i L)!ni,rí;;.l, áDLr ]ll, l)mlhatesí].r].]tr kL.Dclne]r.
.\ I-]lnehara":tn ]eríj i,as(ili ]]iJ]]ei vin .: .lsaj Diitlillra, Á !áiúl kere):tc]
Li,!!r,er

Ll.r.

e1 : ]ai.latonjt, a-r.tt

!i|

!e] i(.:trbilro:t.ik !.LD.

llJli,

.

lg], ú!lnele:ett 'tiís" 3át, Eq! .1LL]:asJ,innj, ln]j,

r

i:ct Lllr.lrJi]lg aolig : ]1r]Ll:ó iorr:llnl cJ

iclr

rllert a hal,]:r] trlrrall!r] a 'tíis" gj1.1.rt n.n L.i!e eL Elkés:iilr. ]t] lnr_c:
::.kil:. ilDrl :(nni náS .éJr rlrnr s:olcíJL. lurr ilogr idajnlénl f]:el l jg},c| i

Dunafil]B\r ].rrJ!:lIlrt Teh.ii tripcsanrla,íclerlln]kat Lál el. Ehl]ijl . ,]:.|
killctlrn l i:kjréLcLck lolrll ]io.:iLrb!n §.'l-ennelijs:i-\e,kc:ct.l

krs:bL1l

'1/.,.,fi

/';/,:,n/,1", .,,/- ála//a/a ta:la

A vízkivéte] móJja a? voit, ]rogy szivlrlyúíllásokat tele}.ítcttek a
ví,Partra, illetve s:árn)as,vczetékekkel rávolabbi ieúletekct i5 in]iözni
öntó,Lek.

Amikor a TSZ-ek i\Éconlottak, lel(ik cg\iirr ö$zeomlott e, az óntóiéSi
kuitúrá, Tehár a Duna,Tisza-csaioma ene elkésziilr szakásíál ma lnár
önrözésre sern h.sználjuk.

Hogyan épüli ez a cs.toDaMaka9]

Ké,i munká\,a] épüLt, Koldé1./os és klbikos ké?] nunkáva] terte]rék ki

a

ídldet és \.ágták at a "ré.sii ]:ükró/', Mag.r a csatoma e8Teilen rrapéZszelvényíj
létesítményleft volna. A kitermelt íöldet pedig kétoldah vagy depóni,ikba

,áL

|l., J, ] ca,
Tehát nem épiilt írví:véde]miróltós a két |arron, Miért neini A kó ós
]ogos, ugyanis honnln veszi á vizetl Egys,erűen kiágazik a Soíok§ári-Duna

medrébijl, Ha a Kvass.ty,zsilip árvíz nlkalmávaL á§zakad vagy a Tassi,zsilip
szakad át, akkor a lőneder árvjue akaclályralanu1 végigvonll a Soroksári,
Dúnán, Ez nem érinti á nagasabben íekvő rerilLeteket (pl, Dunaharirvti). A

r e l"hbe r'eL ö rer lete
Kit épírettéka csatomár]

o

, ono,

Az építők csongrádi, vilur§aíoki kulrikosok volrak. Az 50,es évek végéigélt
ez a magyar nu*ásréteg, az úc}rrevezetr "csongrádi ktűikosok". Ez a víziigyi
terülercn egy fogalon, A inúlt yáad násodik íelé]ren termelődtek ki a pa-

rasztságból, a vLhaNaroki parasztságlró1. TökéIetcs szintre fejles,terték a kézi
földrnunkát. Bigá.lokba áilrak össze, Maguk közúL válaszrották ki a brigádvezerőt, Tökélcies poDrosságú muDkát volrak ]<épesek végezni, az egréni te1-

je§ítményiik nag]on nagas volt (kb. 6 ml/nap), Ez mnrőJégi földnuDkát
Arnikor elindulta| ezek a folyógalrá1loziá§ok,

ámentesítósi nuD1iik, akko!

rermeLődött ki ez a réte8 a nincstelen parasztlágból. A8enerációk egynásnak
adták át á szaknit és a munkaeszközöker, A századíordulóra egy kulorr szalma lett á kubikos, a róHúunkás és eon belü1 á "viharsarki, csongrádi, hódinezővásárhelyi, oroshái kubikos". A mémöktársadalom nLdta ezt, és keresre
őket, Ámikor elindult egy nagyberuhálás, ákkor a kivitele,őLnérlrök teuta-

:ott, toboúott, és ők leüer?ődtek,
Duna-Tisza-csaroinát ó-k építették,]tt nem rabok do]goztak, Volt néhfuy
n.teybeluházás, aho] politikai foglyokat ós kóztön ényeseker vezényeltek ki

A

(p1.

Tiszalöki víztépcső),

Á_qOe,e,e lF ,,.,. rlo",,ae,b,l

.? \\..É

gr.

el l,,,l

tozori. FüggerlenüL arróL, hogy ezek proíi íöldmunkások lollak, irz építke,és
ugyanírBy zajLott, ninr máshol, Eíe utal Dunaharasztiban az idő§ emberek
áItal enlegererr "riszri házá|" eLnevezé§,

,l.,

-: n /,/.,.

1,

", ",

/,,,,,

n",i /n1,/a l! t. l,, : n

Dunaharaszti táj- és természetvédelmiterületei

A

ielepülés háron rermészetvédelmi teriiletre] rendelkezik, rnelyek
várhatóm a 2000. évben oF,ásos jclcntősé8ű renné§zctvédelLni rerüIcti

Ró.k€tei

soíLlkán-Drnd (RsD) hót n]ai

Az RSD rőágáróL történt lelű?aídésfoLyamán kiaLaku]r hókonyok, 1áprérck
tcrméyetes növén)zeLúk]<el , koröttüL( néháIy kieúelten vódett novennye1,
mint p1, a rnocsári kosbor - az itt kölú, átvoDuló madárfájoklal a Duna,ág
cgyik 1egérrékesebb részei, AZ itr élő növéDyi vegeráció jelentősése negm!_
tatkozik a Duna,ág vizének tennés:eles szűrésében iS, histn a hókonyok
!í?álláSa a főág vüyntjének fuggvénye,

Ttjanui,:lek

A Dunahataszt] kcleti határába] találh.ltó Turjánvidék az aLsóíémedi lurjános iolvtarása, Er a redilct 1áprér, aho1 s,intén remlészetcs, rirka fajokbói
álló nöYényi vegctáció aL:rlult ki, A teniler átlatviLága, kiilöDösen a.itka
,JlJrr,i ,l 1.o l,.,Fd"1, -.- P, l,\i-l ,l
Kál|ária,dúnb

A Duna|am9ri déli harárán található Kálvária-.tonb rennészeti jeleDrősége
yintén d oíkialakult temégctes nóvényi csoPortosuláSok védelménalapul,

§odalo^
Büda|6tis i

megyék

aij

td.aj:a

(Tetijn}Ttlaló, BF, l984,)

BudErcs teínés:eti 6ldraj:a (B! 1959, sue.k6íő: Pé.h} Máíon)
Dr. Goda Llis?ló. MaP}a.o§íg víf,idéleúrcLhiJínócn lis:olyai (ap 19ój,)
Dr. Lovns:.Dr. Majoros: N,lig}aus]ár rcnnÁ,eti aöld.aj:a (JITE PéG 199.t )
Dr. Thnring Gns,iá!-Birca tmre: Rldapeí Duna-h]\raíi LófuyéLé (BF. l92]],)
Gálgóc,, taírolr: Pe*, Pilis_solrKnkutr negye m.noghíiíji (1. l876.,l]. 187?,)
ü.ing Dénes: A magxr vi;g[dáltodás lóíénetÉ(!p. 1995 )
l{vasay Js.ő: A DU|a_Tc;a csai.oi
ob:ágos vüügri HiBül. VúHadakodái Kd€ttsv (]]p. 1984.)
Rli.Lerei iáIáí nj:etek A soruksár .Dúra,ág (H.rirh Liis,tó ]9ó8 )

Réitte.lerenc| P.ír h.ió?ási .\átoí na .] cseFel-s:ieei és.sorokári_Duna_ág b3lt3nin
(16r t85ó,)
s:in.s neuétlÉiiVírga:dálkr]Ái k.rcft.í,
L:
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Clinege Eril<

Dunahafa§ztí és környéke
földtaní és talaíta§i viszonyaí

-1

:

Dtrnalrares:ti és kói.}i!i. ! P.sti

hilJ.léklLir] _sí[rjg !, i: 1]lijl,]r l]un.L
h!lilán hel\e]]iÉJ]ll .l, A tájli ]e]len]]ij]. . Jrlegllií\clt tclL]|ctrk nrcl,
Le|l elij].]rJull1, i ii]róllü ok Lneq].ótésére rcJcpitcn aJr1rrl,Jiik. k;sctb llt
.sares, \]:c.lijs, nlir.s \í:LilLj5ú letiiLeteL, \;L],nl]nl .L fuií\e]l, ]]iel\e ! i.]_
!.L!1,

h1!!,]r1 kil\].s- ér hl!iolL.:iLr]ák !i].lre]
:\ lérrégi.lJlil.] l]!:.lrliLt eLsijlé0l S:it]ti i!!]crtcllc.l: 135a-es éyetb..
únll úLnrkí]l].n is:.hó, 1s5s] ]s6ll, TreiE (]9a3] "A ]]!.il-Tis:l ki]:a|.k
ilole.lógii] leíra§.".n]tií Dunká]ái]!11s:Irtór ra\:l(t.|.. iocl!llotr]tl Bu_
.13|esl és kijnlé]ie tijl,]t|nL rrrulln,:l, Sij!].g]ll (19.1j), ELJilrr (19]5],
ViJjs] (19óa), |ac,i i]9j9]. laLair]ir llónaL ii9Ej] nuik,nblLl ug\ lnc,it
lés:leles ]cí.ji! li,]j]hltunk e téséglejnras;cdiLl.ár:i vis:lnlntró],
l)!.irhir.;ls]ti |i ko.nfékÉreiinés l'öl.Ln]) negi erésélevál]a]ko:ó
keJvcs ,:llrrsrjkat ! Lijletke:őkhe. eel kór.:clctl.elL idiíuta:áy! iDlitáLün.
;melr ,.onjLi r: ttóbbr ]i0 niilió a\. lcgiontoslL]b f.lllranr ronénéseile]

]nerkcJhculck nicg.
]0a hil1](] ó,fcl c:clajtr, a Ii]ldli]rté.cti ko:a}.lorluD (I1c:oankuo1) a
nli]lól l.]j.sen .h..r i' kó|ct rriLLraorl ha:ínk, í.-v tcLnés:etesen Dunaharas:tr
léségeii { ];l§:íit ij: lilfnele:en Telttvntcnger a:;ak! LrliilláD!! boritotli. nle]\ t]ii] ,r: Alialli] .qllúli ósheg!\égctrl.k .:iLcsei eneLkeJtek Li. A teDseI
ee\h.nj!ú!l]gjl icLlt .lLlíteIL s:i!elek !r.Lt.tt kolaLL,átonrokb.j] áILó kicsi11!
;:]getL],}portok .D)lrfuctték A kilnirók legnká|b a nai niJ._.né:iai s]i!el.
!]l:íghi] tolt lr1.olrhtos. A lii]Jt(ntaneti kó:épk,]l LIér,r i.]in:akál]an
ineq\ijlnjlit e tór,ór teniés:etii:]lJL!ri kéFe, u!_!anis a tengeli]ijl li]Lo.
:af.,li. },iclLclkcJctt a Bu.leLhegyrég. anl a k!\,etke:ő, ]<oNLt e]uL ];0 mil.
]],1 é\ t]cn jllaDJó hiLaot \,í\bl t 1 hr,l tcljes:kedő. hol viss.áhúlóJó lengerrel
A inl.]t!íénetiú]henn.],ltotl.aD (kain.:.ilún]. ]i nlill]ó é\ve] e:e]aítl.
rJkciiiJrlrr cg1, ]essú. de nicq,illrtlratadan t.h.n]il. .r \:jr.r:íi]ld tcriel?
]..Ja.. EL.]].n !: dajs:akl].n !: úslnefe:etl loí(.n.ri lenqer, nr.],] ].ésaíbb a
.llrnlata ]lcltcrqer borítonJ . tóLiógct A fué! niq! k]lerjeJés(í. Je :ifi tcn,
rcrl nrJcncc a ril:i*elgeLelkcl nriLr Deü tij!gi](l ijss]c, .!ii,rrtijlmir i5 cgvrc
.si]k|e.t, -{ PlnDd] idő"r].kb.]r], nnnteglj ]L] mill]ó é\\el e]elijli, tl]\:ibb
tr.lrtat,]lJott a tctgerí: k]éJescda5c, és a teri]lel.1 híító úg!ne\e]e(t !t.ln,
.'/.,.-/,,..,,.,1

,.,

,(:..../*"i /i l",,. ú l",/,rla. .l,!,.2ufu

non belrenger eg}re sekélyesedeti, majd ío]<ozab§an íolyókkal összel(ötött
rórendszeíé alák!Lr, Dunaharaszti!ól és kömyékéről - nLán sokal bá.aűra

_

végleg !i§s|hú?ódott a rcnger,
A k]rmadkor végéDtörténr a ieRilct fcjlődésót jclcntőscn mcglratározó
esemény, a VLsegúcli szolosbó] kiLépvc mccjelent ugyánis a Duna, ani azonban ncm nagyon hasonlírorr az által Dk jó1 isnien és s:eretett folyóra, A
Duna ősc körülbclr:iL Vác kömiékóD á8akLa bonlott, és mire Dunahalayli
kó]nyékérc óú, vizéDek na$ rés]e már a tónandványok és nocsarak kOzOtt
bolyongott, A Iarnaclkor végén,a ne8yeákol ele]én az addigi meleg éghá]]at

Iokozatosan rcsszabbodorr, hííVösebb, majd hidegeblr len. Bekóyöntótt a
csnkncm cgyniLlió é\.il] rartó jégko.szak. Ézak-Európár telesen, KozepEuúPlnrak P€dig d É-i ré§zér több 9áz méter vasta8 jégpáDcé1 borítorta. A
jógkor:uak íolyamán az éghajLat nen volt egységes, ho1 melegelrb, hol lidegcLb ]dőwakok váltakoztak, HaZánk éghajlata az eljegesedett tenletekwonszédságábaD. a jígtakarL1 kö.Veden közelében eltenlő, írgyrrevezett periglaciálm terúletek éghajlatához hasonlított. Alacsony évi kóZéphőnérséklet és
kevés csapadék jelleneu re, így a tcfuletének 1egnaglolr]r |észét{iives i.uszrák

Al

ebben az időben uralkodó keleti szeLek portoraegeket száiLítotrak a
A 1ehrrLló pot ér,tí:ereken ár egyre vasragabb rétegekben hal,

puytákla.

nio,ódo]:rfel.

A {eLha]nozódott portömegbő]

a

hideg, suáraz éghajLai harására

rétegzerlen, fakóSárga, Porózus, Szénsavas mészhen ga,dag kőzei, a lösz
képrődótt, A löszókben végzctt korme3határo,ás alapján rudjuk, ho8y ahull(i
por eíerévenkéDr20-]00 cm vástá8ságú rére8eker 1rozorr 1étre. A jégko6zakot megyakító nedve§ebb jég,korközötti (inrer8laciáls) időszakokban a ]ö9
kép:ődé§e s,ünetell, A íilvcs pufták hebét iclőlegesen erdők válrották fel, és
eieken a teri!]ereken elkc:dő.lott a tala]kép,ődés, ma]d az é8liajlar válm,ásá.
vál a hideg, §zámz periódusokban íLjra a ]óüképződés vált uralkodóvá. Az íry
kialirkulr, változó !astngságú 1i]sítekaró hauánkban n.gy .eri]lele|el borír, AZ
egyik Legnagyobb és lcgisnertetl lrazai lifdal ]rak§on ralá]lraró, anrel,,nek
feltár,í§a jelentősen houájárult a jésko61akban leua]ló ióldtani, éghá]lativjLtoZások nregisneréséhe..
A sajáros églrejlat a thna ví:jáIására is nagy hatáSsal volt, é§ ]elenró§en
beíolyásolra íel§Zínalkoró tevékenységéti§, AZ eljege§edé§ ide]én a Dunlr vl,c

erőscn mcgc§nppaDt) a7 elszállílásra vjró tórmclék vjszonr nagyniéftókben
negszeporodotl, Á ío\ló ví]zgyű]rőién ugyanis a ía$ás és a íeLengedés kóvci,
keztében a kiírctck negrepecleu tek, állókonys:lguk csök]renl, A repedósekbc
belelagyoti ví: téíogatiovekedésenintt a hasadékolr íolyamatosan t;igulrak,
a kő?eiek széttórcde7tek. El a durva rorrrrelék a t]una kavicsanyagjl jelen_
tőscn mcgnölclre, A úeszélyes vi,lárjsú és kevés vizíj Duná áu Altöldre érve
az csésviszcuyok hirtelen csókkenése ni.tt nem rudolt megbirkóíri a herala:/.,.,,/,.,,".rá

,.,

,ta r/,.at/, /it"/,at a la/asnla Ln:ay,l

n]Js n]..nliségííh.rJljikke1, igi enrltl nrg1 r|i:|t lcrr[t:. f I'lull.L_Tr:a
li]:én ].jilik!lr hljL,lJlé[].Lip e i,)Lfamil ereJrlar]\cL(lrli ]ött ](1tjc. 1 l]|rJr,
léIkti| en)hén J,) rh.rLj ful::ínén a DlnínlL llclLrr,Lt jll.t]i1,], !t!,!l.., Aí,L

1ilnnelékJn}i! kii:i]ll ,]:iDtilan ílikrr t:ilLtrJt ii]h,j LJcl,Jr kalrn.ll:on. Á
]iin,elli,::ij n,ifu l Il,j.Ic\ ci D!na-i! lijlhiLió, nrcLrhr: hasoLrlr_lrn kcll cLkip_
]elr]i,] l ] 1],].JIlóltű|.ü kanlil!ó ain]uLl,jt. Ll]etle DelLék,ígstt

j i]!ir|l,,
LlL

rl.|.i! ii illt:.] ]r9

n;hrrls:r] lijr.]é|.óL1 teháL li.l]l. nr.Jrrl.rn iol|t a Duna ,{

Le!,]eien-

be\ícóJjs _i:elórllL teLe|tijl k]ir\hlllJ ! Lnel ]líív.skúttlereló.
illelasíi]Llek ú]in\tjli. LlK iiLÉ. rLlerre il t.].|(las JéLi lés]é!.e \Iélrióld
felső-Lrl,én k.\,icnT ]ríl]Y,ibnn tórrént. A L]uLriLrak t;en ágar r,,bl. ki_.ei.L
oaerlbl. s:irer:et koletogt!| A: e]]erese.]a:.l ko:.tti Lials;ak,rk]]aD nelfálto;ott a helt:er ]\: enlhltLl. as csa|alék,]j igharlet nrilttt DlegL]oleke.jetl e
DuDá rílnenn!]\ége é\ líalirása is len,]c:ctt.L.i.É r.liL Lecsokkerrt a t.lgy
ok.:li e].r|ri:óJí!, ]ie!.!.bL letl i D!n.lbin.;,il]ít!!r Ju!,a úL"dél,
A nigrob| r í:biísigűlllrónrk ellbcn a; tlűs:aki.arr tár rrenlcsrk l
l.rnrelé]. nlJr.iiktl].il .]s:á]Líiásíh.: \,]h .rcje, h.l,en a]rho: s. hr,gL r
k,lrálirn Le]hrlnlrl:,]Jlrt holJalékanl aet,a ]lcrúgór]1,] [iedlekel és \ óhreker
fuélfítsen LL. 1\: eg!n]j: ut:in üel]inné1 ij.laj Llé8f eliege:..]és1 diji]albln
tehát a iniró\ólg\el ieltiilta,.. a ki-r]i_.tlijl ló\il ]ask.,ll.:ti rJős:akokMn
tijsel]t]

A

úaú?klk,\/.ó a DÁa

ólful

lúatií.íobdli' iúnOL ((--nn.g., ] r99)

E a íolyanat etedményeként alakuLrirk ki a Duna rernszai, A íotóll ]óL mesi_
,l ;t\o, ke e,--c g_.,r ,o-, l,
A íolyóvö]gyek kivésésébene é8hajlari okok neiLetr jelentőseblr Melepe i
a s,crkezeti mo:gá§ok jáBzottnk, nevezetesen az Alfó]d l.s§ú siillvedése,

g,i l- o , D r ,l

,,,rrt-l

,e.er, l:r-;,"_rr., eg, L\\ l l,
_,,|-..| ,,,,,",,ci
, ^,,,,PBi-,
bekövetke,tet l|iildrcngés 6 ez egyrnást kereyte:ó

ff |,\li,,,,

1956. január l2-ón

törésvonalak mentón kialal!Lt ícviLltségek ercltménye]<éppen jött 1étre.
A fentifoLyamatok nagyslgrcndjér muaqa, hogy a Duna ajóekoszek ele_
jóD á niai Mint]énélkdnilbetül 100,150 nétcrcl nagasabban, a? úgyDevezerr
V, reray yinrjében fol]t EkL.,. a térségdonborzati képe jele.tőseD elrérr a
maitó1. A Duna a. e3é9 Pesti síkságot uralta, és haralmas neDnyiségű
hordalékor hagyott hátra, A Dúának e? a felhaLmoó tevékenvségeaz
üledékek va§mg§ág:iból írélvehosszú ideig taftott. E?r köVetően alakírorra ki
:] niai fe]színnél kb, ]0-50 inóterel magasitbbM lévő, úgyneveeir lV, szánlli
remszt, A l égkorsu ak közepén a nai9intjónél kb, ]0 mérene] rrragasaLban, a
]]]. szánmáljelzett telasz szintcn tarLóukodott a Duna,
A jégkors.ak vagfu, e újpleisztocénban két s,in. is képuócott, A maga.
s:rLrb (Il.h, Éámú)terasi 16-20 n \.isa]nylagos ma8aságú, Az alacscuyabb
tcrasz ( Ii,a, ) 1 0. ] 2 néteíelvan nagasabban a Duna jelenkori vintjénél.
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.|l-,,4/,,1.4,.l

l

/..|,,!!,/-*,l

i./,lh,i á alrlal, -.

a,

r.
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]é!k,!s:al ,Lrín, .r r.leDklr r]rlr'n (ho]rtéll]

a: úlJ]r]] 5;rIke:eti m1]:9.j,

!k tulásáli i rnl!!ér !raLlitií l],ru íiltiLel]b lcj!j:|it. !: 1,b s:áDú n]i!.,],
iíali s:in.ef i.nni]( | kL l nrigls:LrtéI h!(j].nr ]].llll e Duánik ! ho o.aD
i,
\ ,l .l']
tiltó I]K-j ijin\,] t|i|.,-,1.án iirl] t, DE],1 l]_] iriLnl]_.a i.,.l, ll é\ i nr.rj KuDs:cnt.
-1: , r1]]í1, Llg!n.\.c:et, J].j(lúli-; iíé.tsaL]Iekel. Du.. ir hoL,.én DeJ\ ei
i.lij5:alál]Jn n]a]!ílctt. k] ll: i: jltéli \]Dt Dúnihili\:l] ]i.i|Ll\atan 9a-,.)!
nateI (Hill] j:].l] !u!,a_ran ]rch,e:keili]( cL. .{ télséll]en ! l-]uLl] t.lrs:ai k.j:ij]

d]l]],IIi.ll.. ]..] 5:iüIú Iejlslkat ]ll(tyc.i!télis:inl.t.ttrlnllrlt]uk.re!
l lésé!n].ll alculaij.Ik klelákír.jrjl.aD a DU|i rrcLl.tt n s:éL ]áls]itt
iele!li_i! \:er.|cl .{ 5:él i jéglots:ak i-.]l!!LlÁ], Je i:.r:| ti]fctai ieLenk.r ele,

]én. i: L]q}l]!\ c:.tt űh.l,_..arli]en

h.n],]k]Ickákir i]ikít.,lt ki ! í!]fó íllerél.
és. meJ.l .i](]Ic l.iik,_.lr l],ünkbó] Nl._!fújti i s:é] i: .liíL.| .Lnlített leris:nk ]e|,:núir Drlr.li inl].nl h,fi.[.t is. lU.kjkll (i]ítctt is ho-.s:ln(l
néh,eJél.k.|. }:all.!I!iiiLlt rri;t r t,lL:kjk tels:íné|., A: urall!.ló s:.;tilín!
a tefi]lelc. _.:.lkii!1, n
- Éxl,Llr-i.ntr,.i]i.j lr.núk]I.kiil elhe,
",r ",n
lr,ckeJés,lbclr L, irlrnerletij,
A IlL:]..Lsctlk kil:.lrr sl.lrs. rrel,eDc-.a]r ÉN,v,
I]K irlijr},!i !t:.Llrajs. mo.s!l!s. nrigl! fí:ál]ísLj l.:rijlctck ]ijttek Létle, E]ck.t
a Lapr]kat a hrc]rasorlk[.n eLlen(.]lbcL1 iin.n].lt]b nr.clianikei .$:et..t.líi.
aq_!.g.;!bl. ul.Jékek li]]lik ki ]\: j dás.k s(!|iLr ugr,:ns a DLnr. neJel
ment] in]tastefuLelle .][ta le.r rnagár.l ]lo:on.lurva LileJé],ct, A s:él
hel:j:í! ! 1.IJk.tt ónla:aDfa! n!]:g:isba ]i]tt, ígr ioko:aFs3n lé]re].,ltct a
|.lln].ntL Jűliék .\ hllDcóni.en :l: riradátk l LluLl.] !í:grii]tij terijlctaLlck
erdőb.r itottsngt Lniatl :í]trlriban hssan oienrel vó!,L.c, A nagr áraJilk ll,
|.lúí]l ! iollLj a.lilnék h:.ll hr]lJn ónli}lt. cla te ]eret, íg\ ,r \.í:b.n
lé!íjirno[ul.b slem.selLaletii ijlcJa.<.k i Jinrik llarfti DéheJé.ckb.n
t,lk,l:ltctan kiuLe;edhettck AH].rl J: eselbe|, hi l r ís:nr nleqhrlalta a:

i

,,jl_.,.,,,-_,l1.,]),(] i s:.üis:éJ.s Jínr.l kó]é, A:
, _l
l-

l
-o"i- I

!úi.l,is!k clDúitáraL rehjt

nlúLreb|en
L

csi||Jak is elő:e!ítene !:.]nLés.]\,!8 méret s;clinti elki]lönílaí]t, ag_lanis.:
esijl hat,náIa negind!tt kulont]öraí néllékií.ró:ias i,.lramatok a: agr:g és
i\:irP trák.ióit leD.slak a diú]ékraíle h.mokdDnl..k ]ii)]öti] nahe]]b felvésíi

8"1:t
|10.,/,.-:1i

,) /;,,,/,,l,,,,l

/i1I1/4k:

-

n.//y;/ak

ú|J,rl

jl
]]

Talajviszonyok
Dunahanszri és kömyékc tnlajvis,onyanak i§merlelése elort nehiny talajtani alapfogalomrnal szercmén megismenemi a kedves olvasót, nelyek ismercte
lemé]hetíí]egmég érdekesebbéés i,galnJsabbá teszi a köVerke:ő fcjczet

A tala]t..

(pedoLógiá) a köverke.őképpen

talaj a föld]<éreg legfelső,
méken}§ég, A talal a t'lj

lutároz:n mcg e talaj íogalnál a

yilád !érege, mel}mk lcgíontosabb nilájdoNága a tel
[culatin k egyil< foDtos alal<ftarja és ténveűe. A tala-

]ok képződésébe1}, kia]akrilásálrm a fóldtani, az éghajlnti, donrboE.lti, biológiai
rényezíjt, v.l.inint a talajképódé§re rendelkc,asrc álló idő játyik foDtos yerepet, de tenié9etescn ú ember harás. §enl cl]rlnyngolh.rtó, kiilöDd§cn ü utób-

A tal.rjkéFődés íiildtani tén!ftőj köZiiL clsősorbur a íclszíncn Lévő kaí:ctet
kell nregenLítcni, hiskD a náLlási folpmatokon kcrcsztiil cz §,olgáLt.rtja a: .uya,
got a taLajok képződésében, A másik íontos íalkltDi tényc:ő a kiilöi]rö.ő kéreg,

A

mozgásol, niclyek tevőle8$en befo]yásoljik á talajok kialakulisát,

talajok

kép.ődósóbcn.rz égha]lati iénye?ők köZiil a hőné$éklet, a csapadék valamnt a
s:élvN?oD}ok iáts:,nak fonros szetepet, A rlonibrzati téDlezők eleLnei Lózveí,e
érwónycsülnek nind & égha]lad ténycrők hatásának nódosításában, nirid a
íöldtüi téDye,ajk Jaklllásában, A biológiai télrlezók kó:é sorollútók mindeolr
hatások, anelyek a taLajon és a talajlrd élő LényeL kovetkeztéLen ]unuk
énényre,aká kóA.etlenül, akár követve fejtik ki hatásukat, Lnódosítják éS
alakíiják a tálaj 1DyasáL
A ícnti téDyczó'k íáLrozaros§áe. és á? eD]ek követke.tébeD le:ajla) kiiloDbo,ő
és eltérő Lnélrékű tala]képződési folyamtok hatásáE alakulnak ki a eltérő tala]ok, úlajtí+6ok. Magyaro6:ágon a talajokat úgynevezett genetikris ehek alapján
os,tályozák, me\ek szerint 1iglclcnbe vewik a tala]ban 1ezajló talajképző.lési
foLyanatokar, ilLe§,e á írlajok íöldrajzi ellie]}ekeL]ésében fellelhető tóNény-

E rovid, de remélheLőlcg hás:nos átteknirés ltán átrélek a ré$éstaLajkép,ődési, tata]taDi viszon}.in.lk a. i nerteté".éle, A: elő?ő feje,etbó1 kiúnr, ho$ a
relü]et geomofológi.j ..culnt.it dontően á Duna fe]s.írfornrlló ievéken}sége
alakírorrá]<i, s en a lo]tanátot u é8hajlati vis.onrok jelentősen befo\ásoltík, A

holocén §ofin ugrJnLs sráru, illeúe nedves idős:akok !álrákolr.k, irmi
ir: áradások néItékét,A íellépőeró.iós, std]menráció§
foll,,emátok

neg]utár.,Zn

jelcntaí,ien beío\,ásolták a tal4képződési aolyamafokat, h§/err a r.]a]]<épzó,lés aZ
eliiiltaiit teriileteken mindis újn indulr, Az elijnréSe]<, il]etve a stél á]tal oko,oll
a.yagnozgjsok periodjkus váltako:ása kovetkeztéhen foko:atosan aLakulrak ]<i a
lejnlere iellem.ő különbozaí donboüati viii.r}tk, fomák s. Á terúler je]e!negi

tahjtak ojának kiahkulÁa
/ú,..

rehát vis:.,rllar rijvid illő a]aft

-1 }

-,/,./,,/l

ntnt

\.égl.e,

,,./"/../2,.,,

A l]!ll L illil lerak,]ft ontés]n!:!on le]].lij\:in leF lí]léslrLnnk kép:aittek A
lcLekon lloJ:lék rln:an nem l.]1 m.Jcnijtl c!vn( ií, lris:en á1\i:ek r]kalLn:jra1 .r !ir,,lr,íllk üenlén n:Ji hel!i]1 honr,knu:jslk ,r]ikrLllak ]ri. irr a]
liíc.ckcD . ll!l.s].]r reril]erel lr]rtlrctrk, .ű.]l t iit]oDtrl]l],trlncse.:g!§itj
ti*crj| íolcrt,ul leij](pcdt.]( fí;!iLi,is!s tenLetckct hL,l a lLtc [lnek;r

toLlaLnrtnal a: elcJuénlr. rl.r l lJl ntrligrelheti]. ug_lenr a nragr,lllt t.]r,:írirl
.]Lrrr hLrllklll lilk,-.::ro,1r] rucg1 :it t !]i.inm|1-.aD iek\ ij t. lct.k indnn]]]]
|:cl].\.l(lrcíi ijleJékél\].A \ i:j]l,isos. mé]t,e1.1., ml,tra;cíj tcnr]ctckcLl
ylljs:íniílcqligvt.\.::ell ic]tajha! salk..ss]ti meDl fé!te,,nn.L! soúLl cLős:.jl
hírlir, n].In]nij.].s.:í,n]t,ékr,,,. Lllcn,c rót aLakuLrki Á taLa]ok kLal:kulli.a tol.lló_
[cl,a!]í k!\ .tl]clt. .:t ,l j.!k.c.s:ús i.liamii.I, ií,e tale]ké|:ődas lj+]s. Ln.l J
Lan lollrmatrL ólL]lllciultik. E:eken: mocsnns, ri:enl,iís lefu]etekeL1 t.hát iokuattrn liLplla1,11l [rlctL.:i.k. 1Din:n.li. l9i] ], na1d rés:L_.en a konLnénr,ek
s:jLa:a]l]l:i. Lllcni r 1lullll::|i].llin t.L,rimrt.l lé,i]eLle!iné fáLásj!!] kinl!üuL,
hlttJk! klll.n]]i]:aj r at ] fu1|llok.,{ t.úleten tililh.l.í téti talei.k kaf:aj.las. !;on,
btn-tijkéDt ! k(tó|t]a \ i:|'LlL]$, DaqesebL]in teklij léls:úlekeD-x n!.r: ontÉy
huNL:ns úlil,rcü ajLllarlLrtés Érl!étitRh]nl,i]ké|:őilési solt sklr.lhette,-{
vai:nurcl nrug:.rJ:lll iikfaj é5 kelésbéa$.]],)s lenllercken r léti tilqok egf
lé.]e ]óIés:t ! tnl.L]!í;5:tr]t siLllledése és ] nregdepeilij éyeló Éaittii\ e]r hitásán
loko:atosan jtJ.üult ktLorrl.i]]ő tíl_nrri.seúlr:]úr]t.].]L]k]ij,
A 1egmaga,abb téri;úlekenralílhlró tolróvir, Lllrn,c.r s:a] j]t.i j(hirlú..lt
dull,á|.|. ti]edékekbíjLáLla, á (fiLij)\ í: hitj5a rlóln.Lllcsirtt tir.:í1(li.r, .1: erl]aík
alart ka|bonánmLalvrin],os és o:sJ:ibanll crJőtela]o| trl.t!ilil Li, lcijkii:ted i
ii]LlLnífi eLés e9,!. LntcEnebbé l,áhsí!.l..g\.rjjl]\Lj iJkilenrtlés leLte ke:detét, aLni I cLlő| cs.lkk.naséh- le:etelr. ]\ kjl.hll lÉrijlelel §nsin áL.]o:at.l!í
i,áLrak a .leíl:Lcrónak A J.fi:i.lii_. i.)\,amil.k úelle le]eriisilJfe| i s:edjmenij.
ciós jelensések Ls, és ! tr]iil kielaklll hilbnn]rj. il]et\e .\enú:]onr lála].I eg\
rés:ét|etakana a s:é] t'LrtóhLtF]r]rll. ls\ ]i]hctt.k t(t]. ! te.iilel e|(enrelelt ln]i]s:u]rjei. A deflációleL siút.tr rc.iileieke a lassan úlra inJult hLnus:oviisi
iolrnrnarok a]akították kia teriiler lcgrreülubb tal.I]alt, o Éltó, Lllcnc a hunlr.o.
honoktrla]okat, Temés:efesen ij tJlajké|,a é.i ícltatclck kuLi]nbi]:ő§ége Dli:tü
*ek a toiunatok nem e$ii]nnil scb.$ógge] jáE:ódtak le, í$,! ícnti tal]]_
ké|:ődési s.! iela]atr]ak ti]bbsége nü i: írcgralaLlható a tcruLctcl A tórsigl.cLr
Le:a]Ló Lí.lsó ]elenliisetrh, . lnhjka}.:őda5t is l.etoL_tís.li hat,ij a ío]1ósa]b,i]r!_
uád].z Linhefii. Jmi ú!Fe\e:ctt s;tle|fesedési toL_lelnar.]kat indított el a terulÉled, \ijp]irnkl.| FJig ;l 1'utú]r.anLjk ale&ólése.éi]álaiL tetePített aká.elJaík
nlegeonJolrtlln k]\illjs. kailctkc;tében í!n a,]eil.i.ió ie]elijs._.dése taPas:tálh,rló, A fuJij]el legnlagrsrtlb ponqaLt tehát a r,l:-iabrrna erdiinLajok, LlLetve a
kiiliíbij:i:í .rérrékienhull,uriott hom,lkralaiok nntít]ák, a ler ebb tek\lj
terijleieken csemn:j,nn fil.rj.]k .l]akuLíLL ki, amelrek a néLieli.en tekri' lés:ek|,e. hele0l\irJnirk . kiil.nl.i]:aí IatL as ontésta]a].I.i

.r,"",,1..,../.

,., /;;,

"

,l/"

",,4

f

u/.a..

",

/,,l,r';/.

-

,

..a .

/.,

A
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Váitalajok
Ebbe a főlípusba ázok a taLajok rartoauL, nelyek képződéSélre abioLógiai
így azok
haűsij korlátozotl, Er a kolLátouá§ lehct a talajképző kőzet tuLajdolTágainak
kövct,kezmónye, vagy Jálnrazhat.t íclvíL]glos válrozásábóL, A talajkóp:ődós foLyamatának ]eza]lásáh.,? tehát Den á1] eLegendő ]daj rendeLkczósrc. A íclszínváltozásának oka lchet a erózió, valanint a defláció, A

foll.nalok íeltételci csak ks mértéklrcn vagy rdvid idei8 adottak,

tcriil.tci

n vázialajoL kö,nl a íutóhü.nak
a húmszos iomoltalalolr, illen e
^ talajok a teriilet iegrosszabb terc:ck változatai íordtrlrrak elő, A íutólronok
DékcDlségű talajai, hiszen rendkívül kevés yeNes ánya3or taltaLlnaznák,
szc*ezet nélkLlliek, rossz líugazdálkodási fulajdonságirak, ValanriveL ]obb rel

nékcnységííekazok a i.lajol,
a|ol a talajkér.ződési folyrrnratok

kozul a humuúosodjs, 1ra k§
niélrékbenis, de rnegndult,
amit a nrorfoLógiai]ag Ls jó1
elharárolharó hurnus.os,n]t
neglére biionyít, Ezek .r talajok
jobb 9elkezeriíek é§ n:]gyoLb
ví]táfió képeségűek,A huntL
9os.dás megnrdu]ásl Lniatt a

ral.jszemc5ék mozg:isa okozta
rirlirjpuszluh§ ]s kiscbb né!tékű.

A tc]ületcn ].dtbanátas, tóbbfét gí iolnofu4l]1io]i b előfoLdúln.rk (Ljsd íoú),anel),eknél
eltérő nélységbeneltenetetl

íti

jcllcgíi t ljsltr]teket figyel_
hetiink me8, sokúol 2% körüli
hunusztartalonLla1,

l

A trij]í .9-'k ].ll"g..b n.hni|Aú

ÁtlmllJ h.n.k {ciin..9

]i

l

tlj6l,ri?gli

99ó)

Barna erdőtalajok

A: ehben a iajtipus]]aD tiláLható tá]erokla rtl]cn:aj. lloql l. eLJ,r| é, a í,is
n|rúllvl,r álraL teremten mLkLokLba és ráLr]kLnni. n l|il á]til leíie]t és
it..l.]lrl l ]iiL]le jltar s:elfes enr'l!, !,rletnint ü e:t cLL\Dtó, iiílénlr].nrl.ás
niikloi|,]ra hatisíra i.nnek léúe,.\ nrikn-.bt]Ló!iai lolvlnatok íllrl
nicghói]í()lr li.l(i!i:]i, kénri]i és 1]:ik!i h.ljn]k . leLa] ]<ilúg.r;j.rjl a5 !tr]]l]laLnr inlii
t.]{rc l.g!]óJísjr !áLt]ák |], t tőli|!s.,n beiii] i leri]leren a l:
I| lj i-j.]U] eIij, E: i ta]e]tí]a6 h,-.n!rk.f f.l.rjké|:ő lij]elen e]ekul ki. A ]]irni
c]Jiji,rl,rjikr. ]e]LÉüaítale]ké|:ijJé§! t.\,lnrll.k kn:i]l a teNLetcn trlíl]un]
nqlagoyi:is a ]rllcni:ij,
lltí|Ll:r.l iL hlnr!i]n;. ás, i kilLig,-.]as él i l j: n)éíékií
Cserno:jonok
E ialtíp!|bl l:.kal e l:l:jol:t llr, jrlk. am relle r huDus:lnlagok til,
halmo:atlLi:r, ir kedle:ij m.r:sllé]i.s,.r]i]s:..ke:e, l]rlrkuLása. rrlrLlnt a
kalcnrnme1 telírerr rlla]ollil kélilj.\{ nr]g].11ó !ú:!lí\i]eL]eü:ij. llLDJc:ck
l ic,l]amtto], .: íjsi iin,es .i]!énltirk..ó .rlrtt t]ckövefke:ell ralajkép;ő.li.
trcrlLlant,cr, rm] arnll:n rrrrl :rlLla ki e:írt ííítalarr].be]iil i: e]]!es i.ik vag!
kscbJ: íuclpor toLr eli:]loduLí::it
Allon r t.riiLctcl.n, alrol a cono;ion jelLc;-íj 1runNs:os.,d;st lfenge
!í:liat,is kísaltc, lurüoruírll lrjri cscmolonro. ral,iluLrk. A \:t|\én_\ben e ieL.
s:hlic: k.l:tl lóri; tllajrí: (2-],5 n) haáriro vrss:c|laj]L ]llel\ e loTdai.tt.k
iiglelhetiík rrlcg. A vi:sglíh tcrúl.tcD arlllj.jlrn.ijrnl]. is Lrl:ílharrjk. anrei!.k nril t.]\:íJ]tijl erijsen L.rt],,.jts!k E tJiljol n]l,iljJ.nsáqiit ]eLentősen
L-.eioLrrlsollril a: cg.res.

.lonsjgai,
.1atoLtok

r l)!]u

:1ltal

l..alútt L!l..1.1kck ii:]kii

é5 kéiniai ruLaJ.

tc.ul.ted 1c]ljrt alrta: (:cLlo:joLnokLríl ok he]ren apni n r.
rcrltal nlcgligvclhctőck, uLli n s;ehénl .itasr.]hj n)ij]tjír(il ,jírl-

A

ko.lik
Réti talajok
El.|e

a

iiítípusbatano:nak

sége !.!I a: tr]ín:ako.

a:o]< a

l3Lajs:eh énl,ek. nrellek

i taliifí: ki]:ct_

tilllLeli rí:|.riris hiljsir., lehir hi.lLomo|l ícltatclcl

ki:ólr el3ktLllak ki Kó:os ]el]em:őil i:.n.e]!h |i:].!r!.k L_.éLr.!:.i, nnt a
tekele és elősen s]ilre:ii hlnts;nl:gok, . ..i!káll rls\elrtrletek. 3 glejesedé\ A \í: hirásála kiaLalult anaer,lt . ]s:ol1,1]. kilreLke:rél.eri a LeJukció
keriil i nilsriLl,b], ani r,ínl,.m]i ! béhegél ! h!n]Us])jndái f.i!eD!t,íra b. A
l,r; kélérrélrűi.rnábaD k.nnren nt:.q, e:úrt r l.tt,r\ókbln. ro:lai.nrokban
hrlntíd]k iel ott, ahoL a te-lút.!i! lsín}okt](. h.] ]JijlerÉsen is,.xi.l,ició
l

ijlrj.

.

1ur,tuaaxl,,,

le],

/.,.t1,1,,/.'lti

/,!|1/-,i,j /.1;,/./."i ",LJ*./.,

A terüLct.n /úrlronát s rétt ínlaj, .jntés íérifulaj, Liíros rátr rdldj, lrLainint
cselÜi]Ofll réti fuLU íordu] clő, Ezeker a .éti talajokat nencsak a felszíncn
taláLjuk ntcg, hanen a legtöbb eseóen a tcúleten 8yaknn e]őfordu]ó eltemetctt talajréteeek i§ ilycnek A l,dbaníltc,s róli íalej szeh,ényében a tipiku, a
réri talajokra ]elLern,íj taLajképZíjdé§i folyaDatok eredményeit íigyeLhetiiik nreg,
A rill sok iedvesség és a le!egőt]c]1 vis:onli.k hiráiá.! képlődörr 9eí,es anyagok
]egíelső, hunuvos yintje íekctc §.inű, A üelvény vás,
íólld.at, ilLetve ki!á],1solQt nagt úennviségben tartalnáZ. A terulelen ralálhafuj
óntés .éti talajoknál úinJ . Iéti taLáld{ra jeLlem,ő tala]kélződési nr}anatok,
mfil a? öltésje]lcg Nomár fel]clhetők, ani lendszc.int már csat e ála|Iőzet

miaí a vlsgált tál,j

szn]t]ében táLáLhaú, E,ek a Lalrlr* a Llélyebb íekvísúréúeket foelaLjáli el, ahol

a taLajli: a lels,ínhe, kö,eL, LiinilbelüL 1 méteres nélységbcn taláLharó,

A

terúlclcn íc]leLLrelő Lí|.s rll
kélríída!óbena léri laLajkép:ődési folydnalok
mel]etr á l:jFosodIis s s,eretct 'rlaj
kapotr. Ezekben d ü]ajokban a na$ wervesanyag,
ralralonr mutátiá l láPosodáí folvaLlatok lejátsnld:i§lil. Azokon a teriiletelen,
ahol a taLajvír lagy l í.lszi

ni lúbolítoftsá8hátIisa
csökkenl, . Iali lalajoli egy

réüe csemoujoJ! jci]er]ű hULnus:osodás1 íoL}amalokon
nicnt keles,tiil, aminel credfuónycképpen c5.mo:j0m
íédiZlZ]0[ olakuttak ki, Enc
a tala]tílsra ]cllem?ő, liogy
a lNDüs,os, szen$és, nor-

}tis rcrkezerú A 9int

,l!tt

r íclhalmozódási s:inLben

a

réri e.edelrc !taló ro^,

dafultokit ílgyclherünl

A tíúkÉnalahaú őnésfubj szá"M,

)ól .|l:úÜ^ílJlelő

íéEpbaóu (c|iwg , 1996)

]]

:.1|-,",i&,,n," /;:|,,/,/.i,,1' /i./,//4,:, h/.lJ,t

*

-}h

"r.,

Fol)óvi:ek üledékehek taIájai
El]be i íiíli.L$a ialn]rlirk tllbl].k t!]jrr 3:.k i 1.la]]ré|:ij.lüéD_!ek. 3me.
l!ek i.,ll('}\i:el i)nlésejn 1.1.tke:tek. A: íll,Nló ú]í,rinlésLij\elke:lél.enlr
1ilijLé|:ii.lé\i t.]]\.ú.r g:ltoLt, fr!f Ieiii! n]ccs:iíj]l .: clirúlél,Je i l,]jJ;l]ék
el.Jelíj ].lt]kélj:ii kií:(t tuL!j.Lrt]sá!ii ]e1.l1lajscr1 b.io]1.jn]hjl il Ia|:ajJij
.,\ rerii]Élen l

l]lnju:f,\ nntés rllij i];ibbi altí|usli torJuLmk rlíj: ty_
Ltéj iJ.| ilÁJ í,jln.l. !ililD]llt riii,jn,tjs l,iji. E:.k ! talejok
i Rácke\ei-l\ni-i! ]iaj:cLa]]eD, iLleNe . ] )LDn,Tls:!,ü.!atorl! Ln.ll.tt
ilk.r]lík , li]J]l]L;lí1l, A tnla]ké|:ijJési ii]l!!!Ltrtlk ko:ul c:ckLc r tala;okra
: hun!\]|(].]i. i jellen:ai, neLrhe] kísér('íi!]\,rnLatk.]nt lrJukct,j t:LLll,
],.é|:i]Ji.iik 1.]léicle, tl,]g! t: áIté1 h.:\:it]b LJ.l. lL.nt.:i!ljijn !:.1.1rtanől.
]llet\..: ]sl|l\)ítisló]. A rnü ir]Ijj tdiúi .\.(b.n ]ltrg)ot]b nú]tij lruotL
\:.n)]js agvelhetií 1.g, Ln.llLe rán],odr]i ba]}.gat .L lclukjIt relcgrulrtck
jelellétc ,A lillrik tah]- és d.mt,.r:ijli rr:ruvait a kil,ctkc:i; ,ll.luLu
1ililh!n] térka! 5cqít\agór e1 teLnrher]il], rit
|!nú..r lll,usi.s
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Dt. Szidki

Dunahatasztí é

ALnht a: k.]:íl3!iLlk ne\,él.ől is ki]\ctL.:lk, tlunalrllas:trt valall]kor
,.l.ntős klt..i.Jasii c ők ó!É:ték. A 1]e]!{igna}L.cn ll.giír:inl "]t!r.l\:t",í
ncLl r lolró rricntin régel.|eú nrinJ..ijtt Llrglir ií galóLirctJiíklc utalh:t,
hlDem a tc]e|trlas l..i]Li hlnokl)!.la. li,Lak.n ll]llkult, ns:t:notkal l:rb_

.tek. Li8etes fuhélnríraí]kraés nrirr. llrnLokr tijlgr.s.krc. A: c aí| kij:ött,
a Déh,e1.1. iak!ésú, L.gntáb! i,lős:ikisi. \ r:?c1]]]Iífutt (.::ckcrr ú.§ijrrélck
és láplétek húij.lrák] a s:ai.jllo:rtlrlr, llDJLg r ri]to:r; LlrJlű Dulre cgFrrn
út.ú]]eiil:ijdij ú]ai.b és ú]ah| h.l1ilJ]b!]1a lí:t !eg.t.itió okiilcigc L.trrjL]n_
:!tt. álte.éD |e.lilr f|í:.sek és iií]nvir ]iglt.k Jís:l.tt.l. Tiilg!.s nr. H!H5:ti
lrtiilál-.]n nil]úlc:, de i (ijbti nijlat]l,:eti tí|LEi.arl , Ln.]ull.ajl tób]],
mel|ikl.ől kere_.el.L -nég mareJtl n t.lijLe éiő, !a!\ LegeLábl.is l.enne L:kil
áLL]n]kkele!_!i]ll
\1tr,ei .: ]ll élő nó!ét}1'|lj!l s;áma s.k s]á:, a: jlhn_.ké fe,li! iI e:er.
e:en i hel\ en a leljes élii\ ]líEból .nlpán s:elénl' í]eliről a,lharúlk. \1e! a]fán

i.l:e] sí]cs kellij tés:]ere.igEcl í.lt,iIa s:iikel.b |íüiáni( n.\énl- és
iL1.1!tli!!,.

,Z'

(
,-,,/

u, Ia, ulrag...
Erdók

A Duna-Tisza-.csaroma taksmylolúlán a nűúrtól a lasútig rerjedő, hultcÉleter Da e8y úegtehüő§en vegyes \épetlrrr{t
eldő borítja, Valanikor c.tla8onyás-fehányára§
leheteü itt, am] helyerrmeg,
lámo§ felszínű, homokos

píóbáLtak kisebb,náeyob]r foltoklnn akácor (Robrnia pscudo-acacia), fekctc,
és erdeiíenyőr (Plnus niera és Pinu§ Silvestris), kanad:li nyárat (Populu x
canadensls ), iLletvc s?űúenyárat (Populus x c,rne§ccrx) tclepiten|,lellQll

a,kanad3i nyó külóDösc! eselevesz a rreln, ne.h vaLó. éL,Ó§l)§_{.4r.u!]!!|
ideültetett fafajtából § ink4b]r q+ 9g]-egy pé,!4]]]t), ícjlqdört.m€eídelően,

:

/:.u, /.--,:

/i,.1,:,. 1;,/"

Hdn.Li nrudiintl,i

_

Dma]úr6r.i,

! rrnd_T]üdaJd,nd

lollií

sloúán /.]fu;d /.hfrró?t d

.atm.pn i elü auú\ íolíjóban

E::el 5:clnben slelen(,éIe ]éprtrtn].onnl t.lllílkrlrnk . s|ix]lJD liLúli|ló, é\

"--

'l

'l

:

{.Jcti t,iru]íí. ].ll.D:ii honokigleplohr,i 6 meqnr.r|,liel e reILilel (g!
iés:an, a: oh,an ]c]llg:etes nijr,anvekte]. nDt n nepró:sr (Funana prculn_
b(n!). a ki]:ónség.s L]a|!]rjg (1Ielie.thcnlni oratún),. honrkL teílve
(Al_v-uLl tontxun], a ho okL csenlres] (Fcstuca farnr.í.). ! kó;nnséle§

,b

,,

É

l|,

| ] ,, ,_,

,t

i rer
ílló eglkorL homokb;ny. n] ilgöttL ,lon].hj t.n l
!édett ]ri!n,)ili irfaLínv]l!] (sti|.r bnsthenica), ,!s lronr.]ki l.illoh ]..is
(Glp$|hilj ..enaria] Kijlin keiL s:óhL ltt a cser,_.ll;l_plln kíylLna nleJIL:tt
a; erdőlt é].e]i:iijg|elil]tr,jl. ahoL ki, t.rilleten rijbl. e] n] !i::.tl élték]s nrce,
ponteclerae). a kLlnkorrL1 jrrulrin_rhal (..tir.e cn|i]Lali). \,rgl
més:er\,éJeljn] .,lt!L]n allrt

apFn

r

.súJiií(Asílgihb excirr\ls), ,al.nr]üt t í.k.1_.lf.n ] alctl n|\,énfliftirsj:-,

;

e

csi]róí.]k (Ephc.lE distechi,a), \en csoda. hogL L:: l hcLi. te]rár a Kípcrlnadofub N 1979 űta hÉ]Il jelentősécií rédell ieri!].l (T!rd\ l996), a5 rcDénl,
\i. .:i, h.rgv a kó]el]alaíL.eri ors:rigos ranqrr elldlcJla]<
A DuDehalas:li hatáIában l;rő irásik holrolL iehélnlílisúr.r!J\.Iin!er,]ő a kalicslánt,r ravak és r L)unl_Tis:a_csarc,rru tó:ntt. i: ri] ;] 1\ rit..l

ljgtjk, B,í.sel]es]irltlóben e len]nl,ií jel:i:] te[úc |i:a (Sanülcu n]gLa)
i],lniwíh, -.:elélrébcne !1e|íí.ó}á (Ros.] caDna). a. ec!i]i|és q; lng.!r!i
]]]

(Clatrcgls nllnocrta) és: lij]rén! (I]runls s|nr,lsa) neLLen a kut,v:benge
(Fralsu]e rl ls] me! a \irrljti^]s (]thrnnls crtharicus] is clijt'o].juLt,
Gll|s:u]tjéhen ]el]eü]íj !.lf. i.rk.rnrlm. (Aril1.1o.hia cleDltLtb), ! kaí

llllh!\|e] Unt lriici]llLc) é\ il kij:.jnséles néle!8f ok
hi1llllinlr]l), rg\ ]reglobL tis:tiLs,í.!k hom.ki sre|]ét pedis
tobl.ek ko:on ;! n)e:e] t},Liktarai it]+ta PLatcnsLs), ! iijrlils és k.n]ás
ll,ongrikc ii\lu§cirri neglcctun is \lLrscaLi cc,nroun), .l csi]]jmo§ s:írina
(OrnLthogallm rcii.ctim), vllaLntrrt a kunkor!:ó árQl:n]Ihni ir . h.nb]ri
LIag\ ú E-],orglknles

(Vur.ctoxLcunr

írfalrnr\üaj s:ínc:le,

KL.sLn! tc.nrés:rles e]iaj, cgv líj;D!,ir li8er nőtt í.l I tób]ria\t]]edekhe
r HÉ\:_p,íl,viós. I)Uni_Ti§:!_.!atoLrre kö:é esaj tenploLl alutti holttíg csatornr iclilli vógLlnúl. Hlsooló.lD iLltJl a: a fehélfii:es is, amch ! S:ie.r.n tele-

FJett neg !:t Lan.lije]t,lrogv
is:ap.ot ltt lulrno:túk i]jl

a

rrickero

ág LelutóllbL kc,trrisek,lr a

kiternlelr

, g_lc}.s:intiáben rllnegeseLr jcl.nktíj nlg] c§.lán

(Lltüca dioicr) nc]lcrc iLlatos ibolya (\'iola odoLato) íoltokkal
A fentiekcn túl val nrég néhá!_! iiLteteí akáco. é. icrncntyár.rs ]s
ko:ségunk hatírílnak Al.ónéLnedi, iLletve S.roksár lelé eső La":cm, E:ckben
a n_vrlra.okllan ! tijbbD_lile seD\.feJő. pus:tuló "nenrc.", tr:;l] kirnil,].]
nr riraku kívLiL rlLg taljllratrrnk ra]anrir, 1: a]<áclsok aljlal\ahl:ct. b
s:egéDl,es:

(F L.ra nign), a ralraJils galal
saLáLákénl vag! íiís:e.dii!énlkéntatár enrl.eLi

icllcni:ő ráJuk a lekete pes:rerce

(CiLtrn a|altrre)

ó5

ilgras:tásra

is aLkalLlas

kori1 pedig

a

a

:anát.s lurb,nre (A.d!r]scls cerefoLlLnr).

a c:er]ék

feketc borLa.

Lápréiek, moc§árrétck, ncdvcs ka§,álótétek

A

LiLpok,

Li;LitiJr

a

relmés:et\,édelnii toIfónI
élteLmébeD [iD].lcLr tof:ilr,

li

IeDJeike:é. nalkiil L5
rédettek Lennthck, .]t :
ienjLetúnkon iet!ij kat
li|lél i h,]::á] uk .s:tLrko:tj
e!,iét, lenlés:etko:eLi álLa|1]lL]

\i:e: és fi:klj:eli

h.:i\.]ili.l e!\,iitr

éLíj.

k|iion

renJelellel is fé.leleD
Ililsjlnú ír]trkosDor

a

dnd[ar6:ri grqrúnnfi ü!íé.a

')/--,,,/,-" ,.,,. ,l -/,,/"

Ierijlt n]ál

aLá

e het\ ene_. é\ ek

tsmbos ólbt)odi ninzőíű L
d!ühff 6ni §dp]úsÁ6 irFi&n

Ví.i4ró lr.'hshfjí g]drjlisÁ .illú,lrry d

de.lúú.li§rap)Áá:ó\ l7lílh

Ez a kér te|:]]et a "Dunnharas:ti-Hókonv" a KiS.DLlna és a Duna-Tiszacsatolna s:ógleréLen, illetve i Turján, a Da]ras-Álsónénedi tújánvidékfoly-

Az előblrilegéItékesebb része egy pá.ját útkítóaD szóp gy.pjúsásos ]áPlét,
rijbbek kólött o1),an \,édctt növlrD_lek töLneges előforclrrlásáva1, Llnt a no,
csári nös:őtű (Ep:lpactjs lalustris), a húszn]ű ú]]askoJbol (Dact.tlorhi;a
incamala), a mocsári kosboL (orcfus texitlola) és a 9élesle,elíísyapjúSás
(Eriophonrm ]atif.liunr, N_!ári napokon a rérer a vi.i nrenta (N4entha aqualica) íínzeres illate uraLja,
A másik ter]]Ler - a Turján - e3y ré§:e sz]nLén láprér, négpedig részben
részben k§záradó láprót, kisvirágú pacsirrafűveL (Polygala anarella) és
,úd_e.
mocsári kosboíal, Ehhcz jelentős klre.]edésű moc§áíérek csa aloznek hanvas vag} más nóven rekertyelí]uze] (Salix cinerea), cinegefűzei (S.liX
repens), mocsári gólrahírrel (Cairha palustrls), réti fLi,énnye] (Lírhrurn sali,
calia), e védett mocsári iőzegpáfr.ánnyal (Thelypteris paLlstris) és m.,csári
lednekke1 (Lathrrus paLLsrris), valanint a s?ép virá$i két§zikű növényekben
igen gazdag nedvcs kaszálólétek, röbbek közr évelő Lennel (Linurrr petenne),
közönséges gyíkíűvel(Prune]La vulgarls), hen|e pinipóval (Potenljll],l

A.(is-D,gry 1q!!!4 kiemelkt!]ó tlm[V(tl LrtLk(t k[p\ L
.cLnck

a

hókonr,ok rL:Jn

leltlij

krrllnle3es nlr énr,tírulál.k,
]: ús:ólá|ók. Ta]á]hanú1l ]l!e.
n§ke"r a_._D@iúNiri:T]6k(my
csenJes !i:én is, . láplél s:.]ú!

Ú!r

Bóhlú flllajf):! !

DíntTi:lrsanfr.

pat]an

e: lnrénl enlLiien reín]é_

s:eNécelmi,e.iileleLen, n]]nl
eil,]1lkiliil 3 fi:ekel njJi\.k,
gf

ékéllresek::e!é]1,e:ik, nácJ!]

(lhlelnriles ..funt ns). illelie
kesken1. é: s:élesle!elíj !!é_
kénntel (.] ,j!lne\e:ell "h!]o,

!í.nf3l") (íll.h. inllrL]ii
é; Tr,|tji .rnt.l].j),

!)l,

j:!

]cL!.n a

JeLoilti| síq.l ]raí5f,lln (llb
p;cuJacoLrL:).

ltkl]llbrn

a

L.ilko-

ló iariresiog (BLjcx ccnua]

.:llpolt;u,al tarkítrl. A partLi]:c]] \.Ial,! lí:l].. .1ís?llk J
.}íl]iíis.gitt.] ja ,egittLtolLá), !
\ í:] ]ln]őI (albn! phtl]o;].1Li!ti(]], I líaiol (\u|h!I

lLltea) és a Lékaruraj (Hídroclraris monusranac), a vűberr alánenilve te-

Dyészik a gyűrűs SüLlőhínár (MyriophyLlum verricillum),

níe avízfelszínénaz
apró békalencse (Lerrrna nlnor) mellett helyenként negralálható a
RáckevelDuna élőviLágának egyik kLilorrlegessége, a Vízida.a (wol1iá

Egyéb, jó vízcllátottságú tefuletek

Haris,i

h.tt:iEit jinwa a t.Lajvíz szintjének kijzeLsége

niat

sok helyen

raiálkozunk iidc gycpíoltokkal. Ezckcn a métyebb fek!é§ű heLyeL(en találkozhatunk robbek kö?ótt a rózsavín világú sziki .i.kararL&al (Aclrilleá
asplenifolia) és töVises i8licéve] (ononis sPíiosa), a me,ej Varríível (Kr.tuiia
anensis), a koloncos leeyezőlűvel (FiliPendula vu]gaLir, a rnezei ntacska,

!r.kére] (\ i!er]i|| oi}l.nalii), l

((ihlr;rltLcluul
liilill_
clőí,ldUló l]],r|(\ |.i.]r,i gill]j.l] (a;eLiunr !,er!m). ll]ir ütiú',llkk,ini!.l
(\'erl,in:Lnl |]ú.nice!n]]. \.gf ! Lrrll. s:jrgi r lrí9úr|n pclcLlr:=e1 (InL lr

i

giLL5;iaií:aí ,alá.]iccsai

ki:in]5ag.5 xlaD!!e$:i:ncl (s!]i.lar. 1 ]lga-;Lrer), tll1 a
bi]:ő llrl:írkl (]l.rluLrcu]ús] 1i],:iiLrl, .s a li$é s:íri:rbb heLr ckcn is

lut.áte].

l]r]li.n]..]. ! \]kféie li]m.gcs a_!5:inkék n]c:l] ]rarnrggaL (CrchoLiLm !nLv_
b!\). ir tr|o!]tt úts:él.:]rcu r.e.]ig i n.c\, útiíijtcL(F]antaro malrr]
Vi]esirl.]{ !]..tan. i l)L]n.|,Tl!:n_.s.Ioí]. n)cllctt ,ág} ak,il a D!nj.ijl Ls
!],ikl]ri .r rra!\. Lúk.Ló \]lrjg:atú tekere lrJ.]lrtő (SlLlp.hnunr ofii,:]nrle). r
::úló\ lejr]](]:ií hé]a].,il n].1.,!nle (l)i|3ic!: lr.ini.ltus), ! o13lljl.|!
iTL],];]].gú teieF), ; l]$a t]lilko;abb hcl!.k írcírp.rtiei :L:tr r hrnvas
.:..lcr iRuL.u. .les]!s], ! l;ikl!, h-.krl]k]! ti.llLrL]J.;k,,dfa peJic r l,_ll ó

S:ára:. násodlrgos glcpek
TeDés:etes !ig! tc né5:etki_.:eli h ll]okL grrpck tclcpúla.uLrk h!tálál]an
máE náI.sik a.s.Ll].Lrl-|alti erdő lj\:ljsiliri !t!]|Jtal.icr, és n: eLaíbbiel-

l.en mál s:ólrlnk ]ólal A Mga bt]ilrt t.].raí tcriil.t.k tlib]]sése resl
beé|ílell hellelijle1, vl_§ pe.lig nr-.igr:Jrsígr rniírrlis alatt ál1. ]nlen senl
|),.,,.,,,,

-

-,,

L.,,.,.,

linrr

eL

e-nb:ln maIadéIFl.n!l l lcn|a::.l.! na\iI]!l.k,ríi; n]lreJ\inlli

IellelherijL a ti]hé5Éke11,! \.i!jt] t]c\:jgí5.rk r.'r!íjlan, ! Jiílinl1.].Jl Lí;éri'
g,eDirolban, r agl' rkár a: lr.:.l] r ír,lr c:rtií jLkok]lln r, r: utr:jbb; h--lreken
. Ló:.$sé!es tarrcll.ú:l (Arr.,rvron rrpcnsl g|eplél.cn Llr3hLi::a lLaglit a
t,ini)L géúníl(Et.Ji!n] c](rtuuD) níg (legaLál.l]i: kat lűLrl,il.i, k.j!tt)

i iehéíl]ró.!rLr:ig iNlelen.l|iún rlb ü)
\l!sL]rili_.l.éseken l]e\jgj..,l Dcl.t]ek oldaLairl ]ellelLő r troln]s r e,rúhá]
tSeJunr icre], a .i]ll)e jr\ ij.|t! (\ioh kttai}eli3ni). helrer*érrt !.erlir n:g1,
toLtokban a me:ei iát!,)l\iríg (Clfí]phi]a nrLr!l!s].. tel]ijke kirl,óS:F:
(Echnn ruLrare) és á tehél ijron (lrtenFii ab:í]thiun) A Duna-Ts:a.san]nril lísérijli]llésen r.l[.Li;ii tr]álN lennelií ]íítéle! s]sla nídll|]].n
kin]i!.sl]li helóle

(C.lin]igonii i.n!, n]), !.i]1 3!LLén\ bá|.li]i.! (a]i.iú]i últ.nneli!] és
e!\.ell sl]ki\ii ! n]ír ]iorl|brr. rs eLlLiterr 1l éJell] h,)!Fki íü,iLánrh]]

l

s.k

n]í§ nó!énü.l] melLelt Lllr

ti)lréselen. fu!rt a:

st]kieté elilt.n]!l

i

ltik

lrentén

l.!fe.s i|apalel

lh.eas], és i lr.::á h,linl,j, ile
gralran iehér 1Il:í!ú l.!].],]s,i nrík
(|arrer i]ull]lnl).; hol irék, hll
nrer bíl)Jli-li\ 3:í.íior\olj ttr;l.a
(.{lchr:.r oitiruell). l lt:cL :sLill,a
(_illr ra lrrtrnsis). e r!i,]:ír]ií !.Jo:s:eü (S!,1ri§! rlclllo],tr), l rai
1e:eJ,r (lt$.:,];] ]!t..l, i ||i\:l.ni§i,
(ai|iell. t,u.\JJ,,s]l]is], i.]]nJ.Ili j
áL1.1 isn](n |(]]1gri,li Ii1!|n.c, njii\
né\e. E}.rnr.kl n].]ií (Tlr.r\l.Ldr]
,lil-ic]l;L] ls]. .: ]ii!:i]rlilcs .].Iili.l.|
1,\.h1]]ctr n]r 1.1i] run]. !: olJ.jg,
sf,]kamck i, DcY.:.tt tr].:.l LInBar
(ErYnsiun .ánir..tr.), e Lrag!, 5á+-a
t ]r:]giL kci:oLl.igcs L.al":ukál1 iTLilolog,ln orrcntlLis] a. .:ús;!5 t]kol|rLkóIó (\".|bi,.un |hLDoL]e_.).
Ósho,ros gvc,mlo"ények

A

t.nna.;ctcs Dó!éDTtekiró ig.. sok ia]a le]ret a.ion eset|en glonl
h! .:i!ósebl. és álless:ítn1]! r: általíban "eLkélrre:tetert" krLltúmot.hlclnal A: .J.tig ieii.,] t L],J|aD!ek k,lr.rr i; alad úen ecr,. alle-

nü\..n!,

,:i,

""

i..,,..

t

. 1,:,.,

i,,,.

LIik a.].tt e_.ed.en evonln.!énl nek 'ln úlijsijl" - ígV ÉL(]jl]l i Ni!a(5, J f,n;-

fu(á:ka. a l)on!.,ól.] |Lt\|ary !a!l,nen] rlt(rlró nfl..j] ] k!j:ij.íl8c, tjr.].k-

L:eken rli]úeuijcn .:ak néhin\ nirc;ctc,eH:ct említeDén|, í]]r, a
(st.iLilia media]. i
a kertelt i;l l]l úatrdan ríLkhúí
n.!r enn e lií é\ ,.]:]n!s 8f,]n]iLr i.f,t cl s:. tIL.e,1 eLLe[á]Li ko:i]n"ré!es !s:il i (
(aiis]ún cil\]n]), a; ú]abb.n \n]at terje.lij kék l.ú:á\ trá!,)r (a]enl!lrci
.],e.us], és.9v !ói.tt - ím nri.gcó na_qrú _ !1,.N]nr én,;t. ! l.nk.l\l
i]\!roslenínil g]lt]lgi]. ame\ i: er c.lníLr_les .__!.nirtás ki]let]re:téhe. !il!L
nalólJ]enkíől c\.liicn eLriúrr, cÉl: utóL.]ri ar ekleD .:Lltán isfuét fuei]elÉ.l
l.]rékÉ.\ne]ilíhii, ,jn
t

r

IlLt].rl.|r.j5:t] h.rtíIí]]trn i;.

N.m a ternr(ls:etes flóíáhó. tarto:ó, kivadult

és advenrív

nóvénlek

A trla9l,al$:rigru Derl h.]n]r, Jc t.].pitésL heLletrijl kiti.luLla :p.nlin
,:,,l
n]iL]ó a: tint.bl. Dlil enrlirel( ikj. 5m.í E faflj D!soD.3t Dunehil.s:f]

]lltrirrlL..n rs Llinrlenfelé l.]i!t]k furukel, ami. Lla telDéi:elk.:eli élóhellen

tljrtanik, semDké|fen .dn ki\.1n!njs A nrásik. nrelleheiósen igress:n.!
tcr]rllij é5 a.slldll. 1,1ltl rrJőL-rn ii "!1.Nln\é.meL" lek].1helij ílirj l
kíntri elederú ]-,.iL!ínlii i(:itcLl.!it Dé|ies ne!én: "e.el]i"] (A]linlh!! ;L;n,sL
na), Lnell ek jűíiíll.n]irl!!i|!n á telnrés:eles !e!elí.!i elen]ej klnls:lu]_
Dxk,eg\ LelaLj]-bi_r ]ehe(.ll.nDa ljLLk a iéLú]uiísuk.

l,-|_,.t,,-,,
e stia (Eleig|u!

kenlLefelii

.]]]!u:tiio]ia)

é"t

lI

Es:ek-Amerikál.ó]

s:án!l]ó

1Cellis o.ciJintalL.) E:ek ae .an k.]mol_! nélré]<ben nen]
!es:éll,eaelik a Leilné\:ct.! njlanrtekalór,
A s:fiéo Es:iI-.,\núLk,ibó1 Llekeltilt Lár!s::jrri lJrenlí\,nii!én}ek kaj:t
emlnésr Lell lenn] . llune_TF:e kii:e sélii]ék(v h!.úki g\e|rc]l e!}.. tiibl.
hellen eltoglaló éJ tclc|iiLénúk hilir:íhl. ]s nreljÉle.r sel!Éúkllrljról
(.,\s.le|]is s!rii..], l rc5:..ieL[.es eller!é. ii.iil]l.re]ií |i.]igiiíri:]i iAr!L._
r.siJ !llenr]siii]lii) é\ !: L!cn kellenrerlrn, i:Lin]l 1ern]é§íi liririiíialér,:ii. a:
i(o].lijrkérii] (Ce.(hN5 nceItus].

i1,!!eli.st.rli

Gornbák

Ha Dunaharaszti nem §,!!]:]b!]k,E",!rj_ó_É"!rbterq,q,br_l:_ct!"!.

azón rréhíii| renilveiesen előforduló (vJcy nemrégen még itt tenyés?ő) gom-

bafijt érdemes negeDiiteni,

!:/

a,,,/, a,

".,.L.

.

/n

i l,/..

Né|íl}é\lel e:elijtt mé! ]elenlijs men.}isélben Lehet.tt glíi]t.ni !:
tr:óli l]\ijg.li GLá:eIelJíjlrei !: jgen í:lele§ érJesnlel(i rn(iú lL.c.trluL1l
j.:lbn]n]) ],ik.le |é],]ínr.il. !.linrn]l ;l: erilei és eldan:ali.sL|crkat
(Agarlrui hrenl-.r.h,.iJ;l]. és Ac.j]cls !t!c!:j5), L]g}ir|iff liiDesesen f,,!
.]ult ctő iL,ijtéíel elké\:ítt..hctaj tcscriígoLlba (I-!cl.rriu\ |1]]elalU:], de
LcnJ,:clcseLl rr]j]ko:Il:L1,1lr[ e .lckc,ltív Lleg:clcLrj.íí, rjn ntérge:ij hán!f.ló

gaLanrl.gonrbj t ,r l

A

{Illlsllla cnrcnQ)

r

L.tn, tLlskók,)n éli' .]lctő gonl]rLk koall kó:sagtrnk lretrlLjbrn ljaLrJharunk igv í.leres (ijleginb|irr (Kothnercn_rces mrtabi]L). l kósór lr,[a_
lonrt]ár;l (1rleLtró(L]s .síelt!l\) J5 ! tólL t'ülolé!e iFLiLnmuLLn! \.lL]t]i]c5), l]íg
tajbb]]vi.l ]{.rlektjen . |ald:fut i.Lan c}.eúák.n - íoldul .laj u üL:l]sonLb|
(FistlLlura h.|iln(.l) él .l: órirls itlc.i<orxglnn a (\ilvariella bolrbri.loa)
A: i]J. (jtcL.n e<,,c, JrcLL.cn Llagl nennriség]]cn trl,ílh.ltthl.:iL]
llpcrkít (jgalLcus t,etuLrlri) is glap:l tlltagoLlbát (Corlulus L:onan,s), r
kb.a .:ril!:r!b. l.\ iJiiifií grcprlllcD ptdig ne:ei s:estijgonl!íl il\lirrl ius
orearles) ncg r .clc s].s.,]r Lrts:.téle!:tett sál|^a lél3oLnbút (Agfu.]b. \c t],

A íLatuLon libér húni a\ larí;ii pofetegtélék ko:ul a Ilmblj: |i]í.tcg
il.:corerrlon pirlann) tclcpnlésunk ]utárában fuindeniLtt s!!ko Fi]jkaDt
t],,i!loltell ,?:iI!:, lLclcg tliíben taLáLko:hrnnt a: eLeinte l.uLokba ;án és
lkkor a prlíetcgcklc .nléke:retij, ]<é:őbl] |e.]ig s:ib:jlrraLanlL ráli.os teL

nőtestű, n]ss: s?ag! Lniatt iog]'as:rísra nern llLaJrn:s s:emérneden s:ómnP
c.oggeL (PhaLLus npuJicus),
-t lr:i: karLiili k.rt.l[.en len.]_.]eresen előhi]i !,]nLák k.?ul ér.lenes
.:ólni míg a kcrtic,]|cr|óIől (Ageli. us .an|estel ), a liataLon s:lrtón clrctő

I

lerti tnta!:on]],i!ól (co|lnus mtraceús). é. !: Unilrl]n,aL i\s:etéves:thető.
:úL\,!san méls.:ők..ti.Llntllkálól (ID,]cl,lie la;ligial!),
-\: ehet,-] clpcLk.ilhc: LIelLe]]rtijsen h.í].ló kúlé]e.ú,ám nél8e:ő a:
eIdaí-s:éLekrií],i:iybolI!s hel!eiről iJijnké.t e]ijkerijlij sárguló cslIe.ke
(Asali.uS \anúoJ.nná), mi! i: iilleiett nláasokbln ollkor ronregesen
laLáLható begoDg\'oLt s;alií co]ó|q,]n]l]i (Pija]]!,. nly.)]!L!\) n,lersen togles:r-

ra akár vés:etes

r

.:l -,.,,,,,,

.,l,r"

",,.t,

;l,

lehet

,,r'

,},a\Otq,,ilás
A

csabmaParti erdő áIlatai kózött érdenes ülegemlítcni íőkárr

úlíetettnyárak

az

fejlődő nagy nyáfacincérr (Snpedu c.tLclraLiar, valamint
a Duna-Tis:. kózi honoko§ tenilerek ]ellegzetcs rovarf4át, a rrégyfolros
hangyalesőt (Distole.n letr.graLnni.us) és a vórlcn (bár nen túl ritka)
n!ádkouó sá§kát (Manrs religrcsa). Á hüllők kiiuül , nmclyek Magyarorsuágon kivéte l nélkii1 !édeüel - két 8yíkfaj, a honoki g}ik (Podarcis raulica) és
a íüjgegyík (Lacerta agilis) kcdveli er;r ráraz élóclr,et. SzáDos ma&rraL 1s
taLálkozharunk itt, ígl, a jeLlcgzetes hangú és d(zcs bóbltájíl lrúlros ban]<ával
(Upupa c}roPs), a kömyékiiDkön nenr küLönösebbeD gyakori szép ]:o1]ú szejkóVaL (GánlLu 81andatius) ós anelyer a legétékesebbnck teklrthetiink, az
itt évek óta rendyeresen költő és igen dekoratív mcgjclcDésíí,fokozottan
védeft gyurgyalaggal (Mcrops apiaster),
A Duna rnenti !eúle!ek,_Lilet!e_!]aga a fol}ó ó-s a DuDn,TiJa,csar9r_!.la !j
b:]D

oc, _,Jdd i,J|PP1:ll,,,J ',

o,,l ,r

\ ,,

t

t"g,l,,:

l

s?cnLreöilenek a ]átványos röptű szitakötők, í8y a Dé8}-íolmsa.§a (LibelLuln

quadrhaculata), a Laposhasú ac§a (Libcllula depresa), áz alföldi s.ltakiitő
(Syn-pet!ün sanEuineun), !: óriás
szitakorő (Anax nnpetator), valamú]i a reDdkíviil 8yakori §zélesljbír
(PlatycneLnis pennipes) ós
szap 1égivadáv (Coenagrion pueua),
A Dóvényzetrel eazdagon benőtt
szLtakötő

holtágaklran és egyes, igen lassú

íolyású fo\,óví:i wakaszoton gyakori
a, óliáS csibor (Hydtous piccus), a
tofllyos hárú nagy mocs.lri csiga
(Línnaea stagna]is), a lapos tljnyércsiga (Planorberiu§ comeu§) as éles
csisa (Planoíbisplanorbis). llaniDcs

§ .kkor3

haLbőség

a

Ráckevei-

Dunában és a csatornliban, mint

anr]vel

a

horgáMok €légedettek

itt éIő :llfajok szárna
elég ll?gqc, é§_- többck kö:ött - az
álmlánosan elrcrjedt ponty.,] (C}'plennének, .2

A K6,Dnú nnl^úbü furbúú !íi\iklú

DmúOArlrl

ínr§ .áryio), dévérke§egclr (Ambmi6

|.

1.,,,,,,i.,....",n,ii,,, /'.r,,

blemá), !ere§::línIL] lc::cgeD (ScarJilN. .]\thtoL]tlrir]!N!), L.!lDron

asliu.] é3 .r]LÁ (Es.! l!.i!r] ].i\ijl .laíi'o L]1 r :1l]ci kjl1l:
iaalaisils .ilassils) és ir !ílctt lá|i tric (Llnbrr LrrnLcLi) b _ .; utóbbL i
IroLtíqrkb.ll A cselJes rl:elet keJlel]k ! :olJl.ík,ik. átr!: i tali ]]ake iRana
ltlibLúlJl). . k]: t!\ilalkn (Rana lÉ\nDil.) .s k.tt.í]uk hlfutlie. a ke*kelt.
kr iltrnl 'i:sru]clt"] i: é]ij DU.;l_.1ts nl.ntéD g_!,rkoli i !i:sik]ó (N.fr]\
n.lr]r), n)íg,r hóklnYL.!n i k!clt|n !klln,al ().]alli\ fessel.ii) lilijl].o:
n!nú]k. A t)Lrn.r as J DuDa nen(e l,ttrJ|irfilágtr ra:J;!. A Jin]rls]rlí]\ (t-lru!
rtlibun;lLls), ;r r]:j].r! (FuLi.a i(lil) ór ! tőkésré.e (A.is |]i(\rh! c]lo:)
s:iDte rinnege\ ill. |]. len,ls:erescrl n!,gtllreLhet]i]k eq!ehek Lir:i]tt i
s:úlkerén]C| (Art].. (nlclea], e rirrlc, ln3r p..!éfuel lIr,t,\ch \ m]n!tu!).
] l]L]b.sfi].,[!l i|r,.]i(.Ps cIF,i(!§) i,..l lis!...-rkör iT!.h!l)it,lUs j,arlnr]lh)
ril.n]úrl .] \í]||rlr ]la\ai1,:.r i]]li]tt alecslnran slhan,l hirni ré(]hójít
i(]irtL^ !cn]gr]uu!) l5 _{ n:iJ.s,)].t]!r1.ok,] náJi t|icsirkmidál (L.,c!1,1elli]
l!\c]loi!l.,.), r crcllcgij DádlNs:tjt| i,{rLoceph:L.s s.ir]]..e!i] és i ho::i
hJsorl]ó nljiL.lgó (Aclocephrlus ou-.rluutu:].
i.i},j üe]]el( g}.rkr!n
ha]]]ranrnk kakukkot (CucUllls ..]rou) -anelr ^
rlí|lnk el;ii\.rt].rt (1|L] n
liJirjgó 1i5:Lab. rikra újási]1 a: e nlánk, iií:ek lombkrr,n;í]jbrj] clil,
eliír]llan r .:1rgarr3il (L]lín!J 1[blus) hiD]énel( .rriljl!s:nrii tc,]]a:ata Ls, -1
JulaleLtL 1igctrkbct iLg],,eh(liürk iola nag! lestií i])n,i\gjlan)]Já iC.LLunbi
|llL]lLbus], -t 1í+. enrliis,:i ki]]!tt ]e]ter]etc. d hoss:íl oríL, nc\. .iLenéte
.en] túl glakoli. vÉJett kij]i]Dsa3es fí:ici.klnlv iN.on!s llJi.fu], a tij4]e
.gé] (NlLclon|s Dtn!r!s) é\ [ És:al-Anre, ikíLil s:árLnnró p.;snarr.rc.k
Li]rlrlatra ;r]lúicus)
1 Turlrfi krscl.]. tifailri. glikoli a::!i]én ;l].lk,dnr.rlklr ti]T.harcsi
i]r:tahrnr nchLl*] é: nlrphll (LeP.nr]§ g]bL.!\!l], Elíjio ul L.cDnLik !]..n.!!k n Ll\ú it)Líisú, ja.tikokl.án r _ i lnocltiri rcknar\ (ELlts oLbicu.]n:] |l rim.s.! ! Lakóhj:ll kcLt:cLl.e is rrlkl ar. brr.pi]laj .lcvens:uiő kérés:
L(]bcon !]ipte D). Kecse; rLrkllira] és nr.Ió5: tnftrsa loPrélel a ri:en!ií\
r.]rci< -,:eLlet grorrrorki]JLetaí Dnd3ta i bíhi! (\'allelL$ faDetLus),
A kJlicsb,inra tevalt]iLl a: lüénr en)lít.tt ]ulákoD kivu] elsijsnrl];n l
tr!.b]]_nig!.bb |es:ere]. i jcilcLn:őek n]eg a s:alhijtó t$: (All.ufus !|h]r,

iAslls

u§). anieLlnek tels:ín kii]clab.n ús:kíló rnillL.óL á DáI emLileti.]ank:siri]\
Ln.llett a litLás lirkLi, h.g!.s ::ánr!Lj kiisf,aLsij .sé! (_ileíra htr, nJ.] .tí| cl
.!5let.egfer, A r,r\.]k lutrán i.lir]Lalt Lneg]eLen]k i Lisl]]e ((]tl,riJj]!l Ju_

Hlrus:tl

bokr.s. lireicj l.r!l.tek ]eLle!:eles lelléje ; i]rr,,nilcrl1lanrnL), r gllagllaLe|ke i]\|.rii .futeg]] \eg! á
hÉln!ókén(.s,rljrr!rl ]].velke,lij . r í.]cti _ nallali t.j\ is:rln {lniL( }]tr io) a. J
5:iDtéq \é.lell larllsllulLepke (Zerllrihia ;,lLrxena), :1: ]JijseL,t], clhtrlt,
lLlet!e kt]ij]l tjkb.ú rrlrgtrLáLhll,;;] \iJ.tt kii s]ií.!l!]!jr (t)trr.Llj PáIa]iijr iiLL

ke ^((]rner,terlr

LcLLcpipedls), A k§ebb edőL(et, L]gctetet kedvelő nadarak ko:t Llcgcnlídretjúk a §uárkár (lr]c]r !ica), ij téiei I házak közé is lrelátogató karvályt
(Accipiter n§us) .]eg a feltűniíen tarka tcngeLjcét (L-arduelis caLduelis) és

Lne8$v:jgót (coccothráustcs coccothnusres)j a nappal csak ritkán Láüató
Llacskabaglyot (Strix aluco), a nehézkes róptíí íogolyt (Perdix perdix) éS a vadáyatL cólból ró*ben ten_véwten - fácáDt (Ph.tsi.tnus colchicus), (A
GlázelcLdaíbci ióh,íny éve egeréSróLyv (Buteo buteo) is tóltött,) Au emlősok kozul icndszcrcsen előíorrluL a mezei nyíLl (Lepus culopacus), az ütegi
ntír1 (Oryctohgu culiculLs) és a rOka (Vulpes vulpcs). nóha pcdig át,clr-lul
a teriilctcn néh:iny ő: (CapLeolLs capreolus) is.
A nagasabb fckvésíí,n_vitott, fuves élóhe1],ek jelleg.ctcs csig.íj! aZ Jpró
relDetííkólócsiga (Llelicella obvia). Tipikusan itt előforduló rovriokFéldaul
a gyalogcincér (Dolcadion) fajok, a sakktáblaleple (Gra}.hosoúa l1neirrun),
a meiei tiicsok (Gtll1us campestris)i a nem csupán itt, 1rancm a kjr a nyfuorr
kerri glepekben is LlegtaLálható halk tallósáSka (Clrorthippus nlc,llis) vagy a
kopárabb teriileteLre jelLen,ő kékúárnyúsáska (Occlipocla coerulescens),
Legtöbbgör az ilyen nyirott tei:]]etek tólőtt ]át]LLk repiilrri, vagy nég ]nkább
a 1evegőben egyhebben 1eLesve 'tziláLni" a \,ö!ós vércsét(Falco tinnlncu]us), ]tr gyakori a téLen.nyáron nálunk élő bilbos pacsirta (Galerrla cristata)
és lőkénr ravavtól őyig szánlófóldeken i] letésivarjLi (Corus ínrgilegls). (Ez
utóbbi medá! fészkelő helyei Dunah.rra§Zti harárán kívii1 vannak.) A
Lakóbá]akúl távolabb eső, kisebb bokorcsoporiokkal tarkítorr térségeken
rcndszere§ lélivendéga kékes rérihéi;r(circus cyaneúS), A/ emlősök kóziLl irr
tchetünk emLíréSr a nagy §Zámban élő vikondól (TaLpa europaea) és nezei

pocokíóL (Microtús arvalis),

Telepiilé§ünk lakott rerüLetének áIlat-eg]üítese is gazdag, dc a főkóDt

,l .1 i,e \- t iooo ,o., le ,l , L é -rl,

-o

o_rrl._,,!,,

r

nral csak egyet-kerrőt cnttítünL lncg, A lakáso]< nedveseLb helyiségeiberr
általáDosan előí.,rdul a? c.ü§ió§ ő§lval (Lcpjsnrr sacharina), Llíg a tető-

S7elkc,ct szijácsot tartalmazó clcneiben a hú:icincél (Hylotrupes ba]ulim)
1áNája r.íg. A dió, ]Iletve kóftciiik ágaibán srjnos nem rllka a nagy és km
farontó lepke (Cosus cossus és Zeu-zera pyrina) "mé.etes" hernyója. a, e}"rés ővibarack fákon, dc az cgrcsbokrok gaLlyuin i§ gyakrán képer fehér
Levonarot a Japánbó1 szánnazó ezústpaj^tetű (Pscudaulacaspis pentagona),
há a 1ugasoklran ö$zesodrott levelekbőL álló Szivarokát lenget a §Zé1, a: a szi.
larsoclró estlény (Dyctscus betulae) műve, ha perlig a dió "férgeJ', a, az

alnafuny heüryó]ának kóyólrhetíj, A ná]LEi csercbogár (it4eldontha
meldontha) az egés: onzágban romeges, cle nálurrk eLőíordul egy, a houllos
talajokn ]eLlenző, nagyoLb resrű, sótét aLapoD íehérmintázarLj rokona is, a
kallóscserebogár (Polyphtlla fullo), Auguvtusi és sueptemberi estéken, ha
iigveliink, mtr]deniitt hallhatjuk a fákon, se.jékcn éIő piíegó iúcsök

!/-.../",

-,. n, /i,,1" /,

{l)ccrlltltu, p.:Jll.en.] rrrqtlt:et. _{ lánpilén)re qliiLi' Desr.bi. testű

nn f(,]i ki]]ijtr !\.k..]iLI r ilrra]áH.6 Láí.l,]íLlhen] LeféL|et|i-i.!!as:tó
]i] i] ]lil!o]l.jk 1|]hr}$|i,iac) Je elajiilLdLLt r .:iLrkillő úig_!sirú,].issé btLnkós
cl]pú [LtírlJt,l,.1lal:graJrsil1\Ieri-rt,]|!s I]l\ ].irrt]|] i\ A.\isjk le!q\.]i,-l]t]L
kLllrl,.cli]i e llrlr-ko alőlreLleken leíné\:ct.,.c!nríl!tt ]s mcgi.r].j h;Ltó _

ínclgr iI lctlr yualii). i i(.le Jlikol! a. i.ltinriícn csíko. ligcti clga
LCiprrl ncnualr) is a lígr me:rclcLiclga (Lehnannia LlriLgnara] -1
litíltií.lk.i:!jl k.rtjCDkl]en ]eltlkjLl]. bani ftrIln!!lll (Buio Lnlt.] ta1.1]r

óJctt ,

Kijr It].. kinl]r |]ctlinkhii: s].r.sh h,];::it.xl!f,l!k a l1't kort1 Lopdlsij,
()g,], rlgv t.]llr]:a nudaFk. ]\ n)].jr]i.slc (D.lilhon u!l.i.1], tr:áIt teLe.
pi]liickcn kcr.lsl.ó gYek.li fi6liie.\](,(LlLnu.]o nrstica) és a csapatLlkl.an
]r\!jrgíj h,i:trcróL. (lr.l!s.I d.Dresli.!\) cglart.iLníicLr laDentró| il]ok. de !
iil.ic só (T!rJui.l.ru]a], a l]ill:;l]j !..1. iStriptopcLLr Jccucto),: há:i
].:sJ.tarkú (lho.nrcUnL !.hl!fus) é\ !:1|Ió I.m.tí, :fu] tl _aIt.nL].ikoD,
kLiniDrckcn cgrrc gvakrabbán lílhijnj .!icsnrke iseltn,s scün$) E ke.n,eLi
. |]]tú ó5 riiloírk kíliálta tehéle]ekct l.:érrcncee iPem nr]o) ;s a
két.]..sc (P| s ctrcnl]eus], hi njfglilcLij ié::keLii i]eLr'er io.iút) ta]á].
totckbcn i. .rJijkl.cn e!!irlí.t ltcgtclcfs:ik, de rélen riagrollt arán\'ll;n
llLj]])Jikl]. á hú:ikko:é, n-khlj1l kcíci.l.en, tLr.íIben, ahnlelé! Llijs i. yln,
llijli;l iJőre taLj]kolttrLnl eql lr.Lglol.]l tesrű,;JL]lrlri rnrdínrl, r nrgv t;lrl.l
.\i\

]l.rtLjlhiL (Dtndlt].oPo: mir0

) r:.

Lre]terL]lerén é]ij J. J t.nnés:etes l!,rráh,]] r;rt.f,1 enrlií.irk
Iij:ijt r t!]]bL .l.De!íd!]]:1l e!\ ijll Ya,l.tt k.ni .]eneféíől (N!.lalrl s nn.lt_

Kajf,aluDl

nuTíjl (EIl]e.eLL\....(,]o!), riilünt a] 1ll iijkénl hí:iecérjel
i\lLr, nrsculLrs] t,i|l.ill.:('j l]\lcr!Lctíj Ia!i].:,i!i]. i ;:]nlén !éJeü l,
rrlIna]L 1\ILb,-cLl,! n| !]6] r.e]l ;:il c]l.rrl.
Yru-l,",,'l n", j:clehé.l Jl:\.ali. Logr, ;: illen s:enrF]nttól nLí.
.|]]ít.il huLla]k.u] kn,(] L1l!)rr!E:!igoD lijl!é.! tjlilrl \ éJctt njtrt,l(n kataLtű
(bóka, giíre. s:aLanrar La) és a tilsorolt LrrrJrrak tobbsúgc l. íg], ,L.ír viJt1_
rnij[rt kitnetkec]aíen tonr.5njk tlrtjuk - a télé](iícl,hijt]ij]i .1! ludink
\(lJ.irsagére voDatk!:óan kij[l:jn Degjes!:én csllL Lirótclcs csctl.cn tcnLuk

l.) ! (.]ctt

,-frraoU-,
Tard, J. (t99ó): Mirvaros?Áqi teieNlésekvódet tcmége. értétej, MezőcdJa,
Megjegy:és:
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Dr. Hebnícry MátlÁ
I

Dunaharaszti és környéke a hon,
foglalást ffiegelőlrő időszakban

Au a ré§ég, ahol naPjainlbe Dunahanszti és a vele érinrkcző kö$égek
(városok) - s.roksár, Alsónénedi, Ta]<sony, \,llailinl Su igetszentmiklós ,
találhatók, már irz ő§kor és ókor idó§zakában 1s, ,z aklor hazánkbirn élr
einberek számár. az ország egyik leglobb rermészeri adonságokkal rendelkcu ő,
megrelepedé§re aLkalmas ierúlete volr,
Az irreni téí§égben a Duna, miuián kiéíra hegrelből, lel.§sul, és szigetek
§oác ho-. létre, Ekózben Dunalraraslri Vonalában egy oly homokbuckás
tenilet kezdődik, mcly g€,dag u§arr még vizekben, de ugyanekkor már van-

nak dombos, ligetcs te!úietei, á íznenles nngaslbb részei, Utóbbiak
\r, l.]rr l\,|ma.^ ano"re.pule, é,e\o .,l",,p) l'J,.\".. " lel,Fg,
védeLnet és éIeLmet e8yatánt nyújtó szigeteivel, nádasaival. íolyóágaival,
kiscbb 1egelőteRileten e] kiváló élerLeheóségei biztosít a zsákmányolás nel-

lctt nlr élelem temelésére is ártérő újkólori,.akori,bronzkori enbere1olek.
Megadva mindazt, anir a régé§zek ós történelemkutatók e korokhn a jo
életlehetőség alaPfeltéteLeinek tekintcnck.l')
Mnilcmck ternészetes köverkezményc, hogy Dunnh.lra9li és közvcilen
kömyókc , mrlr a honfoglal]ís eLőlti idólóen is - viszonyLag sűrűn likott
ténég, melyről gazdag régészeti lelerek tanúskodml.
Ezen régészeti 1eleteker - a íóinai kóóól már írásos cmlókekel is _ a történcl,
ni idősorrendnek megfeleLően h:trom részre tagolun nutatjuk bc:
- kő-. ré, á bronzko.i lcletek
- rónai kori enLékck
a
J. d,:,

"eovardo

(a,"J eg-r,

"r ,,ga

,Y,t,,

. ./hi-, réz. es bronzkori lcletek
A ÉNégbenÉlálharó Legkorábbi légészeti1előhelyel több mint 4000
éwel ezelőlti időkbe, aZ újkőkori,ko.arézkori enrber idcjébc vis.Dek visfa
bemrintet, Az e korban élt embetck itteDi jeleDlététbi?onyító Lelctckkcl a
Durra-ág mindkér oldaián - rrrind a haraszti, nind a nikLósi old.]Loü , tóblr
1elóelyen is ralálkozunk, A legjobbe kinurkált és íeltirt újtőkori-rézkori
tenetőr eonban Alsónémed1

és t\naharas?ti

hntáltcfulelein taláLiuk.

]tt ;l: .g}nássaL éltr]tke:i] ALsónélre,li-DUnlhará-r]ri kcn.l.ri(j]t]ck( i
l)lnlihir.s:liról Álsaxléüe.lire vtr,ó rilniL L].s]r és:akalll.rr íekri]tclijlL:tcl ,
]9+9,be. liláLlak ú e klLtirók.. lélsé!le!rége]]bi, niirrtt!:_!.+]a0 órc; (a:
j!lijs:jt]ítj\ elij.l] ]2a0 kiirijl kelelke:elt] t(Jlerke:ési hel_rére, ahol c91
horio]{Jiír\. \.n!lirI i]ss:ese 40 .ei]itl.,].é:kór] súl lDa]d ka.ű]]b
s: rrnl.1, ].,t] \nljk.l) ljrl.]. i.l.]
A: ]ii ttr].j]hiló. ]qer !i:,1rg lclctanvagLi sirot r úgyncvcf,lt b.,1.di (Écel])
l!ltúrjt],r: li.l,]:n.k, a késijbb] ilan:jkl.óL ,?áIni!rj ::rnnJt. sír,-.k ieJi!
ki]let]c]r kiin]!éki]lile 1eleIijlt(:]i,

A ]ré( kijli]nl]ij:ij konj . ]Jőbe]]]es csr rnristól ]50\-'l óY.!i ij\.lsj!l]in le!ij
,1i,ltjrj\i ilúlir ki]:iiL eqéjtclr|íic!r badeni kultúra LclLtlnvre;; ]elellíj(]]b, , ilt, n]ieliilL fu(.jIn. nr.n.órrk, óil.Dcs mtg:illnunJr erl pilJrnrrrr, s
Lla]i cg| ,:.rkérlő rérés:r e kir lr\]].!rlra .]s lln Lró:v. fuil jeliil e lrlLfúre

cor tcjc:.l|b..

t.jbt\:iir is r!]á]k.ank
róllt
nrirll]í
ólíj.l
. Lijl.t.. - úi. . i.a
iídcb/i/
ii]/ijiJl (!]iit i],rniíl íjgási.ti llrrllíil]' _ j.i!l J.n llliln ii l]il ]nfísr. JJirl."
cl,r]. ]L,l:rrrr'r.il ltlina al aj<Lrr lrt,jir nó,lrrc
|l l: rtr arr,"rl,. hl§ al e],i.Lr] tll óll n.]!,.lt ( dlij,]i n.Jl Bm iJ,!.rji.i. '
E]lllr: Llr.lcnlc: ho::jLenli c ko.L.ól íiiírseüléka KáIpá.Ln.dcD!. t(ri'].ú]
Í.i,." 1iüÍ!okL]l, ÍrÍLd.clisérgeLioldra]:ilag ie:]ko:.].b]] (.uIrj]r |:
"n,.,
cg!iLrtoDi, n)cr]Ptín]nl ó5 gnló! re!úLeten Le]í]L.ank, d. á? ittcL1l n:nok _
]rs:.hlítvr Hilr,Llrrtrls: ír:naurak c3v Lortl morrdatár - ncn L.c,r'l,,il. a
}la:jnl trriilrtilr c: iJijbrn ólt n.lykríj1,
F.at ,l !j].ó.,!l - i]l]Ld,j! l(lLis TiLlr , a: rlmi_.l la1.1,] Jr]. ,llgltiilintö:tJl]j.:r. J ]n,ürr:] il!] .1.1].Á, J .j!|íl nr..Tn.l.rjsi h.srnijljn "
l;-r r "lultLlr.l' il] rérii:rn r lnatLo:risLarr a koL is a 1rclvlleglrutjro:
c,:lo:c, rnrl. a irlrjrr lrlctrnrl3 iL,l|ján a: eclide]iile_! cgf taLaógbcn óh
rlLctvr cgln:nt llj\eiii, lglnásr ieh,áltó ,ré|ek negjelnLésé.. (nclhutaL
r::nLira) sllgr]t. Ervben cgv-egr oLlarr !é|csopon. iLLen,e táL:a.lahl tolJ,
rar:iLlg köIiilhetrjful]l.tó hcllc is, nre]r,ne| enr,,eri és s:el]eni kllLtiLli]n n:
alútt Llí;.r., t,ibal.l,ilu rclleD:ij,
olcll,s:alk]icie:ése|kel kr'l.1\ij]lk
'1

Id ,!.gfi.,jg//jelt

a

r l. . .

l

l

,jr

e

\1agr a kultiLn vlgr csclport elnere:ése áLtaláIlrn a: e]sií ]etentijlrl.]] lc]ijh.lf,

he:koti ik

1gr rcn.L:crint f.ldnj:i eli-inelel \]sel,le Li|.s.L,jdhat a: aDlagi
kuLlún l,á]eDleLr ]ellt$etesséréhe: is, i\et |alJ:jL]l . Hl.in!eilén_!-L!ltúF
ilüIaoqaLakú e|lén!.l né|e). nlelLlek egr]l r].g\.!1 jelen.ii! tele|ét és

ieL'

lálúL
E:en krLlnlrira és n.ii],] li!.}\in]Li.en e!_!ébként a
Há.es:rih,_.] falli ki]:elsé! eLlerrére sen lérin]r k], lLcr1 e ].Ulrlni 1ele|eiés nél]e
lélig a DLDa tiLLoL.lt]áLl Daládl, s
Hilrlr]ltrj lrle]É],lih iéNsolltók
j:ámá!a .sek ml]t feLiik s:onT:éilo\ e|:j. c]l..sag(s] né|kérl!.lr éIdekes
si].ben
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]! ?j] Fll.sstsl ?d.nle

il In:lI .Lnlít.tt ]]áLlen!|ac.li kultúIíIr.n]ct! ::trrl]ulre_lis túlo1.1rLín,CfreL-s:rgctcD is.' Jc lnc11-

nek egr]lr Jeeér,Jekesetl! J. lcHcllcr:erese].| ha:ei t.m.től. |oDi !:

hnt,i[iL.en a nénreJi.h.las:ti kend.rr.,].1.Len. t
il]llt|cé.] t..ulctén ie]táll (e$,éhkénlAlsónénredi ]e]etkénl
Iclrgr:cn) tclrlrtij. l] t.nctij he]_!él Kalrelecker Ferenc . H3rás:ti eg!ik
ij.]}ti!t(lLlctL Lut!n]iil ,cgl,tteni (Halas:r] rillé..léri_ils:,1li) s:ak.1.1!.:á.
lljllal ígr hat.lro: ].g] '.i .i Jlyh:,l.di rirlrral::rrl (lndcrílllelen, l
]\lriJJi iJí,ir tj\intl.].li .o]lhil rahlltnaj "' . § e 3.f.k ír,i]i peilrr Leralá|.l:
,rl}iril l].]r.|,.:l] riqa;:Éli lclctnek tan1r, n]nl nénledhek. FlilletLeDuL attó],
l],,g\ i ló5ijb]]j.kb.t. .r l.:épk.l idős:akálj.i i kél le]e|,ilés k.í horl,an
l,i:tl1| nrc3 l [!:ig.r:9.Ijn hit!1lt - lérént].r\ !: l.melai Hilas:li ió]dli]:i
(i:L]olll:il,j ,]l Ir|,lllitcrr. Iirrn (.!\ ir.ín!j Jjl.ír,n t]elill) teks]ik, s í]rr
lrlL.*prin NL]ucJlllc: Je teleIi]lé:,]nk (\jri!trrl) ki]r,.(]$] liö,:.(ih.:

{lsóllLirlcJ1-1)lllr]tl.ls:n

].ér telcpiilós

mnt jcLc:tiil, és a]r i lLrl]lóL ]cghdliro:tjl. . bil,]en]Tac.]i
t!ltúr,iho; tlltú:ik iBtrtlerr e klLrLirr legjior:l|bi li]i.!]Jr, |!n.] .] |cgk,fibl.l
]: tcLnrtő.

nrrgvaLoNligi tclaíhclli ], és a h.rl1lr11.:|i5 NLrtositrjslit üL(g](ajr j\it], ]UgY !
s'Fk dóilő tolrbséle nen] lilVlilfutt sil, 1ranem eloleti rililp.otLll.rn, inl_
tellen LeLel.anlag!,]L keli]lr elii, (l 10 .írL.,jL ] 1 sú i]ren ):
Á: ás]lásl e lelúlelen..r]!Lnl koráL.ban már feLs:iDi nrulokat ta]á]tak,
]959. :1|rilis ]0.ín ke:Jlék n].t, s lLt d e]ső |l']|xán)k eleJDi]nlt h.:l]tt
A til_.:ín k.:eiéb€n Dinl.g! l!'l .cniinarel LnéheD látaLáLtik eg! kettijs,
iLLet\ e né!r,e_.leDletke:éfe: r!g!rilltt he1.,,:.rhen iekr,ő eLlbeIt.s,]nr\,á:ekra s r e]llk elteneten edén}ekr. Hn!üL,] ]el].!iiek l lLtak a t,l,ri]:bi siLok,
mel_relltn l heioftekal i ;ír|,.l !trrrtaD :sLl!.IiLu, ]nl]b r agt l.a1 ,,1.l,nulLa

fordftva fekrették, Csupán egetLen sírbm találtak a kutatók harryarr íek,
terve halottat, egyébkénr a feLtátás 1cgidősebb, 5J,60 éves életk.rr megért
{élfi tagjár, aki azonbaD leheLséges, hogy náS (idegeD) nenzetség]rez tarto?ó
volt, (E kor szoL<ása szerint hanyatt íektetve a nenr salár népcsoportbelicket

Ugyanakkor a ícltárr sírok ](iiLinrösebb renelke/é§i jelleg néIkülick, ND.s
meghaűrozó égtáj, azai neln a,oDos irányhan íekszeneka: eLtenctettek, minr
nagyo sok ijskori, ókori iégós?e]:i feltárá§i helren, hanen úgy né: ki,
rálálomra íckrették őkel egrík vá$, náSik ]ránlba r)éuően a síóa,
Au ezen sírokban találr esuközök döntően kőe§zközök
(iissuesen 12 leled, de
e]ég gazdag a kcráLlia anyag n (18 lelet), és több esetben találtak a kutatók
nem ncnes lénbő1 ké§zült ékszefi. (Leginl'bb kezdetleges nvakláncot vagy
ré] anyngú ékszert.) Eu egybcn azt E jelzi, hogy e sííoka kőkors:ak utolsó
iilőyalábó1. a neolit korból, izaz az újkőkorból, illetve ,] torit rózkoiró1
v.tlók. A kőkoLgaki idők:

,a paleolitikun:

az időszlLmítás előtt 10000.ig lartó őskőkor, mikor még

csu pánPattnltorr kőegközöker
úla8 usáknánvolásból éltek,

lraszrráltak az akkor éLt emberck,, kizá-

-a melolitikum, kózépső kőkor, (i. e. 10000,rő1 i. e. 8000.ig), mjkor
úeg]elennek az élelemtennelés első jelei és a liáiasítoí áL]atok (pl. n
-

najd 8000,től (klr, i,

e,

3000,i8 tartóD) á neolit kor - az újkőkor.o

Euen újkókor aZ a koN,ak, amikor az cmiJer ná végleg túllépaon, hogy
élelmétcsak a gyűjtögető-vadá9ó élctmódda1 yeieze meg, s megkezdődik a
rendszetes élelemtemetés,
Ez aZ új lípusúéletnód a technikai íelfede,éSel és íLjítások egéS, Soiár ]rozza
nagával: a kő csiszolásá é§ íúrása, a szövés-fonás, az égereíagyagedénye]<
készítése,1'"'lgy c kor népei már csiszolt kőedényeket hasrnálnak, lerelepült
éLetmódot íoLytatnak,
Len belüL a té.sé8iinkben negralált badeni-péceli neolit koíj tullú.át mint
a neolit kc]r lcgkésőbbi idővakábó1 valór - nive] nár előOelőforduLnak
s?órványosan réu ékMerek is, sőt, esedeg egy.kél réu e§.köZ i§ - egyes kutatók

neolit,réz kulrúnkénr rnár a korai lúkorho: i§ sorol]ák.
Áz ALsónémedlDunahar.l§zti határában íelrárr temerő leletanyag:iiak lesje.
lentőseblrjei azonban ncn a külónbő,ő tárgyi eszközök s nel]1 is e,ckűL vált
ors,ágos hírűvé,hanern azok a kerró§, állarten]e&ezéses §írok, nclyckbő1
kettő is e]őkerú]r, § nlclyekkel más kömrétbeLj leleteknélnem találkoztak a
kutatók, noha tud]uk, hogy a bádeni-péceli kukún népeineL( gazdálkodá,
sában az állattarrás jelcntőS úeleper játszor!

1!

J"".l4nz.,\./.,1,!;,,"!,,,:,,l,,/ú1,,/-/,,,,l,/-:,;/l.,-,/r',,,,
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Ezen állattemetkezéSes sírok kozul a tegíontosabb a 28. sír, rneLy Lettős, állartenerkezésc§ ítíisír.

E§ír

ir:

ALsóDénediről §zóló könyv leírásaslelint akövelke,ő:

'lA

Édlódl

okahn fela7ik, rslgolít.ífubic,lren, J50 cm mállen egl 24ax25a cm,es síl,
A fej mögött, íéhgd. állat hbán ed,.njmrlkklttek ulnk. A férficsont,
- 4a éí)köíüü, 162,4 Llrl mc'g6, erős, atláikd íálié.A csonl|á.tnl l€len
"á!
iráqbon eüvllc7ett, feljeL assleáfő lll §idí!ósmaíhn lörrl a! €§iit 8 é1,e3 lefun ,
iJ0-]50 cm,cs mdmagaJ§ágEal, a kaebbik 1,5 éqes boíiú,)2a cm fu:l1fraglsgödölben.

§ágglr."lL]j

ErrőL nóLnileg (kis nérrékbcD) elrér a Nenzeti Múleurn adattáú]ráD elíekvő
kuratói jeleDrés, nely a következőképpen rö8ríri az ad!toknr:

-Bóbgalctlrm

íétisír

-Mélségl50, sláhsslg 240, iossfiság -280 cm
- BaI oanlin íek !ő , erősen $u]aítatt csanLí)áz. Az úc t|lldtra

nÉ1.

Zslgorírort iross1 93 cm, rrtalméfi ha§z ] 52 cm.
-MelH|Iel d íej mögóít: pét sztc,tli fu], úíijtt,beme éb íaüi edar^, belfie
kihos ed.éq , alolííLíestetted.éí.} , d bdl kö\^ölffiélkis kauakő , a t'ej bal o],daLin
-

A kömyékürkön azezrkövető, későbbikoiú régészeti le letek szórvány rézkori lcletck (főle8 a C§epe1,szigetró-1), il]ewe - rnái egy nDgyobb időugrá$al
lclctck zöne a bronlkor időszakába visz bennünkct,

-

a

időszaka eLsőso.bm e idős]ámítá§ előtti mírsodik éveaed. amitor
az állanenyészrés és íölclmíívelésmelLeft n1ár jeleD vm a ké,nűvesjpar és a

A btonzkor

keleskedelen s, a legfontosabb ipari anyag pedig
a

a

kolábban ha§hált fémet,

tiszta rezet felváLtó kenénl,ebb íérnötvözet, a bronz.lLJl

Visvaiétre úo§t már a kirá.ólag DunaluLayri közigazgatási rerületéD
talált bronzkori Égészetilelerekhez, á kóve&ező !égé9et]lelercsoporr , bá.
varu]ak nás lrlonzkoli kulúrájú,például au ús}Devezerr hatvani kultúrához
tartozó sírok is - többségéLen a vltyai kultíLrához tartozik, S arrri Dunaharas,ri szenpolrr]rbó1 Lnég érdekesebb és íontosabb, zómmel nem a város kiilrerüLetén (bár vanná| ilyen, külrenilcti régéyeti Lelerek s), ]:elel l]unaha,
.
,rl,, lo,g , M, o.z"r1 ,lorJl,,J, V"
l l /,
".- i,\.,. É. n la ,"
valaninr DeáF Tél1-r(tsÉa]á][üási pontjai köliil, illerve a Fő utca
d Minds,enry urcnho, Lózeli."kas.Á!, slr9.1 . e trróLbi rerúLeten íőlég,a
l ,varyai ku]rúrához tartozó "umasírokkal" tatáu<ofunk.
Ehhez hozzá kell tcDDunk, lrogy a bronzkoL folyamán kér fő lemetke,ési nód
terjedr el a Kárpát,nedencében: cgyréyt d úgynevercit korhagtásos (csoDtvára§) renetkezós, násré§zt a hamvmztásos rípus,1'1]
NéZZünk nicg erekből néhány jegyzőkönyli adatot n Ncmzeti Míteufu
Töténeti Múzcum légé9etíadattá!ábó],
']elenÉs d! ] 959, ápnlis
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dmhdra\{i kjs7állá,úL

1959 . ápril^ l7 -én a Budúpesn T in]fneti Mú.ewn éítesítell,hal) .1D,ed,|ardslri, BaJi\),Zs'lirurt] rl. la+. alnít (M Fíj út 101.) hálépíttssorái cymíúza.
kat tLLutak. A bejeleüő sü.ígős kswlkst k&t,
Még a ap Fehéícéw Lartárs kkzállt.1 nebsrín e, aÁol megáüabítotía, hogi

branzkan Miókat úhlt A ]zleleli€. e€] /.Á óöÉTc lil,ételilelkint ha{.!ín, müJel
az urnÁt ndg:J méíet&e lekinteííelnem .illt mad.Jában úllanoson &Áonl,

A

bbtek beszálktasa !égetílB-áfl délekjtt a kö2pont !]a.d/§ái iga:.gaíósógáMk
autójn k$zálLtm d hebsíme , s .)tl a kö,,Eka.őket állnl?ítotíifr freg_ A telken ú)
hazat éFítenek,mel.yek utta íekjli fubÁéEétdhpincéik. A bince kiá:ó:a kö.ben
minte{J ) métl méLység,ben, eglnastól2 méteííaaaká.ryd ].ct ffiót rdafuk,
kólöttül,. állíólag észdk-déliránJba táj1lt, h@Jattíek!ő, nJúitótt csantúz volt a1
aronos nébsÉgóen . Kisúll^omkal a bincét mb íelhúzak,de az cltt d.cll,

matkal

Ealó ]elLine|{ Lajas kőműqes az ] . sz&rflú uma hebét d bince keled oaalátó\ 17a
.enámételte megjelölte, d 2. s.ámú uínát ettíil r\ugand, )aa crnze akla.
A1 ] , si,imú úlútépen tdLáLíanmeg, m$ aíöIaa sem ka\útdk ki beLőlr. Abblúl

nlomát rn mláLtm. A 2. számli Wnát
át. U}arcsak az átueít amabak közt cak egj
behú|alt percfuű tál is , meb a 2 . sz,llnú
talía7ox, Eg kisebb edaq aLját
'mahoz
is áúdr1k, .r.el^J állíróldg l,!1]!rniaeL magasabban IeLiidL a íöaben, P(lntas eLőkeíülési heL^jéL l\em fullün íöEzíteni. A lEleteket besaállítatklm d Töííenelj Múae-

\em leleLel, sem

hm,dlaIlr

daíababe túóü áIwotbür

leg/csebö

al]tá]L

BuJJapest, 1959. áplilis 2a.

Dr,

Pan!:J

Pa|\L|

Ezet] régéyeti leler\ez ponrosabb koLmegharáLozás vag] hogy nelyik
bronzkoLi kultíuáró1 1enne suó, neln rarlozik, A kdvetkező je8yzőköDyv abDban acl ilyen meghatározást, ezérr ]s kö?öljúk, bár nég rien a vatyai kultít
ráról. hanen Llás bLonzkoriról v.n b--nj1(l s,ó.

"Hcnuastuisos ulltlsír edéryei - Losils Feíerc jebníese a dmahmaxi kszálllsóL
1977 . nouember 18-m CugeLs lenő (Dmahaazn, Deak Fetenc utca 35. szám
alatti LJkos) két kls , középső bronzkoi és bronzbruz ékszert horctt be a mú\4rnba. Mint eLmndta, ezrket a hálnl| előth |íz|ezeték
tahlta. Tabb nag1
^6ako
eünyt Á talák, ezelct azonban nem tutta beszallítani.
A: al<ot ktlzben betemet-

1977. decenber 2-h Kocsis Ldszló t)nkómokl,al krunúnL a fubsínre. Esr
csaknm éb mát, úLnniflt kél tal és e|! m^ik ea!ry ú')leáékétis átdÁta Ceígeb
! enő. A takLó ehnoad^a alipiíl a aázlatan íögrítetúk a lelel ekjküúlási helJér és
1. sír. AlelBtl< ] métqes,nébJégóen ,ollaL, Han asr,.isas w,,lL5íí.A iag1 uí111
qaLószínűlzg e|{j íaLlal loLt LefeúLe. EttőL délre oolt eg krsebó edén) i§, §lntln &íllnl bíeive . Állííólng ebben a. tálbffi aoltaL, a ban7ok, ax eaen|el.ben pedig a han.,
!ak. A sííhmegJ kí\ bó|!e ls ,Jalt.

2,

síf E8] tis

bög,e

Leíüll eló 80- 100 .ennmére7 mél)s égből, M^ bbtet e heben

A blet aryaga a léső hatl,üli kukjJábd saíolhaíó.
A í!ínler beépfuttséEe(lcítes csaái hazak) tniatt lebnnentésíe nin!:s

lehatőség.

Bulapest, 1977 . decenber 6.
Lollrs Fcfcnc
$gilmu:eoló.qls

:1::,",,,,l.,,,,,,,,

,l it,l,/,/,

,,

/,,iirl,/",1 ,,,rl.a)
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Milrdehhez lnég Déhány royábbi adat á már előbb idéZett foíásunktó1 az
unrá§ halnlaszrásos temeikezésrőL "A temető t úleténöss?eíakatt ma[l!ál|
luÁábm, él§.!íeicel oag,! Ieg]L,e7ei,.l egJúítíelíeklelelt halatt elégeíésutáni
nltadl)á\ait ad.g} frfuban hebezték a sííba,|acl a m.g^oít sígödöí dljába
s?űták. mllill. ]l0é !d{, íá hebezíék d túllil.agi éleííesílnr élelneítú.allMló

A harnadik lelet,

melynek jegy:őkónyvé]: nég bemurar]uk, nár
egyértelnííena varyai kultítráho, tatio:ik, é5 negiáláláSához e so.ok íróiát
szentélycs enlékek § ííízik.HíEvél reggcl volt LLsfanNi mi|or léleksrakadva
rohnnt hozám egy kis tliítván1,om:
, T.ssék 8yo.san jönni, Der]: a Siomszédonban őskori Sírr taLáItak, s s]óltan.

r,l ,_

,l ea1-,

Termés:etesen azonnaL kinentem a helysuínre, ahol a Mőlőjét forga&i tuln],
donos le is állíúríraz ását, s í8y a lelctck jóléS,t épségben s maradtak, A

iovábbiaklóL be9éljen naga a hivataLos jelentéS s a helysrínen készitett

íénl,kép.

Dúú]iú6rtin- d ,!,iin&r.í.r

ít ábm

.

s.óaúgaló: kó|Lú\ tuLllt

|/,.,4/,,,,...:l,,.lll,,7,1,.., /,.,.lll,/.í,l

':óúnúaaú:A.jak

,,,,r/:,.,:. ,,/,:.,<4,|11,,

"l elEníésa dmahaí^lti bLeincntéyőL, 1965. áríihs

)4-ú és 3a,án

Ekő kÁzLillásaíll allabfuií)al a Deal|, Ferenc tca 28, siámú teLken - hlld]a]nas
I{aLfláí l6zseí - §őLő awargat^akór előken lt na§ ümdsií LebEir g)űjtöttem
aste, ls m€85:.írerlem a Llemená.,

ÁFnLis 2a-m kzt n,nt]<i:sal kéíFóbaáíkat hjlídn 1{xl ,5 mJieres mél)§égien és
7 x] ,5 méta máben, LLc ezekben nem qók uí.n§ír , .sútán néháry jeLentéktelen kls

A

s'ókdtMoLnár ]ó|:seí tahkameg dtnLis első ]Elében Ar ./ső síf .5e7.l)á. s!é'
szőta, a tocábbi nég,\ sir m)a.+í. rn€8menterÉlt, Ar es]il sír bhÉ., ndg].,n srál
*onzíkszaeket - Helnécz1 Mátlás tmú beútle a tdí,ácsházJlía, .L többie]kt
Dlnes lózsefné tette eL. A1 eg,lik, áItab mntert unábafl is tahLtün branz ék,

A síral.. hellét a tukfulonos be-nandLsa alabjúI rajzókdm be.
A nélr síf 1.1"lÉl Kooács Tibor szállította be a Nemzed Múzelmba.
]9ó5. áPnlis 30,

Dr, Mosolits Amálu
rl)JlDfl .,a p as íőlMnkata s\

A Nemzeti Múzelnba beszállítoir umák-három tcljesen ép Uaa
J.:krlrrarr]k r:Jlllint r ncgvr.1ll.
lnc!r,n9j](]J,)ll L]í1! . n]el\tk t]r

ullnrk ] lcLrtilrtL]rlL:r; l,Lrrl.'ltúLa.
.nu,ú] isk.,hi tin lér1.1.nr 5:.L
triu], .]c r lclctcl íg! b ]]L?oD!itrrttrk -{ roh |!lgíu Llot:il_n]]
Lrilk maLaJt uHlitlb Déhán1,
k.Hl.|]. i: Llr taláLt síLlelereklel

létlle e: ilalt a De,ik Feten. LLlci]
lelerer) n]e!e!!e:ij !ni. illÉl\e
ln]üa.iJfilnl. De!!.,k k.li1.1.in
keliiLtek a: i:kn]] ]]ill]Inl.i, s
f ]t]

x1

]eLlr!ii

J

és mel-

\l,):-]]]l, i\nrjlia me!illl|íliilj
!:..Dt a !!l}.] k!llLjíih!: t!rto:
rak, srlnjlatLls;rír lléq rís:bcn.clr
lcnlhctcn rl;:l l)L]t!]u 5:ttI!
(ikkol ot's lcúL v.llt tclcptlLl-

e!fé[elü|ien !:l]taL1

3

Á ldtld' Jflll]iid .§ !rulnaraluin]n

heinni tir]rL].lakdlrellkke] tal.ilk.]tam Ulrane:en

ToLibLn

li.:nlg]

]].1t.NLeten iD!áL fet.. r]tc!). Ln!k!! a 1í:.si]!elel ii]rtetlék. s i: íl.kij\]
_!ó| s:attolhelett néhín! clLlrrrt, .le rolíl.bi urník fellírís:jl. ]s sor lerijlt.
I1rI l966 JúnN 6..jn ! i\lc:ó lLnle (Vl]nJ\:..l} ) !(.. 1] \:ínű !].i:lc]tlabail
lieü]Li e]i1 snét rú]]ln !írLcL.t, iiLir e]1l §Jll]l !rrl! ki;, (j] iijlc! b!Hrc, tnpé:
:Lrkú l.m: lernel,i a: néLánl edé.!!.crcDL ti]..Jók, t!lós:íniíl.!,x; uü]át
l..líl(i lálból : A lrgutoLil lelel ú.lg rrclr rcgr;trri]t. Jrlrn son,k |orrettútá]a tJi-is:ilíl]irl , 1999 de.eirh{at]cLr _ k.Iult ur!á]ris .]aí, s i be]eleníjk
Fnré. ael!.i|ék \olia]< a De]il l-e].!. ut.,ibó], ákiL. úg1 tiini]r. üiil.ii
].l.bái s:í\iknn liscLLk e lé!éi]eli].].,.L !.rs,il E:íLtta] nem rí:-, hanenl

s:eúnf!í:le,e:erő c!!tlJü]i
hí:h.j: _ l-]eik F...!]c !t.e

lil

é\ rirl ai.5tr,

isjfi ]rrriilt soL, nrLlor is ! re]L]k _.urs:éJ,)i
j s:íll , lLttak b. a c..1et, ! .kkol i.ldítótl ki

]

.
:.]nálaalrn egv úlab]: urnrLt, Ennck l ss:a nenr tenetert
é\ fe s:nl(r] n].1g Ln.ltaLítharrl drrrb]eLt _ uc,lancrLiaD lLll n9ú as a]ekú unDi ]etrr: cdri rill c.ijkeker. iri]l ili]h.n.lk.l .].n a leliil.t.n D,t tlliiLko:-

l

, .l 1]:i:l]clr.L minr s:tir\,j }1.1.i.kct a: emLékt:imal edtá]< át,: n]js
].)..!b. lit,:ír].n 1pé].l.iu] l Klj]!tilin,he!:! oLdl]ánáL] t]LáLl ki-. kelán]]i
1i]r CJa]*cl b!].rctenkel !!ill.!ít]:1k.'
\,1nJc:cl a l.]etek eglijlt .gralre]mi1 1.1inlitéLol ké|eJlek. h()"!
n!:!ag nk L..1t.ru]ele nr]ljtcg\ ]6aOé,rel e:elajü 1.1oll 1eIi!].l \.lt,,]g\iitt
a k.inlak Dj! lés:ei\.:],.r}ulLral, e slms:é],; re].|ii]éselrii]. \:nltan cLaj_
k.lú]tek,eryei k!Ltriritl!: trrtr.:ó ]elerek
Tolri]l]:i ko:eli. \.l,".It luLtúláh.]: .erfu:ó leielek ri]lijnl ar:.l].u,
Pe5t.r:5ÉbeteLr, 1Ne!! _§í or ut.e és I'erc:el \1ór rtrc. Lir:fi, |.r.el]i]:.n
a]att ílló t.rLi].ten (19]6_t]!Li), Sor.ksálon. : (jrasrlkor]ch lrcil,n ic:
i.lől.en \íarr Káí,l} ut!a) 19j5-ben::. l\lsónémeJ]l]en 1irl]h hc]}c. ie;
álsó,]éne.li n]|téntl. (. k.n1\ Ré!és:elilelijhe|!ek Alnnlé.]ein1 tirka|,
laj:a néc! he\,en i5 L..nutet !a§,ei kullúrjt];] l.rrlo:ó lcli:jbc|!.,)' ' . l!lanrurt
s:ilels]ennn]Llói ó5:!ki lratáIában, FeLsijtaqclr, allr, 19ír],L.aLr a Nrnr;eti
ML]:euú lirr iel luntegr }00 né!\:cürtrt.r lrglrjgú tcri]lltcn cq\ lseD
]elenlijs \ illi] l.]] u ]areDetőt
E:eL r lL:]r:írj,.rlk is : l actai k.ri lcl.t(k tclcPiillsu]l ]].lt.Nlctan s;onT
i]ss:eiiiqgésbeD tiLnnek !::ai. h,lgy a: l;;:írnítiLulk rliittr nliLsoJik óre:Le.]|,trl, l: ]órr! [..illi időkl]en. L]uLla l.i:ap,ij tcrulctrés:in, eg\' k,l:ei
l]ir!]ln(.:.I rró!!]et].iL néierc! tcnileteD, nás Dépek kLi:é l]es-Iitll i
r!t!,u kulrúIa népe le .: uülkoJó ]ré| éS Lakra e:en .elúLÉtetmhler\
t|]rr]{

]ia-]i]O al

]
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A vatyai kultúra idóeli

és térbeli elhelyezkedése

Váritos benlta.ó úlrLá:at

i

Idő

Kor

e. 1900

Ko!i

i. e. 1800

i. e. 1700
i. e. 1600
i. e. 1500
i. e. 1400

e. 1]00

r.

(A

Ké-

iji

]:álrLá,at egyszeíísít,a vatyai kultúra rerr:l]ete átterjcdt

oLdalára is, kb. 80-100

kn

, Ll!n.

fulsó

mélrségig.)

Ezen krLltítra Dév.]dó teliilere, Vatyapuwta eg,ébkéntPugl|rlacs haráúlran ralálliató, Vatyni Gyula egykori foldbiltokos biíoka yoLt, ahol Kada
Elek régévl908-ban nntegy 370, een ktrltírrába taftozó sírr úrr fel és
T(jrtárészek srertrlt e kultúra népe, neLynek városurrk teruLcróLr egykor suílláshelye volr, két korábLi népcsoport - a későnagyrévi fóldnííveLő Lakosság és
a iire-lepütt, keleti eredetű "kisaposragi" pászlomép - öss,eolvadásából jöft
lérre, é§ birrokolr terúletét íokozarosan rerje§urcrrc ki a Durra jobb oldalí
terüleréíe valaminLa Duna-Tisza köuére, me11, utóbbi ré9en nára. álláttártó
gaZdáLkodás kerüL elő-té!be,

A

népc§oport Duna meni] lerülereln - a régészeri ].Lrraúk negállapításai
§zerinl , vl.ágzorr d éler, Te]epeiken n.rgy száinú lakos élt egyiitt, s a
írozgékony vatyai c§oportoL( au egé§z kö?épső bronzko. idején sikeresen teP

keLeti és dóLi iláDybaü, egé§,en a Bácskáig
.l mai jugovláv 1r.llárig). Ugyanekkor a DunárrtíLlon

jcszkcdnck, kütönösen
(ncgkancLítően

védckczósrc kényszerijlnek a Dunánlúlon tcrjeszkedő "néSzberétes eLléDyek
kuLrúnlj.r" népeivel yernben, akik ellen sálcokkal, árkokkaL ne8eóSíreti

eódtelepekt ho.rak

'

/

l!

//

.

/;

.,r/ ., . /l

terre,

,,,/:;,,,rri. . i.,,l.,,!1"/d,/ ,4a. /..a ,ii,.1,//a"

A v.tyai L(!lúniho. tarto,ik Lnég,liogy - nikőuben földmílvelésiik tnárjelentős , e réz-ésaDtinion-LeLőhelyektől rávolabb éIővatyaj nép c§ak kevés bron.
n]t hayná1, Le8n]<ább egys:c.ű brcnzékszeleket és fegyvelcket kés:ítcttck,
kalipjlnk ](i ezen, s,áLnukra értékesbron]ból, níg a 9ehb ékyeteket és joblr
fe8yvereket szoLns,édaikr(il Vásjrolták, í8y á bron?ícgyvcr csupán ritka mcl,
Léklere a vatyai uma_síroknak. E sírok (umatemerők) jellegzetesége elsősol
ba. az !mn, az azt borító tál és a rnelléle helyezett kicsiny ivóbögre, a küIönbó:ő anyasokból kéyírerlnyatíüzérck, kicsinv. ékszerként használt bronzleme,ek és melLdczek, nclyck a dunaharas,ti le]erekné1 is előkerütrek, §
melyekről nagyon szóp éS szenrléletes - a varyai kulrúra LeLeranyagj]: át[ekintő, kópct ad P.ltay Pá1 (Pál von Patay) Korai broukori kuLtúríkMagyal
os,ágon (Frúlibronrichdihc Kulturen in Ungan)'ll)cnníi nűve, mehbőL
3Lábbi.kban idéziük.

a1

A Dma-Tisia lörenell hamókói ,idékein sűííiníardlhuk eLő matemetők,
ame\ek Leletmlaga ós tentetl?zási íítu:anegbhelősen |ful e§séget tiinlel Iel. E
teliilehe s:oít]ioió - Pest me§e t üllt n eltcíi ő, a. a Dma jobb part].§a i!
ámlúló
csopartat l.ét íégóta ismelí leLőhebúa La!übeá\i-vai]di .sopdmat
'<A
beáethe úlútkóúmleg,JdlnTínlíi,lr,i.s] a l.na],oslllsl kulbhánal< egenes flblalása, mi|eL És.ben közöi teíúletefl Aelle/<edilr el, Ú]Llmint a7 ?eÉn)Lípusa]l

l,.ö.úl több a.onns alaLbm található minakér llnltilíLb&n. , ,
Tahn az edaigr lelőhebei köül d laqdi temető az, mcl)neli an].iga kgell€€?eresebó€n
tép!üeIi e clo|Ort bébegeir, ez&t hellesebb, ha a csópütot
csopor' níl,en emlírült, , , (sref:ői mege§ lás j d tlrnllnáa1 1938,batt |clt, alóa
d sok6ódó lEbtek íigelmbeí)ételéuela latldi kultúTd elneve.és !ált ál,ianassá.)
A| eüig ismefi l.eúnid m]dgo/rban a l€g'onro§aül, steíebet d te:netőúríuik
1átssláL, Na31 íhalánoságbrza fi,,ltgds, néhd 7a centin.lt!ít k elerő, öblös umák
ezek. A ha:uk aLsó része, mel,1 elégl,cslenlen úg7íldik,lli1ü, |ekő íészeíélgijmh

ú\di

abk. k m,ák aL4ala tóbbszöí e|nagoLtaft bekarcolc nvlaklal díslten. Eg)
fi^iL matíplls na§jőóL fugegiei]( a. előbbiekkel, s e|n ibffi ter el, hag:| b,asá,

íekő íéslpinkabb b.lpas , mint !ömb alnkú. . .
temetőlmálat rcnas?Pfrnt táIakkaL fedlék be. Abkjuk eléggé.:úlcoz']tos.
vmnak cson],a klih alakú, íül nélkúli,ínébtálaL... uannaL ei]re: ]usonló,
,g]ancsat /iúpol nél^J tálak, ünebeknek arcnbm kissé beíeLéileLt Dapút eg)
uag:J ],it íül haalja át... kö!önsége§ hpo§ &ild]í ;5 előfudub,al.,, lgen gakon a
aqdi nbÁú síraLban a taittőumdkban, a csontok lwn"di íebtt eg ki! , egíúlű
ndk

A

A

lat^Jai csopaítba

tútazó íemelők líonz!íjegdÚk je\leg7etessége a bon7tűk

tű, püjÍöufejű tű, k]íonlas tű, bmetejű tű...

A: iL:o,cl

lrnl

latpereceier |tm; jJiirlílJl.j,-.jt.l. ü],. :
dlnlii cjli[gít.,, §,ri.i.l hi,tliNl.
Á Ji§r ir;lr litlűbllat, Leggl(ri ríibl 3 trllr glrlllis broni ríl
Varr-ar cso|ortlri tatoiL'; Ialrjrll(tl.r r.]dtg non ismcnnrl '
n_,..atpcrcclkr,

jrrl:r rali]lrllr

/jlAllJ trÁ]

j|/1,

lvlt elüe: ho::í lrhct

tenrii, hor:l, taLán é|p itt, várcsun]<ban, l]unrtcLei., mivel a LeLetek isen nagv tcnict.. s]].óJtc]!jlct.l (feLsőfalLl, TisltviseLirtelep) t.tjcscLr a| 5íí.űn

harasrin Len rolnu

lak. De LlcLt.

LL_rcn

beépitett hcLtciil.ti, ccntnüni lés:ek. s:erve:eí kuratáíól nril rrcnl lihct
!;i]. Eg! a:o]hü |i:to,: cg_! régi, ]eLentős brcn:k.li néf, e vat_ui kulni.il

lépének Lakóhelr,c Da|jaukho: ké|est nrintelv ]jnO éwet .r.lajtt

lorr

Haras:ti l.eltertletén volt
,\: e tertileten élr fát\,aL né| ulaLDa a: trtíjs:áDít.islnk előttL 1i. .::i:alrg tart.
]nikoí - ! ré,rés:et s:eLn|ont]ábó] neh-en neliejrhe n] okokbót - c n|p ura1iri n]egsrlnik, éS kulonl.o:ő ilánlDkhlL ú].hb LlímaJ._l rielek ]utL,Lnrt be a
Kár|áLme.len.e koliIő terúLeteile. j \,égel leinek a lra:ánkban nrl-itcgr
_!J0 é!iq lertó, !i!ál]:ó ]n.n]k.ri idós:eknlk

I1nJehhe: ho::ú ke1l tenni. erreLiire linlénelmi]e3 ieLlclithctctlcrr,
|,]!} 1iló]áhan mi is rljlténi, A: l:ontln, |ogv nirgrjábóL a-nos LlőbeD
áriál eI kúl.Seiket a] ekk,)r ill élij bron]ko.i en]belel, de nem r,o1t módjuk
1iil]l,é.:trk.i elíj]rere i, sijl, ten)elí;]k is hor:,i\ clail.gcse. !g!!ne:en idijben
i]iín]ek üreg, ell l6íii,í és r.t]ó;:íníiLeg tov:illl.r,ort!ló né| benr.nruLás.lra

.q

k(i;ijbl i idiís:akl.ól. i \i§knr ]lii!:akíból ]njl üs:ár,)san F ]óql
;r lelet, ninr korát bln, s r.lslc1,i:a|i lc]etek H.las:fin edJiq nen is

ier esebl

Ti]it|rl.]nr]]eg a ]h.n i\nlcn, Ill1,cl.bcn r: rJin:ijklan, e: idijs:ánítás
cLijtti l, |!c:le,]ben kér ilínvból * LivonuLnak |. oL) né]]ek e Kát|árnrcJcncc tcrüleiéjc, ne]vel vasból kLls:tlt es:ko:olkcl as ras iee,llereklrel
LcnJclktnik s eLiker r hltóna niLlt <.lt,ikat és s:litákat .rl]n.síl,
l kcLtjk ki]:éN,európli aiscL, !: iLg]ncle:ett haLtattL luLt,i..r él)e és:ik.

as:!k-nNg!tró] nloliu]Ltak ilt 1ra::hk terlletére é. a Dun:nrtúJ nagrot,l:
,rt íoglal]ál cl. L,jr e nir. ieg]eleltilse1.1-. ttl:sei, fu,.:siki]);pDntjirl és lectontosabb Légés:ttr lcliíhthei E ha]áDk.]n liviiL, a n,liÁLN:lüá as c.chors:lig
teruletén taLírLhatók,
E:err nél]Ie ]ellenr:ő. hoqr,

ia\,aikl]in n]ír lijlijnl.ó:ij rársadalLlr Lótcgckct

Ut,lbl.ua cL.ősolban a fálroai 1emeíLe:ési slkíllk unlnak, igy a
kólél)llél Dé! e8!!:crí ulnárefuerke:és ! jellenl:ij, és etélrés:egaDf..ck á
silüeLLé]<letek is, níB á triá!]rán elhenr!.s:n]ll É]ijkeliil.bek hamraLt a ij]:all
1a8r kíj|ijL Degé!ítcttsilkan.ákbá hehe]rÉL, fijlé]i;k rol.b nlétel nagls halmoc enreLtek. s gariugok a: i]l,en nród.n elkés:ílell siro]< súmeLLéki.t.l is.
ta.LáLLur]<,

A [c tri]rr,]l] - ákLket NnLlll-El]rir|íL.a! mtrr grlLkat r!n.ur[, tJLín
nlig Lilrlrcs ]nlflt e]fu_n]Jrn]. hrlgl nliki:biD Euló|a r.l.rrtíj..as;ét
lrcgs::1Llt:i!, .l K,i+.áLnreJe..él..]l vlir.sra. lrlltsií. .raí.lít.tt t.l.pckct
lótLcho:tak l]rcl roll :: e \ r\us.,k teLt] né[s.rl)í fin,áFe is a i!di]]esl]
GrtLén-hegcn. üelL .l. ]rl!.l] AL_lnk ll.ij r í:] Lésijl]]. e lóNaiik ii ine]L_.

ték -1.quincuLn ne\ét,tr].

K.ltá síFlkeL és .nr]trrlJlii!1lolka] 1\lhin.lls:1] lérré!élú)..nL
taLíLll:rrnk, cle a (]ser.cl,r]gclcLr nát igen,./\ Dlnjl !l_n]l]Nn, Li!\ lííl]L].,i

k.ltalkDak Lerfei]el]t ,].lk.lijaiI5cLk, éi i.le]!lede§e. lé]]lékjl, E: yl],]::nriíLcq
!-:cíiLggt:al,h.c\ r: AlialJ.t:feLeáDú]!-lis:aLii:élekl.rüí.c!) :trt,
tén rxsei:knaikIel, rr,icgyrclckkeL renJelLe:ő iéi. i s]kí],j]. L]1.1]lili, riiLt
keLet teli-ll lromu]rrk L.c n K:llpát-nre.le céte /\ s:hik n.nl:í,] l1]\|!(1|
v.llik, s l,]res selegl][ ú1.ln.t.s ere]ér Dlre].s:, ]]el:iN ni!\Lilil} ]s nj(g]V
merhette. Héridr,tr:l: r iL t.]ltanetiúrúrklí]l]. r(j]UkúinlrenJkí\illhJj.]lJ,

.: í]].l meslelirn l..nrni tu.lar néplől.
s]kíli k.r] l! niraLt ct!ijn]lban le!nÉlij]khijl iin]erjiik.

]\ s:kn,r n]in (iif,J

^
emliliÉii:
iLen] \:!r!.Nk,l.r.lt áLló:.| ] iislij]., il]ili]ik.k].i]Jí\:íie,r t]r!n:
lúkl.k. Tenrellef,iri .;okÁnL]< aolhrn újr e]rérne]. . kfiít,bi .afeLitajl,
Temerijilt]en cyjrtl,á:as és hanlas:tril,,. \irljk .g\!rj!t clajü u]D,!l. :'
s:i ir ,r k ir] le ]e t.i.kcl DnJedJ r nen tr l.i lko:tun| L i]]sagiink t.ru].ian !ng!

kilrct]rl

1rilrrti]:en.

I y romql

kor emlekel

A rónaiak l KL§zrus elótrielső ü1i'adban jclcnnek meg hüánk tcrüicrén.
felé törrénő előrcnyomulásuk so rr clsőként a Száva voD-

és délűl észikkelet

:rlától délebbrc élő illú-dalmara népet igáuák le.lr,') Ezt kalvetően, Kr. e. ]5-

ben a sriDtén iliir népcsoporthoz tartozó löúsetj a pannonokat vonláL

í.ml ,r -3,1 l,eloc1,

ilo lo,, o,a,-,,i"

l

a Száva és a Kulpa folyLik találkozásá]á1.

Toválrbi előrenyomuLásuk azonLan csak néhány évtized núlva
kóvetLe,ik be, amikor Augutu császár kialakítja azt a koDcepciót, hogy a
Dövekvő birodalon hat.iHit a nagy folyók, íA1, a Duna vonalára kelL vinni,
(Nemcsak l4agltro]§,ág, de a nái Aüsztiia é§ a rőlünk dé]re fekvő orsrágok
rerüLetén is.) E íolyókat pedig szilárd római feLü$elet álá kell vonni. Ezt az
elképtlésr nelré: harcok áráD, a panlronok végleges neghódolmtásáva] s]kerü]r is megvaLósítania (nég akkor s, ha később kó,e1 egy évszá,adon ár
ralá]kozUnk fetkelé§1 próbálkozásokla]

)

l}]

.:'l't lazi l+

,

",/,/l,

Ug,anekkoL Auglsnls lróil.]] s:ín]ir..l_!ln |,]Lirikri faglcrLlc|É(ef is ha!!on. hlgv a L.roli,l,tn;k Euró|il]in mel] lell maladrri c:cn l];rlrkulr iol_rami hltúIni kij:t, .nn] .]f ]s ]e]e|(elle, hogl DLLnalraLa.;ti ti.sége - nnt
syo:an a Dunjho: llnr:l:ó tcrülrt -tilbb irs:rjlJ.n át e launi ]]lr,]Jijii,nr

niloLla]jo Lr hn,rtaLlan is lónrlL tartrnjnnrá Lett. rrsrnr,]ag
siíriú] Lak.tt PaDnln]r l]urra nicnn hat:iríLn v.lglcg le:íl;nak mndeniale
Horv

a Duna

h.tjrcra r.DJ::.rt, r;rni! i mcgnc! e]ésseL L nest alakíromk ki, E: clíjbl. c;lI r L]m! PnLlDónili. a;!; ].]]b o]d.lj |ill]án é|ú]rki,
s neLn nl,últ jt r
)ón, ]. l.'.ar]l., llcrt a.;uk*lg úg! Liránte, elődoket
be

tolés i kisérlctct, cg}

(el]enelajdóket) a|ít.rk,li |l L-]unr |al ranr

A: tlő_r:áDitj{nL s:crutr

lllalál r.

e]sií s;rta.]]lan ug}ánb

, kn:Éle!.!idől.en

a

rólneiek elíjlen\.nu]:nílal á dqnaLntúLi (|!ru]aDi!i) tc.ú].leken-e.ri' ít]ebL,
]i,\ is n,)n]íd nép, a.?jlDnte néfc.o|oíeg!ik t.irs., a l.r:]q,-.L nr,lnuLnak l.e
. l)Uni.Tjs:e és:aki tciilctél. és I len::t i té l-récébcls, nligs.jllla e Duna |al|i i lés:ér.sőr a sJgctck.t (Cse|]eL-s:i8er) is, brakclőJrL:.r rónraiak és e:
elk.l nlé! elajs Llnrilló áLLanot aLkorcl, a \lars mcnia! iL Ti\:e v.naiáig
el,jlen\.nrúLó .jákok k.r?é
A ].:ig.L s:tl,et]|.ei D.mád né|kén[ eí! na!l,.)!b !é|, ! L]CD ;. Kiryjn]L
ki]]l] \:lr.rlii rrép Lelnl,ugata1.1.re eli-lren!.N lf n :se rc,ltak, A s.llllar;,
l.:]go]i r ikln li_rrseik ki.:úl i rox,)l]ín.l I]]i.i;j és:!kkeleri o1daián hclrc:kcLi,
ttk cJ, A még lelerel.|re fllálh.ló ilán,]| ]egúlla.ltek !é!l s:aLlLrjstcrúlc,

A j!:ig1:!úrJlák ha:.lDlban !: AjIijLli)n dóttáJ ne!!átLittlrtó, J..gvbcr1
]rJr(l\ ].\,t. né|kéntje]en,ek nre!. lijle! íi!jkkel haLco1o Ll,asctr|atrlk
lcgnkíbb téLtlilt,err ieúe$s:el .jl].elrek . beLi!f.ft Dunáli. j gl.tLo]t.]
h:lbolgattrjl

;r

m--tlteLerrlll rón]ij

ari!n].]lt]eli ]ik.ság,]l,

IínJc: r:t ercJllénre:re, hig\ . r,jmlitkn;lk i,lglri]<,lnL kelLett l la:Lg,:rmatrikke]. .lki]i.l h,)l bé|a. cs:L.i:iilkcL. l.ctcll,jlrr - ha r IrodaL,nr
.'r.ickc nagr,ll úg1 knállr. h,lgv c,cllJbcn naL:rllalak ,1én::e1, ke.trenénitkkci csllrpítotti|, m.í;k,lr lrslnt latonricllcr]ls.|i\óklal, teúLetiLkle

ha.liíün]tli.r] .\,lLlc.ítcttik Lc.
]]ien lelentő.cbl. hJdjiLlrtra, Lnc1\ hoss:a]]1, i.lajr. bé]iéllerenlelt,
iőS].imatás s:trDt l74,]].D k.!üLt so!. amikol a larD!in]. lcgvaí:lék és l.élére
kén_!_.]elileiték ü a]í.i1.1i teNLelen éLij s:am3n ete.teiii Llai..t a: s:i]!(J\ég.,
seiker"'| ;kiknek a bókeleLtétÉLek éIleLüé|en nem cu;.rln e Julai prlLtril
rílllal.hrr keLLett teLcpeiket !fs:a!iDnitLI.,]e Lii ke]l L]|iI.nL ! Jlltrr ,:igc,
,ekel ls. L]r.t biaket e !óLneiak s:álLták !r.r. !kilr ekkü éi.ít.tt.lk Ii t.lrr(]§,
nnc_r,llt, erij-.el.b 1utril rrreLlti elij.ldé és ]relejkeJij\,án]ssí e lin.álrti tasaga,
teL s:enrben fetril, a: liLns:iDiiLe! dunii ínnenij flrgaldll,al a]JrkL:lt
(]im|óní. (á ntri \agltatét]! ajiét).
f .;ctctt

/ a,r!.

A|!

|

r./t

t.l

nc}iícraí.ltíborró]rilúik.r tailtóncn irlisok) A:, hogr e Lér erődtálor ko:iLl
Ln.h* tllrilhJró P.slen. ;l 14rn clt 15. tón|l is rnclv]L \ olt DUnaharas:rináL,
\ltaiaDn n türt!'nas:ek kll:t, Eqy a:rDblD bL?t6] !: c],iidlahor kii3élitrk
térsé8éL]et] nicga|iiLt s roruar rriég a X\'11. s:á:a.lMn r lilLi,Lhetijt rolrrk,
anrikor lv,larsigllu",.lh5: s:lirntáSú h]dfilérnok és illlF]:i író ]ó5:letese.
ieltérkép-re á DuL].it, a, a 1árottakát nj:|án is megórckített.

.É.9,ta.

]
1

1

(l]llini!j li!.;lr]l:ill uólgli lri,jnj,ji

{ larki| eq-éneln]íie]1 l]utaqa, hlgr, a Duru nf.lkat !]jtji1|, eg\niv
:.ll §:cíLbc]1,.g}rés1 NrgrtótiLrl_Ál]1rtiah,a trrlségabcn, nljsla\:t Hilirsrli

iljli]it LótruL .j aílsi]nc,-.l t|lLrjLMtók, ol! tenrleten, ai.l e Ju]uL aLtk.Last kön!,
nr Ltij lrcl-L. slgctck vlnnak. S birrosn fehetij. hogr e k.t cri ko:t
lcLcslcrlchni Lit Ls re:er. rlllvct t.v,ib]]i kisebl. Lííoü]l,ok is fé.lt.k.
TiItan.lLnl jlJ.kcsni!, hogr s:tnte ugtane.en a !.nal.n épüLt n.g Dep
llnll]:al r: i\llr,s út.r két Jurrar (a naq!,dunai és sor.k".á!i-]D!-!igl) hid.lál
l kit tj]rlL rr,nlaL, nrrlrcket t{ál".i!liús n]é! ]elal, s.lnos, ma mfu leN lÉlhetijl tel. L.!ir lvlrNlsltrb nlonín minJen jcle.li:]\ n]iglil kijzé}rkL]l!ú]kot
e]eri ióLlm]:i lei!:is n.senlék_r]il lól., Itih.r Fli,r]\..:.g!ik ]e!ismeltelt]

|É.li! ieLiegle:te, hosr iili_isehl] embcl.]. útrrLnir(,j$] n],.mín raLáLt e
iiL[ telúletén elr Dlg\lbtr, temréskii i]i|r;L] a|i]lt ]lltJtán\l.
E:eD etir.llés. tilktrtat,tála t..rténrÉtlé\i'trL ]\ _ tlen] it eledjnénrlelen .
Ecl iLrcn aaü.sitlisi kisérle(rii] .:,1] .:l\. i BtlJalresli 'fi]llé.
klltáta]

r.róL.ri]ko:ások,

neti illú:eunil.xn t]lfln,rr ké:treos ]e!\:el: N;l!\ t-il1,\
. /,,.,,."

,t.,.",,i/.

k,riló lé!és.e9_!

tudósítása, miszerinr lóbb kiilídlL]i é§

magyü

géssze1e8}aitt ]9r,9, s,eplern,

ber 13-án nregtekinrettc l-iaraszri egvkori rónai castnnánek ekkor még

megLévő maradványajt, nelvek "Soroksánól rlélre, Soroksár és Haras]rj kö:t
a? orgágútná1, Búdaíok alsó végéVelcgyíonalbm, a Dunáról ] 50 inétenryirc
cgy,,. (olvaslumdan risz) ne]lert táLáLhatók."(ll] Á ]eLen lévő !&lósok egyike
lc is fényképezte ezcket (Sa]no§ a fóIykép nen leLhelő ael), Ugyanekkor. e
lcíLásból fudjuk - az cgyik]<úLfiildi (néLneo rudóS kérelkeden a castrrLn róna]
volciban, de a ]eletck, ho§l ven percnes tégla és a jó nalteranyag őt is meg-

A

rlonbon 1evő építnrényta IeLjeg}aés szerht ez idóen istrillónak haynáltírk, és elhanyagolr állaporbarl volt, A íeL]e§iés még rnegjcgy:i, ho8] a násik

-l d, -, 1, i ,l a,", yo l
két világháboni, vagy még inkábL a má$dik világháboru vüa!ában e
naradr,ány.nyornok végLeg lnegscnDsr:]Ltek, A leggondosablr kritatással sen
1eLehetők iel, noha nnrd a Budapesti Tórrénet] 1!4űZeün kutatói, mind
magam is ki]lön_kulón, többször iS vé8illárfuk ir re.ü]etct, 1rátha vaiahol,
valanilyen íoi]nábm felbukkan valani nvom,
Eg1 bi:ros, a róniai előd vagy cúdtábor nem véJetlcnüI ópült épp ezen a
]relye., Valós.íDűsítheiő, ho8l iir, Dlnahnraszti naga§ágábm kelléá$zott

A

a

DUDir-Tiv.r karzén végighaladó akkori kcrtskcclelni ílt, nelynek északi vógc
ottDi eródlábornál éfi \,éget, é5 A.]Llincun lelé vift ár a L]uDáD.
De ugyanezen kereskede]mi úmak ii]:,

PestnéI, á;

Dlnahárasztinál is átvezererr egy délcbbi
leága.ísa (ily nézette1 és véLeménnyeL a

forrá§kutatások

sorá]

ralálkozr.ü1)

Canpona íelé.
Vi§gátérve most má! Diocletianls
térsóget renderDi kívánó tetveLre, annak

egy násik !észétképezre, hogy

a
29,1 ős/éig szeinélycsen is
ltt iartózkodó császára békekótós részekéDt lómai segítséger i§ ígé.n s:a.natáknák nás, ó'ket támadó népekkel, íőle8 &

Panróniábalr

ó'ket ésuákrói §zorongató gótokkal szemlreD. Srámos rö(éné§z §zcrint ezeD ígért
katonai (é§ műffiId) segítség keretében
épült meg a 9a.matá ó5 gór teúLetek
liatáián au úgynevezctt Csorsz-árok,(l]}

mely ahhoz, hogy cgy nagyobb gór

]:ánadáSt le]l'ogjo., mcgállítson, Dem

volt ugyan elég eriís, rlc ahho1 lúgy
.r''.",,". 1,..,-/,/,,

jeLe::e a: eserleles tánaJókn;k hogv .r ::aLnirtírk DuDJ_Tb:r kii:i h]t.lllit
ear harna.lik rragrlratatom, I{óü.l rs lalaLrtjl1:, cLcgcD.ló r,oh,
A: ek]ról koli_.tl |éke és rónrili 5cgit5a:, Dtr.letLlnus életéL.cns nlíg a: rrin

rs L.irnlrLLt Késajl.1-. r:oDb,ln, anikll a
gvcLlgiLl. n s;anrialík nels:eqik a békét,J 2 ]-ben

l,ínr.i hir.]l,)n] ienllálh. (.rtónlak
linrJ

i

j É len

lér l]in nón

iá tj!] 1

1lír.llJn!l i1(, l\lnihiri\:ti tirsicé]_.en átke]nek a Dlnán, és melránn.ljík !
ni1.1cll.n le\ií !i:Jal] a]ilútoLrát. TáLIedásUk D!nih;risf,i lérsé!éhól§iler.
lel indrLl. Je ri-.\ ]Jesen n]egla|ns:te]ják, hoqi lt,ím.] lnég n]n]Ji! eri_rs, és egl.
e!! l]e.§;l|ii llón]il rerii]itaIc Den Dilal l]ijnlet].nij],
a.nslinl]nus .sís:il !!}.r.§ a ]]éke mels:egése n]i,r11 e]érke:ellnel ljl]. il:
iJijl. h.g\ e!! .;lg\llN,.:ila:iollt haJjírilot úlJítroj1il s:;l.nr.]iil ell.j1, ''
lgr aalL|llla ljlj!,t:!:1lllas:ti téljé!él]e, ] ]..lc*.,]elfui ű1 \.n.l.jn ljtkcI r Dunrill, s r.úgl!]lalu.ira a: eqés: Dunr_T]s:r Jlri:t] §].rmirli lerijlelÉ.,
.|]L JaLcn, BlnoLr]:il]il (Bnn.stoüál. Dri ]!gos:]j\ lli l)U.i,i:i|ls]) iél \ ]\]
ilL r,ju!i tcIiilclr., n]iIa\:l]cD jeLenrijs s:áúLi s:ilrn];llir logll.L e]r.
A lu.l]rlrrt.,t a kolíL.bis;e!:i éses ris-jll l]cqú]íljs. :ír(. ]e, h.g\ n]ll!
tcltitelrklrr1,l]llt1.1lncLnisüeI]Lik.\nnj]l!trrkjbb.ncnebhenr:tlíjlel
.],í. kir:.l.Ji]. tl JuijntúlL LJnrai, de egrl.]cjiílcg r Llu]ú,Tj\:iL ki]:i s:lr .t.l
]sa trijiLn LlrljaDis ! róLneih.lií J. l5:llnet,iket Ls ráDadar sótlrk ileLL.tt
nr.gr.l.Dnek i KáTiit-mecen.éI].n a; .lsaj huL1 .!.portok, s R,lna kénrte.
lcn,kclLltLen a 1_.éke keJvéérrprlrn,i,rrtl tenrleteket engedDi át nekik Dnt
'!:!f.t.ógeseknek", akik ar,]t,in '\:i]jt .t5ares]]ijL" erfle nkall.b !: egas:
l|lí1! unilal \,,ilnak
,{: \l. s:ri;all.an a hunok l]e.i:ij.lit i]htjtl Lk. 1t!r!\:tL t&igc faglcg
likcnil e rinaiat ]ltiolrása iló], l l,]\:i]dn.5.triíLlr,ckct p-crlig Llár l hun-

L]mti fis:.D\ eLáluL,isa hili.lj::. ntcg Enntk rjs:lkónt r Krirprit_
ncJeD.élen éLii !é|ek - L.':liik. Hll.tr:tL té§é!ébenegr eig torál.bLa is

né!.c§llrtrllr _ rilr LJcsen .{ttila lleLnu alá keIúLne]. ". e
huok segé.lcaparan alkr]ljj l, nlíg !a:^L]l Lerihnek i &jlléneLem s:úl|aJáníl
tel]e]hetii s:amata

./

a

".,,,

/.., ,",1,:/.,

A Kó]úhtd.nLt ltdrr]\ó triil"k

d

1rnal ó lidnE!4Jdnt idinla]tlrdn

.l ,.,.,- /., ..ti /,,

,9ror^oro

és népudnlarlas kori leletek

Dunaharas7tin
Dunahanszri legjelentősebb, ralán még:r vatyai kultílra iclőszakának LeletanyagánáL is gaudagabb lcletei a Sarmatir idős,ak]róL s:ámurrak.
Ugy tiílrik, e §Zennatjk cgész Kálpár.medcnce-beli történeti idős,akuk a].ü,
az elsaj századól aZ iilijdik száradig ]ele.tős szímbm éltek nrnd kozségLlnk
téIségéLen,mnrd . Hans?tiva1 haláfu§ iiföl.1i Léveken,
Itteni relepeilr, tcmcúik e8] réüét.l Duna-Tisza-csarorna áSásakor laláltjL(

ni§ik, i:Lgysli8lendhen k]§cbb, .le naA1,on éfékesanyagoL rrrí(.lnazli sír ! vélcdcnnck kösiiinhetlc clóukkanáSát. A Legelaposabb, és
meg, Egy

esetenként gazdirg lnIn8o]: is rarrir]nta?ó leleíeltárás azonban az MO-s és al
51-e§ új út épírkc.ósckor rórrénl, irmikol a Bu.lepesri Törréneri Mú.elrn
küiaó] még a ténylcgcs útépír:éseLőtt yerve:en Lelefelrárásl Végeulek, és
kltará§!k anylgát kiilön kOnyvben is ncgjelentenék,l]jl
Né-ük c.ckct a lcleteket negtilál,íSuk idősoíle.djében, Az első lclctck
megtaLálási nlőPoDtja 1848 nárcius,iDak ülolsó hete. Elről - ntegt.rlilisukLól
és a

Lelctmentésrői - a köVetLező

jelentés készijLtj

s2aímata és népvándótlás kori temető

"A Drrna,Tl:a,csarorm irl ?poni Vzetőséte íBj cins 27 ,éi telefunan éftesítctte d
Régés.cri Tárdt, llog1 a dunriarirr3 csarorna ísdjakaíe§ csc,n&)á.ut tdkltdk,
melyet nellálrletei is ,olfdli, mádjedig es] bí.fiz íibula és c§ ltrsste]€rcúlle

A

Lózbejött fuis,éd íh.tr.elclt midrr .san 11l. J 1 ,Jn 5 zálltmk ki, hog| az elő.
íaíauL^ Lölúlna\ eit ds|L1|.uk. "']t'
A lelőhe\ a1on a csatcl:ttts.akaszan lm, amel.\ Dma]ralasi, I,íÁV-alsó m.gól,
táígJ

.

lóheb^től lérloúlbűl kb. 2 kilomitere t]éllclete, az e.lka1l DmaaleúeL jel$
inso,án]o§ re,nler e3) liiem.Iked.ó ft5|én klanhaú. Axití talált sírcL iímJul$aga
észd]o1,Jtlgat-dél]Qleli. A?. arlligos sí/mél)légó0,70

Alatta].rnok eöbenÉk:en€t

a

sííol,

m, A Átrlmt

cca, 50-55 on,

A1 / , sír nellálrletc loh e9 olanlt lehdjlítaü kéüdgú bnnúóüla, eg] tldsslc,
terce és eg1 roldtlolt lrenglel gorúóal.

A 2 , s6 meLlékbte eg egíiiLű sülke, jól Á::apólt kncsó a Iáb Í'cllíjl, és ebből
a sftbóLk n],LtméE clő, közelehbal meg nern baarozcltt hel)íől, e€] /óíq Jl cs) ló,
.§onl!ár e€]ll, rás:ei.
A J, síróól{]íló.É] li6 piíó§, iól 6inloh .sésr€, é§ g]ancsaL ahb mellől eg1
1násadik Lóíej is clőkeTúlí.

j]

Étdenies negiegle?,ri, Áo9 a sírba téteLmóája a ). sftbm elíűt d s7oLÁastól. A
halatL a c\onfuáv szeíint ülve uoLt eLtenlerue , aho9J azt d mmk^all 6 mónaúk.
KéBégtebn, Áo8] ]óső sz.rfratdtemt(í lm e heL,len. MileL d tLqábbi íijlal.iemeLésl ,ar íeltétleniiL számítúfunk sftaLía, d 1íln]<rlkto1,. slemeL tüíLsa kfuá-

Dr. Pűducz MiháL1"
Ezt kövctőcD,látva a? erednényeket _ ! ígégctitá. vczetője lcVólLcLíordult
segítséget kérvc az akkori niniszterhcz, nielyltn a kajvctkc.őkct írt.l]

"Minxrter Úlrt

A Dm-TÁza-csaíaíla rlrrrvrÁaras:n
l:.o:ben |,zső

A

szanll/l

tEmeűnek eadig 5 |ftját

dstul,, feL,

ÁÁa

s:a]<atánál a rnlnldsoL §atom.l

temettíre bul.kdnlaj|.

de a temető

mgobb ftszben

a

m4

ezután

kifumdó c5díDmúésllnlan, résrüen iledig ollan terűbtek n, fiebíc a.
cs,lol@ töItése keín|,

épúLő

A

D!,m-Tisza-csa|offia épííésilezetőségéftl< megútő tdno[dtásd lehető\é teii
hqgr a temctő azpn sul,asz:át, mb az ezutfu ki^mdó íés.beesil<,
twgobb álÁa7atol. űüa;,L rugmentesék. A töltés dk lzíúlőrésx azonb@ öíök
időt7e lelrenddbc me§ d s7!1l,klínías színaru, ha a csattmtaltést felharyják.
Miután a sziban íaígó t mető ÁafllL\as jelentősége T al a\ eadil fekd iiíal.
aL4)ján iÁ ru!::Jía énékeLlÉtő,és mi|e] a Dna,Ti:ia-c5atama wetőségének neín
áll mótLjabaa emak a tuaLemel,. a íeltű^űo. .ú}agi seéLséget n,\ú]tni , Mkílnk
bme kötelességtiBk e íelnlenés.ótkutllttt_sa, E.hfuall he.el niitlak És 3 nai§?.ímos fogl!,lklztatdsával kilihető leme, kikuk árbgosat )5 íafrntfurszünbhí úle
aLlPuI ez a nunka, bele&fue az asatóst !)ég.ő sldlcnrfol§eh LölLség€n is, 3000
f aínttdl eb éEe.hető bs.,
Méb tlszteLettel k&em ezúL Minislerufdr, io8]- l1r €en jelentős fi:l'.^l<] el!é§ésél
a jeLzeít 3aaa ft Liüal^alJdl lene lehetőaé sylnm]§a.

\ianl&kÍa,

Budaben, ]918. árnlis 17,

Dl. Ottuto)

C

A

léEészetini vezetőjc"

:Jul"1

v all:ü és kbzoktan^üg)i minisztmek!

A

levélre a válay nen ismerr, de valóüínű eíednénnyejjárr, nelr az á§arás
folytatódoti, ós dr. Párduc, Mihály, nki n s:armata kori LeLerek egyik Legkl
válóbb isncrőjc és íeltáró]a, nem is tévedett annak ]elenrőségét ilLerően.

Alig két i]ét múlva íljabb 1eletekrő] érkezik hír, neLyeket ugyalr küLőlr.kúlön
,a-,"l l, J, ._ .F8- ,-, 2, .i l"lÉ,Éll Fp- fL, , .e , -|_ ,r\ -,z e ,-úi"ob
kiszállási je_qyzókönyvből.

/.,,-.n,

;,

"./1d,j|/,1,1,-

/l/,l !..../.,

r,,,,/,:"

leLentés a

ú,]i]haí^zn n+'!ándo|b k li t?netíj 1. szánú sííiának

íeká íufuóL

"Áfulis 2,án

értesítésthdPaü

|'

u Tö#neti Nlúzem rigdst€h táía, io3]

.1

Dmalwaszti meLlat ll8:eft §atom&ísÁi nmkáIatok soún a1 e3liir nlnlr/s
ísója embcíi ]..apon:Jába nd<ö!ött. A lolon).lí lír lör€JbJn fur Li§lbb lennósliőlel
úk Lna],M, Csaréptarcdéke].,et Á tahlnk."

"J

ellnús a tlunahúa-sryi néL,!ánd,.nk§

bi

5

.

száfui

síl |elílrásáíól.

áp ilk 8,án a csdtamn:,űsi mmk.i alkllmá dl nffit .lólieí'lll e$ síf, ,1 sí,
ésílD:-wat iéJLeLeLi. Hnss:_a 260, sláhsÉ.qe 0,7a, frébsége] ,6a métel.
A kaparyától60 .rn-íe einyLm.r, 80 cennmátene oasiél, Níégkjrei.bi] d:
.Ícha:, a lábtőcsontok njéklxn 53 kúlönb.)ző m)dgli (tdír€oI ál Loí.rl §öns),
1843 .

nó^_\a

ralrzrnint laon1 gomb ls slrl

,,)et

ndral,!áí,"l.)L is előkeliiltek "

Úgy rűnik, az e sílban eLtcnereú szenóly jóva] gadagabb Lchctctt a többieknó1.
Az ísa]:áS iii nem érr vóget. Később tovább folytatódott, é5 nég később e
teruletről 6-ú] 24-ig száno^.a újabb sírok kerü]lek clő, níg végú1iS iúniusiq
rt aLaL re ,
lga?, czeD Sirok legóbbjc bolygatoü sír, s jó néhányn.1l található ily jelentés,

J8

nurt például a i O-es szl]míl símá t: "A sír t!ü.§en /iIltúlua, ki|osztva, semmiféle
rés:e nclr maradL a fulr-án," Má§ esctbeD a jelenlés .irról szól] "Teú€s, jó
álldporú, 3 á,s e]el meji .l ant!áia kenilt íeltáJíru, MelléLbte nem fult."
lgyasilok

köZel |ele csirkkisebb régés?eri értékkelbírt, dc a régésuekeL JLiré§zr
az esetenkéDt jobb leletanyagú §írok, nint péklárrl a 29.es s:ánű
sír anyaga: "A ioóö ldr mentl kettétört brcn? kúieftc, a melhn úmnl ]<apocs,

kirPótolták

rLjo,," rtí,6drqö''
. i .,, 1
|, | -r Bo ;,,
vázat, eli]st csalot szílszoríró Lemczel, bronz csiingődíszl élemszeíű, kerck
leine,ből,.z ilsó láLrs?áLonsok L<:rgylót, rómaipóDzérniét találrunk," Hasonló,
ko.negh.tározá§ szcmponrjából is íontos LeLeturyagú Sfu voLt a 26-irs is, aho1
a vaskés és vascsat, valam]nt cdénlek meilcn egy Dioclerianunpénzérmét is
raiá]rak. E.ck a leletek - e L]iocletialru5-é]mék - egyérre]mííena L(é§ő s?arnata korba hclyezik a lelereket, a 280, élet követő icLókbe,
A Legérdckesebb 1eLet auonban mél]sem ez volt, hanem az a bi:onyos ktr]cses
LeLet, nrclyct Laclkó Bé]a dunaharaszti taDító ralált föld]én, s amelyrőL a
későbbjekbcD oly legendák keLerkeztek, nr;ertrt e. egy irvir] vczér sírja
]enne, rendkívül gazdag aranvklicses ]eletekkeL, Ez §uámos, Harm?tiról
készüh öss,cíoglaló DLLnkába is beLekerü]t, valaninr róhb §Zakdolgozatba N,
',
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idirl Miíü§iL li,óllrlóí4ilon

]ulonló {ürk!
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Sajnos a valós.lg emél valaniveL s:erényebb, A Sírt, bár az me$ze nem ]elentékrelen, a Bud.rjes]:i Tólténeti lvlú:eum .égéMeinem aval kori,lranem késő
szarnata kori sínak, és nem iS vezéri, h|nern c§upjn kincses ie]etekke] rendelkező sím:Lk ninősítették, de erróL álljon itt naga a ponto§ ]eLentéS iL]etve
1elentések, leíráok, mivel több feLjegy.és is kés.üll
a) JeLenréS á dunaharaszti Laczkó Bóla íóldjén lcvó §zamnta sír feltárá§á1ol

"Dr. Púdrcz Mi,aílr-.ól, 4 Mag]dr Tóít^eh Mú|9um RégésietiTfuMak

qe|etEéűii kdbatt utüítá! eítelmében 1918, ücember hó 11,n Dlm.tw,il:?,liía
mentem, lú§J d laclkó tséb alnahaíanti tülító íóa]én lalált 5íít,nebbőL Fdbók
]ózseí íakmmás a nllt hét íaljaman 3 dailb alaDleme{ é5 embeíi lábsúl,
a]
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íeilájm. L. ts , Jöa]en, nlmpaníuL drnuL haút eéle , & hiz déli
súkától 80 nét í. íahltdm aiL a hel.jet, dhol !" sumdi1. iíí1."!]lkcllútyoLnall.nni
Fabók ]ános eLmoatáJa aldtjdi & lábnfucsaníak íe]rllse slerinl d sl'T /tlil,áséf
l,enéfoe drl é5rakn_J,ígar-déLl,lLcíiilü)únaL úkLtm ) t j ,űteíes teíűlete1l
.sónlol ísótt ki,

nle!<rúlelí a sft Jeltlíí\d.t,mc\bea azonbm a fald felJc,rgatatt wlta niatt a sír
seflníi jeléL ienl |.uenl ésÜc.
A| elnonat ewial a flleg^.lt sír ].ij:.|én, 1<b. 50 cnvíőL .öL] paíú.a:, l!1po5
]úi]<a keíúIt elő, A 5íl é\Ultqugaá oLáakn, a|. és1llki |onüóL ] 2C cn4e albtíe,
j.t uíáiió aíú,\Iemei Lelnlt eh 85 cm né\ett
Ar .ísa.ó' né! r-§:ngi,ől l.ó1,./ a. 1 ,1 ,la m mébe1l le!ő sóaeE s7ií{baig mft l?nl
1)ak

Lelúlt elő

,

A sííLöreléúen, nin,es]- J0 nJ$:.lmjreí.r teiiletei

néÁlín] iríongoL ás ndi.A .\ eftbet ídkLtímL.
A lelereltel fulre8]-ríj.le i1 múzemba bekzták,

Íelszíni8]ú],á5t |égdtle

I\ , Müe) Káaáí Enin
mú|éumi§aliJn?k"|"l

Á dlu]illa§atli

]= úveatÖ.édékÓs

§zA@tg 61. fekvé8o.

lill: ., .]ii'r

!Ázri .6alóp

4_ á 14b6zÁicsontók féiwé!€ Í'a}ók Józsor sue|+}t
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].Lná mlütri rujl, rub ,únLBd

n,, l,,,-.,.l,/,l. /,,

l

!' n

/ :l.,,.

í\ b?rufutja a

/.|,,,,.1 1,|,

:íít

b)]elentéyészLet a már re§ZLereiben kózölt, ingyobb s:unut. ko.j temető

feltáíisi je$zlrkönyvéből:

"A damharasrh, )8

5iíból álló, ]űső szarrnata te]net(í igen jebníős keűmidi

A l€fi?ó kjpe.I?

slorurédságában btiilt elő eo iolrgaron, a8lancsat liasí
slamata sít, mlye/r me llékbtei közt fi!-)elefte méltól.. dl tlú\leme*ítyés.Ií
,iíO.f§:af,,a§ í.j é§ di 1l§dncsdk Fések Lec]úiujú, e§fiaí nlaöiő áll(ltakit ábíá,

óa,o..: Páfd!.r MiÁ,il,-Korek

]

ózsef-\laq Kádat Erún"'a'

c) Eien ]ri lJes kletről mág bőwhb é\ irymléllelőbb lcíl^t arl Krltencc/cr Fercnc

].t...,."." ot. -athl!.-t)ru0. L,.\a.

)-t11.).e.) a

általafelfuttxattfonisok aLaPjmakö,.)etl,r?ő]et ftill: "ug,jdne].Loí (j lr, í siíj d_
k1. ]aíi íeficíő íeLd:NlítráTd utdL) Lüzkó Bé14 Lúlíú
íöklj{n, innen /ió. 600 n-íe /ié5ő
s.lnnut(l kaíi .|tül)túEJdkat útahv.ó m&gílíJos sírt blLdl,, íe|, Emek st)n:li
kelúk íelsínle k& tlmahban eg rrésell rcchni'ú!úl jtésrrlr oranl lcntl, nrelr
l.iíam, q_\m^t ll!íEető álültat ábáUL (LIassU 1ó,8 cln) E§ afdn] h1ncróől
píés(lthamLo],jlé.eíű áLlatíej, aagddl aílurnr|]al, ]cíek, kianlhaő s:,(','d<]..l,
ioss:í /llelrlrl s:mrÉn aklroí Leíil, /cLiínfe (7,5 cm) Ezck a lelete]< (funáüs
ábrázolás) korban a: i. sz, 2a)la) lúótn id(íe tetrEíők "|'1'

A további nagv szarrnaLa Lori Lclctcsoport negtalálása nár az 1987-89
közti irlőkbe vis: LennLlrrkel, irm]kor a ké9ülő MO-s út DyctmvoDalriban nég
a téDylcges ópítkezés negkezdése eLőtt tervvcíílclctmcntést vógetek a
Töúéneti Mútum rnUnk.tt:il§ai.
tor.áLL.iakLan a: álraluk kozrcaclott konyvek, illctvc a koLábcli újság-

BLLdaPeSri

A

cikkek nyorriál múrá!!k be l1iltárási eredményeket. llyen tckintctbeD a
]egíontoseb]r íorá§ e: alkaklmnal nen a TorLéneti Adattár, hanen enné1
]ó\,al bővebben kiizö l anyagot a BudaPesri Tóténeti Múzeun ásatás i tárékon
ralója, mely esy négykótctes nurrkában tette nyiLvánossá az ásaráSok ele.l-

Ebhen a solo,atb.n a násodik koret foglá]k.:ik Dunaliaraszri télségével,
inelynek eLSó tanuintányát (SzaLnata fa]vak a dél-testi s íksás.n) lető Mária
kuiirló régés:a kövctkező sorolka] vezeri be:
"1987,79 közt dzMl,s autopába laralóín szakdsxán ls .l hazza la\csolódó új
51-es út nlomlonalj:t, D nr día\lti á5 Taltson] hdtáíábdn né§^ s!(múb ídlú
íellúál@d rytt Llheósé gíin!!.

A

lelő}Ebek a SafuksóJi,Dlllll-fu ínentén híizóáó homokbuckás, lLkaítájt !ízbeít

gaida|]abb

mL
(

, ligetes , nocsuak].al ta&ílaít teíúleten léíesnltek, eseti.takben a

párhwamosm,

a

saral§ílrrDtnd-ágtól kglonalbm

ALbeúalca l,aííMilabaíától) 0 l.,ilométeres úlokágbm.

fo\anr

3, . r\dpd"ná.ól

1

.L,,."t,

..,

1

l

/.!U/,1l,/z,l l] l1 tt. .Íl:,-,"/"

",,.,ti,

í eLje\ Je|f,iíáía ien

lolL LehetőségunL, sz9naa|ó nóds:eftinlLkel a faLlak egJkon
fiegliLlapítdni Em tudílk, csubm d tercbjdá§dL
kapeL.kez.tethettiink kuabeli l.itarjeaésűbe . A bnb?n beLiil a teLebek eg)-nánóL
löbb kilónlétefiitlakágbm ]IelleiLedtek el, oJlaLna\I,otbld a íöIdfdili liöfi]elerre:
Leües kiLeíjedéséL bi7to1]-sógEal

és a

sia]mífi1 /írf ndpől.jgén ek éktmódióho?. "

{

A

továLrbiakbóL kltűlrik, hogy a tan u lmálryban beLlutatott Dégv s?amrata íalLL
ko:Lil csur.:jn Lcttő hclye:kedil el Hirrijs,ti t.n]letéD, Llclyck Lo:ii1 a: egyik.
l)lnJhar:]szti hatán az 1. Lnunkahely, ;l rnásik, DuDaharas?tiTaksoDy határa
a 1l munkahely clneve:ósr kapta,

Dualur6:d, ] flnilu tl)

Az ], Lnunkahelyen - mel} aZ 5l,es úttól kissé kelerre, nrég al Al§ónémedi
kereszLező úL előtti részen voLt talállrató - ij§§Ze§en i4 objekrumor rárr.rk fet,
anreLyen beliil a 6, számú objcktlin feltárásakor egy laLóhj] nyoma] is íel_
szín.e kerülrck, Az építnénykiselrb, mindössze ]X2,60 ür átmélóű volt,
Kö,epén á reró rarrá§áía s?o1gáló, ]0 cm itné.őjííciilöP beás.lsi gijdrót is

A róbbi íe]rjítobjeL(tQm

táLoLó, i]lerve hull.dókgödör
1chcten, ós árlagosan
100-1]0 crn ármérőjiíek volÉk. Ál előkeRilr lcleiaD./ag seLl i,olt tíLl ga:dag.
Volt, aholnan ícstcn kelámiatöredékek, volt, ahonrrarr nagyon sok állat.
csont, ntáshünan orsar8onib, nehelék, ícnőkő és további kelániatöredékek

Jóvalgazdagabb lclőhclynek nutarlrozort a Dula,Tisza-csatorna lral pariján,
a Taksonnyal hatritos tcLiileten fé]rárL íahlrósulet, ahol a telepulés a kornyezetéből lankist]n kie,neLkcdő homokdomb rlélnvugati oldalán helvezkeden
.
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Eg1 továbLi, nagyon lényeges adat - el a íalvak elhclyezkerléséből deLiil ki

hogy

a

rómaiakkaL

kijrölt

_,

neLl a nicgrillapodáuak

békes,crződést

negfeLelően Érrotrák Le, Ha r-icnr is ttlepedtek kozr.etlenii1 a lo1yó Partjára,
iLlet\.e már kiúrírertéke korban a s.igeter, de a békekttesben rriegszaborr 15
kiloméreres sáltr nern hagvtíik ii.esen, ázolr be]úL ]étesírrek releFkei.
N4indez ósszefüggher a:zal, hogy e te!üler a íóm3iak]<al folyrarott ketev
kede]en szemponí]áhól küloDos jelenrőSéggel bíítszámukra nzért is, meri az
itteni áfkelőhe]yek ke\.é§bé voltak kiléve esedege§ gól úm.dásnak, rnint 2z

E,é!t sem rúL,ás azl álLít.ni, nóg akkor is, ha a liir(énész §zeknunkák edd]g
még nern ]:oglallou tak e:zcl a kérdé$el, hogy a té$égbena] egész idősz.](L.lr]

e."_,l

e,e,l-].n

lu

o,,,.,|l_É, ó ,

,o,

paít] síí.űsödő ]eLetek legalábbis arra uralnak,léreunie ke]lefteg| ol|.n ili.irk
is, rrreLy egyrésur párhu:amosan haladr Lereté a D!n. menrén, s egv olyan
n]á§ik libtal, rnely jtlósán haLadt át a DUna-T]s? köZén délleleii iíijnyban a
Pannónia lnetlettj má§ik róLnai tafi.nrán\,, Dácnr feLé,
A siamatát egyben a naglar ]ronfogLalás előtti ltolsó ]elenlíj§ebb rrép

A

Lé§őbbjekben sem hun, seni avar telePiilósckrc utalci nyonrokkel ncn
találkozunk e tájol], 5 ugyancsak nincs oly lclct, ncly azt bi:onyítaui, hog_v a
Karclingok, ekik az avarok leveré§e uinr a Kárpá]:tedence uraivá váltak,
átléprékvolna tclepiilésekkel a Duna vonalát.
Az ezeD tclilctct.Lrcnépesítő ú] nép máj cgyértelnííena hoDfoglaló Llagyar§áe voLt. Róluk, ArPád ko!á!ól szól kijved(cző fejezctiink,
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1KováGTibór. A bfuükór Magya..6,ágon, i977, évi tiadÁ,2l. oldál
Balssa Istllin: Álsónémedi tóíénete és népá]zá, 1980 - Koret Jó^eí ranulnányj:
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Dr, Helméc11 Mát"-ás

Dunaharaszti története a
honfoglalástól a töfök meg§zállá§íg
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D ulahar as zti

Általanosan isnert, hog):l hoDíoglalás sikeres belejezése Urán a rinzsek é§
a nentelségek íezéreiranácskourisra gyűLrek ilssze Pusztaweren, s az elfoglalr

061á9oí, . Kárpár-medence tcriiletét yéro9|olllík egymá§ ]<ijzörr.
Tudl!k aur is, hogy irzr a iérséger,ahol Dunahansuri is laljlheó, jr DUna
fol),ó kö.ép§őrés:ének rniüdkét oldalát a fe]ed elmi nenzei§ég karta n]eg s.j]-

|J,P, P|LP,,, q,,,n
.-,|,, 2 ,,,etel . d.. , ,d .,
nrrólkodisi helye vo]t, "Suucsal' térségébe|pcdig tö]rbszajr tartottaL ta,

nácskozásokar a honloglaló ve,élek, illetve lcs:árLnúottaik.
Dunaharnvti így irbba a kórrerbe Leriilt, Lncly Budával és PestteL a: ors:ág
poLidka] központja Lett, lrár a Duna jobb parti része hosszú i.leig nag1,obb
jelentőséggel bírt, ntint a: aLföLdi oldal,

Rijvidesen incgnőü a:onbarr a Duna-balparti tcnilct jclcDtőjag. i5, A
Németü].ígbijü clszenvedett 955, évi augsburgi vcrcsag után ug_lanis az
akkor uralkodó TaksoD}, íejedeLem az utolsó pogány Dagyícjcdelen ,
óvatosságbóL törzsi kózpontját a Duna inncnső o1dalála hozta át. S,ános o1y
teLepiiLós, mcly Ar!ád leszá.nazorrai valamelyikét]ek a nevét kapta, koztük a
Harartihou lcgkouelcbb eső relepülés, Taksony iS ekkor keietkezhetert. (& e
téI§ógbeD talállrató telePülések kö,ül Ü ő ÁrPád e8yik fiának, Fajs,, Tas é".

Táksony Pedig Arpád unokáinak nevét viseli.)
lgaz, a íolyópart iDDenső oldaLának tiindókiése nem tartoti &]káig, A
Tnlconyt követő Gé?a fe]edelem s nég inkább ]srváL] ktrály a némer
íejedelnekke1 békétkeresve és kötve S,éke§fehé ár-Eszrergom kortrébe
tette át fejedelni, majd L<ésőbb királyi S,élrhel}.ér,
Ennek ellenére nind Buda, ninda vele szemben kialnL( uIó Pesr,:r Cscpe1,
sriget, a DUna irtenj ré§zóDek nindkéi oldih továLlbú i§.l: o.suág kö,pon,
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5ü. kelctkcuett lendgerinl
úgy, lrog_v a kczdctbcn nég

nonadizáIó, Legúrkább csak sátrakLan Lakó nagycsal.lrLok róli szrílL.lshclyci
állarrdósultak,

lassankénr íaluvá cseperedrek,
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Ezen kicsu},, félig_rncddig noná.l srál]ásferi]lelekbő] ao]roz.tosan íirluvá
cseperedő telepú]ések egyike , s e, Dég ekkor ]s bizonynoft, h. eíe !ta]ó íli,
sos okle,eLei!* a XI-Xlt. JZáaJból még nincsenek - Ifunaharaszrj,
Írásos bizonyítékok hclyetr ugyanis, h. nenr i§ nil bővcrr, dc akai1 ÁrpáLl_kori

!égé9eri,ásatási Lelct, nencsak térségiinkbcn,dc kö?vctlcDiil l]arasrti

tetepiilés-kiizponrj jL]!D is.
ILyenlajl (illenekíő]) 9ól el a ]evél Ls,"'nel},et akkoL kapott a Polgárnres(eri
HiveteL, mik.r a kópviseLőteíú]er úgv döDtött, hogy a Baktay L& ré6é,qében,
az eg./kori piactéreD ke1l na]d kiépítcni a leendő városko:pontor, Ezel kap,
csolarban a míiszali osztá\, ű]éko]lat.ist kórt a, e tenileterr esetlegesen lel-

bukkanó régés:etilcletekrő] a Pest Megyei MiL:euniok lga,ganisígáról, \
oLven rájékoulaijst kapott, hogy l)unah as?ii eZeD kozponti részérrÁrp:ir1kori magyar településkozponr régészcti lcleteit találták neg koLábban, s tcl
vábbi lelelek felbukkanáse is várh.tó,
E:en leveler ! hozá úrro:ó tér]<ópncllóklcttcl a kovetkezőkben teije§§égéhen mltatjuk lre, már csltán a,éú§, Lnerr nencsak az Álpád-kori
tele|i]lé§sel ioglirlkozik, hanem rendvcrlt loglaLtal íelsorolja a niar snren .
kijnyv!nk előZő íejeretében leleInlítctt. telepiiiésiink cent!umte!úletén
leliirt bron.Lori leletekel. Megarlva a:t is, niily nyi]vántaltási számon Lalá],
hatók a Maglar Nenzeri Múzeun adattárában a vonatko?ó bejegyzések,,,
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E:ek kozul a ráckevei mu;eolclgrrs álta1 részletesen íclsorolr doklnenrációk
kozLi1 a falu korai kit]Lrkul,is.íDak yenponijából á legfonrosabb a
X]V/2l1l1970 yárnú leletrő1 S,óló jelentés - a tobbi Árpád-kori leler már
kesobbi -, nelyet tellcsségélreD iS kőzliink.

MNM Tór.án:d Múle &m
Dtna]waszd, Haits,l Pál u ]3.,X|. s|.,i temető
] eLentés a dmahuuzn l,iszáIktsamó|
Nem:e n Múlem aáanárámk B6-a9,22l197a s1 őtesítrse r\omán
megJekiníEttem aDffiah 6rh, Hoirs] Pól,, 13, sz. aktá lehhebet, s a |yiztu,

A Maglar

ldjdanü, ]ánbú C^ríÍíel|ilágositasa dlahjm a köueíkezők íudtün meE.
Az úlh raluszal a ]vz utcai ííaníjaelőü 2 .sanfua! keínLt elő. Egiknl,rck a
kópoíDája ftLLeít 2 tlmab "S" úga bnkar is nkltaL. Ug]anfu ]966,ban rr
ha|ébítéskoíd Dince heL")4 la csantla.zkeíúIt eh
MeLlékleteket nem ftrcltek NE, cs bm d kid]boü föHben takLt a ulaidoaos eg,l
rqi:Ún, hom száhóL íonott rossl e?üt 8fúfúr,A cson.Oórak árlag 80 m mJben
qalrrk. Kb. fi,Juga|kllln ídjaLisfulL, H.lluh 5ír aúus aüiú
foljar ts mfigJeLtek.
Megállapít!íjl n)err, io9 xl . súiadi kör:l'epi temető részlete |.erillt eIő .
A lebElelJánboí G).jf§ ről múieumi lrf.gíízéiTeáí\etLem.
S:entendre, l970. júnirrs -23,

Tettemfi Sdíab,íl
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]elenlés - t]il clés s]iiks:i!ú , hatlircon A nú:cuDl.aD elrég:ett
^
I.1meghirir,]:ási.
alapu], s elélségt.bi]]n!ítókot nrúlt arrl : korn;rékbeLi
nljs ]eleret|el cgliltr - ill,enek l]l:]Lhetók ÁlsóDéne.li és Halas:ti k.:l J
Du.i-Tls:;l,.5ln]rna |o:elébel tovril.]lá S:igets:errmikLóson a HE\ híLl
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íelc|ijli,]L.:.t l'oga.l]uk el. \,1úg alkor is, ha i: első irisos emléLck ,tobb.
e!! j§njl.ttír iír.L]e!ií. "hir.,]:ti' ne!ét enlilij.,Lle!él _ c\ik l Xtll, s:,i;!.1_
E:en o].le\.lck LecsnertcoL,lr e§ l:7t-r.hi_il s:línn.]i ;lJo!L:n]!l.!éL,
lrehl]ent:.k].,,rul!lk.]Jó\'l,tylinktrát1,'TolliiTJL,.i1].:..;.jtaJRlLd
pa r rll3]a r bl Llj,1lar L:llrl i (. rfd ..q] lií m!tlh,]!r- d:.t .&jW i]í,i,]. ]Jit I IlrI
];d l í|ó híirl.niil.ltr !l.Jnr ü\ilj!!lj. !ir1.11]L ]"j l rilld!.l d l- !i-J.ig(li
lp,i.iii dL ljJon.;lr\.rid."l 'il lr.lllir. Hdí.rd.ljí tiji.li|.n ! l]lil!nr]l
Lr:lJi:ilil lnlor idctírij r11,- ritolr ncilennrÁalaJ,onoltar]ur.íl;:lran.rlr;iüü
lir:l,,t /,,lj t$ m;jil d].I.g, nl.rln.I t.i.ljn ,r.t n.rj rl Jn|!n l.|i/,! ú
j
Zolihtrl,,lr lcríl icllrjrl.q nrir Tolin ti]j lol '
[:c]l irillt {rkái]].i eg!.t]cLr, Haras:tn név s:ernt is telemlí|ij ]lllkaDt
l.j] tfitík .r:iDon a \]ll ,:j:eJ|ól, s aki l.írnrel! ki]nrlI,e.. ílj.L.!]r. nrcLr
Pcst nrcg],évcl i,glalkrl:ik rugr l1aras:tiúl siJ. l:t L$.!], i!l.,]rtól bD1.Ir a
ko:sag n.!e, Dá nrég.:g!(.rt.]níjen.:.L e:.. |!1.t1.1] ti]Li]kr,]k,
-{rla, h.gl rrgr,:nc:cD s;á:i.lbóI ikld n]j\, Lor:lbh lkl.rat t5. neLl. enrlíli
s

\

Halisíi ne!él, .si]i I L.qut,jbi.i idalbel lcrLiLt t.lLl,
sd.k il.-l]án.k ugpnr nrár lorl]|bl kltlljs|i ujLl

le]en

feLtiínt. hL]g!

mtj,lcn kcDrr é_. s:akJrl]cr,:ar Hall]s:tr .cf(lr].k clcJerét a
"hiI!5:t" ne!í1 D ,é|!:.ttcl hc,::a karso]rrt,r (hí tlljl]{.:.,tl !]],ít,is5el F,
hogl' a 1urcs:t sr1 s:lr1l cle.letíi és beleg\égct ].]aj]), r haras:tL nó, , ku]onbo:ijf.rüái]in -.i!Yo]5ok, nem n]] la\ol] hcllln.liji;Lrhll, íg),Polthlris:t
i|ód]ens:r) Nrjreglhí:n kóhrékén, FiiLchellil as Kclckharas:t tiatlan
ki]:e]ébÉn,Fen\ijhirás:t Vereseglhri:írrJl. Krhrras:tr \ia]krúáL, Haras:r
te]e| TrLrlíDáL, \'j.h!rns:t VácrjfótJr.l], 1hrls:t,iíjlal BuJáoI$é], e!rl(-n.n
Csann oherás:t!. T[ áL, ami a: ;n.]óg ronatko:risol íigleleDl.evétetével
a:t ]el:i. h,)!| . Hüos;t s:Li á]rir .{n..tiéq.t Ls ]elc,lhetett, LLlere r alanel,
Lniko:1.en _.:nle

uán kerult ke:enrlt l]r,
M,jr akaJéLlikLLs, r: jrp:i,1,|or eg\.ik lelrmetrel.b kur!nlj.r 1|9]_

lgv ilv ir:jn\ban is ILLrami keekcni, s ennek

\\'ctltl

ben Tcnr.:!:irott kiaJ.ll könvrc, rnelt a: ÁLpáLl-kLli nDll,er nen]:er\ée"-k.t
]!trcr tcli. : E Latrr!! e]ső ki_liet(lbln §'enel Nliil lés:Letesen sr1l a "H rrl r l "

n.!l:ct5a!rajl lltrrr ál Áll)iJ-krrr L:gvik rrialr,ar rlenr:etsérélől s la!]iikétrl ii:l
]. jl]ai]yc, nn]v t.fékenfség r lgv r:cnénr kar.csán rrlLclLt] eLíj a nevuk n rn.!_
lar t.ltaricL.rt]tcn) xkl]feltÉ:ij \:c!lall,ck.t ííol].le1
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(l204,1235l(ózörl)
}tarasti Gutk, aki ezen pontos.rbban (konkrét évszánra) neg Den
hatálo:.,tt idószakban a bakonybeli npársággal egTerLedik
1229 Harasztvi Zoin (nrint h.trá,ti íöldesúr)
i26] A vasvári káptalan bizonyítja, hogy az obadi várjobbágyok bronyos
foldréL íelen ltarazá Romao és fia BaraLássa1 kiegycztck
1280 A sági konvent bLzonyítja, hogy a Zaah nenbeli norcholi Tibor leán_vfuak, Gungnak s férje Harastyi Sinonnak Zálitelek egy rérét,lrcn-

1296 Harasthy Bur},n riá, Bur],D comes válesirott bfuó
1]99 Haraszt nenbcli BaLnabas fia Lothard, ki birtokegyezségct kajt
Harászty Denbcli Mikó fia Lázlóva],,,
mindez csu|án a X]]L szá:adból, a] árpád-korbóL, rna]d tovább a X]\r. és
XV, száZlrdban rijbb ninr hamlinc a Ha.aszti nenze$éghez ralto,ó szenély,
nlíg végül i5 az 1489-e§ dátulninal au egyik leghítesebb Haraszty-val,
§

H.raszthi Ferenc orsrágnaP], szórényl bá.ial ?áful a §or,
A nem:er§ég e]en tagjainaL( bemutnt.lsá, főLeg btrrokárruhá,áSokkal
L<apcsolatban

- Wemer Móí könyvóbcn

három oldalr

rev ki,

ma;d

nemuetékrcndi táblák !tálr n Háldutyak biriokainak íelsoroLá§á köverkezik,
jclölvc az időpontot i§, nikortó1 blrrokrLk az adorr relepulés, íalu.
Ezcn a]x,rcnrlbe s:edcn birtokfelsorolasban sorendben a negyerlik a
"Hlr:rszti Pestm, 1229" jclölés, nely e8yben a HaraMtiak 1egkorábbi ismert
b,r

ol l,,,,n,,.

,l

P,,, l,t-,,

A továbbiakbm Wemer Mór

",-i

teírja, Lenutatja a Iürasuqnk cínerétis:l')

"Calrr: Aran1 ls /elretllel balróL ú?sltosdn qágott pdjrs; íenn e& daru íelemelt
jabb-jábm gőmböbűkö"Jet
tdn; hnl.§ drdn) pól)6. Sisakáísz: íekete és aratuaL
'lakú feLete-aa,.-l. (Zsigfund Lv
tétsutosat úgott dugnatbóL kifuő
úb 1405-ben kiáLatDft czimellelelE Hü&s7Li
'ól,Ja. ]állo5 é, rckofui íéslére)"

é ekcsség és hiáDyoság, hogy Werner Mór ncn túr
csalíd több oly ragjála, akik csupán keresztrtviikon vanDak negncvezve
az oklevelekben, clc az egyéb adatokLó1 kiköverketre§e
a Halszti nem,etség
tagjai, ille]:ve tiilön me8jelólt előnév DéiküL csak á kereurnevet adta meg
HarasztlDunaharaszti birrokosanak,
l1yen a Árpád-kor idősíakában Miklós íia Mikló§, akit 1305.ben eg1
hatalLlaskodás so!á] I-iarasíti bilrokosakénr ernlítenek. de kinek nevéveL
náL korábLan s találkozhattunk, Így ecy 1281, júljus ó-án kelt okLevélben,
nikor Miklós fia Miklós a lrudai káptaLan előrlTalsony (Toxun) és Varány
Szárnoin11l ugyanekkor

ki

a

(Wosian) közé eső "N./ír" btrrokár eliálogosítja a blldai apácáknak,
,.
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] l.]uoLtik ki]:li

fc]L.cn
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a Iu.hi ki|ltlJt h.t|irijr|isa

e]ep]án

|]ótherl;tl:it (PorL.lhrrr:tr] \1LkLn iir 1rl]L].lsnrk FiiLchar.l:tljt ilhi]e:hrra:tlu] rc]il GL lcls tllü]ak Temis. S. .nl]n a5 \lLlrrilinak itéli oda.'
\1trrdc: lrn uta]. h.cY a 1tüls:tir]rn,rl rob| s:óit.:ctítc1]:en i laLas:r] neyer
vlclő L.ut,,ka val. uc]r,ek les:líjn]i::i5..jroko\i.léS s:eli,1l ,)s:lóJ.!k
(Póthta::r nel.érel l]iDt x Hál+:t].k ]]irt.rk,n,ll e.lél]kénli lé:i-ihb].|
\]r.h Lnag nrlr]]i:.L ]: lnlli]k.ank,]
ao, lld.g§zr

(1P0]_12r,i. }ilr.j

lml. F. yl]i
l'i6§. w.
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EtdiEi Z0!l.
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ohdi yíLjo]rljieJdL bho yN ij]dlét lollll IIarBa a\nan l: tra
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Mindelüez, hogy leljes 1c8],€naképünk aze: időbeLi Haroszt íal ról, nég e8],
toválrbi adatot érdenrcs tilenlitenünk, bá. nen egyértelmű, 1r.rgy ez
ténylegesen a Duna baL PaLtján levő Hara§Zlira - aZ ]2?0, év1 okLcvólbeD
felenlített "Ha!.§zr" telePüléye . vonarkozna,

,/; ../i,,./
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l2óS,ban ugyalis a Dura túLsó oldalán, Csc}rcl,szigctcn, Szentmlklós és
Szőlős térségébel, c két faLucska voLr szenLrci ekl<or a nai Dunah.lrasztiv.tL
- cgy i]atárjárás tóúénik, mel}neL( során a hat,iL irányákónt tóbbször
luynálják a villa Haros (haros Ía]u) ncvet (a xT]], vázadLan a villa ladn vó
ralut jeLöl), néghouá oly torrnáben, hogy e8l,suene két Halosró1 is beszélnek.
(Az egyiket FeLhaloskénr eJnlítik.)
Ez Dindóssze érdekesség, de n kósőbbieklren ralálkolram egy oly rérképpel is,

nely egystne egynáshoz kapcsolódóan kéi Haraszti( mutar be, E,en

i

későblritérképen -lacob von Sandrart: lr4agyarország térLépe, 16ó4,Culr.rcs
és Taaon kö,ótt a Duna ncllctt (a,a, a nraj Harnszli rcrülerén) két kijzcl

e,onos nevű Háraszri lelepiilés ralálharó: O!bacs .ll.ltt
kozvetlen alarra, Taksony fclett Warafun lan jelöIve.1ll

Har.lln, najd
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U!l,aD*k.rI késől.b] .klel,e]ekbij] i:l j5 1L]J]Uk. h,]r_! lan,-.h.trlós:ek,
emikll Lltns:tlt kéi réS:re tel,]s:l\. i.](,ná.!.]]. l.irtolkénl kél hiléiek a:
ulaLko,jLi, L.het, hLrrr e] lijllii:i'i]iL tt:!:.l c ki]ké|en, nem |eJi!::, h.r\
Dunahen_r:t i eLe\ r kelrij\ tr.lCrlijl|ilant liri L&t(, b.ir r: lrl ll tka 1clens.]g e
E:ek rLlín lé!unl \ ijs:! iJllLjr !.D a: A+.,itl-ko!, háD.n - nllc] i]!rl-L.cLl
i:.'\{.áJi.t kihi] -.l: 3rrl!u-k!l 1laLas:ti tonénet|hr:, a X1\', s:ri:a.lL

SŰ

eri.r.

és Zsigmond kori Dunaharasztí

Haras:ti fa]uval kllsoIarbrl a: Arlouk ldiís:lki1.1n n]il ]elenlijsebl.
s:inli.kle!éLLel f.lalk,:,1jrk. l]:ik t:!n]]err r !1,Lj!"lól l lériíctnem t]!_
Lokrd,lmániokh,l: Ii)tijll.,]k , ] talu ]:irt.,losri c: illajb.. .r H.rl.:l!l]. -,
hrnem h: tr] nr:sl oJ rj.l lrrrLLlc:.
t)lval, r: rlrllko.ió cLé k. Lt és klisrált panasrkho:, Lltlrckl.cLl
.gvra5:t l1ilris:li Lnrtlrk.jti é! ]oLbáll3i (!Én,lérnépetJn ras:tfcl.ijk. Ln.isr.l::t r trksll1i jol.brigrlk, i]]etl,e minl TaIí]n! bifok.sei e nru]ak-!:iseti
aprirrik. E,ctclr[ónt a 1uL.ls:tiak tánr!.]nrl !: i|á.ák ]obl.állntra é5 a taksonlrrL l irclrllct.;cnrr.tijk. ná-.k.r tleil!g i.rditfl. irlrko:J:en ncm cqls:er
oh,ll j,. ciiitLrJul hog1 .g!lk rag! ná_.ik telu a reLc ]oL.L. kapcrrlet-ban rilló
s:o!b:ót]os 1.1e|!].]: ]ob]],i_!1a!t is se!ítséguL hír,]a a nlúsik rl]in L]i konl,
ntntiLr lrcLrett [,cs:óllenek

eLLií1 rnagLLI a:

okuat,.k

ja-§ .4 lrdri lú|rú|td lndllnal, jelenn, Tanrri alorslri<l,irrj rrldc]r rrl c
DdlxJ íin B,]Ll ititiillrl, !r.llj Dlrnonl,os pa1.or rlnJell;. .llil ri._,;iilutlt rarrrJrr
1Eval lllilrlit n lrlrlri aPn.il dión pdn.Jiál, Jl.qt \llllijj í. \ii[J.jj HJrAin-i
nj!.i .: .l,,]úíl.Jli!!l]i ].l]..íg]Jtról a:li trairjll bahar.Irjn ranrJlriter
'

]

Ir]nls tr lí rll.ilrj+., .lJluf. r]Lit "'
']il] jllüu 1,. E!J. ] (.íf.l]- liifil]- nL.!]rrgl]r l tJ]|,jl irr ll*iles llllairnll, |ls a nrll.rli-5iia.ri .|li.tílt iijíjJér.\ljrt lraras:ri ]]úJl aj nr.!jjr
lalru, rrlallnr ll oklaljlbrn lili}.i, F,,]]ll n]i.üd] ]ljlJr Flfulr tNiger] Pálr,
: :t1l|. íJi.t]d ljl.. (-t)J lcl.'l§] Pai.rl ó Pí lú lJl. s] |j€f |jm.di

ekl;Jtil.

loil;otat llírlr p+ba, rnar TlltJlnhi] rúr fu ií ',i]lt.]t. t ];,{idl.Jk .l,' '
thhÉ] kaFs.lóJi]. ,r [:]tjarí:i [onlrrrt jLtal tl;rJlrr i]n.Lle!éL .. me\
! ]ii)velke:iíkel llí1.1i]!::!:
"]l]r ]1rl 5] A iilhali:i ].l]n.nf ] Kln,r]. iilíii]- |.jJn.si]d l N]li!-i
t j,l..ji) és H.,f,]iid!j l]jt.t., a n)llJllitg.li Jtli.dl ta]ajar! i.1bJ ]]ii lr j.

.ltiltjJ

ít.l j'.l,sl

ol ],]!1.lnll

!Il(€|llis.ilJ]

"'
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Ezt kovetően néLlileg csendesülnek a pirnirs:ok, de nem sokáig, mert aLi8

tí, év núlva - ú8y Látvik, e hara9liak nent nyugosznak, a helys:ínen

Lík az

erősebLek és erővakosabbak, vsuonr az udvamál a? apácát( befo]yasa ir nirgy.bh - megismétlírlik a korábbi esct.

"1312 aE. 3. \/lJeg7áa. M'LLS l<irál,Ji íúi:rcemesíelJs l.qo.sai íaíis]rán
meghatJi.- I1arus.ti aííiciálisána]l és az oddúln ll€nügnepeknel,., hag) a nlulal+
,?iEeti apácák Togslm
birtolanaL binrlo:ánl aú|ladjonal,. \')

E:i kóveti

"eú

uralkodó nrég ugyan*err év novenbcÉ|cn kclt parancsa,
nis?erint] ] ].12 DoveLnber, Tenren it. ' 1 Khol1kirá\ negpartncsolp. u bwki
l<jrt|Lbfiak, hal:l a sisea aPócák T aksanJ íelett Ieú bnío].á^ Ifu amai szirctcn
á7

Utóbbi két n,ar e$bcn aüa is utaL, hogy nem csupán ]ratalnaskodÁrói
van szó, hanern sokLa] jDkább ]ls,(ÜLb.j) Miger birrokáróL, neLy kiilönbö:ő
vonatkor.isokbin sokszor s,elepe1 kúlónbijző ira(okban, de nrelynek porrtos
heLyér nnr1 c. ideie á konlreli eseményekel lutaók nenr i§ekelrek
Utóbbi, hogy

:r s?igct hclyóDek pontlTítása l]em történt meg, §ok félreérréíe
okot a.lott. Példílula, 19]6-ban á m.gylr V:jm§ok nonográírája sorozatbrn
ncgjclcD]: Pesteusébet. Kispest és könt)ékc cínű konyvberr a: egyik szerző

is

Ulbő-llw

suigetrő1 bewélve oly állítást kockáztat

neg, Lniszcrint nás

telepulésekkei - S,t. Diene§, oubacs ós Szent Lőrltz falvakka1 , egyiLtt
Dunaharas,ri is ezen a s,igeren taLáLható (a, aláblriakban e?t a rés?t iléz.iik,
Lár további krrtarások, nás foíások i bcnne íog1altakat ncn i,ins.tják nlii,
a résztánulmá]y szelzője, ifj. Bagdy lstvárr ugyanis ncn kó?ól íoüjsjcgy7ókct,
s a álrala hiyatko,ott Féteítámolmcstcl okiratát (1árl alább) rrcn sikcrült
fellelrtn, notu ntit Hare§:ri szentLroLrtjából íontos okiratot kerestcm). Ezek
után a nem feLrédenüL hireles leírás a köDyv résrraliulnányában akóvetkező:
"Ar Ülöő szgeí fts7 a fiai ( 1936,b.li) Timoth utcai Laktatna háa megett
kezáődöú , legdl,ibbis itl található mtg a nloma anmk a ft§ óyaL, me\úl Piter
nmól,fr.steí aLidm szól, meb akiíaí1281-bó1 szólfuzlt - Úlbií slger ot lo:sÉge r
Joglalt nagűa: Hdrd§r.ir, G ü.lcsol, Soroksdrr, Slenrlőnncel é§ .sien,di€nes
ídL!át. A küül?!íó íobóág déli aga HúasúalnLt íeíL|issp a Dl;íúba.Telút d
pesri §rlgci dldtl íe]iri& lö:|etlenúL d\ iiLbői sl.igel, alAbben

ool

í ni

itö!§égrint

(E Dózetei, nárniDt ho8y Harasuri a l(.,ér.korlrD öDállar s,igctcD fukiidt,
egyébként az eg],ik Dunaharaszr]róJ lrés:iilt, cle könyvben I i nen a.lott (1evé1,

tárbal elíekr.ő) helyróténeri rnunk.lmbaD , egl,kor nint ke7daí rórténés, magam is átverren. Sőt, merr ekkoi nunkánat sok e8yerenii ha1l8ató

havnálta foLLáuak, ezen adar szánros, har*ztiva1 foglalkorc wakdolgozatba
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r

Nn|llnkblLl iuéteLten álr]é]fc ! t]]rr:i,(,k]t a! kij:a|Lor] tarlar,c]..t _ Jc
s:.nahcs.n b jól Emerle i L]'!r. TikíDr_ t]unlhar !5:ti ]iajn],v(1]{j \:!kal:l]t
, .í ! kolaL]]bi Déretet l.rl]gil])ürl L.li. igl U!]]aí _ k.l;aFklrri 5trgct , (kiilln,
b|i:ií !k]e!.ltkben lll \;lg\ lLL..1, s:is€t). Lnc]r.t X]l1-\\l .:á:adr
okLeveLe!]k áLt3Láb;n T.IlDI (i I]ans:ri nevéfe] oss]ek!!.cínr]D {i]LÉtle
egr eserl.en CLLl].cv_sorlls:Lr-S;elr-Dienes és Hetasíi ne!é!el e!ri]lr)
eülítenÉk, toD Dmalrurs:tLlan es Ta]<snlbin e!!alínl nré!.ri ti nn:g,
tel.l]haní s:il]et, nrelv cLtíínő]1n ral uglan. Je amehnek rés:ei te]lelheiiíL,
1gr Durra.hara-.:til.rn l nlni Sp!ís:ilet. fiijil . HE\/ ,,]lsó ielén h,_llo.}i]\!
e Dut]l-T§r!-.s3ornil]g t.]l.Jó FeLsíj.s:i!el. nre]J e.san]nia nils(i L_llJalin.j.
Alsó-s:ller Tikii!]!]g. LJ.aIt!. ! |alaJi.i_n_s]i!eli lés:r js. n].l! . JL n.h.j_

lisJi És:rkhe] i]l.ulrt.,san.

e!l,befig!ően .sillik,]]ik nnnril liLi]nr]
l]uLljtólk(r Lt)LeLt ne:őraJisá.ri é_r ijJú]ijleli]le|,
E]. s:]eer, mel} lIiritcll,.+-5 kn h.ss:ú és ílla! ].l.i kfu s:éles. ni._!sá!íl]in
ieliilnrjl]i |élc;!l ] L1l{ape5tl \1iI!il-s:igel reliilerét. és á légelbi léllél-.eken
il cre!e ^:]qel rL].1Lctti DLu]a-ir ]egnJg},)tjl] 5:igele ]!i:, e f.lóil] s:].el]e]lcg l:rlrr nlee.:iínt - hnq_! e!_!léj:r ]9+.1 lrrin i HE\ li] lríJ]í.il(a\
ti]lté\é.(l]ki,rl!kítaLsakol eL:á[ák i: e s:]g.ljé!1 kijrijli]lelij llLn]._i!,r.]kjl
urjsri::t a lluru-Tr:a-csanín; é!íta5.l:c! :iglós:t |] llrj.il .\ ílt t i:óliíl llLrl,
lal s rl:aLrta, a l-]rual,í: l]eíriú]ir, ! íllfJk a, . .:ig.t lirrtl :igr..Likbln .]_
1erúle.kénlnrí]1 .

A:óta e Dag neltéfij Le\.é\ rl\í]l |í:. Lr:irles i.rk!:et6jLr.lFj5,,n]!o5!.1ik, és
balr e; jtfoir; ! i: !re!n(ilji;í. iiirli.nlck !: .lnLlLt arbLl _ crrJo.]nvtcicn ,
lisaLlctck. s:n]ittei ten ek mtr] r taksolrr, Ll rnJ r r]r].|]r!r.F:li l.nli.,. nlard
oDk!lLn,n]!:nt ras:élijl: e réri s:j!.l t.ljcs.n ial,?:nri!lln]ri.
\1u enesenc YLrr s:]eere, llL:lrrlck Lipta]ala a LcEtcnntLinvib]] tiliJ nnJ
Har,ls:til.an, ntl;l T.].\o.},birn, tan}lcg.seLr lch.tctt hatírvnrik t:irgr u a
k,.:é|ko.].an mé! ilki. j,., lre r s:rgetet t l]?iles ok]cvól]:tn V lstrrin a
nlu]ek.s:ireli a].j.ij]i biltokáL.a a.lta, de kiitln nreglele:ett bift.ktestténr.
nenr |e,lir T.rt n (T|kroL1l) i !s_! Halas:ti lé-r:eként.

L!! l.!á].bi 1i]cni(glcJlk .;á:a.ji irár - rrre]r, ha nen is kr;r,etLen
a lé§ag !:cLnP|Dt]ábó] e!!étte]üíienédekes - a:!tjn

Haras:l], .le

hogl 1]9!-teD Namedi É9_! |i[.k.sele ere.lné..lÉkénta \:íci
i]:]]Jes!ü:jg|
a]ri keni]r. aki illelre:ell a mi3a ]afáta (]li]ó.n
|ij;|i-lk
]reletke:err,

kr:ll ii]LlatLir.,lnL l: ú] l.i[,_.].,]r, E|nrk sl]rin ::nllrn r Trkorr r b]r
tokló apricjLllL rs.:eml_.e kelúlt e.]]!er[je: \e]etell A: elriili:óli.jk]ril il
k.lr ctkc:őkrt tertelna::a,
1]99, nor, ]! \'rscgL_i.1 Bel.ek Delre tjJ,! néltle !bh!n r lerltn, rmell
cgl.i.:rill a lrvtlal-s:ireti a|.l.ák. n]ifilfijl |éLel !í.i Ii]s|i_.k és \1erche
ralLla tiLcsúgc ii.];l ioLrt, nikü lesr é5 Pil]\.re!\e kn:!_!iiLésén t a|á.áL

uulbalr

kérasilc l n:lJ,lr tlLerrdeLte Taxon hi|irrjrísil, jneh a:

',li7i"

,.,

.il47.,,,/

,-.]<]eréL ::elnr

l-/

r

::)'.,,,,/,".",.n

kóvetke,őkéPpcn nenr vógbc:

aHüas.íi e

ónéL

"&

,4rá.áL nq],é.lje sz!íint d h,'rlj a

kqlőül.. Lmen blct felé uan ep áral

Dmalál
e9

s ugj-altt1na rooábi,

m^ik árak, meLJ d Zeechleleke mtllett két út között h,lbn a veLk Medes erdő felé .
majd dr UlJ.nat ne(lclerr Nsáros íek egJ űthez h . Itt a bíilbök nszttartója eucnt,
mónaatt. Azt áLlíDtín, ho§ a Neneg (Némedi) hitok egs részéteL aktják irk,
qdjdd
genííEni, ug:J@csaL áLtakoz,ótt
íeleségenelében is , azt áLktua, ]úg)
^/IerchE
a Lirábtól zálosbm bftt Haazd
birto|. fug íésiélis az apácak saját bin|,ukhoz

Á

nádor ekkoL a váci káptalanr uírsírja:rZ aLperesek megidéuéSéreeLajbb
Szent Mihály naPjára, Lnajd ú]évnyolcadáij, ainiko. is a ki]eLölt kilályi
enber Fechel-i Tanás fia Donokos, Bochtoriaü Dononko§ és walrx-i Deák
Egyed fia Tarnás.

A

per irr nen dőlt e1, Tovább foLytatódolt egy 1400 szeprember 5-én
Visegrádon keLr okirai Srerinr, mert Pe§t és Pilis megyék Szenremébeten tarloi! kóugyűléSén az apácák újra kérrékTaxol Pesl negyei birrokuk ismételt
Lraúrjátásár,l'lj Ennek \,égeredrnényétazonbaD DcD isnrerjúk,
EgV (ováhbi iraf - immár. Vl, s?í.adbaD, 1104, áprili§ 1E-jn, ro4onyban
kelt irat - újabb adaror §Zolgjltit a térsóg viszoDyairól. Ezen oLirar suerjnt
"Zsi€nond liráIr- Hüo:?thJ,i ]al&b f,ainak, Iánunak é\ Iai:.lőnak í)aLanint

íokai,lndk, Pakai-i Andíds fu Domokosnak aáom,rnyozl,a a Poltharazthsu bir,
íalúta blu]ai ,árhai csaloLt Zantbryncz b íokrn " Ezerr adonányt , gyakor,
latilng L]iriokcserét - e.ő§íti Lneg e8l, 140,1, ]úni!S 12-én, imnár Bulán kei,
tezett int, mclyben Z§igmoDc1 knálv meghagyja a váci káptalannak, hogy
Harady_iJ.rkab íia Jánost és Lászlót valanint |akan.i AndráS íia Domonkost
új adomány címénikta§sa bc Poltharas:tya brrokaba. A káptalan jiinius 21_
én kelt irat,íban jcLenti, hogy a lreiktatás megtörrénL Vértes-i Miklós íi|
Balázs krályi cnbcr jeLenlétében.l"]
Míg ezen, az előbbiekben felsorolt iratok e]síjsorban luraszri kónyékére,
illetve a Haraszty csal.id birtokosaira vonarkozmk, addig a kóveikező két,
e8ynásr kiegéstítő okirat - haralnaskodássaL kapc§olalos vizssálamk - DLLnaharaszti életébeengerlnek ninden eddiginéL rész]ere§ebb bepillantást,

(Fontosága niatt nrindkét irarot teL]ességében idéuuük, átvéve a,ok üóve8ét
Eorrlítását] Bakács ]stvál ]ratok Pe§r negye úrténetéhez- oklevéLreges,rák
1002-113? cfuű kön],a.-éLő], i]lerle a MáLvusz Elenér jlt.l kö,reaLlorr,
Zsigmond-kori oklevélÉrból,
" 1406. furju: 3., Bldd. siécÁen]' Fíafi]i Ofs|íEbííóbi..ou-ítja, ho$ a /|]u,
Llka?lgeti apácák pülaszáíd leíaLrtataú lizJgáldtak s.efrní H.!ruslúi Ja]rab íia

(íaltt) , Vras Kelenen, ELidl íia Mi]tib , Péíelfra ]ánas , Ist|ó:ll qabó (saí,
'ooacs
t!í), Máté fa ]mas, Andíás íia lsúlín,TdÁ Gcll1us) Beftdel{. Den t í fia
J.ín s, lsr!án ía ]\,íifuíl], Lougas NIiháL^), Lt}inc fia Domoll,s, VtjföJ (fultl§)

ti l)14, ,, ,l,,yl."./ /,,. Il.-,t,,.,".,.l

Benet]ek, Dűl

}nd|

Katdas

Ltih,

Rrgó Jlnos, i,orgd.s Mifuíl], Ldíinc íl.i

Málon, Pi.er ía Berude/<, M'hál) lla Alldíá!, Bocn (dic.6) ]5l0án.
es]aílt , d Ta,an-i j.bbáR'a]<aL Pét r íid Bálinlot, Twul íid ]alabat, ^l!án
s.nt!1
Mi].Lsl, K{ íPaf,e' Td,!t t, Heeclús Bálintat és Tuxan-i Bálint ö.|eyétYlbw
sq]eten eLíogták, és Mgát a szigetet elfo|]laLták."l"'
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"11a6, )úlils 3.

Siá.i.n)i Ffanlr

aiá]l a kffál^ji akbéUeL igdzalta, hog'

Pál

ofiz,áEbftói embgek

of§!ágúííó a butai kápnlmhoz Demeter

Waad.i Péal Lióbi, Balí!§ fuídm és .Soo].-i
fuTirfi li?sg.ílat 5rcn liúexa:trNlp

ólíal P.5r fi!€]áben

eLőííl hétíőn (míiciÁ ]9-ú), anill.tín ai aral:ák iobbás]4i \Vd§san,i Dínő /ta
AmbM s4nthí Mifuíl] és C]óí$ Wdssán]' TímÁ Á Pál l]t1]úcs , cal§d merca,
nonl aJ cilitatc Badtrr_sem nenlek , Hafuszn ].ll&b ia ]ínas 27 hafis{i jabbágJa - kóztíik ],ánós LlEnl.J§, vatgwn lu}ulb, AnlíÁ ioLtics, ]li!án §!dbó,
Longns Mikib, BiaL (üctus) Anfal, Kurar: Ulió - lsírdn llrratló dsinjnlésáre
Haras:n bitolos elíorana, 5 áci ,atság]íjért bacsdtatta s?,abadan, Mi"Jel a.
abeíes b.ihkLsd n"JacdÁn ( júnils 6,án) nem jelent meE előtte , újbd ieq.e mel őt
jeLenléte elé Srynt Jdlidb n)oLYdZr.] íalsLs:tll ] _i7e) . \]§]

a kiláb

Bár a továbbiakban nen isnerjük au esenrények menerét, a két.kira(
adatnibáD mégis sok|al többer áru] el, rnint amennyi első pillanarban lárslik,
]lycnádát nrés?tvevők nagy száma, neve és íogLaLkoiása, A 27 joblrá$ - nre]y

legalább huvonhét háztaltást jelent . e kotban igen nagy lakosságszámL1
telepiilósre uta1, ELlellen a, hogy a támadá§bin maga a falu lra vaLaninr
egyházi s:enély (]ános klerikus), egy valóslínűleg vendégkénr taltózkodó
suemély, Almesse,i László, valaminr Isrván esküdr i§ résrr vesz, Dessze túllépi

i

c§ak a íöldjcikólt hárcoló íalubeliek közd, gylkorfu előlord!ló viszál}ok,
nlkaLmi összccsaPások lnéúékét.
Fontosúj clcn, hogy jo]rbá81,o]<kal és ipafus mestcrekkel is találkorrnk (a
N yugat,Európában honos ]obbágy e]rlevczas és annak tartalma Magyar_orszá,
goD Lné8 csik kialakulólran van), irnti a?t is jelzi, ho8y Llaraszti esyre iDkálrb
wabályos leudális úsadaLmú, dc ugyanakkor nem |usztán me,őgazdasági
tclcPüLés. EDelLett Saját kLeriku§.l van, í8y templomnra] ren.le]kező heLv, még
!kko. is, ha a pápai tizedlegy:éL<bcn Den raláljúk önálLó egYlrá:kénr a fel,

Ú; eien a; is, hogl euúttal nein cnLpáD taxoniakar ránadnak nreg, hanem
vars,inyiakat is, ami Lna]d késób visszaut Haraszrira, ralnminr hog1 birtok,
foglalasi kGerlet is töfténik, a tcrnékeny ]lbíj-szigel ieL]es eLíoglelá§ánirL(
kísérLete,Llellyel a luLas:riak a icgnyíltabbarr vernhe keri]]nek al apácákkil,
Allól, hogy \,égiil is ni]),en ítélct születik, s egyálrelán, al osiágbíló éí,ényl
trLd-e s:ere:ni akerátának, ncn yólnak okLevelek, pontosabban nern
ismeriink iLv okiratokár, (Bi:tos, hogy kelerkeztel további irarok, de a. idő]{
vihalában eLkallóJlak,)
Mhdeneserre hatelma§kodísoknjl egy ideig ismét nincs s:ó, negnijvek,
szik viszont ;r h.tarjjlások, birtokeladások s:áná, nclyck tovíbbi íelvLlí,
gosírásr ednak a tojnbeli viszonvoklól, Így pólclául egy l4L3_ban kelt negegye:é§, ?hot egyébként egl, Haras:r nevii crlőrés,t is enlítenek az alkrr rárgyakénr, au egyiLr íoldet kire]ezelrcn jobb,igytelkek kialakítása céljából a.!ák
el, (E] § újdonság a tor,íblri Sierlődé§ek]rc. kéPest ) Ánz a joL]bá8rreDdMd
el]yre haljroa]rrabba. ldéFúl,terer nYer,'r!j
Eiekből a kiililnbij:aj és Dern kilárólagosan csak DunaharaJti.a voDatkozó
o|levelekbő], hitárjírá§okból résuleteserr negisnerhetjiik az esész teliileret,
melyet az a kilvctkc:ő oklalon lér,iírérképcnnutatrLnk be,l:l'
Ezen a tcnilcten, a Gepel-szigeti L]uDa-ágra ránavkodva e8] ob,, kó]eL
hárorrrszög alakú, Llcgtelepedé§re aLkaimns tefuletet találurrk, nellnek felső
cnicsában Glbacs hclye,kedik et, old.tlsó, az Álfótd íeLékinyúló oLdal]]oníját Cyál képezi, 1entebb, a Duna:tlsó pot]iján Nla]oslrá:a találhaú, míg a
dunai olcla1 kozéppontjábalr H.íaszti íckszik, s a kórépkorban ]eEalább ké6.el
amyi tclepúléstalálható, m]rlt napjaiDkbaD.
E tclepiilések nagjai a x]-x111. s:,i?ad trlős:akában telerL<ezherret, ai]}ikor .J
kezdeii, nég nem teL]esen tclcpiilr élermód számáia egyre s:űkebbé vriló tcr,
néyetes rerúlelen a űlrdor!ó íoldLlrivetésr a,izibá.ly_o.qt! !41.1]yáhá5 ,áll9!,
qa fe!. Á ketszrény életmód hódírása nyonú1 tcnTlonok ópiiltck, a paraz,
tok pedig a rernplorn köriiLi, bels6 relkekel s.íllták ncg, állafuló (téli,D),á!i)
száLLást ]éresírve,5 orrn.. Lcaltek kijáni a L<ül§ő tclkckrc földet nűvelni
Az elrben az időrakhan egyik elsőként kialakulr tclcpiilós a térségcsúcsábm
Levő Gubacs voLt, ahol a ratárjárás ide]éD lnft VáI állt, s lrár a tntárok l várat

L]ehé: 1rJI..k úrrúeli:gLaLrák és fellúlrák. késő1.1. isnrcrtcLtcn hcllLrjLlítcrt-

t,ik,

úglh!!! !

Dó:sa-fé]e |altrS:ihíl.nlú iile]éD is ]eleDtan s:er.|ct líts:.rtl,
l ki rnréken, S {.nros ínneni_i-|ihenő ko:plnt r olt l |estLe

Kise|b csata r.r,lt

f,],;
'M.6ó-

/

úi€

",d

Hdr6rd il idfil]ddn.L yJlLy.jv s|ludbeLi |cllmnuat úképe,
E]epúL^eL n hd|Mfel! d hdtatja|íási ndúk oln!íón

Gubacshoz hasonLóan kililyi birtok voll , melyet csere úLján yeúett meg az
uralkodó (a kiály) a Har*zti családtóL , S,cntLőrinc, míg e két relepr:ilésól

!]

;ia,".

.,,

,l,,y...",/ ,1a, j|,--,.t-.,,,,t,

a pusztásocló éS később púszrá\,á is \,áló kisrelepiilések sor.iva1
n]álko,lnkj ilyen KorLnányos és Vermerelek oyáL irányában, Soroksár és
kisehb nrértékben Szent Dieft§ iS Haraszt] lelé, N4jllenniu!.teleP helyén. Ez
. Érók jdőkben rűnik eL reljese., de eltíírrikKcrekegyhául is, rneLvnek
déLebbre

egykori reíüLerér a: MO.S építéseL(ortlláLr.ik meg és t!í.ták íeL,
AzoL a települé§ek, neLyek negmaraclnak, elsősorban Gyá1 ós Alsónémedi,
Ulóbbi azonban ekkor még nent a Dai Devét viseli. A telepiilés lV. Bóla rlc,
jébőt isneft nele Nlwig, s lakói Dagvon irosszíL iLlei8 - a XlV. s.á?1.1 végóig,
mikorNémed foldesura a vici piisPok les7 - ]iasonló nódon küdenek a nyu,
lak.sligeii apácák birrokőti] v!g}, birtokDá8voblrító törek!ései ellcn, nint a
NérrreLli - Nyrvig (Ne!eg) - ós llarszti közl a legrégeblri időkben, nióg a
tatárjár:is elíírt, két kisebb tclePiilést találulk, Ságor és a királ_li híDrökajk
íöldjét, ponbs helyükel a:onbaD Den sikeúlt nind ez idei8 ncgharározni. A
tarárjárást kajvetaíen rnár ncn találkoarrrk neveikke1. Hmonló a hclyzct a
Néncdi ós T.rksort közé helyeze]:r NyásvöLggye], Telekkel és Szent_Er:sé,
]rcttcL, A. apácIík birtolQiban 1évő, Talsony és Va6ány kózti Nyí! - mel)er
clőbb zálogb.l vettck, majr1 Llegr.ettek u apácák li4ikLós fia ]VíiklóStól , sztr],

Á nóg fentebb fekvíj Ded virlószínűsírhetően Délesyháa
tcnilctéD íeküdi, Majosháza - HaraÉrihoz é§ Tilk§onyhoz hasonLóan - nár az
Arpácl-kor végénnai helyén volt talá]ható, s cgyiket §em íenyegerre a
tén elpuztult.

E kitérő utáD térjiink vis9a HaraÉdhoz, aboL kiemelren kell keuelninrk
Lnég e8y tényt, melyct ko:o]t rérképváulafunk is bemurar: Dunahaiasrri
kóu leledéyíöLlLaj,i fcLepét, E,en hetül j§ .zt, hogy Dunahare§Zri e DUna bal
oklali ielepúlésenek soLálran (Glrbacs, Szent Dicnes, Haltszti) a BldapesrkorDyék legnagyoblr egyhá,i birrokosának, a DolnoL(os rendj nyulakóu igeri
apácáknak küLönbóző, e8}másiól távolabb íckvő bLrtokai I(özé ékeLődjk, Az
apácák birrckkóípontja ugyanis a Mlrgitgigcten ván, Lníg legíonro§abb,
CsepeL.s?igel körlryéki lrirtokcsoporrjuk Taksony és Varsfuy, Így a rakonyi
és vanányi ]obbágyaiknak $akrnn kcLtcrt keresztulnero]iiik .l fclsorclt íal_
vakon, Ez a feudális korban elősegítctlc a hatalnaskodást,

al apácák leglöbb vis.ály:1 Haraszti Luaivnl és joblrá$áival
ke]etke:err, szent Dienes e tekintetlren csak násodlendű yerepet játszott,
míg Cubács, kiráLyi birtok lévéD,egyía]ra, a: el]enségeskedéseLLe be neni
kapcsolócló, semleges renilet volt.
Kóvetkc:ő oklcveLünk, nrely né.e a: An]ouk, illefue Z§ignond korához
t.rftozik, 1.124,bcn kell, és azon eseményhez kapc§olódik. hogy Zsisnond
ki|ály vóglcg kibókiilr íelcségéve1,BorbáLa kirlill,nővel, s ré§,ére harelnas bir.
tokokat adoniányofurr. Ehiez rudni kell, hog Z§ignond ]7 éves koÉhan,
l405,bcD íclcségül vettc Cillei Hermann akkoí még mindóss,e 1] é\.es
Ekozben
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le,in!át, B,]ll.álát, eki F\]cesen

ols;á! e!_!ik lelgaiecatb
t()kos.íl

i:

b]l_

á !áll, ]ólés:l Zsigüt|[]J

ad.fujn!:] .é!én]1] 9_1jcjl !funL.en
B.ll]íli kiri]\n(i L]csctt l klIáLI

\1]].cl:bcn ZsLsllr,nJ kuLf.l]'li]n
l.rtó:](oJlit, i: cllurrra3o1t a::ln"
egr. a ).Jóllct L,rr!:-leIJ N'li!\,3r,)r_
s:iglíj t.|t.1:l.Jó tngjín!iL lelesea
j 1ítrllrg rrga::t, nmiéíZstrm.nJ
hl:illarl. !t|iD !:|irníj:tc. bitroke1l(-rl
n].gii\:tl]ltil ' {] !n]ko.Ii. helag,1i
r:,lhal n,ll t ]a)]!!]t t.lltólnak.

1.1]]-bal

cgt,o.:.jtr,tt Bor]lrilrinak,

n];liJ l +]4-tcrl nicgl.Lc]L.jlt.r Iien.
gLr:tc llli L,l tokaLlol lr'Lnr okkal, ahogv
! H|rrs:tiI! |ot,!tk.]?ó, al,ibt] ]ró].ll
Leihlé, L'.r] idiibal I lara\til {!9
'lo]'r;ld
cnndt e§ ]iJ:al ö'rtD[ZLál m.gktld

'].1:] ,riil{ l-i!,!ríi B .i. .1J!.rl
.ir!úl, itl..! jj . ni!..d1 |.nJJl ritJ.rjjLnl :jiq]rl,lJ |ilii\ l.n!]kc.lxól\nll
Bú.ijJ lil.ii] j \r,i]nir., ,1 LDíh|i lrlrü.l /,Ji.l. nr.úJ]r]d I],]L].!.$i.1]]-t!|
lrÁe tirlotjl. l l.,i\.l k.li..dn |li.Lr lyrJn íil \1illjj kJ]r.,l, d. nild d]
d.lnfuíl]]iltJl .g.r;ijlijs.nJl.ilfulilit.tJ rni4íi isjiJi.rd,rl tr, . L,liil]n "
A3liin .1llniJ. K,]iJ. Sinbllr LIla, RaLl l: Z.nllrigrd iiiu;1on bnrotdr. anli.-clar lLníllrrl Tlt.ll,-\nJrii Jaii tó!í, .l. Kdlri ,.,irJarl.Ltr.rall .\r Lín i
LiAcrlcl l.,;; nu.r,...'.",.,, ]].llt\.,J, L]ló..i, ];ntill,r_,-nc Hrircs:r, ]elrll
C!].rl.j |üll]]n't. Cl|J.jl. _.,. Jr!l] Pllúl.j Oj{.ii nl.!ldl.| haljlj|.j s.illr n
tirriilrri, j, igt,torílll. mig 1!'1_1j btrn)k,]t.]]
E:ck L.r;Li] t.leIL]lésinik s:c!]t!ntj:ibLjl teínéi:els:eriilÉ!.;ikOilb.lc,,
thrás?ti as s:entdienes ch,1,]ni!in!.:á_.e lú ]elenríjsélgel, n]ei] h:lrün
L

tclrpiilis|iíi - eilrg,e:r t li.s:|tk Defes lLLlitóji. iil. Kt biDIi :\nJri\ nrcg].q!,

;i..;el i,gle]k,):ó linll]nt:nn,j|an-a kél ,LllibIi .;il rés:h]t.]i ldrct.tt.'
Hans:ttlal nin, l(.lcfiila-eL. nel\ lé.}].g,.ntl ]i [].jlYnijL birt.,lki r.lh
!.]na, nenr Liljlkiaurl (LIehetre i: lnúe!h].k lrrr,,ta crv iLlcLg Ilrras:tL.
h.rr h,]!r]n és n]]L.ht kaplá| neg, nllcs aJaul|,\
A D.rl]áli királ\nin.Ll á.l.ft l.trinklelélltl ,:grt.el Jc r:.1ru1 a l1rlus:tLLa
!.natk.a1 \n].! i: ZlgDruJ-k.rrltl] il]rlcrclck trirr, { r.llí!|i r:nren,
Hatas:lili l.nelk.]] ilntlrk és.I]e\elek nríí,rHU.}iJi.| [rllribl u,,ltk
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- Mátyas és utódai - ídőszakában
a XV, Éázadban, l Huny.ldí.lk - Hunyadi iános és
1Máryás király - valaniDi utódaik ]dő§Zakában, egés?en a tijrök időkig, hálon

lDunüara9ti története
- e, az

idős,ak egyrészt a gy.korj birrokadonányo.ísok időÉaka, nikor a

te]epülés külónböző ú]abb és újabb foldenr.rk bnrokába Lerill, il]erve
a:ok, mint HaraMti urai, rovábbi bírtokadonrányobt s:ereznek,
, mát.észr

b.lk,
-

folytaiódnak a hatalmkodásoL, s azok talán nég naíkánsab-

nint

a koftíbbial(,

hamadsorban czcn időyak Haraszri ]egerősebb riovekedési rlőszaka,
nikor nár a váosá íejlődés inínyába mdraró ]e]enségekke1 s találkoalnk.

Néaük ezek köZül eLsőként a birtokarlonányolásoklól

Szóló oklcveleket,

1444. feLruár 20. "A b,ári UrtdLlfl eLőlt |mbtegh-i Anttás fia IazIó nlukavk az eLlen, hog; a }ará\ a néhai |fueg]íi Faíl.r:s Dé^es birtokát D*mhaasztan
(HarazrArJ Pest mepében Batolc-i Sefusryln Jia Glor§net ddja, "''aj

]45Z, Éeprenher 6. Buda, "Hr,nlarli ]ános komnií:|1ó GutJror-i Na8]
Lr:lLó úd,emeinek jní,hfu7d:úa új ddan,íLr) címen meleíőríti őt Hdüth bestWg)ei birtak íelP Észúekés tgílo?ébiljdl, bitDl,"űffi \"

il).r

!r-""l.,",,

/,

.

.j/), -
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Hd6!!i dlolúi]k,úld§
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íe]njl5, I]o:llnv "\'. LÁ:lrj liljh ritinrerila rjle (J:chrr Sa|asLljl
J(liajJ-a]§ .]l ljftán élJ.,l.tl, cl_i.iJ, :jian.nJ Lnál] irrilifi as .l.i.lsiiri luttirnfulilrn si.r.it.li. nLtlröiIJ.n T.lrnr 1,;l$ ojtl.m,ífljl ]§tlin i11l).]Jd1]
nr.gyü.jnL, m.]J H! .-!!Ii /.ír!n .á,úgJlnít I.út1.1 .l].ni t]iib|]1n}írl. lts''l
nllr r s:o1.+ihra|.l rernlt. n.lit.n:í]a /]!1]dhdrd.r.A,- biio]. lij, |ói,jl P.jt
]n.$:lr.n. ir.l\n.l fi!íjilí.ki,ú1hi]dl Afi.b i1 |.:_iFatlal Drrrrrs nu;talrn
j
fullilí1./ jriillo,i a ttnltrJ,'
U!!trnekko! kiállíI . l]L]li, egr nreghrg"-jst J blJar kí|talanho;, hr,gv a fent
leLslr]takat ikr;;s.l tc a [.utoll.r. l]|i\i]i i.l(l|. |.JLg Nághsllt(,li \a!!
4]_],

L,ii;lart

],+5]. ái]liLis ]6, BuJ!. "3 |lüj]iipr,rbt ],,1.1ltid l,ir,í/)rtrt. Ál3l a !rlelerj,
rllennlr;l!ús ljllril nrgrollJll. \i..geilnt lio,lJi Jlt] Tlrlj,i r.(n. iLl F.!n.
js Cel3l_,- 1a l'ius_l Grrgcl], :.nli"lj.Nli Vr.tJ clrg.lr, Krrclrr,$h.|i Grrlri).

iJi Pj1.1. lrli|.l]i Adr,]J

_\!nor.Li L!L.1.§ l]jnr!. Nlnlglti_1.1(.! íl,] Td,ló
1161, decembcr ]j. cechei Sebesrril C}i!rg]i lis.ahili Cc.!.i l)tlaLn
Ke]ernerr raLanrint Nlghsut.]Ii \.g} l_js:lr] kilú(rc J] .t],tljrlro:iisi !lultor átirje és n]eq|]ajsiti ], Nlárrís kiril! '
1165, íüil§ ]ó, Bu.la. 1. lvlár\.ás kiril! Hirr.l]llL] \]gv i-:i,.:l,], aLJcLlenek
ju(iln.:tjtjrt] iki adja Zenrl lelcs ]:rrt.,|ot Fe.t LlcglíL.cLr (S]enfulienes i
nla] \1]]lelliulttcler. ]reLlén l\laharrt;ti ko:retlen ::oms:é.i]a ] ]']
1.1S], iib]uír ].i. B ! CeL:]rc_L EthLe tsn,:in fia KeLemen Drrrrahrrrs:rt.!.l bl]toliJ tiLc.és:ét]LrlL] i.ilLr} í.rllrtéíeLa.lja \arrr]ucsei Orbán g}i'r]

|ijs|irk kulc:lj]n.]knák és í]k.n.]niil. "
]4l,j. jrlurjr ]a. Bu,le, l, \1jlv:n kiríh,clajtt Nlgv]ucsei olb.in g!őri
|iisllt:]k iijl]n.stjrnok és rokonri, nr:i, s:Lijl 1ló,lcrván Nírklil ís grerLlekei
cgvnr:irt iL: o|livólL:ei felolo]r h]rtokaiktan kó]c.clD6cD !.irk.]suL i.3adják
Ko;tlik vJi ! NnsrLu.seiek Hlra:tlr bLltoka rs Pest ncg\óbcn 'l'
l.i9r]. oltc]L,rL 9, BLrh. }]ílhirr l-.tv,iD ols.iilbirar clajft o!1r ] ellipLisFk
is rokonar. Nag\Lucse] ]í]!\ iiaL PoüaE:thl,a és Keleke9_!il.i: e!és: bir
t.,luk!t é5 Drul-,ams].|. Loő bLrtokrés:u|er Hara:thl,Felenc s:ijlén\'i hinnak i. iile.égének, Znli]j|i* cL:rilososit]ák.] (trler]e!!:é"r: Kelekellhá:ir.

n.h a töúk
kó].d.n

időkl]en tel].;cLl elpus:rLL], Durialiaras:rinil é::al<e]etrc

sarnL:éJ]3 H.íls:tinik.)

]190. norem|er 5. A buJai ká|talen ]elenr] L]lís:Ló k]rlílrlrk, h,lcv
Dátholi ]st\,át1ofs.jgbír,j oktilber 19.én kelr nleqhagvásír! H.r.:l1lv Fcr.n(
SaIénriLánt és fele§ócat be kívánrá ikialr]i i \ellltl.seiellijl :jlolbi vctt
|oLüelasldlla. Keíckcgrhá: és hrnehrr;:thr,r birlok.]kbi, ce i\likló§ !:1(i
púsFk lblt-hális:tv! L.irtok miatt eLlenrrnonJ. lín n]egiJélelte, KnrjhL
emberek Inírch-r l)ib!s lnLe, Fod.t _]án.§. ]t]i.l.i ]án,]s, ki|li]ini wcg.d-L

y.",.r'""n,,.l,,,r1;,,,,l",/,-l /1.,1.!,a.,,,/i,/a/ k/.|k/lj/,/,,

A koverkc;ő birtokadat nár

a rőrök idő§zlklr.l esik, esze] inr Haía§.ri

croghlását követaícD már a rörök

Blda

közig.rgarás VcriDti lesti n.rhiéhez ra.tozik. E tórök iclőkről koD),vünk követke.ő íeje?ete szól,
Ezek után térjilik viss,a a hirtaLín:l§kodási perekhe,, Llelyek a brtokow
váltolások elLenére is bőr.en ak.dnnk isnrér.
Az első ilyen adat 115], mrjltius 21,én kelt, mikor a Siékesfe]rén árikereszre§
konvent ]elenri V. Lás:ló királynak, hogy PáLó-} Lá§zló országbíró par;rncsára viÁgálatot tart\.án iga:nak találta e sljgeíi a|ácák panaszár, hogy
Gwthori LáSrló, joblrágyeival cgyiift az apácák Hár.rÉl é§ T.k§ony bifu)kj.
sokszoros hatalnaskoclast követctt el, e,ért megidézie,lr])
Mindez alig ery féL é\,vel anltán ]:órtá]ik, hogy olrhor] Lásuló adolnánylL
feLe Durraharaszrit neglapri, s c?ílt]:al avisvavjgás a: apjcák ré§]érőlnagyon
hamar megrörténik, és sokka1 erőSelrb ninden torábbinál, Nem c§upán
Gurhori LászLót érinri, hanem a násik új haraszti biítokos .saládot, Ge.sei
sebesryénr és fiail is, Utóbbiak panaszát viu§gálva 1451 ápriLisáhen Pesl
megye haró§ága jelenti, hogy a kiráLy ápriiis 1]-jn Budin kelr pannisá.a
kiküldre Hargyán-i Loíánt íia Györy./ és Perhery Pérer suoLgabírákar, a](il(
vizs8álarol rarrván igau.ik inlá1]:ák cec]re-i sebesryén fiai oyöígr, 15Nán és
Miklós, tovjbbá Nagygwtholi Nagy LásZló és fia, lnre pánas:át, hogy a
Budán lirkó Faik} Lásró a szigeri apácák sok 1'cgyveres varsrinyi jobbágyáva1
negránadu H:rrasztiban Ler.ó udlarhá:ukat, ott 16 joblrá8]ot nesveq
továbbr1 ugynnott cgy s.i8eren ]evő edejiiket kivágatta és a íát elhordarta,l"j
A további vizsgáLat, nclyet rnár a váci káptalan íolyrat 1e, né8 .és,leteselrb]

eríjl §ai]óirn 1453, uugufnis 72-én ]elenri a kilálvnák, hog], az április 1],án
kelt palirncsír.r vi:sgílaiot tartoll, mely igazolta Geclrei Scbestyén íia
György, lstvál ós MikLós palraszár, ho$ Dcnrés FaL,kas Láwló budai polgár
a, :rpácík sok, és Dóv yernr feLsorolr , fcgyveres va§ányi (és taksoD),i) jobbágyával negtánadta a panaszosok Haraszthy Pest niegyei biltokát, s
Nagygrrthory Nagy László háza nellctt 16 jobt]á8yor és a Plébános kéi
tanítóját (dtros scolales plebáni ]psius posesionis) megverték s hatot íogság.

E tánadás

során a réyletezen navsor verinr óssueselr 55 raksolryi és 4?
varsílnyi szenély iölt Halaszl]ia, s czek közt nem csupán csalárlfők, rle s:olgák
s révt verrek,LrJl Ve,erőjiik pcdis, a cSLLpán Pest !áro§ polgárakénL enlíreft
Farkas Lá§.ló rangja szerLnt jóval iöhh annáL, hogy egyszerű vírosi poLgár
]egyen, amir az is a]árámaszt, hosy nevével m:i§utt is táláLko?unk 1rásonló
eseményeknéL, (AZ apácí1o]ak nem csupán Ta]6ony vonarko,:isábái varorak
haralnra§kodási r]táik, hanen MámoS más faLujukn,íL is,) llt pcdig az egyik
okLevélben nem rninr egyszcrű városi polgár, hancm nint cscPeli ispár szeF,
peL, Mindeu aur muratjaj ho8y hivatásos 9ervc.őjc varr az apácák ily
"védekeó" támadásainak. csetenkénl róbb, apácákhoz taltozó tclcpülós job,
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i-.ss]eft,q\l e:.jF,|i.:jirk!l 5:.Lnbcn,illó teleIiilé§ek ellen, E: rij
hitlll J5lot]li,.!ltaD, Níaga r hilv pc,]ig, rhol r rnktnr,iak

tíInililji,r le]ils]ód]l, a HaLa,:t.bm lcrií Nugvguthori l-j!]].i L]Jfrlhj].,
anr,s ]chit l.ill r.]1ctlrrrLi1 LlcgtaláLr, de anlagrak hLlin_ljl.an ti:L lcrrl trirt
].i]:apkori. rl]|b s:.bás épitménD_leL, Lltllct 19ó1. u clLL.cL
]8,rú L]unr]rrl a,:tLban falkas J(lTef jsás ki.t]en muteg1, 2 LléttL LlL]ltig,
b.Ll e StrLlg\L :|inJol ut.ában, lek,lhi:! le(]él.en te]á]t, s ! tt]LJ].c tenctet-

nng\!L.b

lalii

tcn ln.]g 1ólrlrr trrulctle knerle.l,

j'

!i-:atólrc t okLeréLl.en irtakli. i Htr.s:li.k -en a]ket ért táDa.lás után
.gl rJijr. t bs]. L]:óJDxk. de l,eir hi!l,]ík 1é!le! al.|a a: eLlerrséges.le.]ést,
nclt 11 .'!\.l r: .jeDléDl uLán fulír irnér liiíll.]únk leLiik a kiljL! eLijtti
heíD]ű Flck'L.cLl ntit keieniélr\e:i-ikkel, Líijl a ]<óvetke:ií .kint s:ar1,
]161, rip.Lilr 19, Bu.la, -\ljllij klldh .]aitt :. l. n -\ldi\i]_l Pli/.j l ii(ú i lli].i.li|
neljb.n Liő, jl P.i]a.r! L.nrin.rlrdr|ú,j íréjJ|l.|!l. !l l ludri /-!trlnr,iital
1jrr.í ri.jgil,t ll]i|ií|. lú.t auh.1l Lis:in iltí.srn ].,bbli.{].i ir.t,,i.it,Jlty,n,i |í1,1,in t|jl.bli]r íiil.i haíl,LFL.C.í.I|,llrt;[ il,"" A tóLrrlcgcscn
}]
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elíja.lottal eaDbaD mál nem.iufán i ]ol$i!r,]kát
L.ls:i|it \,elxDLnt iia,l is. aki]r

i bi-n\nis

\

ád.]j:ik,

han.LnCuthlri

k]erés:ílését
LéItk, áItldln.,igukát

:\ lecér,letese|b lili. ,::.n ijg\L.(rr n kni]\ Jijrlé.e, iki . l]i])n!inís kiegé5:ílé;e1elnúerél\a] !i9\, ítóL hogr a híronr alpclc.. (]urhrlr; L;is:lr1 és kér
ú;r L]:elkelte.l-tr:tnkcttr.1 lLaglnal tcg},c lc a: c,lilt l: egr] ki]]1.1.n eliíl1,
hog! i lenliell.e íLtill!n. iA: lli ilóLct cs!(l|k(hr r lorrltli slkísoknak
fue!lelel. \ k|iL]n.\e. ikkr:r alk,:]lrLla::rik _ cg1ll vie\ n]ísiL teleL kijte]Éf,e a:
eski] letéreléle-. he nh.\ elegedJaí n]j5 bi]tr]}íték!] ü!I L-álásáh.:,)
A: üg! t.\ :íl.h i r,)l!í,r tá\.l kóo t nrj. jsnat a h!r!\:li l.inok,-.i.k lesalek Panas:t
e: epjcil ellerl. A: elii] siló jrat kó,őbb. 14ó4. nj]!s l-ále kelre:ett. s r[,iL

s;ól. hog1 a s:iglti !L]j.:ik ]ollbáglai 1.lói-|rl e hrras:ti h]rr,-.k,-.sok
1i:I!:tlr\,|an Ievij cr.lann.k nagr rés:étLelá3tírk ós a iit clhrltdrjk (E:enol-

l

|oLgách csalá.1 leréLtárában talrilhat,j, allo] - r].s:rrérte l:
elő|Ll iigyr. s a: cskLuc - oL1, úkint s taiálhJt.], h!c! Cllhoi Niq"- és ]lli a
kiL:ilv jltal nlcgkív:nlt cskilt le is tették J "
Á to,ibbiikbin hata]LlasloJássaL kapcsolat.,s panalr,ll n,:ln s:ere|cl,
nek, aLlr vrss:li,e:ethető a. okle|elek hiái\áF. rlc aLra l, h,lgv nlnnín
Dunaharas::r cgvik felét.lrs:ágos néLi.íságúú., Nnllluc,ci L]rb.h g_!őri
|üsí]k, ]<tráL!L kincsránok s:el:i me!, .: !]]j.ák leLe s:rLlbcn nihc:cbbin
léplretnek ie1, rar_r naga a Ii]s|ök !tlsíl]a Heresli ]ol.]].iglelt !] clLcnigcy
kedések nérékLésére,
A: uol_n1 a.]at, nel! hlialmisk,].1:í$lri ,fel, s a:r ]eL:i, Dég lnr: nlLrJrn
rel]esen rendL:en, k.:1er]eni]l a mohácsi \,és: eLótti őkbő] il5]4, ípl]hs
1],) sil. Es:erinl Tanás l.í}.fus kölel ]i]kó:ösítés telhe alan ncgtiltjr, h,lgv
rrat crc,lctqc
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]|,i..lLri k.3rűl ]oraik btrlokáLen - a n\,:i]]LntrLLrtrj1 j(1!: efeLn]dt L.iLtoko|ln-]!1aliák.'' A ielslaLt 1.ut,,kok kil:t .ercpcl
\iaran és Taron r Frhatele:hetij, ]r;gl e l.inlkokná1 a: apjcril lLsLLt l::la DluLak-s]igt.l

Iesen

kíll

eLlentéL. a haras:tLak !es:éL],efel]l,

i hettLmasI,]dís] |erel é5 .]]crl5égeskeJések Le:áruLnak
\lilríc\. n]i]J r li]i]k bel]!1!n!lisir !:.I,]:r]!-bJ !.'gct l(t ! ||].i\:okn.l
\1iúJe:el rL,jn. !isi:alél\e H;l.;Lsrtl! (]! L]unnhnras:ti. L,]Ib!! jjlsr:,ü;:.,
L:en ;J:tral

re|éle. ; Hans:li\,á] k,]|.s,]1.1$ a| a lorDrókj].]i tclcp.iilict r,](Jrr clciLű ,:l
ki]lelke:ijl illi|il]ú(jk nlee, H.rre,:n vr.-v Durraharas;tr _c s:ri:lltl , tlllJ_
Lél eLne!e:é: elijf.LllL., e: tgv]io] Hlro:tlIáL.]:on iircn llcglvlrlt lr]u
\1iI\,ís kt,rjl.in n]í1 ]eletLií: lcl.|Liló5. _t a: eg|korri ALpri.1_1rolL ILstclc_
|ijlÉt n]ell.cL ki]lé|i lúl]ctiiii e 1Lltsr PáL utce koul}'ikLln íiltLirt.i[..
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Ie:.letbe n lnkíl]b c§,rk ,é]i s:.1lhlh(l}biil illilll]lL ki, s nenr nallon hilichitte üe! i |-l:.s.laJi]s te].Fiil.:n!g!nlg,]t,..nr |Us:r!lr el, Nen] rilr
t]őlel |Uslá!á. n]n]t ir lto::|i lraulló A4Lt1,Irlri iJlti.slit li-.bl]sé!e.
hlnem til]rlrnrros n l1.1iisek. Ebl.cn J: l5 .;.Ic!r.t j|itslLt, hlg\ bi'tr
|]rilhe: kir:el 1.|. úg\ tin]ik, niilsem ér:i nei: a:t a 1akl:sligcL,:l ,] lratiL:t.
n]e11,

ucllrt e 1l,lrt]au e krl:eiében kla]akLLtl nagr.N. vál és !áros jeLent. s meh
tatb(l L.!:l .r:(llt n.getí\ téDle]ii eb|en a korl,:n, meí két néúll]nl,i
]ut.nlnl t]cli]l nr]..l BLLliL]ak. rrilld lesrne]< ra:da.ágát 1édő 1t]gai frlnak (a:
c]i[lr kal nré]+ilJ k]. 17 km-rrek te]el nleg], s eloron beLiL] nenr Leher a
]iiít.tJ,.] \,r1.1l rj!!ií taIt!Di. i.le!eneknel s:óLiil tÉLe|íteni.h.!r csak i

ll4lnt!:rbb;lkat .DLit-nLk, E l.il,il.:lí$L. nrehek ho-._.:ú rá!.n e!l,é!
tclrrlűrl rr:s:rrctLk a k.üil,éki i|nj.sii lele|úlésekie]Lij.]é-.ét. Hans:Lte
nen rortlollk Sokan e::e] nr;glrl;::ál. hogt s:ánrrls |esr k,l:elr tele!n]Ljs, pallnlL J lii iíílflurk]:an Rornllínr,,l;, ma]d SoL,ksjI is e]na|t.]. .-

Jik, nt:t_n,Li ríLLk, s csak aat lele]]i]lésel !]iL3dnek fenn, i]l.tl,. .rají].]nek
meg, DeLlek c:eD la:dasí!k.r]ínr]ó Lé( rérli]lJes sífon ki!n] esnek
E:ek k,l:é Ierto:]ut Kereke$há:i é, S]en|,l]en.i rijlinlk és:akle. HeIas:ti és
NéneJi a DL 1.niltúrkl].n, T.ln:}.} ii YiLr.jn\ pedig r:lenne] déLe|l.re.
sijl, Ha.ás:tlt fué! \,ló.:nliícg 5c:-íti b c:c]l tjflr];lhI,i in1,1ri]:] ]el\é;e
\ itós:nrií. hog1 i: cl|\l:]nrlt, !u,;t.ivri Lcn kr trlrr.ijla\]k ]iki\\igínik eq}
é\:e é]]|et Hill\:l]] j tclc|ül :Lt
\1ú1,1dreielre .l[,l.s:ig.:lin .:elurt rIalas;tl c i.útcl ]cen:clobl. trlr,
]

lijlése s el n.h c lIoL i i! ,i]Litia, ]reD.ni i P.n ki]..!iki icle|úlé.c]i
(g\]k lÉginnrrlebt. Iutat,l;a, Llr, Kubnlr ALrrhri..riníti .leg, iLi Ég!i].
tir!]bni.}il]in - (]!b|(s, S.rcks.iI ós l!rnlúkli]. a 1lnllilrlriisr,]l : rilrilk
hóJ,llt:'igig"-.:.nlcliil.ttcl.LtléSeit]ek]ek!ss,igsr.n]j|ilyi:sgjL\trikij]i]n-

i lijletke:irkel ír].:
's:.b.j ]jtl jri jr,imll.í..tr d].t llil.1lltsr.blj ]!l,-in e.9r:.mr lanir3Jrlrr
laa.]slrr /,1lhlal,lsl trl.rrlalols:.íql rr X-X\,', r:iraJ|an .ln]ii. .I1,1.]Jr Tnji!
L.a];ó

oklc} clekbcn.lóionillLt há:taltáí]k s:ánl a]a|]inr

,LíJl],r .AlJJjmil n.q,úrróíatr.i h:orrnífd .íllr] ltidtolr Lólj-l,jr. lj.]i] . xl'
iji,JbJ| Jr ] - ] j liir.íújidlf. i.]l€í iil|ali Ji ,n,:.ttnrl 56, ó9i,rjr, l j ó,_?C
h/irmllistldk.lijr.,i.9J.r.lrs idhnl ],!,_r!il. a -l]-j0 fui:rcrr.isrilL a:q rr
,tasak.l..l ndg] ídtr Ji. ] l,E iq l]t,i ] iiit.irliJn!íl !j||.i r.|drllJrarl -].59i-.r
s

E;ck.;cnnt l Pcsttől rléLre eltetLlő ia]r,ak ko:ul lIrras:ti a: igcn nilcvo]. kir:a.
mir TlksoDI is !e§ái1, a Dérékelterr naetlk k.:ó tart..:te(
Yi:s!álrJ Dlst Lná. e1 is. h.gl,e:eken a ieL€pi]la,ck.. úi \o]l l ti:j1,1raíjve}ilk és a: LplrLaL ilg]alko:ók aráril,a, a srlris:iJos tcLclij]a;c| és h.rr.s:l]
i kl\etke;óker kap]u]< A hltalnas|otrl,.!kh,rn Lét:l \elt
LlaLosok s;rinaLíLnra Taksorrr l.an. .le \larsánv]lan L, alacsul1, T.:L.onlll:n

|onatko:rnriban

péLdául c§:rk 1-1 molnána, illetve takácsra mandt fenn adar,

VarályLan

e:

már némileg bővüLt, itl három iparosra utaló személynéweltaláLko:unk, A
legbőveblr az iparosolm voDatkozó adar Harirszriban_ ltt - .év szerin l megen!

lítvc , á kajvctkc:ők

szerepelnek: Mathiasz Ács, B.rnolomcuv Varga,
Gcorgab lGrdos, Tonas Takác§, Ceorglus Koűcs, ani, flgyclcmbc vóve,
hogy ez időben a vezctéknéváli.lában á ío81alkozássa1 azorros, azt jelzi, hog1
Dunahara*riban jelentős iparosrétcg ólt. Ha nindehhez hozzátesszuk, hogy
a; 145],as táLladás idején a plébános két tanítójáL is bántalmeLák - azaz
okt.rt!íssal is találkorunk-, és a teLepiiléseD (bi.rokon) iuratus s ralállraró, a
Lak.,§ságs:án adatokkal es}ürt egyértclnííenara ura1, hogy a xV, s,rad
rlőrakában, Mátyás korábarl Harászti kezd túlLépni a kínondoman falüsi vis.
zoDyokon, s ha {ejLődésér nenl ü.rkíraná ne8 a rórök ltrryonuLás - LnegkocI rul , el ",
id, h-r ,, : 1-1 van ,1,3 J

pályázlurna.

"

érdektelen megviz§gáIni a?l SeLnj ni Haras,tinak a "hivarálos"
oknányokban em]íterr rangja e?en időyakban, E rekinr€rben az egyik
1egtis:rábh adator e, 1464, ápilis l9-én, Budán kelt okinr taltalmau:a,(''j

Nen

nely haraszri]akó] il]erve birtokjellege yemopnrjábóli] kóvelkezőker lnond,
ja, " b.Fuli et iabagiahes , Ldtlski a! Ciuthoí in poíclane 51111 lo§es;oMíla ln pos,

sesione Haraslrh_1-", azaz cgyrés,t (popul] et iobagioncs) ITarmzt' népciró1 és
nem csupán jobbí$ IakosailóI beszél, másrószt arról, 1rog1 a Gitrthoriak csak

részbeni n]lrjdonosai a települéSnek (poltioDe sua Possesina.ia), aza, több
birroko§a valr. reLepiilésnek, harmadsorban pcdig Llalazti rú8ját határoza
meg a "possesione Haraszthy" kife]e,é$el,
Ehhez magr.ráZarl(énr hou;á kell tenni, hogy a possesio eredeti klmszikus
jelentése birtok volt, Euűpálran é§ náhnk is csupánezvolt az értelme aX]]].
és a xlv,9ázadlrái, de későlrh apossesio kiíejezéSní a íeudális nenesi fdld.
birtoLoak fclcLt ncg, najd a foldbütokosi falura is alkalmazták.1"l
Utóbb a íejlődés tov,ibbi folyonrányakóDt találko:unk a |oriio po$e§ionaria
Gészbiltokos) kifejezésel is, mely csupál a fa]u le]enrésű "possesio"-boz
képe§t jclenthetett réyt, Ez a "porrio" sZó a több birrokos kcllr rnegoszló {alunnk au cgyik lriúokost Degilletií rószét jelöLte, mely jelenté§ben a birloklási
viszony nyert hmgsúlyt.

nint o1y telepüIésnek, melybe Harasíit is
so.o1ták-, a tdLdbirrokon t:llálható falu kilejezósnck a ícudális .ends,eL kiteljesedése ádla meg ir: értclnret. ELső§orban:r "birtokos joga a falun" rejlen
Végső íokon a po$eion.k _

ezen ]arin kijznévbe.,

Duliahara§:ri biítoko§.]vá, Dint Láttuk, ebbcn az iclóeD a régelrbi, e8yszerű
nernesek helyeLL

-

]egal.áLrbis

léMben - or§zágos főtis,tviselők váltak, ninr

ollrán győri püspijk, kiráLyi kincstámok vag] Llaras,tlry FereDc szórényi lrán,
akia "Harasud" neme§i eLíírrever csaLádnévkélt hasaúlta. EgyLen ír$ tűnik,
l/.,l,r'aj

,, -n:,/r4
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"

Halas:tinak .g_!ia]rá ki_ilt.nli s:erelel ]\ \::jú le_rr kO:elél.en. salrit Llrtokar
ko:r, LegaLállbis ere ural, h,lgr nlegs:ere:re 1rleni l.trt,]kai DeLLett ilésr]eD

Yáü, e!éi:é|en] Kereker\hi]i(. sü,:,ksír 1lls:ilil (utóli.it a

p.esti

.].m.,k.s.kúL vísirolt.] lncg] éi S:.nt L]ic]]li.g.v rés:él, sijl. ljl:1.1.en e!],
l]esler:sébel Li-Yténelét lilJo]g(,:ó k!n!! !:crurt e H;llirs]lj .s.l,jl egl i]r r.!].,
Har;rs:ri \lihjlr foll ! klpLt.iDfa Gll]]a.s ,.i.,íDal b, ''
\1;l9 H.r.s]ri Fer.nc s?ailón!L lr,ú és Hans?tl un a lclcL ::rljot a \,1ohíc:i
.,]illit.tn \Ésrercc alctat, 1rlLjla után HaLaslti Lé;:L.cn BatthlrhiL BllJilrlr.
lri:bil l]ric:l Hclan! biltok:jja ]ut.ft, míg késől| Dócr Nlrkló, a: cgrcJúlr
nlL'Lr ]larns:ti heD\,ádi$n.k ]Jijs:akr Hens;ti lelen. s:.raDljl
Inns:ti tál.iD Lelhilesebb kii:é|]<,]ri birtok.sa htrliililal Lr.m C,nl|,il] !

E: a;oLrbm
|r,in.

I

Hans:ti .strl|i.L.tic:ősége s:á]Ll síll).,.]e ivhháccsaL. s anl, h!!1 tr g_!aj:t.s
ti]lók e:t k.l.tíren !é!i!!onuL a hkotk etrr d'rle Ial]1,incF a DutJ,Tis:!
kir:én is. kealetét !es:i Her.s:ri lele|ijlé§ erijle]jes pls:tul,isJ.
Eíijl rés:letesen ]rini!\ ihl ki]velki::ii leie:É(e s:ó],

,-::%,, fuiesrzék
]

Rác]revejÁr!ád mú,eümhiva.alos étestése a dunahaÉni Iégéúetileldlelvekől
21 1 , 1970
] DL 792, illeúe \qeDqel VI]L 419.
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Haraszti a török
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l

kolban

ta,i;u, korí helytörténeti kutatasr ől

heLl tr,rténés:ek egl ]k

kclrc]t kutrtrisr tcrilctr a

eseDéileltk teLtálási sl]kji!

1i,](1I

15i,] !.\ c5

t.jrúk !r JloLn

irj]tkii]t 5:.r.L]c]t tc]clij](iijt]i

lij.ú!.,

léleD e] a Dástél é\\:i].(]. .;]]it. s.DnL Lnt!.nli.]ónk..nr t,r]t tr 1ii]aí,li].L
sra!iáLási. i$:ate]lijJés] jJij§:i]{okrarl, S:crcnc.iLr c:cn r hill:ctcn .c,kat
!ítt.:táott KáL]\,-\.!} Cru].r rnrn:il háIoLn artt:cJJcl cl]attt ArrkeLri]:an

oti.L nreLl,en nregjele.t, i n]Jg!!L].5:,igi !Jó.ss:.íraLsokról :;|]ló l.aill..,
kijnllei i: rqcn hr"nosmk l.rmru]nf : he]rtonénetL Lutatót
s:jn]ír!, E:ek a: .rr.b nlclllí]l LlagraLra ilrdirL_.rt t.ló]. ,lJónss:eí1.1!]k li]t,(.si]lhe(.1]Én i]tókij a.latoket tanalmrlak nrí1,]en ioti]k álr.l fuegs:ilh
ri,lcpl1.1sriíl, ígv Harus:tuól n :
A l.]LJílrdl!jld ,9lüd.iL,l /,íno_, ; ;\L .:ri;ari cl;rjl n t.r.lL.iaik.l iiil Hl .sü!
tij|ni iJalsidlirlj] nj!\r.rií_\íljíal ironJneti nrtrLíibon:
' d lil:]ii i]nld§lil l,cirrlrl .:lne:rlr .i J!il] Nl,trdr.)]..iq ót]a íJll|i;i
j!.ll. .] d li-]l!i j.illt]r/ji , E! ,- rjsle , e r,ris o l.il la lr s,,l. úl.ü.] í.l nfln :|!]l
li]ri]
C]wl,,ll,rib llLLLlnJPc_,rbb Cs|;l-slrrrg rúnr rlo íi]lJ j:úrjrlíl]3 l.ila!
Elllr_lifrl! I]!1ut,lrAilr ij js ] 7ú.j:I.nllarn t.].§:Illn_,- ll; ym lllr, Míl,r lomos rorrrlLrr q |lri:cdrl errJsiJlJ J nlm liinrlrl! l rdl].lií|.1jn\i.l |e n.rl
trlarrrr, tóln/.lrllljlon Jlirl Alrcoll al,'.er 1'ogl,-lt mtilJl.dk.!]mjvul:
, Irr ,:l} t rünliilr lllrns;ri io lrr ,
A r.tl.n.fuj li]ial di]ól j . kdrö!:I.nJrg t./jcl nann]d lLi:líl.rril .i J llj.é|.i!!.
.Am(lr-il La.Jlj üJrjil n.m ndra maglilrori. .ll ljrdrj.jl |lllel .1i agplkr lelrilrril l fjr]ialar rcbsr,l3.ihdl hllr.ollíI ..l, ,t Ji]r$.í1.1.L.l T]íöJ.lrllrdgb(
ltrjl, l jnnrcsirular nrralcl I]lJőliiL io§ ,1 súrj t.g1.1lal tónin]í jlr.ln,jlr.1l
]ú-]5 jl|Élljjiíb|Jniaiú !.'r.l( eII.n l]].i]jot.lr á. i{ji|il)-nJüt JJ Li,l1.lJút n
llr.til kliri]í .^J..t. !i d riri]], L(_].{/8il !.J{ a L.iJag.r ii]tcT.j./t,jlt. h!s]- n
T,-\ j1.1]]

]

í.illúuk n],rm. ! mdrdJr.n
Va]on ralan an annr]r. rjcas:ta]ann] tLagLkus .oh l.]er,iila.ilnk i(!i! a
fuásté] s:á:eJos ti]ti]l !r.l-n ijliltt, hog! cltűnt \l.r$elrlrs:rig térké!éri]ll],])
s:án,lék, firélI s:Lllijf.ll\:ereti,t r.c:rnc BaralLu1, hel!tinlé és]l, Je hllínr:.jt,
-,,

.,/

/.i/ *.,

1.1f/,.,n /.,li

/4/./".,i1

lan kikell jelentelriink, hogy az akkori török kori íorráshiiny, iLletve a ioríások feldoLgo,adensága miatr lalóbirn úgy tűnt, hogy Hlrilszti ebben .Z ]dő§:akban iel]esen e]pu9tulr, elnéprcLcncdctt. Ma ná elég Pontosan lát]uk a
lelrá.r levélráíi adarok tükrébcn, Déhány évrőL elrckiDLve -, hogygintc cgéy

!égig (]ó8ó-ig) lakolt heLy Yoli.
Az áltrLános ti]rténcLni szakirodaLonr elvitte abba

ar irányLa

a

helyrörténetl kutatóL€t, hogy va8y LúlrorLen söLér, karaszrróíaképet festette]<
errőL.z ]dős:irkról, lagv tíl1?ottan kedvező képer ábrúotrak az oszmán
uralomróL, A kai.szfóilL(óp kialakulásáha .i)bb tényező is bele]átszorr.
Eglfetől a 15 éve§ háború íorrásatr]ak, ilLerwe a XV]], srázad r,égl XVIII.

.

,,i ó . ,., ,l

l,l"l'l

l,

l

érie]mezésc vezetett hibás credLnényekle. Kijlönösen

B ,e]l--,

Acsády ]gnác törrénész
nevéhcz íií.ődnck ezekben ar összefúggésekben íélesnregállapírások,
Máslós?t a nagyár s?ellcni élet]ren ]elenlévő Hab§buryTálri rörréneLí!Á lelr
öónlct aLrban, hn pus:tulásróL, etnyomorodáslól bes:élheren,1l] Sajátm
niódon u. l950,cs óvek egyélrkéntHabsburg-ellenes vulgáínaixisla sémái
közé is c.:l §zcnllélcr iL]ctt jolrban, az áLtalában "fekete-Iehér" gondoLkodás a:
úgymc,nd ícjledencbb ioroációt vérengzőbbneL is tekintette,
A lcgwélsősógeselrbcn 1átók melLett a kevésbó LroniLátóL( és szóho, jutol-

tak, sőt, Lnintcgy ellcnponrként, olyan nézctek is íclmcnltek, hogy .l tüök
ncgsuállás alatt a nragyar nép sorsa viszonylag könnyebb volt. nilt az előtte
lévő irlőszakban, s hog./ a törókbenncm cnrpfu bllitális lródítót, hanen lovagias elleníeler keLl 1átDi, neLlvel a rrragyar nép a békésévekben ncgbékélve
éllrctctt egyiitt,lJ) Ennek az "ellenkép"-nek a jclenikc:ésc móg nehez.bbé
tctte a törók kol helyórtéDeti kúraiá§ár,
A korábbi tófiénész8ene!ációk sokrérű, s?íncs, ámde olykor mcglehctőscn
egyoldalú képer, uenléleter 1ragyonányoztak ránk a Törajk Hódolt5ág bclső
viszonyairó1, nrelyek részben aLadáLyozták a helytónénészeket abban. hogy

telepúlésüktölök kori fejIődési tcDcleDciáját reálEan felvárclják.
Kinondadanul is sokvor azt a benyon,ist ke1]:ettéL, nin]:ha a torök álta1
megszállr na8]ar hódolrságot is ugyanazok a i,onások ]elleneznék, ntr]t a
tórok bilodaLom k]aszikus tefulctót, a Balkánr, Pe.tig n núLt szá,adban
Salanron Ferenc, neves torrénészünt űmu]:atott aía, hogy a nagyar hódoltSá8 viszonyai fe]errébb rendhagyóm alakulrak: éppen amiarrj merr irr á
rörököknek
egyerlen piuan.ltra Sen SikerüLi egyed(falomra serr renniijk, s

ilteni "bentlakásul" idcjén oszto,kodniuk keLletr a rnagyar ál]ammal, a
nenesi vá.me$évet és a magya foLclesurakkal a hatalrnon, Sajnos Salamon
klrűDő ercdnényei gyoísan ícledéSlre merúltek,
S?erencsére aZ uróbbi évizedekben jelenrős eLőrelépések rörréntek, A
korábbiakhoz képesr soL(kal reálisalrb képet fesEnek a "iílkö(eieJ'
egé§u

Magyarors:ág törrénere vonarkozó lészeiLen

./L/;úa/,,r!,!,d,á /!á.a,".,

l

l: 2/a h.,,:
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ZinányiVe.a

és M.kkai Lász]ó,

nele: tlrltanas:.k.' Sinknli.l 1§t\an ti].|énis: Li)f,el]eniil i 1]§:it.]gl.1ó
hál.t]!úk cLijtt Dég !úá!:,') Duni m.nn t(lq.ijlí\ekriil, erJiíkrijl, lilele§ iil,
fe]<róli.i]él!:tát s ninJe: !on.lk(,:ik

.L ti!ük Lol] HilJs:ljr;l ]s Tehjt jrerJ)
s:abj.] erfolhLú |rlÁ:nll;jka|ct tih,i:olLrl, Dcrt a tijrtancti Y.l]asiLE- boDIG
Lultebl.. oi_.:etetielt.. Kij]ir.i],,.. rrít lcLL ri!f,i;Dt. 1ro9! D. rctit5ük Ybs:e a
l.ri-.]r ko1 \égilel§:it]il,]ít,]j h,ib!rúk Iu-i:rLlLáské!ét e: e!é5: n.isié] é,s:á:a.ln
E:étl Jitteren.(álli. kCll \1.5gílDuDk reLe|úléiún]rroFk k.rite]lő.lé:ét, sle!.
nálását. !§t:]fe]liitént cnn.|.rknlt és ki]fetke:DéDleit Be kel] iL]es:teni .
lí!.bl] li]lnre:ell]e, 1']!!.lnunl kelL a mrko és makFk.Inle:et .ss:efli!!é.

ffir

aszt; íejlődés ét mtghatároző t

átyezők

lell 1;jllí\]]rl. hú§ tctc|ijli.,!l]i nrljsfil él\:|i:iJl]:
ki!etke:ó lél]!e:aíkh.t|n,]:tlil lrcg
. i tllok és.sás]ilihld in r lctck ;u.:tító, clniptc]crlítíj ]ritLí:a, l iiLön.\s
tckntcttcL .r tatá1 |L::rílí$[];]
. cgé::!égligli és lerfirés:e(ioLl]]rtr tirrrr:iik, cll ]iij\etk.]n..1lv.i
(úghall:rt Is retrnés:ete: ni]\én\:el \i]l.:isi, eLenri ]] s:rillís,_.k,

\li]á!Jsen s:cLn e]ijll
i.]]a1.1éséra

r|n\:n]]i]k. 5t]],l

. ! nv!q;ll-.u]ó|!i la:jasás tonjtnklurális i.]1aniatainik heLli liatása
. n hu,laiés pe.ti otJr1 ga;dlsílE-ifejlő.tése k.r:i]ttL kLiL!,]|\.gbij1 lJólló
hel_ri koletkernén,,,ek

. Peí (Bu.la) |ia.i ,on:jskr,lr:ct(]rrek h.lrjsl
. v!lrlLiLrt J tiLok hóJoLtsági tiri]k.mag_lat ltrenrle;ke.iés és a kettin
a;lólends:er k il r ctlrr:nínlcL.
\é:]ijl ü]n.le:l e!\enkanll

A török

és császári hadmúveletek elnéptelenítő hatása,
tekintettel a tatárpusrtításokra

kiilönös

Ki]:é|k.li eLeink íg\ trttrj,lko:tú] "A p.st. 1ilnlc et ttllo L]belll nos
l)on]í]el', a:t: ]\ N!:rlAtajl, úlrínségtőLés n h,iblrútóL !r.^l\ lJr(:g, UtllL,
mnlet ]\]t hi::em ncn:rrl iltclne leDn. !:úLr !L.!Jo.Jniii, hlqv "c
hir.nr nlalaLle iij:ijl rJ]cl!i[ voLt nagvobb cllrnsúgc a: ,rlt]eri élenlc|,
i\l]nilenesetle éi.leúesh.ng,.úlvoeri a:t, hr,gy a 1ó_] ? \::íiJri mjr i h:jt,.rLj
kerijl1 .: e]ső helfle T( lcpijlaiiurk .:clcLlcsór( stlrtéqj.rj s:enll].nfbLíl nenr

)t-,,l::/;

//.y/;Jx'/

* |l"

/,..l.:, l,."7,.:./

esell ki)r.tlc.i]l ] ti]I.jk, ilterre r ,:s:il:Lírr csapetoL fő feh!.n!Lási út\!nllite, (E] el.ii.db|n ! L)una joLb 1arti.l i, a l.a] pafi |est lóLotti lés:e !óll,)

E::ei \:.!Lbcn Ha.!!:ti fes:él\c:t.t.tt5égétn(n,elre, h.q\, .r: ns:íg cerrt,
nllrjbalr, l iiir rin, Buda és i]r* ko:eLé1-.en feks:]k, hisf,l1 ;l] cll§bae nrtrr_
Jcnklu Caij!.L]t]et e]i]!hl.j;a volt, A ]6-]7 r:.j:.1,1 t'olv!!L:nr lcral,ib1-.t
olvan tiős:akot enLirhelij.k, ini1<ol le]jc!c]1 rag1, lis:lu cLprr:tuLr.
ellíprlcntJcn hos:abL-ri-.yiJ.b]] idiile .elcpii]arlulk, t L,g\ kép.t aLk.üaw

! l!.nlakünker rijnl, ]u.lnú,ele(ik nLcg|Iób.LltntjlallóL, Deh,ek
li-.:verrc ragv kc.:,edenrll érnrt.tték a: iflcjlj lakossíLglt. LsnrelkedliLn]r nleg
e:ekkeJ a Iatuei e;cnérrlekkc1,
.{ tragLku. nir,hácl c sr .l L]t:Ln S] !Le]man :1llt:nr s.Icgr 1 ! i 6 s:ep ternber
]] ill bcronult a rédreletijlhns!.tt BuJi lLirí!!, A lLLjllL p.aLota kincseir
hljón rekatta, és (.n;lt]rrtinaLPLl,ba s:illíttatij. Bu.la é. |est ko:ltt h rr
\cl.t.tr, é_r e:en haJii ilk.h.k ] |e:t, nkj]]la. Dc !.l]uk aLt i s:ór a s:ulún
nn]k

r

l..-l1lctékesebl. ]rlónikí:i jr]li. Kcnába;i: jdc kitiinő t.].ok t!rténetil,nlak:

'\,lilll,nr .
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J,j. l..!liji!J

hJron,i! d

l!i_,-ij

ftilji rdJ,i:lll /.ir,ií Dí(i; liüsli d iilt IlaL
.i!n ,i 1Á.o] .1l.nili-l ldrnlrlinld. ii

a rl,-omorllr mrqp;rlriqnak

Li.-rlí l,!rr; ij ]ranr l; I.íi]i. .1
lr!_,jiliái]i.b|llr]lej$iur,qiildílriprJpal3ilrllta.íDlú]ta,t.llliirrl
i!]il ;í lirdd! llil. !]inl áJ /úl1,.lú l, 11.31 J.iol .,|- iJi.k s.,l ,úlddl j. rl .iiii._
.bL]jiú|ll. Jl s.linajl,j !L:lt. E 1iJjj]

L

i,ln, :;rl elrrlrrlL:uüal ":
S te]rlt]li n]ég h.::i BI.,]er].s Ln,,ú kancellal késóbti rLicL
'N.]n

.i

ár

.rőniii

!]la'

pLlsp.ok

.]iirírli . .i lijr.lt.iőn4.t tngjJin]ú, m.lj]r.$ !,, írlm.lh!l|l. JlilLlnl!.ll |.llaL ]j .li.n,

1./cd.l

.jl ji.m.-ii |.ll nil],]er
);! i],-.n l!.]ed.niii "

']t..

rl 1j]6 s:"-r,tcnrbcrében Hlíl.:l], Strlcnclar. á tóli)k
lt!,l.r:l0!L]aD firegk.]Jtc !iss:i!.nu]jsl]t déLi iLiD!:blLl á nüe.
Ts:e Li):a]1, Ncnr tuJjuk, h,)r! cglk.rli eLíjdeútt bii] csidi8 rncrrnrren nrarl:lrak nreg ! ti]].jk chonulása !lío. íjk hofa n]e.elijlh.t[ck. nLlol épu]heterI
ú]]líl.].|ül!:iurk-Lnind n]eg]ml i ké|.jíjie l.
A: 15:,6 í5 15+1 kó:i.tti ijs:ekien silrcs Druqelonr koDl,ékúnlir],
h]s:rn u J:elsí] polgárháh,rú hullalDDi s:áq!]d!n!k \,ési! e táj.n. fuerl i ]iú
kir.i!Y, S;a|oLraiJán,)s él HibJ.uI! lerl]njLrJ lLia] á: erre.lllaL.mén ] 5]ó,
b.Ln S:apolyai te.l i bUJ.li *il lr;, ]j]j_]ll mfu Fedújnd, ]5]9-L.e]1 n
f 5::]hko.1.1 kihL\!k mi.rti ne!9_!en!iLi !b;jgb_u s:aNhai .ijLnk segít,aq.t
Íne, ígr prl;:nrJt

h3deri1
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,

Lórt ]utLma rss:ríllírljsího:.-\

l.rijk

l50-]0L] eres serece rlgls:tus|an
a.lt Blrda télé,S:r1,1r;r] csara,

|]t..lto[:á.r.|.ésil)!n!jolt |i jfih

tr1olr:.s feiaj] j.fei_clhaglve: s:l]t:inr 5.1e!et. llks rLlín eg] !.n
ritlclt a Duna bal prnijra. , á:.!r srct.tt-Helas:ii. telel:lü| - P.:t fula
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_i:alr,llri rrlLlyisr,r r l inl.]ei flír lri lell, A ialltriLrr srrcg e;cllt|n t'olvtrt,
t.r útl.it Bí.s írL1, Jc r::tptenrbet li,r,';loktc]L-rL l.{_ig trrtr] rrrJlitl},tclrD

!:lronr után "i qriji.t.tlen sereg":: esi;i, tílLr.Lc ioLrLLrlt LJiíbcn, u nDc.rlls
L]unl nentL trLcpen f:Li !]:s:.ly,!trillile során felr há.l ka|ét üutelti \
Duiaüi Bu.leleLett épitell hi,].]r lonuLl aLt: |edis]h selelt a ]resli.ldalF. ]\:
ilh.:ij t(]Nk sele3 nrt1.1elli,ii tis:tosatt,lr i!1]!el n.nr ,.ll l: ,\] i]]Jin]
tit1,.:ctaj út]ukL]!D maqlal kil.]!flk. nn!l keliiiijk].É], iJii\ e\:L.nl!!.] 1r.!g\ tjk
.L lu:.n]kit i t]une-Tis:i lijirl lsnét neneli]llek i hrl r,:l ilI l l\ll l kl, j,
neg1 s:igetelle. N]csam]l)..

,-;rr| il\],iiJ

A llfetke:ij élben §nrtit Habslrrg

Roggcnclori rrs:a akart; r,{Dl t budai

c".aprLok ronuLtlk

!]inl S:J|!l}eLtól.

[.i:.li!.lbcn, ncrt

l

.s,(?:iIL y.;éI tr

tiLn.ntií unk sereq hn,élc tclhart,ltt BlJl rl:tronrj*,l, A ícls:rl.r.lulás
!únétSúLfo-r .sát]is ken].ít.tte ner. l segri|aci!1 1rírltt \lchmcJ s:en.tLői
bag csa|atai \.érigJLilljk k!lnléki]ntet, i}§:ci!sio5lr a lako,sligot.
kLlloDi]sen i: i!.kirL é. a slele]rekel..rk]k.s.rl.g óf.k núl.áD,til R toli]I
sete! kll..i]kén| :.rrjt \alreik ellen h;lrcoltak, !ag! a keLeti Lal.s:o]gapiaco|
teienili-i íl]L(ij)t 5:crclcLtel. hi:i]!l,!t, sailijt.L.]júkÉteLteLeJ!e a nress:]
E(li'l kc:,h.c _ a tl]Iok sÉ!íl\égctuijga nó!..|| éle:ve -.r]nrel]| lí: é\.ü
kelesfii] :ilcrliLt ]l]n.jj kiÉhnik k.:aben talleni: !: .rs:jg s:ék\in]sjt ó:

k,.mlélét, ]5.10,t.. Lurét Fer,]jllrinr] h:.lve:ére, FeLs lere ,lrr,lnl lli l
ltlli \jr!t, J. oklóbcr 1é!éiLé.\i.l.Lr loLr eledn]énl,leleüiil fiss:i\o.!lii,
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]5.1l, nlrilLl clclón r c.i":íri screg Rnslendof !e:.tisJr rl e ]t,1-]] c:cr iinlu
kinj]ál .rő nrlnoJsfuI ls Lne3lcrlte BuJa oslnlát. ho!! a:t _§;J!(llr]i iiítól
nlcg.:iLr:;c. BuJa a: o.tLrm:ár nLó] csak a]<kor s:rl.arlutt til, Jnikol jílltrrs
!éE-éDLn.salk.:.tt a t.Fk ieLmenlő sere! \,1ehnie.1 pasa paralcuoksíga
,lLltt. Rlggcn.lori e s:tLllnni iőeriil ki]:e]eJléne]< húétÉa!!u-.]tus ]]-én
nelke:Jre 1,L!:!f.núlísí,i |esli i]J.l]. \1lIij:lren i sere! ílkelól]en !.h.
melseDnt!ítaí t.1.1r r,ín]id.js r !lt .;i]!k. ,, n]úrl.gL ]ó e:er erlher esetl e]
A cslta ul,ú] SalLe]nín s:llljn ljt]nrl \.]l a)t]L]Jjn, és J m.r\.r li.í:s_
,lilókaI a .se.seirő l,ín.§ Z\iq |nd lLljlrtj!!l c!}ijtt .ltsjtjo] tl tl1.1, :
akkoL esett nreg a: a "ielele lerci llltrjrjr, anli].i)r ]: -.,níg i l.nJé!.k il
fut.ki]k fekete|á!éiil illi]. _ ;] j.ni.!,ir|k (5Clicl. k!rd(il!as nil].ii] il s:.jcjr,
.jélLen N]i].i.ii úrk.]a:l 15. in'o uLójíLLr cliilglelúJr l buJli rirrt. Nem
s.,kkil e]rLlán e;]LLllijn] \ercg clr§Nlt r Dlna,Ti]:.j kö:é. kere§Jiil, H.g\ m]
lell a haras:tiaktrl 1541_t]c , \!]óiiitan Llcí] n]J]!k \i!y elnrenekiilfek
l.j\,)li|bra, !,1!! .\lk ;L ]iaj:c ] s;Lgctckcl, nctsrrrk nrél!én ht]íák mee
mrgLLkrt, rrgr, esellcg llblr]nilo ra|sr,lgapucfu k(riiJrek
]5.1],l]en FerJú]í]di:l r negyaL íitLrrak tob| nr].l 4j e:el li-is serelgel
tiss:if;lisla ké§:ij].([ Burll clLcn, A: tlőkas:iiLctc]i.rnbi. rer(enli1l.g!nlatrgo,1, lls,jl,, tijrt!'ntck -{helíett. lil3r a 1cggrr,r,ab|ai nrcltrfualtl
rolnr BuLljr, clgalasLi,lir3aL Pcstet vette ostron aliL Dagr lit.::imú scLcgilc1.
A: ostroD s(! ír J k.rD]!ék is:okat s:enrelett AnikoL Joakhul Lle3hall,tta. hogr a ruliilLaL ve:érp.asa Nád.liehéíál i]á élke:ett li,LD.Dtő 5cIc9é!.1.
! csaLs:aL.l 1rrJcrij s:agl.ns;eLue elrlnuLt'|
EaLt,iD (i]5:!i: .1v€s békésl.1ős:ak kLlrerke:ert, és clll.c a nrugalonlba vli,
latlan rLl]írnként cslr.ott be i L5 éles háI.olil. E;€k a 1u,lnri]r cletck súl.volal
élnterték kail]_!íkiürket. Sajnos a tórréneri to[ások Denr,riLnak alrill, 1rogy
e h.ss:iL hlilarú ltitt (]
l606) nri lell a te]e|nLés, iLlcn c a lakoslig l$a.
'r]- hór! i ma!!ál .safarok 1ó Llótc l.1n_vri Burlr
A:t a:onban ]li:to-.an tLiljlLk,
Lijm\,ékén Dtrlden tellf eh],i:fn,]it.k l]jlll} Nlillós csal a s;igctck lakirn
hJllla.lt, tr]ile] a !i: n]iin nenr il]Jl. ijket ielhó]ni. A Duna menti ]ek.s-

ságral l]e.li! liLti]Lti.tték r V;r.Cijrinr is b.ll ,irlékétVis:oDt ! ]eLeDlések ki]n!ékur*el, á |e\l .l.n,] te.ij]ctekcl nen] ellli!i]r. Bia]n!o:, ho!\, i

hibon]s'!ra!! iurísol Lltín néNt(lcüijl í]lh.na} kiirnréIúnkoi i ia]fa|
hoss:. bb-ri)1 iJehl] ]deig.

Elíqgéállet:nlrs r: e ló:ct lmc]r, l lakoss:ig !.!.:tu]:í\jér1 és i: e.nik.i
li5:ún}ok ke.]\e:iii1.I ]cgrrjlto::L5aLart .gíórt.lmíícn.r löliiknkel. iLLeli,e !
torol lrr]borLiL;t rl]tr,]le. Dc a:t scn,. t:qalhatlul, lr,rgv n]É]lellijk - e nrástél
éfs;.i11.1b!l - il: LJ.gcn:soklosol és a nag_lal klt,l]ík ]\ ilerel.sin ki{elléL
rés:ikct a |us:lít|nból. S;ak,ih,feren. t(]!tóDa.: hgutóbb n]ég]\ .rri e ki]lei.
ke:tctaslc l!nrtt, l]!$, e túrijkok n Dag} s?,iniil L.lcgUljlis hiJerii l.e!etésélel
Á,al DagloL.t] ,:cnr cJó.t ;ú.lítonaka nq_vul bkr:].sjgra. nrinr a kolabeLi
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Eúrópában puszrító háborúk. Mís a nyugati h.ds:ervezer . .egu lar]rás

ba fe]lődött, addig a töókök

iránlj.

illeguláris elenek alkalmáuá§ála] a "!]lág.

,i§zontlarban is az esztelcn romlroláS mestej€inek s;ámíró" déLszláv rnirrrllócokrn és a irtirohn helyczték a hangsúlyt,
1591_bcn - a dól,oroy, klnni 9állásokról íclkelekedő r.júk gövctséges,
t.táI seicg , S?ílráD pn§a támoeaú§ára 40 czreD tórtek Le MáLanarosLó1. és
l]ebrecen, Szolnok órn]]:éséve] kegyetLcDül elpusztítoLták a DuDa-Tisza

A tirtá.ok l5gó,lrnDlL'l a Duna baL parti részérteL]esen kiélrék,kérszer
végigraboLták.
"Minrho§ a; ellensá$cl /ehoha1o"sá.Jt, úg:Jínint d, tatáío]< Stent Glrlrgl naiöan
íeuö"Jéséútés Tabk§áőt d szegn,\ség meEíunmadék, az egész íölá elF6xtula. Kit
lerrngrirrrr]r s ht ellu:ne| at siegén)légóen, NlÁo.t:or is még údtőkol íeaöaén aZ
ellenség, ,,, Klt Aon ldphd.áfuj. di sregén)lágó.n, mind ebabkk, lmen csak
m&laa.l LLz hiiam lóos. Kecs]cnlt, ClegliJ és Kőrős " - jelenti a szepesi
kamarrinak tlanyáni János Pesr negyci alislrán.lljj
1597,98 telén tóbL eíel rarár révbcD Buda környékéL], részlDen S,eged
kóm],ókéD alig várta, hogv kiravaszodjék, és Dag\tbL csoponokba verődve. a
téli kiselrL kálréteLek helyert nagyobl vabású nb]ásokba, foszrogarásokba
íoghason. Ezen idős,ak szenvcdéseit jóL éüékeLteti egy kiskunsági leYól,

"Kös.ón€i€m..,
SógdUímlI... Állapatnfr íelőt thltam a , hag) ,,.most!üli
áüaPoank nlaua§ás a Tamíság miatt, szamíalan úlbóíL h.ídárulk eI e? nlpak,
b& . m,:jild, io.q,] még JoAó e8fcör ann)i kü üm kjtt, mint Iőn e1 iapak,

Az írjabb tatár portyák rrvonrán a prrsutulás egpe lovább harapódzoft ésuak
felé Ekkor néprelenedheiett cl Haravti is évekíe,
168].balr ismér útár hordák Pusztítanak kijmyékünL(ön (nel],eL( a török
liadműveLereker segírefuk Bécs osrnmáníl). lbr.lhiln budai p.tsá 168].

kelr lelelében íelszóLit]a a har:rs?ti, táksonyi, láclrá.i, áL]orkai,
dömsódi ',2-én
srb, íalusi bírákar, ho8l ninéL ró!,idebb idór bcliil mcrrlenek Pestre,
iLletve Budára a pa§á elé a ratáIok áltaL elhaiton. eLLabolt nrarhákért, Ha
valaki később jönne, bimtetéssel íenyegettc meg a proa.l'r]Egy nrásik,
Al§ónénedin kelt levélbő1 pedig negtldhatjuk dt s, ho$, a tatárok álta1
elhajtott máúákai irl Pesi alarr egy bizonyos össze8en megváLtotta a pasa,
mivel "ó
rroi. h ./afták ugdahi ő},.et. ." " . . .a.éft kié íog .1z.)n jószág lenfli
'dt
jöijön el érettek,
mifulen Mbón hén es embeíel őfrzten... kéiúLKeg)elmtekel,
iog,] jölefelLl ne lissenei, níg uallhouá nem téftáBL. . . al jósxág a husztűa - az
Tat"lt eLrakuíadoíí,n íéLbenKeglehnere/r. "l § A becsúletes nénediek és ócsaiak ludósítják elhaitott állataikról a l,unsági bílátat, 1rog1, a falr.ak lakói r.is;
gakapjík jogos tulajdonukat.
]únius
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3 ]rilerLeií ].raL ]<.lt. 1ó.!],.1Le ]] 1u1]. ílója,'\1ürft Á!J j..lln
Fl!!.d.] aiíl', íe1,o!lj| á h.]1:sag.kct, elLlruJla a: LlJlaroJ. k]rriltí.;nllL
t.jrtanclil, lnljl.r i, 'al kUnll.im Del,-r DiL iJr,L]!.úll ll klLitoli llJJ,-,i|
!.'l.i.jlnjt" |jin].lakot a.lltt x leIáI "]rídi'-nak. u:-uáIa íLr;i l.tt ícl ! jlnl

csliroLt.l] a rlj]ts:ls.Líilal tnbl. nL181,.í né! S:elinl is eDLít, nlik á ]Ljs:íq.ker

nár ellult.,ttLil. .1e nrég nen i]:ellÉk, tuíl .|n1 ]tírl.t . 'jikJrJr" .r
!.ilirlj.Liírt n. l.!1jl./i. nJl h,íuindt nihd aia1| m..q:i.n |.Jrlt|.i. js i§]
J n1.1.(4i!] .j!,pi] l.:lrin '
EnLlck ! lct.]lnck sem lnil i;ginll]ll
1ur}ú. A ,:l|.j!ls ielsor,.]ís. nrels]ólnj§

'

jirll i kii\elk-ií. nlé]r kenrénlehl)
L]rán:

Á lllrlnct. Lll,j|c ralí s;ól'ogdaL]or l!!r-il,,, mljf. dinn lan:I fum
l!ilJi..L: EiiiÁ,$J..k h..q:] h. J ]inadi' .l1iliílilra alan irl lrn ljn: nl lrm
.bl'lr]t

ljsl;l

ij\i.n

Cs;,ri,llrat

iiiulin| li, ].

lrirnl_,-

a:

An].n.ltlrjl

li.i.ll

I.r

i l.j.lri

ijntr h.irj..]. m.! tralrrs tr,rrril nr;arolar lvlll;rl
m.r .li!n] rtLm mltl.L A |a|: ln.3 ]jt\.n .irlil,ratl.,'
]\ nn,álbiakL.áD nér s:ern]( megn.\lc:i J arllFi t]ír,j].il és ]ei:i ]: elhajl.rl
áLlan k s:áü.it F, A le!él fégé.k;ll,.kil.!rg(j\ a(!jge.lelen]
" ]n.n,.l h.ilird|i] !!I ia§ln jióiogdilll,] Llr,l,íl J |ani .siil.nl.ilí. llr ir.|.n
irlorl |q,ir knlirll,. iLl h,llíií}nrrltolr]l::,irlll rtrrr irrclilrtrL Al llril ir]rlsi
Bifi t.ial.Jn l.ii]i]J ni i.rr.lrrrr iÁicn. nl,i(a ailrl |irn lrciti,iiJ Dlrllnl tslr.Loc
]] A q ]ósj
Dirn,,;], Jr.r.

'(]1dlt]tli:rinlle irrA.-!.l Prlo olüo ri Lilllamatr r (g hd L,Jiúiillrl]tí.nl |!,l
laJi.n J l.sr.n nlttit ii.\íil '
I]:cknek l lerelelntk llil alie rolt hatriik l Lirgrrrol kij:ijtt. ]ó3],nil nrccD.h.:ijl ;l n]e9.:.il],],k J,tga, ncn a Bécs .stroníI! iclluult töri],k .crcg
!.r.y]gct !:,-n\ eJ.tI

A:

egészségúgviés természct{óldlajzi tén,vezí'íkszerepe

T.]c|iilésijnl JcnLlqrííiai helr:etének alaku]risrit a 1ó-i j. s:li:a.lban
t]cti]]\.jnilhrrrák i: cnlL.cli lít cqrik 1egpus:títa,b1. eLleLri.1.1, a jlirv:nr},ok §.
HL::cl J g!akori Lllbirú. éhíDsé!és 3 jár!ái! nálloD sr,roslLl oss:cíiisgDck
cgyLn:n.ll. i}ilt ncn ki:áIt t Llls:í!.\ jírlinlllDak he]r,i le]entke:ase Bril
a 1ó s?:j:!ili L,i .rI!:á]]L]s FstF]árlin! és . helli lób]< xdLtssleiúsokbtjl
s;ániton lalcls:LiLl l]aku1.ls ö$:e\elésél.iíl nen] (_.haslraní ki ]etentíjse|b
ráráD! niltti népe$égcsóklené§. \'j\a-j]l i l7. s:í:al DélT .Is:li!.-.s
]áNánl:iDák 1r.líi ]eLentkÉ:é:étnel] ]Éllel ki:in]i. killonosen e t5 é,es
háború alat kr1.onlalo:,i pestii]árf:íI\él, ' L)e lele|úlé-riúlkl66c-ói ko;otti e]néNeleD.Jase aS ]: i660-ó6 rá]éki .,s:íq,)s |est is]án átT .sedt!^.s hcL\i
te]Lélel.:é\e é5 .nDek e!_lbeesése ]5 lehelsé!e.,' ]\ l5 éres ]ráL,ú i.leréD
L]]

)1,;",,,

1,
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kórnyékünk állandó hadszíntér; mind a budái, niDá pedig a Pesti o]dal,
Valóságos árjáróháza .ir vilá8 küIönböző tájairó1 érkezett ide8en hadakn.k:
ióröknek, tat]jmak, németnek, olasznak, vallomak slL. A búdai é§ a pesti
katonai ráborok ro§s? higiéniai viszonyai, a reMszertelen éLeLneZé§, a gyeigc
orvo§i eL]átás,l s?ólsősógekle hajló időjliláS vaLamilven íümjban bozájrirul,
tak a szervezet legycngüléséhel, A legycngult, fáradr strveuerer pedig han.rr
megrámadta a rettegett betegség, a pestis, va8y a nalária, vagy a ha§llÍUszjálvány, Tudonásunk van aról aZ 154Z-bcD kitört járányróL, amety a ltuda
várát viss.aíogláLni akaró csáyáíj katonasá8or Minre vató§ággal negrkkírot,
ta, A tiinetck ki?,irásn alapján kiiitéscs tííus, le]rererr, Hogy ez mennIibei
érinlerft könryéküDk lakosságár, ma még nen rudjuk,']]]
Már eg],rc jo]rban közisnett, hogy a klinarikus vjsTnyok és a tcrmóJetes
növényzet terén iS változás rörlént a 16.1?, §Zázad íolyámán, Ez az úglne-

vezelt "kis jé8korszak" idő§zaka volt. Híívosebb és csrpádékosalrb az óghajlat,
de íaps:odiküsaD, liis,en lolraL< nagyorr forró, s:áraznyarak §, Má né8 sajnos
nincs nóclunkban helyi vagy nká. a tágabb kömyék törtóncti dokumeDtD.
maiból e,e1 kapcsolatosan pontosabb információt szere?ni. Az átlagosnál
híívóselrb és csapadékosabb volt a 16, §zázad közepe, a 16-17. yáad Íordulója, a L?, §iátad deíeka és vége. Bár a 1ó. yáza.li neíőgaáasági temreléSr
jeleDrőSebben nem beiolyásolhaita ez az éghajlatváltozás, ]ól nutarják ezt a
tórók defterek helyi adatai. Sajt]os a 17, 9á,adra niics iermeLési adarúnk, így
akár feLtéreleu hetünk hanyádást 6, annak elleDére, hogy a 15 ér.es háboni
utáni fél évsiázados viszonylagos béke ezen a tá]on, álralában a eyarapodás

.,4.,..,
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1 "k]: ]érli.!!llk' Lilatt r k.rál.h]nil jó!il .si|iJék.sa|l.. híj!.sehl)
y.rtk rr.!}.]ir(lLL.cLr ho::á]áfu]lik rhhrl:. h,_.g1 a kiirn!ék nréllehl.en
l.Lrai |.].nrl.rlil.t.n ! r.í::eL lr.rílorr, mic\ir.]§ lerijlele]r naglsili n]eqA: cLllíj i5 e !:,n]tartóL] arlí.!:íl..n tr \:ilto:js t.jrtarlt, F.ltíí.ije.lrJij vl:!:1_
hú:ó.lÁ:. Á ]]-]5, s:i:iJbil. !N]g siírű erJijk ]1,Iítottjk r korLrréket l
tuLa.;tr ii ]-]cuak sr(,)rLi;l. .]l.Daíri:ték. hllg| ki vághat a 'ti],i]nás eldőben". Llost a hór1.]LtJgbrl] .e!] rclt. eki ne,rjkadáL}o;hatte v.]n! a n.ltékle LeD íitLt.lneLést.A Iei]rc:iirircr terLle]és r a s:iintóterú]er t(r!ál]].inóIek.la5alrc: r.:ctett t erJií ]n\ln.n !.
Csak e ]?. s:á:;,]l]in, !hog.i a t!r.]k h,i.].Ltsá!l hrtaLmá grenlLi], ú!l,etiisiiik a !ánne!!e és a Liarrs:tL fi l.teluak l.etoLlása tclePúlasük t.L]tt.
\1É!s:iinil i:ilrJ DiJlnr.tl l.LlDi l kdDle:ii eL]iíség. BlaDlítj! e:l a Pest
nell,ei ki:]]!ilLési ]cg!:i'kijnll FiiekeD, ]6?i jíuus 11-1i_ín kcLte:en
JnkunreDIUüa is, ;mel!L.aíL nrcgntljuk, hog}, Né rrrcth1 Pá1. Ritla1 Gísp.ál és
lu.]a\, ]lóna ne\éh.n rr.nrJon BeDe András tiLtakoelat _] Rli.keléD Lak.
\i!1 .'\nJrj: .]|i]l|.l cLlcn, nrcLlleL Dunaharas:ti LakarLt..Lrilt1i e halas:ti
leri]lelhe] lall.:ó "iL L]mr Dcllett uk1 nr.lgi-.nistu] és t s:i8ettí]": !áló
.1e hasonlóan lak1_1ll Lakóit s,
\',rli\:nlij, tj,]g! a ie]s:abaJító h;bórLil iile]é. és Ulin i he\:íili\r]ó
.:jr:.lli c.!|;ltoL 5.n kíDélhelléknilsijlonn ,r m;9 n]e!]é\ ií.n]i:]\éget. l]ir t
ílhane Bal ití:itrús li] ]-l.an:
"Ei lrlinl íle:ójt ]t.j,-.lt.in.t. tllala is Jjll'Lté ptJú.,, i?il!í. lrilellj silJig
tJnil ,.L,, lll ],!h!l jir|j l., lt. .sal a /]! a Flr]dn rfi1 sirq.r.jn, a laldi
hlrlolu. J; ].{./i.lajr. .'5 íijll,rú|.iinaat/,olrlus ]hrlrfdjla krahl aditat
Liliúrli . E líi 1 JI., !.h.ntji. tJi ]ulnrt t!íjtitják dn.i.I d sia] ll.lJó.l isJ:e

,:rJij\ lerij].:l h.i:j]:ilatjtól.

A

n_vugat-európai ga:daság konjunkturális íolvamatainak

helvi hatása
T.lcILili\ijnl qta]irígi

Éj Jefu]giiíui

icrliJ.Ié\ir 1riu etle relcnLii_te

heli,]r'

mtqr gialajálol érnllij - euni|ái a!lárk.i]ulr|nilr éj ílí.rrrJrlonr, Aloerrkl íl]il.J.fe L]r L]nrín kib.nLeknai Nnlsal-E!n',!i iPali És
*,l1,1_.l ló, \].i:I]r

Jenúgl|iiial te]LiíJé\ek()f.ll.rrrat!ekénl melni\ek€dell

É1.1 n]5:.li..1.1t€t

é5 a

leJlelií cielrerán\.| i \ jllnn.tlu_ a\ b..lk vll.ts]|imj!, lJJjg n,lr) nln 1.1|!!}
tih k.D]lnknjlil ]eLenlellek E: r Kclct i, Nrucrt ki,rlr |rnakLnt mulka,
úl!(\Ji. 1ilé ik.llc !: e!i5: Dr3!!ü !ai!-1íg.L és .illételesen elaíseliterte a
h,L:i1 !]hn!ár!| enrcl].cJas(l, t belső |ii. jaikséql.iejl ki!](llilai i!].on.leP
üelést ij, E: r tndell.1! l\:tinjjc Ilrllsri l.rkrplolllJlislit J nL,!r,rr.h:i!j
beLjij j]

l1]]

ul.rT.li5|..,

l/"", -,r /,!l J,"/ -,/,!/í;.,j: 1r/.{:.;:l

A budai

és pesti oldal gazdasági íejlődése kc;zOtti
kúlönbségből ádódó helyi következmények

-,]

,,l

,L

.lL
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16. vázar1 clcjórc a Duna jobh és bal p.üti tórsé8éDek nrirnkancgos;tíra
kii.öft kialakuló feilődéslreli különbség, illetve ennek kovetk*nérrye
Abból a ncgrillapítisbó1 keL] kijnd!lnunk, ho8yHalesi]:i i5 száadifejlődése
152ó_ig szinte töretlct, szinre negkö:clítette a nezővál.si fejLftléS S.inl]ér.

Van adutunk arról, hoev már, 15, §::natl ele]étóL kovácsok, karrlosok, s*brik
doLgoztnk telepúlésünkaai; a későbbick során pedig egy-egy ácía, vargáí.,
k.l osra, kovácsra és takácsn vrrn urlatunk. Bi:onvára a raká.$]< jelenléte.

juhtenyéy-té$el fiB8 ö$:e, a::altaluk

sótt loynlL e !árosi

polgárok

értékesíteirék.Sajnos a o,ábbiakban nen ál1 rendelke:éSiinkre oLven
történerifoüáS, ameL},híjL atál a takícsipar megmaradásáL, akát pediP. náS

nagyar íalvakho: 1usorrlóln - \,iss;aíejlődésétlehetlre igaa]Lni, Dóntő jeLen.
tőségííanniben teLepú]ésiinkön á nezőga,dasági leme]éS: a gabL]naternrelés
". a l - ;,- "l o,t, , ,- tl .n,, _r, r . |-, ,
FeLvető.lik a kérllés:rni lchct a Llagyará:ara kozverlenül ennel. kedvezíj
fe]lődési renden.iáne]< (a tör.'k u.alom eLlenére). A 1ó, s:úad elejére Budi,
Óuda és Pest komyéIénviss.aeset. a gabonatenttciés a jobll p.túolt nonokll,
rüális §zijlíímíívetéselóctoLéSe, a bal parton pcrlig a: áLlattcnyó*tés és a
kerrkuLtúra fejlődése rniatt. Ezeknek e fah,alorjk a 1akossága arra kénysu enilt,
liogy a gabonát úeg\,ásálolja. E,r a kedvÉő ánltcrmclósi Lelrctííségcthasr,
nálták ki - a rérségbenki.rlakrrló nunkamegosztás aL:rpjí. - a h.rr.rsuri jobb.1_
gyok, Ez á kon]!1rkturális helFet a 16. szá.ád yégéjgíennnaladt, b:jr.z ] 52í

i541 kii:ötri háborús pu§ziítások és a hos§zabb-ró\,idcbb
lenedés során vLsszaesés is tekoverkezett,']ll,

A

pesti (budai) piaci vonzáskörzet

ideig tnrtó eLnéFtc-

hatása

Lárh.ltjuk, hogy a tclepúléS íe]lődésétnen 1ehet a naga eLszigeteltségében vizsgálni, csakis a szonszédos relepülések kapcsolatában, Lnin.lig e8}
nagyobb terúlet öszeÍiis8ésében, vng],is a relepúlésróltá]ele egyúttaL egy

m. Kérdéscsupár, az, hog./ nilyen naey a korzet, amellvel
foglalkoalurrli kelL. Elsősoíban á közveden pia.kijteler li6gálhal]úk, Ms,e:
LlarNni PeSt piacköúetéhez t.llto?ik, bennúnkel csupán a bel§ő, budai.pe§li
piackörzer érclekel, nelpek L(ótnéIÍöldes sugara klr, 17 kilonéreí,Ez ir köj:et
Buda esetébe!1 |L]nrái, Pilisvörósvár, Páry, Bia, É ; Pesr esetében Dunakesu i,
fót, Tarcsa, Csaba, Lőrinc, H.rusni éS Szi.qetszentnikLó§ áLtaL harároll köít
jelenti. EZ a 17 kilonéteres rádus: rrenrcsak ga:dasági, de résiben jogi egy§ég

köÉct tórtéDete

is. Kozépkoli úrreldszednk, közlekedésünk, Nosíánk §rr!kfur.ija ]s
.

it

",.,,.,

t 7,

t'.,+.-

t

",, r

l,,, /,|r

"1 á l l !,,? 1

ezt

t:nn;Ls:tjl J].j. 1ttrreIáltrún.lból, 1raLl;riratL és uta:írsi DeDeü]e|Lólrl.óL. Je l
kir]ó||.! r ]ó\.lltó :i]loüásiú]k hclróL-ajL tr ]]iaD!.rssiiggal tud]uk: e: a kll, l7

kLlJu.1iclc, tjroL-.ác negegrcek a lrnálrr] áiLonrá_ll siúíísé!éfel,
Hii:.11
11!I!5:tD b !!1t illen nr.!|ilLólrcLl.
-1 k.i?élko!, de i 1ijli],k kll !íil.tlalíbln i! e: i:( ]elenreLLL., 1logv c: a: a

plliklr:et. .me]l,neL l'|lL|aLbóL ha]n.lbin \1kéf(l ]nt]ul, a! jtrLjíLt lest
ti!.!in sr.il]ít]a a \í|.ir.j:ű pnras:tenrber Ott L,ő!cn itrt a. nuD.] Lle]e a

fjrír!],is!.] \,1a].l |ed]g nrig a:na]. lLss:ll1,]u|. s c.tarc l]rjr otthoD taI n!ugoró1.1. E: a nalrol lcJre:ó |ii.i he]\]et (riil.]i.!.n !l(,ti!!iita e hÉlli
lirutcIm.]É5 ki]]ont:ki]:.njl.'

A condominiurn.berende:kedés
Telel]iilésinl il.tat, ie]]ő.lésél j(l(rrtan.ü ar(!h!t,i.o;tl _ l llLj.1.1LtságIan
kiilak, lr _ li]rijk,nráglar kellő§ úllo , i: úD, .onJ|mtrrul, a: e].l.iiL eJóJó
hililü] bere.ilc:k..lés éS a tenin aJóLcn.ls:er, Felr,etinlik a léLlé.:h.c}i.
llaku]r k], E: a nelos:full ki]ll!t!l.n a Ha|slaLl!-torck eri_r\,];trrr\lh ó5
haurlrli hclr:cten a]a|U]( A: cgíDá$a] ki]lót[ l54i, éli békeeq\.]]í]óL1!
licnc:ak 5 ivlc ]e:ár; r ti! Ok 1róitítás.kar. aa]n n]ls:il]jl\lj:l, ,rJ l karJón

hog) a kót,:cnberr;lló 1,irl]ltnl]01 Diként ns:t]e fue! r niriikin h,]rl,]ló
tcrül.t íl]i!r] |Jójít. á nir]\ ir jll.m ! hó.loLt ie]nkal ieimentetle ! iél ,jll.,
n]i .rdó .r],jl (] io nt hÉLlerr ] iollnt). teknteneL al!a. ho!! a h,1.1.1r úl\al
t](lt ót n töIilk hata]otn is:Lil\l\ lJóíi:etésle ki]reie:te A: lj4i. ér] béLc_
s;cri i. s:orcle fi]í!.Ái. k]l]lolJtn, ho;r, a hó.lclLt teli]]eren lélij linir]<
s+.ljhLlL].r]< kL,!lr.]tr i:l\ll l lLlglaL i<uáLrrrak t.!ábbli is idól].]i. Bjr u
kósilb]:r békrt:ircl,ali$l :.fjn ! tólok téL eí nrí1.1i! nehelnén!§l.. !űgb I
hóJolt,lil m:i,íéL ér;:í:r,laalrtt érvénll.enmarrJt a negir:rlrr lith;rtalrn,
n!k, kettaís L.Ltr.ktásn!]( ils lóti?Le aJ.l:ímrk i] e]\e E]( jl];Ln,lólitottJ !:
1ói]6. éli:sltfat.n_.ii t]akccg]c]Dénr li, |.nl].. eliíír\jn.hlgl r lijróklik a
llLvakL.e ealtán De jar]trtlk kL r.trjt s:edni. h.liem r: .lJ,ir a ia h birlik ,:c.l]él
L;,

ha e]nuLas:r.]1.1|i. álko! e]ős:,.r i n].rsr.r. \asrjr kllltlinrrinal rlgt a
maglar fi.Llesúnlll lil] iuri, s ha e: r.ijjg(xi| ir.rc!l.(]1!tclcL1 nu!trJ, i
ti]rók félráliák .:lrk akkoL men]enel t] . l]ótlo]l i]]l!l lv.lk,ira, ke.onli

1.e, s

]rerheúInnmal \illj !Llóvér!eh.]rjsr.. Hirlrn]ó l.g\.n r: cllíriLs l nag1'ar
lés:le liló i.ló]. t.(h,Nt,isál.an i_r, A: iJ(ji(rhc]{ n]art.]i(a.. n.]:fc trlD.lkér
téiJijL e |aliű§1.].. a: .9!eD]a] méllékiíii]ó:1.1l.i,..!k (l\a]l hJngoJJü.ik, i.ál
-en el! sére]néle cl].i]\.t.tt nnkédles irJó.nlelés liiri]k .Js:rajl .!L]rr.n.ieD

];,,,,,,n

y',l1,:,1,..:l

*./,,í.i.:l( i, r.ll,/

P6r lórók kóíbln bt!Ápz

Elős,arr vúsgáljuk neg a Hódolt§ág nagyar hatalLli berendezkedését,
ennek jelLenzőit, helyi vonarkozásaír,
Mivel a ]-laL]sburgok álLangépeuete sohasem éPült ki eléggé a|lroz, hogv
lenyúlhatott volna cgészen ai adófizető jobbá8yokig, e?óri a kajzépgiDtű
közigazgatlist, bíLáskorlásr a vármeg|e végezte. Pest,Pilis,Solt várniegye
szervczete á hódolrságon kívüli, úgynevezett nenekültvárnegve, nrely a
mcgye terúletétől és Dépességétől időnként szá kilonéteDé1 is tál.o1alrb
tcvékenykedett, EléD a ki!áLy áLtaL kinevczett íőispá] állt. A negvének 1656ig nem volr íőispá]ja, utána, ha óPpen volt, a nádor tis,riiresedéS esetén
valanielyik rendi főnélrósác (1óó9,től L67l-ig Nádddy Ferenc országbíró,
l6?1-tő1 Szelepcsényi cyörgy eszter8omi érsek, kiráLyi helytartó, lreLyerre
Forgách Fetenc os,áslríró) töltötte be ezt a círnet, A főispánok ]ószerivel
csupán 1evélben érintkeutek Vámcgyéjr:ikkel, éS nem i§ s,óLták beLe a ve:etésűk alatt álló unive§iras belü8yeibe.|i]
A vármegye élerétrénylegesen irányíró alispínt, vaLáminr helycttcsót é5
az egy-egy járá§ért íeleLős né8y S,oLgabírót.l íőlsp.in,iltal állított jclóltek
kölü] a ri§zrújító székrc óSs,ehívotr megye1 ücmesség válaztotta,('" Rend§u eíint ezen keniLt sor a várnegyei jeeltő és n tiszti iigyész Lnegválasrt,íSára
Va$, negerő§íréséleí§.
Altalában az .l benyomásuDk, hogy a 1tls lórszámú hlvátali aPparátu
v§{nylag :ökl(enőnente§eD) gyoFan és .ugalma§an vittc a? univclsitd

,1.,,,:n

y'l1,.4, jn

-,lal,/!.:.

(,,y:):;,1,

TuL!].]onké|Fn...!l., drkonnán!:el éi elrs:eEnnl] e lánne!_lei
k.r;igdgatás 1e!fnnl.,\it]b |:cl!c a kö:sliíLés !ntt. .{ ko:gr,űLés ieiadata vlir r
teLsijl.bsélek, t , nl]i,ll], ! n!i.ld, a: ols:áql.úó sl|,, r.].minl . }ö:l]nnl]
k.nánls:efek ijlt!] ! vámegl,éhe] ]nlé:Éll]ejlil,rk isn]erl.(.ji. iL:;l,]irr ó
ü9_!eLt

líLes: megrjr!\ilj5.L, ttt htrdefték k] i: .,rs:igg!íi]i\en lj!:ilt l.jr t iI]|cktc. Ltt
h.:ljk !: erés: ljrnc!\,éIe érlénjjesj()g\:!bjllok.lt (sl|nltunL), A k.:slií]és
hllín í](l ]] lJól kn,etésérijL és t]*:.Jósarall N. -{ l árnrcgrjDrk cli]tte fe1
keLlell n]érnie .: LlljaLapLi]t ki]:sé!Ékt(:]lcrbíró ka|c$alal, nclhat,iro:ni a:
..]óilir,,]l (i: lill. toltas:áiDl), .m]t illijLjl Llőr. icLiilrl:sgriltak és a valls

!isin!.lh.: i!i:íl!ttak.':
\ ke|ti:n iJ,]j:r] hnns:Li

],-.1.1]:jrY,)k :t rn,isiil ót5:!í?at1 eletl í!b,e anTen
le]je\ítetlak ,rrlg:iltatísailái: i n]igul iaj]J.5úIL, e] cgilrrilr ós a: rillanri a.lL1.
Lrt. .A lregl heJlíLrato| nelnlgiltjL üglrn j Dngval !,1ó;r]. l..3r.ikelcse.lett
lcnJs:rri]t, Jc r;t hll:an]sil]h i.le]g n]cgL-JrrítrnL ncm nrJtrik. KLrórc a lj
ólc, lrrlbr,ű idclín é§ !lán, tmjkor rlnóptclcnrJcn tclcpili.ink níh:h1

l 1raLas:ti íölriesúr - a lirálri M agvelors:tigra hLi:óJlisr cLlcniLc rs_teL]esitcni nlJtr r nQgfal ti]Lle§Ljr hii]oltrjgl s:.r.|at, nh!$ Salamon FeLenc
" .i nrg,-nl lolrn,r sunltiiltrrisár ,r lrnJ,llriqltbrrn] ,1 ti .iL l.í.nlltra\ ,!inJ
|iilr,llos ]c.9qretotlllüan. ,]iic k..ílu ir,ti!íl rjxlg iillll,ri _ c ruglar
tilüavir roit !|l,;n l lÁ:b.n J,atg!í|r.g loll ílJii.]lj.,til)Jíi.,li.|]ir.i]t,J
dhlrd - j d:.!]ént ji].üdJ .j./.lljj l.r.nl.'nr ,iiJl ltJrrtlnljl '
Egl,ctlcn or,.:anat eLleriilre Sa]allon iLg\c]Lrrit, hogr kc:Jttbcn nrnr a

lLagrinlöl.IclLak, hanenr 3: e]sij rrragvu rJJővonel l:]la, EgcL bL;to.ította
tÉ.sagiinkb.D, a úlök meg\:í]lj\ lnJtt - a Lnag\ aI lJc]:tutlis iol1,aniat.siLgát
Foko:lt.,saD .la]<uLt ]i ] .: .r srrl:1l, hogl a nreg},eiható"úr ! \,cs:.h.. h.hsrhi
kF:á]lás heh,ert e i]óJo]| tcliiict |!ras:tjalt leDJelte ieL e Lne8re id.isLel,es
s:ékhe]_!éte, á: 155a,e: ófck !ósétiji ke:d\,e Eger|e, ahoL e1_.k le]in:sai
atap]án últé:téki: iiókrlof:i.1, kiiLnn|o:ij |ereket. st|, l rés,á.iak a: lJnk
|eha]tásá meiLell i tllJn\at].]Lni feLaJ.n kal is elLiltlál, A: lj47. é!i nr.!!.r
.§:á!]rr,űlél \, li]llé.!.j|kc s:cLint a qLbs tnr iha.lise!éll) ii:etésére i:r,k
li_iteLe:helii]r.'ilili.].ól!]infu.:rard.i!.l!j,].n..iklJnndl".\kifil!i
h;lJi,
iJól !: !lilk,-.J,',k .l tink el]át.isáli re.Je](ék ]5.1t-lli] l]olai ln\il .grL

y:írki]]ilin\ §:eJ(Ítc

]]c a:

esli

!áílriJilóm s]an]ífu A: e!.j \ar

ii]l,]c:ú]i

jogok;l( g];ll.nr]l._!}.:, .1éLei.|re fekri; hellséselltn is, nles.:e a hóJolt,íg
nl(1l}c] ielé is ig!.k.:eit kttel]es:len] hilljs]iií:e|ét, hlnat rr tnLltllit
li.rtr:i, .l]lnirriií trj r,j.9r.lla]l.] É|jl,ffl]],j!n.li ni .ll.irl,úll1!l.,a. í|ri Fg.tií]
llt]íl ljElollliülii :li|ll.i(. jsidllJJ.Ii éJ li.]!|i irinl|in .ijrl. d
Jliiu§ilii
!r,nt1l]in Ji llíiDi]l ]_5!-]óa. déll.kí" p..i,l iaL] til.,r]j!J.'] 'i]a
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Így rehár Eger kapra teg a hódoltság más teíülereivel ,.gyiitt a H.rús?tiúl
be.hajrort jóvedelnek java réyét.Ar egri vár - modcm kifcjczósscl élve:
"hadigazdálkodj§i" s:isztóna üerinr koinplcx nódon aclónatotr, amelI révén
. a kö,ponti szervek elLeDőrésével, krju vetlenül fedezhették a \.ár kiadásainak
és §Zükségle-teinckjclcntős réSuét,Tehát a Halrsbulg uralkodónak kapóra jötr
a rnagyar foL,dc rak kényyerhe]yzetcj nelt ezek azálral, hogy a hódolrsági
terüler jijvcdcl,ncin a végváriakkai neg keLler( osztozniuk, akandanul is

h.4]ánLlttrk

a vógváÉk fennr.rrtásálroz,
MiveL a n:]gyaL állan nem mnrdi8 ]:u.lra e. egri végvá. tisztjeir íizctDi,

e,ért egy vag} taj]r6 hódoltsági faLu jöVedelnét kaprák lneg, így Harasztiót is.
Ezzel kapcsolatosm a vác] egylráZne8}e 15?8, évi pij§pöki blftokösszeírásáb.rr n kovetkező réS,]er szercpelt:

"Conüneíffiei

,raldim wiínj nobilA lonnls Hdílj.nj A€íie

commrrdnfu cl
lrrtsson, ocÁja, Haraslri Ffan lll Kd.idi
sold,
Baltha\íÁ, Zenú sjlenes, KeregegjÁa:, " ,'. 'stí
Vagyis d urlrárium Al§ónémedive1 foglalkozó részc ncgállapítj.i, hogy a
szomszédos Vány Haltyáni ]ános esri adóüedő (dicator) birtoka, Taksony,
Ocsa ós Dtna|araszti Kátay Ferencé, Gyál pedig Kcndcressy Baltazáré Síeni
Dicnesel és Kerekegyház.jvnl, A hara§zti ndóköteles családok a nagyar kitál1.rrak egy {orintor és az egri vár fennrarrásárá íejenként 80 dénárt fi,etlek aZ
alsónénediekhez hasonlóan. Ezen teLepülések 1akói panaszkodnak, hogy az
egri vitézek §ányiríg.tják lrket, ol€Lomórt esedeznek, yom9édaik azonban
Dem háborgat]ák ijker, Tulajdonképpen cnnyit mond a nagyar urbárium'"
Makkai Lá.szló tijrténószre hivarkozvi nondhatjuk, hoBy a magyaPrörök
kciiős lrirtokláS a rörö]< birodaLomban és .it vilá8törrénelenben is példárlan
jeleDsq], Hiszen a röíök álra1 meghódított rerületen a, eLűzörr m.gya.
íoldesúr továbbía § jogokat g.r'akorol, adóZtat, elsősorban a karonaj erőv1yoDyok, köuelebbről a fiugya! vég\,árlak ák]:ív védekefsi mód§.erei kényszc,
lírertékki, Végerednén}üen azonban ara leher vns?veuemi, hogy a török
szpáhi nen volr igazi fóldesúr, rnert csak ideiglenesen éIvezte íalvainak
jövede]mét, s nem is lakott a nép L(ózött. Ezt hasnálta ki a magyarncnesséc,
dlcórrÍ;s Á$ensN, póss€$io
pTd"dickj GJdl K€nd.re$i

hogy "ninte8) n^oük sódhikenl uissz,ljáron paía,riíj&i n}dló.r", nelyet a
török eleinte kényteleD volr rűmi, késób pedig egyencsen íornailas iS jog9erűnek tckintett. A kertős birtoklas neor kjs terhet jeleDtett a haragti
Hamarosm a lugyományosnak tekinrerr nagárrioldesúri birroklás feszegetni
ke?dte a vé8váli "hadigazdálkodási rerrrlszet". Ugyanis a Pest negyeibirrokos

nemcssé8 ]:ámadásba ]endiil! ho8y viss:aszercPc tőluk föLdesúri jövede]meir,
A biúokosok a vésvári kapitiiDyok és karonák íölé kerekedtek, r,isszaverrék
jövedelneiket, és megegye,tek hódoltságbe]i íalvail*a1, hog} egy oszegben
róják le ídldesíLri tartozásaiLQt,lli)

../1;

nL.4,r'/i*.k/ -,l1.1.,..

ú),. r,-a:/

l:rlban neln s:rl.a.l a kcttős ]rla]rin D!!_!.I .?r. tij1(l]laj nrért(lk|t
(Ltil]orli his:e. t]arlith TLbor torténés:eLioga.lhatcl .:.]F ití.a i ,:cl il t a 1ó,
,:í:ilJbir. ]j]. i] ].., .:j:i,]L.en 1,L 1 r rllt a rrrigr,aL és a torijk :.LilL elinu. "
Tchjt ]ór ll s:cl Llnr cbt méfiékii í,_.lr a nrall,al adó a tní]kéhe:kép.st.
Á lug\olL:in.:os. telkenkénti teínéJnenn!i:é.r ut.lnt ii)LJesú!i !.1ó:terást
a ]5 órr, hi]lLr1 után ie]r,áLfolla ; nnnn]í\ ..]ó:iS, .\ nr3lrir ti]Llesúli h.l;.
LoLn n.g..ij,.a!La:éDek ten.len.iá]i hi|:ír()tr,l1ir. ésjerehelii \1üL..]a e:f::
rgrr krlptelan 1ój]-ben Lelr lerelÉ. inrel! n]egerij;ni _§áli \1illó: f.].jhir
"rn.l1ilitl.\ t!:j._.i|

A

n

n

DlnJ-Hdí.sJl., Jiríl."

garenr.;cnrltne;leki k,-hent ]ólí]_t.]r cg!i]. lélre deleíél]e.nr;j
né!l,e D .s:t!]!ak r n]É! m]n]jq 1iirüL ]lfu].n illtll lé\ ij lil! hirr,]lin (FeLere
(j1,.l!1,. senLéLi ]\Já.r, l)ernl Iano, i; Rj.]i\ A.lrjs),
"
]\ üásik aLa|lelő n]irlir r.ló, r: cgr]l:]:] ti:e,] lth:]rái] a DlnáD íinen,
i f:1.1 elrhúüe!l,e leliile(én , jel§t]cgr jshcr (lc]nk §:erinl - lends:etes \!l.,
,\ li, s:á:a.]|an;: eqLhi:mervúbclr a tr.rdlk ee,.ss:el]l]en tirlénij
eláfendátá.a !.il s-Lisljl
A |iblijkl \!g] k.nririi decimátofuL

nrerháláFitt i.li-i|..lb.r] ;l \jjütctYc L.i:sriila:ln s1l!1l jrérl lr..:lifillík
|i.!b;l e!).er\ l!L.tt lrch*lg dó:nn:i]át -1: riLenJlü:::rgc]{ , alrrrat clL,,
lLrrLiickint. Irrgv !:.g!Lná:t 3r.§en ríLtrl. egrhj:nlcg_ícljótől t:n.ol .1li]
|iblaik rlrúg} .clL lcnne képe: nregs:erle:ni a Jé;snrák cíícktír,bchal tá.lit á]tllriban mcs:c clLnala.ttak : te]epulés ti:e.leibíjL tjDrlcgcscn bcs:cihrtií
j.vc.].lucllij],' ' Dun:lraL:s:n és a két sr,nrs;é.].,s tcLclula, (Al5ólranlclli a!
Takslnr) ,,elh.i:r ti:.Jének,ilen.lai]$:egei ! kot .tlc:ijk at|ct il|.rktlt.]. .
]]. .:;i:lJ ir ]llll lill: "
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A leglossua]rb D]icDtitással ar álláni (dicáli§, portális, kapuszám §zerint])
adót vedték a Flódoltságban. Az egri Végvári.ll( 159ó-ig viszonylag jelenús
jóverlelenhez jutortak ebLőL a? adóbólis. Késóbb, ánlkor az áILalni adó behajtásáDak ügyét a Kanarák verléL( kézbc, és a niunkát fizetctt rovóRa1
végeztették el, naglon megcsappmt a beíolyr jovedeleni. A 17. vázadbarr az
ú]]áéLedő nenesi vármegye mcgDóveli az állami adó mennyiségér,de csak
annyiban, hogv ne veszéLye.tcssc a íóldesúri adóztálÁ hasznát, Az állam]
(dicális) adóyedés a megáLlaPított poltas.ám alápján rörrénL. Hara9tin éS a
két síoms:édos reletúlésen a következőképpen alakuLt:11])
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Az állarni

adóztatásban a lvesselényi-öss,eesküdés LeLelle,éSe úrán, aZ új
abszolutikm kományzari rendszer bevezerésével (i671) átLort be a döntőfoP
dular. A ponákar az uralkodó koráblriná] tényegesen nagyobl-. adórehenel
róita meg, Ennek terhe clviselhetetlenné vált Hara§zrjn is, his?en
ne8kozeLített a földesúri adó mennyisé8ét,Az országgyűlés által a végvárak
fennrartá§ára a porták száma,eriDr nxyenmunkrlt a háDsztiek pén bcn vál,
TelepüIé§ünk élerétnenicsak a naglar lelső- é5 a kózéps?iDrű váme8yei
közigazgatá§ befolyásolra, hanem az ahó§,fitű iS, anely kö?vetleDü1 irányí.
torra a falukörössóg életétEz a falusi önkorLnány?at éS közigar8atás nár a
korábbi évszázirdokb:rn E 1étezeLr Hara§Zdn, A ParsztfaLll onkorniányzatálrak
éLén kezdettőLíogva a íalura8y, későbbinevón a fallűíró állt, es}üttnútódve
a k§bííóVal és 2,4 esküdttel, Pest meeye tclnlerén - 1ehet, hogy a forLások

lL,,,li //.//.rk,l -,r/,..íllr:i /l, /..j.il
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hLlillvrls.igl lliatt , e: a k.:]ogi ti_ín]i .sik

]?-]s
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].i. s:j:1.]l]an n]!r.lk.]]k és l

A:155], ér] íll.n]i icó Pesl nler}cj
JLca-L.r,;cJi.i 1cgr;ékébi;] ismel]ijl \.!} t];]]í:\ hlríl§ri i.r]!bín].c\él, .jLr
Lnln.Lkat Llín:akbin i iilnl aa dórljrt s:rJctt br ( 'tsolrrrs N;rgilrljcl t,
ün.qii. l.nnirt] |r..l.nml!t l] ; rjot 50 ')r' _{ irlu'liru cl.ősoLl.ln .rlát
koissé!énrkt íI,i]3 1!ll, iki ela .l lL!.lrl. iilrek \ctllsae Luores) tono:tal,
enL,Ll]]e mDJent ]releén('tt(:., Liléle r: .Lnbeíilést, ! !!újn]gatást. nl]lásl,
st]] , n..Lr.k ! t.l.k L.,rl].jr il \ |n nrcg\c lrúós,igi elé telt(r;ra|, _1iaLul.ír,i áLtaL
5:ti:ilJt]irn aLi iga:i lil.i!kólá1.
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kiszabharó pénzbünrerés nértéke 1-4 forinr L(özöft Válnkozorr, A bíró írélereiben aZ ősi parJsuri jogóúés, jo8feLfogÁ,suoká§jog, a falu törvénye szóli]]
neg, Leher§éges, hogy voLt a íalunak sajár "rorvénykönyve", és a bíróvála§?táskor iinnepélyes lomlábm feLoh,aüák az "ártiLrrlusokat", mint amelyet
lneg, iLlctve bc kcll tariani és tartarni,
A Íöldcsúmak, a ktrálFak és az egyháznak járó ó§,eS adó behajiása,
ré§uükre á s?olgáltatáok megszeNezése, végrehajtása szintén a falubíró és
§:e.vezcúnck vállára nehezedett, Emek a falubírói tesriilernek 1egfőhb feLadatni kö.é tafto:ott a kö^ég belrenilctéDek, harárának az őiirete és védelme,
Ó.i.ni kcllctt a ralu róldjét & uro]só barádáis, a ÉjLa lévó reiinésr egy Suem
gabonáig, a rendeltezésére álló rcrnészetet a legkisebh lehúLLotr ga]lyig az
cnberi és állati kárrérelek ellenébcD, és nindeokat a ]ogokar, ámelyeknek .
íaLu ]rirrokában voit. Mindezek mcllett , a lelrerő§ég suerinr - véLlekezni kel.
lett a temés,eii csapások és iárvánvok ellen is.
A falubíró - Szent Gyorgy-napkor a? elöljáróság kíséretébenbe]álra afalú
határát megviusgálni, hogy nem §Zlintottak-e el lrelíiLe más falúhoz. A ]ogos
és jogtalan harárfoglalások, haii*iiga?ítások napirenden voLtak a 17, vázad
folyanán Haraszti és Taksony közötr. Bizonyít]ák eir a Pe§l.Pilis.Solr Várme8ye 1668,, 1677, é§ 168l. é!i köz8l,űléSi ]egyzőkönyveiben szereplő határki,
igazítási ügyek,lia)

Ennek a röménre]en nmkának az elvégzóse fejében bronyos adó- és
eg}éb kedveznlényekben réyesüLtek a nngjulnak negí€lelő aráDybm a,
elöLjáróság ragjai, ATnbür íallüirónak lenní "nen volt fcnékig tcjíöl". nert
e íóldesúr képviselőilíjl kezdve a negye összes hivaralnokáig mindenki nZ ő
háábm úállr neg, ha doLgn ákadt, Mindenki au ő éléskanráján éLőskajdótt,
és tóbbet köverelt, és többct íogysztort, mint ami lóNény üerinr járt. Ezéú
kel]ett Pesr-Pjlis,Solr vámegye közgyűlésének 1641, márcilLs 7,ón í€y
határoznia, hogy au aLlspár és a többi bírák, ha hivatalból szállnák ki, a
községektől50 dén:irnapidíjat és 2 mé.ő (n]ásként kila) almkot kovetelhet.
To!ábbá i§nel]ük a Pest.Pili§-solr vármegye l658. évie8lik ig&ságszo]gálrarási iÉtában uLrúkéDt szereplő Pápai Gergely haraMti kishiró nevét iS,l"J]
S egy fontos ri§ztsógTől kell emlírést renni, niégpedig a falusi deákról Harasur]
vonarkozúábrn, Ugyanis közfudott, hogy a ió.iI, §zá,adban a falu bírói
testiiLetének írÁ]reli teendőir lehctő§ég s,erinr a pap, a ranító és . jobbágyi
rendű deák vé8ezte. A deák íiatal koLában valanely kömyékbeli vá.osban
sajátította eL a ]retűvetéS tudonrányát olyan fokon, ami iLkalmassá rcrre őt á
falubftó ílásbeli reendőinek eh,égzésére.A mjsíéLévszázldos török uralon

elatt cíLpán egyetlen haraüti deáklak, ,János deáknak ismerjük a nevét
1649-bő1, aki akkor 57 éves volt. A Pest-Pil]s-Solt vámegye igazságszolgáL,
tatási iratai közörr kerúlr eLő á neve. A \.ármegye njnden íemtartás nólkiil
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]ulíi j.n.jn]Lkil!. hi,j.l],ík]l.tl

kapcs,,1atbon ]án.s Jelík1](.úlblLi 1ó.+9_b.n nc ] írjlt1,1] tccnJij]. r]róg,
:ésér.r e(él l.-anlbe, htnell Lhúkínthlilglnril ki.gI fLtJtott ó.!!i tcliilt

horeta[.:ásaii.!él].n'
Ha mrnde:ekle: ]r.j::j|.t!a]k a faLLL legkrel.b "tls:tlé!]!i-ieLirit" la81
".seLéJeir", ! kil]inria1. p,is:tolt]k, ]re Lijk, őrij]r. t]alai!.aik, sílísók. k..:]tl sr|, hrJir, llkor icL.c]Lik.Lőtliúl]i a irlu cliálan_.s lendrill(i eleje é\
h!,ilú], Ieltin]]k .:í]rcr. gaaln! !!Lá!!,
Né]:i]k e:ek !ljL] i t.lePuLésink gi:Ji\:jgi !: Je.úglitlil hel!:eié]lll
]lelIlásnl liei.i!j,iló t..Ok ]retaLmi ltren,le:keJésf, ennek ]e]lenr]iiil, Ie]}i

ltnilL.:i$il, 1\\:.rct!.

x kL:s::ik!s htlkin] lj.jenJe:lei]é$É]
1nj]k.. 1i+] -L.n r: os][i.in-úli]L meq[liJú.11l 1éséri]r]k.l.ikL(í i r.li}k
k!n].ij] í |,]]9nj L..Icnde:ke.lésl h,jl.in lé }.]ii]1.1íl.tLlr el\ijs.ll]in
. (::-Yj|r:t i li:]]akirk Lie,]ukkaL holrL t,erenJe:keJési reú.l::ele.
. 1llis.és:t á] ii\élkci ::ilgcs clLoltét|el áLló rerh,,1.-l í. orta;DóL]_íItL1.1-

.

.:eL. ncLrct heLrben rrli]rll,
\ e]emiit e hó.l,]lFili lerij]el krtorál nlri.n:lgtl jl].]!]ó trott\:.l]Q,;on
tir]ó hirtár\Llakl heLI:ete és a Hil]shurg-li]ri]L lisl_n]\li!1]\ L;]iú].i Érij,

TLlrigunk ialran:k éLelél,he].ij \r:uvtrLt J: 1lat:llrl:tr nlrg, hogr r
ténr'e:ók k.l;ul Del!e| L.pt;rk ug1,o|b hrLrg"r111. A llLiolt,úgl.an clsőw
]lan a hnmr.lrk ténre:ij Lerijlt .]ajtal|.
\Ic]rek tchát ennek l . viligtörtór]clcml.cLl l5 cglcll]lj]]ó ,tillo]r L.clcLlde;é.nck a: :iltaLános és he]!] fó.itko:Lilál]

l, Á

t.I.k,ik irt,. hódo]tsr]gbrrr a L_.alkrinr bcLcn.tc;kcJas mrrls:clt a kil,.s:r
kls 1.etenlte:ke.]é\is:i!:talrrit |rbriltrü Llcglalósítrni (.unclr lrrnr rl lt o_r,
nlira met\,, mi.t nrrrcnrrluc cq]es krLtatók gondr,]1,ík. n]crt Ln.r!:.!rcDőcD
aLk:tm::koJllr l hciJoltság bclsii aJons.igeiho: és h,it,it!lton,in1, lalóLr a
kilrnle:ő hrrrllnl \L:tr]nr|kho:] Á naslel Hó.i(rtts.igi as a balkinr tar
lün:infl]an l: ig;!:!atj5 ilnnnL e]eDer mege§etck, .]c r tartalnilak nár
kerlerl,en Lénvc.-c; cltiró.t mrrtattak. E: a legés:akLbb tartonán}, I vila]elekre, i:.nd:s. kokr|, nJhLjakre és l.iló:.igi krlfetekre, úglnere:en ka:ákLa
tlg.-.iói]ln, A: rgLi: Llcgs:li]lt mr$ 3furs:áli reli Let ie]e a blJei t]asi \ .lr. \
l,r|Jll |:...l:s.]k konn,n]1:l]]a _r:!r,én ! hlJii r,ase, .]e lo:verlen a]árenlelr

.igtrn

rleli]Llgck segitefték, Nén]e]\

iilrí§ s:er!]r . t ,.]i] és. Fsli .lJJblaL

rgr,cg! alalbisc rolt Dtniharis:ti .r I\l|ij] y]l.r]ell)in i l]UJei s:anJ:silk llni
n.Űr1.1l.|(L rglik teLe|ti]ése !i]i1 Íq} (ele|iilési]nk 3: elilenekiill, léri
l'allc.írr !1.11ó .q, ú], tóli]k iiilJe.!.ii ]s k.rNll A Jetlerekbi]-l nd]úk, h.rv
kij:iglu]k 1r,]L f,jnet-, h.l tim.ir_, h.l peJir hís?l.trLnl f.Ll. njt r 1ó s:á]eJL tilol tllLJbLn,,kork ner,ér is ]smeniik
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L510/50-eS években: Derja bin
a Duna folyó kapudánja;

Loknan ziáLnet-lrirtokos,

1550-60.aS években: Mehned lrin Bali pasa ,iánet.biltokos,
ugyancsak a Duna folyó kapudán]aj

</0

0...

e b,|

, l . ,. b,,o,

590-es évek haszonélvező]éről nincs adalunki
16]2-ben a tínáI,birtokok k0,orr szcrcpcl,1")
1

Á

Balkánon . rno§zLin lakossá8 teí§Zeííátfulepítésérekenilt sor. Könrpkunkon egyeden eseret tuduk emLíreni egy 1542. j,nuár 9,én BécsLíjl ín
"Pest

löfl)élól

pedig,

üNbeí teljesú hetalí^ában

fult d

ílúpbifuaLllníültöbb

mifi 4aaaa elnbeíl EbpííeítLE, nhnleníéb ipaíasolulí, lcTeslllaőLlt, íe^zJrln
pólüúk d
föuelcl, & l@eszléD k'tosJágot peúlg Ttjrólt!íJ7lEbd sziutotk!, hog)

aon fawl,L:t mű,elje , nre§et a|idrlklizttck ehac|fuk ."ra)
A szím mindenki,ppen túlzó, de jelzi a?t a Pínikot, anely jellenezte a torök
hódítls 1egclcjét éS u]:a1 a rörök relepít6i poli]:ikáa s. A lretelepített polgái
lakossjc temóZctcscD 6ak kisebb Évben volt idrök, na§olrlr Bzben inLíbb délsráv kézníívesekés kereskedílk. Nagpn font6 vonása e ú] berendezkcclésnek, hogy alig rudunl nUhaned]án e]Láía való árréréSrő] é§ - 3 déLi
rés?ek kivéreléve1 - a falvakban, Qy Hamlrn sen laktak totokok,
3,

népessége ncncak a gyemekadLi, a devsinne révénnyert
bcbosátáSt a íultánok hadseregóbc, hmen a keres:télry Lakdsság § römegesen volt kéD},telen réyt venlli á török lrálrorúiba, Nálunk efőL nen rudunk,
A yultánok itteDi alaftvalói pérwadót|a], rennéniekkel, vánk épításé,e]
stlr. s,olgálták kózve§.e a haclscreget, de kozverlen szLllgálarr. nem kénysze-

A balká]i állanok

niltek.
4,

A Balkán-rékziger glala§ági erőíofisai

és temelé§e s]erves részévéváIt a bL
rod,alni g:uddágnak, a fő!áros és a toxjk haderő ellátásának, Ezel vernben a
maglzr hocloltság erőlórni§aii kevésséaknára k] a tóróL( gazda§ágvc?ctés,
Keményen adó,tátotr (rrruraqa
Hara§zrim 1'onatko.ó l54ó,, L559,,

",t "

1562., 1580., i590, é§ 1632. évi iö!ók adóöss?eírás)1"', dc ncm taláit olyul
nűveLési ágar (ninr a BalkánoD a bán},ás,irt.,t), amch,et állani nonopóliun
alá \onr volna, ]<özverLcDiil nen tiglah le számottcvő temérrlt a hadsereg
yánrárir senl, a inirrhn, é5 borkivireLr pedig neghaglta a m8Frok kezén, A:
adózratási Éiszténlakialal<írásánál a röók haiósá8ok Lne$,eneDőeD figleLenbe vetrék a magyar gyd<orlato! ennek énelnében Llé8 a nia8],a röNélryr
s tmúlmányo,ták. A ló. S,áadbm é§ a 17. sarad elején a harsttiak török
íólde§ún rerhei kiizötl álralá]rd a pénózolgáltatíNok álltak a első helyen A
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/i:/i,/,,,
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rl"

Ll,
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ájt,r',
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]]i

l l', s:i:ad ] élri:eJéli'lk.:Jrc llc.-ríLto:on l Iclv:it: . lerlnén\iJó (.: lj.
ri]<anníiradó, i it És.].-} (1t] .:o1g:iltlt js) lcnJkír i] J] Dílj lókt]c.,an.lk.]ik,
si]ijn.n Felen. tlr,ajra,]: f.Ltatcl.:tc, hog] n talr![ !:iralitln hctollL]lL L.1_
t:er n]eqr.rroLl hcnr li.riLlkon 'Ji.LL],j jlr],,,§ mjílli]ot llL ú íi,_]Ji /!il.ni] rnn. J !.nx.J.lii]!üli!] 'j', tehát a li. s:á:e.] fo]rtnáLl J t.Ii]k t:lrjhi
li l.]s:r.cJn; r]rrLt á iijlaüosi |iic haslrá|ól, E.sekiL]!áI l.evételc uűn, a]
]a]óa_!s a\ ek J.Llkiu] 3 t.l.]r áL]anri lerhek ]ssL]l!.s.n fuegemetkeJtek. ct n:
l; i.,ko:ta hr,gv l '..!i.il ,lüjál ljntklr.ag aiarr or,llrr], lrj]aLil keL]en l
rolr|r]g.rllnal rncEi:etrii. arra;e.lic ''.1i ji.gén] Jn|. nn§ n.Jl.:.tr l..i.tr
j:ol. !nnj-nd.linla iídrrarr Ljl litjr úiiat. ta.9 g.íajlt.ll.iJ|i'. rnri"lu.rrgr al s1,,3jrr1 olilrl , "jL Ehh- lirrLlL úés;Pesr n]e!\,ei hóCoLr ki]aélel
lcgsíllrtl:bb tcrlre: a torok á]Lanri l.h.l\],]lgiIliűs, i: élsekú]!árié|_.ilke:éi
nunl,iltrtlih.: D!$.aHIrú "r:ekér és s.lil,)sr.,l,.]t le]]esitése .{ háFai]iin
báJ,ok relri!:iníileg . a na8] tíl.hígnri.li _ nre!!áirotdk elx ]eLentirse|b

..s:.gg.l !,:cn!]r$ É".1.érell

5 Tll

lilrlri c]tari' !.náskénr kell meeell]ílcni, hoer r B.lkáD,)n l hódítók csil
a pnl(rs?l,if e$há: ón.i]ló§ár:íl §ln(r|ók .| ai néhí]} .r.h.ikil; iré:nrén!

belső ónk.rinán!:irjl, Njlltk kílülről u_qr:ri, t]c a hr]lt]ll;jer nleneliill
!áüne§,ék e$ rés:e ji míí|i]t]ott, íq Pc!t_Pili9s.,1t v:inrlcg},. i:c]\.:ltc i r
H(_iJ,]lrsá! !áfusi é\ lil !5j c]ill:irói i tollk DegLi:!t,isjn:[ prs:ta vigrrlra],
Lisín nillé|l,e r.]ó;jc,]! ainlim,jn1.ltt]ltt nin\ítltfek. Á Balkjnol a nrcgh.n,]Sír.í.h.:,)ll |n]ijk g.l:J!s:igi is Lga:gaLí (nls:cr tj]l ljjl.Ll|nl\!,i.
trla§anrF:á.r.n \ ]s]ílt. lirr ö|irk nlgui(lnl hú:r,tt .clllsrl c nrn r;lt tt.l1c_
sen lnLlodólí, a Hólll}lli:jg kcvcscbb s:.illaL ki]tínll tt. li]rijl g!]J!\igh,): L].
ig,r:!.lishó:. Eriitcl].s gn:Jasrigi s:en e;és helten r hclli tairll{ yc]ctaj[ G.l]i !
ji\eJe]rnel behir]tí,:ir! tcktcttek ]rurgsllh,t. ÉrntctLrniil hagrrí| a tclrpit
té:eJr ga:,1ílLiij.:it. u tern.Las heLl,i s:en,e:ijlt és Lr:nnítórt cl kclLrtt ír,gaJ,
lll]r, llrir csrk a:irt Ls, nefi Dem !.Lt e]ér eml.erük ena, ho$,e t.tc|iiLisek
nL,grar.]irljjróLt tolÁ.rkkeL ,áLtsák li]l, A heLli e].Ljálnkit (felul.ír.lt) len_
JiLtól. bi nagu]rlro:, reLLlk álLapo.ltak neg a: a.lLlkrót, a: ,l ko;r,etíti]srrkkel
igre|ctc|;r rjllit aheLtén tanani, (ik rotra]r nln enért F]e],jsek. fenna]<adás

.§.úD

íllítottíkelő. biLntellék !ie1 ::jriik lús:kéDtk]ltonl.e .1heL_li
l.r,ltak tehát,l]ega]só !égreh.rni s:ún i li_.rn]r ló:isa]lalás 1ends:e-

aiL,.t

cLol]iLLr],l

'1: eLő:őekben elü,.n,IInrkolt rla|u]t ! tijrDtjn.r9!.r kellijs Uírl,)n]. i
cln.lomnnLnr, ailel!nek lli|jáIl J ]1.1,1(,Lt§:jgi ú.g}irr né|esé!nefu.sJL
|e$:n s:enve.]ij alanrr tolt enock .r orjsiilL s:j:ldos ]degen rLralrmnrk.

hineü

l,ili!.S

lrélféLi! s.]í1 irlilriljt

n]léanénreinkeEs:liil,

/1"

Ls

l!.]ti é énlesiteni

",,,/, /,//,J:.

1

.,,,/)l1,.

n

melnrerádl

:.

lr.

/

:,:/,

fclf.ti'.iik

a kéldés: nihen

ti|\c:őkDek tUJhiló

tie.

h,x! . h.liIlnn 1]rt,

rin \,Ieglalolj:árle élke:ij l.jjök lrttnLD a hó.],]lGigllln l krllég] úlir llcr,
s:cr!e:ésében_ioüa teL, ul ;l: ign:getás kiL]ó.l]ir:i:] \:rérjjl]

A DalkánóD ell é!s:i:lidil k.tál_$an n]ag ic]líjJaJb.n }.lt a tor.ik tal_
tdli,inri belenile:kellés l(]arji]lase. NállLnk i'oílít.tta 1rcLr:ct, urllnrs a: lsl
DáD hil.liln éü\]n ittcnL ulaLmínl]i ]uiLsíal é1s:á:ada alatt i.tJUll íI i
.sú.siíl i íl]:njljrtj,r. l!:]].1hrnlilliJ.il, E:.n |eLLLL a.lnrni::rá.ti]! i; I!n],
Lini ke:Je]|, ii!\]|1i:é\c .grle i.nnal]s;lt]b,i !áLt, s Lanth;ri nLJlrr ellenlil]lL
! k.:sé!i !lLl,)nóhi,]_1nr.k} a:eknel
Ehhe: jír!l, !: i., higr J [iDd\ ég]g h!.ls:íntÉIne]r s:ánrillí hóJ.lfsigi l.]
nalá,]!b,n ]lL bci;| i lij..rkók he]\ ] la...Di!,:kedéséi 3]3kil.)li Li_.]i]l . Ilr n].l,
Ji]i lén\c:ií.j ]iiLto]rl A n li]. l]ílíróL uslani: nem nrdlák !: e!és: L)ís:allrl
ielh.jJír.]!r.. litli.inL i Liá!\ir li]]:1 l,.j! krntas.l!ál, íllmi s:eí,e]elél és
llenrejsligJt, 3 l|.glc] cLnter! kellii\ Ur.Lt,n ners:iliLlíthitrllinná lelle i 1..
ri-.k l]ej.] c:l.J.ist .{ nllf.l lé] ..lrdrülnilunor kikénrs:eririí e!éi: erii
s:rks:clrr:ctc l:ori nLrrnkí]k,thtt, !logr l ]l,;d,lLrsá. né|e$é!éln]nlé] tj\i_
,il]tj rlr t!! ! tajr irk uI!Lliról.
A: illrnJó hl.i::íntérij]l,Nt a tlnrk k.rnr,jn\].r1]l :ln l Ljilrrli,rc
l.:|\::.rítc.i., ho1rr \ége; ejijülíis.]ihjL i: ]r::!,lí. nl.].) 5:lirjir! tc5:i .r
1l.nglilr t. Ígl, .l tobk dlan] tll atalok rrenr re].ti]anr]l ! lltlti]gltr iontlss:ir
ll.lt:ilo:ta nreg elsiisoll.an .]LiI.l kan]nii nrc!\:Liitís i! ! t.llnk tlnli,lsá!
_

.

:jtjsiih!: LeDénr ádó:l:lljs. EnLréL rrl.bre lcll rr,]t rlcir '
lg! trhrit a kettős berendükcdés a:álla], hog! ! tijriik ncnr tud rés:r,enoi
a falu rninJerrnapi étetébenús a nrenekult várnrcgle lrivatala ttivot van,
relatíre s:abadabb no.gástcrct, {ejlődési lehetőslget bi:totított telepiilé.unk r,el

,{ tóídk és magi'ar adóöss:eírásokb(il lc\oDharó kóletkeietések

Á úrk iJói]§:eílínr[ | hcLrt.[éüeLi ]iuttrtl]s .s\t LegjeLennjsel]t i.rrj:jt F.f,i;éllékiil er\re júbL.u elijlé.tt. kcúl napjaln]il.eD, hi-t:en iren
JIté]re: ieleIi]lésrajrLéneti,

t!íéllen]]TL].:rj:i.

LI.]ií!á:desá:a-nténeti, né|es.

:é!slalis:l]k,ri \ ilr-v .] liL nl,ehé;:eli ]r]i.mi!i.larkal h,lril,1:nal nagrLkt,rl Ha
r Hi..5:ta.t !u]atko:ó Frók JJ,]j.j55:cíús.k!; is:tnJ]sá L i]\\:eú j \(j]<al
J:ti:ijc-trJói]n:.írj!ket é§ (]:.,1].!\:akeker) .§:e\erji]k n: t!ijla,ljnklc

rlnitIr,:ű orr{or ül]áliünri].Iil,.1tcá!is ós::eirin]kll.] é, t]a]ítr!jc:-\_
:ékckkcL. llkol c:ck:.latsllg;]lt.ltLlsanrk elenl:ése ]ól ].jeqés]nj iglnrj:t a
tllr;L urehn hcLrL gl:Jesá!L é\ lí15i.l!Loli !is:,]n\!!L.ji T.hijt i:.l!]ii]_.,.:.ír:i_
n,L s]ljn]!:..ií lJatlL LgtD ielelrii,.,cgk.aget
lo.] i(jlai,ian t.n.l.D.l,únik 1el\.i:!tís,lh!:,
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r ]N.]ai s:an.Lsák - LIaL:s:tLt Ls.]rDtaí, 7 ti].i]k
54ó. ]519, 1ió], 15i0. l5si], ]590 ó, 1ó1]] ncrrl nlarrdt

]Jó,

icnl

aJói]ssreílás J] Á ]er!r.L_n1\ x] kn|.soht]]eD s:ul,ó!:.s
nrcgrrrlítrni, ]].e1, a ]i s]á:a.]b r, inr]k.l i: OsaIáD BircJaLn aJni-

e;

1ó1],

ivi

nr:t

ciólr t.lrrlnL ker]ett. ivh!1,3r,]rsi!,h i §:inJaiknkil .mélÉllPnneir
í.t,it !ss:. lg\ Ln,il ]6]]-ban nem Lj] ,rJ.liel\élelek ili]]]lín s:elkes:lenék

rricg r: oss:círli:okat, harrenr a: l59a, évl ]eg}:ake].el egls:erí]en lenrlí$llij].i

ar

! lüri]( !|i:i]gri8t!atás e:ekel i

tlóg

.$ a\::j:rJ

rég] .!]l\jnLi :í:] iJilókil

h]sJli]lir

Dúh,a F,

Elan:or !: iJl]i]5s:eúliik ila|]lí. 1ele|ijLé\in]k dél]e$é!] !]si]\]il \i:n
giiliuk Llcg, L-]unaheras:l] Je.D!.ji].i h(l!}.te . rlfi)L.cóijss]eírís(,l
ruklab.n _] lifctkelíjlé|]len alalllt:'r

c$]á]íó'k nődú te§t éreinek
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A:155.], é\i dei§ ,.c Dta; ]5.1ó,|an oss:eirtakko:ú] Ln.ghelt ] csrlatlló as
1 .íjl]e. í]ú;oll mnralt t.v,ibbra Ls ] csa]ádiil és 1 nőd.n iiír Rllfuk kí!ii]
15]9-tcu lu]]trnrtaltj,l.a renek még S c".,lLá.liőr (rlss:círrnL sr,lbr cgt,ttlen
íiii:cu krrült], akrk úvéna:.ss:ennk s:áma ennrt lett, Lnint 1] é!,e]
l!r!ib]]aD y.h. UtaLnn ] é! aLatr |e.lig §nrél !nlr_!i be]<.]to.í' ]ótt, h.!_! s:ánruk Llcgut nic kéts:ere:ódótt,
kii!elke:ő lér éf.i:ed álaü a:.tbln a:
^ ehhe: !]sin_!ilfa Ég!élli:ed múhe
o-;cirak::Lirna kenin,eL csokkenr,
peJLg hrirrumeL n l.bj a: e!l,kú] Lr]..s\ís s:ím. lehjl rélijl meqi.lj'
s:Oro:i on. Sllnrl: iolLaLko:Áre rrtlrLo:r] ;rJ'ltr,L nllcsenek.

nlrgllr jll.nri (Jl.a] !tó]cg}:al(L r].'iLs:jDl lltpjtnr
a koret|e:iíképpen rlrkllt l 1ó s:íL:aJ tolvanrú tclclijl(t.(hI lalclr:íin!' '
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A

tá]rlázatLó1 kiúnik, hogy Haraszti és Taksony , .t 16. yázad náSodik
fclében - a krlzepes nagyságrcndíí falvak közé rartozott. Még a 15. vázad

násodikíeléLreD és a 16, s]ázad eiején ar igen naey f:lLvakkö,ó, a nező!álo$á
lcjlődés közelélre kerú]r telcpiilésiink. A: 15zó,os torök puytítást 1asan

/-aj:1, /;l/á:1.1 -.|,|a/lj|1* 1 ,r,il

l.:.|L t!!riL.bli]laj(]é!éra Fsli |,l!.;nLleL
cí]lc[ tlls:onlrrttc clsőll|arl. A]sólétlet] ]é]eks::1nlr

n].]li k]helei]r], é:.r 1ó,,:t1:!l

!t.

ést iellendilij !:cr

,l: 1jló,

ar] |i]rök al.]i]$:cili5 a]e|]lin _ |éts:.r.!. loLt tclcr\]iasü.lén.k
L.\lerrrsrinl a: ijL.i'-e-r élel ele]éIe eL!épttLcncJik Rriclrrrc gr:
J!,iLgl, k.r.:kcJ.lni .úLl,x t.]Ldla]:i hel!]elébijL és ]eLentíjs Llt;órrilol ljlck,
s:,iüj]]ól b .!!a.t.lniien kitűnik A (jse]]el.s:i!e.en -a Dunn :i]ta] kt.].,e:i;
!é.L.tt.ó!. !]iltt _ nnílrl.i üales lélels]in]ti lele|iilések \ o]tak] s:iret-i:enlnrLllós. Li.c;r1, Tr.krll. S:őli1"., Hárir
(]u]:ac. ó,

A

ljj9,

bUdai s:and.s.ik r546.,
ét 1562. éri adóö$:eírásában s:€replő
1raras:ti há:tartásf ők névJ'egl:éke"

Há:tart,ídijk

l562
Kotaú PáL (fid
Koma Dienó
KusieL Máté

l'áI (iia lsNán]

István)

(fiá

rúe!)

r-,** oi"iiüin"-

iji*L

Híivát Mik]ó§

HínáL Mfilí iiia L]niúe)

Bak fá]

Bak 1'ál
J9.Pili+t,.,.....,.....,,....,..
Csapó GáL (fia olbán)

..,,..

VN§ A).lús (l:1i a]erqe]v)

Uyr

l L!tr nc

il i Ueígc y)

Elc}c. J:nú (íj! Or|ín)
sóS KeLeDen (iie l1áryás)

Naev Pál

Törók Miháh

1?l.'

/1"..,1,

//,l1,;/,.,:./

",1l"1i...,..|

l;n

r,|,:/

l]alaslin nem ! lé!] .slládok éLtek, hanem e
úi:nl].,!]il LJ.neDekuLt néFsSé!H!r!s:ti ko]é|knrr ele,letíj
leL,ls:igr lgiLó.:t cllu:tult, másrés:r elmerlekij]hete((, \,lgr' lóro} sa.]$.:ig|: kerúlr, I1cg;egrc::uk, hogy a llL li;:enJrJk ]_i4ír (iJ 1r5t], é!i .r,l.i_
!n:círaLs:inal AljónaLne,ltre !..i,loa] ..ls]ab.n kót H.r!i:tj (\.r|í]n.tű
.:rn.,llnérrel ralálkornl, ek]k \.ló5:nriíl._q DuL]áluLa.;tr,]l inlcnckiilhct,
tr].) kllto:henek : sr,nr_.:é.l,_.s 1.icr.ijlarlc A .laljJnef.k .l.n:ósal.ől t.h,ít
151&]len vul1.:ílriílcgnirr

tijrirk clől

korctkr:tcnr

tLL]LLnk J népe$ég í]]!nJós,iglire. rLLctvc cts:ct.tclónck rál_
lo:ísnlrn, F,ir tr j.rblrlisr.k.!il.jJi |.f.r clkoL nré3 nenr úLLan.lóak és nenr
al rlk]illtrk íc]tit]tnirl. Krl:i_$err. llrrgl a 1,lbl:jglntlek a: lLrr akiurr rc:etés

jliahno.Li válía utin ]<e:drel tcr.j]]rp.LnL és orr]klijtlL1l, A ]oln]jg|nel,ek
l.h.mek tuLaj.lt]nságnerel (sós, K!|!r:, FaLias, ,.vagt, ]o stb ), lchenek
nrlLlko:áílel ek (s:ebLl. \':3l.) a. \ agtll l.heOlek í]L.]Fj:L n.!.k ij. l: !tjL._
birk naq tés:ét heh,sérné\ l.iíl a5 "i" n]L.lalékkaL ké|rik (Lj},ili Ttb!i) rag}
néfnevekl.ő] (Húf.ll. Tirri]l) l(l|:.tt (.rlliJnelek A i.lllnif, Lr.t.l nrr]t],
neLi Lií1.]en Ésetbei a s:ííii]íjhcLl.t ]rlentil Ha e!_r lobl.rigi, tonénete,
jd] elf másil fiLlL.e kijlli:iltl, ikkor [nds:elhl elhal!'ta léll i.vét, és
hcLr.Lte eLij:aj Lil.1he]_!e 1le,.1 vcttc icl A.sei.ldDé! !áLa]:ásnik e: e t.lfén!_r:eliGé.!e a: !úrakin j \ l \.c:.ta: áltaLánL]§á léleléi!,e!és:en i la, s:á:a,]
Har!s:li ]iknin.l ]egc]rő n!, s:eli!ti i)si]en:njl ]5.1a-,bi. l.jji]]i ,.j(i
s:ÉJiil \é!e:léke], A:.[kor,]ss]eúl l .\i]jJii'í |clc ].]iít]i] t!l!j].,L:ig_
nélnek n]. dhiló, 1559,bcn úire l]ss:enri]. i 1.1,)is,jg.t, A: iJi\:eJijl ]e
mjil.;k eiij]ijle! l: elsij. 1],+6 él,i ,]$:eúin és ill, i li]ul.!n, r heh:]i.cn
meruk elé i.lélék.hlí:l.]] t:nlők. i. Dal, S]elú]l silíl\l iikel, ]\ l:l,L;:ín1_1
iJ.l| lik.\;l]ró], be]elÉ.narr, kihlLt De! (KusLel \líléés Korn1 Dienl'i\ lji,
t]éleí).q: ]i+ír,b.. i}s::lírt ] csatádiő kii]ijl k.(lij nilidl n]ee, ]\n]i]..r
\é!e:ieL ii rag] lalr.;s:jggal, rer l.en.]s_.:eir(ik l: úiünl.n ]öüekel ]\ l]nü.L

l 5.\ijljJiaír!,L: Iit

eJ,.t]].n ioldIal:ihel\.élbaj] crc,] a c,.:]jlltrt,
hel peJ]g rulrlJ,lrsr]rlirlrajl (Ió, FerL;:, l]!k c.!É a)Jtr|)

]Lat

c:rt,

A: ]!ó] Jr] tai]i]L aJarö$:eílís e§elét]crr ]!.laílir l raqj c-.rLlJiijLct.
nrlJ l: ú;elLrt írtril ós:c -{ ]<.rá|b] 1: cs!láJi'ő]]íjl ljó],L.cn rlcm s].I.|.]
c;.rl].l, Altrl as OI.1!5 -tnrl.rus nele . agl, rncs]ultai. raqr clkolto:tck A:

ú]oninn .]ssr.írt csn]atlfők kö:ij] .ag)nck fu L!] .]o$,ist]avlrijl sr:imD:ik a
.ntlnLncfe (KoPas:, Ner\,. sós, t].lk) cgrnek né}.né!l..í]iTnlók). kertőnek
losleli..lá évl.ijL (Sza|i, \'lsas) i: lrrirrmrra]< f.j.]la]:1 nérbijL (ELekes,
a]!áLi)

A Delek eLeN:é\. a]a|]in.f! ! nrlgglij:ij.léye ]úúttunk,Ir,lgv trkíbl. r
k.lnlakbai] lo]torh€ttck tele]]ij!ér!nh.. J. lalós:inii]e! néhánr csa]á,] i Jé]i
liJakliil l, érk.lr.i.ft Á miüá.]ó nl(jL-L. i tdlrk úFLon e]ső ne$eds]á:idíll
lolt jelLen:iJ, -le ! toFk kiíj:é!. rlijtt a ]] s:á:a.lbrn is f.]!llróch.lorl,
.4,,..,,,1, ,,,/,,/.*1 -,../,^,,,,.,-.

l "., "/

]:r

llgvibkónt Hara.:tirLlL l5]ó é§ 1j.l] k.r;üL klLtL,:hctt.k el lertobL-err a
knfu!ak||]i f(lJ.ttel.b tele]]i]lésekr., rl].t!c toL.]]uk.r Lr]]sríjI! ií;!e lihetetL

!Ljq.ílll ! kj!onu]ó::t lf;n] lii].

).Ja::Lik c:ck ut,in a k,]nkrél ilJó:aLsi s:,inDdat.]<it é"r aí. eüi

m.li]rriit

in.

\

-{ tólok i.ill.súl i ]i\.:iclnc(ct és a:ok hasltélre:ő]l a kinelke:ij 1iF .j:!t

FóL]esúri jóvedelen akcstbcn
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1559
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sz
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ii]l,
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A t jtjk 1bld€súnuk jáJó
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]20

1?

1

1546 1562 I59o 1j46 1562

1590

109 146

35]

492,

17

22

4ó20

1j

8500

6000
10300

10755 1ó700
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-{ toLok adjlss:enáso]. ac]titrtctLk a .]:_.i:]e-acóf iijeli'I s:línrjl i\. n]e]\.l !:
,lss:eír,lk a ké:he: ]rrlott lI:sLlc rlciierl.őt rerre]< ír. Eíe a detlefe .]..bil]i .t
1aldai s:aDJ:s,i}|!. .rJk e: tlij két Llss:eírjslor ]eherelf s:iik\ég. lrert ntikant
a he]ell]ésel nnlriljjk, 15ó]_1..n nrír s:úne nr]nJen .s:líJ li]l.:lcs fr,]t d]l]
]e-adót ii:etni, L5.1ó,tan Lntr]Jhár,,n cs.l:í.llij, 1559.be. ri:bij] llat L:,eli.llil
íl:erel Hrra::Ltl J::l:]._i.tft, _\: ]5ó] e]iiit] ;\ekttn e:L a:.tiót (nrclvnck
érr ii akL:.c, r:r:

1 Da!_!!l íL_Yn]l. é|Fn -é ]]11rn id,j.lk js]1c\.rt!lk]
ir]líl krrr:cnel Lendelkeijk t]:ellék, ikiknek lüL] lL.\at, \lglb ó
n]a!],il i.l]nt.r érii tlgj5jgrrk ro]t. Hrras:rh ] 56]-ri;l nlin.] r hr]s:, ] 550t,],]
n]í]J i 1i:enDr.:,l., 159i-tiil nrnd a ri:enhér cs.l:jJ n:elefr J:s]:]e-,rJ!-1(

oss:ege

cs.k

l:]]

!-k.

,.1,.,,..l, ,,,, / "t . .1,1.. _, l
", ../

l Lrgl a teDtiá.],jio!,.JeLem Hal.s:1]. !]jlYi.. óiijljkt,ólleyiiJiill óss:e,
e;t a;aIt is aldcLn.; LncgliT!álnuDk, mert t..Dij]iriirrk q.r]lijl].,]Ji\j.J ki-

|Lnk éIték.s adifukJt. E::e] i.$:elii!gési].n f.lrtoi s:.n] eiii( l.nlnltk
te].pLi]ésunk léleks:,fuinLak!lá§i( A .|l]jJl;l s:liLla 15óJ,Lg cmcltcliil tcn,
Jenciát nrurit, na]d háF.r é\lj:cJc| kcres:tLlL csupán ]-] t-in cl c.okk.n.
E}ben a: dős:akban Hens:l] lal.kr:ún! l0a-]5a fij knartt nBe.]o:ott
Na];uk e]ek után, h.!1,: r|iriik . at\:].íín_.kbinmiLven aJat.l]<at ralállnk
teltpulésLlr* nre:őga:das líri r,:rlLc]cl,órc:'
15,16

111kile

l:62

l580

]590
kile

kile

110 kiLe

1.t0

L6a ldle

100 kiLe

1a0 kiLe

ó5 dara1,

]5 daLab

]5 Jarrb

L50
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darál
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51Jarrtl

l20 akcse
29 ikc§c

]|ri]

ak6e

]00 akcse

]00 alr.sÉ
700 ak.se

E50 akcse

100 akcse

l000 !t.sc
50 akcse

Az első adóösszeífis reDdkívü] magas temelési erednrényről ad szánot:

egy-egy csrlád ádag 850 kile gabonát takarított be. Ennyi gabonát aonban a
3 család iclcgcn nunkaerő nélkül nem tcrnelhetett, A csaLádíők nindegyike

kétségtelenii1job]r nódú voLt, dznje,adó és kapuadó fizeréséreegyaránt
köteLc,ték őket, E8y-e8y csalídfő szolgáltaL]ási köteleuer$égenrek pénubeli
ófiéke áda8 7l0 akcsét rer( ki, ami al á]:lagosnáL sokkal magasabb, Ezr a rerhct azonbal négis eLviselrék, nenkóltóztekeL, §ő( még 1562.ben 1§ oftéLtek,
ami viszont arra tLtal, hogy gazclasági kö!úlnényeik valóban jó]< Lehettek
(mert 1riyen a íöl(lesúr a delrerben előíft óSsregiéL tegiel]ebb röbbet suedeü,
ilc kevesebbet nen), A köverkező, az 1559, év] adóijsszeíró azonban nár

//-,",,, n
/,,//.11á,l -, /*l4..l:

i l;,,l...í/

Iír:IclrJ]ló ]e}rlt.tt,

ú:rtil kiltL:lc:cnigc
l5ó]l.cn 15i kil..

neí a:

alLtaLa

!.tt tir c!!l!nl

nrihántaltásl]á

L[s?.s

DeD teti ki tóh|er, ni,]t 9a]/'nkc:ét
lj80-1.aL] l,+i kiLe lefr e!_!-egr, csal:id átla3tcmése
lallní|óL, anL vLs:onrL,lg ],i De!élhelé.ll]]:losílhal.]rt,
A kolerk.:ij táj]iá:at i,lilii segíl.égé\els:éle.ebb is]]e].iUsból ]ídul]rLl

Hans]ti é. a s:oms:éJ.s releIii]é:.i. q!lani!t(rn]és ereJnlé.}é|, me]iisi].1eság i

súL!!it, jc Lentíjsé!él : ']

családiők
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lr.]rj
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85

]]9
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]57q 41Jq

i)ioq'liot1
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2j0 q
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viLágosaD kirűDik:

l. Á

nagyobb hatáiú Al§ónéned1 kérs,e. több gabonái teme]t, minr
Hanszti a 16. Vá,adban, (Bár az 1580-as évekrc kiegTenlíúdik a kér

,|,o,,l,,
"-. r,",r r e!e, A Al..]re-edi " , en,P, |\i et I 11,,É1
tékíícökkenésére ma8yárázalor ad aZ 1580, éS 1590, évidefter vonatkozó
bejegy*se: "A neoezen &fu lal,asai ,nathat és loqat tutrnak és az ellenséses
(nyqran) ország íelél,ereskedésíknek. Emiatt a s7,ántÁ-ttéssel /elhagyrralr
és a slpáhijuk.nak a nleáet nem íizenk. E.éítdl úi íészletes deítqben íeLje8]etlel.ft, llog,J akik a súntás|elésselfelhng,Jtak, azokíóL tilld meg nem
nűleLési dan Gesan i csift boran) sledesélr, "l'"
2, A

DúnahaÉs:tihozh.irs.,nló lélcksz,inílVomszédos Taksonvban nem roLr ak-

kora súlya, jelenróége a gábonatemelésnek,

3,

Haragtin ké§Ze.esen tdbb ü e8y lako a jutó g.rbolrátermeLé§i jrlagmenny1ség, mint Alsónénedin, illetve Takonybm. Különösen
á? 1546, évi termés_
átlag nag}on magls. ValóyíL]ííle8ezt a íokorctt áfttcnncLést motlváIta a pesti
piac erőreLje§ voüÁa.

A török adóös§zeíráSDak ]rírzatizede nellett fel kclL hívni n íigyelrnet a
kevcn dzed (mahlud neenevezésre, anely az árpa, köLes, ro,§ és zab gyűjónevekéDt szerepel. RoTlró1 is i8en jeleDiőS nemyiséger termelhenek, rneit
].1

}1;..,,.

/,:

/r,l

J,J

.,!r'",/.!.!(

trl,:.l

teLe|i]lérink niq\ lés:é.c].tnL.l]a hom.Lö, ]n]iit]L

.nn(l ]rcJ,e, lr]lt r

bú:arennelé$el,\il,ís:úrijl._H LlelleLelij 1ll.rjhií!c]a.:.], lr.ig!j:j*J] irh.i,
ték el i hirJs:l] c\ilíJllli .[ 1j+ó é!i k]emt]kcdij Lú::tcrllrlJ:r crcJlínrt.
\,1eqli.:e]íiij rrlrt,ls:1;:qr1 kis:ánrnhitluk a :-Jbont f.ré:ten]Leténe]r
nillsigft . ]iin.lk.:ó 3onJoleln]e et ,:cut, A t,,Lrlk e ]ril_lnrlélélbijl
nr]niljg lj:cJ(t !:|inritltt teliá. !: ega\: t li.hntar sabonatennésl 3nnli rí:s:e,
le§éhe. i]lil|ílott.l n].|. Nlnrh.,lv H.|i::tn és I'est télsé!él]enehl.en. kor_

Lán íl li.,,s.]] ]llno|\]]|os tenlelést ::rjLlíthatLul]<, ilf a: n:s:lei]ré; eg!]l!r _
nuJál ij \ctinltre lcstr kt .\:l i3 nLllLik. h.9_! e!! nr.!\ir tli]l] io,]L-. L]]
9S,+a-. k! \.taíln.tgot,.lktrk rerl,. E:ckrrek a s:enilt,oknl| r t]grclcnr_
i.e!éleiL:\cl H]l!5:tl t.ta-.ren]letc.l lofct]re:őké ren. 1ku]( (r.r1l]a.:.1.5cLr
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Öss:esítés maglar holdban

1546

]18

1562

1580
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11!
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T.hár Hatas:tin 1j4ó (i ]56] k.]:nll ]09i_k3L irvekedelr.r g,rllclnet'alak
lctajt.!üLete, lj62 és ]53a k.rll]tl !]s]olt toL.b nrnt ]i.,.l:l csilklclt, A:
cg|.,!LáJla ]trtó !al!n: \.tastelt]el ] j.la,]]aD hets:or rraglol.l) rllt. rurrt
]j80,]..eD (]51ó-].en i], ] ió],_]]eD j 1, 153l_b!n 1: me!\il hol,1).

1:-".,,,, /,!/nl
/,al,jh:. t /l,y.:../.
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i]5

lnrás:ti taLuhatát ké|éhele gái..naletések Llellett Lrig e31.
:.lntc aL]LmJlj l:íLr r2ltoa]It: a kas:áló. a lél. Bál a: itrs:eíLis e srana- és tű;iia-{ t.]lail kou

I

lrlart kar;oscrl tr:iLltcti

],|
l S:áDIótold

ti] De

r.lós]nli']er h.s,]n]a] mcnD_lisé!í l.het.tt

és a kis:iló nrel].tt \.tc ran!.\l,Jt]e i3 1.1] \.limendlj
harái.ri j.l]báq!cselíJnik l]:cktcrr a híL: LlcllcnL kcrtikI].. baj,jag.s.'!l t(.
meLtek, el:íu|;n slji, aruLlak, Jc piacr .:iik.iglctLc r, A lrgcltcLjcdtcL.b
kertl hesl-unl]fén," i \inöV |r ükhág\.ná foLt. ánLt á; !:!:.írab i.. nNtJt.
(ineLLáráln temelhert.i]r l brbot, ]:orsilt. lencsit, rctLct, ripaíúliktt,
petre:seltrrret, li]knl, n]íkot a: n.n utll,ósrrLl.an a kLir.r,s:trjt. sJváD!itlá is
e!é§: éllen étlékes ltj| ]iiliktl .;olgri]t (egi-el! a|koLi c*tlri.L avcs iogl:a.:tí"a
1 atr_]0a l jl(]!rinúnr ! ]]..niLlr.lőJ.']
trli\ ei r: 3Jii]ril,ír:ir .-]1inolr.ti:e.lle nen ut:l, c:órt lrhltigcs h.,gv l
kcltekbe. i !,rijn]i]].,.í:ik ,:linr igen csekéLl, Lehrtcn. i:rk incL]:itlnll tcrílcll. e]i \'ilói:n]űl.; .l DLLnJ |elti És s:iAeü faalluni]l.J:iL i5:i]u. r]!L],
k!rl.] s l] i]l]g!i.ó .lagith.trc ki' csaLá.li saikséqLetelkct.
A: adr]lsslnLi: "1ror.ión.ló" téteLe |orkeLe:ke.lelenLt ute]. annak clLc-

l]arr, h!g! iJi.ijtcLcs .;őLijt.rDre]és (iustaJ.) neLn .;cLcprl a itlsorllt
áJóiatcLck Li:,:a,tt. \'isu]t ló:é!ese. ,ernrel]eL s:íjl,ítá k.:eii Á]sóDéne.ln,
s:aj]íj:a!r, 1 I:1UnD, s]ilets:ennnikló..i) és Tijli)li]n,
T.l.|iLa,ú]k batáriúik inine].i]..ii] ln.].ill rÉrii]elél]egelij, li:, nN,
.sáI, nj.la: És .llaj h.ríl.,,i, \;ló§:í.ij].g t.jl!).§cl,. lil]e:el éi IiJ!\:nni)l.§_
iák.]rs:iret:ak tg_!es Iés]eil. ]\ li]rirL ]Jií|t].]r .! hc]l i l]lo:sá! i li]liik bilr.k,-.i
knannLnrssagc és e nrill,al tijldenj. le]\]Jél] l:iriLléte nriett nbLirtdáL.
ko.iást iolyaton. A l6 s:á]i.l1égért hi. ú]egrilkrLih]ltak i ]utasíieldők
A tllok llltj.ss:eirí$ll]ól n]ir ]{ct c\,t]b h[ín]í.]óhó] ]t lharlú* a hehi
á]Litenr,és:tésle fL]nirk.:ól.!. A: d|]ólill!ltirljnlL ]5ó]-|en r.ll ]elenti'
sel]l. !.ína .s.i i he]!] \:ijlt§égl(t.t 1iJc:h.tn. ]L]hlen!és]fésseli]]! i.!.
lilL,]Jik, l]eili; ] le], ILn11, ..ljr. gva|lú lrlrntil: ha.f(t jelen,beLell \,-.lri ir
]]esli Iii.L-]a, A .l,]j ]ij\ ií rJrrll l{isó3r.cn :oJJirlt a lií, l]a! c .lisr. ii ]!rott i
s:énil]ól. 1 Legel,j e!\ lis:rt 1l1ltcnri.:tó,Lc L.iLbc lJtr]l, lltden l,.ltl);,1
i \:.fis:éil.s nénre.iiekr(]i 1 ti] lg],...ial k.Ji .:.it ! :cLla5t filnr r.| k, il: ] 5óa-tr
élell.en .srh.],]nk én ] í]_i ..rla\.1 s:ínol]ratlnk !: i]i!].í.jsol .].|jín, " c
h.ri,:li l]J\.lnll.ó] n.ll hljrrr:ln e L.al nrú sem. iiíkarrt ! t{il, Jc ! liba ..s
S:].lc nrnd.n hri: krl:eLél.el ]-] nréhkl jllhatott
.l ]..(s;l

"J!]
q: i],]!:lírjst]iL]
!:.I.f]aí "t]ltan; á]lel .lra" té.e] Lnegldon pón;bclL

(1;a eti,c)

luL.an

irtikt
bíl .; t: aJlt í.lhífhetra
Llarhatará: toLi,hatott ' A; 1jSa,!5 .,ck,

a .]urL.s:íDrá már

nen

uta].

rrra a úgrclllet. h!gr, Ltt lelentós
]].D a. a: i590,c, av.k ele]an s:énelennés|őL csa]ri.lonkant 3_9 ,:.]<a[.l
]Lltlrti, Jn! ir ntaLlút.lltíst ::inotte!ően eLijselrítcttc, A r is:onvlar jónlii1
hrLls:tL 1ol-brigrc,rLúJlk l(Dtntás céL]iila okloket, ólcLcnLt.nncló§ (tel, \|j.

:lt

",.,,4: l,/,,',i/-,

1

",,f

/-,.r J..?,

4

?.!í.:.,:/

-&.+<a!:-::r:.

i, ,?

"\<

* + 4dri
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,J.

q4b
]jj! .i,
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arai, !]1]i.,]lii,\

sl]l, r,i.ó, húJ) \:e.ll].ntl:ibarl peJig iehenekct tlrtottel, 3 lótirri üónlilcg
klsel]tj nrérté|ií]clleten 1l-.].]b] ]\ litr!k.ak cglilkillt cgós:eLr a 19.
s:i:.Jig rrch to]r !]iktjra jetentijséle r lir]J]nLií\,cl(j,.i ! nL:lkL.jl, Jc n)óg i
l! !ir,):jsbJ. íJl tLi ]ljsosen, üelt a: !kk.r i jJijk]].n a mclcgviríí hcvr. 1.1rúrél§é]<l.tiílófu]t,iklt tartottál, rehál .l _vanr,kat, ncll,ck nrD]Jcn cr.hli]k
nLcllctt scni Lgcn illctek a: e|e eJ.i.

Tclr_it e tön]k és nag_lal edlii},.slí.liírke.]diri eLen:é:e ]óL nutltja. liosr
nkí!lL! u]É)ná.tjt s:ele:heühk bclűluk, i!! a heL1 i Dé peséqi fis:oDlokn, a
ít:ct.tt adliiélesérekle, a-k rr].nn\tagóre, ] kon!é]<beLi teLe!.úLések]é]ek.
s:lináDak o$:evetéséből lelePiilósiDk naq!_ráglen.l]éle, i .sa]ádlijk né!

s:crinti isneletéle. s:ánn.:ij5írlLi clc,].tale, eserle! tlrl]iaiko:ás.lle. r Iirl.k.
Ló íoLtelrak nevére. hl,aúl] Ijci§:tísLifu. e ne:ijli:desári teméDlekle, aa.k
m.nLlliSé!éle, stb A l.!it,l]]ikb.D más tóIléneti iirllás.L, ie]di]Lro:áSok,

iL,,,,,,/, /'?/.á.n/

"rl-/,!,.:;

b?

!l.a./

L]i

más tttrl.nránr,á.lil, . t|igJbb kijrLlíékeD vés]ett légés:ctikutotíLtk trc.lnénr,éDek iil]l,e]e,nbe .étcl(1,.l rr.:|Iób!iL]uk a tnl.ik
T lires:t i iálu|.1.ét. a

kll

he\,ifaLLFi né|e..égtrLis_as atke:és1 kuLtúlá]át. raLannt r faliL iejLí ésér
nrelhilífui ]]en] lircot. _unak elenrósé!él iel!á-l,]i. \íé!ak]r.l is, hi
.]i-rre rL].1]lrk, h.g) .: n kar. ma mé! ki:sé "h,)nríl\.\]bl]' , drin1 s]elellrénk,

iIh.:

H,jg} !Lcraín]k. üir ]elel)t.:(l

.

t(,lc|ijl(1§ aIelllt]e. .r

l.j]!i !rIl,!n,

i.]],,J]..ii1 Deq keLl ]rar;illllLll]r ]iij:!ct]orLjt ! rrlloI ull]ol cLintL
lélelii]an],rl E:iIt n k.]r eretr ' i;,e,lr]:i,Iai', r,rnls:a,]rls tclcliilricJrrr rlr]Tl].i]:ó iríij!r'(-. 1reL,tiilténeli fu],]1]i!o:.j.,]k lcrnlk ]l tollatIo:| ilíorLli.:ii]( i;,

iiit.:

a iahL]os n)nérleri s:rIir,,llr]ol ]lc]r ]].g

rc.r]llj:.rlt.9rirríLnt ilq,eLenrl.e le]]

\.rln!nk

l]!.ruitlr.tó

ígl, Kr!]l1,] AnJr:n

]Jat.trt.

tlLtiní.;

lö!:lL\ulkfu a. kllnr,ékére\L_jltriIl]:ó l!iat:j5!r :.!|nr n(gi.9r:] _ s:e]r,i
15t\án ta]í|nil: s;áDilásii ahi]]in _, ]]og! ] i].::ri:aJ,.:qéll is l 1ó,,:rl:a.i
.Lcj.h á P.!ltől .1é]Ie e]lerijlij ti]\.]i ]iij:!jl H!r !\ri .] ig.. ni|g\ok ki:;, !líg
Trksrur,.'s YaLsjnt a rnésételrelr ll:rgroI ki:i t.ito:tlk, Htrr.s:l] 5a l]i}
tiltlis ícLetti t.]eN]é: ]ehe(É((. inLi ó}rt6 b..sla$.1 r ]ir_'l,]l]0lij: LjlcL:ri_
nlt j.lentett. " Eí a L]íne]inír.\L!:uli.t nicgka:ctítiílalG,jgot srnrDrí_
tette nreg 15i6 s:eprenbejib.. _qalLcjn,in sallt,i] iajr|ir!:t clinqi ,j, t]. ia_
háI1, ne| ltán !is:i\ |trjlrló ,rlcgc, E tLaule utrln ho-r1 a: lontatrtt ]ehetett telel)(iLésuil tiiljaliiLl:l]:n]os és Feldu]án.] ktr,iLr' p!]!áli]áb.ú]e trle]én. Je ismél !iss:.(5i:t itla;hettek eli_l r: l5,1l, é!i |.Ii]k e:emént,ek éi .s.l
.: lia-.a-] 5iO-es é\.k] c órt. .1 isnét a ],]0- lj0 k.lúli LéLeks:ám.t,
r\ l.!ílbii]i sl]ríj t Li:(llrll]< itl ko:séluDk ]6, s:á:e.] eLe]ikapét l fin,áFs
és ]iijí]!ékek!lili:.1tr] iiglalko:ó taDuLnrln1ol, t!ían.ti iei.lolso:áí)k
ila|jín ú.ndh.11!]., hogv 1 i!r!s;ti s:iLalrelkes útit,]lu 1ehetett Pontosabl.an
olvin "iélrrllr1.1s", cgi hri:.oros útiia]u, anreLren a: árhala.ló út i há:sol é-. a
Llunl ].tl:llrl he]vc:tcJcn el, telrát a: lrcána]< csrk a: erlik tile épüLt l.e, j\
lósiib|,ict ;r:lrrin a: utca túlsó o]daLín is é|ilte:lek, sijt nál leles:tllt.ák is
kia]a|!]tal, \l]ó,:ínű]e8 a ]i s:á:iJ,é]rélij] (]69j t lán).': A: ár]ar l_.ale§:li
1rallal 1cgln|ítr]: i.1, varr háromo.lrnj r,llr, (ieLéllke eliilelé]]és e:. mélis
rli;rclrlpils r: clií:i] Llls:ak ksebt] likóé|nn]énveihe] kél]esl. ,\ ]ón]ód,i r!l.,
]::lc!c,k hullé]r]brn,i]ta]ában e!! s:tll.jl, .g} k.n]rlír és eg! likós:(ll]at

trlLihrnl l eLókollhát a|kolil.i. .enr k,lnLhjlrk, hrrlen "ii6lirs s].l]j,
Lljk" Lr.l.:tik. DcIt a ililr liil]el\ ontc;tt! a ii],.lijt, .lllelver nenl te:etett cL
kénénr. -\ kol1hál.ól iininlék tnlnt l.;o]la krllvhr]lrlt ]l, cLllt a,.;r,|a
firentes maraJt a is,,ijl,.A ttrllk !:i;.l coi.i|okből. karó|bó] la!]ij t,.:.k -

me! esetLeq ná.l- és lé.si)\én}_ ]aiDgoLt 5al!t tlltlttJk i\5:c, J i|] ícLu]Ctat
a!_lasgaL tar]as:tottáL l]e A tetií lagr; rrrir1 v:gl,s:eJrnr Lr,hctett a l]ulÚ ].uc],
sége, a bijséges labnnilerúés lliltt. -{: ablakLivcc ]lclrar] ilu]t]!r1 toíb|ra
i-. .iL]ati l.él á]L.i[, .{ ]iésijl)l]]. ]ar.];. .:j:|,1j .]|ij].leL - . rij[jh5:in] lijri]k-t.iljr
|l6:litáik, iL]Étle hel\i ljirilealésck nronr:in _ ):ir ]ie:Jetlesesel+e]. iehenel
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Vi§dr l"f6il fugraj 1]or6:.6lronl

A ]6. strá,ad eleji ház.L bcrcndezéSét á régé§]etj leletekbőL és a későbbi
kiilóníéle ha8latékiéSingósági lcltárakbóL rekon§rruálharjuk, A para§uri hjzbclső legnéLkúlózheretlenebb s.c a túzelaiszerkeu er !olr: vagy kederleges
keLleDce, va.qy a gyek.ri 1iistös, DIiLorr Lííuheh, A. uglancsat nélklilo.lieterlen háLó- és ijldhelvet sok házlreli csek agyaepadkák s.olgijLtaltiL, dc
előfordulr pad, sék, a rárgvak elhelyezésére potc, lída is. A csalíd tagjai a
ládán, a padkin, r kanra, a: istálLó szaLmáján hú]rák Incg Inágul(at ajjcllc.
A

pare§Zri érkezé§ Legíontosalrb evőeszlöze:r

fából íáragott knn.il as asaját
v]liár a 1ó-17, száZ:tdi paras,rcsaLádok üem isnerték, ]VlifuleDki kivette
a fő,őe.lényből a húsdanbot a sajár kenyelórc.li:] Egészerr biutosan forrtos
eleme a paras]ri úpLálL(ozának a beromli, á 1ral és a vaóís. De íogyaztorrak
sertés- és bi*ahúsi is. ElsőSolban bűZából, roFbót és árpából készített kenye.
rct enek. Sok borsót, hLot) répál, ](ápo9tá]: iS ío8yasrrot[ak.
A harayti jobbágyok élerét- a rörók uraloLl eltenéle is. kedve?ően betü
IyásoLta az, hogy a legjelentő§ebb n:Lgyaro§zági piac, a Fst.hudai Piac kijzvetLen vüz.iskörzetébcn éltek és szo4alnasan dolgoztak, A rérséeülrkben
élíjidegcn, rörök Dépcsség .sak nijveltc a Piaci kelesLerer, A budai kinc§rár
vámadás-könweiLről és a Budá alá tarrozó várak zsoldlistáilró] ismerjúk a
budai Vilajetben ,íllonásozó rörök ÁoLdos katonák számát a 16, siáuad
kéS, A
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közepár, EhbíjL Világosan kitíDik, hogv BUdjn 1600-]700, Irestenpedig l000
ki]rú]i mos,lí! h.rcos Jolgált. A jeni.sálok csakLjgy, lniltt a budái pNa
nagys.jnú c§e]édsage - legnkább pénzbeli zsokLot alvcvén, készpénzfizeré-

seikkel, rrrgy ncnnyiségí áluvás:jrl.1saikkal jeleDtőseD relélét*iterréka

koíábbi évekbeD vsyaesetr pesr] é5 bL ai piac.]t, Ők voltak a'!ugy fogyasutrit", akiknek a lendelése] ipirrosoL s:á?air ío81a .oztarrák, s akik éh§égének,
szomjú§ágíüak en],hítéséredolgo:tak a kóIn),ékbeli falvak, ígl Har.s.ti lakói

i§, Pesr h.lú.ibaD hatalnrás bfkanyájak, ]:ehércsordák le8eLésure]<,(j]jA török
utauók álné]kodtak e pesri old.lor 1eararo$ sok búzáD és árpán, de ezt icni
. város ]<öZvetlcn haiáráhen, hirnen a köD},ező falvakélren ]áthaíjk, nlelvek
száníra n tcrmén],érrékesílési
a vá.os lriztosítotra.(lj Ez volr au á 15.20 kiLo,
mótcrcs suganr piaci vonzistenilct, nelyDek közeLébóL be rudták sZáLlírani a
triss élelnriszereket a piacrn, és oDaD més a ap 1rda iS érke:hettek,
A hamJti árutermelií jobb.lgyok g_lakLan meglordulrak Pesr és Búda p]a-

caiD. vásárain. EletüL 6ntos cscnényei volrak ezek ar aLkalnak, h§zen
otthoDi életúkviszonyL.go§ egyhan8ísását válto,arosalrbá rerre a vásári aIkalnrak rínes íorgataga, Ők is risztában voLtak azal - minr a 16, §záz.di rnís
konársaik -, hogy e kér váro§ !, oszág első keres]redőváro§a, A keleskedetmi
élet 1eggyakoribb §.íntclc a Dapi piec, iLLerre ]-400 bo]r, ezenkívüL nagy
jelentőségűek volrak a haraytiak éLetében a pestj és budai o§zágos vásárok,
anelyeket atörök ur.lom rleién s rendveresen negrartoitaL Avásírok idő-

pnr]át

iS smel]iiL(: naljl§ 22-étr vagy 24-én Budfu vagy Pcstcn, áuguvtlts l-én
Yagy 7.án Pesten, ücPtenibel9-én Budjn, december 7-én Virgy 8,.in Budán
vagy Pesten ranonak or:zágos vásárokaL,'la)
Pest kereskedelne Mgyobb l,oLt, minr Budáé, Márco Antonio Pigafctta
15ó7-ben, GerLach l57J_ban kiilön-külön úg| €lálra, hogy "Peslen,1jlb ü!le,
|oh", a gJzdaságl élct élé.l<eb|en Ltlkteten, rnint odajt, a politikii és lotonni
köupontbirn, BudáD. Kétségkí\.ü].Zért, merr Pesl kapui egé§z évbcn át kitár-

tan yí.rák

.rz Aliöld vásánx népét,míg Budát köZvctlcn könryékétől a
nijgótte hűzódó hcgykosrorú, a1 AIfóLdtől .lz év cgy rós:óbcn a Dma jege is
elv,llivtorr!,1l'] A pes]:i gardasági éLet a maga vc.ctő szcrcpót a b ai piacca1
szcnbcn .r 1ó, s?á?ad végéigmegtartottá, A 15 éves hálroni haüáratai és
ostromai úg_v clprE:ríúrrák, hogv garlaági élete egy sík vidéki órö]r
perenváros alacsoDy rang]ára süliyedt. Ebből a helvzetébő1 - a tórók idó}

alatt - Pest töblré nenr is emclkcttett íe1. Bár a kereske.lelnii éier a 17, yá/ad
első felében nég valarne.n],ilc isnét íelélénkült, A na8rniaros i főbiró írr, írr
l618-1ran a kereskedő]fől: "sem rőrü/i, sen m^ neín habaryaid (ikeí köúk
íöltih) , lalnhal a7 iga? útbn jdmak. uítuk 6 BuÁán liúinkben, hogl eléy. tőzsér
embel jár ákdl d hidon, de cn e§ei j€n hílrdg4rnal kjdlr| "li' Errő] a ?0
hajóra épúli,láncokkal összcköiótt hídról - melyen a lunsztiak oli,kol
o1ykor árnenrek - írta EvLia Gelebi iólök világlLteó:

'4,a j:/i
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Dna fotlón fusslí híJ ,an,,, K.ielón nig] Á.ró |ú, Mbel(. ha átfren(j
űkeik, felí,\itnak és beűmak... A híd. |)aj.elnéíe haminc bu,hi katona mn
lirendeloe, s rnág iriilrln nca wn be5n Llt)na... Télen.nJáJan e hüaúl a jö,lőj
meíűktőL lanal sied.leJ,,." |l
"...a

hajó

]

Pesten és Budí ncLncsak S.ját ánrjuLet adrák el a haí.sztijobbágyok,.te

a magyar i|arcikkeü kívüL kiilönaj§ci a ]eLleg,eres löröL( áfuk is von.ották
őker, A pesri vísárok inkább rnc?őgazdasági jetlegűeL< v.,lt.lk. A galronakeleskedelemné] élénkelrbvolt aZ állatkeleskedeleln GzlrvaslTi:rúa, 1ó, julr.
Kiilonosen a lóvásjrok volrak nagy íorgaLmúak, mert .ijz itt j:ft kirlföldiek
Den $őzrék dicsémi.tz eLadáSra felkínáli 9ebbnél-szebb lovak nrcnnyiségét
és ntrő§égét, A h.ías:tiak tehár igyck.,tek níiélröbb árut elarlni (gabonát,
zöI.lségléléket, tcjtejmékeker, áltlrokat srh,). Szorgalnasan nűvcltók fold,
]üket, gondosan Dcvelték állirtaikat, S igy a rórök uralonr nyugalnasabb
évrLedeiben vls?onylac je]enrii§ jaivcdelenle iehettek szert, Megjcgyc:.ük:
ma 1nég nem tudjuk, nir jelenthettck a haraslr]ak Szjnár.r a pe§ti kcrcs_
kedelen melLett a úckevei, a váci és eseileg a kecskeméri !á§ároL(, A hel)i

jparo§ok jeLenlétérőL csák se]réSeink vaDnak, Feltéreleuhető, hogy a Dyugati
á]larexporóan órdel(.1t Láckelei kcrcskedők fe]vá§árolhatrak hans:tiakról m
elaclástn szfut iilcslcges árukat, Úgy a harawtial részben előlLlítóként, léS?-

ben kereskcdőként, #s4ren pedig ninde:ek béímunkásakónt kaPcsolódtak

be az ínlcscrc,láncolaiba, amclynek csátomáin át lo1l,anratosan áranlott az
élőáLlat, állatbő., 8yapjú §tb, n}a€at íe]é,lJtj

J>Y reformáció ű Duna melléki
Harasztín és kötnyékén
il lÉIifu r:l(ió Llé|esé!n]c9t.,rtó s:.rcD.]
A

L-]una rrreLLéken a

]ó

s:ri:ac]

eer]k l,.!jci.ntós.b| t.ifiéie]eüti]miió

.]:.l](1Llr , e t.Ink ural.nn n]cllctt - i Éli!nj|i.ló c!:llitr].k ne!]eLenése é\
iltiLlcrlése vllt Tó[éneLitólnk elbÉs:élii(. hogr 1513-1.ari míL nr,ilran h]r_
Jctték Dudán a LrLlhel] r.f.,mi.ió elrei1 ! nnglü és némer l]l.Lgír,-.l ki.:irü
n liljL\i lillal (i!{jl]ir kLljlrné, ]]. Lijo, i.l..í8e é_. Blandenl],lli (]}iljs.!

ijl3íjf] tíN]giljs:í\,i| l ili\ áFs ]l-.]gljl!i srite a: ÉLsijólill_.an lL],1i!nj5t
s:rre:rek a \VitlenltllL.cn, Zúti.ht en (la.ő]]b a]eniberr] rrregtlrlL lr s:ellrnli
n.r;!iLünn']l, nenr.s(L|:nr.

]<uáLIi

uJúl|a|j!ilarr' a kuLfoLrlr

erterenlekel

Jiák.k rjl],jn. h,rrlcm t,n,.lilt]] l.rc,l.JcLni ke|.S.Latiik lé!énj\
I l§:en Dénrel.fs:i!i kcr.llc.telnri prrrlcrrrk gr akLlD LIeg]eLeDIek i n]i!\.í]F:á!i nÉle:ele\ \i:.n!k.L1, ilf n.úCslk alíj srlvaL l.es:é]rel, h:nen
tlnuLLi

tönegesen hozták a haziri reronn.lbroknak a vnllá és eg}ü.t negíljulására
vonarkozó íLjalrb és újabb iratoLar, A budai és Pesti piacokra i,iró me.őY,irosi
és falusilakosság - így aharasztiak is - híúlhozták, hogl, íLj paPok jálnak nn!
denfeLé, akik ú] va llá§i nóZeteket vaLlanak, máskérrt naryaráiiák a s:entirá§t,
éS olcsóbb eg!,há:al ígómek,
A magyar katotikus egyhá, nen ]ó Stnnret né,te az e§zméL ter]edését,
Suarnári cvörgy.l]g foglalta e1 ]52l.ben prímrj§] §zékéq mjí ls sZükségesnck
lárra Budán és a] ors:ág i.alaLlenn},1 nagyobb tenplomának §zószékéraíl
kihii.Ietrerni ázr a pápai lrullát, nely LrLrheít és LöVetőit L(iáttozra az cgy,
liá,bóL, eretnekként büntcterrclőnek rendelre, Mald a: orsuríggfűlések egy iás
után hozrák ]rarározataikat a |lotesrán§ok ellen,l") de !égrehajtás:ír:r a
kozponri ]rataLon gyengesége miaft neú keiilhelell soí,
Mindeuet áz esemónyek és a iragiku§ rnohjcsi vész egtidíjre n!ég erősen
háttéíhe §]oritordk itt a Durra nelLéken a leformáct ter]ellé§él, Bár ]5]]ben Dévai Bíró Máry:]s negjeient Budán, de (éríléserin,id nlőlar(ann] vol1,1''j
Ugyanehben az évben SzapolvaiJános királr !d\,air !iss].keri]ll Bldára és ir.
őr rámogaró BroLlarjc§ lstváD vá.i püSpiik é§ F-r,nge!án Feren. kalocs.i ér§ek
n ellenfele volt a ludrcrani,NNnak, E ié$éghitijny. volt, hogy egyetlcn
főúri cs.lid nem lirL(ott itt, aki a megújlló v!l].í§t tínogatta volna. A lc6r,
mácjó szemponljából a kedve:őden hely:et altkor vtiltcton mcg, amikor

hangepán Feíencct e8ri púsNknek Devctók ki, Brodaiics váci Piispök

n]eghalt, majd a l(óve]:keő évben ]ános ktr,i1}, is, s Burtát l54l_ben elfogLaL.

Ettől .z időlonita]1 s:ánírhalu]i ir Duna ntellékj proteűns cgyh:j:ak
rnegalakulásít, A nagyobb helyek (Buda, Pesr, Vác, Tolna, Cyöngyijs, Jásr,
beíény,Cegléd, Nágykőrós, Kecskemér) után :r kisebbeL js L(ilűzrék á rcíor,
n.ició .ís:laját Torcla Zsigrnond ]551, októ]rcr l0-én MeLanchto.1roz írt
levelébőLl''] tudjuL<, hogv a nép §enmLt seln .JlQtI jo]rb.n, nint l jó igchird._
úkct, ltis,cn lDtoliklN papjai . ehős.]Iban íőP.tpjai , kérrytclcnck roltak a
tö.ók hód.,Ltságj teruletet elhagl,ni, c:ón u Duna nrelléki 1elkipásztorok a
Delrrecenbcn összcült igehirdel.íktől kartck segítséget. Nagyon érdekes adat
és koltörréneli vemponrból figreLenlrcnéltó kóNlnrény, hogy ugFnekkor
nág.t a]rudaiPasn is levelet kü ldöft Dc]rrecenlre, biztoNáeot éS jutalnat ígért
;l Dma nellékrc érkező leLkipás:toroknak,t31] HiszeD ők tartották egyben a
falu 1ako§á8át, akik nélküI neln Lctt volna ]övedelne a töröknek,
SajIoS d é],ke,eílelL(ip:jvtr,rok kozrlL egyeden eg.lnek sen ismer]iik a
nevét. De azt sen tudluk, hogyan alakult ki, hanem egyszerre csak előíúnk
á11 az Alsó-Duna LlelléLi cgyházketiler. A protestáns vallás hódo]rsági
rerületen való rendkívülgyors tcicdéSét elősegírette| e8yrésri a tó!ök umLon
kkOvetkeuése, násrészr a római katoliktr íőpapok násíel éwázadig nen
tehették lálrukat a hódoltság tcriilciére, eiveytették kt]zvetlen Lapcsolarukat
.
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híi,eLkkeL ig\ a rónrai katoliL!s eg\}rj] ! taL.L cg\ h,ielcgyibil1 Drj.LncLl tcl_
1c,cn kis:,lult, NcLl r,éLerlen, tl1]gv. rj.l !ib|Lik|a! níJtjLinrk kutatil]a,
RL;ka kan,u,,k a:.n la]]onli.t kilirtclcn tenni, "]óli eLíjttlijl n.n frl]runk
kéPesek e!1,|]ébán.st né\ 5:(rut íL\]. Ln] íten i t egés: f:i. i |i6P]<ség|e D", ]ll
a ti]ti]L nelsillli leíi]tl.. ".l k.rtL]]Lku_r e!!hí:] sft, ]rlLilák 1\6:lUlí:: .ré!
]<ó!\,i]lletenÉlt\l] Denr \ (l!bc. Lninl e lirí]!si!l].n,,," '

\]!1,Iéleilé: lelne.:t lrLnnL, h!g_! e liirirk lilliri 1ijrelme - h.1.1.s.l.t]qr
kóanbi\séle - l r.leslí|iúlLlnlti ténllel]es ]]iírfu!ís lelr l,-.].i l]|']r lit_

] lnlirki]k ]ic\.s.l.]_. eLLens:entle] \isel,erle]. . IL]rltlnr.b1.
Dó.l.n te!ékeDlke.lij iU(bcrLínus lelkés:Ékkel. n]nl i L;f.,likus |i|.ij!g!]
::emben. ikikl]en Hal]J,L(g silctséleil is hl(ik Ke:Jell,en n (ij.i:j]i n].g_
Plóbálli ki]jG:áli a prltc.trin.okat r ]<ar,llikutk e]len, alnb;n kíil l,:tLlI
nenr s]kelii]1. nlcrl ijk .on f:illtLták i tánbgil.jk :]eíe|il
r\ ri'ri]k l!l.]J.!rki||.n !.L]mi keresel lónlJi_.rl i::il. h,]!f il.rrli]ó]
rnelri]. ieleke:ethe: li.tolak. neki Denr i !ilh§ t,llr r tinos, hlnet r
nrmé] Li]l]h.Jól]:elij, \ \idt. itr,1 }rr.teslinn-.kil, im.,rr lÉJ]ri li|.1]ku.
ikil, ill(jl liig]riied. h(.gl Ln.l_íik !.]t ti]bl.ségl,en, l)e n](jnri é5 ]s.í]l1, \ il .
]ísri !,ló lek]nle( nélkiilLnnrJegri]ret as:er].1, ln]n1 érJekc kí\jnt;l, { k,r._
l:írs TrlrJl Zlqnlrh,l 1]+6 ér.i ]e!elébcjr \il|iqorür üg..l!:t! !]cg !
ségtelen, hog1

' jl (il hi\i.rl

iro9- ai rilrnsé| rlal rr;rrrt rngrri .nn)i .:J|ill\,i.9r, lt!.
,la!,1ll|. aj.j*$. . l4,.l. n:l,- niralrugron riiitia al ]_,trn idljr. dr srle.g.l
ll.]..,J li\iln jj €l.úL h.Jljr hD,iJlni Nol lj !I]Jn cs:trl.n. illl l.]/íi is lus:,
l.i.,ailr,I íi]iill !/i,lri|1l l]rJli,( jrt!, 5 d ilr11.]1.] i lilotl ó 1Jrl.] !..rjl].r.li Á.il:lat r, l.rl lllrt .ilrii ali,l,]_,-rt] .n]r.i. ' j
Hala::ti el|sjga. nnt a rári eqLlrjellcgvc nagv lri:c. r Jó s:Li:al
].(j:c|(]rr t(lrhltctt Jt .l }.lotestanl]rn!jlr. \'eló,:nliilcg cli;::.il r luthcljnu.
t.tlllií,l, úLlr.la k:i]nnianu_w:. Nen:rlbal pcn:c clicltJkceri.lrogr l Lrtu_
lljcró c korrr.:J|i::,iban.lig..l]g be,.alh.tuil alc. as nLl!t.,s leLeke:eti

c]LúloLlula,Iői. _{ Llanet és n;].i rcti]nn,i.Ló.l.n.l n.Ln !,ilnik tisltáll é:
cq},(1ltclDii.t] sit l koLal.eli eüt\rck gonJolkoJftálin, A ]rír,ők ko:ot:
srntc nnlJenki egrctén vilimnraí !i]l,isi leloDl s:lLkére$é!ér,e],eLiétések
c.!k iiko:ifu,kl.eD as áInvrhtr:lkban vannal A nnnei e]]1,háíó1 ,aL,i tel]es
cls:akadás goDdolata li)hl!|irl nióq i.l.ren, a s:elreftái]r let,_Im]i innil
ke!és|éaj\iL.riak e rég] a\ !: íi] cl.nekÉt kevelij s:e(aíá$L,
A békésárnreneler n,rglbarr clíí.egítette.hogl r lorii h!:ái leí.ínil,-l.,t
]erti]bb]e 1r,l. Dé!a] Biró Mítl,is fjrf S:eseJiKi: ]slljú) k.rjt l]án k.lolikU\
viláli |a]] f.ll, Ok rnée abbaLr a hnben é]rek, ho!\ nen t ellséges
keles:rénr eglhá] iel|.nlj|.nr, h!ncn negrs:litásín. fuegú]tLLásín mun]<jlko.lnak. .\: egr'há:-.:r]<rJi\ .r]| lliijbl. \,á]t nr'nr,.1nfal_r\ .i, a ttidenti ]sí]e-
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REL II]Yi]ÁZAK

p}]sT.pllls.SOLI. KlSkl]N ruEfi,r:BEN
A

)aTqi sZÁZADBAN,
|ú26- laa5.

]tt. a 1lóJolt,ricten ólt és nLnkálkoJr]rr J "lr:snli]rjsihb m.!1,:l r,ré.]iki-

toi', : kLa1.1kulo]:ln k]lal leflnáns egrhi: "rcorcrlkl]\i" S]eleJi Kis ]§l\in
5 tmitt aLnll, alctr]l]íróra: Skari.:i i!jjfé. S.rjat.s s:( re|i l.]l s]rledi kjí]ek

ltdrtlrL IIa.lik,ii(,rok ki):ntl. .rerl .!!(,liil íj ell!tott J rlcn]:ClIi]r n]ilol]|i,
nrosságl.en !s tigrclcLlbe !en. reL;llriJvc. tcológLlL nlinctrt, Narror lrlrl_
tai s;eLlemi teljesítolénre el]enérc irm v:llt .;o]latuló-í l.-cn.:lLo: lrp.c.o_
Lltl.:n é]t hn,cLleL. ALlik.]l lijn'lk t,,i-|llg]]e |.rtr]t, 5 rtc ors:rigos Dl:g:lDat
nrlitona}i krl|aJítrisjért. S:egei]] K]lncl a, úJ lbuq:Lr:lisa roLt. Akl t._
hcttc, s:enóLresel ktLeqe ijt, l. ]g]t:] Da_!!h!t!isú préJikícrórt, E:tk a kuaL
e?

pIJrlátoLol,:!in.[ talt.ník, lj]:tlli]k

ó5 í!]1,.ünet.5rn t!ilalo:t!tt,ii
llrist criüri:kl:ilrrk i,rll ji] h(l!aJarail,
S:eqeJr Kis l rsa áL]alJó h.jjrlittltís. .sjk (ileqen. i.tb]]sf,] tigslig ut!ú1
tltri! nrLua]Llat RLiclerén l5a]],1il li|i.k.r. íc]"'|t!|ilkL r;alhcL!" ]ctt..{
Lrusp(]ki tL]li.I ! |Lr|fstá1ll-.L nerl rr:tt(l]L rit:ut|n!tikliet J lrn]]rk!5 .E\1i:tóL. Egv-cl,_t plot.stáns |réJiki(i]r.!k nahr .:|clcsi, ,ajl tij,|ij[r iulk_
rLókrt is eL kcLLeti ]ritnia. ,\ jele*t,b !laJLkitoI!kat, akil,rr t:n,l]L 1lrllget,
tlk, s akiket kerltrk mag,,l in]i]rl lJ]óML cLL.nicür, sltcl,,ltilJcl.nc|
D.1.:tak. iLlct\. ljltj:t.ttík n]Ég, A cíJu Llcn kotaiJün s:oro,alr cglhlirlc,
cgr

!],éhe:. eí é||en S:tíD] és s:.gc,il

Kb |éLl.i]á is 1.laDfít]i. s á; c!fh!im._
!1,e Dalrsága i s:uPelinrenLlcll: trLntilritill és s:eNe:ijkés:sésérőL nalfbin
iWq.tt 1: e!_!i]á:l],ln nenr r .ínck, hlLlem a: édemek s:ániilrDak. s:eledi

Ki$eL Ráckeléle érke]é\]]lor niLr. tefu]eüek vin |i6f.ke,

CelLéden

Di]r(,rl,i ltL]e It, rkt ]:nnl)t. , !!lLjs:íLríiLc! Linké]]t - áteilredinekl.:t !:

hrlreuLetet.

sőc

e!_!_

tr,blr:or rneg ]. ljl,}r-etla R,i.ker.n.

]j6j-66 ko:é kc]l enie rr!r.l ! ]l].ttij,.lcnónrLic]{, rnrc]1 S:cgcJiKl
r Drnr l|ir ]{at |.trt]lfi cltcLiilil |óJ,l]t:rig cgl_
há:xi,]rL e.!esilésat, felsij_ és Al:(i]]]rJLllt. a:LltLin BlkorlL Alb.fi !Tr.L
nilÉA]en.iá]i. re|a!rinl s:t!(]] ,.]ií]..bl] e!r,lláa].]ékt elkotc.tt (nígl,pts,
re:.tase rLntt ntgho:ta

poL:ég], _i:e!eil!nek- I':kl \,1r]rri]r .1rtcsitése s:elnt- ]5 k.}é! ,i]lt ttt ki]:_
letLen gin;lo:i:a llatt, \ lllj\:nlijlc! l1!l.,s:ti i-r
s:eledi Kis e!! s:Én\eJal|.!, L]:iú$kodó, s:íik ].ltljk.lii knll]aD De!I _!,í:.]tl h;ng.t adni ann:l i kicglcLr.úh,oIt. tré:eürek. b.!l i |Ftestáns és

kat.]llts hnajk e!\míS l.st\(llcLj a! cLlclltétei]< tiDlitllt,na kultuliLi: és
li-Ylénelmi inr!\ilk.$jgho: t.:.t L.]ki|ásí.n nr!],ísé!élenmindi! |éké]lelii |ré|]ilí.]ó1 n ]Jott, alcs cLleDtérben s:lír.i |i§]r.ktársá!aL. iki ellen\é!É§ r.!iL(.flljsij\ i]n.n)(5!k 5n]:it !I!i]eke:eléf tlegenireíe el. haDen i mís

llli!]

h;Lg!lrok ki]:int i5 ! gíjloLet nia!!ál hnrrelle.
]\1rut l()]óg!". r!,1ó, és ]e]kl|ásínl. S:e!e.l] kis nrm.sak 1a.Fijl];
olb,:l, ]ullcll l [otr1 lcl! is 1olr, E!\há]s:eJle:iii nr!nká]. nrel]erl elméle,i
úinekct]síl1 \1ír s:,l ll t,lr i iilgsiLge eléDi:'í,!.nnl úrn.nn]ll í].i. i.lr.i.lI,
\

|al:l]rl].l:,]msiiililbilt

/.,- --

. ,.//

llllt.j

i.ili|lirl/.L ljrajjr., íjrinl Ji lll'k.]

, // ,.,

,_ ..,

/

il.r[í]d.. ", ie nlííl,cit ráckevei é\ ei jl.ti i|lnllt réqle9-c: tilrlrjba, lliísLlgc.
rll]n\ in!i, ski.i.:1 },1!ité sÉ!itsé!é!t]]\volL: tldlrlil,,,l; mLlrkrii.l lc]cnt
meg hrlílr uríl l.rtlnul klrLfnlli)n kél n]!nk:jlil (t 1-oci (ünnn]r§ ó,j TJbuh
lnllvnr:l.:) a r.ioDná.Ij nrn.le. ]rjn}:rtírrk aJJigl clc|inaLr]cit í!g]áhx

lrl|
jlt(l]tt]j.tana, s].gc.liKi§ Ll].] (hDLnun.s_. Ll.n.5it ! sa,lt]s!|b éfieLenrt e. l ell hittm] tírrlak3t.]e]i le]. l]aD.n kLt.ljc.:keJik e!r.seIe! etikil.1il!
l].. lheó],xi.i, .x.getikai. eg\l:í:logL, ióItaLrcti, g]].1esá!i, p!litikei És rjr
s:.]i]ú] 1.rha\:ctij f|olr]érlirl l, Ug|hogr rlltakép|eD m.t nem d.qnJl]ka. hrnenl tq] Lig lüelet]ri]r] i):s:.ioghió t.olalial cn.ikL,)N]le, knl3lei.rúiru\ re.]óg].] .:cLnlé]etének ü.:gbí:lranj l.\ik.Dx E h]tnlmes nií s:eleil]
].j§ lstlínrlI n.nr üDáLLí elk.lljs!. lrlLl.D ! hcLvét (íá.i] lel.]!ná.ió e§kr]rLj re!..:l.tí\!trrák (Bullú1.].l, \'.migli. \1l. Nlustulu, KiLl ln, Dé:a]
úríne]t]ijl]i]§:.,lctt s:enrelfén!Ck rrnJc:ctt gl.iútcmjnr.c Egr,erltL e
\:enlelyé.!\]k tjl,]g!tásá, skolrs:rlIu, tj]:lri:atokl.rn vrió ton.i.ítas. 5 { ic\
leletIe:elt rlrrg rcnJs:er-ésÉs:egcJió, lVIóLis].rc nr !ri,Jot.1.]s:l.k!L,lsí!
kl ilnn.l]:nnls., ucLlet Dál i !]!].lr i.IcLl(cs.k bko]lil,ib!n Búnlfenn a
nrín,eilel \illi ilglalko:.is s.riú n.Lr,] [isijllb \ilittc|clgbcn tanuLtakor
i\lel.n( h,,j]n]l s!jíLtit.rr el
s:eg,:ai Xl§i na]t,ú enrleger]k

.r

ltgulúsal.L.

rrrag|aL

lef.lmáonlik,

s:ú]_

retl::jló nru!l.jl.nal na!!.Lt, s:(, "jht.,t ter!, DlnLha e!f 3:\')la ]eLenjij§ésljt
\el:lctl i,rti]ltj nijl.t e]L.lt]lt \o]ni. C]é]ja ldr, h.!\ rrnk.nlf és i lelka,
s]e]. kó.lrtíijl rjt.r].] ké]ikit}\ ]cgfcn mii!]k.tlaj KétséqteLen, h.]$ s:É!eC] Kis i: e kél lrin,ében Leiekrerrn tcolr:lgial s;cnnaLctct nrár ]56].Lan

Rá.lre\én }ihí.!\rli hitJette, A: !llt ! lcgi.lLcn:iíb| Lí liogr nregvoLt a
rehersége lhho:, ]1o9í klisrálliis1;l ogiLnal Llcgraga.l]a a reiúlná.i,j Le!úéllet.tj(eo|liq]ii L].olrlénáil, és lecgl,:cűsit,., o:s;.iu8gaj iün,i]]aD tát]a
J].LJI llij|lg|nl,] .'5 ol,asó] elé \rli lclrctrtt mervárLllni a::aL, 1rogl eg_vol(JslI
h_.

t

l

lrcllig

lctt rrrih,il\i],], h!3í S:elediKs nen tánu::k.d.]rl \i]jgi

lfi,trJ, ]n)ik,]. kon!éIinliei

nLc_Hn],úiJakorta a

káLvlrst! tei.rnri.fi\ i],

O é\ n)u.]l.tjrstr] n rei.nnilu\ irot,jsiti goDdL]]koJ.i ak e§ Iijlin]ijsen nU,
rrir, li]t]1.1.i]e !on.loLnüenils:err. é|iilaj. halr,'oDánr ]s r.í]to]rtál ké]]!isellé].,

. ]iiiLa,]]|g., hardollsjgi ln.]g\.lI k!nlDénlek |et.háí al!ll ]irlr létrc, 'l
nir s:erinr ncnL snien]nk ]6. s:á:.ci h.lJs:ri ]e]k(:!:t.
TuJonrúnu]k t rn á:.lrl.!lj ir.l],l. ho1rr á. ló5]. nrál.i,Ls ll-ín Ke.sken)at.D
ucgtrrtott r.ilnnálts:\].lt L]lFsrrir - nrelrne! ]ellés:e Or.l:i lréler _ !
.,ick.!ci .:c!L,r,itus lés:elarlt .n]ítt "' A s-ms]éJ.s ]\lnlnémed] ];. ;i:!_
JL likosslis! l5 leionills rc,lt _ nDt H3las:iié -, !: istenl]s:lÉ]e(et.L !íg
1453-|en ipitcn templom!](blLr trrt.rrák. Ref.lnrátus e!rhj]] lel]eg],:a\.k
s:crnit i{r]ó-tól ke].]fe m]nJig lolt \amednek leri]nánr lelkq.ís:rora, ;rkl
,rnlc]}

_§qnos

]]a

..,/'ll.hűx .

'24!

"I.//.:li

.ii,4,!l,,

., ;,.)"/,_/l"

\:qi]l i.{ lliri
Iends:eresen résílelf i ].ú]atrrl.o:aí e!_!há]i :Snit.kon, A Rácke!én talt.]tr
eglhí:i l.n!le!á.t']kón i kl:jrctk.;ai nane.ii ]e]kés:ek rettek Lés;t, ]6]6-ban
Nénregi _]ín.\. ló]s.]B. \,l|i(!iL J,nL,s, ]6]]-ben ErdéLrt ]aka1., ]65]-ben
silti]]inl]\ _cijl iíó] is n]J ínü]k Qn, h.!! a r,.lci fus|ókséq ]65]. é!i
!llajr]l]n]i lil]h\é!ébe.jó jl]trPotlrali Léfi' !ag_! é||en heLllÉá]]ítás eLijtt á]L.
kili,]jk!5 a, relornríiu. t.npl,fu)kló] a,] hirr, A: urbári,Ln] kés:i.i']e _ ik]
rúd.jr icI s:ej]. . h(lls:úreD tájékoaldoll ., kile]e]elren elé!e.lelren nVP
]ilk(,1ll .: llsíDém(lir.6lmárus tenl]rl.nnnil 1"H:|er,, nlns:rnlnl
He\e]].le .ülic.st]n]\, lcut et trcolae rmnes,"). A: url]itiun]b.n'\jj(!1,
ni." ren.\í]( eqihi:lt llfe.hRrunl ("renlplort l.1nln Jenú ren.-\,i,

A.

rnlített Oros:L Pétcl halas:tj ].lla,.: ]ó5],b.i !
krl:lsei lell rés:l .r: tr >ónar!.l1r se]h] ]jl].,,sa , !: ó(5!i
Ncoti:s:r Pótcrrc]. i 5:igers:enrnr]klós] BUJ!i ]rnLínrltrl, l 1aclrril \,í,1l:igli
lstv:iLnu], ! JoLIs. i Csenleli l]jllil és ! ri(]{.!ci Li]gl:jr] (].rgcl]!cl. ' A
korctke;ő érben, 1ój] nríl.ir6 ]l..j]r P!tri s:n]]Ll.] rCt!.!L.jn]5 |ibtji]k
s:.tr,.:ósa\.i Pitaj!n taíotta]r:sllrrc,L Hig\ l]i]L \.!]1.1l clmck a l:]nrj,hlv
nrk r raq:astL, iIIól seüni sen] nllrlrr]t iinlr, cqlnl a:. tl,lgv rlcrik
clij.óck]]cn

kr:r:kcLnitL :srnlton

l,y',.--,il " .J,,,", .,./.l/, l/;,4}:/..,,

/,:l",r',/,. n

telcpiilóst ki képviselt, Haraütiról ismét olos2i Péter lelkéy vett rés,t. Ezek

,ol ,l,,, l,,d,a,Ii.P,ÉL.,j1,1 ll,
agr ,l,]-l ,lp,,ol _
álltal cgyná§ál, Lelkés.eik legröbbszól rréhán1 órai lovaclássa1 vagy csónakázássel keresiék íel egyrnásr, hogy neglres,éljék az egyházkörségi és egyházkcrúleti problémáikat, e,ek nregoldási teendőír, Amikor a különböZő reío.,
nánE TiDatokon nem gcrcPe1 halszti lellész neve, al&or nen lchctcden,
hogy a szomzéclos taksonyi, alsónémedivagy rná§ rclepiiLés pftdikltora látta
c1 a

1elkipásztori S1olgjlatokat.

Az l606. évi bécs] bókc éS az l608, évj poz§onyi országgyűléSnek Végzései
bi,tosították a Korona mindei alarrvaLójának a suabad vallásgyakorlatot.
Enől kezdve a, e]lenrcfornáció is eríísítettepozícióit, ]Vlutatják ezt d
o,7 |o 8J,e.l^aol-,,o,,_Jtg] ,."\dlj,, l l l
A katolikus megújul,ís első liulláma aZ ]ó]O-as évek elején, Dlükovich
Györgl, !áci pt]spijkségc alatt lroDrakozoir Li, akj fjúságáú] kezdye ! nagy
tudonányú Pázmány Péter evtelgomi segírői közé tartozorr. A kttolikus
nesújulásr rovább íolyiatta púspi]kulódja, Nagyf:llvy C]ergely (1ó35,164])

váci púspök, aki Levelet írt a váci egyhánnegye papjaihoz, nciyltrr

arLa

Luzdítorra őket, hogy _ ha Lnásképp nern teher - pénzértszcrczzcnek LlagLLknak a buda] pasátcil szabadságlevelet, mert így wab.tdabban míitödliernek a
leLkitásrrorkodás leréD. Nagylalvy tévt vett au 1638. évi nagyszombari rarronrányi.§in.ton, ámely - a belső egyháziíegyelen céljálró1- oLyan háráro:ator hozon, hogl a "!ái iús|d]. {]d$ nrrgd lakjék Nógláá bában, qdgJ fedig
úrrjon(]í .3]]úli íúalnLéúk|frob, bölcs, tapTztaLt íérfuit." yégíendeleiében nagylelkííen gondoskodorr a váci cgyházmcgye révéLe nevelendő
papokróL, rnjnte$ i4000 forinror bagvományozott errc a célra, valaninr a
bolognJ] egyeremct láto3ató magyar iljak résíreis.1'') Azonban a karolikus
nregújuLjs köryedcD hatásair Haraszti voDatkozásálran Lnég Den tudjuk
kinurami a l7. század végéig,
A kirroLlkls megújuLás §ikere érdekében Pongrácí György váci püSpök
]ó73-?4, év letén ne8vizsgálrntta e8rhánne8yéjét Cseke MiháLy ecsegi
plébánossal. Pongrácz püspök "in{onnációjá" íoglalko,ik a váci egyhálnreg} e
núlrjával, klretjcdésével, népességóvel éS ne8lendítően ábiázolja a rötöI(
időben beköverkczett pu§rrLllást, lsmerteLi a refomáció té!hódíüisá., ,u egyházi jövcdclncket

éS végúl a

púspök

j,

.i.n l rel]eMt

e]íj, hogy a valóságos

heiyzetben nikérrr lehetnc segítelll .lJhá,megyéjén, A vj:sgáIatból vilá,
gosan kitíínik, ho8y a váci e8yhá?negyében a röíök puszríró§ előtt ]40 viilos
és íalll voLt, közútúk 90 azorrbal nár reljesen elpuszrulr, s több kai,sóg a:
elnéprelenedés felé kózclíteit. Tor.áhbá rnegrudjuk, hogy ?3 katolikus
lako$á8íL kö^égben 1]000,re tehető a karolikusok lélek§zána nz egyházne,
gye 25-]0 ezres öss,lér§zímábó1.56 refonnárús éS 6 evangélik!§ köZséget sorol
íel. A: egyhánegve közsógenek feleLe:erj megosu]á§ában felrűnő, hogy n
,/'|'i,-.! n:

.

/i:it,1,,1",

hó,]olrsá8 idején katolikunak naradr az egyházrnegye keLeti része, a
Zag}ljhoz és a Tis?íüol kOzelebb eső tertletek, níg a Duna meiLéke és ü
egyhálmegye középső réSze relorniánre 1ett, és az evaÉélikusok egy lön$ben

török

egyháalegye éwakkeieri !észén ta]állratók,''r' A7 "]níomlác1ó" §zö\,egéhen
térképen s,erepel Dunaharaszti, ]lLetve tenpLoLla reforniitus teLepúléskénr
ALsónémedi, Taksony, Di]msöd, Ráckeve stb, reterúlések tásasírg,íban. "'j
1ói4-ben s?e]epcsényi György píímásé6ekPo^onyba idéZett több mil]r
700 protestáns ]elkészr, tanírór, röbbek köZörr a tórökkel cinboÉlás várlj.lvaL
a királyi Magyarorszás és a hódoLrság teíülerérijl, Ekkor idézték törvényszók
az
ós

elé Patai János - a? előzőekben emLíreí- némedi prédikátort. Ő a,onb.ln
vi]ószínűleg eL Sen meDt, mert két év múlva s hálro!íratlan 1iilt Dómcdj
prédikátor§ágábalr e8éSzen a rörijk aL(iLifels/abadulásig (E8l,élrkéitl62]-b|n
sZületett, ]06 éves korában halt neg, 75 évig éLt inint Plédikátor, ekózben ]E
óvig egyházkerületi suPerinrendens voLt, halála után l]0 uDokóá gyászoha,)
Des kónyékúnkríjLa pozsonyi tőNéDyszék elé idézettek kö,ijl:

]Vlég emLí§ük

a talGonyj C§emátoni

Nagy Györgyör,

az

óc§aiNicletius lstvánt,

n monori

.]abLonú.li MiháIyi, a §öúrői Dec§i Györgyöt, a péceli Marosi Jánost, az
üILői Sennyei Isrvánt, a kún§ienrmikló§i Ungvár lstvánt és ! Ráckevén
lelké9kedő ]srl,ánovics Sámuelt,'!) Váló§zínűleg egyikúk Sein jclcDt mcg a

po?§onyi vizsgá]óbizottság előrr, mer! a rörök nem adort ere engedélyt,
A 17, suázad szellemi édeklődésértelje§en kie]égfuette a vallás. Ekkol
arcnban nem ta]álkounk Szegedi Kis lsrvánhoz, Skar]cza ivíáréhol hasonló
íolmálumú e8}éniségekkel, A "hossrú háború" alart] éS utáni 1élekölő nyo,
moni§ág közeperre - anikor a hódoll§ágnépe apüszLa Létért folytltott két§ég,
beesett kn.delmet -, kihalr a ranulási kedv, Ha meg is fordultak hóddtsági
diákok külföldi egyetemeken, ha4tértük Után §:ívesebberr vállaltak állíst a
nyugalmasabb kiúlyi vagy erdéL],i rerületen, ] 592-ben, anikor a luthcránus
wittenbcrgbőI ki?árták a magyar református djákokat, ezek kozu1 Hciclclbe.gbe mcnt ál három Pe§t negyei iS, C;eglédi ]ános, Váczi Gergely és a

S,onszédos települé§ről szárnazó Taksonyi Pérer, Később mndlráman
ErrléLyben és Felsíí-Maglnror§u jgon leriek prédikátorok, A kornyékbeli egy,

h.ízáknak többnyire meg kellerr eLégedniük a, irrhon tanult prédikátorokkal,
aklk a hííessáro§pataki é§ debreceni kollégiumbó] kerültek ki.
Nem leher megharor$ág nélküL ké?be venni jzt a nélrány kóDyvet,
anelyben a 17. s:ázadi kömyékbeli prédik,ítorck próbáltak az eLlen küzdeni,
hog} a 'futóÁomot beíújjasrcllemi erőíesútéseiL, emlél,it". Úgy emlírhetiink
néhány préclikációs könyvct és Patai János alsónénredi prédikáfur, ptNpök
168],ben Dcbrccenben ki.rdott Tánc fclboncolása címűetkoLcsi intelnieit.lll'
Ezeknek a nrunkáknak irodalni órtókc szcróny, ineg sem közeLiti a na8y

kortársak, Pázmány, Apáczai színvonalát, de bizonyírékai annak, hogl
kömyéklinkön nen halt ki egés;en a kulturáIls alkotóvágy.
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ól(,araszli és környéke 1686. éui
elnéPtelenedé sének kőrülmény eí
Buda és Pesr 154l-től kezdve nencsak a rnagyarság problénája voLt,
hanen az egéw nyugat,európai civili?ált viLágé, Kon(inensünk órezte, hoAy.

ór,,h,,"a,.
a

,b"a- o|1

_!81pl

- |-,|É,,e|F|| |,iIli

kereslrénység keleri védólráSiyája, N4ag}aro6zág segítsé8ére,
Nyugat-Európa a vcatíáliai béke (1618) után mind süígő§cbLrnek rerija
Ma8yarolszá8 törók alóli fe]§zabadítását. Bécs 1683, é!i íelmentésee8lérrelmíívéteLte, hogy a iórók nagyhiralom 1etörésének VaLóban ltt ar ideje. A
S?ent Liga csaFriji se8ítséséveLa törrénelen kereke nagrot {onfult, VisegtanatbaD

.J Fl " Á

F. le. l,,_alJoUl

,,, V,. , , ,.o_ '".";,

grilI Stahrenberg rábonragy buzLlító yavai:
"r.úz]]etek mast bálídn d keresztéíllséEélí,hnícólidfuk, ninl beclüleles Á iós
emberekhe.ilü\ és aLl<or megt_\úíjdhette]., hogJ a ió Isten irkil1|k al]ja a g)őzel-

hang:ottak

eL

A török a?onbái - a lunyarlás
ellenéle - karonallag Dég nejn volr annyna $engc, Bár Édnélmegvelik a
keres:tény lradak ]VluMrafa p:rsa seresér, § kózben negérkezik a kiváló és
aLnbiciózlN Miksa Emánue], a bajor válasrró, ennek ellenérc a budai vár 12
e7er Íőnyi törók őrsége e8yik o§íomot a násik Uián veri visszn, JáráDyos
bctegség tLedeli a ke.csz]:ály seleget, Llelyhez Llég hozzájárul á péDztelemég
rlenorali,áló hatá§a,
Eleinte úg1 lászorr, hos./ a lrjlroz,ís vsronylag gyorsirn végbcmegy. 1684.
veptemlrer 4-én a me8ye ismét ősi srékheLyén, Pesten taltotta köu8yűlésér,
Nagy remérryekkel indul Buda ostrona,

anelyen a nádor-{őispán

s:errréIvcsen buzdírott a

tovjbbi ,illozá]:válLalásra,

Az osrrom okróbeí vé8énerednénFelenül félbeinnlndt, a ncg] e Lné8 é\.ekre
visyakóltözölr a védettebb nócrádi falak ]<özé, s a kö?elgő tél és éhínség

pg:,úl"-|,,,
or ,a t .e! , ,,, ,l,, 1,13 ,",-,-.,
nagyár hadak nyonlil A közgyűlés t6E5 ravaszítól kezdve állmdóan pana,
all ,Pl"o",Vi

szolja, hogy ir ncgye számos hclysége egészen vagy részben elpl§ztulr, lakos:li
"ad ]oca remotiora" ("úvola]rbi helyekre") szóródtak vé]:.1,!)

Buda vLsvríoglalásának ideje 1686-ban élkczik el. Állítólag a budaip:rsa
tanác§ára a főváros kórnyéki lakosság rnég ir? ostron előii insó vagyonával

"l,r,v 1.o e,,-

Ug an

r, -,',|lJ je, í | ,o85 rJ

-,; ,ö'f

velében a vácj piispók § n biíokán élő lakos§ágot, A S.oLnyédos némediek
Bzrergom Vidékén,Tarán és S,őnyön húZrák meg nagukat,lq hogy a rolok
sereg vad segédcsaPatainak uiolsó csapásaLt eLkcriiljék, A tórténeti források
.//r,,,,,..l, ,, /,:,,,/i.l,

/.ú i..

í/rl/í1,.,1l|'.k,11,1 /r,,,./-,.,.y..|

anóL is rudnak, hogl egyesek n töíjk tc.iilete1r lévő Kcc§kemétre húuódrak,
A ,, , , gl- PgPe , -- ol, Jo, , n, l, ] l,k, ,, it

"
t]unaharas:ti az 1685/1ó8ó. év i.oldulójáD eleven kózsógkónr s.erepel, hol
a órök, hoL a rnegyei szolgabíró fizetésre serkentő, lenyegető lcvclcibcn.' ")
1ó8ó őúón ázonban rnár "nénaág honol" teleprléSr:ink fdlötti Dyugat iclé,
kililyi teíiletre nenckiiltek a harcok elői (írják egyes he1),tölténeti feldoleozások). E1 kell azon gondolkodni, hogy a lakosságnak eleqe volt má! a
török, tat.i|, némct és magyar csapatok puü!ításaibó], sanyareatÁaiból, Miért
igyekeztek volna a ha.asztiak a "császáriak karnai kö:é", hiszen ab]ró] az
ilinyból órkcztck a Habsburg-csapatok Blda osironára. N.ííg AisóDénedilőL
üév s?erint i§meúnk királyi terüleúe meneküLő családokar, a.ldis Hareslri
esetélreD nen Lnondhatjuk e,t el. E probléma n]egoldását nagyméftéklreli
segítik Fenwesi László történész 1980-as évekről tolyó kutatásai."!'l U§aDis
sikeriilt e8y o1ya] sűlíínreleírr, négyotdalas, foiyamaros pró,ai SoroklraD pa,
Phravetett, ö$zeíüggő esenén}§orró] szóló fel]egy,é§r laLáLni a ráckeveihelytóúéneti forráSa]yagok Lózött, me]yek egy régi ve6ezercr nnalnaznak

A veNLő1 kóz dott, hogy nem r.(ozik a rörténettudomány ]óL heváLt,
g}akorta alkalnuott és elenuen, megszokott ibnásíéleségeikijzé, hiszen a
költemény nem töfiénelmi karegória, Tekintettel ázon|an a njgyfokli forrásliiányra, e vesezetet porenc]áLis, vagyis lehetséges helyi íorrásnak tkinl,
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]!thatunk, A 1átinos művelBégű verselő úeve
Kun9abad9állási l,lüály, aki ir Cselel-vigcr cgFtlen mezővárosának nórá.
rnNa volt, minre8y né$ évrizeden áq irz l680-ns esztendőkrííl a1 l?Z0.as
g],on fonros infomációkhoz

"A körr\ezetdél műleLtebb nótífi6 ho$rdd.]lmd§n íásiJet ?i d sirlronlrefsben
a7 eg:J57elű mező!óJasi és íalusi paías.ti népesséEre.úíLiócs.4lásokr1l, d
keíes7tn:J és d filnhmeaa11 seíegek llínéLeíbndúL*dit, hn eg:JetLen áíuló sxóí)&L
semutal afra, hog ásztábmlenn! a al, mií jelenthehe ír.gisl orsnig s!áftííí
Buda |issvíagl!1llsa a tóíöktőL, Uu^ úínik, d CiepeL,s*et ,,,aéh mag]arságnak
eneryűit teljesen Lekötöttéll ebben a latasztrotálnan nehéz ]wli heb.erben & Plsl:
ta lúLélésmjnde,napos t endő,, s mdgdsitosaóü céInld<nl, o$úEas kadésckk L
nemigen ualuklepesek foglalkaai. Ezeket ahghaum feL sem íuaúkíagni afiaEuk
ö§letdtségllren a siárurli7d átteklnt]Étetllnúl boíDoLlLúúkbizanyuló zfuzgqoros
körúhnen,Jek köútí, ünikaí d keíesztá, zsalársóL,íóL tóbbet szenwtltek, mmt
a&)ig wuktól, a "pagfur" túókbl<tőL. s ]ra a lannos Tűwlí:égű,kkalJ:9tt
me.őqdíosi jegl.ő áítekintő lópesége megreledt illen eosterí smten, aJ<]<ar nem
nehé. euóprehi, Ijajan mit túllrózhetett az dszásos sanűll renl]kíqül banyaluLt
szöueuen^Jéből d Rácker)8e és a Somlyú;Ygetre menekúlő írásntlatkn falusi

p tLra zto},, gonaDlkod,^
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Nem túlzás a siralonvers ama kozlése, hogy

a rjcL<eveiekcn kívúlné8 17 más
a ráckelei SomLyó,szige fu,lLi l akik hóna.
pokon át a nár ér,suázaclos hagyonányol&ál rendelkező nóvénvternre§.rés,
állattenyészrés, halászat, vadászat, gyiíjtögetés és létgazdálkodás eredrnénycr
rc is tánaszkodharrirk, a nagukkal hozott készleteiken kí\.úl,('!l' Ha pedig ,it,

releilülésrő1 éLke,tek fötdónÁltók

aí 1684-ct kö\,ető évrizcd vonatkoó iÉrair, akkor ncgállapíthatjuk, hogy összcsen 26 helység földónfuróinak adon nrencrlóket ez a
vizsgáljlü

tcúlet. A CsepeL-szigetről ide húZódott Szigerszenrmiklós, Tökö1, Ráckeve,

Sziger]recse és Makád népe. A Duna jolrb perrjáróL Fejér és Tolna ne8yéből
érke?tek LneDekülőt, A foLyó bal partjáról képviselrerte magál soli. Duna-

vecse, Szalkszenrrnárton, Tass, Dab, DoLlsod. Pereg, Lacbáza, szlbadyálláS.
l oD,:, ,,, q o L . PP,| Tlk, 1) ,,Dl,a -, .,il
HogT m]érr nleückúLteL a Sontlyó szigetére a hirraszriak é§ a kómyéklre.
1iek, ete már révbcD adrunk vóln9r. de reg}aik nég hozzá a köVctkczőker.
Miksa EmánúeL q\aPatai 168ó, júni$ 17-én yálLrák meg a kiü.írcü Pcster,
nií8 Lorharingiai Károl]r főetői násrrap érkeztek meg BUda .Lá, Pest és Fejér
megye lakosságe kezdct]ren helyén naradt, nikénr egy angol önkéntes is íeljesyezle naplójában jíu]ius 26-án:
"A töíök Malam a.laít laő meg nem erősííeít,árasal. és fu\ságel la,losai nyolc

mőíölan,\i ]..öízetben B!áatól erynközben - íosztagda^úl t'ébe , köqéíekat .íiláftk
a keftsllén::] tllbaí P@ancsno/idlior, ]us], tínéle€t n]e]]enet. "l'ir)
A főVezér úboí/Áo, tarbzó Fresch.t alya szerint a nacyvezér felnenrő
Seregének tözeledése niatr augu,tu ].án a keresztény 1rádveu erés kenény
Dtézkedésekrekésziilt j
"Ug:Javl<kaí d qiüknek áltdknas pllsxítála
elíetrlaketeü, íészint az&t, ho!J^
^
eLhttasék baqen a tábal, óaa haídvm minlazt,
mi csaL tltlálMtó, nehog a
hoÁaL kérqszetinle bgenei sré§&,(alornl álelen és re,]fus takffiúú kercsáse
l

vÉgen, téslnt ito€] a1 ellelrség ,É§'o§:l6sl/. €?en

A

/ién)

főváros kömyékének pusztulásáró1, a népesség iJzonyatos nyomoráról é§
szenvedéseiraílmeg.ázó képet r.lj,o1elénk egy kortá§szcntanú, Johann D]etz
"

A íöalklt a

lölóint, íLltáíok, eídélJiekés eg éb
1 r?Förlt \D. -b"n f"n l"N-P.. eg)
,,,)áíast úklni. A íelE1nléieket knabalaik, lqonboltlk, széul:j.lrnk.
csnszónak és s!ó!e*rgese'it, l7

elel\c ópalo!" d,tlllk ] UJ.,,,Ji i.f
éb fah1.| Iju{)-

íelg:JúitDttdk, Az atthDnukból clű.öít csal1dol( erdai bag)ől,Áí és gókeíekel ettek. . .
a7 utlk m.ntén eLcsisózatl, íonc)os , a. éhbalál knszijbén álló embelek !,nakozt:lk,
]íog) a

knijjlt áLlatakbóI szeíazhesenek e§ aí§abka tál?Lil,ékat, meb

a1 éleLet jeL.n-

Valójíban már az előző óvben nagyon súlyos volt a helyzet, ugyanis 1ó85.

Sleprenber 30,án Has,án bó8, a budaj pasa üh:ljája (helyetrese) panaÉolta,
hogy a Duna melléki íalvak 1akónak a császá hadak "buzáiokat és e§éb
1+.]
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étbker

elhardatra mmd",

eniarr verni nen fudnaL, "najJ ánen híLi§ía jrl-

Áu.L, hogy Miháty deák §iraloinversér ös§Zeveljük a Csepel.S,igeti és Pcst
ncgyci íonásíéleségekkel,valaininl az cgyéb szórvanyadatok segírsé8ével
ósvcállDák az 1685.86-os év kömyékbcli cscmónyeinek
1encrlésónck korlilményei,("

és Haraszri elnépre-

)

S{rr,ut koi

Harasztí tőrténetének

róuid, őssxegxése
H.lnszti.r ]5,

szárac] végén,iL]erve a 1ó. század elején ne8kózelítette á
fejlődéS
s:nlrjér,("') A török világ nen §okka1 a nolrácsi csata,
mc,ővárosi
vcsztés után érezterre h.tásáL Buda és Pcst kiftlblá§jt, feLEyú]táSát követőeL]
á s:ultáni haderő egyik rés:e Kecskeinét ós Szcged ifinyáha, a másik pedi8 a
Duna bal partján - Hanszti térségében- vonuLt déI íelé,lj'l]KemálPas&áLle
török rafténetíró é§ ftisok is megdöbbentő crővcl örökírerrék neg Pest
kómyókónek s:ömyű pusznrlását.1"'' Leégett falu, fiistoszlop, ú6zélender
meclt halonak, crdíjk, mocsarak nélyénrenegő enlrcrck és rabvíjra aíjzöit

íáíLak,nők, gycmekck távoll jaj8atása nNtatta a kömyét mérhererlen

A töók már

15Z7-ben nágáénak vá1lotta Magyiriországor, 1rár keíét né8
Dem tcttc .á egésuen, inkább Szapolyai Jfuos királyt ját§zorra ki Ferdinánd

A

Szulejnán-Szapolyai,5?óvet5ég követkcuménye a, ]ett, hogy a
"iánogatás" üriigyén állandóaD jöitek,nentek a kiilajnbö,ő nagyságú sapatok. A vultán azórr döntött aSzapolyaival kötendőgövetség melLerl, nert a
gyengébbtől hanarabb meckaparinthatjá & o6zá8ot, s akét király közü] FerdináDd látszott eraíscbbnek, a hatalnas Halxburg,családtól yá.haró rámo-

ellen.

A

ióIök jöv*,lnenéSéDek nár 1529. április ls,,in keserű visszhangja

iámadt, "A Dlnd-Ttsrí

liö ze

íel Hdrasztns már l,'khatLltlmfuj |ált a róíölr,ök

és a

ú.ól< huszításai miati'ú''l . panaszola Mihály kalocsai prépost Ferdinánd
knáLFak, Ígl indulr a 1526 é§ 154l közörri uralonrváltás, íokról íokra,
szLlnetekkel, snétlődő hadjáratokka], ]ristn sűrűn járiák a torökök, n nia-

py,re,,H,, \,,,,,l,,,,,,,\,,r1.|,er,
A

nrohácsi véS1 ]5. éűordulóján (1541.ben) Buda is rorok kézrc kelllt, és
kerderér vette a Duna-Tisza közén a má§fé] évszázados törók uralon. A
töiököknek a7 volt az érdeke, hogl a lakosság a helyéD na.adFn, Ezr
SzuLejmán Buda elfoglaláSa után nélrány hétte1 reD.leletileg is koueteLre,1"')

.|,/'ail ki

1/.u,,,-t, t
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HarasztivaL kapcsolatban ma nég nenr tudjuk brztosan, hogy a?órt volt az
1546, évi rölök adóössreírásban csupán 3 adóíizclő c§aLád, n1crt az 1526-03
török pLrsztfuá§ olyan súlyos voh s aZ eltelt két évti?erl alan nem tudta pótolni ir súlros népes§ógcsókkenést, vagy pótLódott a népesség ezerr idő alarr, de
1541-ben lsmét negritLírorra telepiilésü]k Lakosságát a közelúnkben elvo-

Au áltindó hadjárabkban s?inte velsengve pusztírotlák Liilönböző

haJerők a Lllna,kd]yökrííl déIre cső bal palti Pest negyér, amelynelr ekkor
negy Volt a had.i§Zati jelentősége, A 16. szá,edban a bal parri Pesr megyóbcn
nái 4:] helység pusztuLt el a 1ó]_bó1, és ez a puyruLás Llég csak a keudet volt.
Kiin}ékünL(ön clPusztuh ov:1l, Kerekegyháza, s,enr Djene§, Nyírtelck,
Víny, Ló, Halonr, Ráda, Márrtelek és Soroksár. Mhdös§:e 6 családdal
rnarailt Varány és Vecsés Vístnt Ócsa folyamarosan ]akor relepűlés volr á
törók koBzak ején néhány évtől eltekinive.l"Jj
A török uraldn elől azonban elnienekUlt Pesr negyéből ai egész ari§z,
tokráciir és á könenesség vagyonosabL része. Á vácipúspók és a káplalan i§
levélránlkkal, kincstáru]<kal együtt 1541 szeptemberében a nógrádi várba

,"or|,MlJ,

je,.,|

\J,l

p.[,|. -9"",".|- rd" e,l
el ,Él
esztcryomi p!épost kerü]t, s a? ílj váci püspök - Nógfidból rov.lbbmcnve Nagyszombatban éLt,
Pcst megye nemesi szervezete nem oszlott

íel a

mcgye renlletének

clvesrtése urán, ]ianem a királyi o6iágrész.e mcnckiilvc a törók uralon egész
1dőszakán át nind\.égig nííkódort. Az egri, . íiileki, n.rjd gácsi vá$an,
Szócsénybcn, Losorcon gyűLéseker tarrorq alispánt, szolgabíúkat v.ílasztott,

adól verctr ki, és jogait igyckezetr - a hódolrságj ren]leten kíviilről ,

órvónyesíteni, a határon túltó1 igagarni,ll'3)
A tö.ök hóditó rerjegkedéSe és a \.égváíi rend§uet negs?ilárduljsa után
mcgnchezült a megyének a hódolrság] tenjlerrel való knpcso1attaftása.
Fokozatosan alakuLr ki az a srckás, hogy a megyei hntóság a veszélves kiszá1Lás helyett a hódoLt terület faluLílóit - így a hanrsztii is , .enlelte a megye
idciglcnes székieLyére,a? 1550.eS évek végétőL kc:dvc Egelbe. S a,ok vai1onáai alap]fu inréurékd adókirovást és a különboző pereket.
A haras,ti jobbágyok a náSfé] éWrizad alatt , kisebbIagyoblr negszakításokkal - viszonylág íolyamatosan tclicsítették a to.ok adók nelletr a mag}ar kOvereléseker is. Így a végváriak a fOldesurakkal oszto:tak a ]ródoLtsági
jóvedelniekben, Ebbe a haras:ri íoldesírmak s beLe kellen nyugodnia, ha

o,"bb%. rJ. lo],

do.,g or ,

A rórök berende?kedésnek

,l o-

rulajdonvNzonyoknak Lne8íelelíjen Haraszti
ho] hÁz-, hol zianret,, hoL pedig tímár,bifiok.1"') A törólr adóösszeíii§okbó]
viszonyLaA ]óL ismeriük a 16, századi roroL birtokosok nevét. Lmsarr kialaku]r
az a Tórök BirodaLombm s egyedlilálLó helyzet, hogy a hódolrarott terLller
]41

é§
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lrk,:},.jgi kéíeléadó?ott, a lést és a: új fnllesíLl k.\,ctcla5(l \:ernl ec_!s:eüe.
,{nli].,l ] 54i-l.en FeLdnáI.] klá]l 5 élle békat kijtott J trrirkkel. kifeje:t.
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nlomín kLbontalr::ó |ir(j :1rutc]rLicla! krlrct]<e:rél.err ] E]sin!.L.!r] !
gr|onatemcl]:, ! k.r,tg.lij]L,ili5 a, il: íll!ttLn!é\:lésroLr ]e]tntiis, lrjr a
ké:niiipali l.nróL.k c]iiúlLílnalclL lc]rctcrt ]ehecsliLendil Lj-!n is ré1
DóvekeJett a t.l.|ii]ai takoss,ige, [b. 1]|r,l50 k.jrül lehetett A ialLrl.rn alt
]J(ifi:etij cs!l. o]< 5:j l. 1_rj9,tcnli ]5{.]-bclr ]rr. 15Á0-|an]Séslj9O-bcll
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A kat.]ikls p.Lf::lg t.jr.il .lőLL rlncnrktlisc lllltt vi,olrlaq glorsaLr ttr
]elt a [.t.st,u]tif,r]Us, Eliís:or a; cr.DgiLllus, nrlld ]5ói LijliiL let.]nnán[
\ al]ás.á téíár teLc|u]a5iulk 1aklssiga , S:elerli Ks 15l\:n] |ii\|.ilsél]e ide]én
_ i j],!ns:éd.s ia]\tr|h!,: heíD],iaD A leiouiá.ió crka]c,.], és nrá!},a6á.rLuJafu. iditt 1^hrnrnt !i.e5sésDeqtnrtó s:erepót lc1l Ialgíl_roni, His:en
r lerts:ténl fritkc:ctck LIánt ko:.nL.os t.r.kD.l j. élJeke rolt, hogr nc
nél]teleDed]eL1 cL a tclcpuLís. ]cgrcn lclkir.ris;tcla.:eIlen]i íánlitójn. akL
i,ss:erill]a a né|.ssigct. nrert:: els;aledt adóíi;ctiik nélkiiL nn.s j!!t-
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lílat nregerijs.d.tt Erle a réli és ú] ioLdesúüul, l]]iLnr].1
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lele|iilés

|!r.l|:tjiin.k siksé]]e vo]r, Elt e a ri".lrrtLagos rrlugrL,lnt]i, n-.tllanr l.eLe
a 15 irts híborL] nérherer]en s:eu e.]ése. EkkoL a salltjii as . .sás:áli he]s

rlrk, dc clsiivhrn a:

]59,+.9-\.as lit.il,l]r6:lirán]k D_loLnín
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aletti i, Llt.1l]r l,.:l]]:l.n\ísfi \!:r:é]\e:tctij kijíiinrénlek él a Ic:li ljiic
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évi budai s:and§ák hijbóLdeíterében sleíellő 6000 akcse naglságrendű

tínárbirlokjövc.lelenr
1606

Ís jelez,t"1]

utín és?.eve]reúcn szétleülr a török hnt:ilni

apparátus Magyar_
országon, a kö?Ponti §zervcuet hanyarLása egvrc érezhetób. Vrszonr ekkor, a
17, s.ázad első felében áLl elő a,után az á jajátos liely,etj hogy a régi m.tgyar
uraLkodó os,tály yervezcte, a nenesi v,imlecye a 16. yá:adinjl is leg]oblr,
egyre nijvckvő Lnérrékbci visszahatol az ellemég által meghódítoit teúletre,
Felvetíídik a kérdés:niórt engedi ki :r tórók a keuéből a hódoltsági nagyar
nép karvcdeD josi és gázdasági eilenőrzését] JL1L Lál(a a k.,rtáb Préposrváry
Bálint a Hó.1o1t5ás ganlnsági ]eLenrősógét a tórók uralon szelnpontjábó1:
"Ani lóröJi !dn, d!ólal d! l .egéíDiep hi.laljd . . . Tinók csál\ámllk minden eíeje
al ma§aíország,i bmol,L@ ls sreleíeitren áll, Nn.§ .öú]l csás.dmak, sem az ő
ha|ó1& ffiDi te|éje, ösz\)éíe, l<i a| íj h,addLozó szeíszófuil, éIésé,elliscl]E.nl ai

fillg)fia$zági

p

.]_s?r

emberek Ygr,l§ége

niriiil !]ll]

Euért akarta a Hah§buE-vezetés elpusztítmi a Hódol6ágot, amit azután a
tadrok hajtottak \,égrc. A török hódítók ezzel önmagukon ejrertek s],ó8lír-

haratlan sebet. A (inl<retett Hódoltság nen rúdra lobbé eltníaDi azt a
le$vercs e.őt, anely n további lerjeszkedéSt bi,Losíüana volna. A negcsapp:rDt adókból má. nen 1ehereft olyan török igazgát.lsi aPpa.átust táplálnij

arncly kozverLenul irányírorin volna á nDgy.í lakosság éle]:ét,
A, 1620-16]0-a5 évekbe. - l? e8ylrá:i árend:rjcBl?ékek alapján - blzrosáD
tudjuk, ho8y §mét 1akorr hely telcpúléSünk, t]e az 1ó4i. évi Pesr, Pilis, solr
mcgyei heLvségek portas,ámairól é5 a negyében lakó árnálhta neme§ek
taxájáról kéSzúltúj V:imegyei letnórésberr Haraszti kihúzva szerepe], népte-
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László 1958-Lan ítt Pcst niegye tóúénete cínű ranulnányából a köverkező
gofulolatot| "lgdr olJlonl, ho,!J l617.ben sen ft),1k ösre né]!in:J nébes íatl,i
(Ujfa!.u, Egreskáta, Zsanbok, Takony, Duuharas7ti, Gddöllő),.. " Feh.elődik
á kérdés: hoglan lehet ezt a paradox helyttet ícloldaDi. Miérr van kihúzva
nint népes reLepüLós Haraszrii Miérr nern kellctt állani adór fizetn1 lnkosaina|i Vagy valóbal tel]esen Déptelerr loLt] ValószíLrű, hogy neln voltak
adófizetésre körelezheiő ]obb.ícyai, Az elnéptclenedésr két doLog idézhette
clő: va8y a ki§ lérs?ámú relkes jobbágylakos§ág iem bírta relje§íteni a kctrős
(torok-magyar) adó,ásr terheit, közösen fclkeLekedtek é§ eltávoztak nás
helyre az adóílzetés előI, vagy esetleg járvány niatt néptelenedett el
telepúléSünk telkes jobbfigyállonánya, higcn ezekben az ér,ekben Magyarország legkülönbö,őbb
Vidékeit gya]<otta megláfugatta a pestis,tr]l) De e is
lelrer,llogy rnrnrlkét felrércle,és egvütescn igaz. Viszont ezekben az években,
e,en e rájon ncm voltak elDéprelenítő hadníweletek, Makkri profe$zor
néprelen heLyett népes teLepülésként rüntcti fe1 Háreszrir, mert ift al1ól lehet
Szó, hogy a régi telkes jobbágyok heLyérc ílj telepes zselLérek étke:hcttek a
,,,/, /ii 1,n.

n r,

l

.,r,;/ .JL:.f).,,

pusziatelkekre. T€gviik niég hozzá, ho$ a XVu, s.á]ad tö.epén kibonlaL<ozó
töne8es nemesítéskovetkeztében Haí.sztj ]s kuriáiis falu lett, Virló§uíníí,
hogy a 1647. évijcgyzéklrő] nem véletleniil mátrdr ki, hanen szándékkal
1ugyták ki a nentesség miarr. A: új tclepesek, akik a kuriális tclkekre
"üLtek", ísl, földesíiri segíBéggeLévekig kibúlhattak az állami aclótelrer

Akárhogy is tólténr, de az biztos, hogy az 1650.es évekLen 1akott hely
Harmzti. Igazolja ezt az, hogy oz 1ó52, évi kecskenéti
oloüi PéLel
^haroD
haraszti lelkév is réSzt vett,l''"' valaLlint az l65]-1658
kórötti egyháui
adóösszei!ások,l'l!) továbbá 1 649-bcD Fckere Istvát] és ] 658-ban TLűa Alben,
Szabó ]mle és Pápai GergeJy kisbíró haraszti lakoskénr tesznek taniLvaLlomást
Fiileken a válmegyei eskiidtek clőtt.l]]L]Á, 1660-as é,eLben isnér néFrelennek tűnik telepü]ésúnk a] 1661, évi állani adóóSs,eírási feli]Lvizsgálat és e8y]rázi ö§§tíráS,ljl]) valam]nt a, 1ó68. évi dica-óss,eíláS alapján."r]l ELben az
idószakbarr is igen erőreljesen pl6?tított a pesris i!{a8ralország Da8yon sok
táján, De au l670-es években ós az 1680-as évek első felélren (1686,ig) lriztosan lakott hely Harasuri. Jól nutatják ezt t állani éS e8yházi adóósszeirá-

A

nemesi rnegye ilLnökei e8yre glaknbban ]elentek neg hivara]os

minőséeben

a

hódoltsági terüleren "les=kedő hamíok kiiga7ítósfua".

MegidéZték a suonszédos íalvak jolrbá8yajr, jegyuőkönyvet

verrek fel, egyró-

val úgy viselkedtek, mD]rha nem is rörök rerüLeten jámának, Hanszti

vonatkouásában is rendclkeziinl néhány Pesr-Pili§-Sotr Várnel]ye köz8yűLési

melYek Haraszti és Taksony kö.ti határkiisa:ítáSsa]
foglalkoznak, PéLdául az 1668. áPrilis 12-1]-i FüLeken kelt ]egyzőkonrwberi a
]egyzőkönyvvel,

"Nrzin)' Mi|lós ör,eg]e, Min&:€níl Magdotna, íg]is minr Jia és g1emekei
Zsóíid, Barbáb és Kalalin tJálnia neúben Bátalfabi Lőfrnc a7 esltery.mi ]!ábíalm okLeueleiuel fekz9rebe kqi az dLispónt, hDg! s.algc'bííákat maga meILé |éue
ig.,ry'tsa lii d Pcl' me$e; Tal6on_l és DlruhlrrdJ?ti törti halarcl<dL' r'n
Egy násik, 1681. fcbruáL 28-28-i Füleken keLt jegyzőkonyvben pedig a kouet"Bílí\s.rPátef ör{,e$e

, mO st Peíhő Bak\s felcsége Balalh Katalii, Leal\a Kal1luí
gJJrnjd nc!ében HaTuáth\ Gergel) d 3]őíi LÁptalan naúií)(ll íebzerclí)c Dula,
hcruzn íolt]esmaiqal Bank ] áno§§a] é5 Dd&.A Jáno§dl slemben siirge,l d Tdkon]
és Dmd]w6zn Lözöín hnífu kiiga?ítá!át. A dÁahar&sznalJ.ík t]ll§ú\i furnlel.Jn
eLköqetett eíőszdkossáEdi miatti tisúLi töl,.,éryes úna kleltetill" l|")

Arról azonLan nincs tudomásunk, hogy
a

harárkiig&ítás il8yében.

A torok gyakorlatban

bá81,ok adóztatása kö,ótt,

,|

tt;,,,/ l,-,:
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a negye kéPviselői mikor szálltak

ki

nern rett tiilönbséget a hódoltsági ncncsck ós job,
ezel suembcn a tórck íöldesirr csak kivótcLcscn,

i,t/,1r}J

.."i./ .:,.4rr.1.".
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időnként korlározra a híibérbiltokáD élő nagyar nemesek rnozgásszrbadsá8át.

Tudvalevő, liogv a legvagyonosábbak kózé §zámító nenlesek c koDszol ál.
rabb évtizedekben leltűnően ritkán kívántak lakóheLyet változtatni,
Zsalnóc,ei ktván Dunalraraszti nernes valánikor 1ó51 n,ijusa előrr CSík.
tarcsára akarr kötrözni. pesten eonban törók íöldesura kezélre akadt, aki - .r
naglobb biztonság kcdvéélt . marháLt is lrehajtotta magáho,. Ezeker aíán
cak úgv §ikerüll vi§,aMereznie a szpáhltól, hogy - a lalu keuessege rnellett ,

negígérre: njndaddig Drnaharasztin marad, amíg ort bizronságos lakásuk

A negyei

közigazgaÉs behaolásn hozáférherővé tette ugyan a hódoLtsá,

si birrokok ]öledclLnét a rnagyar íoldesurak srámála, de , rörök uralom
akadállozta a teLjcs birrokbavételL A XV]]. száad közepén a HódoLt§ágban
birtokló nagyar neme$ég márnem elégedeí Lneg azzal, hogl, osur('kodjék !
rijrökkel, egyedüli úr akarr lenni biriokain, S ennek ki\.íváSát leheiségesnek
i§ lárra, Ezl ! najvekvő önbj,almai nutarja e,, hogy 1650 kórúL már egyes
közneme§ek érdenes]ek találjjk anyaci áklozarokar isho ria hódoltsági bir,
rokok megüeÉésére.A Rádayak já.rak elóL e,en a télen, akik ősi ]ogon és
rokoni kapcsolalok révénnegszeíeztékDlLnahalaszti, lkLad, s,ele lakott ii]l,
Az L650,es években rnutatkozni kezdrek annak jelei, hogy a tördk nen

fogja a végieteki8 rűmi hódoltsági uralmánaL< dáásásrit, A b dai rórijk
ható§ágok kísérleiet tetiek a Demesi rnegye hódoltsági biláskodásának
kiszorításárá, A hódolrsági pamsztok ezzel nehéz helyzetbe kenlltek, nrert a
inegye is .agas?kodoti kníVott jo8aiho,, s nem rűrr 'tórökösség",ct, Bele
ke,dlek szólni a törökök a lahák bclső úgyeibe. A megye nern engedte ki kar,
naiból a HódoLtsá8or, a török viszonr egyre fenyegetőbben lépett ícl. A
XVll, szá.ad kö:epére kialakult erőegyensúly viszonylagos nlugalma a wánd
másodík íelébcnazonban lelborult a Török BirodaLom bel§ő yálsága niatt,
A: 1ó6o,as évekre úeÉ]újulta biroda]on hódítási vágy.t és kísé.lete, hogT
belső bajátró1 kiilpoLltlkai sikerekkel rerelje el a íigyclnet, A" újalrb tórökHabsburg háboni verencsére kevésbé érintettc tóbégiinket,
A vasvái béke (1ó61) utárr sem álLt helyrc a nyugaloni a megl,ében, A
török most már mindent megtett] hogy n megyci kö?igazgatást éS a nregyar

fóldesúri Leavarkozást vécleg kiszorít§a:r Hódoltságbó1 Á törók nár nem
elégedett meg a jobbágyság "eg] bilon]ol á5 meg]ulározíníotl béuheli oÁóiáqa\",
hanen ezen felül móg ternészerbeni kilencedet és e$,éb életmiszereket is
követeLt, Síjt "izIladan hmondhaatla,n kézbeli nml,álaL és sanJdúsáEgal Leíhe,
Szécsényben, HatvanbaD és Nógúdbu kenény építésimunkálatokban L(eL,
lett révt vennie a mcgye jobbágyainak.1''"r. A megye és a ]:órök kólcsönijsen
keresztbe tesznek egyniásnak, Közben,t HábslruLgohak éppeD a, a szándéka,

,/ /i,l:/ ,{i

.;/l,?j,.í

/i l!:/n/.,./

, a.1/,.,}:lr/:lL,

hogy a ícLsaí-magyaror§,ági nemesség ne csak az alíöI.1i, hanem nnrden

A

Wesselénv!összeeskii\,éS, amcLy nem kj§nrértéketlen] harcot s,ándékosan elhanyagoLta,
sőt akadályo?ta, tem]és.etesen nrrgá,al ragadra a hód.ltsági birtokos erneseker iS. Nen naradt e] .l mcgtoi.is: a mc$ei önkonnány,at meglréDítása és
a csázári onkényuraLonr bcve:ctésc,
Áz újabb hatalrni gyürkő:ésltn a csáyári oldalon sem nandrak el a tep
hek nóvelésébcn, Lipót csász:ir ló7l. nárcnu ]1-én hozott adórerrdelete
Szerinr niDdi8 a mee]. jobbá8ysílgáDakkellett elr.trtánja a megyében álLonál';o]
Sozó vagy átvonuLó csás?ári katonaságot, Ez n, úgynevezerr porciórerrdelet
Súlyosságának panaszolása a korabeli dokumentumotban, de még a kunLc

jóSrágíltó1 búcsúrvegyen,

ben azéri tóft k1, mert Bécs a török

|ólré9elhen h min(lnntnlin visvllér.

Legürolsó, török őkből való adó]eflzékünk máta Bécs felDentéSe utáni
új helyttben keletkezett, nely Dagvon síllyos tcrheker mural A végváriak
megteirek tárnadásra kés?ulő csás?ári lradakka1. amelyeket a föld népéDck
kellert eLtaltmia. Pcst Lne8ye niég törók uralom alarr álLó néPéDekis, A
közeljövóbőt
a ló8]. cleceniber 15,i losonci közgyíílés kapta neg az elsií
í:elítőr: Caralía tábclnok, aki Demokán véíöNényszékéve1írre be nevét á
nagyar törrénelenbe,2000 lónak, lor.asnak koveteLt megyénkrőL téli

Paor -,,_

, a,rl ,Dlo,

,,po,'

-r,',,
"r
leaLkudni, kényMellrő] mindeni a]áke]]eü ím]a, A ne8ye láZrs §ierséege] nrár
december 20-án széttú]dtea, eLkés,ú]r kjvetést. Caraffa vórlagya§.ró kiálrványr adon nellé: íizessetek, falrak, men "mág a cscclenóinei. ü n.m lés:en
irglelen", Rádayr pedig, aniko! e kónyöltelen végrchajtás ellen tilrakozni
próbálr, egpzeííenfogságba vetette.1""
A török 1682-ben nég elfoglalta Füleket, ekkor Pesr rnegye hatósága
cjác§ra menekült, l68]-ban azonban nár végleg negtört hódíró ereje BécS
alatt, és eLkezdődótt kiűzése az o§,ágból, So! kenil Esztcígom, Vác éS PeSt
viss,aíogLaLására, Budavár visszavéte]e azonban 1686. szeptcnber 2-án már
végleges volt,

Na8I visszhangol kelrcrr

suéle§ Európjban nrjndenfelé, csak a s;űkebb Pest
negye helységeiben nem, inerrrnjí neln vo]r, akj bárnilől tudomást vegyen,
A környék úgy e]pu§zrulr, hogy a budai vá.ba Kecskenétrő1 kcLLett éIeLinet
ho?atDi. Dunah.lraszti méc 1685-8ó íoídulóján eleven kö^é8ként s:ereFel
ho1 a torok, ho1 a s,oLgabír.ik íizctésíescrkentő fenyegető leveleiben. 1ó8ó

őszén nálném.lság h.,n.,I H.tr.ts,tin as kófiyéI(én,""jAz elnienekiilt lakoság
a ráckevei Sonlyri+zigeten 1rúna meg m.tgát.
Á máfél évszázados törajk umlon kóPc váLójáb|n most left igaziiD sajtét.
A nagprság pusztulása voLt a lcgí:ijdalmasabb vesureség. LakatlaDná vált,

ronokbm hcvcrt komyékiink. Az eLnépteLenedé§§e] együtt jár a tcrmaszeti
táj lusztuláa is. A kevés mccmaradr kóborló népesség nen voLt kóFes úeg-

.:/ /rl;/ /.li l4u*l

t;,ltl,i't,/ l',,.,/,,,:.1.1,,.,

níívelnia fólder. céltalan

1ett a termelés aíélelnetes kóZbi,tonsá3 miait, A?
clvaltult ]:ájon, a legelőn elhatalnasodott a gyonr és a mocsár, Szedte átdoza_
tait az időDkéDt íellépő ján án},, főleg a mnl,ília, a vélhas, a haslíf$z, néhn á
pestis iS, Á: elnenekiilt 1akosság éLcte beszííkiilt, egyetLen igénye mándt: aZ

életfeDlrtaitás, de tajbble sem eíeje, sen ideje nen maradc, Tár.sadalnri élete,
kuLrúrája, gazdál]rodáSa meglineklcir.

A rórök idők á Demzeri agyar áLlamol is sírba tettók, Lnerr a rórök
hódoLtság uán a maslaság n:il neD tudra benépesíreni:r töDkreieti alföld]
tájat, ezr c§ak külí'öldi lretelepliLők|e1 lelrererr megoLdani,l'1')
Vé8ső összeguésként neg kelL enlíreniink, hogy hiba LcDne, ha a török
kor végérekialakult szornoni állapotot \.isszavetítenénk a? e8éS7 15o éves
időszakra, PlsztljD ut szeretnérrk hmgsúlyouni, hogy e kol Haraszii Lakója
- még a "pogány iga" és a hiboűkkal járó reternes plsztítások cllenére . sem
é]r V]lág!,ége hangulathan. Sőq ícLisnierle konínak gazdasági, trűsaclalni, vaL.
lÁisrb, lebetíj§égett, S eiekera 1ehető legnagyobb rrrériékben ieyeke?ett kiak-

názni sajár és kózöSsége javá|r.
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A török uralom után
Dunaharaszti 1700,1E00 közt
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ri_iti.l Ulil.m hi:;n]kbnn

BLda !iii]aii]rrtilís.llal

_,

! \\J]] s:j:lJ \a!!.n , |c.t

](i!ó,]]aD 1élel éí

l
:

nrcg}L]bcn |cJr:-

E::e] ri] s:rkrs:r ker]i;rlik Dunalrarase] tijrt!.n.t!1n.l, sr;nos a:oLr|an a
]re:Jeli t]ils:.kl].n i.ri] tú] iéil,es::iki,:ir, H!r!5:ll uglllr5 nagroLi kó;c1
teks:iI l] .fln:nn1.1( Bu.la !árálr.:, A kij].jnt]ö]:i cglw];ll os:cc:epL]
serelek úl]íb..§]k, s í!I hlJráptelúler.é és.r h,]d.].;lr Lnúri; lltrlrn: trrgcJr
]sjkmjn}lerijleta\é rjlik, csakúgr, mn( t]!ii is Pc\l Iijnvé|. e!\ t]aj
hir.]].c ].jlünéieres kor:ttben. Úgl,e rele|ijlés,r BlJij \jraéfi |t]l!tilnr||
hirc ]Jií\:ikib.n iJnft.]ten tel]esen e\.Lls:rll , h;r.Llllr]al .l l1lr lnrgl.ei
Li]rn\ékbÉl]rÉ]eliilé\ek(gas: njÉh.:, . s Ég! illajre lc]icgl takltlln 1lc]ulg_
gé \jlik E.rii ;r: egl,rk, e:en lorrl rirgla kl:ó tanulrn:nlr tlbbil ll:t .l

,,

t

,,

']6só n].ri| B Jd 1d]nidí o:nonr. nqc srprelrber
!]iiites blljt.b
rissrAol,qor lelllrr lié],,J
riil atla clat '-tin
a l{trLb /Jasr nr§r
h.lr5ir.,1.1dr'n n.9 tij|bl,ijJücl
'!rj!ál..n
ncn, amlileklln lni/ n.n 1 ]lr, dtt lúnlliíl

nal

l

rajlnrisr r;gle .4 tifité]t r||).bbJlll,

h.rr. 1ólrc lBtJ.,i,jlrd] k..slÉ-

mitliíl krllen jleirur Aolornl í)n ai.f,§iíi. P.inJ T;]ríj\r.nmjrlin. i!]r] .l.t
l j]ún],1jlür Áoltl! ]615_8ó ürJli]irrnr rnig ; ie1 .n lnrljgl.|I jr.l.t.l. h.].
lúm!. lid a i:.is.i.!];l ni.léJr( V,rtr.nl/i

ajmasdr honli

rlnJr:;l,irildi lj

n.i_i t

í.nl.{.Iíl.|.i.ib.n

. ,

, ] 6s6 ój:jn

nil

í!/.IL"

E téLl_ít,hor1 i ko:ié! ]ó6a,!i krl:t née é] (ha nem s firuL), kijli_inbi.:ő
inrot tnblTail.]seD iS nre]]eliÁni]<, !óLlá!] r negle eg_! .t1,.]óDtése, neh,b(il
a: tűnik ki, h.gr a haras:tirk tak.mvi teLuLetre csapnak te ("a Dunahans]tia]<nak tak_$n\, terijleül clkó\.tett elős:ek.$á.qai nriaLLi vis.áLll rir\,én)es,illa tereliI". monJ;a ki e!_! meglei, l68]. ielY!ír 2i,én Iel,
haráro:rr) l,grrncsrk ll ko=ég ténlLeges léle:ésériíls:ólnik a:.]k . úr.gYi.
mer\ei iJóli]slr.nDk. nrc]l:ck ]65]-ban Hrrrs:r]r rés:be..!riilii (.en]c|])
.elr|úliSLé.l ré\:|en |!I!s:tL lromktr.elés.l.rl]:íd l?l r,órtjvil tJii job,
l.ígllillkénr enrlítik ] (!]rh.? némi mag!.rá:elkénr: e clriilis kij5ég c:
idijben .h. nrn]esek iJta1 lakon teLepllésnek s:líún.n]ei\ a ri)bl]]ekiiil
elrél,jen ed,i:|I nré! ek]..r
elrl]en

.]

]d('j|en

. !' /j.,,l !..l",

i frlis:t]
"/,,n

],r, he ]o]]bá8!,lk ]aknal berrrie, A p.-tta r rlnt
t.InicLiieIijt, a: eJó:óké|eSSÉ.r menn_lisé!élL]ii-

J '*,

3"l

. .._...

-r4.

.

,_.j* ^i

,

i-- '.-;, j

Ösr.lrdoilfun érl?p a xa. j:drad ,égin fugláir, lJ

l x\,'in l:áial

lí§án nós LE:ő Él+úl6PLról

jc?ő, a jobbágyfaLvakra kiverctt adóe8}Ség. oLy mlldon, hogy 1ó4?-ben

poitos írásos réS,letező adarúnk) 4 sajár ekélel (4,ó
voDó narhával)Yagy8 fél ckeíogatta](7 vonó narhávaL) rendelkező jobbágy
va8y 16 zsellél jeientett egl, PofiáDyi adóegy§éget,
}réldáu1 (ez időlrő1 van

Mindez &t is jelenri, hogy Llaras,ti vegyes nemesi/jobb.lgy kö^égkónt , bil
tokosai Ráday Gá§pjr alispán ninr nagyobb birbkos, váLamil1t Batrik J,inos
és Danas Já]oS, tovább.i Sennéki Adán és Koromnai ]ános kisclrlr L]trtokíl

Denesek . nénileg nreg is előzi a Stomszédos relepüléseket lólckgánban és
ran8ban, miveL atok egyrés,r nen cu.iális ncmes1 tclcpiiiések, násrés,t nen
nagyobb, legfeljebb hasoDló porraszámLi job6ág}.fálvak,
Ehhe? e -1681-es és 168 ]-fu . álLapoth.,z kópcst a háron éwel késóbi, Buda
osrronát köverő adólajsrrom már egészen nás és s,onoűlrb képet mutal,
Dúnaharaszt]nál nincs már Semmilyen, az ólct jelót lrizonyító adókivetés,

lrelyerre csupán egyetlen s,ó, a desertuni szclrpcl, nely Lnagvarra íordírva
elhagyott, lakadan helységei jelól, olyi]t, nreLynek Lakói cLpuszfultak. vagy
minden ]óüágukkaL (va8],onukkaL) ecvütt máshova ncnekultek,(''
/" ,1,:.,,/

|,.l|

.,/a

"

S:tLcnc.aLe e; 1.]esenul] j]];,|ú, rneiLle] i]os_.:al.b-Lo tle1.1-. idő::a]<oo.
k(i]t n t.rók LlML]m íjs:rk.jb;rl lrrn tl]]-bs:nl. isnédin]iren raLáLko:ulk.
C:útt.rl .sal nilid i.leig nl;rr.tl irnn, A lakoság maga . l]át ]lis:í!.it)!n

ralil:híiler: naglon n:g1 kít r;.n!..l_ s:enrél!él]en nem pL s:rrLl el Lel]e:cn,
]nká]:l.e]nrene]<l]ahrlcrjló5a;!it-me!í,.ú]Llóseregekés.]:aili.tlisaril
maíel].Lrk mi]tt a: élet, (i r!!ll!]bi:()nsigi( nLh n!Lj]ló, t]i:!]j!t|lrnL],i
1,i]t renL]etlől o1r hellt, ahol Denten] rrLJ]i úJ,:rJt, nlíg liu; 1r[,Jhcll,irc

i, ! t]Jr.r rdij!:ák.,t.
e,la,!nk, Jc \!Lós:úrií. hogr hlsonJ,l;n;r: !ls!n]ó!l._
JLckhe:, akik K.üár.nr a\ Tat! teúLelére iL]rlí]l] 1|rijl(lr.] l].nckliLl.k
(LlLLLk ral koraltLi h]te]e. lríI). ők F il|Llil \ili\:1.11ik, (l,]e t: i. ].lrUl
hlgr néháDl,áD 3 Rá.ke\l] Duna-ál ra]rmelr L]setl) §:ir]elére úenel.!],.[.)
\lll.jerresetre Déhán," é\v(l kasűbb. ]691.ie néhánlin n]ít \is\:ilérleI
HaIasíii.a. ih.l ekk.ti rn.g-k.;dijdik l L.:sé]] ,ij]iéledése
1togf HeFilt! ]xkó] 5.1| l1rcnekL]Llek s hi]l \.:i]cl]k

ellóL

lnc. 1nro.

ug)JrrLs IIxEiai ú]éml.\,)n]i.\il] 1a]9+-tjerl R.i,l!i
G.t|írn1l,lol.ibl]i oenrcr LitóL s !ráS, i k!:nlgbe. L,]r,,,kLi. Liú c l.:.k_
tő] \'.,rsler iíol;lel) Kfinóí r.il.ornok, éle]tnc:úsi1l]:to (llegrs bccxt:nú kLLíLri h]!.1ilr].t] lUh],]o]rj]]e mÉ.! it, "r:cr:i nicr hlt }is":!tórt jlbt,i!]icsa]jJJ;l, s eal hrt, korribl.an is ]li ilt c\tliiJhú: 1ro::litelcpit r_i nrég }9,
nén]el leri]lelrii] beil lcL]LiLő csaLác,lr, rkikct nrndlrili cLl,it kólc.on letónD!!i]. ho!],úinel.i tr l:ik a terlleIer, i\J]rlJc::c] a 1llLrt ólaj!(1 lcs:i. L]h
móJ.n, h.g! m]\ el e: i l.gnagrol.b léle|.:lnlű bctrl.|it(i i ta! ijl klij;as. i:s
r k r!. elaílli ]Jős:il clőtt |est nelle l)!.;l-Tis:! Lij:j tcriilcli. i! !licL, n
ke.skgnót] J, r v:r]ti láLásban), e::el lagvol gvl[al cg_!, a li]rnljkl.cll

Ekk.li i,ai]]r s:etinl

éleJ.]aítJl\ irkn:jl |;lgr!bl.

é-. éLerIélesebb

l.i:rlnvít 1lbb;rl. hl]gl a; 1690.es

tr]lriilLi:

é\li:lJ ut!i5.j

lan1 l..tr., nl.1},.t tr]i 5.m
ól.LbcL1 Ln,iI lcLltls:..es€n

lnelli]í]hln] Hilri\:ü nlve a: ]r!(,)rb.D, I L,1 nrnt ol1 kó:.ígó, mellnek a
]ik!§ísi]jrn;l ]cl.itin, ]rd mnr rll.,rl, nLclr]1n kitd]:Lklt s:áiL.l ]nak ÉL,
lj.] n]nlt,r\ relepi]lisé, nrelrre.dó laLr kNctl., ug_! a|r.en aJijkeJrejné.}ben, JJóelcug.JéJeD rés:esijl, illct\. r.l.t]tős állarállománn!aL,

megmií!,clt t('riilctlcl is ren.]elke:iL
E:cn alatok, klililnosen. nlerL tí: ó\, a]ett né9_! S:eméLlekte s]iiló és tél
garlíLlkoJrisLa \ onntko:ó te]n(llas{l is talá]ko:uDk, ]elenti_rs rán]]!nlol
lJDak !: ítrj:LtelePliiaj Lt:séc ntcsbnicrésélie:, s táblá:atl. iollalre ! k.]lel_

kt:ők,'

:/ 1i:l./: aia
", a/xa

Llko§.jg, családlő(csaLáds:ánr) s.erint
lrelybeli

l696

45+l

1ó99

51

1?0l

4li

51

li0_]

82

A: &]ó:irk állatíllonránla

1ó99

Z

ij0

9

]

]j0
|)

56

l]0

15

A; ndó:ók letése (po:sonli ülérőben)

1699

170]

69l

,],j1

l]?

i)

lJ6

6

és s:óleje

Ezen adarokat elenezve negállapírhatók a követke?ők:

A benépesúléslelrdkíliil g)o.s,

(Ez ös?eÁi8gésbe hozharó a??al, hogy For§tel

könDyelrbcn jut anyági
- verónag, nrrlító állatáiloniány -, niint sokal mások, s ezek a
e§ikö,ókhöz
rovábbfejLődéS elősegíúi.)
A nöVekedé§ á lakosságsz.imlraD e8Tenes irányú, felíeléivelő, s a nóvekedév

/Vo§re' mint a reíillet élcimezésibiztosa,
l.., -.-lore

l,r,.,dol l-_lee_ ri,

rol".

Ugyanakkor kér összefuls (az 1699-es és 170]-as)és nen tölrb, niint5 év alatt
jelentős gazda§ági (cazdálkodái) vá]tozá§t nrútat, ]elentősen csókken a
vetésterü]et, azaz visvaesik a nóvényrenneLés, de nó\.ekszik, szinién jelen.
tősen az áIlarállonány (állarrenyévré§), me]y ö§§zerételében válrozik is,
Mcssze dominánssí a yarvsnarha tenyé§,ré§ válik, míg ejuhrenyésrrés (]50
állaúl mindöss:e 23 állat|a) teljesen vs§Zalejtődik,

A

LeeérdeL<esebb adat, hogy sertésrarrás egyálralán

nincs (Az erre, a serrésáL.

kiÉrő 1703,6 öss:eílás Harasztin péLdáu] mindös,e két sertéSt
talál. níg a vonszédos Álsónéntdin 105 serrésr emlíl.)
Lományra i§

:z n:,

/ nll"..1"t

Árl] lióg icJrí ii, r: r ktlg.ó Lrjrfs,i!ú:ebteme]és. nelr Lle-;c lcLlLlLlúlla l
hrlv], ,:jnl i:clllrr 9 ll1,:rik.JgLetét,
it1llJcmcl lv,lnan L.iu]!os. h.!! e faLll - les:i.rílfa t e]aJ:isrr s:út. -.
uló,:n]ijl.g ! hJntcg lilta] kereserr:a|ol . !lh.njbni .sik si]á.,l.első s:ilk.óglrtiLc tcnlcl. nlli\ grbLDíle |i.ci !eló\:íniílc! núl.s, ,\úi, eledn] nLJ, i:
r s:aLrasnuL]u. E;t ór.trnes Deveini, e:

.ógriolck, urcllcl Jó99-et k.velilen

t,:J,:J

eri-isen

A li]r.jklcl lfiúll tik. (1ó!9 i li]lirl

llcr

! gl:!lJ\jg] é. Il,.] leh,:(ij_

l.]](,:t!l,

hjbrlrú]rar ]c:lnri Llllricr] búke iLi;
g]rlJllló 1I]n.ii]r ellen], ú!}.(]\catl;|i|}. ijji]lijn:i!]&]
hil].lú Lkrl]rtr: j;a]) rcLcLliijsen fuóJ.,\n ljgll.is hi:ink ]ri:d.siej \]si-

!ojrtlJ), i]!(t\c J

n](

A 1hl..bursok Ln.Hk.alik,l: e,lJie h::i lrten tarl,],:kri,l so.CtJci]r rirs,"

,i,,,.

_ i: ill nrlriJr
krc]ll. egl,ségck.:iiksérLetein i(il nen tiLg\, . ]g \jsjr.bl.k. n]í! . lilnn]
ncss:ue hrltlutó rór:!i!, r s]ilíisnr.rhl t0 jt]l... ]. kelenJii L.]el]ell J:
íLlattenvés:tós 1óval ktlé:l]él.inJsj!1,\ é. n]ltr]]{.j]g(llrvl. gl:JjlkrlJisi ,iga:rr
DDt a iilJnij\.ió\. aü s]inlén e!\.il(,r.nr lqn n]c!\lt!.ni]ii \:en\r!)l r
gartáL|odris n.,glíLrs:tísíni!
I!1. L1.1.kli] ]alL,s,Lirs:ánmr] és cgr s:aNrsnLarhltaltriía rlá|úf,]tl ga;

tollb.' \Ia3r,arr,Ls:rigcD - a s:álliljs] nehéracci.lc tc].jItellel

.]esá!sa]. faLrDu]t

cl]fii]li ki.r:.t]iaj:lúntkéDté5 j.leDtaJs.Ln]

t.].|utéskéLrt
uteL a: F.
h.r!r,i Hans:ti birt.,knsai ,íltrl íllclLli] ícgrvcrvíLtsrig, a nr rrLloLrul kir c,
rase o..i!asabh, Lntrri a kirrn!ékl]cl] t.]c|úkicka, * ]7!]], irl llllllició

íLi L].tis:ti a

id,]k

ijs:ik L]tí:] .l!ij aYürcJat Nilr_lsállenJjór.

s:.Iint Hens;ti cs.tal.eD 2s6, Tlk,.nlnlí1 1?1, s:jü .,.ctat.jr ]]s, nríg
S:enmi]<1ós és Sofuk"rát esetéb,.n n]ir öss?c 1ó,4ó gulJcn a lus almul

Ut(i|biban a re]ell]és n]ilgl,a]:b ónókcLésében raló!:ínííl.gl:cr.|ct ]aLt]s. ho!! H3E-r1] ee{l]tr [iir:ctko:port tes: l6Sli utrfi (169j é. ]i0]
k.1), E] s:.r,)san i]$:eii!gg r:::1, higr Forrer nenr csup:in telepescklőI. ga:
Jaságinilírísról, Je a kiahLuLci lo:sigct lss:etanLi s:e]]enieliílaj], tÉLnpLomét ítéíijl
és ]]léhlíl\L]sró] (irlab|]nla Létc5ltésélő])i". gorrd,ls]<oclik, 1ga:. a terü
mé!
k]cs], t3tejnlloln, Jc mógis }]ljt.lja laLanilé|| e halc.k lti.lok
|lonr
]Jii|) ir]irll q].k.]r]!r]liq ll.g.eLnnrL]t légi rem|]on.r (i.ennnica lisifaln_]

::i| .]

nreg . k.rjbb] leir]t.n]ból), s.lk!l
. t.npL]nDa]r nrjr r.n ]l é t]í.l fi is, }ihenre fin iillel
Pl,J.iJ!. s:.r:.r.; ]e]Li,: s:tméLrében, !ki ! li.rl.achi (!lsJriai] l]en.is

s:erjnt

.nlfjn iilfi.reJóL.k maFdtak

li:n I i}s.l b

i])n hln,

hl ]g\

kt,ll].n)rl,',l]ii li:líü|t,i ' E::el HeIas:ti e!,; hilelfi]es, i!a:, e: trlijbei csik
.ig\ltl lirkí. lik(-.ll loul.1 keroLikus lallisi kii:|.nr]] les: - i li]bbi
le]e|ii].1len c\ik kési-itib a|ül teLnpL.m és lélenjl ]]lél.ínia-. nileL len n]úlJ
|lébfu,]sir, ]nli] reil]lnnri, S e: a]l r ]elenli, h,r!! ]de ho:]ák e k.rn)éL

.l /ii/ .,/ "/.,,

].!l

§ ilt kötnek a katolikus
házmuiandók egvhíz] szcrtartáSsal háZaságot,
_ Ezérr már az első óvben (években) §orozalban raláIko?unk Ápolkáró1,
ocsáról, Sárjból, Soroksárót és T.lk§m}ból HalasutiLa megkeres,teléíe
hozon gyennekekkc1. (A ]egelső negkcresztclt pélrlául áporkai.)BáL aLeLeyreLtek :ijme íejmós?eresen hellbeii, s lruszonegy Harasztni yüLeterr gyer
meket keresztelnek neg rnind]jrl a? anyakdn}wve,erés első évében, E egyben hóSége§ gyernlckáldást § jelöl (mtrrden máodik családra esik egy szü]etés), é§ oly jeizós. ho8y áz ]de tclcpedeft íiatalok is bía}ak a relepijlés

valanennyi relepüléséűlkelevtelni a gvennekeket,

Sa]no§ ez ir bizekodás ekkoi ntó8 korai, nivel d 1?0]-as eszlendő isnét
toídulóponl a fálu élerében,Ekko. kezdődik neg üe1anis a Rákócri vezette
§.abadságh:rrc, az os,trák- (német) ellenes kuruc háborúL, Llely

a

előző ér.ek,

től lényegcscn elté.ő visronvokát tcremt.

a},

y'(Áraszti a kuruc korban (t?O}.ú It)
Dlnahaía§zi épperr csak megirrrluló éleréiegl róvidebb, 8-9 éves idaíMákra, a Rákóczj yczette s,abad§ágLlarc sajnálatosan kerréróri,
Burla komyéke, s ezcn belüL kl]LónóscD a DuDa vonala a Gepel-sziger men-

tén, eA!,faim kllón néLnet-kuruc.rjc hailsríltérréválik. ftt , váltakozva hol
egyik,lrot násikkózsógben (rerületíészen) - 1rol:l Budára tánaszkodó császári
haderő az úr, hoi a poltyá,ó é§ Pe§r ncgyci uralnuk taltós niegszilárdírásával
próbálkozó kuruc cgységek, esetenként pcclig a Csepel,s7igeten Dá! liorábban, vngy épp ntörókháborúk beíejezésétköVetően 1etelepedetr és "rlnvédelmi" csapatoklt íelállíió rácok, (A űcok egy!észt délen, máyéMr PeSr meg}é,
ben, a Dua vomlán a egév kuruc korbm végig a Habsblrgoker üámogarják,)
lvlinde, tcrmészetesen nenl békós úton megy végbe, s ennek kárát ismér csnk
iru itt élő, sokat stenvederr LaL(osság 1átja.
Vonarkozik cz kiilönösen Dunaharayrila, ahol a kúlfö]dről berelepült nénct
Lakosok a i-labsbu.g-hű For§tcúől kapva földet s más ae]§zereLést is a csá§z,iri
haclerő támszai. E:ért olyanró1, hogy Dunaharaszt]róI bárki 1s a kuruc
seleghez csadakozon voLna, nincshírúnk, igaz, alÍólsem, hogy a labanc SeLeg
katonái kózé lépett volna be valaki, noha n]nd .a császáíiáL(, nil1d .t kurucok
igyekenek a 1akosság kö?t katoDákar toboro,ni, lly tekintetbcn mlisuft a
nies}élre!] e kurucok sikereseb|ek. Ulóbbiakho: (mánninr a kurucoklroz)
kiilónböző szánítÁok sze nt nn]regy ezer, heLyi lalosokból bbor?ott Pcst
negyei katona s csatlakozik.

1ii

/z.,,,..

n.

l..,."

/-l-"

ki. !r iJ,rti|

E: cli:g polto. rJri, LleLt a lüt...l..]íj irer.I l.]:i.tt tinnmara.lt cg1 rés:
1ett;ett "con.cnpno nri]nunr" s - ''N.{éllóiáe.s Fe]eJe]en unnk ha.lritan
ncLlt kitlDliknal. hljJúknak s|e.]ficilój. Pesl n]elrélren" : ., nre]r név
s].Itrit is lil!on]]]J. hoDnan hínlin. melv ercdhe:. Ll]r!c ec!:érhe: nentek
katruának E: ko:sógllnk ::em|.nr]íl)ól .rnt\itird ér.leles, hor], Harasli
nen s;e!e!..] a; iss?..eD otlenli]enc, Ríkn.:] hedrit]e kaúnát idó nesrei

teleplle:

kittt ll.uriLóan

Sorokárho:

is Tall-.nrllo:, alrol a

lakos:á3
,:!irLna:ó
betele|iLlők tes:il ki, eki]( LeLl :et ilkné l ri-.!r. i: (Lre]Lod.-l ieLé eLkcltele:enek,
Halas:ttr,e] eL]entót]]eD lF:.nl LeleIi]lésijnk s:onrs:érlai k.il ]eleDtőse]]b
tc.L.llségétsrntén NóLnetols:áPbil

s:ánri kar.Dár ed

a

kuru.

sÉlere]<be

i)ss]esen ]0 kar,]n,ir
i!4í].1e. viLágossá tes]i, hógr

-r',,,,"r,,,'|

i

vag!.síhk taft._.I.iní!kl.ó]
Alsónémed] i\s:esen

]j fijt

(] 7 katonát

a]se|el,s:igel él kir:Vetlel ki.nréke, ahorr-

j\lnlnén]eJ]l - nem kunl.-s]]út|.rl]:in: tlriiLct. ilür] késiíbt] v§s:i § iLt,
ltjkó.:] é. h:,1re.éIei e lerillrtct l ki.ijbbLckbcn crllk..nt k(:e]il. .rini.me.
]\et letlel, sijl keLl pls:rirrlL. l). nc tarirink m.:g.rr. Lj, tilrilJ]ú]k lJijífrenJb{j i r.tlénte]rDél. nli:Ircklrck LronológLíjr a tilctlc:i;
];i_] L,)li .\.í :\ llrikrir:r s:.rba.tság1raLc kc:Jct; lliís:rl:ílrn nlég
".!í:á.hií" ! me!!e. és ] ia] jLl.us 16,19-]n tr buJ!L J]kis:térium (kal.nái

) kn,álságíra S:o1lr,k ,úr! n.gIrinilé,ére ]la n]g_!en
mulki.r ren,lel EDnek Lji]líltj5ál.:él.tr;tjalrcllsógenlénl, L-]mehalasli is
!: ]j] lng]en n]unkáikil h]:li}síló, k]:llLító t.].|ülas.k k!:t \Jn,
|. ] iln!Jt.,ksá.

,/ü,",,:/,

. /-"-

/.,,/"

"

170], jLiliu§ l?, A ro!ábbl.il is császárlrű meg}e a íe]kelők cllcl 100
k.ton. tiállítását lendeli, és Lla.asztir is a karonikijl tjá]lítuni kötele,ett
lelepijlések kö:ó soloLla,"]]

J7OJ, szeptember

A

lavinas:erűen cLőrcnyonuló kuLuc csaparot

elbglalják SzolDokor, A ncgye -szeptember 2 7,én kelt hRtáloíatávaL - elíendeli ! szcnélres nenre§1 íelkeléSt.A íőpJpok é5 íőuLak 160 lovásr körelesck
tiálLírani, a külonlróző felsorolr he]ységek (kó?tük van Halayli §) 110lovlst
és 13ó gyalogost.,L]l ELkora eonban már a kuLuc előseregek

rir§i)

]{ózclébcD jám.k,
170_], szcptcnber 24,

Bldir

(és Lla-

Eg]éIi Dunlháru.ti dátun,Úgy rúnik, a íőlcg

nérnet rclcpítéSűlakos§ág kö!éhen tánik toL ki A HaEszri pLébjnin bcs?üDteli áz cgyhá,i anvekönyvek vezerését, az 1701 és t71l, júliú§ közti időre

vonad@ó felje8yzé§ek hiánvo;nak a: egyébkérrt folyanatosan vezetcn

kercsztclósi anyaklnl,vbő1. Ugvancsak vünetel a Llistoria Domus, ei egyhjzi
escmónytörténeti feljegyzések v*etése Ls,l'1r
1?03. októbeL 8, A "királyi megye" utolsó adata a kuru. idősz.|(ból
Har!s.tiva1 kapcsoLálosirLl. A negye tiLsoroija a hadiadóvaL hárralékos 1irl,
va]rat, összesel21 helységct, nrelyek kozr Duna|araszty is srerepe], Ennól is

búdi lurlnán! azt Puaacsakdj iog] a mca;ben

ldkn s!óbaktól és róLokíóL a

n?g:. a parció hdtlalél<í)t n€ Ád].sa irc'.'Li
E:en, a budai \áI palaDc§nokátóL yáílazó rendell{ezés, nellyeL nraea

]nclló kíváDta áLlíú.i (s részhen állítorra iS) a megyében é|iíjrlcokai és betelepítctt sválrokaq egybcD nieglratálozza a:ok késóhbi sorsál is, Rákóc,l és a
kuruc csapatok parancsnokai fajLeg eul követően eleve gyanúvatéltek a sváb
és rác telepesekke] szenben, és a hadió ekek yerint hol licsir erryhébben,
dc lcginkáblr kíniéledcD kegyerlen§éggel viseltetrek velijk §zemben. ADnál iS

nrkább, nerr PeSt megye a kuruc korban kettészakad, Egy része (e kiselrb res:)
a mesye kó,ponr]jvai, a Pilisi felvakkal s az 1703 augusznrsában Llegr,álasltott ílj tis,rikar vezetőiveL kirárr a Habs]ru!8ok oldirlá..1')

A

nagyobbik

rést a

megyei vc,etőknek aTnlran R,íkóc,i sikereinek,

szcnrélyes érveLésénekhatására a felcdelem oldalára áU, § latr.hoza a "kuruc"
Pcst vármegyét úgv, ho8./ a megye négy járá§ábó] }rjrom: a váci, kecskeméti
as Solti járás a klrucok fenrrbltósága aLá kerül, ahol :r császárhű rerúletekei,

telepiiléseker-§jlycmektekinthetőaFortet_tulajdclrrHaraszrys-nlódst,
pusííl]jk,kifos:tják, lilélik. (Ez negmutatkozik abban is, hogy

reseD

FoLstnerr a kutuc negye meglos,tia ,aEyonátóL,

a5

íöldbiftokaira

a

kuruc

vlír

ne3ye vezefíji, DaLlas Ferenc és Daruas Mihály ielentenek he irényt
E,en kirérő ltrlD - visszatérve a ]radie§ernénvchc , a gvors kuruc előrc,

nyomulás ]70] ijszóD meg.kid
: |,:

a

Duna vonalánál,

s ]r,ir

akövetke?ő

,/a",,.1,

" /-,,.

évekbcD

,l.|/,",,

P6l ,tg]ének

_

a

Rrjú.nailbló áEhlí iaején, !ígE c56.ón wú4 ndlddó
panL a biibt har.Iíán d " @Li
íóujén f!k5!l1

telillen.

l]dítld

írjra neg újLa találkozunL e vonal árrorésére, íts:nkításáíairánylló kuruc
kísérlerelle1,azok csak időleges sikereket hoznak. Ugy,jnakkor a ftontvc]naLba kerül Pest Lleg}e - főleg a Csepel,szigcti Duna,,íg kómyékc ,, ,: cgymást
kovető évek harcai során lakosstigában végleg íelőrlődik. Vonatko?ik cZ külö,
nóSen Dunaharaytira, mely hadás:atilng talán a Legs:erencsétlcnebb pcuton
felazik. lrt kezdődik trgyarris aZ á vógig cs.iszáli kézen narádó tcrület, mclyct
Le-benyargalnak ugym a kuruc porryázók, ho8y Buda és Pest védclmét zak,
1assák, de tanósan nár nen szállnak mcg,5 neLy ugyanákkor:r csás,áriakó

sen, aklk hiányos katonaj erejük niatt s?intén nem rcndezkednck bc
,/1;

",,,,

n

.

/

".

",,l"

l;..

]]]

tartósan Haravrin, Úgy a csáslári negye és a Lutuc ülegye kózé kcriili
a:ok, akiket Buda tarrcisan neln log.ird be laLái kaizé,
tel]esen S?érs,óródnak, elnerrekLllnek, Ez a szétszcircid:is, úgy tűnik, kcvésbé
vonarkozik ar egyhá?i s,enéLyekre, lLyen, Burtára, illcve a császári ké:en
maredó pili§i járásba Lnenekúlr é§ ott Lrcíogadott Flarff,ti közelélreD Daladó
egyháZi szenély:l fallL plébánosa. Ő LcDdlreD nePőrzi a relepúlés 1695 ó!a
veeretr, és :r plébánián na is lelleLhető kereüreléSi, há?asságkijLési, remetési
könyveit, s e:ekkcl visszarér m.rjd Haras,tiE, aLnikorvégerérakuruc háboril,
A láko§ság döntij töblrsége, a Vorstcr (FoISter) áltaL berelepírett német c§.]l1i_
dok, aza: az első nónierajkú beielepiiltek azoDban ekkorla jóréS?r elíínne](,
Au egyházi anyakönyvekben egószen más nevekke] taláLkoalnk a kuruc
időszak után (17il-tőL), nint irz ló95-170] kózti néhány évLen,lú)
M]ndez s.orosan összefügg a kuruc rendelkezéseklrel, melyek kő,i ralálunk
oLyát i§, minl Barkóczy Ferencnck, a DLLna-Tis,a kO;e 1706, ér.i klruc
parancsnokír:rk rencle]eléí:"a.bui&i, besti ... ellenségekBk MgJóbb rnéíték,
ben í)aló meEsrcíétiltásúaés a.on köm,\ékben lE!ő trcbséykbol alon elranséltez
be.támi s1o/.o,1 lakasak áLful wLó kémséEi elhőéttdtásáMk ol"íáí. siúLJégelne].
Liljuk azqn kól.i)ékbeli hebségek t , minden eziaEi úkúnónlakkal s naiuijc,kltal
eu^ben , alszáLaíami , úlq , ho31 al clltnség nég mét'c;ldnlile Ls :jelluninémű lalas,
embeícket és írl@nwtJL llt a llllasson !ú
Ez egyértelnűen a háborírk ide]én grak.an ncgtaLálható íelégetett fóld
taktilája, S,envedő alür]ai közé eiúttal nzonban reLepülésiink is hozzátal
tozLk, Llely pontosan ezeD elpls:tíral ó hará.zónába e§ik, s isnételten
(yeLeDcsére csak időlegesen) "locum tenensé" - elha$rott helLyé ,álik,

HaESíi Lakosai, mirmiDi

.
'

SŰrijját"l"píté, koro
Azt az időszakor, meLy a kuruc kori a: 1?1], évj suatnáíi békckötés LL]:án
követi, s nintegy lél ówá,a.lig tarr íolyarn.irlos berelepiilésekkel. a

tólténetírás gyaklan áz ors,ág újjáte]epüLé§e konínak nevezi, s számos Pest
nie8yei feldolgo:ás is ily i.lőszakkénr rá.gy:rljá. (llycn pélclául a Pest negyei
LevéLtár Tanulmányok Pesi megye núltjából cín]ííkljn}ryélren Pet.óczi
Sándor: Pe§t megF íljjárelepülése 17l1,L760 cíníítalulmánva, nelyből a
rovábbiak §orán tiilrbs:ör is idézünk.)
Ez ai oka annak. hosy ]eLen feje,eriinkbcn Dunaharaszti vonarkozásában
is kl]Lön idő§lakként nutarjuk be ezen, lónyegébeD MáriaTerézia ílÁélirendeletéig rer]edő idő§zakot, ánnáL is inkább, ncrt Pcst ncgyéhe: hasoDlóan
ekkor kap Hara§zri vó8legesen - nagyobb lószt , új, állancló 1akoságor. Hogy
''1',.,.,,/nd.).:n: ,;'.r:

/'.\./

| ,i:-,/

j:L!i!9. !: crci]|tlj ltj9i-lren l]eteLe]]i]lijlke|. irla \.natkoaía! i.ler]Dk
hLrnlork \,1ut r plillrúiii anrakirr!\,ek né\ in]eri n!trat]a. 1úébenl.i:tr,san ncnr, L.lir nlllr: kr:án,a. hó!1 k.:ij]ijL, fijnninl .: l{i9j és liij k.:li
hams:ti ]ekoí]k lo:ill L JIln ír!és:el]k. |r}rl! j;sll te]l nr;,lc hjhorL]s esl
tendőt, Je h!!r r.'lllL i-. ereJeti Jrkll.:1vi]]llc hílrr] linj(k \ iss]., b]:.n\ li.
Lan \1Lnrlenesenc tulnunl kel], tlncv e R,íló.;l \.:ltt. l:iblJrjll]!rcl]l
c:

k(]!etij eLsi' ti:ti:.nL]L évl]en .]j.J. iltt lcnJkí\!] nagv r ílukfuíció a lob_
l.á!l.k k.Iében, ikik e l.j, \:|i:i,] \]l:ij h,ildn i\ti:cJab.n 5:r!aLlon, srntc
akrdá]tnL:nuL mehetnel ihhó] ! li:]]Jc,íl|h!:, lkrhc: akrrnak, s.,lnck i. c
]orukk]L U ta]]bLt ! !].l.ágri,k l;:J l,íg] ór.lckr L r rLrJ,lloll r]1r , nrl t i ltr ].il o:
.:okj-., ho!] e$-cll ú] |ele]e!!lai ] avL! (kilLl'.ldrijl lrlij ó.rlg) eJ,jnenle$élet és nibl. nás keJ\.:] l(ir!t ri aL\.: li] i.jLJcsullnr:1], l]: l:t r; lclcll
ti, h\-]!! e]rl,eg\,]o$íql,.s.lij.1, ]la ]itrlnik ].iJrrenLlllcs a\c], ni]g},]|,I)
Dehé:sé!Ékné]kúLDás i.]dcnir}rr: n]Ch(t. alro] úlb,],1 a]rc:n] k*;1l r kedr

r

r,e:üén!elel ]Lr, narron s:lb.lL] k!.lt.i:Lilli]il ].}].tajs(lcrk c\ik i: ]ilJ-i§
é\eki! í]Lnak ienn. Ekk.íi n]i..:i!i.. Dlk n !]Jtr!J knIlij:ésre !ltr]ilki,ri
s:]i.í]!,]l és lrerlei lenJelLe]d§cl,
I1iidene-.eltÉ Dunahln,:ti ú]j.jtl .!úla.c ! kuru( l.,r !t|ir] |ig)m ].,jan
jneqkÉ:JíjJ]k,s eDnel leglLlrt,l.r]:b bL:oLrritékr, hogt, 1]l1 lú]]u,rj]:,all ;llir
]ne!]nilLli: e!|há:i .n!trkij.lrt|:.la. a teL.|ilé,.n, s cgr rörLJ óLc
]rnélÉllenliií]l,]:rúrl H:lrs;tL cl,ő t(!!k i.liíi:ak utjil |ló]],n]o.írJl.
Khenreln]úl]er Pli.iJr íj:t]{ | n.r.\,cl is. l.fu e:útraL m,1I.5nk kít a\ i!, mi!.l
l;lj.l.in r 6s:ilél ereJ{i !:cr:.t.sh!i:.ibn, ' 1Iogl c: clr|át rgós:igr
:1ll]!,-.lilil. illei,e t.lij;el]t, k(! |n !L 1,jg;- .ss:. ikórcl hú,: ól]g r]llt a IliIljn:,r
éLÉ11]!i|:l i::xl. hi_!! nenl L rLllr,l1,1 alrlc]. mLir llrUi:tnr, .kiIkel ] ó95,ben
i: t]ls]icl.a. i l,_.::a!l.e r.l, ,lrr,ll lillc:cnrk aLlatlurl.
Leher Lltl;alk1,1r a: i;, llrlgl a plr]bjnoscscLc a tll]Jelnn.rk ,r plibin:r
legVulinik - r:ed,,éll,él.en ialrtirü fjLt!:,issal i5 !55:.i!:]g. \.!,.l.j !gva]r].
l].l lolíl.t,rn Hililfi l,]rn]k!!.l ,5 LnDt l]!eD, t I lans:t i ;l..hnlia iclctt ls
ielil<rcletet r!ik.ol .. ..rn rclcls:i[ Lc régLer \1al_!al!Ij:ii:]dr, J]r.l ] kull(
],]i:í\:;lkbin inrj!! is tleglróbiltril Ln.llo!:tinL í,k csitl.cn c,il.:aL,lsen
s]er:clt hir].kiilól. íllJj, alkat nLnolrrak. tgl' lIares;n J bliró L!Ítirt c*lLrlJ
ke:ét]e keri]l. n]elr .rar korj|b!L1 L: s;.L;ctt klscbL. bLrtokri.::t Hlrus:tLn
(1a]9lj-!ilrl Stnr]dki AJftn L.Lrtokras:at), Nrt megs:eL:i a: er:i.; ko:sógct, .lc
}loql nlrlr]k Llrri]l. rrr,1,1 cgvcLiire csak ho]:á\,e-tőleses i.larunk lan. rnilt]
Iitr].lt.]r ..:]k :jll,g],]gon L.íI]tr i:t. i!ítrldeneseüe l.i:ros, 1rogr, 1,- 16-1.an Llr'Lr
r i-liiin.lL].i,1 Hllas:tL ir] f,l1.tlrtok,xa. illetve a Latten.5al,i.] fe]e i
l1rr.r::tr plL11..nlla m]1,1cnkorikequra. rhoql a: a: egrh.ili ]D_í!koD!!.kl.aj1
lr1,1kr,], l lr ínlr]r,
L !}i.eLii}r i Hir;l.:li |la]],nria i]l.tékÉ$éqik()le. 1rír rilasl ncgLnár!,]
nragr: .:ií].!l T.ll. 1]l} ,.n L]]il.]ri tclcpuLés. nreli koL.lb]lan ho::r1 tlltoltt
ós nl.i:

q-""/i.-,,/,

/i.( lj l. /.|l

]]i

(pl. Némedi, Sári, Ócsa, Áporka, ]rereg), átkcrul nás pléLráDiákhoz, de
Harasrri egyháziLág móg í8y is a kö.uer L<ózpontja naracl, parochiála a ker
szons,édos kó,sée lallísi ilányító]., és Haras?ti Dind a kclzeli Soroksálrak,
mind a ko:eli TaLsonynak anyaegyháZá. Ezen két települéS S,üLetési, ]rázassági és ha]á]ozási .datait ]:ovábbra is a Haraszti plélránia alryaki]n\leli, Előbbit,

] 74]-jg, utóbbit, Taksmyt l782-ig.1]]'A háromköz§éget,
ahogy.ld
soroksjíól szóló köny\, írja: "lellipásrrón s:€nibontból a Hafisztlbffi lé!ő
Fdíókia LíLta el, &.az a lLsdfiapi islcnhsltelel dlarr ínlálk)?tdL a hüúlzdak,

Soroksárr
esy

súíoisánd]. és r,trit§on)ial "1]]]
Maga az, hogy kik élnek ez időbeD Halsztihan, így kiköVetke?tcúető
nagábóL a, egyhá:i anyakijnyvek s,cLnélyi adaraibóL, de van nljs íoráfl.1< is:
d állami adóösszcírások lajsttomli, és a továbbiakban ezeket nutatluk be.
E,en ijsszeíJisok, mert egy-egy ó§szeíráSi alkalonma] családók (cs.rl|ídíők)
sre.inr mutntijk be a teLepijlés rcLjcs (adózáía köreLe,etr) lakosságát, é§ mcrt
róvid időkö:önként (néhány évenlónr) kovetik egymásr, ó§§ieha§onlítisn is
nrLldot adnak, lgy a legelső, ku c kort kóverő, i715-ós ö§§zeírás aLapján
Háraszri laLo§ai, család]ai (csaLádíői) név yerint a kinetkezők:,]1)

Név
kereszt és ezetéknév
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Kír c:rtbcLr a: nquilnuttnlj] a lrstrlrr ralálhrró Léri]ii]| ll(l c!\i.llt,! bL:oL1ltll!]brjrot kíf.nrnnk ]ele:]], A:t. h!!! bil i.]|J],: jlrrlcs, ugvrnrkLoL l: eLetl.tr a\5:cil!it Listán nin.s ].lile iDeü s:et|cl) a ll..r nlr]rtt J: inqtiii11!:
i:,cllaI) s:ar,.]]a: neir hi:t!:, 1ro!1, a: illetii lL:LLórkint la]Llmij!elésbíL él
{l-rhct rp.uos E.) Ehhe:

ti

rrunk ke]l. hl,qy csct.nkat]t - j.ilina]ként. denr

.q!\]gcs.n, a:sel]élet k!:t tart._.ttáI .}il\j. r: L|!ütL ílslalk!:óket s.
l-,:1lL:t. trLijL ran saj E!! ka\ijb|i. e klfl (icnL]aj ó5.:c5ítő t|LbLá:atbai
Hlra::t l:i] l nertl ré::le1.1i. Dat1<úL ]i csr]iJlr is L:r:n L.cLiiL ]_] lob]:ágr
és ]4:!.]](1r !.t]!!j (iLíjlijr ell ítrlck '
Eniíl ítggcdenuL a r,rt,llj:at]iL né8 e!! jele.tij\ ta]lY l5 l.lhaJutó] ]
rag,vo legr r egr on I u l;n tl.ór a; egr es ot,b;gl csr ].í,l]l l,i];.]tt. -{ ] ] telkes
io]]biL!\ ko:ilL kileLlc e!\éltclniíeD D.1.1ós, ecés: tcllc: vagr tnnéL i: to|l:
lijLÚlcL i.íIó lob|á!\,. Je n)jr kllen. a:on j!t]bí$ok ,;:nriu r, lkik a fue!éLhctó$e: csak ninnál]srn cl.:]eDdij íi]l.]l.].ülcttcl ltnJclkenek, 1egfeL]e|b
l

]

]u i.]te]kesek

ligíoni kii]i]nbs(lg.]rail
]i]]. éfi me!!.i.j$:eűás eqés:c. n!ís kap.t

l1,, tckntetl-en a ].l.bí!\o]{
k.l5ií1.1.i,

a kó!.tke:ii, 6 év\el
LnLtat

'"

Bár a ]ol.bágl, de i ::il]Él.ialáJóL \:|iLne D.[i \álrolik snlat, de i b]._
trllnalt:áglk. l 1lbhjgrtcLkek nirLsjg| LgcLr E1rIélre]niien keleseljt, ,r
na.-toL_.l. iliJtenileter bií\.]ij Erre li]jn i ]e!io1$ |él.]á a kéi.]s;:(írj!
L.irljkl] r.nirL.:.' .JII.1lnik i_\s:e]]!\rDlít,isa \1íg lilj-l.en aje,,lgi

s.]rll!:tel L.nó :n és té] iijbL]! loldle] é\ 5 .sfsasDl,i kis:_iLilfaL lendelk.:]k,
!JJi! a: ]i:l-es,]ii:eíríL.iű]a, \'ilnLls llr- csak ]] a: féL kijbli_.s Ii]]Jei
mijrc] és LlÉlt ell_ié!e. k!s:!ilat, s r leqgl:JrgallbDak.;jrnit,ik k.:t sin.:
o]r,an. akulek

9."-l..,".t

l;

k.]Hi]s

t,:]1.1Dé] és 5

}i.a /\l.. /i:1

e!\;(tgD\1 l!s:á]óDál t.].l.]e lenne

Ehhe, hogy a Llai nérrékkel s Lásuk, nekkora e reLület, tuclnunk kell,
ho$ a s:íntóíöldcknéL es},ko! né rőegységként használr po:sonyi kobó1 akko,
ra föI.lteriiletct ielenren, amekkorába egy pozsonvi nérőnyi (62,5] liter)
Dagot retettek, míg a kas.ás rérnéLa "](aszás" egység a. egy enher áLta] egl
nap aLatt ]ekas,álharó íétet]elentertc, További adat á$.ání!áSok 9ernrl 1
po^on},i nérőn),i Leriilet kb, i000,L200 Déga*ógölllyi, aza: kb, eey rnagyat

r r-r - -"|-É ec, l,_;,,, 1,, r,r00, O0l!,.r c',,,)
Georyi Schuszrd bírónak valószínííicgkétszcr szánírandó 28 ülag|ar hold
Degnűvelr fóldje és kb, ó,8 hoLdnak ncgíclcliírótjc volt 1?15,bcn. A kót,
s?d s,ámítaDdó kifEeiéS ill ir..a !taL, hogy cz időbcD He11lszt]n ! íó]deL(et két
nyomásban Díívelték,azaz évenkéDt a s,.iDtóföldclJck cslk cgík íelór vcrcr,
|dr

rék be nagsaL, níg a in:jsik ielét pilrcitctték, dc a, adózraii§i ósszeíi:isoloá1
áz egy (l-síj) nyomá§nyi tedilcrct vctték ala}.ul eZ adóztat.ísb.li, s í$, készült

Magáhol az adaLi:elvéreleülcz mind 1715,bcn. n)ind 1720/21,ben i.rtü
uotr még egv lövidebb §zövegcs lcír.is is a rclepiilés ,íltal,ínos- .rdóügyi §zentonthóL érdekes . vis]onya]óL, ilieLy a íalLL LeDdc:ődósólc utrl, l]y jclenség a:
is, ]rogy Harsztinak eZ ]diíben s:üLctik ncg clső isncrt lccsétje. Ezen pecsét
- rnelyer csupárr har évig használDak - viszonylag egys:eríi, az állított ovrilis
vonelb(iL kjnö\,ő három reAas?ál, niely kó,ú1 kei]:ő a két yélsaíVéhe hajlik.
A lecsélel iünerelelnk s;erint L7]2-rő1 hasznáLják. Elsőkénr egy, a Pesr
Megyei LeVéltárban tal.ilható, 1727, novenber 1].án kelt ]nt nata inurilia
okrnányon lelhető íel, s crcdeti nérete 14xl8 nrm.lli]

Az

172O-m oszeíLáshoz hasonló, rlc jóval
rés:lereseLbe1 ralálkolrnk nyolc éwcl ké,

sőbb, ]728-ban, Ekkor Llár kcucli kihe,
lelniaz oN,á8 e törók, najrl a kunic kori
hábolús pus,tíráSokat, S egv orszáAos)
nindenúíazonos kérdőpontok szelinri

"adói\9eírás" tl]ftDik, iLjólagosaD fe1s.roLva az ekkori adóuó csaLádok csa]ádfőinek neveii é§ a család ]ogá]lásár, S ezen

belüLi rangjjt is. Azal már kuLon csopor|osílva jelöliL, hogy jobbágy, hj:as 6etléí
vngy h:].árlan ?sel]é. c$Ládrólvan-e szó, s

D,ndw6li
l72z.23

a]ső

,cl:éti

Lúl hArúlrik

éDékelhető és 1e8réylere§ebb,

]il

külön sonlják fel az egyéb .dóíjzerésre
kórele:hclaí s.ernélyekel, valam]nt a
telepüLés áLtaLános gazda§ígi irdaririt is,

A

továbbiaLban,

nerr a: a

legjobban

.::/.,,,1j".,,,l, /il.. /í.a /l:1
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L]ll)I]M N NE xÁ R1.1^,t,
Ccnetrli [orvndem Can,.nttl.
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^
1 _Iunii,
íimi
m,lleljnli,'ícFtinrc;icleNndl,in
rlfi Lvisecmi
^,]e.fi
^in, LlheEmReqi;nrqili ci,
vjrlrcm poibnlenrcln ,ndr&o, & .óntnruabvü
jn p.?r.n. l!fqué ft l.bnto,
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conclufi.
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Lhm

P

ct6cnr

A,rI o,
q úúqu.lol,ciló, & n6ul
iílr u §dsrcEnmne rLnftű.td

üno,

nimd

hEdlE.,h hcd R@l foldírunpü;,
PlruiG úd.m mft$\ adnü &lj4Eilloé
n.! úB,d.-t{,ih.-úuliiR.fi
,íü,Ps.
o4 <nm.nril]io.
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ti ],l \:_]!].J rl:rir,i jl
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PFfuóniO.Da
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ll i l,,];!.J j]l!l

A kért arlatok L.:úl ! jol.bás_!.k!a roDtrtko:ó .j:::círjs í,lilii ]
ki]letke:ijk| A 1lbblig,lok ve:eték és keles:tncve; orokös laqr s:lllr.lon
Li.Ltn:kL]Jíj jol]bligl-.i a lakott, ilLetre pus:ta telkek 5:únri, n.l4sali; !!}Jna;on kenr,éren ólij {iili., Llletve n kiLD é]ő as s:ori&] ii]l,]mín,eli-i in]k;

I. nyonásbeli tarto:ékíöidek mérős:ám s:erint| D.ni !||ljkj]t. filogtl|is

ioLJck nrélin:án s:ÉlntI l..las:ftelkek tartlraktijld].], i]].t\ e
iol.bágroknak au.ne..1.tt iLLo.]iá]s !a!! .utiáLis i.,1Jekl 1'ölJil,al j]ral
mrl,-.Lnnk ter,nraLtott olrbáll,tóldek nrérijben l |us:tákon íck\ij lJr(,:(l]{lóLlek] a teLekhc: .setl]L. irtáStóLlel mélől.en, tLleíe ral.k \:.k(lr]:j ]
s]elinll é\ enkéDt \i]rásítotr é-. ie],-.i:t.]tl lérek s:ekéIs:.nn r.crúrli J\.rfuik
nele:er. téLi L.!.Lij, ]u kásláL].ik. üélirbeni teLekh.:.,atoLt 5:ii]ijk k.|js,,i
né]kLLl has:n:iLt

;:elinrl neLa tiIt!:al, Jc.t lol.]-.ág,ok salát

.v,",,.t-".,1,

'.L

}yl ii../

s:aí]ijL

ka!,i!,]k,:.r].l] rij.nnai

iiltetett srőlólr á kapások wílna s a srabadságnak még Le ncLn töLtött
s?elint] kereskedés {orintben; ip.lrű,éS folinrb,n
Ezen Lovarok kö?ii1 teLepüIéscDként ternréSzets,€űlcg

,,,

volták,

évei

nen nindeAliL(

,, I l,i-rl - l ,rLn .a ,1 r.|r"| , ,p,r-*r
de rijrléncti 9empontlról e § jellenEő, meLy rovatoknál

ell-|l er
nincs !dá]:
neln taláLható e, időben a rovntokban a

teLepüLésünkiln, azaz mi a., ani
kérdezerlek kö:iil Ha.asztin, ez yinrén tijrténeti foüás, íEy nincs öIökös
,., ,],| ,",, , r, ,, ot , ,l-bag ,, ?,e ,- d 1lo ] ,
o J,

",

jolr-

l -

á7t is jelenli, utó]rbiak nenrég teLepüLtek a kózségbe, (A] iirókós jo]rlrá8y
ki]:éteL ez időben Ié8rő1 irt L:rkó, nái a tö.ök idó'kben is a faluban, a biftokon
élt jot]bágyokal jele,,) Nilrcs a teLepüLésen puwta, elliagyon pal lagíold sem,
vagy a |öldenlrik álúl maguknak fenntartott 1obbágl.fold, avamaL< lcveuet
téLi legelő, Nincs vánrottcvaí (adórratbaró) kereskedés, és iparűzésscl is csak

Schujs,ter Ferenc, aki takácskenr s dolgoik, és
ketserét ó lorintra lflor.:Dcre: ekkori ezüsaéD' ]:akSáI]ák,
Eiek ltjll a tálrlá:it tónyLe8es, a közsógct érit]]:ő (aláhúiá§al is kicnelt)
adatei] Egyrés,t abesoroLás yelinr kik njobbá8rok és kik a Zsellérek, násréSzt
e csoporrokon bcliil név szclint kik a faLu ckkori 1akói, mekkoía ldlddel lendelkeznek. l. nyomásbeLi tanozékfoldek mérőyám yerint, rérek fekészám
gerhr, újoman iilterert s:ől6'k a kap,ísok yána s a szabadságnak (adónenres§égnek) még le nem töltörr évei s,erint, vaLanrinl ncgjcgyzés ro\.at, Ezek
egy johbágy löglalko]ik,

a követ]<ező kéPet muraiják:

].\al

.:l",.,t.,,,.,l, )//| /\..

l:^./

Fóld nagysága Rét nagyságá

HáilJános

1

s:ólő adatai
]. nrég ] év

]Z

1

], még 1 év

Ki.sb.ajn Mih:ily

|2

1

]. mé! 1 é!

Krausz cIi§p,j.

lZ
i0

Hé, Mátyás

1

], n]é8 1 év

1

], mé8 1 év

ó

l

], még 1 éV

9

1

), rnég 1 év

oóg ]

ív

8

1

_],

Kox Mátyás
MárJánós

6

1

], még 1 év

6

1

.], mé8 1

Srok dáú

5

1

], még 1 év

5

1

.], mé8 1 év

Mi]lcr Krisló{

6

1

J, nré8 1 év

ó

1

], még 1

4

1

], még 1 év

5

1

8

1

.|:/

9

l

6

1

\.l
"".r..,,"/, i,:(. / ,|:1

év

éV

], még L év
], míg 1 év
_],
_],

még L év
még 1 óv

,.l

Kó,etke.nek a :sellérek, kiknok há.!t és némi tarto.éklöldjúk lan
Taikcr Godcfrid

1

Doldner ]ános
KLó, Milrály

l

l

nég l éV
], Dég 1 év
], nég 1 év

1

], még 1 év

Sr.]rk Mátyás

Pim Gáspár
Sorh János Győrg,
Piclrc]c Gvirre!

Rinná! Gyól8}

Ri:

PáL

Kaldiniker MárIás

l
l
l

.],

3, még l év
3, még 1 év
.J,

még l

év

z

3, mée l év

]

3, mée 1

)
)
)

], mé8 1 év
3, még 1 év

2

3, még 1 év

L5

], mé8 1 é!
], nié3 1 é!

z

3, még ] év

Kn

1

.], még 1 úv

)

i,5
Maá. Gás!ál

_],

még 1 év

], még 1 év

1,5

3, Dég 1 év

1.5

J, Dég l óv
], nég i év

3
1

1dint

a!

Lúlprecht Mihálv
ner Gyórgy

ó

], Dég 1 év
], még 1 év

KaL.linicker BokLi?sár

1

|ai] Jakáb

Z

3, méA i év

1.5

), még l év

1,5

], móe

1

Ká]dinlcker Gvörg],

szillLén:i

l

),

Lébl ]ó^eí

2

]l:

1

ér

], mée l év

], még l év

Z

], mé8 1 év
], mé8 1 év
], még 1 év

1

], nég 1 év

1

], né8 1

2

Langh Cás!ár

], még 1 av

7

é!

|11,..ta,a,:1,: /], |\.l. li ./

Kóyctke:nek a há;

és

l

tarto:íkfóldek nélküli :sellérek

a!i[!\
r
'{li
',
S:a];in .Jl]n

I|s:rr:ll

sl,rk

ka|í il

E:el Glial]l

keLe*

Kla.:er]án.!
LalgLj.i:sel

krnrc:llrct

líblá:it. neh !-:c.en 6: _.:ai.ld.n kolti]:'t.di' r.sriLLili lobbjg.!r:]r és:sel^
lén uo] liL lentLcl ,:inDt, üát ].n,il rende:encbL. vrsullirrr nllLaL l.e.
n]inl3 l1. i]].§,( 3 arrcL klLábl.r. 1i]5 liLetr. ]i]0. (ir ij.\:eirlír-.k E:en
|eli]l .: e]sii jÉLLe!:ct.ssé!, ho$ m.st Dál hetárca,ttán luli])]\ j l]k . ],-.hl]í!1.
i nén]i rello:ékfirllJ.] Ien.le]ke:ij ]rá],ls:sel]él és a h:l.n.]]lijli .ú].srelen
:seLlél. ]\ náso.tik, hogr, nncsenek knrgnlan 8tr:.leg (]!'l kobli]n ieliili) és
elősen s:egénl, ]oL.bágtok, raLamurt a rren elkuloníten rr]tclbiíl eg)séles
n]ér.e s:erhr tés7eslllnek i ].l]|á!! ].,gál]ásúak é5 x i.lk]r ]lgj]]j.úlL
(U,óhl.]ák i ].bbá8fnik ]ín_r ]ereLőecIséc ielél ]<a|]ák,)
L]]. é\ r] nrál i btto-r nrellele]]e.lés ]ele, hogr eg1 lií:as:sellil kl,ótcl|rr
\:il]ijr i; lele|itetrek ellFéles ni,!rrá!l].n, l] e teLepítés lalós:íLrűlcg J,i
é!\elk.rábL.aD r.]ItaDt, efe lttrL, 1!.gI még-a bilót Les::nnít\!, ]i .]l e k.r
l]an L iiLiln Ln.[t.s(!. ls \ an - es_lséresen ] é\ i: aJó:,n 5:cI! |o| i j hól hi n 1.

.\ ríblá:it ma! .!]

nn,ábl.t él|leke$ége! t,lbh:at

tigi r.lalhió

i]ss:esnés, mehDek ró né]ráD_! nn,.ta oss:ehisonlítájlu r, nl],l,rr :lJ olr

rerhen, horr, _.:.[i.:!Jaih.:

!isul_liNa

nrilr. je]Le9ii tclctiilas

új s;ólők
jobbágy

8

Szcnt,14iknis

.|1:,,nlaL:t, a'// / lll

,/,::1

(:

tekn.

t]i-rherl

A: összchasoDlítás érdckességei:nlíg Hnrásztn és Taksonyban vaLnneDr.
nvi jobbágy szlLradon költözködő,
auaz a Rrlkóczi vezetre sr.badsághnr. után
új telepes j.bbá8],ként ka]1]:i]zötl rr íáluba, addig Alsónénedin és Szen.Miklósón Llár korábban is ugvan]ft élr o!ókös jobbágyokkál is találkou unk.

Másik óLdekeség: Haras,tin és kisebb nérlékbenTaksorrvLan is van
1övcdclcn iparűrésbíjl,a másik kót telepú]ésen ipnrból s?ánnani jövedeLcn,
nel ncn ]:alálkoa].I(, A hamrirdik niurató: Haus]ti mée Lnindig tartjá koíibbi rangját, vaLamilel népesebb, ntint a siomszéd rclepiilések.

K*kfréíijárás _ Éa,sdr (}la.szlhy) p§s'.
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Ekkora mír lendezerrebbé váLt a reLepiilés belsíj élete i5 a{ltal, hogy
neni csupán bírót, de hjrom esküdter is rirljlLrnk, a,az kiéPüLóben virn e
telepúlés legalsóbb §:intű iiniga,gatá§a, Ugtanennek egy Llrisik jcLe, hog1
ennek fú8gvéIyébenklp új címcrcs pccsótct,.l ía]!, mel_1 azr az elkövctkcuő
időLren tóbb Lntrrt 100

ívcn kerewtül hasaúlja, Ezen

új cínrer (pecsét) 1eírásá

KóriEt: Si8illum Pngi Haraszti 1?29.
Leírás: Vonal áltaL gyííííbe
íoglalt korirat által határoLt

L<erek nezőben, cSú.
csos ralpiL. Négyes paj:s első nezőjéLen leveles s:őliífiiú, inásodik me:ő]éLen

ekevas, harnadil nczőjóben csoLowlya, negycclik n]e:ij]ében há.om
galronaMá1. A sEak hclvén háron orsó, a Pajzs köriil stilizilt sisákrakaró, A
pecsét (cíneL) kelctkczéséDekidejét a benne ío81ált óvvárn
eLajször

núra!a, llaroD

a Pest Megyci Lcvéltár RatioDes pelceptolalcs 17l5l]6 ilatcsopolt,

ban taLálkozturrk

a

pccsótie1, nelynek néreie ]6 mn,

A|

17

Hdfuqn .ímn lJ?.\lkn
29nől 1856,i.!. h^ják k.l\é."!hnú

]Vlindezek ös§zefu8gnek arza], 1rogy ekkor rnár roLb miDr tí? óvc Hara9ti
(Ftaraszthy) possesió báró Lraíerl Antal Ferdinánd brroka, előbb zrilogjogon, najd sajár tulajdonként, s a Laíferr család épp irr, Harasztiban építiki
(egyik) állandó lakóhelyét, EIőbb egy szerényebb, najl] kés.jblr jelentősebb
na8yságíL földesúrj épülerei (kúri:]t).
Ivlagtrk a Lalíerrek etedetiLeg nent m.lgyár Deme§ek, s csak a kuruc kor utrin
jonnek hazánkba, és nyemek itt nemességet, Ezel kapcsolatbm a Magyal
or5?ág

ncnes csaláLlaj cúnű almanach a kovetke:ijkben kózli adataikát,'''r

.J:,,,,,,i).,

t,,l:a

//(

t

/,L l. /:n:./

|]ultes lal.]rk éPiiLet.

]].íá]ürák.

á

]]tó láüat.i,

{: tcni
L]

ironiLo]<:e r

n\\:c\ rr\ílLi:rit LjtrlakLtonlik, rLLetve

].i.b s:án]\ olrlalrin erederi riljeítlnlrílísó. kilkcrctcs barok]r

A:

u.l\ ari

h.,nl.rEat 1ri]:érri:irlit]a kat olJrláho: homlLi nl

eL

.s!dak.]:ik a kél \:írn!. A ko:é|en ílló |iajkclctcs ljtrj ielen di;:es ki;kereres
nl,ilás, Beisó 3 Li_.:éFsij Daqltere.] kijboLtotrarG. l8. s:á:3.1] tilie§(ii
nl,omii!.l, t].\in]l}Éi bllt.:anr l] uJllri be]áIat Dirgijilielij.s.n.k ]\ A:
a+r]et ihí l.,]li.tr,1l |nrce taLáLh.ló
NlnJehhe:ih]\,rrili:lcíIás.nlí\ijlho::,itehetlennl.h,l!rr rJr:.li anra_
!,! s]]án]i] kaj és lé!l! váLrá]róló sLrok]:al, s a ki]iilid\i! ecrtillL tt]!Ln.
.!a.]cn 3l)t,i I.!t.s.§ h.!nolr ielhi.rrijl.n!ivaL késaLlt n]iLtenéle;é!,

l,,,l,-_,ll

évir. Elki. ugllnis á r,é]erlen rr,hljn e]i'kerl]r cgl
hein]ó lli|.,n,.!il(i] ótíté_rii iillé\: ir plcálDesteli hi\ilal (ü:l.őljl 15].]
.]L.li]é|(i]elél,.., kór.tleDúL a későbt ófiiLt tíj-Ltlis:ertíl 1]]eLLe1l. nrel}.:,,
Hehliilé.eli En)]ikljr aa]nnal b]rlokbn ls fett niDt !élhelően n]é. i] e:ii
L3íÉl1.1ljr]jri] is ki..ib]]aD é|iill illré5:t. E:en faLtés: e!|é|lénleg\ 5 ln!:t§
l:é]..s is Lh .+a nriieí hoss:ú, nlrlon f.rstlq (9Lr .D lasrrgsil]L]) irllll lé::Lllt
é|niÉlré\:e,t]!il ln])b]]lF - hne\ ] lgí Da!l,ol]l]. i!!\.. réli +i]l(t al(:ik.
1!ellrr i]:i!t].]1 .:.IaDlehl. Iii]|.jc ltt lolíl]tin nen r]:svl]1re]r nLcq i;
nen l errL,k íilrrlcllilc - aIl.r lcrúlt lan1,, nr]ktT e:c !i]ijlct]a::t. ir.h€t 1l:
e.\l..j i.ij.,. urt.n:ilen.eln has:nliLt (1rÉl k]..t]|j ]üirc.jnhLn í]lt L..nnÉ]
renJiir.isl lLllrl il]]ít.ttek í1 ELkor Jeúl. ki, ho!! d? cgi.; rolt 1akislr
!eiis:n]iiie! .: !r:5.je i krstél\ ho: tnfio:ó nrelléké]]i]leiki.t .gv.tlcn !i.ül.t.!l.ég, lenJLniji l.L:lag faLalkll. L:ci érn]]el lés] n]iri m.jr tel]c§crl:lt!L!kuit. nl,Jein]:i]ól.]ll. rr.]rrjanrkl];rn ! hchi leDdólórs nllltn: §:.lgjl!n hc_
ilis!!.].kcl. :ilkj|lil, stb, Eredcti lilleporl.in .9l|ín l Hel.)(\rúrr.ü
En]lékl:ir:j]t!l-biúokba feit cgl.tl.i],5 néler ho..ej és ].] nlitrr::ilc.
eev].ori hr]rl.,g mara.lt neg, llllur.k minJléí!lt]ir]l]n.l b.üoure jcllen:.í
ijnjklt tllr]lLlnk. E;ckki]:ii] ir: ulc:il! Dé:ő be !.n t|rlitr !. Jl ú_Hi, hlsl l.e]ulrr'íl ]óL Litható !: egl,k.ri li]L.b5rorós iéikólí\ e\ t](,lt.,:tjl. ralannt _ és e: e
j]e]v]ig lcgliíirL. liik3sági _ ;r hátsil íalrés:|ear.l]j]lrlk kót ].§.L.lr lóít]két is.
t:ek úagassliga kb. cgl néIer, uahséle )i cn. is ,:gvcnlónt ó0 cnr.:éLesek.
Hogv nih .all s..lgliLtak ea]k cglkol. na mlir Ltlclíth.t.tl.n, blir nall,et és
nar!.t é|kasleti !la|enrbt..l .s\aiinl n.gtckDtcttak, .le 1.i:tlsat nenl
n]Jtik nurdani, üi Lehetctt c luLkél egr]<o.i r.nJ.]teIé!e \,ía e:en é|i]_
l.tri:s: a tóLe ]a néteíet!LjLható Hetl,i_.rt(i].ll ELnL'klál rédeLne álatr ill.
.'s cgr' kú]ón á] emléLt.llh.r; talt.ió é|ítú5:.tl1.1lk!iát ké!e:.]L! lLllJ
.s.tkénl, horl eióblr lélelii]t ! He]lrir.léneri EnLakt,ú (i!L!nú:euD), r GaL
clt,n] jóú h.::á ]reLrlt iu]clr nú:euú]!.!egk!:nt !: Lr. b.Nlt,ln ll é\
bi.nc11 irLumú:eufu.i lil,,!!tó,i]tel fue!leltlll].lij "ko:óplorl' ílLLés:'
n)tlák s:inlón .r: 19tl

v"""l,-*,.,t

_c5

//a. J|/l /.:!/

d:

L,ölplai íalla| a He^fuúfuti EnLíktiíbm
6m.tLn rel]glteBii, m ,ií'nLrítha\júk ut kjfuLL.aEl

Visszatérve a Lalíertokra, Haraszti birroklrávétele utáD nen csupán helyi
lrirtokoskénr \.iselkedtck, hanen a kijzség é§ a: cgyház telies patronrrsakenr
m. Ugl, a Laffertek nevóhez ffj,ődik Haraszri tiirök idők utáni első kőremp1oLnának felépítése,Ehhcz hozátanolik, hogy a possessio eL§ő, náf Mát],1is
korában is 1étezen remplona, nelyer a XV]t, századi, egyházrörténeti szempontLó1 nagyon lontos Pongrác-féle Érl(épek§ jele?tek, .l török idotben
elpus,tulr, 1?02-ben náL roniokban heveit, úgyhogy a hívck a XVIL vá,ad
végénnál nem ezt, haDeni egy Vorsrer KrisrófáLtál szent K.istóftis,telerére

építeíkisebb ía tcnplonot hsznáLák, Ennck felváltására építettéka
LalíeltL]k az ú], nagy kőtenplomor a Duna,parton Neponl&i Szent JánoS
tiszteLetére, E renlplon (bár a küIönbözaí íorrások egv,két évDyi elréré§t
nutatnak) 1?16-18 közt épiilr, § aZ egyh.íZtörtéDeti iratok szerint l719-hen
Althann \,í. Frigyes váci

púSpök avatta ícl.1rlj

lelctkezeía miíenlék jelle8íí,na iS neglévő, a] 1990-es éVekbe. íestaurált Ncponuki Szent Járos Szolrol is, ]raras,ri egyetlen, hileles
Ez idijben

műeinléld<ónl nyilvánrarlott szobra, nelyet felirara Szerint 1716-ban állíttatott bj.ó L.lfelt Ferdnánd, és a katoliklLs tempLom előir álLt,ll;]

Ezen leíiások egyLen azt is jclzik, ho8} végiil is a Lalíeltok Harasuril
válas:roirjk a család legíontosabb 1akóhelJ,éiil, amáL is inkáLb, merr a ll,
jdejében tijrtént Dép§lámláLá§, illerve közsésosszeírás Harás,rin na]d
lóZsef
lrasági lr](óépüLctlől is szól
.9.-"

",l..,

,..

t,

/ia'|

|v(

/..../

Egyclőre ij1l]Ilan ne UgorjunL ih mes:ire, ]tíaLarllLrnk ! 3n.rs, +a-es
avck6cn. rl]kor e nál i,lé:etl ]i-:s-is i]ss:eúás, p.nt6J]]L.!r1 i]\\:eír:í$k
(ko:c1 p:irhl:lnl* anlDgrrll kéi ii§s:eúás is ri]llénr ]i]s-]]al, .g\ ir.::ír.s
regDicolá , ar.gl me!}e] d]cil]s irss:eírás) ;l:( ]el:ik. ho§ Herá.íl ! ki]]n\ér

egrik 1egnagv|bb le]e|ii]i!., b.n hkú - ]ilog} i] i-káí]s - gnahsíli
hei1,:etLrket Los.lIntak !Nt!lv:nl J }rló,.]go,q]í] s]rrLnakka1 igiekc;tcI
aJó]ukat cso]ikcnteni.

Ú§
bL

á tclcpij]é§ l.kójl. j.t]bLjg!.rit al \:crnl1 ]\ ti]]\i,roln líblá:trt Lltán t.\,íL,
Lnl'.úLj.]i,kénre le]e|il]is rJó:ó nérts,l'sL]ril] .: rl.jt l iikai .L\ aJut]uk] ''

ail.Ei.r Jnno\ G\l}! ,- §.j /ólí !'riő njg di tlr.ü] rm til, ]iíj ] 5a lonnl.j |t l.m , ]id nill m.rilrlJii
\ lln rIlliüü,li t.n1 .|.li]- I n.i.\ t'\ lnasiúfu], .1 ilrd;s soiir Jcnnrrrt;i.lrh líriil
'

1.1t]l

.{ ni.:liin!_\ t.r.J.t! jl

ija

]ir.

\onrllrrlrltr:rt]i:sJ,jil,ti.J.itjh,rlatjalantrr.kJrlslar]JsJrmqgrrclrtrilr:-

1L.lhli .l :n.ult un;sanlt.
T.llili i]ir j ]l]ili.i ]L i tló liJ.rlt]. 5iinrdn luci.n.I
l'dt .{] Tr(r].iir l1lkió! l]!lií lt]il]nr. sí]i. l,]lnn |atr Enn.t lt.lrn.il Lin],l
Plrrür]_1.r

F..lrllúnc mo/rrír .$ íl!]!ln ilrr ll].li! i]ííjaa ]..fji.l. ]; irlry,n,li

siant&lűL Á tlasiar..íÁ nin.j.n.lt,'

ElI

fu\,ál]bi, 17]! LliccrnbcrúL.őL s:rimra:ó ior..is nrér eg_! tov:ib]]i Lnal-

m.51 is emLít, e;úttll S:igeth-S:ent,VIik]ars

'/]ilíll, kilel

Hrrral:ri|an

ul

io[.nalv|ljl]in:

I

malml"

\lrs:arórrc ugvlnr:sal a: l,'-]S,lr i]55:círj5ri. a líblá:atokat k.rvctijcn
meg-ierr:ós.k.il \:ó ll!tt.gl lill.r]fuo\ ].í.is r kit,etke:ő klrgi.;íti,cLrt
Két letajbc rlnrr;lk .r:ty!

!

|o\sc$!] r:.nrtóíijl,]jei. leh,áLtle srokt,ik a]k.t
|eletni, t.lnrókó|ességiil ii§:c\cr) ] t!i, !m.nn.!i1 . nllYika Lnutnt.
FoLlje honokos i. lc.lLakct].D, ajs;i l.ta5 ah 1].]ron\:.r. tevas:i ,etés al,'L
egls:er ke11 hat ii].ij]I.l s;,n]tanL, íLgthogr c:_l |o::illri nréri-i ijs:i s!]].Lre

"-,,r1

Ennek érrék. nl!.l vcgl.., kri;cpcs t'orqalon c.ctJLl 5J, ! lalas:ié ]i:.]éLli!,

vtnck

!(f,'.,n!i néIi' ternaíkal.c!
ségiiek, el.b6l lLLego\, hc,gr c:elbill nnc. hasluL, Ilél]iik nagToD k.!ó5, r,],
::éDítteIcLn,.ll n]i\.] l.\.a5 cLlr]lr] lill nlJn;L l.eLíle, Legclői]i.!jJt
reriLLerLlkrt ]0i rllrtli:]lLs Llallu cltart:njLr rlrgeni]ők lránln E:t§ílll ILl:i
KenJe{i]Ldjeik, ha gal.oníLt

.!:l.",,l"",.,,:t, )/J,| , |.. ll:./

bcLajuk, 4

szükségletüL k]elógítésén kívijl mis hasnuk nincs, E ejiik nDcS, kivéve e?
egfjk duniri §zigelcn, LneLyLől köZepcs Dcnnyiségííti]Zií,it nyenek. Két dunai

víz]matn]uk van, a? egyik a motnár egyhaLnad révének1evonása urán 25
pousonyj Inarőt hoz, a másil(, a noLnáL tula]dona ]? mélőr, ósszesen óZ
üléjőr, Eg} né.aít közeps l<ercskcrleLrni {orgalom i.le]én eg1 íor].Értlehct
eLadl1i, an1i ö§zesen 62 forint bevétel. A homokos dombocskákon újoDán
le]e|ítettck s:őlőt, ami i rubrikákbó1 vitágo§en k eíüj, EbbőL rcrnésiik né8
nem volt, Halászni nern s:oLtak, Apossessrc íekvése§ík,árríz.ck igcnkevés§é v.rn kitóvc, A íoldreíméI(cnFégé!ől
és nííleléséíől
úrjr törtaDt enlités.
Eládnivalójutit yánzon é§ a Dunán Pestre vihetjk, ] méríi]Ld t!í!olsá8ra,
(ivlegjegyzósj egy Laértijll] eZ időbcl 8-8,7 hn.) Kere§kede].lijI( üincs.

További ór,lcl(cs ]re]egi4§:

"A

szlintóíöaek, íétek,l\ehk s|cme!étele\ése saíán ú§ líínt,hagj tar,
nőLátesságc rid§ob6, m'nl .iliífi.:|it d fublika kt)|.i)l A pos§€§§ió
IdLó' .(onódn
elp.iJ(l\?aluik, Áosl d sránlóíöldc/t óiron)os íésúta íöaesúr elíóglltfa. E*ít d
be|Llllatt Eínől.é,ességeí jó|.dl&g:|tu]l \'|

Urólrbi siELmaq hogy a fi]lLlesúr i$,el§ik á jobbágyok rovásáE növeLni
járaDáósá8aii, megerósíti e is, hogr allg h,iron éWe1 az ósreírás után a
haras,ri ] olrbáryok külóD is panaszt resznck ícllctesrLrLrk ellen a nervénél,nelv
, noha naga Lalíet a LlegYe egvik rangosalrb íoldesula - a johbág),oknak ad
ige,ar, Errijl a: 173l. év ]ánujr 18,i kórgyiílésének rege§zlái a kiivetkc?őt
"Haídsln lakói rlana.s.í

tettek íóaesúuk, Ldffcít Fe lináná Antdl eljúdrd mi.!tt,
a srer!ódésben ltilölóri.kné| ti)l.)b sialgáItntá§ kijttel. " E:éfi a kó.syű]és úgy
diDr: "Fig]€lne!.eril d íóldesrmt, Ao8] c! j.)Etalnn kjúíelisckíőltdítózkódiék,
ell:nkeft esetben a úmege elleft hi,Jatabs eljdíá§ indítídt."
Jd

Ez n kij.gvíjlósi határozat, Inclyben s:erepel, hogy r jobbágyoLr szolgúltatá-

§ai sze]:ődósbcD kiköröftek, isméte}ten nregerősíti, bogy Hllü?ti nen
ö]ii]<ijs, ir.a? rógtő1 fogv. ilt alt jobbáglok, hanem szlbad költózkódésíí és
s:eruődés alapján haras:Lirn jött tclepesek. csalidneve]k s:errnt rLonrő tobL§égijL(beü Damct szárma:ísit joblrágyok, akikrc saj:]r folilcsurukkal kOtott

szerődósiik szcliDr róhalók csak terhek, Ezen, 1?10 köriil kclcikezett yer
.ődós rószleteir Sa]nos ll)a niár Den smerjiil(, csuprjrr a 10 éweL késób, az
urbílrln kiadáSakor t ,ílko,unk najd .l joblrágyok helvzerét rendeuő,

Dlnahars,tira is ér!éiycskorrnakrussaL,
Az Llindertsetre b]ztos, hog./ a fllu ma r Dunaharasztnr élő DéDera]kúi
ősenek tobbsége el tdóen. az li2o-J0_!s ólckbcD érkezik Harmzrira, al
:lkkoli bevándollási hulLánLna1, éS a Laffertokkal tortént szerződés alap]án
tclcps;ik nreg. Ő oszr;a fcl s?iDte véglegesen ir tijklct jobbágytclkekLe (s-iel
mé§zctcsen LLrsá8i birroklá).
]rL\

|,/)"",,/.,..,.,.t,

/:r.,v.

/;:f/

s

Annil § inkább, merr a] 17]0 és 1770 kaj:ti ]dííbőlaz ad(iösszeírásokban
esetenkénr pLébáliai irarokban úlálhnró adalokon kívül alig-a]ig !án ú]ablr

Anrit e:en,

koueL negyven

évcs ő*akLól

négis bjztosan rudunk:

viszmyLirg zjrt Haras:ri élctc, s ncm haladja Lleg cgy korabeli kisebb
ne.őg;rzdasijgi telerülés ád.gos ós Lra8yoLb eseLnényektől mcntcs élctét,
RenJszetes !álrozarosságot .1ltalábarr csalr a katonai beszállrisolási tcrhclt,
illerve a be§uállásolt kirtonák jclcntcDck, akiket a települósDcL kell tóLell
Így ]?7l-ben a téii siállások katonai closztása|ol LlaLa$tira egy ]udn.rg|
kerilllllj, máskot, ]726-b.n Hnra§?ti 1akói a S7i8etszentmiklóson kváltéLlo]ó
kapitán), elt.rtisához köre]esck irán},osan ho?,ájánrlni.1+'
1729-ben a beszáL]áSolt ris?tek túlkövetclósei nyomrin keletke,ert pana.
szok rniatt ScUvire] ezredes Kecskenlétcn kcltczctt Lcvclében közli e tis:rek
téli jírandóságának a mennyiségót. Lcvcle gcrnrt a? igónyek nern rnehetnek
túl a s:abályzaton, Hara§zti és Takony lakói l7, Lllctvc 24 forintor íizelnek,l'l'
Hara9d é§ Teksony neve eu időbcn sz]nros nás Lrltbnn ]s egyiirl ralá]haró:
pl. ]727 ]ún]usában Dijmsöd lakói pln.§zkodnek, hogy túlságo§.n sok szekerer és előíogarot ke]] kiálLíraniuk, mcrt sen Taksony, sen H.raszti neln vál.
L.l ir terhekből, Megyeidóntós: lcgkö?eleblr DoLnsód egés:en Pcsdg biztosfujJ
a s]áLlítóeszköuöker, anit Taksony és Llaraszti, nakacsága niatt, kötcLcs Lcv

17]2-ben, ná]d ezr követaíen átlag tí? éveDkéDtmcgyei h.rráro:ar szól
irrról, kik és hol vadá9hirmak, Ez órinti a Laffertoknt is, .lk]knek birtok.]k
kijzül aZ ócsai tiLalnas, a sári rurján, a Hlraszti,szlget és. ltákoscsabei rilal.
rn!§ erdiírcrületeken ]<apnak vadászati jogot,t:l'
1734-ben kiilorrLeges esetről halLunL Har$ztin meggyillolrik egy
őrmestcrt. EZel kapc§olirlban scbósz virgálja meg a: őrmestersebét, amiér( a
L(ózségnek 2 ír-ot kell fizetníe,li'r

l736-b;jn, nivel sokan ncn taltjiik iga?ságosiak a kö.ségekre tirótt adót,
adókönnyíré§ céi]áhó] Z5 helységbcn íij adóösszeíIást kcll készíteni,Hansuri
is ezen települéSek kó?r !an,l"]
l?]8-ban a/ o6zágban és a mee]óbcD Pestisjárváiy kezdődik. Eu ken]et.
bcn csak úgy érinri Har:lsztit, hogy, miDr pesrisnentes helyre, cgyrészt a m.lr
Pcstis síljtotta teriilerek (p1, a Tabán) köriil,áráSála rendeli katonas.ig cg],
.észét, a Kcvenhiller-ezíecl 4, századát Haraszrin szállásolják e1.'"j másrós?t

úv csen Hlraszti lcw a budai helyőrég járvány elől ncnckülő tls,t,
jeinck nencdékhelye,
hogy

.J"""i--.,,,/. i;a/ /\al

/,í:./

Á t6t6,./,Dl llJűirhij3dn n

. I lar6rn

ldLo$liglifulli .§najna

aat

x! lJl iJi:ddiói,
jó,ó4 ilejébd

elp,sltí.ó

Ehhez ktpcsolódóan a, uralkodó oly Lendeleie]: ad ki, mely szernr "A
Budán ílloná§o:ó tisztek és sryrlin lovassági tálrorDok HarmniLa menjenek,
ha nem lertőzöüek, és Hara§zdn ] lrétig kararrténlrarr ke1l Lenniök. Neln
érind<ezhetnek a lakosággal, A Kevc.l1Lller-e,led e8yik altisztjét és 24 kón|nyíílovást kcLl kiLeDdelni. hogy őriz:ék őket, É1"1",",."l u.l;
a

"Ltata.ut.ot
vámcgye gonrloskodjék,"il'l
NéhánI nappal e,urán i]]abb, az uralkodó álral jóváha8yorr harározar
s,iiletik, ncly s.crint Haraszti és Bu.la kózt a forgalmat szunerelrerni kelt,
csak nóh.iny tábomok éS karonnti§zt Poggyászár Lehet átvinni az afukar kí§érő
embe.etL(el eg],ütt, akik azonban lakott területekre nen lephetnek,"''
cLővigyá;atossá8 donban hiábavaló, ALig egy hónap Llúlva, augusztLls
8-án nj. ily rendclkezéyő] olvasharuDk: 'a ná! íertőzött Harszti heLyeLt a
Csepel,sziget íeLett ke11 lr;árót léresíteni".l"r

Az

!!:

!l"-,l".,",l, |;..

/

v.. /;,:/

A ncgyci

ulalLodíli - gyakran csak késve születő - rcndelkezések rncL,
lctt
hiteLesebb és po.tosabb kólcr nyújt.lnnk , 1r|rasuti
ón.ri katolikus }rarókia ilatai, a halál.]u ás1 ,nyúönyvck és aHistoria Donus,
mclyckbcD szD]tén ne8találjuk a nyomát a pesiisjáránynak,'"] Az eLLő1
ós

ir pcstisjárvány.ó1

szóló, l7]9. avre kcitezerr be1egyu

"Sú loc

]i.loci írestts
lesises ncgbctegedéS nár áprilislran elélte a falu..
Nóhány hilnapig azonban komoly járvánvró1 né8 ntr]cs 9ó. A haláLesetek
cs.rk júLtrls vógéD kcílenek növekedni rohanosan, s au8uJtLN eleje jelenri a
csL]csot. Ekkor néhrin1, nap alarr 26 a haLri1o:ási Leje8vzések s,ána, ani kórt]Lq|)a 12 arnl cupnt"

,

é§

szertrrt:

pdroc]iio cf.]t

az első

belül násfélszcLc§c a koLábbi évek reljes lr.lálo.ílsi SZáLlának,,J" Maga a pestr
cZ időLrci a Dég]vá: 1akosná] kiscbb Lólekszánú telepiilés ninte8y e3y!]egvcdét Pusztíija el. ]vlís e korjbbi évcklreD évente 10 és 20 kozt nozog az
clhunytakvána, niosr. 1?]g]ren ] 12 halotti lrejegv:éssel talírlkonnk, s nen
bi:tos, ho$ a jáN.inyidős.akban mnlden pestisben elhunyt bejcgué*c kerllt.
S:cLcLrcsére a j.iN,niy 1740ae véget é., 1740,ben Llár csak 1.], 1741,1tn
16 az clhunytak s;ána, azai v§su.ijunirl( a Donnális egés:sagiig)i vis.onyok,
báI .l j.lrv.iny niatti cLnbe!,es.teséger Harasíi n!g},oD nclrceLr hcvcri ki. A
íijh élctcrejc, úgy tííiik,Lnegroppan, s a: c lkövetkező harniLnc óv alatt s;oLl,
szúr]ai , órtvc alana Taksonyl, Al§inéncdit, Szi8etszentniiklóst és íiílegSorolcárt, gyorsabbaLr nőDek Heris]ún.il, s lélekváLnban lieLn csupáli LLtolé!ik,

haleLl le r haglják.
ctaládolr s:ána

kiiségenkant ];]8
ó!
ó/

(Soroksár beDépesiilésea testi§

1?

11

ó9

l]8

1760
17

20]

51

61

9]

19

I50

1lló

]L

]]9

utáni

ős,aklran í1.1ul meg na8], mérrékben,

LlikoL a Grasalkovicsok biíio]{aik iga:gatáSi kó]pont]áuL soFksált szemelik
ki, s Lovid i.lőn belül me,ő!átossá ícjlcwtik.)
AnibeD Hars:ti talán (SoroL§árt lcyániítva) niég néni előnyben mn a
másik hálom "cromszédjával szcmben, hogy rréhánv főveL löbb a rrenr lobbigy
lendíiek éS taiá]isan adóZók úáLná, eaz lakói nenr .nrrvira ki.áíólagos.n

,l n

,*"_,,1á2_. r : l

- " L|o

rr,

San 60 körúlijobbágy. és :scllércsaláddal 9emben az i75,t/55-ós conscrirrió
taalistarurn (taxálisan adóuók összeírása) hos|es rcYarábalr nyotc ké:műves
foglalkozásíl csa]ádrőt sorolfuI inHaras:ti (Hala9tn]) név Slellit, eserenként

kiilöDbo,ő ne8jeprésekkel _ m.lanek,e lovat, i]ie§,e rehener. hi igen, menr
n!it, ltnn|l az eJójuk, mi a toglalkozálrk,

'/'..l//i,n,.-/,

,;1, j

i/

| /:...1

.{ irlslLoLtak néf \:.l]lrt] (lco!git6 a:i!Le1, tríi.heel _ichlick, ]rk,,1,L.
DoD]!jDs:kl, Phi!Ll\ls l)|t.DI.]rel. J.iel,hs asleín]\er, ]o;nes Stl]]rl,

Th,!ni. HLLIt.r, I Llgr i']r nrLénl é\ lllgran keri]lLclr Hr:.ls:rira,
nn.s edinnk, de souLnlkír.per.,"n, ,.un.,.U _ i)a! ilkl.! :.l] lra nún.Llikuk németes ne\ií,: !!LLi5:hiile! nén]cliLlkű ]| _ a HlLr,:trrr cgrkoL a
L]lleliek íLIal teleaítctt néDlet l.e,.j]1,]..lal kali, l1llJcnr.ctLc iokl:atosan
]]eL]tes:keJnek i nrjr Lli aLirl ló:a l]]rlt ,.L1.:ij. Ln.,]D,iI. :i.5. knsáliD,í.
hcDtes, blqnril éj liljJ,il (ÁLslhédNlir], T.tlDl]]rD ó5 \íik]aNa1 ke\ esebl]
! tit.iLisen !Jl]:,i nlc5t.Fé,]ből iliíkl \:.irn..l
l.,.u]..1iaD,^,

t%,rarzti uíbáííull,d
HaESzti éleréneL(lcgforrtosabb 18

ullráiüma, nelv

század] dokumenfuma Dunaharayti

nreglehetősen e$edi, Ez az cgvcdisóg, hogy
az ekkoriban szokásostill eltérően - bárs:övegé.ek jó rést áLtalrfuos, Luden

ulbárfun

nen

a

a ú].irga Lrenében

]ellemző kö?oDtila8

kés:ítelt lfuU§zöveg , nem lnttrr Dyclvíí (Sőt

iS nagyar), hancn nénet, a]rogv azt elaíL:rpja is bcnutatja.'li'
]Víint a, előoldilán 1átható, a nyomtatott URBAR1UM 5zó után kézlel
(bá! dczes berűkkel), Íolyóílással í.v! a kóZség és a földesunk negneve:ése
kö\.etke,ik, miszerint az ilat Hara§zti kózsóg u ráriunia, meLvnek filldesiraj
néiróságos báró La]íefi AnráL é§ nóltós,í8os lráó Laffert ]8nác. Eir kóvelik
ar ullráriun pontjni Llintegy 18 oldalnli tcrjcdclcmbeD. nelyek kóitil e

tórténeti hűség kedvéórt

- hogl,a. éltek c:

fenniatósága alá raltozó lakói, ]obbágy.i
v.lrak . néhánvat bc is nlltatunk,
1. pont - a jobbágy hálhelynek

iclőbcD harayti íoldesúr
tcrhcik és jogaik

és Zsellérei, IniLycrr

nivoltáról

l§ Mwel valancNyi

jobbág).írak a kóteletrtségeit és ninden adózjsijt a job
bágyhelyek volr:|oz és minenrííségéhezkörtetik negs?abni, ezel pedig ncn

n]inde]lijit eg},miiyosak, hijnem a hatálotJDt

nivo]ráoi

§

a,ohak e$éL)

has,onvéte]éhe vagy fogyatkoeisiltz méne üükségas azok.l alkllInaari,
e:ért czcL-r hclységben eg egis: loLbágy h:á:hely beiső ]imdus|, aza? házltlye,

,,ú ak ú!,an, Széús és vetcnénys kert]e oly na$

é§ réres helyct foglaljon,
ameDryibe kér p.,sonyi mérő nrag kívánrarik, Amenny]ben ledig üolr lrelső
tndu losebbnek raláltatrl, ürar a külső íöldekben vagy Ételócn kciletik
helrc honi. ElLenben amcu]yibelr kér po.sonyi máíjné]n.lgyoblr lime,
a,o[át a külső telkekhe kell beszánírmi, kivéve, ha oly kevésel lulad íó,
LüL, hoe} ec} íertáL],méónéItobLer nem tenne, & olyán c§ekély§éqel Dcm
móltó fukhtctbe \tnni,

./i,,,,..,.n

-,l".,.. "

§tfier q,tífí
§Joí sr|}immltíJ

itr unüll'lgfiiir'f;

ss'!di!!iíNhi1.i0i!l'|
M. Jd !fuL l*Id , /o !!i. inj6 hi jbú iíirmú 1
i i tT ! .![!n !ün.Ln,
,,", ,m t,t"-,"n*r,,.
,l ,,,l" ,
'ro. .u,
l]!tl!q (.R,!,
ul.iiP F ví !bn.,iJB|lh,ú
ii4llúbt*ú!.l!|i.rJ$
ó. úbt lús, |i Jfuik
ík m,ruíLI
.!1l íshil clr.|Ln Ús. &lii;f,

:lEi

lffi
Hú6.úúba!íimlihak , űm?t

[§ &y

i]yen ]obbá8yháihelybeu

25 hold

nlefuű . e^ő, lÉw.|íő óIlL]n

vántóíöld és 12

kasuáL(im

való

taffiik.

[],§Ha mindMo iltal a sánrótölde]<nek lagy íéleloek fölebb í!t úám ki Den
te]ne, mhden hold §ántófóidnek fo$aüo,ása egy srekérre való réttel és vr
vonr heiyre horusék,

.tt,-,,,t:

",h;,.".,

2. pont -

jobbágyok lraszon rételéíől

a

(réSulere]< e

L§

Szribar1

IL§

A

heLyszínrc iga?ítoft orszácos áLraLános eLőíráshól)

lógen (mánnint a joblrág]o1ou|) Szenmiüálrtó1 karácsorryig 1tn
rll.ls Lr.]íelt-bi!toko|ná1, pl. sáinál ertőL eltérő.)

ánini. (& d idóharjl

jolrbá$ok márháiüak, aLnemyfe a lalLár

f€á

erEedi. e]egendő mezejiik

M§.AhoL eilő vag}on (iLyen vm Ha.aszrib.n), egvediiL sajál nag\rk s:iiksóglctére
dííltás sairu iriból, ha pe.lig ez neln tiLá]bjó (kivévón a makk ós g}aniol6

finad nt'€Nből

Y§Nen

i§

Llon, hogy a

|1

íai?ás sabad legyen,

háLrtn veló ía ls ! jobLrág},,:]kn.ü
í;kat ú ulsáA kiiegye:ze és mutNsa.

küLönheü

a

trrgrcn arlrsék oly nró-

A lovábbipontol(, P1 iltásf.jldek, makLoltntís, Hir.a§ztilran é.dcLrcLcnck.
3.

]

lont

job}ágyoknak s.ol8álatairól ,agyis tototjáról

- a

egész tclks jobbágy köreles Lés.cD Lnrga föld$ujnrk Lutlal héten
ery ni]pol nalkelettőL napnyucáis (ábbur $ánlálva Lnlu*án való nenerei
és visszijjövetcl és & etere§i és iut.isi időt), t]ég} n ,llival, niaga srkerével,
h]]1rn:ljaval és ckéjéveldolgozni taío?ik,
Nem is lés]en valrad fóLjebb jel,ctt nrlr]ls nulclt felos7tmi és kér napi
nnrnkávaL dupLlni éS !a a jobbágyot kénvszerítcni, hfircm ha u joLbágl,

§ Minden

{ijldesunl c§abi o|man nuga gondad }ág:l nnrrt vae} *lrrtszándé|kel
kevesebb narkiva1 a nLu*ára meejeleNc, lrcti kót rlrp kézimurkíval tartoz <

V§ Kas.álá§kor, .tatáskol vagy szüretkor akáI kézi, aká rmha srcigálatot duplán
vdrcti a Földesű jobbágy.iról, rnirulruorrilta1 abLéli duplán vett szoisáláiot a
többi het.kbe szabad befudni.
\4[§

Minden relLér, akineL< rna$rn| haza
kinek há?a

y,[§

HosZú

DnGn,

fulE

Tarbzjk

Al§A ki]en€det,

18

napt, ninden

]akos pedig,

kiilön íiieti,

egy öl {1t, két s],2log

sa1l1itani,

va\

sztendőnkénr kézi munkáva] földes uraságnak

-négy háá]elys jolrbágy együrr ad egyet, Kél napon túl a:(nlllan

kóLLségeker a föLdesű
X[§

12 napot

páÉs4 áLtil eLii€ Gh,ágv.

aZ

lr:rság majol]aűa

hol qr kiadni ki]reles, nen) ]aLiinben a hegyvámot talto.ik

roboron kívűl a íóldesíu áLtaL naLl1loft hellre ö§§.eholdan1,
Nil§ Vadásaltobuk futása]<or, ho] ezck vohámk, .] rLrPi vaűajt.írsáL
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"/f-e

'-::lÉill
HalÉ:li úhinnfró\aL {tlJ |llaLl ! űíunftt i:

a űbl1>!t

fljltnid

A rábláZarrovarai magyajal (arlózís rovattól): íuetenrlő árenda, tű:re vaLl fa,
íonyás, kifíEöt. v.ij, kappan, csirke, tojás
)i,.,,

".,,

"

".

l,.,;"

-.

.+.

]

po

t.

a jobbájr\

lJi):iatása

l,,lj[j.ig\ i5 Lii.li..,\, ]]lj::il l]i!:r .!15:.l e+,-lel,Jiíl]rn iJó:i.liar
c$
Íi:e,.
:!li].tt
lln
\,1hi].r] .!] .ga5: ttlke: r.]tl1.1i:r t.nIé::ell]ed nJn_.:]k lJnl 1 ]t:.líitl !r]nt.
] lill| rrt ].!Ikét és L] !]]|i:l.

§ \1]rJe1]

n §

5. pont - ki]encedról és hegv\ánriól

l

]\li]],].|dl!]

9,

li],L.lt

lennéJ.iil(ltr,al e

! hi]hel\dl

l.]1nii ]rcrn lctcrriaLrrbijl),

st].iil..t, j.el\ck .]!l .,:l.r].iűl].L1 Ltttenei,
lijn)r].!]( ! alós,i!.: |]l(l]..]lt.t lLlbllir.,úll],:l lr il l: L l.r:ú:nl| l.]LrL,

ntllt[!il].

L]gr

ynt

i.ír.llrrlk1.,],L.

, a:olrról, nrelvek a belsó rendtartást illctik

htr ir;l,e 3: uJrli! ]rímrr ner r:hct. lrl klrLL ! k.:sé!r elrel !: !]l:ig
lis:tsé!risÉlii]énelicl.nLélél]en ;:l1-.!tLa] ],ilta
!íinda:.nj]lil i ljL.tr:t.Ili, n:.: !r!.laílIl l,éf,e leteheiie É§ .rer i: ttitr]_
terhesse, ] l.i.,') ht]).ll +,.li..r.:sl rorJ.lh.t.
ELlenben e nólií]!n as eslL lreteL .l klróq mrq:, toldestúi nélkii] t jlil.:tlrJt_

Fílói

]3 és Éli:

l]i,.silh!ll!.

E:ek után

l:

i: út|tirium torábbi

fcutos, s:ernélrektc szólij adatai.

uL]],inuD a két tijLJc.úníl.t,ijr,]

l9l:lclrjl

lrtí.í lntlLD,iL

a-.

líló LiiL.rl

rLfut ielllr,,1lr, ho:r nle]r ].,1,1lligl I rrr.lk!re j!L.1.,ig\ tetekkÉl,
lil!nlr.l hli ]ri:,r: é; llri:trlan :seLlér rrrl,]:]li . bn tr,k|ih,]:
Llgr Llíiin lrDíc iil]bí3ral: Dlli§iélrcl]..|.L i5::(5.n tí:.n. Dal s:eInn
c3r

tla,prr C}cl,rrnbten,5rL.rstilrr _:cIrLs:rrr, (ic,lrg Ei,cnh.ti.1, \1athias:
Krrn,: iKnu.;]), J..il] Krhcnecker, t]er:rg lribcl, ficorg Versnger Gasper
.{nfunL, .]lkob Fair, lJc,lrg Sch_s:lerl .gas:t.u..ck o!s:..tD heten, ].se|l
irliiplchel. FedinrlJ _ScmLer. irílrllias VcsurgcL, AD.heis S.h, s]leí, ],)]].]r
KaltcncckeL, Gaspe, ]rart, L,lLen: Stlu,:tcrl tiLteLke_. Gaper H;,rhrl]rl
niglcJtcLke:ek ti:e..g\.n: Chrisr!|l] Stoch. An.lIees Rederer, ilj:rll
Lrcn9:chcL. lnr.]rr st(r.i], 1.1n |r.htnir.r, \,ít,clrL LiJl. Ljc,lrs
Klt,ue.kel, L]ei].n5 C:er, \rrcl C:L:tnspacheI. Adiü,\.llll t.1.1
nélklLie]r (:*lléle]i) lss:esen néq!(r1] Th.ü_! HeLl. Llilh]i\ Ke!i.l. i\1l.hL
s.hn)tl. ]nhil K.rl]g i]_.::tsen l] jol.]:rilr és re]lér ]5 és ner,"eil lrll.|.jgr_
tr]eklel,

Leltelt \ntil j.l.bi!\,at, l]ínilt.]k.5.k i-3en tí:en, ],lhrn L:nlrccllt.
]!L!n \',)Lnel, ]\:l.úi KIei::,lnse|t] \'olLl.r. lnnü Leútel, I1ilh]]s s 1tr.h.
lrírihL St,lcIl. Ge]llq PaLrer, (je,lg RcJcrcL, |,rLi Leurer; e3rteilesek her,rl:
]ohln Schmi;lt. \1rt]l:, F]il:, I1].hl ()L].íI.rnk. J!]:er.lr KaLrerrecLer. ( jeolq

')h"-:l,

",1",,i, "-,

Vesnel, Jakob FaLt, MichlVolrrer; félteLkesek Georg Sing és Lolcrrz Frideik,
negyedtelkesek tizcncgyen: Georg Mayer, Joseph Veisinger, Andrcns Vecsepacher, Mathia Gloss, Johan Felber, ]ohan Sne1l, Gasper Schelllcr. Gcorg
Schneicier, ]olelL KLin, Joseph C:izler; telek né]kLlliek hárnian: Lenard
Kolrner, Andreas U]t1, Geotg Kaiteneclel, Összesen33 ]obbágy és seLlér 25

egés. éS ]ráromne8yed jobhagyretekkel,
Mindez két dolog jeleu: a kér resr!ér vniószíníílegmint egyenjogú örókós
9inre teL]esen azonosan oszlo.ik i] haraszt1 birtokon, misÉszt a jobbágyc§a]á.
doLnál a relekaprózódás nrég nem jeLentős, A, cgósz_ ós másfélrclkesek - a

jobLnódúak

- wánia hamincnégy . ó6 csalíd kö,üI, s mindös§ie hét a reL]e.
sen elszegényedett zsellércsalád, Ez nagvon jó, ccés.ségesneuőgazdasági vi.

szonrokn ura] ebberr az időben,

,%,r^"ri a

1,8. szdzad utolsó éqltizedeíben.

Al urL].iliun óletbc 1épése utáni időszak - a 18. vá:ad utolsó háron
évtúede- a köség íejlődéSe éS rórrénete §.emlonrjábóL csak kevéslréjelen.
rős idővak,
Újabb lrelelepedéS a faluba má. nem tóíénlk, A tejúészere§ s,aporodás
sem ]elenrőS Nincs hir alról sem, hogy az iparos lakosság szána növekedne,
s hogy négis rannak új adataink, .Z eLsősorbln lfi! ve]erhető visya, hogY
nregtorrénik luzárrkban ar eLső (11, ]óóel-féle) népsuámlálás, S a francia for.
ndalom kiroblraDását kóvető és e forráLlalrnj Franciaoszág eLleni hábonik
negindulását kt]vetően a korábbn\ál lésu letesebb karonai célúnépességszáLI.

l,i,.

f1.1

i

,od

l ,,, ,,. c ,- - (_,"be.

.,

Ercn emlíreúirarok a I], ]ózsef korabeli népszámlálás, va}anint

e

u9ancsak IL ]ólef korabeli, L789, évi blrtokösszeírás s:erinillj Haraslth a

há.ak szárna 117, a háztartísok s?:jma 142, a népc§ógszám 709, A l.kos§ág
német anyanrelvű, s eu r több tülönbö?aí ío.rás iS mcgenlíli, így a Lexikon
Loxorun ("pr'n.i]rdllr.í tn e odem dgetling).l Celíi.anika" , vezetií n}elv ebben
a laluban a nenet), a Vályj-féle 1796-99. óvi öss?eírás (helységnéviár),
valnm1üt a Konbinszki-féle, 17E6,ban késziilr töriéneti 1relyséenévűí(báre:
utóbbi á ra]ub!n hasunálatos nómet nyelv nellett a nágy.tlt is negemlíri
has?nálatos nyelvként),
Birtoklási adatok s:erint .t mezőgazdmági terulet 307L hold, cbből szántó
ó15,5.őlő 35, ke.t 5 és rét 94 holr1. Aránylag jelentős az € ő is (18] ho]d),
a lcgnagyobb tertiterer a.onban a legcliít íoglallák el: ösvcscn 2l]9 hold.t,
Utóbbi cgybcn azt is jelenú, hogy a mc.őgazdasá8Lran , akárcsak a száZad ele,
jén _ !; áLLlttcnyészrés, és nen.t fóldnűvelés a donináns,

./L."-,,l,

" ,,,

.,?,

?,./,/l,.1i ,"/á,.,1,/",.

A lalu fo1.]esurá] ir? 1789.es ósszeír.isban La#efi lsnác és Láítet Vince.
Ugyanckkol Démi rilbblciet jeLenre.ek, ós kFebb fejlódéíe ut.lnak a? cgyéb
negjcg}.ósek, melyek sucrinr van .r raLunak unsági lakóépülere, venclégfog:ldója, a Dunán maLmai] Sefőzé§e és derkakeleskedé§e
Ezekkoíúl e m.Lnok lérenen LijddTág, ugl,ancsak neüt úi aseíőzés senr,
új afuDban e de9kirkcrcskedés, vaLaniurt a vendéglogirdó cnlítése iS, Uróbbi
valós;íníílega nregn]dl ó nölekvő utazással (tj\r,lsági kölekedé$et) íügg

.._,.lo",

jl.,

|,l"jelÉ,.l.,

Nagyon foDros .l feljegyzés ir: u6ási ]akóépüler.ől, ugyanis dt bi,onyíl]a, hogy a Lalíerrok ténylegesen is Haraszrh laknak. FcDtieken kívül a IL
]ó^cl ko.alreli ósszeíLás megenlít c8l, harnradik íöLdesúri épiile]:et is á íah
hatírrin kír,u1l "nla1anas haz, mlben dz Masád lcíülő ],1ki]|'Visfatélve e,ek utáD a 9jzadvé8i katoDai .élúnépessóg,óSszeiráshoz, ez
D naharastrti és tolnvéLlai vonatkozásálren a kiiverkező lrépct mirtatlalj']

Dunahaías:riTdkn Alsónénedi SoroksLirs:.nt-nliklós

Hú,.5
Nírtlcnck és ó:!e$,et
l,] 2 évesek
l.]-17 éves kolilak

A íerrti szánok

1]7

ló6

]jó

l41

1]1

l9]

200

:b:

558

698

I1.18

115]

zl4a

2]6
lZó8

]5ó

565

ia5

1]58

l48

6]j

/Z|)

557

276

Z08
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EZ8

]19

]j1

4a1

17]

t]55

ó28

I5Z

]9

50

jl

31z

5ó5

i05

l4j

csak a keres:réüy csaLádokra vonatkoarek.
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A

c§aládok

^idó
kiilón rovadlan rercpelrrek, de ilyenekket .r kijmyékcD Dem találkon,nk.
A
íő a.latok ne]lerr toválrbi lésztetcző adarok is úLáIh:rtók, például rávollevól,
iclegenek, polgárok, előkelók és risztségviselők, E,ekbő1 Hanvti y:jmá] ir a

lcgé ekesebb,

hogy a poLgárok szána Soroksár uláLr Harasztin a 1egnagyoblr

,,.ló, l,,l..,,,,o

1_1

-.,,

-oJ

lÉ,l,

,-i

1,1

.dl

tisztsé3Yiselőké.t Lnegjelölt szemé]y. Ugyarrckkol az adar.k irzt is jól
nNtarják, hogl Haraszri suom.édai köur ez idóeD rovábLra is a leckisclrb

1-1-

=,, "i-|

l,

Ez á7t is jeLii, hogI a teLepüLés lakosságá( negtizcclclaí, a 1ákosá8 kö.el har,
Lnadát elvivíj i7]9-es testjsjáráD}, o]<ozt. cnbcLw.^9teséAer á iiz.dvóq

,e9 lÉ,

Hrrr.r, q ,J0

," ol

Dovekedési hátrinyba kerülL §z.]nszédaiho1 tépe§t,

,)/ -,.,:

l.,,,

r,:.,,,,,.1,,

/,

lo,

1;. ;,,/4,,/l 1,,.

A nénret telepcsck s:árma:ási

hel_vének problematikája

HiF::t1 ts. s:j:iJi riirlén.tc !.!1 :riLhatil ]t ú!r,. hl:i Llc tiLlünl ]rL
kuLln r a: elltn i l:.i]i.ltrJl (.], n.;:i:!.l.t me!e]ő]ií fu é\l-eD. ]óra-tiíL)
HeItrsJil. leLÉ].riL. és e i,r]l]t (]iil:i,_.t] ú]Ia l]ené|e:iLajnéolet te]ePeseL s:álnn:ísinak fFl]lé!rá]jr. Ant,i] b nk.ibb, nrell r] - i s:ín!a]ási heh Hal]s:li l.nilk.]ásíl].j1 rg.D s.k,..19 ralin r legn;glltI lehér 1.1l \!lr
t.]e|!]ésunk t.féneréh(rl, LnáI .aL|in l:él1 is,.]eil l:ll r: rJllrl[,
féLeLDe:ések. .rell,ek e lanl]]]ei nil.bé-Le\éshéki]l:ijt!r ill,gr;].. biteles

furil.kklL

csak ni!!,]n kr,. rar:b.n 1oltek ili-lhi|óak .\ ]ó s:inJéLkll
melill. Hens:l]f]l t(_.!lll].olr, lon\1, dt. FirlJla} Jjn.s r!ó!\s:eré\llek l]
lltji-es hősi ;l.h-l lelrl]i:a.il. íIt k.!r!!e.:kéje, ih,]l el'js:ór r]l:1lk.:,nli
Ii]ís:.l i HilisJiI: L.]].|ii]t n(Li.tek ::jlma:ísjr., e:en témíbin nenr
fola.lhaű et irlínlt mljl.rtó toLjuak. Dr. |arlilia_r lgi,ani:, akr nenr roLt
tnlténés:.é: nenr fé!:ell H!r]r:tL tnltaDerélel kaf.i.Led.alr f,,ll.isk tatásl.
I,]D!Iél elsijs.1l].,] hel\iIr,litrku,kjlt. ha:aiias le]btL:JtL]áJ.ó] ílte.le]e!éfe
fuindeD s:é|el és ]Lír. inr]t .snk s:arbes:éJkénl haio[ ,3!! édekessélkénl
oilri.ll leleIiilésLink]!el kalc.olltl-e:. anélll l,l1,1gr.elronJolkoJon roln:: a
hiLelességiik.!r, I!\ Linj!\ aLrck !: i !é!:e. ih.l slji1 torir rl iogirkr,:iJr (pl, r
hi:íé11Éleserrek .].t!nlk .ss:egfil]lé\e) kirílc; nlnk;r é§ cl\iirlr]gú
linlé.ell ]]ft:ís ]s. .n]iIoI lru1_.an a ru]lrt,l. rilgrrúltL.! ]i.j].rr,]o:iL, íllíi.n.li
n]ír.r]|jn |,rg!.n nilg! lcLutafáss3] t.glcbllúk c1 l]lclcl a:nk u, alLr,
lrelet r Hlrls:l]t.l reJcpillt LrémetektijL ir.' m]s:ej].t'J i.td:]lún l.1.1iiJr.Jt
(]dtnsudl ji Hdl] 1rdjtill ari \r,irmJrnJl jj (]düst.i1. |iljlkjn,ú is lal.ilialiJ,
]],i1.1in hanlióú ;sr]iJl.rr]r mlrr R.b.Fi..t, a.r5F|laJn, (]|.]lldnt.
(eitmclll vj, ' t-e. |llat njL l elelehk s:er]nl nÉúílt]i n]eg i hel}ér
A i.gijitcl$,:tll] iújj;bnn ulfaDn. \\lenler Hl.ker lí: kii1.1.}i. liil]h lí:e:er
..:\ el l!rliL]tr.:ó ilr:tr] ka!r\reil]ell, mel\ ekbe. 1)ínre(,rs:jgi Ion á\.k itir.]:n]
JrlJq,,:ta irJ e: 1ír!5,1;9a ki:t Kelel.Kij:ipl:ulópjba rrnr,llroLta]L lrrcrt,

lIr,qr

L::t

Krltclrckrr F.leD. hel\nirlé.cli kltatc; cgvctrllj

s:.rkJc,lgo:r,

(;jbi. l]cgj]]l|itotl! ,, ' Hd.sr,,l .ir,í.lJnló nji .§.d.n.s j.nL Jicr.p.]'
l9:, L:: ltlg l,rl l,: ]cscn ki:áni .|, wernc. H|ckcr ícLJ,]]g.,:|i5|i uglanb (.:
.l Jcglrgv,lbt i: lcgrlaposalb ielcolgl:í_. iclcnLcg ( tanláblLr) , ahog! i:t
Kr]tiniclcr |crcnc ! to!ál]hilkljijn kür]i b ("!k a Barcni, Ba.lcn$'i]]tcLrbcr!l a5 1l.sstni t.lfon]fu}!}k uLa,la]nruul 1cróLt:in lnragfu atapuh:k, rlr ncnr tanaln:::áL .r §,ij.lc]rb..si helceri és a nlrr.Dbullrl |nsfoki

ul]tlaloilk lnris.it H.L]ll. é5 .:t ntlnunk keLL, Crntra.lt (na Sontgart
.líjlaL.i5!) .s}kol ! \rliftenltLgi hclLlgi uhila1olho:. 1Ial1 pctrg: futten|urgr prrpOki urr.l:Lomhl: liii!]l]tt. IgI 1a1.lni.í.lij hog,! c;ck uattjüLL.dLr vrg_! trlti, sraLbi.Llj rnrr9,,kllrll llL]g c.cdcr mrgtaljL|etr]k a 1lli_

.,,!:,| ; %

/
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/,:.,,n.3i,l

Sírlyosabb ok, amiért nen íogadhatjuk el a lé8ebbi álLításl]kar, hogy
aZ őbcn, nikor B.r.ldla], nunkájár me8í[e (192i-ben), még eey:1ltalrin ncmíolytak Haravtival kapcsolatosan nagyar helyrórtfieti kuraráso]r,
lgy au ekkoLi Baradlay-íéJe mcgállapítások - bár azokar késóbb röbb he]ten ls
átvették (szánros, Harasztnól vakdoLgoator író lií§kolás is) - legíeljebb §ó,
beuéden alaputak, így vis:ont Dár nem lekinrheliik a teLepesck számla?ási
helyét lrironyító hileles Forrásoknak, Aú]i egyébL(éüt sajnálatos, Lnert
Llals:ti ily teknrlerben a SzoLmzédo§ kér telepűléshez, SorcLsárhotr és
Takoniüoz Lépesr winre nli8 rendelkezik a s.á.nnzá§i hel)ckct bemutaró,
íeldolgozott nagyar forr;sailatokka1,
Háray]:] LLg_lanis a háron szomszédos néner í.h Lözijt a törók utáni
időket tekintve a legkoiábbaD életre keLő és benépe§ítet íalU, il!n] tiszrclctet
óílenel. Ez ugyanakkor egyl]cD lzt iS jelenri, hoe} nrivel ezen kolai ]dőszak,
báD a nagyalországi köz]g.l:gaiási ínisbeliség á törókről li§9eI.glall leriileten
Dé8 csak kialakuLóban volt, ncLl fordítorrak gondor erra, hogy példj!l a: itt
lctelcPúlő jobbá8rok §:á.nnzlisL heLvér iS fe]jeryezzék,
aLrban

Sok]ra] tedvcuőbb cb]raíl a

,en-

pontból példíulSoroksár, de nrég
Taltsony helyzete r, E két telepiilésen a
néntct s?,irnazáSílak berelepítésellctclepiilése rien kö,vedent]L a török
uralon negszíínéseután kezdődórr,
hancn akkor, amikoL a rólrb nnrt l50
éves íolyanátos lr1iborílskorlás után
végre norn1al]:álódl1i keeltck a kozigaz-

g.tási visuonyok. Ezéri c két településre
lonatl(ozóan ntár írásbrn is niegnaradt
s:ínos, bctclcpiilósse1 kapcsolatos maá1l eu SoLoksárLa, ahoL - mivei itt a §ZeNezett, Da8yarányú beteLe.

Különösen

pítéscsnk 1?41 urán kezdődótr,

ló95,ben,

ilycn

nnt

Haraszth

S

iráDyíL relje8},zések maradrrk

Így péI.lául SoLoksár esetétreli haza!

Gr65dltúuth Án!r/ jthd}i j'os@&í.sos
§oo'§.ir úiÁaro.rój., li .L,j

fu lz!{?k 5úáL
csóí.o.ú ó! Hdr6rtról sorokánd

B11]^d4úlili}ája!9] a

nem

- |onr.s

foP

rásbó1 is tudjiü, hosy e ez i.líjben
érkczett nénret családok kó,r:iL, akiker
clsősorLran e8_!, a G.asalkovich hercegck .ili.r1 czcl megLrí?ort hivatáSos
tobor?ó iiginök csábított Soloksárra,

../ ),/,./ l,.,/iy',J./

,.:

|.,,l,.:.!

l,,I

]l

relepes csaLjd "ex Fíffika,niából" yaló,12 család éLkezett Sváborvígból,
níg 8 cs.lád AlsíAlsztijai illctőségíívolt, Stb.'ó])Sőt, e betelepiiliíkkcL kap,
csol.]tosm ,:r is t!dj!k, ho€y ]ónéhályan HamszrróL terir]tek át a ]o,as, 40,es
óvckben a c§lbítóbb cazdmáli ]eherőségekke] rendelkező S.roksáfa, nint

például a korábban Llaraytni leteLe|úlr, de Soroksánt árván.lololt Ge,]lg
\íolf, Soroksár első ülLűíró]a, rovábbá Johan Felth, Sebastian Srark,lohanKoD.ad Siedl éS Bártholonáus we]d]nge., kinek édesapja, lohann \X/eidingcr nóg Hnr.rsztib.ln volt a Laaffertek alanvo]ó]a,'q'

Uglancsak brtosabb fuagylrors,lgi íor.ásai vaDnak Taksonlnak, nég ha
is oly nértékben pon(xírották, mint á soroksáriak ltt - a|og_v cgy Tak,
§onyról nemrég megjele.t hclytörténeti mrrnka írra - "Talrsm1 iletelepítósc

nen

]7]],től kölelhető nJómon TrcscÁncr Káro\ klpnmj würtenberli suábalat
LEbpítettTdkafl,)ha A 1úneteL beteh|)ítése tóbb hlLLűnbm tóítúí,A taksan^Ji

pLébánim nklható Kfilsán Pál, lalt i!l6a\^i pkbános ( 1826-5 1) laíin n.\eL,Jű íeL
]eg7ése anénet Elehesekíő|,,, 1715,kn 2.0 nínet csc'kdol ld]jllomolot, d Lin.Jú , A kiqmdaílassal íé57benslob(lank btíek "r"J

Tak§onyba egyébként a kasóbiek soráD, nint alról kiilönbö?ő ná5,
külföldi források em]írést tcttek, a Spanyol órökösödési (fancia-owtLák) há,
ború befejezése urjn leszcrelt katonák is k{jlröZrck, és itt föLdet kapiak.''6r
Visszatéíve mosr már sajár relepülésijnkre, Dunahara§zrira, iir a Letele-

pcdósről 1ritclcs nagyarországi adarok nern álLnirk rende]kezé§re, A. egyeden
il} irányú foüás, egy XIX. szá,ad kóieti ad.(gyíí]ríjlap,lól illetve ánnak tel-

dolgo:ás.l azon kérdósre: "Honnan népesíretf]",helvi foíásbóL (jegyió)

mindóss:c a kajvcttező vál67]:kapta: ]eyéllára a kóÁégnek nen lévén,amenynyire kipuhatolharó yoLt, a kozség Wúrtembergiábó] népesített, (Aza, itt is
cs.tk úóbcszédről, közyájoD S,ereplő adarokrói voit szó, rnely bárkozeledert a
válósághoz, de kevcledett is a két úom§uédos némer falu siánriazásáró] SzóLó

E?é.t is törté ]etett, hog},Kaltenecker Ferenc kutató ]985-ben épp a

Llarayti.a telePúlt németek 9ánnazá§i heL],ének inegállapírjsái

váli§u

lolta

wakdolgozata ténírjriul, s a hiányos (vagy fcl ncln lelhető) írásos |orrjsanl.g
helyett (nellen) a? ószehasontí!ó nyelvészel §egítségéVel pnlbálta azt
felderíteni. Azal kapcsolalban, hogy :r Haras?tira kcíilt németség honnan

szárnazik, az alábbiakat írla:1"')

"A H.],í\rnlran

még nv

B

éLő

níneíDebjdí^ ragjan

]lasonIír

a Sldó,Alb

teíűbten ha\!áutas nlszilósior, ht is, orr is Scinm a lr ölél. 1tt ls , otL i5 a híLs!ét|
"|)b7] hazrll u hltsl!éti tqósr, nem a ]<alas, nen d piros 0d€] ?öld n]lrsr, nem
kal,ukk, nem gólya, mint .L náneí DeLljőífu nas |.iüp.ein .. fu §.m, ofi §em
ünnepLik a j,j iusi ]íűús1ú]?ol, minr Bdjorofsrágl,dn, BaJaben oas] Hesenben,
A ]öszönési íojma el,ícíek k, afaleb ü "Gí,iss Go,r" , , , 5ú, "

.:/ ,,".,/ /,lií,,,1 ,. .;.---.,,

'l ji.lt íj]á1.14,írjlJn.t lf.öj.ma,iLíid
\.jnlrlNl lli./r.tsJnlitJ lrelrjslenrlner lehet

I\lindehh- i].n!!n l.stön hó::jtcrf,:
a:.n]]an

. fui l&l ljjrrlrll.L|.
*.

.icgjcg!:ése eLefe melhalán]:li, bigv j lLcgícj,
l L,lrrriankiLl a leije\en hltcLes. tá: i] idelele|ij]éi korrl]clL ickkol
kelct]rr:cn) ír:i.os anr,lgrll tít!in. EDnek k!1.tísjrl.:clrbrn nin.lalrlig. niiq

}ia]releckcr FcLcncnek
Lés pl

hl:rnl]r e kc]cn tnnrbhij: ta.t.;otl, és el toltrrr].

::nti N\u!at-Nénel.

.r\:íglól, !r].il Dun].n]entL tártdnínliil(i]..r]ig-.jtig \olt Lnó.],
s]eíen.§írc ! hrt,itr)k - .r tu.loLnanv.s kurJli§ hlrtíl]r L,. , 199i]_tarL mesn\íl.

lak, s e: jlrt.|, }].h,:etel ler.nitctt, ninr Jn]i t ténriL,.liaít! oná]l:,]s s]nlíí

ael].ls.:j5ir rJcjan Haris:ti r onatko:ásál.1n

r

llt.

ti: irvcL késiíl]ljirt, h$onli iuJ.úanvo\ s:irlt],}lg.:!t]]eD SiÉnri
ló:setirJ1, Hrra::ti eg1, rrrr:jbbL h.h,tolléneli k!t,rtJ]fujl ]995_L..n DaLI ner].]c. c]( ]rüli|lJi, nIUrl,.(iD.tols:.í!i ereJn]é.l.k is lg! ír]tirt l.,.;.krc a
lgr

,:gv

Iijllij1,1l ]<ut!tj5úk!a ián].|:koi\ J. a: ú]jáleleIiila\.i'] ,lJ1 :c,rr,Lrt, nicLrck nrár
n rtn.nlvosrn Ls nregrlapolttll, mis:elinl l HJ(|r:tirr tilipuh néoretek
(\.g\ lcgalibbl5 c9! rés]ij].) BlLn.lheún Li_Yn\é].;.ij] \]ló]i,'

A:ilte torj|L.iúla1.| tirríniLJolgo:ások lárrrk llpr ihgoi, k.ri]ltek |u1.1i]rí.
llj.r!. ilsíj.!I]]eD.lI. Allolt Lnlel kUr.las,r., lnLrck nlooiliL1 l]lp]a!]kba.j e
ki]tr! íIt]!! tJ.]!n (]Lra|r. oltú].er) mir l,aj;óg.s núLnci ltrtet,isi anl,,árol al]_

n.l lcndclk.;asinlre,,

Na;;iik.:.k k,.:ii] , !l.It a íoíín:}ki: LJanonerrrlet ralitrDák . elilbl !:
c]:ij a Vorstcr,féLe lttelc;ítisLe r onrrkoil {1?r_'l4 clajtül lJatokat, na]d e:,
L.jvctő.n n tofáL]bi.k.rt, a Lailélt li)lJe.ú] klri ilil] utáLri) betele].i]lés
A: cl.ő orlatc-lplt a Bcne.ie]rje.]] jr.|rc]r:h(ni kobstu aLchíi, anr:_
!,ib!n tel,iLluta], ké.lé:jren\ aDl,a!.( 1,rü.r ]Dl.!..1 iollj5 tr k!].rstol alr.ítjánik
l{r99-b.n és 1?a]-b.. tortént, tr 1e!1.1rrrr s:írrD k.rcs:tiili uü:áseini] E:e]i
c$ak.. a:

liOl

ér ]

k]lionJonan Dul.rtlara::tLra

r

lnntkoa] aderL_]hr

]s liL.-

tol\.íir!l llr s:rr:khl re:eti lt: 'j]lri irrrr*
lnnnl. E9ln 3tn.] ii|.l Dlnlluts:ri u;l]lr, lir rrnselcn Lesern nic/rt ralurhl]_
i,ülyt lra,l ll lr ' (E!1, é.,]cl.,, D|nahllas:ttr.jl sai]ó fel]es!:asl
::rrttlink Lllrasómllak ]].niutallr],) l],]rJitlisn a k.iletke]ij (.: eleJÉ,j, tr
Dénet k.LL]sl..ll]3n ijr:út _.:ilrec ]rtjD D),tlví),

tllnr:,

'ló ]J

nreLrek l.emltatLislit a

lff

];a]

irl. !ri| . ]]i!iab.r í€ll.fl,.Jlii L ;j nj.q] ijú ntlil(.t .i !gj\i tjl\|,ig n].il
jlki.ll DlluJ].r.sillf.
ln; nrg n:leieriat rii]J V.sl!í ,ir !,r.lm. JL].,. ili .r !l.h,,i ilrrnl iljr.iúblln
,j]clnrl,iytgli rribornolr ro]r a h.l]jé! lr,ri mltj riillll E:ilI d i.l]sjret !1,i|
.{

m.! il

1ii irJI lt.tJil]r ílnl.!t],.lr Pd!,s S !]lllrl!!..n!nnl)
.]!].i

.|!a 1,

z,/ n/,íkali ,já:,1.:"n

A hloság hlli

íidle íelett eg l&nbdchi (az a$:oiai WelL tólclóü€n

lJ!ő)

l.alosíolból aaló Ben áe!,.,reruli utla őL.)áik, clki .l. elnúIt háboúbm hddserc&áF.
Lmk^t szalgáLt, s az itl élő s,,)ábol,róL elíú)naú,bizfus, ha|:J d. ní fuklható eLső

..]ep€s .sotofl nag]obblt rÉj:. s.A]l5senfleJ, zuieídken, Hufráe'§ingen,
obemdr.iial, EhingeD ás BiüeracA Áells.gelrból árlrerrer "

Donauschwábische Forschungs- und
Lehleíblálter
B0 J3i(ob, Eh9taU

LJreLls,

Ns]lÁtsdalln

Ki* don n Elijhe]m deGuh
F na
',] 1.i9oJo{piu§,
9, 5l69lrrla !5 1), ]6]9 Jcs9phüs,
25 r2 11|,ó funz lliáhálá.,ll pllA
looende

)5:r1,16!4

]9

i,

iiaZ séc3.1]ri )!nn,PaIójcl]i

]3

a.

]/0i Liatlhas,

L;!nai], Pat3

sótal

0iese Enila9úngen in den Kircnenbú,

c59riyonB li[enu.]rc!nahalas!lis]nd
d.elslen li nsei56 a!íen€Án5 & lnoJm
iu! 5e 9a:ón !n5,oaLl O]e l8m, B !0n
P 8 J3lob 5ell EdníhÉitrh ]m F.Ul] ák
1i0o lcn B ndhdri Mclr D!ialeal!!{

!!{ewandeí

25,

!l D.l E6tlao

ra 1i00 Lste9I Ui, átll

am

a!c'h, da3

c9rAbl Von N6le5]:6n au.h schoi Le!t6
als E ndren lid Uncobúnd b"]sánál

Ai,fit

n Dróliná?|,r!9-koIlen h;L

3

islmil sichaógiI an2!fuhm6n, daB danúídign d.n Matrikeln auriau_
chgnden Nm6í in Dunaha*zu WaÉn
ma s n]chl

soid§miochV]e]eand€rc
tám] i6n a!s djss€r G§!€nd, Éna qrcB€ 8016 b6i dol An_
§i.nl$o ]h Bunap8sior Raum dúrfio Prnz
tu9Jn von saloyon qes9i8l h!b6n Pt n.
EUoei
a,nDl d_q B6íehlshzbál háln./
ogsih chi] ch bad6lts§m6n schlachl bd
ó]ndh6n Vom 13.8,1704
des
spén:chen Eólo]q€lneq?9, b€
lannlerUn.
'áhrcnd
16r dBfr Namen sChaclri yon Hc(hsiált,
G6náu dol Pl nZ Euoen, dám d s .anz8 Dó_

í'

náun§e

cspel

lm]i ve6.hbdÖn6n Dón

leín)9üdl.h Von BUdáp€sl qóhdns L6eol
bon 1d9i !o! d.l fliIB3des [s 6PnOrll§
Glaí 0óiál Nej!I6l von H8itBr§h§im),
del ösi ic]ren séi16 del lnsai o.aenüboll ^n
s.
$ndb€íandg. §ichdi9déuIs.hon 6eú9ind§n ounalDla§lb uno Iaksonv, ÁMráUch
soroksal, dessei Ha!ptan§i9{j|unq 6.§t im

Hnnllii .ai úkni b.tL8rlr({ a

li.d

nénd diL ílÁdd)

Ehhe? a íolyótrati cikk írójá ho,záteszi: n.pjainkbán oly:in ütalással §
találkouhatunk, hogy ugyanebből á kór,etből érkezrck 20_]0 éwel később
Hajósiá (kb. l00 knjel délebbre Ha6zli(ól) irz ottáni tclcpesek. Majd úgv
fotytatja: anmk is nagy a valószíníísége,]rogy a Ncrcisheimi apát e,eD, ]70lben történt HnEytin való átuta?áSával fuggnek össze az.ll.1bbi e8yházi anyakönyvi bejeey,ések, mel}ek , relteherően vagy biztosm - Dunaharas:rihoz

lgy két oly, 1?01-ból számazó be]egy?és is találharó 3 Glemheimi

h.izáságkörési anyakönyvckbeD - egyikiik stegniller Ándleaya, ná§]kuk
Novak Mathisla vonatkozik -, hogy Suevlabal szuiettek, illerve oda valók.
Ez abbm áz időben, figyelemmeld!a, hogy Hairsztit a? 170l. jmuárjában ide
Látogató apát 1atin sióva1 "Pagus Suevorumnek" (Sválrfalvának) nevezte,
Halas?tit is jelenüeri.
/ al,,.1 /,/., */! j -i!,,1.:..i

Br:tctrlr Hlr:s:r]rr vllnatlolaL e;onLana; l7Crr. rn^enll]el l,+.idárúrnaL
.:crcpli;

lin etLe:ií lcljrg\isck.

"Árs /cta| iehsigjnek h.íiaJJdli dzir lli |?tl rnrrr A lllerte:i:ls;mrlj.rrr
d:.1]bJ| B]"]iÁ.ünöar Lrf.!:t,r.jt: ló9] :aúenbeí )5,ér Fnúr, l696-ban
].,v|r!,I ]ó.):.,]ó]!J 9-jn l i,,,úiJ ]ó99-b.n iynjl,/ö.]rh,l k.|. .:Éll,
íL.],rt lLi!,- Jlírai. dlún)l L.l,.\iíl4íi trttrrjrl ,nrghalt.] Erltrrt.:lnúdn JÉl

t,jrlll.rik nar l lri rr.rl. 1í §cmctjl mir ]lJr$itibdn lt.relir.]il, 1futd
4]dJI., Hoirirtib.in l.,.\i1.Iil t.g.J.llor.lLll i ti]!.lőcn l;irJ. i. ]rl ]9-in
s.t,i.Iid|! .1 ]it]], n.i]lrJ ].],ól \I.fihiújt l t.,(5.r.:ii]'i ntndtar :rrtbrn
!.grrs

E l.eiegy:éset ís;ben a

BlindheíI, rés:ben. Dunaharas;rikeres:te]ésl anr,akö[] a kat tclcpula. k.r;t
\:e]óS;íliii, hog} naga Ries Jakih 1?0a lil!s:.in in.]uLt el tlaras;tira írlcs.!évei, é: a Der.lsheuniafár Drn]háf.s:lh Bl!1.1heinrőt és korn_víkiLőL s;:il
Da:ó sr áblkri L5 talált. -\: is l.ilfus, h,]rr e: !lkáL]nrrulneLl csakl plí|rino.
átta1 mer:nerc;ctt telepuléseklőls:ánn.:ók élrek Haras:tn. Je mások is c:tn
koL1]1.k]].D

i: clső

kír,nl.

k]|csoLatfeLvéte]l jel.i]r 1?00

I,ln.le:ek a: iJit.]k, nehek

r \',lster

j]ral beÉ]e|iretrek s:ánna],isála

r.rratko;Dak, cióg hiárr\osal, ülég ikko. G. Ii i dereisheimi a|ár ]ábgará-rát
kü,etijen. de olés a IrLrU. hil]orLj]. c]iítt t$jtrbj heleleNLőklől s rLLdUnL
1g_r Thlnras HaLnqról. kitele\égé\e] ó5 g|.rún ke]ve l alren]Ileún|ijl indult eL
HaIas:tiE, 5 uqfáníg_! lremhe]n]] .iite]e!ijlő ]i0]-|en s.hnrie.] c]abtieL,
raLamint a \\lcsngenből iúculó :\nJrei\ s.hts:rel.
sa]nos - üelt a toüán k ri]bl. S:emél} l n.n] emlíle..ek - Éné\ xnl,ag Deol túL
ra:dag, rle 11ar:.:ti s:eDponljílil .eúr ]\ l]ír,]l! ]eleDtőSélge]. nnt a: c!],
é!ti:eJ.]eL későL.biek, T{ Ld] !]r uq1,.n !t h,)!} H ! lis:li t i'a] és l i- ] l k(r;..tt, á
kul . háb.ík Llin:eki1l].n elié|ie]i.cJ]k lrkói rOllség*l.en eLrnenekuLnel vagr, eLr.rrs:tLtlna]., s ]] ]69j_li0] klj:ti belelepij]és !u Dál inlál.b
t.rtéDelni]eg éllekes,.r]n] s:irn]ii,.s:cnLr!:ht]ibLil, A Haras:rtr nr: meg.
tel.1]hafui nén.t s:áll]r!:js,j c\iláJ.]i _ kcré, 1rlléLellel -.sak lill tLtán
érleerek Haras;tua. amiklr r lurLlL: IJ|rlű rigcr L]r,

i,!llisi].l ,:..Iji.

nrjr j,]\;l] ] és:ler esel]l.ek, s hin,eirá!
si]Lkil e9!i]Lt tnl]b nr]nl lé]s:;i: ]Jc|l kr:ijnck ncr It, ].].r(.ri( ljr]l iel - k.ti ;:
e::e] fio]rlkoi s:eltillvrnlrtl c]tL _ hol tcllcs*'ggii. h.l .s.]. néhfi! rés:leLét,en, i: alá1-.l.i .lJ(o]{[!L] !: ítk..lt.j:aj.,!l:],Ll ű L.j.j:lr]e!e. s:eúél!i
tJi ij. §:iilelési hel!e. j!l.]c. .:ij ci n.!c, hí:ns!ligli](l;irr.k L]e]., hí:Jsli.sJ
E]en i|lős:ekL]óL a

ie\e (eseflrlesen ]] iil,trtl..]ll ar]lLtaL r], h,llllall (r!.]\ eleIiiléíijl) nJ,ll
I1r!la1.1s]li!n. s nr]kil alt.a.lt !]cg ]]ut!tr.lr.j!:lj.i (jllel.e 1-5 eselben
]al:inrl.a, Slroksírrr rlrlr lrt.l:e] l

]J!

.:,,/

r,l! / llilír'l

}::íl,,a)l.*

Az alábbiakbm cz.ker |ijzöljiik

,a aisaládié§ kcjtszü]eler,

a

- b.il nen re]jes lés:Letességgel ., negad,
9jrin.ilzljsi hebet, aHaras.rira érkezé§ idíj|ont,

jár, s eserleg (hn vnn ily adat) a h.iznstáN sreméLyi adatajr is,

A: irdatoht:r kömyebb

árteL<intés és a

törréneri eiem.és L(anrnyítóse sreD-

ponljíLlól l700_1i20, 1?20-1730, illetve 1i]0-.t követő érkc.as
po.t.]sítva

iögl

rnegtalálható),

fuk táb]ázatba,

az

hoiDan jött, nikol érkezett Hárás.tira, háastáls adatai

(utóbbiik kö,iil egyik

va.qv iníLsik néha ]rijnyzik).

GííLfuin, a]rnndn .

/.grijl,b

Hdr6.ú|d liuckpúló óJ]i.Lft

Harasztira 1700,1?20 közt érkeltek

Név

Níikor

S.h!s:lc.]olr i Ge!lg
(1ilr,ben biÉ)

1700 k(jn]l
;7 L]

]Vlalia S.hredlin

t71:

1j]:

.,l

*-n

cso-

".eriDr
aláLbi rovatoL<at kicniclve: név (e, niindig

/,/.l,,,/ ):,,,-...,,

/;,,1,/.

Név
Gastl ]ohan

u''"on"""

Eser sebastian
t}obs (iJrobst) Maria

Lang

BLindhein
BLú]dhein

I714
1718.5, hó

l7l9

17l7
171.]

Ctpar

k.nr]

l714

steiDrIhlel MichaeI

1718

KaLrelecker iVlaüias

1711

ZilL (ZieL) Leonlurd

l7l ?

sljltr i!lr.i

l

Eirsrltdr

1711

1716

l?l

c]lick (Giück) ceorg

l

]

SalLel

?]0

Hurler

\l!liá

Hara§ztira 1720-1730 közt érkeztek
K|oLnc| (Künc]] C]eorg

Blíl.Iheín

112I

L]linJheln

1724 körúl
1127

cremheim I1)o
crer leim
17]0
Grenlreim 17]1
Deselle Bahhasar Grenhenn
I71j
Helr] AndLeas
crenheim I7)j.6.'].
Ge6teDbleiD ]o.nes Grenhein
l7))
Sta|k ]víathias
creliűein
I7)3
Schwenfeger johan Binswlgen
1717
Hess Mad]ies
\í,] (wober§idli) i72.]
Buchclc

Caspar

Biche]e Geore + ADDa
Ries Leonhard

Maylinger (Mahlger)

]ohan

]ngoLstadt

Riedgralceory

Plaflenhoíen l ?28

\ínklerLeonhaLd

He1l Máriá

171'1.1.1.

Hochenreichen 172]

Mariá
,./,..

"-1

l./, /.,

"./

,.,..",","".

N!v

Nliko.
Harasztirá 17]}0 után érkezettek

cistL.]ohan
Wolpcstctten l?31
RestnavetJakob \x/olpc.t5leften 1731/]2.
HmderAntontrB Finningo
l'l3z.a.L
Baum (Bá!m) Mária Hercníinnlger 1732 8.5.
DoímiilLer

A

Josephus PinswangcD

1?36. ó. 9.

problcnatikája a fentiek szerinr nregol.]orrnak ]átszik, és jó
néhány más fontos adatot is isnerünk,
TudjUk, hogy. ki,ándorlóknak (kivándonnni akaróknak) a Glenhenntől és
Szánnirurjsj hely

Blindheim től, va lam int :r környerő telepútéSekól mnltegy J0-40 k]lonréterre
]evő körzetköupontban, Dillingenben, illerve annak k]várrdorlási úraeket
inté:ő hivara]ában "llentantes DilLingen" kellert engedélyérrfolyamodni,
,mit - nem ing,len, h:rncn a ma8lkkal houni kíyjnt vagron függ\,ényében,
10-400 g!lden Leilzetésc után kapharrak ineg.
E után indulhattak cL lefelé a Dlnán hijóval vagy nás rnódon, s ó*c?hct,
tek a kiváIasztott új, ma8yaro6zági lakóhclyüloc, I,Iarasztira (]c csctcnként,
ha ligy adódott, Tak§ony]ra Yagy Sorol(sí(a), ahol a Lafrertok iclcl]iaís ked,
vezményckkel f.,cadták őkei. E kedvezmények cgyóbkónr áLtaLános.lk voltak,
mivel á magyarorszáei reDdek, akik aía kérlék az uralkodcit, hogy a kietlen
or§zág benépesítéséíe
hívjon panszrokat és ipaíosokar a némer birodalombóL
vágy E osztr.ik öIököS tariomáryokból, ir pnras?toknak hat óvre, nZ ipálosok,
nák tíz év.e tóraéiyile8 adómentességet biztosítonak,ll'j
Ha.aszti vonarkozáSában a:.,nban mé8 talál ennél is töb]rct jeleDteti,
hogy Llár 1700 óta élrek itt Orennúcin kornyékiek, akik hírétvttték, ho$,
a telepiilés jó ga?dasá8i iehetőségckkcl reDdelkezik körvetleDii1 Pest kózelé]ren, s a yidék erősen hasonlír au otthoDira (nárniDt a Nénetorszási.a)
Ezze1 rnagFni:ható, ho8y aZ ideérkc.ők , nai isne.eteink s?erint - rrem
toboruás eredniályekénr jörtek Harayiira, ahogy aI Soroksár esetében
tólrénL, de nen is s,ervezet bcteLepítéseredményekénr,nint Taksonlüan,

ahol negryen, háLorúbóL lcveLelt katona kaport töldet, hanen sajár
elhatároiásuk alapján, Mert l-Iaraszti ]ó fóLdnjzi kölülméDyei, gadasági
Leherőségei önmagában i§ voüerővel biria]<,

Fentiek alap]án úg} gondoljlik, ma nár]e]enrőS mértékben tis,rán Látúnk
a s,ármauá§ kérdéSéhen,Mégsem 1eherúDk reljesen elégedettek az eredménln_!eL, Ván Ugyanis a, itt ma aLőnénet száImazású lakosság SzeLniroDijából mé8
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ajclentős lakosságválrozá§-lako§ságc§erélődés, melyküLijnösen
niko! a here]epúlések uöne tórténik, a LegjeLen.

18- s,ázad ehő felélreD,
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á!re]etú]ők, kik résuben ir,é.t koltoznek el, nert kollbbi L.rkóhclyiik
Nérnetországbalr nag_von nyugtalan teriiletté vált. A sPaD_!.:]l öra]kósödasi
hábo.ú (1?01.1704) Éinosnagy csatája - pl. a HöchsLátti iitközet , itt íolyt.
S ez a háborű, ahog], az ittclinénet kurarók írják "ami údékeinl<nekzpq sáloi?dt, ínséget és s!.n0ed.sr, níl].rilntÉsih.tort", RéS.berl a:érr, nerr usyanekkor
a röv del koLibban a tórókókrőL a császjri csapatok által vtssuatoglalt ma$iror§z.igi teíiletek jó életlelieríjségeketkínálúk, jobb Iely]erbe kerúttek
9abad jobbágykénr, LccDdő fóldesurúkkal 9etződést kötve, jelenrős rnagánVagyont js hozva kóLtö.hettek Dunahansutnt.
EZ Lehetővé lette, hogy - ha nem ralálják meg szúnítá§Llkar - nigvobb
nehéóégek nélL(üI átkoltozzene]< más fiilde§úIho., aki e§etleg jobb é]et_
íeltétcleketbi.t,]sított (ilyenrő] soro]§ár esetében konklétan tudunL), uagy
nás íöldesitrtó1 idc, ilaEsztira költözzenek, Úgy , és c?t aZ a]ábbi tábli.lr is

biroDrítja, ahanszti nénet családok ielcntős régbcn ráLto.nak

Ls

kotl&lul

1770,ig, az urbáLfun létejórréig, Tdőről időrc újább és újabb csatádok jeLent_
kcalek, cle olyan is előfordul, hogv egy család clköLtinik és később yis§,a,
köLtö,ik, ha mégls itt lát jobb éierlehetősógcket,
Táblázatunkban e:t benirrrarva hasonlítjuk ó§:c áz 1715,ös és l720-as Pcst
me8yei Dév yelinti óSsieírijst, a? 1728-as országos ós9eírást és á haras:ti
urbárfun 1i70 évi névanyagár.ll" Úgy és oly módon, hogy a kórrnvebL áttekintés érdekében abc+onendbe szedtiik a neveket. MindeniLtt csak a család.
nevetközóljúk, ha több azonos nevíícsalád u találharó a felsololásban, külön
szánnaL éS yoúatjelle] jelöIjiikőket. Esetenként pedig, ahol a felsorotás csak
fuásnódhan kt]LönböZik, de azonos családLól van s:ó (pl. Áserrhoíer az egyik,
Eiselrholíe! a násik öss:eíráskor), ezcket a Lla általános név s,e.int reDdezuük
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Dr. Helmécry Mátycis

Hatasztí a §záaadíoí.
dulótól a nagyköz§éggé alakulásíg

A, 19, százaíli

]\ ]t] s]:1]a.ll- ]NLri i.

1:]i]a

ijlrIlafu ú s:ikisai b.nl]utL]

k.:ti - Hátisíi

éLetc h.llm.

k.:elLarnló

H!.is:l] ]nl]bi!!t.lL] ]Jijs:rkjLr. neL| a s.,i:aJt.Lltrl('Jn')L t úllréltleDJ::et
fiels]rinleléséi!lin E: |llra5:ti]]JD ls+]-lxn t,lténik Dl!
:\ Hal!\:li |aril:lt!iLl iiii,;!k!in, D.Lr l ]!l]l.:igl,|.D.],:.r n.!!:ínra.al a.
i |iri::lli:lisálnk k].l]e|llí.it kll etijrr. ]s1-1-tóL ]si.:-tg tcLlcJ, EkklL
n néúi]rDÉi - lr,l]_l,clr _, h!:-\ i rtli|.l.[ s nc:iígr#jgi lrllcgií lillu,
n]eh edrl(! j..tLi!.s!|jl] kij:i!L].l 1t!Llnak) l::iLiító tclc|irL.1:. Lllg1lo:i;-!é s:elfe:ijdik, Ése:]el Ljl i.lIinlúl ]rhctinaltlrt nLlL
.\ hrnrlL| s:rkls: r: 1!i]_l k.letij i'5:xk. Jmikol Dc9l.ia ik
Hiris:l] lén\ leles !\ 1tr. t.llrnJrrLi.e. és a telepiLLés naqilu rrl L-] iJi;s:ek r]an
lel]e;en kilé| i k.,ril]i]! !r.;iigeiá.í!lialL6| lsl]lok I,]:iLL. és ié] é!s]á]ail
iliL1 l),]lrjjli-kiJ íli\] icLL.!ií te].Iiilé$é\;lik.
L:Én hír.nr iili]i].]. Li]ralL ]e].n ie]e:eliinkLrn csak i két eLsií trló::aklál
torlnillrnl. mile] l ..L;\|i]aagga áLakuLás és á: e:t klfetij le]Lai.lé. m,ll
Halis:ll n tréneténel rgl jcilcg.'L.cLr is te]jesen ú] ,:lkl:.l Llclrt-t LLi]cll
kulrt en, a Dunalrrrrs: l Ti!t(lrrlic lI .ínű k.D!\,bin nutrnnrk bc,

,§{rzdzoü*dulÁtól a jobbágrfalu megs7íínéséig
A 1B, és 19, éVszáznd közti s,á,adfordL]ló Haraslri éleiélés hagyonányos,
nczőg.rzdas,igi termelésre alapozorr ga:d.sági és rjrsadalmi vishnyai( nem

l,-,t

nl

Továbbra n az olyan kisebb, Pe§t kömyéki relepülésekhez rarrozik, arrre1yek orsuágosan nenr számíranak ugynn jeLenús nagyságú relepiilé§nek, de
anielvebt Llógls sleretetteL emlékeznek:rz elTe já.ó, s benyomásaikíól írásos
íeljegyzést kévítalutazók.
llyen íróltazó Vályi András i§, aki ]799.ben megje]enr könyvében
H:uásztiróL ! követke?őke]: í!]a:l']

, t :.,l

,,"-)

,.r';..,.,,t

"Naíer fdlu, Fóuesúai a.bhó l^ffeílek, kilaekhebben *ép laLóepületqeL,..ül,
hDni ualó ékes, jó nemű gj mölcsös keíttel e8]ní. A Álíld]t slép fe,]rhs 5oí7dl
í)a§n..l. építtet|e, és al. utcak í.kLal ki.Dítt)e."
Mindehhe, lnég a továbbiakLan hozzjteszi: "t}dei

a D

nnu-ptlton

malftúi aDm.ín lamak, hdtaía hú\a]ras, nindazúnáLtdljó ror5o.
szőhje k ús bút terem, hane.n söíl azt jót szokídk íőzni."

és a s.]!:eten ,

é5 ld{usill

/ú:,

:r lcír,is a napólcoDi háboíúk idejónek HaraMtiját eg!,fa]ia békéS, kedves,
de érc,hctőcn nódosabb falunak írja 1c, U8yanakko! a,oDban nen siól ailóL,

E:

§ a kcdves ós gazdaság]lagjó állapotíl íalu e, időlren, a 18. S,ázad végén,
a 19, gázad elcjón inóg a 1egkisebb helység a szons,éd.s telePúlésekkózötr,
Legalább§ mintegy 40 évig még ezl a rangsolt nutatjáL a Haraszrila éS AIsónémcdirc, Taksony.a, Szenr-Miklósra és Soroksárra vonatLo,ó adóösszcírások házaka, családokra és lélekzánra vonatko,ó adatai, melyeket az
alábbiakban mutatunk be a leglonrosabb réylereklren.lr]
hogy

súmmás i{blázat Tekintetes Nemes Pest Vámegyében keleiezett
nemtele.ek ósszeításáról az 1804-18:12 költi években
(Rijviditése]r: H

É"
180:l

=

hízlk s,áDa, Cs

ja9

|514

181]

l5]6

1820
1826

i

1842

É,

]ló
l55
]i9

]ió
]83
11,1

1]

3),4

]10

]820

]05
3 ]_]

l8]8

j5z

l842

]5ó
o,-r,",/j

]

I,19i

H

s59

144

l84

?s1

156

15)

l75

]90
]09

Il4,

204

L

1.1]

84+

l82

14ó

885

188

lót]

455

45]

]15

l6jil
1j]l

]52

I.,'3t1

5?1

48?

]4ó

lij)

]55

L:1

1

564

]ó0

1:.t

1

56j

)L,",,./,

= la]ros§Ijgszán)

L

H

?80

.l /.s

1aó
11a

HCsL
286

l8]6

11i l]]

8l2

2]i0

8l2

18]2

l ai?

11a l]!

l9?1
l889

]804
]

csilád(rl §,ám!, L

HCs
11]

HCsL

]ió

=

562

20l

Cs
91'ir

)))
2]0

L.18

l1!5
1_].i1

Cs

542
501
609
615
ó08
626
605

Z7I1
2713
3112

]5J8
]1J0
366Z

]80]
]r?

Ellhe: Li|.s.l(jJli|] Lr]cgiL]LiLrítlrini a] is. h.g,; ]].iI .kl!r nliI rtr],í!!Lr
t,-.lLnrL ;: ldii.ig t.rrta na|ljl!tni liáLlLúk, cLucl hlt,illt (.nLLjsL
e.rt eí,e;:lesé!] a ]l,.!]r lalclr::íLlban eLijteL]ese]:bcn ncn iL;iiln.l r |or;ct
1e!eIrilé\É]n,le§:línrílr! 11.uas:tr. ahl] álmenetiLe]] c:okkeL1 néniL€g e
lll(\ti! E:.].!1h,r] ]].]Iij:ti esetéi.en ne!].JLl].in ! hál..lú\ il flglhe r il:s:e
n]

hjl!íútn.]tliltlkraL
- |- ,,]
lll

s:!nDek).

j hi.em _i-"
i::il

]§,

holf

e:en lJiis]all..n

i
^.lL n
ir\ ]s1]_t,en s,;ln ki]lio:nek el a teler,úlésrijl, 1-91!.ten l;.en, l.j] 1.l]en
|eJi! ]: !: elki]Ll.:ijl, l:iLnt a iaitlíl ' s nen] línlll ki : ,,]iirk.:ó ilifuk.

l,-llos:n. h,-.rl .: (ik.lto:ijk a: áJ.( eserl]en cnL]];n el]\,es s:enréhe]ier
\ e .illlí.ll,ikel. \]gr !clLrk reiles csalá,J,lht 1elenrenek.e, EneLlerr r:nnik é\ ek, nil,]r n].c5 nJó.\!]ei*isi h]slroú, .ie errő] iLlggerleriui tehetnek
r.\.jl1]] el]iill(i]]ijl A: clloltl:é: okát p,_lloián s:iDtén nem iilel]L]k, Ok
]ch,:t,h,lglr]s:rnllag,at.ltpli]ésLéLek::án]íh,]:ké|est.mxg]s]Han_r:túa
kjlcleIr hib,]lLj§ .rrlrnchcL ar:rrr]er,ls:n nrilasabb, iliDt e kolnleí
lele|ijléseken, .1É .]rnóL b 1elós]iDúhl]. h.!f - iJiíl]en ke:d ira:áhíL
én é.}Ési]ln]S.lnkrn ]trk6eL5]nlj hilisi. mirLllin a Gra:rlk,l,ich-ok. a ne!re 1,:!nl!}ollI iij!,lcnmi Stloksá[ bjrl.k,ril e!\ik kij:]!nlrikénl nre]ii_
\ii]ss;i le]].:s](iL,,. cl.ij,.lban r kór.}ék nénlelil][,j rcleIi]lé§e]ló]. í!\ .
s:.ltl..:al,\ Hrr.s:t].ól és ki-re|b fuérL;liljlar.l: lgr:rlc.aL nén]eIi]kú Tilk_
.i]|)t]i] ..jbit.n:L i1 llbl.ágr,lkar. E:eJ. - aIrlgl LrriiJ .:gr S,lllk:ilL heml,
liló lirl\y \r1l - slj.oks,im, r ar_r r (irrss:lklr ich-_.k l.|íb1.1, s.,roksirl
|,k.\,:}k].i] t]ené|e.íl.tt ieh,aita k()Ltiilrel" ..i_lkkei,re e:.1hal HelasJi és
TikiI]\ liL.s:í.!s:in]it
l]g!.hikl.r m]l)J.hlrc: ho:]:i keLl renni, e:. tii.ebb méltékiiné|esé!.
.\i]klora: l]e.1 \lj]t.:t!t Lén_!eqesen e lele]]i]lés éLelén,éLÉtere]én.nelr
ter],]L:jíi],:g ]c]ellIr:rk 11ir!s:tn a hlíl..r,]s k.nju.]rllir. lialasági hasla ]s
lgi:. !nól n].. JJ!nu]k, holf a hál..njs h]s:.nl(',l, elsijs,,rl]in . !il.. . é.
s:,]r\.ln]l,rlh. .:]iJj5i :iI.u]ak rerrdkíril] e"rlr; ellelkeJé\éhijl n]iq. i lilü. i:
]tr iiii 1lt.bígL.L lal:v.denLi] i-. tés:e§ijl é.ek, l: rlnb:n b]:ros. h.pl r:
e!a:] a. nr;i:lé| lel]{.,. job]]álrr.k. kiklek rln ell.]blrr1 grt .n!Iile\le9i]i. é\
:].;lnn.rhj]!k.k]tl|5trljL],ii(akt]n]!Dkl,jriL.lil]egJr]i!elHir.s:l]ló:ÉlteL,
,:rk r: ol.:.1g Iij:PL]t],ihL]:, i e Lele.].i,]clD]] ([ij:i(]ie(]a.]. s:jl]í,í.i]i.hc_
lar,ó9.L n lrut]íl r, !:liolitá-+i fé] Éj.ít,
\1!1:- k.ltr.ll. ctb bi:Llllilék;idl \ inn!]{ !r]! ! ]ir,r,, ]c_l. Llrekből..s a: c:t
nrcgelíí:i]r.li;s:l1rbói. horr a hib.nj: ].,nrl!.ktúrJ r!].](1rr ! iij]Je§,jri .\!].nl, a
Llíicrtok trill1rgc.cn rs 1eLerra'jsen l::,].lgrllrrlL
3: rgli]r iLrrll, lloq}, 1!iS-l.en L:lten Virr(tr-1,1nó ]elcnliii ij.,;:e!et - ]!r0a
t]rrr]l|ll i!!],]c l) - iJ!Dát]!.): i LUJ.\i.i jl\.irl ' E: érlékl]en li)íilhelijl
]a-i.i",.r !rrlilk il: atr.;errrek. meLler S:échen.,] hi] er! é!ll:edJel tésiíl]b i
].ól
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Tu.tományos Akadéniáre fela]ánl, S így na8YoD jelentős összeg, (Nápjaink
értékében.óhb njnr tí?njllió folírmak íclcl nieg.)
Egy násik hasonló, agazdagodásra utaló aclat, hogy a Latrerrok a háborúk
után magánmémököklel ponio§an íciné.etitHaraszri birtoka]r (Hanszti
e8ész rerülerét), aüli nen éppen o1csar nil arság e korban, s egy nagvon su ép,
nag} alakú, s.ínezett gadasági té]l(a}ret késrírteme]< HarasztiróL, Ncm csupán
sajár bútok!król, de a teljes faluról is, Ez a rérképszerencsései icnnnaEdt, s
Da fonros és kiinnycn ho::álérhctő íorrásként jól tiikrözi a: ckioli vszon},okár, s összehasonLítva a korábbi, 178]-han készült, úgynevc?cii 1. katonai
felmérési rérképpel,ti hol Mintén l.1tszRnak Hara9(] urca§oriri, ! házakban
bővüléSr is mltat, ne1./ sznrrén vissu ai,ezethető a háborús kon]ulktírLáLól
S,áimazó jijvedclein nóvekedésé11].

TérlJ|ri\il"i d: .A_lLoíl .óllF1'l n.§4r;ró jeieitl.l
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Eg1 harnadik és Legnar:rclandóbb Ltonyíréka a konjulikrúra kihfuvnálásának, hogy a Dapóleolii háLroúk Llrán, a 19, S,ázad le8ele]én a korábbinál
jóvaL vebb és nagyobb lóldcsíuikstély (kúria) étíté§éreszán]a rá magár a

Lalíerr csaLád,1')

EZ eblrcn a korban - a h.Zai §zokí§oknak rnegfeleLően - vrntén egyérrelműen i] hábonis konjúnkrúr. révén neenövekedett jövedclem

EZen épírmény,ínely hosszú ideig haralmas parkkaL urasági "kstélykéDi"
funkcionálr, Ezt kijvctőeD a, eLső \,ilágh.lboni előtt e8y gyógy,d]atórilLmDak, a Harayti P.rk_Sanatóliumna]< adott hciyr, mqil a Tarrácskoztáraság
idején községháza lett, naPjainkban - 2000-ben, a Városlráza szcrcpét betöLtő
épület, s mint egykori kstélyépüler, egyben Hlr.lszti lcgjclcDtősebb nííeLnlék ] e]legű étú]ete 1s, Lneb,et a i!.1agy.rország műemléki toPográfiája V. kótete
a kovetkezőkhen mutat be:
"Éptltt aXIX. sz, ebjén.
Jellcgel Slaüaün áLk íöl&,7int s, j5 tenge]]es lrLts:lcirlíh éFtileí,uícai homla]Qlrin erlhen kiemeLkedő .ö.épkn.alit hüamszbgű otomzattal. A nzalit íeLső

résza liíniáL kört 3 aúLls laklblak, A

A

többi abldkDt

sim qdl,úlatsá" lesi

k )íl.i|,

l,at bilkíel és ].ct ószlahbal akfufiws.tfi,
Le.afi íalha]íó taLá]hdtó. A| ud"ffn !e1eú hü.,mtogú ka1u k )w.sah|dsból ,,).n,
óordís dúslel.
Bekő rász: A behniín aIóI Dtó balía:(dtos ehleíbíjl az épübt egés1 ]lljss.án Liíhú.
:órló /o|osó nlílilr, A /illor ótr ból az uícdi honlok\l felé es(j l.,ellisége|lt kobsfuí,
bollozlt fetli. A köúhső harcmablalós nagJíEffieí 3.3 térab]airos sroba les!
ri;1aLialak meEíeleLően a7 NJluarcn

A:

áplilet rrtola lclé esó satpá:rwl nyílik a donsabaltozatas bince, dmebet kéL pillél
yálaszt b a geb párhuzamosdn
í]ló .l€Abollolatos íol}osóról, "

El

uróbbiról, á pincélől - lonros.bb;ln a pnrcercndweről - a nűenléki

topográíia könyv nem bevél, Annál inkáLb a; a 1egenda, nely werinr a
kastélyhoz (vagy nég régebbi, bizonytalan létezésű el6épiilereihez) egy földalarli menekülőíoiyosó N ké§Ziilr, mcly egészen a glmálilLnig (régi kasrély),
illeNe a Duna-pa.iig vezererl
Erő] ]ó néhiny ranl ó aZ l.es iskolábó1 (e? haynálja réS,ben a régi kasiélyépüIetet) egy helyi honisnereti pályzat ténájaként abszolúr bizronsággaL és
leLkesedésscl bcgélt a 70-e§ évek elején minr olyaniól, amiről s.üIeik

gájhagyonáDykónr reriedően neséltek nekik,(lo s jó egypáran - mint
tórtóDclcmtaránkar é§ . hmisnereti szakkör vezerőlér . bizrarral alr|1 is,
ás k ki ezeD alagutakat, mely.knek egykori Létezésérevalóban vo|tak (vt]li,

n!k) jelck.

Igy tóny, hogy a korábbi, a kastélyépület aLaLti pince rúlnyúlva ai épület
hát:irntrr, cgy íolyosószeríí résszel foLytatódik dél felé, a granáriurn felé, Ennek
]]i)
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egy m]ntegy 4 méter hoSS,ú, 9ellőző ablak nélküLi kezdő szakasza ma i§ ép é§

használható,1"]A további e§edegcs réyt a,onban még a núlr szjzadban
]efalazták, eltonték, lgy Lutarása, IétczésénekelLenőúése már csupán a, onL
lásvesuíly miatt Ls csak nagyon kono1.1, sokmllliós, r]agy ntűs:irkj 1ilkés?úliségű muiklval törtáüerne. Napjainkban eíől neür lehet szci, clc egy gal
dagabb ővakban egywer lnóg sol kerülher - leealíbbis kut"tó rűásoklal

rörténő , cscde8es feltárásáIa.
Ezek után l'ólrc téve a régészeti kutatási ábiánd.,kat, iikább té.jliDk yisya a
valósíghoz, azokho, a ténvlegcs , levéLrárbirn megtllálható , telepr:iLés{e]Lő.
dési Jdatotio., mclyek e kort, a X]X. száZád első feLét (harnailát) jellenuik,
s úelyct< egyik le8íontosabb íouása a mór említctt 1828. évi té!kép, ne]},
nagyon szeLlléletesen nutaqa be az eglLori faLrrt.1')

A kéziraros 1l5x72 cnr,es na8yságú s?ínczett térkéPen- ane\ egéwében
kónyv ráró oldalán ra]álható, níg belsőrészlctót és a térképjeluéseket a mei1ékelr oldalréM]er muútj.l be - a betső részckct a fóldmélő rerületarán}-osan
elősen ószevonta. Ennck eLlenére a jclcntős épiiletek alaplajzát éS az
utcarendszet {eL§nrer|eijiik. A faLu, . belsősóg (az onyied) nagyságára
következted]etünk, Látható, lbgy köuépcn:r Fő utca vízparti oldalán áll a
kicsu1),régi remplom és nielleite a műenléki jellegííNepomúki Szen i iános,
s:obor, Atellenben, ettől íeL]ebb észak íelékivelrerő a LalTert kastéLy (nn
a

városlráza) épúlete, é§ a mógörre Levő na8y Park, majd leíe]éa régi kúrin, ké_
sóL a rmgrár, a Granáiun épülete, Tovább leíe]éá bükás ház (Sclraffer
FIoo, majd a ház§oi végéD a vendégfogadó követkeuik,
A falll feLső részénlévő venclégíogadfu íl (Trcnplatze) riagy rryomtaró szérűv
kerr talátható, régi és új bekeríterr nyon tató té(e1. Délen a kenderfrildek (H,
F.)Lét o]dalán vann, k nyoLn]:ató reíek. E?eken ez időben nég ]óval nyomtijl_

Ármegy

a

faLun, akárcsak napj.ilinkban

-a

délre vezető,

SoroksátésT.k,

sonyt Haraütival ijsszekapcsoló faí ke.eskedeLlli és posraút, aZ egykoli

Budapest-Zimonyi úi, EbLe furnak bc a szérágeó, Al§ónénedire, "Ócsára éS
vezetaí, illetve oDnan érkező utak. A ía]u !égéna főútnáL mindkét
oldalon tábla tiLtjir a vadáyarot (Jágdverlroth),
Mind a l(irLckedós, mind a hajómalnok, mind a halj§zai szenF]ntjáLró1
n.gyon íontos ycrcpe van a Dunának, e:érr n.gyon pontos.n jclöli a rélkéP
a ví:i hátárt. Á "Goser Ljnkcr Donau Am", a bal oldali nagy Duna-ág
(egykor ez volt a főág) kozepón Lne8vonl határt különlcgcs ví?i jelek, feltehetőcn bóják (\\hso-matk) rögzítették A ví,en nagv hajírmalnot ratálhatuDk. Ketrőt a vízi]el melLctt a: el.lős szigemél ir Nagv_Duna,ágban, keníít
pedig valamive1 íeljebb, .ir yiget mellerli Kis,Dun:r,ágLrai, közvetleDú] a
sliget csúcsílnál. A7 iránytű vonalálran, aZ út inentj ke.cs?tnó1, a csóDak

Ván).a

mutltja
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ia]u MtjLít L.cnutetr] télkéflés;en,tőLe J |.Lcllc c\ij ieri!lelen, kékke]
s]inel,e ja] ],itllJtól és ér:ékellicti;ek a mlc.arl, l!|:i]_!nt, i]jnr inr]\en a
tjsikken Il,,rlst (Csíkos m..sár, a NéneJirg átn_lúló (Jrosser Né.redn,es
]t{,lrast (NéncJr na!! fuo.sil) és: irLrL és:akleLeti ]ratjrj|al Jivii \,]q1
i\1.csár, (E:eD nocsalek á]óla rólés:r 1elrijltij.ltek, eLtűL]t.k.] J.jl ar:tik.],
helijek a csíkt]:ássel és l].!rl.:ínT jr.r.hss.l tél]ré$e 11tt honok]nl.LiL .1!
hontklrLcka ronuLatok. rilinrtrr k].ir]l_.l,iCdik .:(_.k a: utak is, nrcllckct a
télké|kés:irijcl.tenkénr s:in,e!!el ]\ kísér,neú csupárr a tő ko;1ckcrLis

pélJiul Zrve] Weqe.i.h O.sa un.l San, (kat ill
a]csa és Sliri icla). E:en kér, lá!ol.bl]r. \e]eiij dilLijút ku].l] i.ltLu]tct.15.
falós:inúLer o:s;eiu!!ésbe. \.n i::|l, hl]9\ H]r.s:]ineLlett sjli s:nte :.L].se., a.sa l]eJi! min|el]} ]eleré\:ben l-.liejl_tt!lnl,
LúaknáL, haneLn Dá-.llol ls,

,\mi lalán i ]egteLrinrőI]t, hoq\ l: elés: leri]lelen oelr.n kev.]s a: l ő
Konllllahb edine] csrl i tltrú-s:]gete rrljlkl:unk. raLannt nlir a írlu
hilirjú lúl, NéDe.lnél L]el;nek]ror relgereg: Leee]ő é: a Lit, rrrclrcklrk a
lérké]]kés:iLő]e léLrinreli nén]el e\ét ir E:.k i nerek a DDtcs! ]0 (]tlcl
késíjl.|.ikil]i:r.!i ielnérési lérké]je, de . n]inte$ s:í: arrc] k..ij]lll
ielUfétké|eke,] Ls tóll]:ériikhen !!!.,]ír-\ nreglililhanil'j
A 1érké|en a s:ánrói h.rral]álj\ (k.]ctb. í.glllí5)és l]eril]eLek nNtát]jk,
ic! ]rillin]b.:letle nre! l: Ln.sjqj , H, A. _ (:! . Ir:jfui1] . F ]\. -, a]a: a ]t]l!
t]j!\(elkekhe: larfu:ó t.]LtíLlt. iE: LJaíbcn a ialu nióg jobt]ijq\tll!.]
{ ji.:lere:ij te]ilafuk tjjalrl:tatLi.t rrlnak a tllJhasr]i]illrJ né]!e is _ e: iJíj.
t,en i !.:.1jlk,].]ái n]ég ee)é]tclnjíí.nn!,nrti!N ].n,]§]elií . s a tÓvíbl.i ieLtrál,)k

\

]$:e!elileDek a

t.l! ljl§.il.r|.r]

}r.]\:(tar., ijss]eléleLélÉiS

]rr, találko;urk Ulh!r] Ae.kel (Ljlhir] s:inll,ik). ZuletheiLte Acckel

i(i]lt]lellénl feLs:ánl.]|1 \:futók), a].n]cin!]e.{ec]<er iko:sé!i s:aurtók),

\ ieíller V]ese (nerleJe. rér), Hc6(|:l1i]].hÉ SchetileN,iese

1üIJsú3L

t,]rliirél ) elnei e]éselkel.

A \jn\]

és a: ilnnjal|.Ji ,it!.j] kót ök.jrkútrl.L neye:eI Lá!á: gémeskulel]lat ((l.h:.l]Llunn). lLíg a nrs_!.:ólíí,keíLr]éligási]krijk lés:éte
fu.]rt!rlljll réler (a.h\.. §'rc.c). Eslkon i,jkorr \:ii]ijsker, !1n, tneLlelle
1.1t

jcli]l

i

Ti]bbn!,]nrás.snrií\e]i]]cutll,lrr,gvrlrat:ilnóglk(i]i]nl]i].iihel!én!in.

kni'lyc p:ll. t.lllLonu IILJLItrlt á ]eAl':ai ó5 e t]níti s:jnríli \1]i!iló
ii]ld.l. Utlibhi.t lL]liin Ls iqa:illril, hogr a iahrllan nirjl ,sk,:,]a is s.ene.ett
ko:rga:grtL1: ral, l)(]l.rr lLul á t!k!oL1\,i útl]:il ].lóli J lkó| il kj]\j]iir é\.
kr llil]l:illii r,
-{ ]latrjl rrrlrlrjll !Lcgtit!iijú e 5alüS1.1.1.\ h.t\.óg.k n.:\ejL L]q].Di11
bctijs llarlnkilrel ilJítií ]].iIó]]. Lleg]eLltt fL]k, hat:ilIorcl és J.n]lr-..SL:jk
rLrkr,lu]r. :rrl]nl r: e lrlLluguliL:e.búl !:.\1!sítlrltó
A t,ilol:n r!.!ki',:elítijcn .ls:al-a.::kkeLetL A: alsónLlrnrJi hrríritrn, l lunak

../ /" .,.|:-/:.

')a.
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júkúmálábr,1,olt körtefa feLtchetően felmérési elappont,oLt.
A téIkópet au azt benútaró kórryv szer:ője('"]bizonyos hasonlóságok alapján

Doíinngcr Jóreíkanarai szánje8yző munk.ijakéDt azonosírja, aki a:t 1826,
28_ban Laj?olhatta (kéüítette) az Llrasác s,áná!a, felreherően a Dum,

téíképe?őnélnólrökkel kajzösen.
Ez az időponr egyébként nagvon kö:cl esikahhol a. időhöz, évhez, anrikor
Dunaharawti lakoságának a kórnyező telepúlésekhez viszonyítva alánillagos
csökkcnése Llegál1, és a falu viilerések és haláLL,á§ok kü Lónb§ógéből Yaló ter.
néÉetcslakosás_pyampodása kezdi utoléni, 1ehagynj . közvcdeniil s,omszé.
dos reLepiiléseket. Ez auonbaD sajnos egy, az oszágor sL]jtó s,omonj eseDfuyhe kapcsolórlik, u 1631. évi kolerajárv.inyhoz,

Euen

járány előtr, llajd

LLrán Ha.as?ti és a

Lelepiilések gyanlodása ugyanis így alaku1:

vele közvedcnii1 szons;édos

Természetes §zapolodás az ó§§zeírási áblízatok alapjín
(S: = szülerés, H= halálo.ás,
a

Haraszti

ÉvslHi
1820 18 8
1822 8 l]
1824 22 9

+10
,5

+1]

182ó Z0 l0 +10
L828 29 24 +5

l83l 26 z1

(Sziget5zentnik]ós:

+2

kolenjátvály
Taksony

s2H é
3] 15 +18
]0 10 +]0
18 6 +Z1
31 Z] +9
21 20 +1

33 7a

s,:6], H:

]? +4
18]4 ]0 26 +4
]8]6 41 21 +2]
18]8 2E 7 +]l
i840 Jl ]ó +l5
l84) 41 19 +ZZ
1832 41

-

= egycnleg;

18}i.,

éve kienelten)l'r)

,45

_A.kónénerli s.loksár

szHr
41 2I +Za
2ó 20 +ó
)? 32 -5
]6 20 +1ó
19 ]6 +l]
30 89 -59

S!Hr
116 1z
i05 39
92 ]7

92

58
1 1.1 76

+11
+66

+5'
+]4
+]8

155 23a ,a3

1ó8, .105)

]1

17 +14
4a 17 +23
42 36 +6
54 46 +6

]8 2ó

59 22

+12
+37

26
36
4]
]6
]8
)l

32 ,6
37 -l
1l +.]2
25
11
2z

+11
+27

+l5

10] 85
Ió1 6.t

135 5]
110 ó6
91 ó2
2]8 14?

+18

+??
+8]
+54
+31
+81

(N4egjegvzó§: áz utolsó három é,berr i? addi8i évenkénri összeírási s:án
heLyett kcttős évszám: 18]7=]8. 18J9/40 ós 184i/12-es évs.ám 9erepc1.)l]''

./'/, ,:,"3ú //;.,.

!1,

\1|rJc:

i:l

i: JÉle.ti, Iog}

Hlü.:li

h,]]} egIeJtiL vés:.li út J [,j]...l,

S.íl,k$ll les:íüír,! - ut!lón t.r,
g}iril]ndisl]l. il .tr]lns:iJo\ }].non] ],rlul, s elliii kei|e nolck.Jós.,
tij]in]i:( ]nnér nre!g!!r!l, l: 1s]a_13.+], a\ ki]:i]rI] lak.ssá!!,ianpJá.
]tarl,:t] Ll,:ril,en l t:1]]1Li]al ,:cIu]t +101 tij. n]íg Tiks.!r!náL 5!], ALí'
nóLnrlLbel ]r, ]!\ kc:,1 hclir..illLlL a; i ic]lanlal lglcrljúl}. nrel\ i: l,,'+0-es
ikö:.] .:j] (i"el Lo].lbl.l), !kk!r 1l.!!s:ttr l.g.rajscbL..n nj]l,í |esiis]lír!án!
i|ir\ln1!] s:!nle !es:le§Ég llíl]iij , htt.l(r1 ,
D].l,11,..

A: cgv.lb]ié.l. lrgr, llrras:tLt e]kernlte r lrirr,:ful, r Hj\tó.]i l).nn!s
.:.r|]tj elsi:n..t]lrr H.ra,:tL ckkori pLé|rnros,fuak, K]!t]il ]ó]Él.ek iid.:ilkós: tiLcLcnL lélIil]] L.ct.!.l],iró r.r,éken,ségah.rLJ|.!.,11j!ljk, ; e1 ! lénll
nj, s:ób.li L]lcl\. a 1I.lltoían.ti EDLékt,1I e.chív Lnr!,11bi. iJhllhe,ó ífiscl rr.;aclnlJlei.ck rs ncgrLr]sitik. ''
NlnJc;;c] trlill bc r íclc;hctó i ]o]]L]í!!itrh] rJii\:ik. inrikot mér a:
cgl,korL urltir]ln llcgs:abtr :e:.1rsrigi vr:onlol ii]lJesLili-],]lt ig_! Ien.ls:er
uliLt! ! tclcL]ijlést, ,j l91

ffi,

*
t:jl

iLi

i.rlajJó5ipeli;

u5

ka\ltlc:ik

t ijrt énet e a j obbágy r endszer

"ri me$szíínéseutŰ|

lneiig.ilsáli te]e+ilósl.]1 - 1clclltiis s:crcpct jljtsr]< a ]o]:bLjgr:rrnJ.:cL lcion]1.1il]eli. iLLetve a:
1§lS-a. torvillcL:iltali nrcgs:iinóse és e::el |lilhui:l1,1rl: helli para_.:l
raa]]"álok ku 1.1kuLL]Lsi
E: ]hLls:tn. cttLtaíen a: ors:ár: Lakólrelleurck tobl.sagaliil, .enr i: úljéli
1Ia]J.:ti]9

r

tirrlaD. tó]r.n - ákí.csak ! többi

isaDl,oknt ncgs]n]tctaí ls48.a! ápli]isi úll.éliloí iln! al]!jjn ürer! végbe.
]unenr a;oknjL korrib].an. a lefomk.]t nín:akái.en lic]r,r ki:Jcnalle:ésel a
lilL.lesúl bLLtotri:: Lls 1oIbau_!ieLkek e]kúl.nitéséflL
r

A Latícrtok ugl,anis Lc]p.úst teífa ] he]adá$a], .Lc lrL,i.:íniílcrra:,Jrs;ig]
lkok nian Ls, nliLr ]313-ban fcLs:jmltlák a lragrofuiD(t jobl,jglrends:e.(
b]ll.kalkon. és ]]a!átsá!os elleaélei kön,e i kolál.Lrr 1ollbaLgi tcllilct kLa,l,
]ál. i keaik|aí] j heLt,i ]]alas:lqa:c,j].üik fuii.] Helas:ribJLl, LnnJ e nLí!
litsérltli Lalt.Lr-l.ur,lk,l]r,]n. ]]ÉldáU] s;lil in
sjíi ne!ét itt üaI emet]iLk ki. herl i: ljrtéri !s:.Drtlkat hclrLlcg rnrgl:ij]l
lelaj Hins:tl .g1 .:ség_rln,.!e nenr lelherij feL e Le!élt,irek]]rn, Uq}].i5 !
H!rai:tibin üLilhet.r t.L-leitil i-iold b ]rl.kns l Lé:en DiraJó. rlLctvc a ilblj_
arolnak ]unlton !:,ionik és leseLijk eLki]LoDítas. J ])jrr !]!rln], \irik
nélkú].bilátsígo5 tli i.tm l..nf.]ó,li]. Le. ]roqt a: eglctlrn lis:],.Léltl sem
,,',.)

..:..

3,J

)1..,J.r,

kcdilt scmmeg}ei, sem úrlréihatóság, sen más, pl, választort Lríróság (becsusök) cló. lgy csupán .r S.iLiban, a násik ki]Ze]i Lafferr-birtokon tóltént e3ye}
kcclósckrc hagyatko4rarunk, a1]ol a kiadott földek minősége és eLből kiíolyillag menlyiségc rniatt volt liémi nétteltérésa ]obbag!,felú é§ a föklesúr
közötr, S a7 e[ől szóló íeljegyzések, bevezctőj rús:ck, job j$,telkek n.gvsjg.r
- válas,tott lrecsüsok bevonasa a íöldek ninanógc von:ltkozá,sában , fenn,
Ez azonLan, a sári anyag, csupán a bcve:eiő és áltállnos rós:óbcn hason-

líthat a Haraztihoz. niszerint:
" ALuLírottak megkeresteaa méltó\áEas bdíó Weú I[".nd.l é5 Antal úr őna§sá.qa
óLtal a7
hagJ mineLlLtdÍL bi:nokuLbm leué Smi helységben inbán rcndellteiésr illelói?g mgo5 olrííbtléúe]Io.Ü.i aknufuL" , "mnaL szántóíöhjeit, íét,

iaü,

jeü é5 legehlt

söii

nhla a

jóbb(lg:Jo],., mine a nultóságos

álül ostál)olürú]t

freg

ú16ág áLtal megloesett becsii,

"

bi:oDyítja, hogy az úrbérirendezé§l, nre]y mind Hans,th,
18.13,baD történr meg, a La]íertok sir]ál jó9ánrukhó] keide.
néDye7ték, és a?t a íö1.]ek minőSégi felmérése, telkekre osirása, elki]Li]rrírése
kísérte, nielplek nyonán a. eddig] ]obbjgvok, rnegkapla a ré9i]kre k]o9totr
EZ le8ííjké}.pena,t

nind Sáriban

íelLnértfóldet, telkes ga,dákká \,á]ri]k,
Ez a, elkiilónítés, ra8osítá§ (osztáLyolás) S,iLibaD , viták miatl , vílas]btt és
nindkét oldaLróL elfogedorr becsüsök által törtéDt. A néltóságos iölcl.súl
álra] nregnevetrt bec§ü§ök: Kol1cL Jaúsef, Rig1 Gyór8y és RaLDcL JáDos urak,
Sári heLység réS.érőL Bugy] helysóg bíloja, Sonogvi Sándol, tóNénvbíráj.,
Drahos IstYán és esküdrje, SaL]ai PótcI voltak.)
Ugyanekko! HaEsztin !isz.].t ismerctcink gcrint mjndez vitáL és kül§íj
§Zelnélyel bevonása nélkiil nent vagbc, barátsá8os úton, úgf, hogy ! létrclajtt

egyelég, rnellyel kapcsolatban jogvita nen keletkezett, ncn kcrilt bc scnr

mjlyen bírósjgi vaey iirbéri ü8y ira]:tárába.
lgy aZ 1843-.s évbíjL(aZ cgye,ség napláli é\,ébő]) az adatairrk neglelretőseLl
1riányosak, s hogy mégis elég pontosan isner]ük, lr.gy kik és kL. nennvi
tcriilctct k,Jptak, az elsőSorban anliak kóS?önhető, lrogy ekkor nég a Louos
legeLőt Dcm kcn]Ltek fclos,tásra (elLúlöníréíe),csu|án a szántók, (E en
s?ántók tulajcloDb.t .rd,ísát, ahol egy jobbáeyrelekre árlagosan 26 hoLd juron,
najd l854-ben a; uLalkodó úrbéritátense véglegesíri és erő§íri meg,) Viszonr
az ekkori tagosíráskor kialakulr tulajdonviszonyoL<nDk nleg+ileliíen hanninc
éwel későlrb az e8l,kori telkes gaiák és zscllarek kijzöft íelosulütijk i közös

|e:P, l

P\ - l

d _],l ,l j,,ll,,l

,_,l, ts,,

,,,

ó!ökösei), akik a, iLr]réri lendeu éskor jobb.igyok volrak, nrost telkes ga,dakénr
ereclet] relkük nagyságának negl'eleliíen kaptak 1cgclúé§Zt, míg akik óellerkent voltak erintette]<, mo§r.: eddiei közös legeLóőlzselléíhányadú lege.

lőié9r
/:

(rény]eges róldnnajdond k.lptak.l")

/') ,,,a:a,l

Jl" i,.|

/.

]]\

Kil:;Lt a,latank lillj,r rL§r.l:etítle ]-c4]i4lai e:e. ]erelijiel.\.Lil, n]ei}
Dér _r:etht is iiLil1]]i!. klt, hoL éi nrii|en n]éflélben k!]]lJk.: e]ki]li!

Dítésknl ]eleLijlés:l ili|ir a.ltarkant,.]rjl fel]rÉs gaiikénf,

mulal]i ]]

elk.li, lijf,iq.n

1.eLuLi

nr-írl:J;rsjg]_rjl,:r,]alnll

|]r\inelk.r

r

lsltl1,]kat is

i,1,]

l:

Zscllérek legelőillennén\ e:

ir lcl]ilrc].

irlcnlérrr ]

t,e,:sij]t lroLJJaL ]áL l

l|i ltc*Lir

h,_.lJ

E: ]i]r,JatiI cqrli::t a: I.11.1ll, a. I\'.:selLélJiiLii|en err,-kél 1és:l]en.!!o],
lélrr,líl!] rliúlc] reLaminr eq],clllint, egr lé::]et ]21 LjLéfel i: \' \1lj.,,.n
dirliíben, \.|g!]s (glcDkénl n§\f,:nr] júr e k.rros LeI:eLijbaj] : l0l i]L ikél he.sijlt

h.ll), rn]] .g!crllő !$:e§Él l ]]i00 liLeL.
A :sc]lólrk n.lr .:rrnr. lkl]i .:.n Lnenn!isé!ű

lereLiilés:t ka|jík: Hór\jt]]
tl!.k+.e.lle. \látr,á:. Wallner lnl:h.
Kl]Jrnrc,kcr L]iilrlt, \\'r.ler Clnprir, 1ríiLl lviátr,.ls. GeIsten|.1en Andlás.
C]l.cl lvl.irtol. |.Lth ]\n.]lí\. Nlgv l,in.]:, \l,'L]!:tuel Lérrírd,Ks ir.{ihálr,,
Krc]:: {lípir. \,lcrschaLl Ann], (l]Lís: K:iroLr., Hacksle.hel Vátl,ái, Le.hnel
Alrjo. l]o,tllL:r F.19!es. (jli\k AntaL, \Iannhen Níil.,áLr, ijselt] Leét,
Léljr.l, l1.:.]clcr NllháLr t]ri]kijlci Rnt:.l aj_!ol!f .nrk.:ei, Ró:si (i!i!rg!,
_i.]úl!tr:l]:nl[, L]e6lenhft.nr ]tjLlls. s.hnnendeL Glinlf irnli);Éi.Tft:tcr
!1.ítrr]., Hacl.,.pacher \1jlrj|. C]L].ki 1án.s, K!lJe.É.kÉlset]..lYaI,
\\'rllncl J.lkal., KaL.lenÉ.kcr Txnás, (ilás: le.en., wr]ll:el li;rrnc. Lcó].
]jrjo5 5:l]]ar, Lőrur.: I1ihíl}, Kfuus: Jtj5ei Leét, F{.:.t] ijrnki}.]. (l]!5: ],il]!s,
Olí:: Nl:lLtcn, S:tr]g \1ihalv, Schus:teL AnJrás, sli_j.L ]ikN|, lriler l_ajl]n.,
il ]].jk \1&, s.]N::tel ljn,)i, V'!gr].r llihá\,, K.Lle.ker a!i]r!\, Bruúhófic.
Lijj ].., 1-jlu Ai jn, Fa]te i\l.it}í5.
\1l c: a:t r irlrntL, hogv l s:li: irrel korábl.i, r: úrbárirú!tilJá§i k.rj
]Jiís:aklro: lipr:t .lajsen n]eg.ijlt ! srerénlel]| ga:dálko.]ók s:jú. Akkor
]styLin _S:jns Nljhrill,. Loh.J]i l l:lyjD,

i\,.:cscn hat :,clla!csaLádJrI t:l]r1llo:nuk, va]anrnr ]2 negr,e.lrelles irt|,bígrguL akik áaDbln .] elkilvctk.?ij _.]á: é! .lafl . el§ijníhi. l tenni>].tc5
rcJrko::t,1.1ris l.\,in ieq1 csrlrlLlban ro|| mlnr eg1 r]r1!!ernlÉk \.1l) , !::nDukL.ln g),alar.c.Jtrk Ehhe: t| rrl keLL, lior! e ]Cijl]e. .r s:.gé vcdaj ar Ln,i!
,]!|Lin ]l6 tclckkeL búll ]ol.bígl, e l.lil]liikt,i. nrlj] .qi l,]!]],i!}Lrak,
larrrni clrpán rclLénlek s:jn)it s .gf.lt. l/4 re]kes j.l]|,j!:\, ;Lkrn.tt ÉLlíul
L.t ini gi,erLlekc varr, csuph kót egl,e nkén r ] 6 n Jg\ sjsú t. kct ( tclckrasí )
hagllrlt orLiküL két ulóJjínak, akik irr.mir:;el ill,)t]] kcülnck
EneiLett ú11 tiúr]li, !:.!e.leti :seiléreI llclLctt,til])|:íniíl.gl]'i]xssá!,
.5rtLe! ipal! üestelsé! irlrlL]látr i.]e kerijlii _ cg.:]ij]Li:l Ie[j,jvat rs trLáLko;rnk
a :se]lérek kl:rltt LrLe a: utll, hogl,ksetb rnérr.liLt.,rl. Jc rrjLtoelak a seLLtck lo:t a csrlidnerek ,{ niLI...siljJnel.k nrel].:rr talrjl]r,l:un( nilil LlagraL c.alí1trerckkeL is 1| , ]ió:l. KLs, Honírh), s c: jJiit..lr kc:J k |ulLli e
1

talkiLrck'r

5:crtr]L ú] !(!,]|iirt

r'\íaglai'lrcr

]

]s

r: Al!ntillLlt]irn.

i ;,l

.,..,.-,,4 l/.
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Telkesek legelőilletnénye

A lellérekkel

ellentétben, akik c§ak niDnnális, 2]00 nésysiógótnli ]egelií_
réS?r kapnak, jóyal na8yolrb lege]őrész jut a telkes ga:dáknak, akil öss:es_
ségében5lt] hoLdat kaPDak. EZe. belül c8yeDként és egéV telken]<énr l1 hoL_
.lat, a: egykori ös§lesen 5] egéS, jobbágvtelek uráli. Ez 1tt l ]200 négys.ögöLt
jelent ú8y, hogy a relL<csekné] i200 .églszögolt szánoLnak egy holdn.k,]"'

Ugyanekkor a:53 relek Den je]enri, hogy csrrpán 53 telkes ga:da lennc a

íalulra] A gazdák mintegy fele uglanis csak
aL<]

fé1 telkes, de akad három g.zda,
csak egf,negyed tele]<nck megfele]ő legcLőtcriiletet, a?áz ]]00 liégvszögöLt

kap (nóv szcrht Erenhoí[el Ja,seíné,Ka]rencckcr Jakab és Sclius,tel Andlis), vrrlanint ugyancsak hífun háromnegved tclkcs is Grév s7erini Beringer
Ferenc ós wit:iry János közöscn, GeBrenbl.ein ]jrros, r,alanLnt Schmzrer
Játos),
Veluk szenrben íóL tcleknek n]egíelclő legelíj!ésZt, aze.6600 négy5:iigajlt jó\,al
róLb ga:dánt]k os,ta,."k. Így ocrstcnl.ren János, Fá]lá ]ózse| Szcn cI
Arrdrás, Gelstenúein András é§ Cásp,ir (kozóSeD), Karl lófel ör, Fajt:l
GyorgIDé, Glá§Z Gyi]igy, Knusz Mihály, KalteDecke. JakaL, Kaltenecker

]ónef, LeéL lanos, Wcinbe! Líjrnrc, r1. Leéb Ferencné, §yaÁner
schnei.lel Pál

és schrn t

]ózscr,

Felenc, .z.z öss7esen tizeDóten kapnak eg}enként

ckkora 1e8előr, Esés: teLcknek rnegfelelően kapnak ]]200 négy§zögölt, s őI(
varDrak a 1e8töblren (2?,ci) Eisenhofíer ].n]os, EsenhoffelJó3el Fr.nkovits
lstv|ín és Jó6ef (kózösen), Feith Mihály, GcrsterrbreiD Anta], Ge6renbrein
Léní ós Kai Jakalr (kö:óscD), Ge§tenbreh ]ó.scf L]író, i.lőseblr Ge§tenbrein ]ános, Flack+racher Sebc§tyéD, Hoclrrein Lénáld, Kaltcncckcr]akaL és
Hackspacher Cyörgv (köuösen), Kaltenecker ]akab és Szcibcr G_vorgy
(kö.ii§en), id. Hack.pacher Cyörgy, 11. Leéb lerenc, obertank].1nos, Wolí

Jáno§ és weidinger Lőrincz (kö.öscD),

Kalreneckle Tanrás, SchusztclC)örsf
Lénárd (kö?ósen), weisinser An.lrá§ és Ferenc (közöscD), Deklts
cyólgy é§ Mirnnheim János (közij§cn), SchőnLéber ]ános és EiscnlroífeL
Gyó!8y (kóijsen), iij, Fajia Mjtyá§ as weinber Jáno§ (kirösejr, Tlrold
Dánie1, Hackspacher Anta1 és Jakab (kozósen), weílhel ]ó.5eí, ríagD.r
Miháh és Ferenc (]<özöscn), \íallne. ]ákalr, Yrenitrer G),örgv órökö§ci. E:
ösvesen íry 77 §Zenré]y, akik ne!,eiL ut.lD ítélves,inte lelamennvien nónet
sz,irnidásúak, il]erve s.hte teljes suírnban azonosak d eeykori úrbéjescgósz
és Winkleí

|:,bl ,a ,l-p,io| ,ollo r apl.rr |-.r ,.úo,

l,, g,la,

nóvváltozáS, a

fl

uktuáció.t, elrelr idíísu.kb,r,

Nagyon kcvés ugyanelkor az egv teLeknéL nagyobb íolcldeL LendeLkeó, Ilyen
kiernelkedő, robb tclkes g.Zdl Fa]ta Mátyás, .rki cgrmaga .]3000 nésyszi]gó]
(kér é§ fél teleknek me8feLelő) rószt kap. S ugyancsak virlaniivel egv telekné1
többer I.p a Frlnkovits resivéry.il, v antrl u/eisinge. ] ak ab.

,/ /') ,,,;.,,j 4...

/

\ín.lt: a:t s

lilcntL. h.lgr ic! ell,iilles.]]

_

il: .gé5: éj ennél nlglo.\b relek|el

]

L.g.lirlil\:lí§k.r i Ierij .t töb[, ]nt lelél, A lel]e$éqhe: lir.
na! ra.: a r.1.1L.jLlL.n]!k b] l]]c0 rtag}l:i:,gijt.
ralanrnt 66ii-663rl r: iskoJínrk, Lllcn,c a 1cguőL i]ilatalnll, nlig utaha Ll
k.:1lilásn ja9si né!}s:ligijlrt tlrtln.rk ienn '
Urlanek]r,)t r ki Tér Iilj.a Dásl:jg:ibán as tr.líjlők eLlenJe;ésél.en nern r á]t.]:ik sem i: ]_(+]i4], é\ ] cLki]latrrítashe:. seD t e:t k.lletij és t.l.kk.nwiLes
is !n!:iLő, a: ualk.Jó] r.nJ.lct álap]án ]sj4-beD kés:iiLt "Doí HaFstt tr]
kaP]jir D1.! e

n):ik, h.,rl a 9á;.1áL.n Lí\ ijl ]!t

Litau"

':

]rn,atatos iO]dmíra\i tarkó|he; kélesr
Eí l.i]onril]] a: a fi.l,]núra! j.s!?aik.D_lv is, nel_v ieh,étetett ]ii.+,

aug$:

l|s.+.én . helálJiiliík !or!lko:ú:j tílgl,ában. és i k.iletke:ajkct ra!lJLr.j::n|

'.lhllltarl. -/',r;:lrtl .{lldl

tiij/] i td.fur.li fiamijl lir i.IhíÁ4 l!lr-.lín .r.rtnrlüLto:lala]r ,!i\..Iirtl Haróili lJ:jig harárábrrl g: ]S.i_] Jri.illlrni.jJ
,ítl s.tl .l iil.n, llrn ! Jí;liirlrajai nrn rjhl:r , mlirlijsi í;tr lJ;r; r:nLan
!.]íljnl.l lijl], lól..riJ|Jt. lgan; r h§iíl r;l.b Jíiíb;nilitjnranJ,. r s:jlíI
!i:]t| jili;rb. ].'sri. LiJijrrr.rrul. r.]l:ilrl pr.lig a;|b ri l:őiííL lltltrcl !r '
rrrl

l]:.rr j.g\,:ijknrrrl ícL,lfa_.ás ut.ln hel)lenhi]r}!lL)|r és llái.átoll: Schús]rel
FrLcnc biLó, tialtcnecker Jaklb li_.rfél]vL.író Ktlsiíl ]órci jegr:ii,'

\'Iaga a kltas:teLi ieisonnjs *L ü .tajcL1 ö55:c:eD ;{r,liílaíl (Jiílijl]el.t)
nrcl ícl, ;.Lnn.l ki:ánlli1 nénlcL liyclrcn, nihíLrl, csctl..| tcllig .i!l.t (i
Llaglar Dr,eLr cn, hasón](-lan ,r: (\::tis!5 Siclrcnu KLu_wtjr tórla|lírí!!Lr
ajúrti aj koniiu]kl.en is benlllil.tt c(,J.t] ]{.t..1.] lélké]$e:,
E:ck s:cnnt l .liílők, ortslieil {l.eLsíj\.g), l)rcsch|l]jE h!l\eL]e. Hinrá.ker
(1rclJctnLJ), BodcnteLd ILa,..síinJ). (]:nj:e we]de, lti,rhkreur: Hunre e.
Kup.pcnii1.1, Pr.therrreg acler, l-}nlu Can:crle]Je, Viesel, l,rrherhur. Hlr.
tclacker. Ncil.crg, |eslhe !e! i.Lej, PL:stlrcrl,cg \e]lgrrren. Kreur:rcker.
KrautacLeL, Esch]i, fLl,:hsloc]r, \1aulL.ccrbaun §,Cillg.jrten, Fj.htr]l.
(einseIteD, Alie .onIers]o1ljit.n á.k.rnól, KI!utg!rtcn, Krrutgljt.n
\\'etrle. Ro_.:txlll icier. Altc Tlcnplat: \YcDgancn, jltr trcn;let: lickcr,
!o-.tmeistel ickel. ochsenNl.|i, Rotht.ldickcr. anl RothtilJ ilringlnrn.
Hinue1l.eLg, Glunba! r lj!,n,ciJc, a]..tátt.tJnJ LrlecL.cLg, ILi.alLJ
HtLlí,eLle. Heüschift\ ](sc st.uligct1 rkorc. trjl.le), L-]rciloncr
(h,iírmhaljl), Kilh]blunLrcn hutlrti.le, |iaifenhuncn, sorcksaLcrtcncn
rntere.ohere. Srhrlnpt Crtr Nl)ra:t §iese, Gro.c \ftlrastackcL.
|]eisen$et]É, (Url]eriinJ..), Nan..leI á.keI, NélieJel \\'l1.1. BLeitel ricler
Zn Lc]iel \ jesen, Au.rrc ur]:aLi 5teDi{reD. ]nDele Neme.ler rrcgrricscn, rn
N,:nleJer hotter hunri c \\'!,en a.kel (setLer ackeL), UnteLe \llichryeir]
Zsc]lér Ml!isl), Sc]lcíicL sLi*.n, \\liesen acker, TareníeLt lic.cn.
TJ\e.iel] .ckel, H,)ist..tt i].lcr T§el hotteL ickeL, KlL"alirrl_.clg hoo,cr
Je. Ki]\.í].l1 i.ker. §'!LJcl, ln.rl, Don:uan rreirle.
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E8yes eserekben, eisősorban a Tarczinszky AntaL kir. k.ttászteri mélnók
álial késíírerrknnuúíislran az egyszcíi íeLsoro]áson túi negjegyzós forniájá-

báD ura1 a réÉlereiésbena vá]rozjsokrn, valanint eserenkénr a terrnéketlen
tcniletekre is, Így a Bodcnfeldnél ol} bcjesyzésel ralálkozunk, miszerint két

lakóház léresüLt é§ ] holdnyi kerr taláIható, továhbá 480 négy§uögö]nyi réSz
temető ]eí, a Pesterwcg áclierben üántóföldből ]err 17 ]akóház ]6?ó né8l,Szögöl kerrrel, a Fjschc.hurlrál épiilt két 1akóhá?, é§ 400 négys,ögölrryi Szán-

Ezek a Váliouások egyrészr a íalu lakóházbeli gyarapodá§,ira éS főle8 a
telepúLéS Pe§! íeIétönénő növckedésére !raln.rk, ná5.é5zt a kenek
nóvekedé§éíe, Utóbbi összefüggésben van azzal, hogv clőyóL olvashátúnk
helységnévtjr készfuőkDé1o]y tltétclt, misler]nt. Csepel-s.igcti, illetve Pest
körnlékj teLepiiLósck i8en §ok kcrti vetenrénlt és zajldséget vF?nek Pesrre, s
i1], tekintetbcn HáIüzti és Takony híres nagy ícjű káposztáiró1.1:''
Vj§§,t}térve a táEyalr idős:akban, a teleke]különiilés, aza a haraszriönjl1ó parasztgau dnságok kiaLakul.isa éS az azói. eltelt időszak alatt vegbernenr
válrozá§okra, a legjelentő§ebb a 1e8el.jk csiikkcnésc, s veliik yemben a s:ántóföldek növekedése eLső§orban a nelléreknek jutott teriileteken, de néhnl
másurr is, !al3mint az erdők nóvekedéSe és nagvon sok esetben yőlőve] beill.
retett terulerek válto?ása, Utóbbiak kétirányúak, V1ln, áho1 a yőlőt fiják ki

.,/',,/. j.!,:*1;: /t,,.,

):

/,

é\ ]es: l]eli-ile s:ánt.i, la1,1ln]l r. _A.ltc \!.ll_Hirt.n .lií ij l;.tében \ !q! !: ]\lle
1LeLl]t.l: úe]nsallenin:], Jh]1 !:.gas:5:őlő klilt!li1{. a\ jis:h.. edij éS s:li1!.

nili-.lJ. 1é§:l]en LÉlelii llttc:iil tr lLcLlalL1, lág! r Hnnte]t]erc ne]nleíennél,
ih1]] \:|]lén i:joró é\ lcqc-laí Lc5: r k!l,íL.]]i s:ajLijtcri]l.t cg} ].]..li's jés:éhi-rl,
|:]]rntir.:s a l.lrrlLet r cestulstarrl ackenéL. a: lnl:lLJ hunrijJclú],

|.]].n]nrl .]

!|i(] lrisr-rra1 (késíln Spn:

wetlgerten). ahol

rrnrt

ú1

,:ii]iil,.I relc|net(]t. igi,a s:őlőle1 l.eiiLtetett te!úLet llk,ib]] nő. ntrrts.ni
c\i]k]otc, lnnik cllcníLc. lrogi,Haus:ti nem esik beLc cg\ik iurcLtclll.
la]r\i,lékl]e :enr lig}cilcn Latiajta van .su|ánj emit n !:ákkinl}.k
en]nenel, e haras:rl crlcnlct. neglehetősen alaconv, 6,1| lokos ]rrLírrtL

L]gvin.].krlr.r].J . ]iatj,:tcri tlikép. ünJ ! !.iLto:lis.rkil ri]g:ita] í.lLnilr]r
]i]lal (i!t]l] e:efi.e. a tinnakcdcn teNletekre i5. E|kint a lllir ic],onrlt
]rtrl. ]J h!tIe]Jeir(1] uLcgcLllít pL. háLoLl hoL-l, e C,\njtlt!]trhr,jl ],] h.,lJ,
rli! r R.l*rlJ:j.](.l]il + h!1.1 ftrtanloDlkot, (Lc|ct, ]r.q! .] l.:.ijl.reler
lí\:nr].l iji|sanfí1l ] j í!:L..Lr Ltt.ni.:irLijtt].prta".] Ug!rll.a l tollt, esert,en
.:jl l ti,lnrirés nllr,llrs hlsrríllutadrn reúl.t.hirL i5. KlscllL ]Jlen l:lilh.ri .j: ].l]el NenreJ.r}.g uc,c-Lral. r,eláD\.i nlrq\,|li , lL]t í, télh.li il
Or,]|. nl.!!5| uie\.. L vlhLlnr Leqna!_!oL_.l.kéDt ]i hol.]ví:lilli:o, trril]rt,

Iillt

a Z,r]].]l \1ll astnjL

lJetlk l S:é.lenrt ]ri]n!I1.1l ielfiélé:itallífaD.k Ln.lLóllLril.ijl lll1.1rnr llirai; li i teL]e: !1e,ij!e],1esá!i teülLet 1l-Á9 lr|LJ, Ln.h1.i;] a .:.nlr,liiiL] ]Lra9 a kcLt.+S. i lét +E|]. i s:aílaj +]ó. j Lcg.lij ]95, r.iq N:
.n]ai 1;!. i rr,'.]i. ]| 1!]lJ. A to]rl]i út, itLetl,e reDiakctlrn tc.ulit,
]l1li ki]:ijl ! §:ílnj]. ::irrtc rrinJel JíiLóltn Lltgt.rlr111l.rrr11r, Kerr megle\.:a,,](l ..L]|in i tJ.lsanagLlal trlíLkornk. os:cscn 43 ]rolJ ib9 lés!:erúat.r!\r l.rij].lejr, lLch kcncl a I] katruaiíeLratcl t.'rkilr.:rl]lt tHrJtortan.ti \1ú:.!n] tall..'ttírn] .L.ijn,ll]an l Fij út k.l.tL oLJ.tlo]r ii]i\ii i)í:iu],il, f!]!r!tl: ; |.nI. }.:.líj út lienii há:akho: karcsoló.lórn a,:lc]h.tijk
\1]nJrtl]lL:: a :ir,1

Egr hrltlJt !,q1].tl:.ló eL.]ajk néql, JiiLijnél t:lLáLheti'rk, -t ]9-cs Jiíli;.::nuú
1rlruLlJ ]llnrc]Jelró] ].1 hrll, a 19-es -.:ámú KL]hLL.runLrcI hunrillcll]
trLc]rin ó ]1,1],]. r 49_rs ,:íLnú'{Lte cnnl,elsulis!eD ilktnal j.1 hoLJ, r rlr_

lllrlisrnL.,

le]je\c! cLrlijr c l ]:oLíton ln.eLrraL, etloL 1]9,j

h,l]Jlll.l:i

al

t\t].s.ll ]] JíiLijben teLáL]uni. a:i: fuellehetij.eL1 n llila. koalluk
!:,!1]]jD .rlpLiLr ; dijlin en tl]L_.b i s:ijlii la h.lJújl,
A ternríkctlrn tcriLLetek di]nti' hjn}iJ! i s:ilerhe: (lnselhe:] tono;ik, e:
ralr]s:iníileg a Dunl faLLrh.: rrtlo:ó lés]e. \ !linrnil i heLsűsé8 irtiar i. h.i;hcs:ajlai

L\ei.

1rrrr:őgj:eJsíg ll:orrrLal laing aJararllagár aL,:tnrbcLr a: rylL]l ióval
i: irl;!, !.1j nk, lmi tennÉ-r:etes is egl lLlan tclc;ulóu.l], elll] r

k.r.s.L.]r

ljk.\.jq Ji]itii

li],b]]:ag. !
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Ennek etlenére aZ ipar mégsem szorul teL]csen háttérbe.
A malomipar a viuimalnrok révéntovábbra is jeientőS, és e hártérterú]etekrő], Némedirő1, Ócsálól, Sjtlból, Bugyríl1 Lrnds:eresen lrozák
őrletni a gábonár Harns.tira. oss?efüggasbcn az:al, hogy a közsé8 határát
képező Sorok§ári-RácL<cvei_Duna-ág ez időbcD még íőág, s a DuDahasoDlóan
öLeli át két ágá\,al á Csepcl,szigeter, mnrrnapjankbana Szentendleiyigetet,
ahoL nindkét ág egyaránt hajóu]raró,
Ugyancsak hfuek szólDak erróL-utazási leírások -, ho8y Halasztin jó sört
főznek, az ipiri fej]ődésnek a,onban leeíontosább ]eLe, lio8], a szá,ad köZepe
rálán relepülésü.kön nár céhalakulásrcl, céhekrő1 is hallunk, Iga: - e] elég,
gé rirka az orsuágban - a hanszri céh nen1 eg],erlen szakDa ipa.osait römöríti,

.B\-,,.p h,l ;oo,= ,aj,-,-ti |||| j,e.d,

relepülésünkön nolnálpék-bognáPkovács céh jörr Léfte,ll]) EZen beLül a
rnolnárok és pékck buonyos rnértékben egymásra utalr szakmák, nrcLycn
beLül a harasrti pékek va]ószínűleg '%hérpékek"volrak, akik lehéí ken}crct,
kiflit, zscmlat kés?ítettek,s nenl p.dig "fekerepékek", akik ehő§orbln háZi
kenyer.:t , parawt, vagy vendég-kcnyerer - készítetrek, A pékipat egyébL<énr
]óval to\,ább ólt Haras,rin, nint l nalomipar, TagjeivaL a kér \.ilágháborj
között is nagy slámma1 taLálltorrnk, míg a rnalonripart részben a gőanalnrok

.

,r'

i1 j:t.,i
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megje]enése, !évben a folyó§:abályo,í§ és a Kvassay-zsiliP niegépítósc a
sz'zadforduLó tájálr tönkretette A kér ismeít máslk célrszalna, a lrosDár és a
kovács ugvanekkor ré§zben . há]i szükséglerekkel, résrben Hars,ti közlekedésbeli 9erepének íeLíltás:iv.L az liigg óss7e, hogy ez idiíben kezd állMdósuln] a posrakocsi íolgirl.,ln, nrcly clólfeió, Baja ós Zintony iránfába - Haras1ti. hirl.d keíes:rúl,s a. úgyncvc:ctt kétnéíöldes (17_18 k]Loinérere§) harár,

ahol a postakocsi ,álró:illom,isokar telepítik, éppcn Hara§Zúlál vrn, (Az
ekkori kér nrérföld - íiiggetLeiiiL aita)1, hogy osztrák vagy magy.í lnéíöldíő]
van szó [a kLiltnbség csa néh.lrry száz Lléter a kétíélcnédiild ki,ölr], ](b, 718 kiLomételt jelenr.) Ehhez kéFesi a rilulran mínd .lu és]i]ki, rnind a délj
L<

1

részen je]enrős nagyságú, lovakat

létíe,(ijzülük

d

r

fogadó kocmák (vcndégLaí]{) jö.jleL

ós.Jki régeD 1evő GlascLfóLc kocsmáná] . L(é§őbbiekben kevéSbé, míg a.léLí,\íagncr,íóle kocsnrán:il még lz 1950-es években
is felisn]erhelő Yolt ir post.lkocsi v.lltó,íllonási jcllcg,
eg}]<ori

Ugyancs3k ni]velíe HaÉs?ti kö?lckeclósi szcrcFét Iogy válroa ttanu] megmaradt Hansztnál a dunai átl(c]őjclLeg ós a komFL<özLekedé§ a Csepe]-9igerre, illeNe onnan tovább a budai oldálr.t, bár ily rekinreiben a Pe§r és Búde
kóitti ha]óhíL1, ma]d a. 1848 L<öíül ncgópülő áLlandó híd, a Lánchíd, rneLy
a, ]848/49.es idos,aLban nrriL a harlseregek átkelésót is bi?tosítolti, ! du.ai

árIelíj §trepér Haíasztinnlt lecsökkenti.

Ez a relepüLé§ szjm.ira egyélrkéDre, időheD streleDcse is, Haravti ugyáDis
részben ennek köved(czméD)ekéDt is egyértelnűen kharad aZ l848/49,cs
hjboni {orgarasából, noha a tővárosMz nint íőhadszíntéi]czcgé§zen kircl
esik. A háborús esenrények rós.c§ckéni, isnerctciik §zcrint - Haraszúrsehol
Sem emLírik, Az egledi]li kivéteL taLáD, de c. scln hx.ci esernény, hánen inkább polítikai, hogy 1848, szeprernber 8,á], a,a? áz eLső o9rrák (Jella§ics-

íé]e)támadás eLaje§réjén Szenrere BcrtalanTolm nrcgye 1200 főnyiönkénles
nemzetőri uászlóal]át Pest nrclló, SoroksáL, 1,1ara5?ti és Trksony köuségekbe
rendeLi,'j]j akik Szepleinbcr l5,én nár íel is fu]ek Pcstrc, és dobsuóyal, n|lgy
lelkesedéssel nr kelnek át a Dunán. Anól azorrbal, hogy tónylcgcsen is ellre,
lyezkednének Hansu tiban ós a szonxzédos telepuléseken, rrincs bi:tos adet.
Szemere ugyanis sueptcmbcr 9-én Perczel Miklós őma8yho? Liildöit újabb
levelében lneg\.á]roztatja döDtését.l'r)
"Tegru.p full mcgid§áomdt, slók ale!él, a|újlöíülmmlek kazt ofu nóűsítom, mikepen Ön a maga zó:\lóaljótal eúLtal csak sorckáí, Hafdrd Js Tdtsonl

lr;$éseJóan íog megstáilni,

E

itöiségel és Bd,4e§l köiö.r

álLhdó kóll]kedés

Mesid.q]olr e§srersmmd, hog1 Bdapestre csalr a: én lar eirÉnr: lag1 Hdjnik
Pál túűcsn&,jr&a jólend Nan dl]olfias üőben i.je níOdsa, ébben d:an fiaá,§
és talart

iJó:Jui clő, mit a kólnú\fuL elkeííi|nle ]<eIL

és dkü

/ /,|

."

)

l].3!íl
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\,Itr]dennek vaLó9inú .éL]á ncLncsak a főváros déLi oldalrd vaLó védelnre, de
aí is] hogy a úe§al komi,íny eieve demon§üálni kívánF ere]ét, s egv oly
teri]Leterr, eho] a Lakos§lig zöLne németajkú, S ir m3gyar konnán}nak eg!
Béccsel - e csás:ári !dval]al - va]ó s,enrbeL(eriilósc cscdn csctLcecs ingádozá,
sával sujnxjhi lehetett.
Mirga Hirrasztj e. idóeD, a siabedsljgharc kczdcti idős?akíibaD, katoDailag
e Pesr megyei 25, hoDvéd zászlóal] hidkicgószítő korlcréhe: taLtozot, r]e
arról, ho$ h.í?szli.rk tóDyLeg beátltak volna az ekkoli, trié8 óDkéDtes tolro|
,ás aleu jn lélrehozorr 1roDvéd.ávlóal].kba, Dincs adatlu]k.
Au e$etlen ldal, atlit kii]ónbö:ő f.]..!ísok 1rLtclesítenck, neni holvér]sé-

hlneú nemzetóiógi. A 9abádságharc irlején nvolcvanan jeleltketek
Harirs:ti.ó] Lreni?ctőmck (kózségin]k . P.st nie8]ei ]]]. neLnretőIi kerúlerhez
lalLo]ott), E:t n váInot sokan - Íőleg a Halusíi tórténeiét témául válaító
eeyetefui s.akdolgo,atoklrarr . a falu lakosságs:ánáhor viszonyíiva Lnint Dag}on niagDs róúvólcli fáfu]t a s:abird§:jgharc itinti Llkons7env bizoDyí,
téliaként enrclik kj, Valójátran a4nb.n c, a szám egylószt ncLl teltétlerrul
nig.s, lrjsréüt §clrniképpen sem a szabarlságharc iLíDti elkótele7ettsé8
bi]onyírék.,A n emu etaíl aLaklLatok egyjis:t (kivav. a Llo;gó lora*, az ellenség zavirrjsára s:elveuctt alakularokat) ncn a ludsereg kozverleriirl liarcoLLi
alakulafui voLtak, In]nt péLdáuL a honűd alakulatok, hanen inkább szükség
gi,

§tr]nt kicgó§?íiő hclyi ie!úleli védelni felaclátot ]átrák el. Bár az is igiru, hogv
.en cgy csctb.D _ Példáu] ouo#nril , konoLy szereper jáLszo llak a cs.ta vég§ő
limenctclóbcD. Llarasztinál azonban ily kozr.etlen harci szeiep a heiyi
nemuctó§ólnck Dcn jutott. Annál 1s inkáLb, nren a 80 főS nemzerőrségi
egység a kömyók.n:] 1egkisebh nernzctőr alakrrLat voir. Így Taksony ]03 tős,
Bugyi 120, Ocsa l0ó, Sári 96 főn)i ncnúetőri kolitin8eDst állímü ki, nelr

beszóLve ALsónéLncdiLő1, aho] 404 lős Deni7etőFés és e,en belr]] egy 24 tíjs
lov:rs LrcLn:eiaíl alakulat jörr ]ér.e,t'"'E? itt ná! Lényleg klnoridottan magas

ncnr:ctiíri léts;áLl volt. Nem bcyalyc aüól, hogy Nénedi voll az egyetlen
tclcpülés a könyékeD, mely á s.abadságharc hlkása urán megiorltj§t js
s;cnvc.lett. Nénediben az álv.üuló osztlák csaparok ]8+9 júliu§ában rnind ir
bírót, Llind a reformátLLs lelké§it, niDd areformárls lanít(it leiirlóZtattáI(, sőt
uróbbit, Halászy Kárcly ririítór, halálra is ítéllék,mejd H.}n.U parirncs.l
.llrpj,íD "TáiejsJ]r ]rüirj Élhíjtts$lt,é.O,e]" (Hajrr.u ált.l aLáírt :íradók)l,',
l949, júln§ 26-án lesgel l(i is vége,ték.
1lI szonoú eseménvja llamvtni nem kerüll so, s á: cgvccliili, a.
l818/49-es yabadságharcho. iaúozó hel),j (hirdi)törléncti crnlók cgy rragvori
ga:dag érnelelet, nelyet a s:aLadságlrarc idijsu.kjbalr rcjtelt el valancl!
ea:daea]rb nienekii]o, és nrclv 1959,L.en keriilr be Harirsziiró] LeLetkaDt a

Ncn?eri Mú,eun emléktálíba.L'!]E; a Lelet 5] .jnn}énnétta],tllnra?ott,
köztuk Károl],Róbert, Nigv La]os, Zsignolrll é5 Mijtyás kor.be]i aran}íorn,
/;!

,:a,lá

l'/..,,:.l

1l,krl, ki]lülbi):ií ne!\ éllékiiellé]!] 3raDl,l]én:rk.t a! 1l.It]tIL]í! urilkoJ,ik
ítr|\Én:eilíol, hL]n!. Lél (Ll.,lí', il:ü\|én: (\' Fe urLinJ llllrit)'r:1_r4S-ls
\erés] §:ínrnl liselie. s í.! elrl]en i lelerre Dé:ve klrlrcghrtj r ,r:ó ]\, 1r,r.
t$íl\., h,-.!} i: l|.+.\-19,el i:,rl].Jtiqljil.: i.le]!n IetrLLI ell.]tas...
[|i.l .l1, t,il etre lelrenj] h!lcl$ t,,ilnlr]ii s.]n,-.: nincs. l en nrir ccr r.]et a
13_a. ].1iis:lkhól: egl ]9ó9,c5 h.ht.iltanct] .n]lélk!lilís n]láD \koLlL tenulil ,:il eik elles:éJétrllpjju uóL l:rnloha| |L: l Hun,r.li rkoLa honrmercli ;:llki]rél]en, h,)g} Har.r;:tlll r rigL tcllcti]bL:t ].él 4!-is h.D!él!íl tr teljl]].1i n]é9, , legrlit.br s:ilci[lrgillil.i| i|l.jin !]éq r.l-k i]! h.nIéJ-

.

lotctiícl elnl,ómilís. Hifnau
lorctkt;Ll. ln.ck li-.:ié!l úatei sá]nos sehol scnl liaraJrrk lru. r;ón e 1or:L:kutrtí,qak e Ljsebi. idiís:ek ü.c6Ln.!a!ór. !rtjrhl. rN! ! lcr.]hriul]lan kili a: aLlrtol;r keleni
lL;en nli: toljsok cl,i;sorl.rn a; r: LJilbclL t|l]rir.cl F.és:ben e n I b.iutat.rtr k!t!!:t..i 1é ir, srl.cL] J:.].kin, cg]]r]jf ?a $ ]a\ éres t.tínDt..f!LlLtnDil (i]!.fii l , l] i! 11]. knfuirl iilnór.'li tó,]ié| '
E;cL ]r.til r: e]si; 1i!.],]:cD, ! nr:LírJik 135],he., nlig a hanm.lik 1Si2ben kús:iilt, i,. oLr lLiLctlránl],an, hlgr I Iere.;tr utcii, ]lj:ri lól ln,ehe:ijk. :
ialLr kópc porro,íthrtó lgi,a hjLoLl . ]00 élcLl L.cLijl ta§:iill . lérlé|ké|et
ad r ialLr tcrlc.:]ri.1.1siLin is, üis:elinl a ki.sin!, nagr,.:iglcl ilcq lelenrékte,
Nlirr1 1uJ]!k.

ninrrrülr, nlr]J l

\:.r!!J!:iglrar. LcvrLift

t_lrch,koLr:rL

len faL[ kar.. J: ctsij ÉsDásoJik télké|ieh,éteLk.i;ri rlősllkbrl c,;rk kereset
Sutc csl,cdeD Lttc.is tele|úLés,fueif.taL.. ! n.|],úlki trliq\al Ul.e
liedIjir, ils:lt.nr |.JLg i mei N.'n..]i leLa nJuLrj Ljt]g rer]e,] a Legk..rábl.i
ré!ké|.Ll. E:cr1 k(:J.tl ialu ! DLioJik tórkóLr.n dalcn kél lic.lsra nofeks:ik
1] napjinki Zi]]dfu (tc!), ós:eklLl p..]i! Pcsr i.la n)].te+- 4aL] méLereL neg[_!úLik ] Faj ut.e, ntkar;ben néDl LLt.ekcaldni]n!.?(],.sel trljlkolnk Nénrerlr
teLé, a \Ins\!I ut(n ós i S:iíli]hegr rnca LLrlrrlri]l:n, Ea,]i n]ellell faláLhan] üél:

ráLto:rk

télla! jLt!LD_!ú]n tt kéfet kierés:iti Qlemcnn}r tí],Lé|en ihlá-]t
lele]]tLLés v.liltko:liji|en eg! kaúnai céLút.lbLá.Jt e t.l.kó!.]) (cgri.jr. s:él]e!r:et], üeLI tiíelna::a elrlés:t i hil:ak s:.lftit t.l.L]!ila\i].énl. nllí§rés:.
a leLeNLés.n k.ir1.]LIe_.eD l-.es:áLlái.lhán') sa{ahck as Lrl.rl s:ín;t. L: a:
lL!\ina1l lélka|en iélij lri.!t, leLe|ijlés !.natk.:ásli]lu r LilrtIe:ij:'
E:en

Tclepiilés
Há:.k l:linl

]a]!.k
Ben]llJhiló ]irik
B.n]!-iJrt!1 s:l

Sorcksár S:ent-Miklós

H.ras:ti
]+0

zj2

]E0

ua

110

lL0
-:,l

6]1

.16E

jt'l0

470

]t'lI

300

l'l

.

yt:t / :li'-l.,::l;

lvlindebből nem cnrpán . ir házák száma réVén- a telcpiilés na8lságára
köverkeztethetiink, hanen Ha.aszti és Soroksár (s Év|cn Taksony) vonal
ko,á§ába. 3lra is, ho8y a hanvti házak rer]edelmescb]rek éS íőle8 nagyobb
istálló-kapacitássál rendelkealck, mint a Sofuksáron ralálhatók. E tétkép
érdeke§ségc mé8, ho8y nra lná teljesen eltérők a viszon]Úk: Tak$nyh.,z ck,
kor ntég cgósz sol, na már önálló, akko. móg plsziái telepüLés tarto.ik, mLnt
Délegvhá7:r, Kisdélegyháza, Kaporos puszta| ordasháza, Vány, Varsá1,
melyek nindegyikén aronbm aupán néhriny ház találhátó, § bes]állásolási
helyként nrncsenek is rryiLvántartva,
A legnagyob]r válto:ás áZ előzőekhe, képest a ITl, katon]ri íclnérési
rérképcn található, me]tnck Hala§u t]t íbrázoló velrénye (a tljcs felnérés
orsuágosaD 6 évet verr igónybe) 1847-ben kéyLlLt, Ekkor ugyan]§ n,ír negje.
lenik a térképena falusi rósz Démi nijvckedéSe mellerr a rnii HÉ\rá1lonáS
rnaglssígában egy ké$ofus, mintegy 300 néterhossíúreLepüléSrész, a Fő uica
ész.lki LéyéD1evő ú] házak so.a, é§ vele párhuzaniosan a ma] Kosuth utca,

, -ler r: F-NPUH|r|., ,l H,l

n-| r|,r"|-

_l

)

íeljtatta1 nellette egy lijoman kialakuló relepiilésréste UtaL, Ez?cl ves,i
kezdetót lényegélrenHar:rszti századvégi_s,á?adforduLói rendkívül gyl]F fe]emelkedése, melyrő] részletesen a Hárászii Tórténete Il, címííLotetLerr

A }roLi.]kai életrőL, á falu igazgatásáó1 ke!és az adaruDk,
A Hayrautmuralon, majd a Bach{endszer idején a íalu rneghúlidik

sa]rit

keretei kö?r és éli ir meuőgazdasági falva]< mindcnnaFi meAwokon, eAyhanEú,

l"ra 'ele-er,Aml .:jon

l- -ep L l

,,ebo".e1-1

,

-l:_-.

önkényuralom idő9akábán ke:d kialakulni a közsé8 e8yíajta e!őteljesebb
belső (ön)iglr€atás.,
Mái neln csupán a bííó.ó1 és a je8l,,ő!ől hallu.k a
kozségvezerésbcn, hanen rönónybiróval is tal.ilko?riDk. Előblriek, a bírók é§
törvénybírók gyakraD évenle,kétéventeváltj.ik egynrást, így neveiker, mivcl
kevé§ oly jrat ma.adt fenn ez idóen, ahol a bíró Deve is yerepel, pontosan
nem j§merjük. Jcgyzővel - az ő neveik gyakrabbaD szerepelnek az intokon,
viszont kettővel találkozuni a konuakban: Faller ]ó^elTel, nlaid Késői

Alni nég új, ezeD idószakbm cseré]ődik DuDahara9ti pec§étje,
Dunaharasztin, válrozó életének megfelclően 1858-ban új, a korábbináL (a;

17Zs_as Pecséüié1)díszeseLb, nagyobb, éS néhány új momcn]:umDaL
gazdagodó pecsétet fogad e1 éS ké§zíttet a kozseg,i1') Ertő1 az időtő1 hozzivetőle8eseD húsz élig Haraszt] címeres pecsérje a köverke.ő:

"Sigillun Pagi Haras:ri

_ 1858" külsaí

körirat. míg a belső rész leírrisa: a kettős vona1 keret és körirat áltaL háúrolt kerek mezóben csúcsos talpil, Dé8ye]t
pajzs, első nezőjében hegyével fe] é§ élévelkifelé fordírort ekevas kék hár

/

|,

,:a |,./.

./l../).a

]l

Második nelíj]élrenyíílőfürr vij.ij§ háttérben, hirmadik nerő]éLen két ví,szinte§ elúsr pólya, a negyedik nle,őjében két hátérbeD Déhkd, korörte
nréhek repülnek. A §isal heL],én hároni Levele§ ró]§a§zál, A pajzsot siiLi,ált
si§akri]Laró Veszi ki]riil. A pcc§ót nae]6ága 29 mm, és azt ]B58-ról i?86-ig

HdrArl

1858,

í!i DdLJí../na"

Dmahal6zti nai (2000-ben haszn.ilt), a kóz§ég zjszl.ján ma iS megraLáL.
ható címere elsősorban ezr a cínert utánozzl, elh.lgyva aZ 1lj56, éVicímerbíjL
ar egykoli ekevNaq árvéve vis:ont helyette.rz ]729-es címerből á három
gaborus:álat, Ug.lancsak a közigazgatás és a köZségi szerepkó!ök bőviilésére
utal, hogl ez időben, l86ó-bán ijnálló po§rjl kap Haravii (ko!álrbm d utoL.
só posra Soroksár volr.), eeybel saját posrabélyegzőr, melyet benrLratunk
Harasztijelelileg ismerr legkorábban eLküLdölr: le!élbéLyegével.(A bélyegzés
ei e§erben röLd Színű,)
,4

é§ö
Fq

868

B

e"3?

-7,1

l.-1

Y

Hdr6rú .td ldúbób.rrő]. a

?lí 6m.t,

h?ra\..i blbc§lóúl l.p!.s/tl! polú&lrese
J| ,

.,

,,:,!

|"l

j//,...:'

A további, e:en koíbóL s.árnazó adatok e]sősorbán már nen kij,verlen
e8yedi köÁégi intokh(il V.tló, harren országos in9eírá$k ,agy statis,rikei
felnérések, esetLeg ura]ók DuDll1a!6ztii bel!úrató adatai,
AZ első ilyen nUnka FénYes Eleknek, a xIX, század egyik leg]§nertebb
fó]dra]Zi kutaó]ánat és statiszrikai adaqyűjtajjéneL( be,nurat.isn 1843,ból.'1'l
"Hafts.ti n6net íalu d Duna bd| p.útjen Soíoksáúól d,ebe |ékúnyira,8l9 l,atoliku:, 28 íeíannatu: és 14 :siű hitű lal.,assal, Reru]ben é|úLtcsltos hauit elal
óí\-ékos fál. é],.esíti],.. Van ií laDli/il§ 1)df!.Au és t mpbnr, .g) st€lb fiasá8i

kalréb él §ünöIcsösjie,t,

püLjdll, \rőLő|l€rt

Lluúrámk

bfuó

"

Llííeítcsir]iu]

unal{aladó, több Dwn malorn, erdő a
m2,1 rés'€ homokos, legelője

tágu.

Dm

F aláhrtokasa

a

HasonLó benutatássa l talrilkozurrk Fényes Eleknek egy nrásik, de nár nem
srebadsághalc e]őtt, h.nen azt követ6en, 1 8 5 l -ben készú]r munkájábarr,l|]
]Vía8]al.slág geográIiai s:ótárában, ahol a ]<ii!el]<euőkel ídi, némiles
módosítyá néhány adarot:
a

"HdLs|Li

némeL

íal Pest-PilA-soll

o.ím.s,\él,en,Sotokártdl &lrc, a Dlla bnl
] 21c kLtalil.us hj<os, l,1lTochid tcmpbm,

paí4dn, csi?toJ, fendi,cn ápnlí hdzdkkal

liőlősl€ftct

lnír,el.

B'íjíd búó Ldííeílcsalaa."

A

követke,ő leíláS, Magvarorzág heLvségnévrára 18ó]-ból !.ló, és je]t ed.ligiekrijl,llj] Ncm kinondotnn reletiilések leírásá, hanen)
kűlóDbó:ő kózisazgarás] 1'unkciark hovararrozás. 9elinr m0tar]á be a

1egében eLtér

a

hclységeket. Igy:

megve:
]árjs:

La](osságs,áLn:

l]est n]egye

|esri]jrijs
1529

Has:náLatosnyelv: német
Villá§:t(atolikus Vá.ipiispölőég

cörögkatoliklN

Eperjesicspclr]sség

HelréL vaLlásíLak Dlna rneliéki püspöLrig
Hadrogadókerinel B!d:l

AdóhivataL
Utolsó posta
A:

ús,r

SoLlksár

eddig felsonnrekon kíviil Halaszti nég szárnos nr.$,arorszigi yilgy

!:

cg(.s:

Hebsburg BirodaLmal belnutató lrelysé8nélrárban,erepel, de mtldossze 1_]
soíii yővqgeL, igy Fe]cnc:y]ófref eg} neglei leí:jsban .su|:jn ijnny]t
kOzol,

/ .:1 ,1.!.,:,ra /a,.,...:a

' l 1ll ,l lr] Soro]..,1l rrl lír rílajlijl Jall. js ]'.ly,1] f,.li.ll í./nl Jl tJt) n í.j,jiii '
"
j]$ ]!j7-!.l] liiailll njm.l nrriui brrlJrlru /rrilsjjna,rtí \1.!1.i Kitjllilll

]-..n!r1(,l!;

r]lil ].]5a

la!.L. |.iit_(] 'Haru:riDarrlch I_1oj l ]l,n
'"
],\ s.fuJtsJr

tlli Einrl.iio L

l1.1

PJJl-Pilij. |.:ir]l O.jii.

.{ Le!]e]entőscbl.. rele|ijlirijrrL.l lrcnutató l.írj: a:cl,.alr ltrll r1_Icll, s lrol
is ]eLent fue! eskor nrollt.rtlilrn, hancLl ho*;ú rlcig rlrli ló:lrtk.ht
|!losil.tt. él l861.ti]l rr]r]: Frstr flg1'es tí:iLrtos hcll.ógnclltriLa, illctrc
aDnak I Or!:.i!o-r s]é.hen\] KiJrvltá! ka:i.attjlí]]an tcllrlJrctő Pc.t L:rglci

ELlt].l ioll.neD!.]rát l]es.h! Frig!.! Llg] 9\,ű]tött. !j:i:c. i]og!.: ob?|ig !a]!neDn1'l reLepL]la-réte kiL!],]oll lg! kan]őncr hat íőkaLlk],§.l 5 .g! cúnó
álkél.ié_.-.eL, s h.::á.g! ra5:lct.5 kitoLtasi úülutjtót. Ki])t)!iinkl.c]1 úg},:

rinlJít\.], mint

e 1ljlls:lL.ól bckLjlJirtt \.1$:!k!t
i.,|n.j.
A melrének, keli]lÉltC t, j.j]:jrrr1,5íkn.k ! Ll.y., h,\ ! l ]]. rjí! lilrto]](
"Haral:ri i;Ilsar rl|llriiJ.] |eJl_Pililsnll l . llL.8:t.-ji.i, t.jri ]nrÁiii,

kél-]é-.eker(esetellkél1

ki]:o]]L]k. utóbl.iakal d,j]l

l

i A

a

1sjnjn;Ji lcr Lil:rlLel

ríosnrk hril\télc D.v. ól niost] N,li\rk nc,c bíl c,rk hi1*
iil!.rlt.s ors;áglsán]
irl]sj..r: n lí!ll DrinlAaras:n lrjl alan *molrcs. nncl l Dann-

ko:séglek,

beLi e]ter]edésseL, mel}ik

"Harasiri
rfu

rnalhrrí:ls;rt, Nj|rrl Lrlilr:jsyla:on6al ;sal Har,.srli.in.l Anl.r...s,"

], V.]t-É haj.len . kii:íenck nrrn eLnel.e:ése] Vagr,tán.sik kü]dlbo:őké|}reD úan][ e mnsláni he]}n(\.c]

tijrjjgLl s ],h. ruíj i.]]nctc nol loh A |L].s.Á,rt.]. l.{,Jl,.rí nc,! lj!;n
rmllrnljll1er l1r31 lragllnlútJ-.l].rtlcrű, n.m fid "
,1, A ko:sé! mik.l en]líltct]L lrglorrib]:arr]
'11

']\ l ]ijj{ m;] .nlaae.ilt,loü Húrdj.ti lijij.,g 179a,bJ

;, H,-.nnan Dépesilrelett i

'L.lj]liíd,t l,ljisj9l.it

rrcm

"

lrtjl anetnlnr li8lt.llli.fn

1!ll. n ioijlL

v-u..nö.r$űlrj/ né|.\ír!.í.rr'
|. trlit lehet tu,ln] ko:tuJoni.ban, hagronráni,Li1, írt reg1 nregLraradt
enlLéke]rbiiL r né! ereiúa]aíL,altclDélől]

']\ l,i]isag A.llr.l. o.J.ljrri. mir.L ,dn. lr,-jltjr ninrs lqlomrin] riq,ín
sni.1 tlld|. ilm,,i, Jihili{oy'rn aln lJirrit antliolllllnl LileÁerí, Áo.q_l
J., Á.l.§it.s l iú A.l] li1 j| nll, ah.l. ldj! j,,riil| .nndn 1.rl. el"J.rjl'
;. 1 li):ié! hilirjbln .]ajfuLlLlla) ti.bl.i o|orlíiiai néI. |élJáui ne:ó díílő,
\:j.n], a.ía!]ó, leg.lij, N.:t:. sn,arat, Liger.l.erel, elJő, lenl]ete!, :úg, hadr,
'A t,j.,ijsl]rll Ir/]d]l;I. Jílől,;irr;l::jser c:rl Dill lrg/r;!_]i. IijÁeJis:l]]ől
ainarr:jlr rnlnn rrlJnrJ, anlcnlril.in oi:!]lL hr.r lig!|. rl; riL Ár;1 rijabü

./ /

'

,:a:aű

/(|!n!,:.lj

A

Hünmelóerg - mennJci i ep szőkbeLi elne|ets eíea.te ne.n u!lhc'ti]<. hiherő

,

Hauldn, antwa lle?,tetett eL,
LéOa1 L4]ege| íeladaíadz ós:€írÁmi, Áo§ dr ifi enlífltt tnr§ak és tllwla^
newk mnlel llifreíítőbben és minél lon.osdbl,ín íc|c§cr.cs.n.li:
Sren' igfl.íc tit? elneleiése aM eíed, úmcnn)ilr.n .ren utcát 184a-ben
saját ..llodiáIis íöujen alahrtatta néhai néltósáEas b@ó Wer. lgnícr úr, s íg_\
hog1 a1 a le3na3asabó

fug]

.?en ltcd slefll l811ljc! ei.ónak neqeztetett el.
Má5 dűlő Wg! hel1 elnelelése, -.!eb kiilLinösen említéstéldentl Hta,lztin
nin$en, órolindl ne!€: I,I?nedi níi aűb, saml§án úi üílő, Pesti út dűl(j,
Kábáíia hegji dűlő omn qeszi eíedcíéí,anenrr>ibert a íalbk a szanszéd

Nérudi, so7olisár,
kdllíviáról, mel1

neL,lel,. feLé uoruML

meLbtt

wn, 0esli efcJ.lét,

A

kábmd |Eg'ri tlíílíír)eAlg a

A ndÉ]mocsáííól (m€l] Ha,Z§ltihaíaúban Némedi íelé|onul) relezett fttek

sefimi eíed,eíi clne|ezásel Mm bú.lak,
LlaLlszle§i dűLő eLneoezése olúl.an eícd, hag) dz kóz|etlentiL a Dlaa-óg rnelbtt felctu:lvén a tlmi hakszok dnnak ,ntjn szoktak haLá:mi, illeralleg
'ltn).Íini,

H

_

|

"

186,1

],_

l,

'0 t

j€s]iő

Andtas

ScArrs:let óíró

Krams Llifuíl] eslr:alt

Mcgjegvzés: llaras:ti 1ako§ága 185Ó,baD 1464, telülere 1946 ho]d,''''

E,en helynéltálon rúlmenőcD az adott illó§akb.n 16iz-ig nincs ú].bb
hasonLó adaifoíánLn]<, A Magyar Szenr Korona onzágirinak helységnévtírirj
Athéneum Budapest, 1lJ73. máI oly idő§,akbir visz jq nlel, a kdvctkc;ő,
D||" ,, !- .1.| -l. .r r o.,, do ,, ip) . ,,.
r, , , , ,
ibglalkozunk.

,),'],,,,""/, :/;"",""

ff*^"ri

kulturáLis

é.s aallasi

űjj áépíté stííI7 87 2.

élete az

ig

iA i. e:., L]!D.|(,i Til.(n 1,]lrnlll sltrákné l.ral Elika l,ílájluL_nási
!n\ aqírik rilhl\arlilLi;iril rLas:i][l,]
HelN]ll ]-\.].] ,]1i:aJl kü]tulális é\ hlt(1].lc cqis:cll a l1.1+lri:l:ggi rlrku]í;ir i] |7] ) sl)r,)r.Ln kotíj.]ik a lóm.] Liltoljku| cglhtilr: ói ntórriónycLhe:
E] nen] .s!|lirl !::al \ an i]ss:elLjlc|§bcn hogv r: e Lakclsíg, nch, a torclk
h]lle tér,t |jl..: !t.,lsar ti!ok eLlen] hi1.o]. idcl(1r1, ló_qó knlij] \,!q\ \a]qlcg
t]lne ckü] tr ii]!ból, felr ell\6:lül. halc"l l..al ,s, ]li!\ l: Ljj t]cl(].|iilűl

L.t.lik!s \ ]Jé],.aj] arkeIel
|;r}J .kk.r HaI!\:ti e!lnrlísl ]iin.tai ]r.:t t,ll.iu1.1 _ clijl.b Fobr.I
(\'órslet) til!í].,L, Lne]d e Latlen .s!lid l.i) cnlLrírl e l,nlaL kltoliku: cl]h.j:,:g\5a:ú t,rr,i.li, haDem úllfu!i)] L,., J,. iut.DntikLblLl iclf.illalj,ik, te né.
s:ercselr l: c;r1ll]::rl crre:len,e, i í'o1.1.sú.i s:cIcp nctlrn a ker:r,úLi s:ereper
lgv l dllr,rlrarls:ti eglhí:rr anruk lali:isi t1. vLlágL nitéanénl,ehek
k

i

éL]ít(i(t,cgítr k. Vd]3lkrl:iL c: ll n.1

a

p:Lochiák iétleli.:ás.i!a.

i-k

s:enré.

l!] ,ls J.!.g] ii:tt&.]enel l]i:l.:ílti:,in, nrrJ a trna.Lonrok ú]jáépiléséle.
t,inítésíli:,ti.ls:ercli'sére, mtlJ !: (cvbL1: Liltil iinnt!íltt miLs nta;núD_lek

iIl

isk.]i, kijn)h]ík. túretij] láfu ]g.ttj!|iri,

E:

.r]

.glh j:§?c!ve:éi] ]i]l\,im. i H!] |s:tiban

i 6951.cL1

kc:JíjJ ik,

E]ilor n]óg t:s]bcn áiLtak a: egrk,:,ri, riqi tcLlplonr talaL, I Iogr c; ugl,una:-e.

ntclrrő| i\l:itl klr:i]_! ide]él]ij], ]15_]1.óL oklclelcs cnilakink ran, nem
ntlrri, rgv a:on|an Iiln1,1: e rL.rripL,nr s:crer.e] a: úq_ueve:ett Pongrác1
tilc tJrkópcn r Lnel_! a ] i, s:ij:lJ .l5a1 iiléL.eD Lnéfie íe] a váci eslhá:mec_ve

pJébíLii:llnak,]ltctvetempltnnos]tch.nckt1.l!.etét'Úg.,hog!etélké|en
j:cr.|cL ki]:alkorikeliriji;lr r, r.rlamult a:r is rrrrllLLk ekkoLról, h,_.g1 lráronl
iltlirr.tl v.lt.lliLt!a.
E rigL ttLlpllntt, nv.lr urclg a: út bal .]dáLán. a há:ir]r lij:l ijllt
(,aló.:íníile_q j ké-.ijl]bi l_;rlicrt,tiLc gLanírium hel!é11l .: elsij d!n.hir.rr:t],
L70] ér iCiDonicr !is]t.t]o iiilsilln_. s:lrrii ecrhlí:i s:errrle) rlnt rn nljl tc],
]esen loNrs t.Dl|L.N.l i ílla lc. E ri:narll s:ertir s:en|élle és Sekres(é]. ]|
bo]to;on rolt, Je Díl l]dnl]út, l cntpán rijledékesei üatailr meg. , e:é.l
haslírLhetatlan foLi. A H.r!!:iLt l-eteLefitij fnlstel táb,]nokniI nJg!on
grorsru gonJo.ko.1nir kellett új L]lab,iDL]sla]l és ú] ten|lomnít i_r,
]\
ntáb]], neIt e Ij.i e!}b:if,Lr.gl,ét e n]lnk kiil:.lse !tín újjás:er!e:ii
^nnál
],,,

4',,:/h,,,/,. ;,,."1/",, .li

l

D\tmikovich NJjhíly pispök H.nsztin Plébániát szelvezert Mámos ]eányegyházual úgy, h.,gy az_új parochiihoz iiliaként tatonak Taksony, Áporka,
Pereg, Bugv-i, Sáíi, ocsa, Alsónémedi és Soroksfu települések eglháui
E pLóbriniára került első plébánosnak a nár i§merr KhmeüinüUer Plac us
bencés s?cr?etes a 1ajbachi koLrstollró1,1j]] ati . nint enól a kcrcsnelési,
háuassági ós halálozási anyakonwek tanú§kodnak , nagyon gyorsan élővé
varáusoLta n Flé]rániát. Í$. az clsaí keleylelés rná. 1ó95, nljus 22-éLr Degrijrtént, Az clső Lne8kereüteLt Reitter János és .ejc, Kat.llin Er:sébet nevű
lej ya VoLt, Az clső eskúvii.e ]oanis Feig éS Elisabeú Kiefr kózt 1896-1ran
keriilt sol, níg az első, Anna Má.ia Kindtinger nevót t.üt!lma:ó halotti
anyakönyvi lreje8y:és l71ó, ]II. 25,én kelr. Ezel a h.rlíLo:ási lDyakoD}íve1
kapcsolatban azonLan néni hiányo$ág e§hetősége ]s í'ennáIi. Á plóbániárr
ma is íellelhető anyakönyvck köziil qyanis a szüIeté§i és háZassígi anya_
kOnyvhoz kepest a halorti anyakonyv 20 évvel késííbbi,iniközbcn nen
valószíníí,hosy De töllént volDa elhaláLoZá§, Viszont nert.r l(ufuc 1ráboúk
aLatt nen csrLpán a lakoss:ignak, de az anyakonyveker ő.uő pLóbánosnak is
menckiilnie kellett. nenr bj]tos, ho8y sikerijlr egyíormin megmcntenic miDrlcn - néretére nézve cseppct sen kicsi - plébániai an)áköDyvet,
Ani a kozépkoli, haszn,ílhatarlannj vált tcnplon pódását illed, Forster
ncn kisáli ner a légi tcnplon úljáépítósót vagy rendbehozatalár, lrarrem
ho?zá igen kó,eL, ar or§:ágút násik, Düna fclőli o1dalál kezd ery íti tempLorn

A

templomot Mária nennyhenenetclc tivtclcróre épíiették,csupán

íábóL és nem kőből ké§uüLt, fa kamrral és Utcl]u Dó;ő homlok;ati bejáratta1.
A tenpLomban §zószék § volt,

A Mália mennybemcnetele névedjs vaLós.íníílcga]sszcfüggött á,za1, ho§
terinr a ternplonr oltára s Míria mcmybenienetelének volt ven-

a 1eírások

fi§:úr.

fcstett ké|hijl á]lt. A? .rlt,ír két oldalán két ]víária-kép
ADm két naglnéletííképe függijll.
E képek. illerve az oJrárkép azonhan késií|b Llár nincsenek nes, a. l7]6, é!i
Canoni.a lisit.tio rná. Lnás íóolrárcil ír.l"]Nen !alósíít]ú,horv nelsernnisuLtek volna, sokkaL vllósrínűbb, hoey a ínl későblri fóldesura "c eslver
teh.e, s ]Z,

voLr, a 1alon pedig S:cnt Klist(iíé§ suent

smind a tcmplon kegyyúra .mikor l?t6-]8-ban új remplon]ol épít
Harnsztin, clt a: olr,irképel misjk birtoLára, Sáriba vis:i ár, melv egylóslt
Hara§.ti íiliájl is, n.is!észr §:intón !. aí ke§,umsála alá larlo:ik, sari tentP]G
lna , Vályi András .g}dori útl.írása s,elint - 1719-ben úár aennillhirott, as
t]oldoga§zonv (M:jlil) mennybcrncnctelének tis:teletére vo]r szentelve,'"]
A Fo.ste. (Vortcr) álral létesítctttctplora fels:erelrsége t 1?02-es visi,
rario §.eiint gazdig volt. A: ekkori lcírás a kovetkező kegltárlyakról (eÉ
említé§: euüst kehel], paténával, amnyo:oti ré, íumlltató, négy niserlh. (.u
, ,,j

..

1:.,,l

.//1,,:.,:,

e!\ik !r.n1, filá!.klil

Jí!:e.], l1irlnn ]é!l .llí.lelílő, ]rel alanrtrnjLL:l
lliinr l.]r !rlLló. r: elriLerr S:rnt Sr]lsri,iLr
Li|e. ,alanr[t kél hirin!, .:!}!k.n \,1;ir] l liéj]e '
l-: i f.rslel lirijri] riit.(fl(,]i j]ti] .tit(tl i]t(J||l,-ln ilril]in ,]eL]r niL
n]kiji! Li]]lj l,e iLúlillii.il .{ LIr!. Ll,jl]].litJLli]n(lrrrcleleJés nenl hls:n,-.s
.:jlnjj.. ten] !.nJ.,::|ik, , ! ilói:iLliiL.!: Licr b LDg:] ln]][ t,ln (,l!i].n:jl, h.9|
li!:gsenn]]li:]r !lq) tií:vr]r: rlLb:tít!tt1 1,1lna, l Loll]:i]l trJl.r.rr!cI lrlr
s:,iLlohrk !c A nli)lcll r LJlrjli
Rrikór:L kuuLri - fLigrctJcllul
nttói, h,]g! nl.]] 1ilc]i.aJ tcn]|,
LlLleL krriittcl L,llt,lkLIL. - kl:
hnn:e1l kes:tlii sel,:en]b,'jl,

Ln.]t|]k |]! \11L,Jli

Emc|,:llcllil

l.:ilr

hi:]rc-

c, nll1,1r Haras:ri a

$i]íJ s:en]éhél]en
ú] i.,LJ.ü.1, .!}hir1.1r l.Jir
krgrlrrt lll - r: :: egrhi:i rlrrki]n\t.li (1. il H]n,tr]ir tl.n]!s

]],iIa 1-1it,]rl

L]]

1i1lrl]i. lij\.tL.:j].

5:erDt

i],iló

Líi.í

1]c ,,

F.IJtrLn]J PtitiiL]_
cs,n:,iri leplltinl ..gítségére]iltiiicrhoíicl ncvavcl r
kuruc hli]lrúk lJil.]n rnnt BuJa

h.tt!l

Alt[n Frr§s

1lúü7ri tn|Ilín7fuk eErik

1,iln]ál p.al!r.,],]ljul t!]:ill,],
ank] 3 ki]al|loi r(lqj 1.1r||on
lnragfuak 1clh:.rrjl.njrr Iií,
tcLlplolot .'pfu tct l 7] 6,] 9,bcrl,
mel_rct -\hhrn |]igl'r, ribli]lr

tij5pöL,

építteld]e él lelr.ntidj.

l tel9lrlnot i: úrrü]an 1Iens]tin teLepiLLtek vé.lős:cnqc, \cponrrrki
Strnl ]ijn\ ,]s:lelel..r. s:.ntelik teL EnDek a néf. ,i ak i.].] n.! e? ú]
iiiiilír ]§. mellné] .1: l7]ó alt ceDoni.e risitatio !:clu]t ko:ip.cn a S:tnt
(,!LLi.] \j|:.,]ü fustctt ké|e, ma]J il]lta Ne|oNLki S:ent JrlLrosnak r képe
telrlllutó nlíq Jr.'tol.lalt S:ent ]l]e.hin] é\ S:en, r\n,]i s:ol.!ai áLLtak, Á me]lakoh,ií N.Pntuki S:ent János és s:enl LénálJ lé|ei,lis:irerté]<, E§ úfái]bL arlrt s:rnL.t 1;5&l.en a kél me]lék.lríl \liriín]I és s:ent R,iku ak, a
ú.]tíIN.!.!nukL S:enr JánoorL iolr s:enreile, aki a .seh.s:álri
Ncplnull:ll ]]1a koí,] s:uLelerr és Csehos:á! féd.ís:entje lnLt, ] de aktt
:! ki],:a|lor]].h nrdt a; ut!:úl: (!i:en tLla:ók] fé,li's:ent]ekaDt tr tis:t.ltek.
Elcnilrt.'lrtiIc: h,l;:rit.lLto:tk, lrorl,s:uleiése ttátl sr1llo 1.ctrg roLt, Jc ícl,
F:t

.].]]

.

);;/r,,,.l, ,, *,1,1,",/,/

8yógyult, és s]üIe] lstcDnek alánlották. A p!ágai egyeremen tanull, prppá
szentelték, s hjL\zóOokként ]Dnrar jsmcrtré vált. S:entbes:édeihen egyijránt
osroro.ra a hat.irlmnsok Lűne]r és a; alacson,, rendíiek borlásait, s alnak
ellenére, hogv ncmsokára prágai kanonoL és érseki helyenes Lett, avkéta
életet ólt, Á kirí1ll, lV. Venc,cl neje, Bajoí ]ohirlna őt válaytotta gyóntatójínak, ámi későlrb életóbc iS kerüli, Venczel u$aDis gyalúlra vevén
nejét, nagához rendelrc és ir.t kóvetelte, hogy áruLj.t el Deki ie]e 8yónásár,
majd inikor Ne}ronüki János cn megtagadta, Venczcl elíogatta, megkínoz-

mttir, ]najd 1]93. Dárciusában

a Károly hírlról a

N,íoldvába dobatta,

Tiszrelete íokoz:rtosan terjedt, nevéh- csodákal íűztck, 5 amikor sítját 1? 10
köriil íelnyitották, DyeL\,ét ópségben r.lálták, XIIL Bcnerlek pápa perlig
1729-bcn szcntté avarrá, Emlóklapja máju§ 1íán vm.l"r) MiDt szentnek
(leendő ycnuek) a tiszteLetc a szen]:ré av.tási elj.lrís idővakriban vált na.
g}oll általánoss,í, klilónósen a messzi 1.i.lékekre ltnzók Lö bcn, s á hazánkba tclcpiiltck Dagyon *lk újonnaD alakú]l telepúLóscn válaffutták tenp1onuk r,órlős:entjeként, ahol mcgtelepe.lrek

KüIónósci Leltvelrét Nc,

pomuki SleDt JáDost a L.ffcr,
tclk, akik neni csupárr Harasz,
tin, dc niásik, Nénietor§.ágbó1

érkcucn telepesekke1 bcné_
pesítctt íol.iesúrlkegy,iribir,

tokukoD, Rákoscsebán is
N.-Pomuki Szent Jánonrak
s:cntelték templomltat, és
S,íLibm N elheLve,tek az új

tcmplornban Nepomuki S;ent
J.ii]ost ábtá,o]ó képel,"'
Ezek urán éltlrető, ho8y
NcpomLüi S.ent János s,olrrái

Hlr$zrin i".

elkéS:ítctték,
nDr.ljárt az ú] lenrpLom ér.ítésénekkelletén, 171ó-ban,
A s:obrt r Harasutiak eLíjrr
eléggékö:isnre(, dc a pon.

l s-.
bor nűenLéki leírás:it úsy,
tosság ]red\éériLijzöljük

ahog1 a: a Pesr megyc nííem-

]ékei cínű könylben nieg-

Ar
|'

i|) ,1i|4,1:l ,i.!).),,a

1890,es é@kb?n h.Lrle6:]]íton

5!bú fu kép.
],1l

'Ti]r|dn.r] |.ll]!r. i:n,i ! ]l]6-]]Jr jlií,lalu L,li..

1irlií.ó.:

]:4a-ü.tr

|

F.rlllirrd A: llir.

arl

H!ü.r|,iltdlnllilL11.1.. sr.|l s.!.jír-ú\r]ü.ni e!]iilI

imiiii llri,rl ti: t,ii]]rl19lirl 1át!e. nL.]] nLé{ ]81])ln l nrxrair A lvíplinl
.iíinl A: .ra1..1t ,!.!r!l!g;iiJ!l! .:llv tr]r trl,r 4 Slenr Sll.rsr,rh itlürot
]lj_-§,-_lu r,r]_,-re!íliitlrú],.rli na nir nirus n.lg.
/.lI.g.] A lLjnui l(1,dill]A fum|llrn .lr,l.illj ,ilil,jilü]J brrl]t]l ií,labol
L.ii.ij.] .{ inrl]ii1.1.j.n JJr4pll .i,.nr j5 1ü]a5 livilt )rlnoiJl]rldrlj sr.nl
..Júr!íll)irliíl\]i.,l/iJ í!.J.n i,rtL lrlpa:arln Jil l líii.lid.lrlsí Liirjn|.ndL16ln lirrLl r:ririllulL]. mrl_,..cl a: ] 7] óll ri s:rjm 1og ]d:rr'
-{lette L]at!]r,)s ]ltür i.llrat, nrclrtck l:on]ll utc,],ó llm lekopon,
A: lijonn.D óPült temllon tová|bi jelentősebb esemó._lei tijrténere
A len]|].nnl glikj.n ]l.]le,t .en,r!jlni, bíjritrnL -{: ALta i]r;sle
Palrlonnrban (L,-l1.]?]6) . ](i]felke:ők .]\,aüari-]k:'l n!t!.í|.n l.|í
ilJit_l. L..mií.i.tr llti,i ]i Jl dlnaúll t|.n ÉÉtjl ajir k rljl] .{i.\línr.l!í|
|1l iirj]il, H.h13 lJliillil,rlli jJ ijirií!!ni L.lJ,' "
A hil!íléskésiibh me! ]\ r.\nén]k, íq i renr|l.N]t ] 7461.!n .l l-]!n. telé
ijt i!]].] megna!!ol]l.íloitjL, a kelet].c:ett h]l.ilar ]ri]arított,ik. Á; l811, a\i
c!r]o.](i \ jsitrln] á s:1.]tti]lv rnelJctti toron} éNílé5élis elle t i.lő!c t!if,,']'
]j;O,ben Lijl]ól] .irgvobb IlrLrnL,íl,lloL Lc:,]ij,lreL,
]ol.b tndali Lllon
^
a lre]áratnál
!]]lakot tiirlek, lli,gv tai|L. iónlt lrp.icu l tcnrplol. uqrinig_!
]<ijk..ltes ijhhk.l ké\:itcttck, A s:cntólltc]r ,ij til]en]ákúl I keúLt eLi]elvc:a!r., Kcres]lelijkLjt kó§:üh, a5 ! tcIn|]ot k;lIujil is s:ellt é, .]is:eseL.]lé tcttók, A leírj§,)lr ieslén ii] ]\ s:cilruk, r aLaúlLlt hrleJ, r temf]oDot é5 n .:cDtal_vt
]cstllrallaL, lerij:ele ]s Lii crere|et Laporr,'" Ennek eLLenólc a: 1i35,|ls,

S:rlJrliclli C. íltill kas:ítctt ]tlcntils a nien iem|knné|iiLet.t nl.glc,
hctősrn r,l;s: jl]ir|'orúluk űl! Lc, rncLlLrcl lhpir ]ngatar, ÉL]: híjúLrDcn)

j._!],;aíkatr]_!\ a 5Tntal!l ]s us: áliapotúnak, s:iíkj.ucn[i.
nck, n\t Lonjijk, §öt&nck
'
A:cutír] Ljl.bl.r.no!:Ll:Ls iípntja L3]7,1E, míq 1S]O.i]an aía Denrn!.:.t.t stukllri. n)cLln_vc:ctrc c"crélik ít, A tL:n1|orn ]rarangot l726-ban,
1?ó;_]r... il]ell e ] 34],bcrr kifott. "l
]ríinJc;cn ioks;ori lavitúsol rlacáLa, aho$ a k.]siibbjekbÉn ú]ák. a teü!-

koD:.l,Liijíl lie]liikóF,|, A

a falu li]líj.lésahc:lLa|e\l F.rli! i\ heJijlé$el
fenl,egettek E:órt ]90j-ban új teDpLdn ép.irLt, Jc cLuek lörlénere már i
kilvetke:ő s:j:1.Iho: latto:ik. és e:étt a kofetk.:aí (L]uLr!h|l;js:ti fi]llélrele
I], ) kanrrben található
]re[ ga:.hg, a korá|bi Fllstrrer-i.lős:ak tcLlp.lolllinjl jó\il g,:,]arál.b e
remploni beLsií iils;cLeLtsése is E:ek Llost ní! ncn .nl|i. a úi|i eg_!há:i

loni eglLe s;íllcl.l.nek [.i:onrult

:]etttrltánjkho:.

],],

i

Lnlsa:ash.: naLkL]Lo:hetctLcL1 ti]\:c.",L!se]<. hanen

j:;/'/.,.,l,.,

ná!

-,//,j ":

n

,l/

nas]obb e8vhá:i iünet§égcLüc? is kapcs.]ódóák, é§ tegröhbs:öi

kegves
ajáDdék fomá]áLan |erijlnek a plóbárriára, Így résien & idííszakos!i:iti,
ciók, !észben e Historia t]onu folyamaros adarai révénL?_]ó-ból rudjuk,
hogy kér jó álLaporban levőkazulá]a, eqy kelyhe, egy nolrstranci.íjaj val nint
a: istellti§ztelerhez §:üksóges doLgai meglannak, " Az l 7 7 l,cs Lcírrisok szerint

új rabemákulum készült. két,ási]a]a ]s varr a tcnplonnak, ügyaní8y töLb

. Íelránadó Kris:tus 9obra is megtalálhátó,
Az adonányozók lrö:iii li7]-b3n Höiilcr LénáLd aZ

gyerryararró,

e8\,házi szemrráSokhol se]yemíUhár adonányoí Flá§tta [ ós két araDy ]rojtta1, 1 7 7 6-ban Or.lj
lrálónő (SlúLercfi Laffert) ad tóbb érlékesn].iDdókot. ]VliDdezek nyonán a:
l777-e§,j:ilá.ió már nyolc selyem miseru|áró1 száno1 Lre, Lnegjesye,ve, hogy
krl:illuk az egyik arrrnybrokat, s un egy nagyoD éLtékespalásr is a Leffert
családtóL,'"'j Van háron keheLy, cibórilrn, ítrmutató, az 1785-os felrnérés
pedjg lámpákLól ós a kormenerekbeu sziikséges fels:erelések neglétéről
rálékozrat, Mindcz a vallási élei kiteljesedésót nutatja.
Sajn.,s Lopásol( i§ tóLténnek, ]E2ó,ban, n4d 1832,ben betónek a tenrp.

lonba,

A

é§

s:jnos értókes felszetelésr és kcgvtár8yat e1lopnak.li'j

templom berendezéSének, tels:ercléscinek éLlékes ajándékokkaL való

iámogaúsa mcllctt a lritbeli bu.gal.,n oly jelenségene] is relá]kl]i]nk,
nrel}ek i vaLlási intó:nények bőViiló§ót is se8ítik. lLyen a káh.ária és e$, a
lalu és,aki rós,én lcvő kápolna ópítése Ezekról a nyom$rol. íorrijsok vlszonylag kcveset szólnak a váci cgyházmegve törréneri munkjj, csak nnüyit
közölvc, :! dunalrelNztiak a taksonviakkaL kórijserl 1?67.hen Kálvárijt
eneLtck a Szcnt Kcrevt tisrteletórc, ame1], né8 fu]st is ferináL], és l?7Z-ben
kápoln.it a scgítő s:íí?tiszreLetére, irni azonlran eltíínt.'J']sierenc"céle he]yi

loíá§okból, kr:ilöLrösen a Kih,jrin LQilo1Lrájáól töblrei fudunk.li]l
Eszelint Bier András tlébinos idcjóben a feljebbvalók ense.lé\,ével Harasrti és TaksoDy kóZött faragott kajvekbő] Kálvárie lélesiiir, mel),et biuon!os
}rcsti pol8áL, StoLczJóAefúr anyági ho7zájálulá§ável építeíek,Mi§é:ési engc,
dóLyt is kaptaL.

A Kálvária karbantanására a. alapító 200 forinrot (akkori euústfoíinro1)
adoLlánlozott azal a kikijrésse1, ho8l nn eddig, irníg ójiiL(ijsei n Kálv.iia
goDdját vise]ik, az enrlített öss,e8 ná]!k marad karnatnentesen, dc a
Ékol,etke:ő évlren mjr .b]rő1 atr ö§zegből kell .l KáI\á]ia s;iikségleteir
Aan$an a: a]atítónlk Lnés éle$en ]evó cgvcdcD orökósc, SfulcZ JáDos
e$ ik feLtéteLnek senr tett cle8et, bár á feLjebbválók tckintólyükkcl íig!elLne?
tették al eryai akarar teljcsítésére,Ráhner Felenc úr pc<lig, aki néhány
él.vel eLőbb bérlő voli hinavarsány|an, a pesti pclLg.lr nlápítv,ín}ihoz apja,
Mátyás áltaL juttatorr ]50 ío.intos alapír!ánvt csabll a: alnpító sz:indak.ival
egyezajen, s erről írásbeli kötelezvényt adotl ir harlvti pli.bániatcnplonnak.
./'

|,,)

,:-,.1j )7.,. .r

]1)

A (álllinn flilö.i' iip.

Az alapítci szárrdéka szerint a pLéb,ínos kajteles enDek a tőtének a kaLla.
raibóL otlnden évbcn a Stnr Kerc.ut íelLlagasztalásának n1,olcada aLatti
V.sijjn.p.,n a K:jh,ária kápolrrá]ábin ónckes Lnisét és szenrbeszérlet tartarri
\,ágy t.ítarn], úgyüintón a nagyb.jjrben nurdcn póntckcn, kivóvc a DaEf,PéDteke(, egy csende§ s:cntnisét mondlon aZ alrpíóért és cs.rlidjáéft, Ha a?oDban aZ idő nagyon kellcnetlen, eraszentni§e nondlrató.rZ említctt na}rokoD

. |lébánlatenploniban N.
1807,ben az cnlíretr Rhaner Mátyás duravarsányi juhrisz a Kálvária
dombon Levő kápolnát és a kereszrekct teljesen renováltarta. Az ő koltségén
a lápolníbán óv.nte éneke§ ni§ét ó5 slentlreszédet nondanak a Szent Kere§Zt

íelmag.rs.taLásának únnepénA? cgés, nunka 450 forntba keriilt.'rjl

18l1,ben, ugyaDelrben au évben oberiarrk Ferenc haraszti lakos fát
ndonányo]oft, hogy á ré8i korhadt s a vilraroktól neglongált kereszt heLyett
új kcrcsztct álLíts rak a renrelőben, A r,ít Rerte. SebesryéD háraMti juhá9
ílragta ki kereszt íornáln, a fesÉs és dís,íréslröl$é8ét pedi8 a Kálvália-pénzből íede,ték. Az üDnepélyes áLdá§t főtisztelendő SchinpL Jó6ef1 a Soroksari

keriileri esperes végerre nagy hívősere8 jelenlérében.lJr]
E 1eírások - kézzel írran, ismcrctlen s,enélytől kú]ón is . megnlál]ratók a
clunaluraszti Helytörtérreti Emléktár archív iratai közt, de adareii a HisLoria
Donu]raD található több feLjecy:és köréséveL foMslutatásaiban Donokos

.

rr

/1,

-liJ . ] ll//l,

l,4

1

E.qy to\.ábbi ]eírás, melynek záró részérkiilón közajljük, ugyaDcrcD időJaklról ar oraróriunrokrólés kápolnákról cínszó alatt a kovctkc:őket nonct]a,

"A kjfll)á]€n,
nögólr,
liL,,

h!§

s

Hafajid

a5

Tal§a\

!özött

!a^ egr kabaLú d

Kálffid lcfts|tjei

fui.r Jórseí pesd ]r nlEd .pítetle, Ha} beme niséztek, dz dbból Ls ki|ilág.
&.
1785,ik évébenmeglülatt Lá:n'ni kíogatLr].({ íel !d1I jester.|)e: a

ű

Kábdíiffi?k XIIL KeLenen |áp& két étre teljes hksút engedé\e.efi. Pr.lLln
célakía nem has|náLjdk, nvfuí tal<aúsan íendb.n úí:]át. A J?efl lelsrerelésl ól

erJháli íuhdkaía plébíniatemplan aa)u
Kdl|áíia &bpítója és létesíLőie 1762,ben 2aa íaíiní)sctapítljlLíqt tett, és íial.
s,(]I.! Jdnos, löteLelte amal.. lllgíírtéséí..
Ar aronödn nind.n !dÉ]on.it
el|esl,e,le, Mosl tcfuít a ,tíOek l.eg:|es daaíúDaiból tút]ak íeús .lbbóI a ti,.y
tdryanbóL, meb bécsi Mlutnban 335 íaint 59 kíajcúíl
ii, E:. d lag]onl .1
p]áiránol Jl a tc,lplrmgondnak ]..e.eLi, \ élente a! esheíesi'eJ?
ktclga..s allrtnalul a7
ek únalj\t átatják a. esheíesnek ás d lto$ég 0.rerő enb€f€iük
ellen(jí?é, és

A

Mindehhe, mé8 ho?á kcll teruli a |est megye nűen ékei című, 1952,1tLl
kiadott könyv leíÉSát.haras,ti kápolnákról mint inííemlékckraíl.Ll''

"KóL!áíiakápab.,a, 1785-ben a cananica t.sitanD enlín stll.rJó:s€ít€sn
|ok l
éhítette. 1762-ben Stolcr lJgrendei€fun lin:t hag| d kd|akúa ]777.bei a
kóLlária szobrai rcsl. allapatbm wllil. A káFolna és a kál ólia a
vh.-bül

'-

]elenleg csalr a lripolna

caszelű hamlap,z\íínaLakó Észeés a

donlahaln?atc):j

íú,agolLkő a hajóba\"íLó s:enté]) oan meg, ltlLtminl 5iú1,ol s:áls:í,t .ored.Le' "
Ugyancz

a

kiDyv tcs, emlírést.n:]sLk kápolna tölrénetéről

A. 1777,u cúonicd !6ita.io enlrd,

is,

hos] Eis.nnoíf.f J óna\ l 7 J2,33,bü1 a í&ll
és.!li részln kÁ|olnát élítEít(l segítő szű?Ék. A1 1754-es úsitatio Múja benu,
íaíásáíól n vr d pÁpolia. Mil máT nincs meg. "
"

Ehhez csupán érdekcsség:soroksáron i5 található egy segírő szíí:kápol.
na,1l'l mety 1779-ben, náshoL rnár haszn:iLt kövekből épiill Ez a]onban

Soroksár Hans:litól legnesíelrb fekvő. CuLracsi .észéDvaD S lrá! a név.
azonosság fennjll, senmi nás je] nem !t.rL rra. hogy esedes ide keltiltek
voLna al egykori Haías?ti és,aki réSzénálLt ós e1]:űDt kápolna kóvei.

Az egyhjz

negszcnteLt he]yei közó tartoztak

a tenetők is, |onr$

heLvúket, nirgysligukat nem ismerjiik, dc a teLnplon körúlitemplomkerrből a
későbbiek során clőL<cniltek sír- illetvc tcmetkezési maradvánvok. Egy 16-19
száZadi tenetijPcdig, ezt bi:rosan tudjuk, a niai kenyéryvál he]yén (3 Temeiő
úr-Földv;ry utca találkozásánál) !oLt tnlálható.
A, ú]látelepüLés uráni té.képeken gyaL<ren találkozunk a hívek által az utak
mentén enelr LeresztckkeL, s e:ek §:árna tolr,anaiosan nő, Temetői keres?

|Pl,",,||,

, t,,,

l

l,

Tlin:,i |!r.,f Iin.l

n,]ii|n i:!l.]fu]

elil,ek.nlle| lrtn nlelrííclL.i: ugralígv. Hislnli. D.!D!s
(nnon(.t \.;it.rlii,k ]cg!:ijk(xlfvei. A: l84c-es é\,ektirL !aDl.áD, nikll

-1 Flébániai

.r\:iglj\i. . nra!}Jr nvctv
Donusa]

r

alrilkl:L

nl

Lcs: a hn,atabs

(|],

i:

]E4]. a\i),
LlaD.t L1\ clrií lcjcg\ rések s Élői.rduh].L A

nén]el. illelfe nén]el ii |]rg_var. Jc

nr.ll, iusli.

A:.jrlJkiirli

és

i

naLl

rl_vcl\íí H]\tnr].]
he]egf:ésÉknél

misé]éS (s:eDtL]es]é.lek) n_!eLle

hn,ek tóL.Lrége .g],artcLmijcL1 DJnict, !:s
nanet tlakonrlcket hnsl]:l, A Hcl|tn]tan.t] l]nl]ékl.ir in!ig:ítin s:án].s
l9. ,::j:lJl lliner lvclvíi, : l.:laklan i,ren s:é1] nna]<inl1,! taláLható
flrsrer il]en,e . l-iltnrtok lrint kegl,uLrk a mnJcnkori cg|lrrj:i t,lihi,
ttjsá!!nL cg!e:tctle a |]él.íniiireenJók j.i \trgI llí,gieLeli:j e]]:íLjsilll iirllrnlrt.Ml gonJosLottair. J ko:e] ]rérs:i: ét !l!ll. nrel! e tll! tij]áélÉ.lésétőle
ni!]kij:sélgé alal!lln Llő::eliLig (1si]] eLteLt iJajbcL1 ].] |lab,inosa !olt r
ko::égnek, Nereiker és |,)n(.s n]íikülón LJi;uLct ris:tl,n i: egll]i]neg\e
]i,,l:lbL.]]r ko],eil,]ott ihtal]]óL, !és:|eD e lléI.ánra Legta]lbL rlűs:aki]lan
Ljn!,\n.lrjs !lél-.,in.; Ln ]994 ót! \ilg:.tl kL.g.15:ítaí[ul.tji,rtlIk Li]\:iil]_
hctlLlk, -{ rl.'L.:nloll neve és miíLijJésiiJe]e l ki]!eike:ő, l
a

7r;;//,,,,;/,,,, ,",/,'",,

.,+

1

klrmetmil]Ler placidus
R,rger

Á,]án

1ó95. május 22-171.]. május 21,
1713.

náj

s 21.1715. deceD$er 31,

1716. janunr 1-1?2,1, málus 7,

KOlIer Arrtal Bertalan

1721, május 8.172Z. aleuszrus 9,
172Z. augusztus 10-1721, április ]0,
1724. áptilis ]0, ,] 729, nu$$zN§ I.1,
1729, augrrsztus 15. - 1732. úeptenbe!

Heiperyer Gellért éS Dások

L?29, au8uürüs 15-1732. szerrreml]er

l3

l].

17]/. szettember 14-1?41, áPri]R 29,
1741, ápr!li§

\chtoeer ]rno.

t]\nj!l

]0,i76J. majls

22,

l76], nájL§ 23-1?ó9, januáI22,

Glaser MilráLy

l769, janufu ]].17E0. júntr6 23.

Leopádi Mihá]y

1780, s,ettenber 8-1?87, iúlnLs 1].

BágJi Mihúly

1?82, lúllIs 14-1 785, s:eptemler l8,

Karlerholíer Mihály

i?85, s?ePfember i9,179]. áplilF 15.

Topper

Gyirgl

1?92, április 1ó-i805, október /8.

KLudik Jó:sef

l805, novcmbcr 30,1847, ápriJis 8,

Patieus SaLaLlon (lerences)

l847,

Tamási, Mátyás

t847, nájus 20-1865,

náju

1-1847, náius ]0,

iúni$ 1].

Aícntickmcllert KalteneckerFerencHaras:tiról

sz(iLó egyelemi snr](dol_
]:inos plébáno§sága ](özr ntóg
r.,\,ábbi kat plab.lnoj Devét emlíri:fu'Wjtsch Antalót (áki a V:ici kaj.löDy

gozirta mcllókLctóben BieS An.lráS é§ s.htöceI

s:crkcvtője volt) ós Pau] FerencéL 117ó3_1769), ugl,anekkol nem enlíti
Sclrlöger J:iDos G)óI8yót minr plébjnost s ]leipelgel Gellértet sen, aki
Enr]tcrs Lacntsal ós Llás s:eEeresekkel ir llaras?tit is reDdkívül erősen sújta]
18. s?.í,adi nag_! pcstisjánán! idején (.r t.lepiilés 1akoss:igáDak niintegy hal
nadát vútc.1 e pesris) műkijdrek itt, A rövnl iclő alatt valószínííleg
kLscgítőként jött yerzereyplébjnosok ko;ill feltehetően tólrben szintén a
járv.nrv áldolatai voltak,

ltt íeltétlenulLleg kelL ernlítcr-ii, hogy az egüáz tisztsé8viselői soha t]eD
1ra$ták el a kózséget beregség vlgy jáLváDy idején. Sőr, Kludik Jóaefnek
nint a íalu plébánosának és.r beteg.k álolóiának ]832ierr, a oLszágos, nagl
kolerajánány idejéD olos:lánré§zc volt abban, hogy a ]á!váDy kikeriilte a
íaiut, s csak elenyésző s;ámbán p!§ztuLtak el kolelálraD haLa,tiak.
,

,1

,,l ),,::j.j

)l:,n,:/,,

B.Lű

k,

d

].]?lllafiavn En\lél.rlí ftLi]núi |.ó.t íí.iht iruklnybíJl

Mind a plébánia, n]D]d a plébánosok anyagj szijk§égleteiíől a plébánia
kegyura itlerve a kozség külon s úgv gondoskodott, hogy a tijrvényes előírá,
sokon fe]i]L

a

jobbágyoktól jáló titden és az egyhrjui szoLcáltaíisokért kápott

összegeken rúlnenően is leeyen a, irreni paróI(iának jövedelme, méglio?á
ú€y, hogy a hanszri plóbáDia aí ekkori plébánini ji\edelmekel íigyelenbc
véve a negye leggaudagabb plébá]iái kö,é iaíouot!, Ez utóbbit nem csupán
a negyei öszeírásokbóI tlldjuk, nelyek eserenkénr össze]usonLírharóan kö?

- ezek alap]án Hara9d a
ieggadagabb ríz falusi pLébánia kó,é sorolható a 18, száadi Pest me8yében lranenr helyileg ré§u letezett adatok ralá]haró a Historia Domusban illerye a
Canonica Visif.tiókbáL Utóbbiak aelsorolják a llébánia és különbö,ő
htézményei íennt.irrtásá.a reMeLr forrásokar s eserenLént an is, hogy n
különbijző címen ki}rott jóvedeLmekből mi illeti a llébánost, ü1i a kinror,
tanítór, és így tovább,t'"'
1ly s:ernpontból raLán 1egérdekesebb al irz 1841, é!ilizitációban !aIáLhaó
Leírás, meLy "jövendő alkalmetarásn" áttekintően rendszereui és megi§nédi
al intézinények, a hitélet feDntartására, a? egyházi és egyháztól függő s.cné,
lvek ítegélhetéséncklriztosít]ására konjbbi idaíkből m.ir .endeLkc?ésrc álló
eszkózöket, lelsoroLva íl8y az inréínényeket,mint n "haüs.d plébános únak
nind a rőLe Fiiggő egyhái srolgáknak" különbó?ő jövedelmi fonlsail
EíclsoroL.is eLső tételcsoporrja, a földbőI s.á.nazó jövedelmek - itt csuP.ln c?t
íész]etezzük, különöseD azát érdekes, mert jeLenleg ez az egyeden hlteies
haraszri íorrá§, mely nikd,ben arról szól, hogy miL], módon.rdják ki a
1ik ar egyes plébániák öss?evont jóvedelmeit

.

/;i1/",,,,1,,,

."/k. ,,i/

plólráni.inak a kcgyúr áltaL küLön is jumtott egy jobbágyteleknek mer,felelő
i'öklct, és hogvan kcll azt a kózségnek mííVeLni, betekinrésr ad aZ ekL{ori földníivclési ós ea:dálkoclási vszon1,okba, Azért .r: elTe yonarko:ó ré9r szó
gelint közöljiik dőlt betűkkel, v.larnhr az rlőnként :árójclbc tctt normál
betűs, S,elkes?rői na8yará]ó megjcgyzósckkel.

a) A

hanszd Plib,jnu lrnttL eg egés. xlki abúnJd trá.,n nlonísz íelosprt 26
(ez megee\,-ik cgv alk.]ri - urbálilún szeiintj - egesz ]obbáeIeLekkel)
és 36latnamló. (A töld minőségét ez időben a belé]e \€rheíj mág mennyL
ségéve]méfiék, ennek aL.ipjlin a plébánia üántólenilere hárasiri lis.onylat1E] a jobb fóldek kó,é üilofutt.) Eren á/]mín]nd]r €§ik {,eó íöaje a ],al,áíid

,{.ün]'

taksoryi Áardr ruijerr lrellqrctle trrg:on (Íg á tlébjnosi föLlek nem enrek
blcság álta1 tólténő nűvelésr kónníti.)
A7 enlíEtt íöLleket lörbs lcsten a heblrli krtség hirmtm súnrrnsal íelhmí,
eglmásrót rnessle, ez a

íún,bE|emi és iaííaa6c a plébónas |itóL ddanű i4tJá|al javítai. A .! bónatatlléqt 1riig alolat baat,li é5 a |nüúhú sleíískeúéhehesálííüIi.
lr) .&- hojdn]i /i,knl-aÉId]'e , NL!Ék íekzdtlsál srntal a ]rdo.fulílr ln],sér irya

c)

j

2 i@\iáJ íat]c (itt .u e8]6é8 egy

.ithgos

L<as:.ís

lekuz'űat.

A

kaszíír)i, |ürnyi, anlcLúyLt cE1 ft\r al.]tt .gy

1] k.sz.ís rat s,ntón .g} .gcv

jobbágr,tclcd

rilionI]nyíuk ölcl nreg,), m|rol 1ruarl a szíűtra, mrul yhjlíll! vlb
lúálát, e.fi íerfiélckn.L Deair haid hefrü w'r/rrí5. nTét a ]óöégci ]etli

le].a-

t]) h"tal rel|ű h:rtle srget&li. min'e8] 880 óla\, ft.\bcn efui íálal kívül ín^
ftln rn)ásnl íHabuti eldeinek:iine a s;igctcD volt,), ]riti E
€ ,ún]es fulÍ]c
minlc§ J76 nig]s.tjgtjj.s.

és s:éfí( és.ilfu'A ]terf]e

es.híT !adosoLÁ,!| kjtj mrlrrÁl€lpen

ij].ttlt,

dnle§

]

7/ tú$\rögöL\

.{ lgÁ ;s ful mmld<x miul a

k

tembl],n, mirui 4 pdrls|l ]níit r.|csí!sc. A lrdpldl ás ]€Jt
ót sdlr:iges lsít"lsel
ellrisa, a1 1i l,ar,üarr r,rtna é5 dtiakent kija{ítsa. }!. (jíIep,lő gabúnú,* a fulomha sza]k^őo peüg a phbnas íiíúka ftdűánt íuwal<at lrplgálnssa js
njnáetL:lek a gonűúúta ]rra/alllt s:oLnoi slanr slánrn rinrsa (Ezen száL-

s.cút a tóld$únrak jáIó válLitásoklG], Míg
mcgállapíürrto r ekkori heLyi rneiőgM.lasági remreiési
s:í
. ]óöégbo] el*or még, 184]-ben, eZeZ kér éB,el ir tago,
sítlis eLőí e hár.mn|orní6LN 8üdálkodáS dívik, de lgvanekkor már isüjllóZó
Ltisok t]fuolióak & urbáriun
maeábóL a s:ij\€s|ől
,onaL. a., hog}

állarBrás

iS

Van l. trág}ts7ol8álraúsró] szóló ré§z ezt bi,onl,ítj.. l)

A §,ábbi ]óledelmck, pl, Pá$ér, kereszte tés stb, !tán járófi:etséget ilLetle
a riied, niivel n]egegy*nck az országosan szok:isossal, ntjr kevésbéé ekese[,
é§ mivel az ikkori értékót a PélYnek nem ]srner]üt, tevésbéis pontosílható,
Ezek rörténeii {oírséftakce:é!i nenlelenlií§, s irr: nenl i§ r:érünk kirjj,
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Érdekesebb, hogy ugyana az l841, éviviliráció, melpekarlataról gazdag
feLjcgyuések vannak a íorásklLtarások nyomán a HelYórréneii Enlékúrban,
kiléra hara§zti énekésznek, egyszersmind oskolarnesrernek járó illetményekre
is, ncly cközbcn nlegerőSíri á p]ébánosi fóIdeknéL írtművelésinódot, de ezen
kívül bizon}.ítja áz iskoLa ]é(ét(il)egléút)ist" ) I-Inrasztin.
Ezek az oskolanesrernek járó föIdből Jánna?ó jovcrlelmek hasonlóak a

pl, a .jl"

,,\-,- - 1Jl (l , ,,:llr,

p,r lgir r e.:

l

lanrestemek , napjainkban szlrkisos me8Deve#s sleriDt káDtortaDítóDak iá|
, féL teLki iLbanery^, sintélíha:orn rlloí!ÁíaíelLsztatt, 13 hoabólálh 18
^ A
kilóra uaLő, me\nek ka sz,intDíöuJc d pkbánasi íöL]ekl.el szamzeaus.
hrnvdik a szólőkön t11l, al íübéfi íöLlrk nel]Etr íelcrlr At említcrr slántaíóLbk mfuaasét d Harc:ln l.ö?ség u§anú§ vienai, miní a p.lrókiabelielét
- 6l,Ászáj íéí,rul)ü a |léóáfurs íéie.\.cnnt íogi1 bka\úlni és beg|űjtcni a

,

]ió:ság

haiminÉs:J 16a és s1!en ninE€]

ó50 ní8]s:ögühs ].!,,

a ],áttm s €pstersmind ültolarílól s3ntú kfuánxLnk kiipzítani és hr.bíc
]úTI !as] óppen ,i]:ra felepíEni és megbőaíteni, kiillnben pedig u meuéL.
ékűbír].]€l eg!ütí ilh .llnpatbün íenfltaftdni, mk ulloát és zöLlséges
kerqét lcllőkeppen körilk!íít ni, és 5dl6ég eytán juí,ai, qégiil beaig a
MIDméabe a kíüal s?a!,aía ebgerÁő all,alnnnal ltirenáelni a kölség lúíp
SáLlulr

a felje8y,ések a haraszti ieLnpLomganla és e$üázfi jármdóságairóL is:
kö.ség mkaitóL fi,.el\tesítle bún lati epszersm.nd a tembkfr pénztüábóL l<íikn-]Iilön 2 íalint 21 lcujcút.
A haras,ti sínisók jánndóságái is kitűnnek:
Szahaá lnlaaik és kö?tartDz^.liknn túli kháltságaikm jár a rlJ;gjabb sntól 1
íannt, a ],isebkől 3a l§aJcal , ! ezcn íeliil a Efttő ííile.
A 1raras:ri ternptonr jegybirtoka:

- A

Áü 3 nyanista os7nu h,ommc iollnli és u§aronnli kitós s1Ánt íölábiíl és
]2 |6ru5 íétba,rrrelle| srolÁ stennr a ts:nhkn jaqúd áfudési kjstrómba
Min.lez így együttescn a,t a tá6ada]ni erőt is mutarja, inellyel a kablikus
egyház Hiras?dban .eDdelkezik, annál is ínkább, merl a közel ugy.lnezen
időből (l844,bőD yárni&ó, HaráSurit bemuhtó statis?tikái lefujs szerint a
fálu vallási ncgo9lása: római karolikus 892, reíomátus Z8 és zsidó vall.1síl
l4,"']Azaz a katolikusok aránya 95% íeletti.
U8}itic5nk nut.tlja, hosy & iskolái a, egylráz taltja íerm, s aZ iskoláutatá§ , az
oskolam$tcr eevbcD a

kátor

iS - §zorosan össrckap.soLúlik

az ee}há?irL. Mrir

.supln a?éft Ls, mert,,ú 1880-s évekbííllannak olyan iskola alapral,aink, melyek
á kintori 1.Jklst és a vele eBy épúlerben lévő két tantemes i§kolát jbúZolják,

):;//,,,",1,,.,

.
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ldkÁ}i

óD,ranctq*+i,o.i
tsk ko]4:r§i.!akÁáb.!]
ar z idE eiÉéaék..

taki\§=

]llsr i\lírlai

i!"]ídjt

Az ekkori iskola ópítése a. 1800 köruli idóc datálható, Toppler Cvörgy
plébános neve Lnellctt (1792-1805) oLy bcjegyzés található: "lskolát éPít.'"'']
A haraszti iskoláró1, illetve fennálL:isi cjérő1nem csu!,in e8}üá:i ádataink
vaDDak, ugl aDis készúltPesr negyc ragi iskoláiról két oly tanrLlnány is, rnely
kezdettőL feltérkéPezia telepüLósclt iskolaugyi adatait. Az e8yik na8yon !övid,
éS Mália Terézia taDúgyi rcndcletéDek yellernében a [ie8]e iskoLáinak
állapotá. !óg,íti a 19. század elején.l't) Evernr: "adunaluraszti rkola álLapota
kö:épsze!íí. A7 skola kér tanterncs." RéyletesebL aclatL,kat tanalnaz a
násik tanrrLnány, Lle11, az i?70/17?1. évi taDíta]k ösfeírísa ahpján mé.i íel
ar iskolák heLyzetét.l") Nélrány adat c;ekbol:

_
_
-

Alsónémedi, Tanító: Csánli ]srván, 27 írútés i3 Leányt rrnít,

Taksony, Tanító; Plainer Anta], nőtlcn, kátolikus, 15 fiút és 10 lányt
tanít. Tantrlónként heti 1 krajcárt kap,
Haras:ti
Te]ító: TopleIJí]oS, női nimai kátolil6. 13 fírt és 11 leárrr.t tü]ít olvsni,
íLli és rónai katolikus karekizmusra. Minclen tantrló után heti l krajcárt
kap. TDeDót éve tanír(i,
Me.q]egy,és rovat Hara§,tin.il: Elős?ör

17]1-lren ]ótt ide taDító,

Ez,el ,árjuk s a 18-19. vá:adi Llams:ti slel]emi és hltéletét18?7.ig,
Dunaharas:ri nagykó4éggé alakulásáig lrenLLtaró fejeretúnket. Aí 1877.t
kovetíj időszak Lófénere rnár a Drnalraraszti Múzeumi Füzetek követkeiő
kotetében, a Dunahara".lri tii.ténctc 11. cínű könwben található,

.,/ ,.., ,..;..-l 7.....,. t

. 7brrc|t: jegyzék
] VílyiAndrlis: Miluí]Fzác leirísi, Bldi ]796-9E II ].ótet
lPM1-1V,74cc,lv]].summ.,is,lolulilis..ns..iP..n.ornn.fusj]e$LcnsislkóteI

l80+-lE]]] (lal n ny.lvú .s,e ilás.li )
] Dunáhansf,ibnrai kilolikus Flébán]a lraloti ullaki'nyvei,2 Kijiei

4sum uris

plpuLans

i

jn.

í Mi.lrlel s.hnffdlMicha.l

l81l.,1819, 16]1, e9i.s,eír:n Le- é5 elkijltij:ési ala.ai
veidinger: s:ijlóíöldü.l _ sórokslil. s? oldal

Na!. lvín] trii.qJEr.*,ág.sa[í.ljni.űnere]rkel é§ tcnücdakr.ndi t.ibllLtnl] Lalíeúcs]tá,l
!q]-Vár, Arpád,HrenLi, !ál: Mi€yarois:ág léei térkélelren, L79. oLdil
8l+dró]*ncti MLi:cum térkéFálal clső lnionai fel,étel. T.i]des PeícrCoorll.t
9 Ma$3,.§zí! oiicnléLi t]P.g,át]ája| 5. Lótdt, Peí meer mű.mléke . Dunah,mí!
10 DUmlúEsí]Helrrir(éíeriEmlék.j,.rchiv ánynga _ H.nismelrti ía]rkinijt anyas.i
11személyes kurátá é,tali.gi,és, Dunabnüti Hclyióiténeti EmLé|tírÍLanarhi,áll yig
12 tap-viry ArFád-HI.nkó fnli nL, Duna]ra,á§li rarkóp.1826,bó1
1 ] Pnp_\'ári
Áqái]_HÉntó Pil i m, 9.|eges ná$iíí,al a b.orurxtotr Hxrisai,Értéphez
|+ Ma3yxr Krlil,|i Foldnérés Téiképllir, D.rl H3nír ú] UDr.Ln, K..xsacii f.lnórési iérkéF
ó

7

15

DunilTBsli Helyníténeri EmléLiali DLLfuriársai

26

Halagti r.h ú bé.csel legelóének felosalisn i, n, zári, ie$zet
oryágos s,é.lrenrixonr\,ártérlréPtá,a, DorlHiriíi in Ungam. ofen PeíeI Dníikt, 185.1:

bel- és kü]terülen iértépe a nllly.r és
nénet dűiőnevekkel, 19J?,
16 PaF-Váa-' ArPá]-I lrmkó P:1l i m, DUnaharaüti 1818, Meg]eqlzések, :áíj ré9
1? PML lV,74 cc Iv, ] sunnjrn P.phris .onscriltió 1, és Z. Kiiier, l8]2-ie lirin nyelven,
18l]l1ól "sunnjs táhLá:,h Tekintetes Nencs lost vámLelyében tebetezett nemle]enck
.$:eírásáról " fulyar n!elv.n.
16 slnnís *iblá;iri TeLinteles Ne res PéívmL, m, hábn utoisó óVtólyma
óD,r ,,.,l,,'
,, l8',
,|1-{Z0 DunalraDyri Hel},roíéntei Enlélriál TórÉneti arljegrzésel
l1 PML sá.i LijTég telel ós legeló elLülijni.ési inlai
22 lML Iv ój. c. Budapeí és Peí,aiLn-solt váüncgyc .s.is;íri és Lir:llvi úrbéri rón énríétének
.Eycsíleíiintai TeleLlriin}aek 6 lóldk.n}vekl 5r, Kötct
1] PML Dunihúi9ti urbánLlma, kelr l7ó9, {rktóbeí 20,
24 Hadt.ían.d Mú;e n rérké|tátx| Mlisodik ].án]nai aeliétel,
2' P},1L . ]]0nalrarasti íóLdtijnr.,e. A lDfuai yolr úrbéresek kö,ij§ legelólének tilos ísn, '
27

oNág.s széch€nyi Kijn}ar.ir lér|épráH, ]l3míi tóiképei, 18?4, é|i térkéF
19 Fénycs EleL: Magyúoczág|ak és i hojá lcpcsolt úíománvokMk nosdi íilap.tja
si.túlkaiés Gcorátiai retiúetben ]02, ól,]al
?8

30 D.. Bm6:ky sanu: leí-Pjlrísott,KisLm vámefl,É L, kötet, Peí ncsl'c neióg,disága.
s:őlőmijve]é§ é§ lroríszir. l0l,.]daL
]1 ois:áe.s s?é.]]enyi KónyvLjr, l874, évl tórLéF, 10 yámú meliékle.
] l Á mPFr élelnnJÉuart.ténete, Ivleőeüdasági Kijdó BUdaFeí, ] 986, - sürij és téshilnr

A kéznű,es sütijip., l01, oldJ
] Hennhn RóLú: A: 649,49 éyi yaLadsághalc !ítéfut€. Ehlé(albuni ranulmánv
].l Urblin Áli.lár: ÁnémzetóríE ós honvédséBVe.vflé§e 1848 i.]arán
]

]' cxlsóüy

]

Kijoty 1877

l ]riji{

]6 Ba]asl ll.,áni Al§ónémedi tijiiénÉr.l930 l07 !]lJNl
]? Akhénredl tijrténetc i. n. Hadtijíénen lntézet cs, Kn,lsri Hadbirósáe 1849 V|9,
]8Nem]eri Mű]eum T.iténeti műeunr 3da|tnn zló D l]t - EremLelet 1959
':1

"lai

x". l :/,

il i
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;

]9 Dütahamvn Hclíötineti Emléktá. - Hot(orcl.tiúiklorók ií),igii
]9 Hldti'téneti lllLj:eum . 'farképiilr kfrmi lelvélelek
40 Hndtóitén:ti Mú,run Téi.éptán Mísodik irak]nai le],éfel l852-18í6
41HoivádrLa]s, teí fue!|e ráro , kö6agi és llegyei F.sétjei ]38]-]87tj
4l lnlvcs El.t: Maqy.lois;lignál és a l]oa.ibp.sllr tjrtomány.knak no$ni áll3torjl

c

,o_,
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4] Fénves Elek MalfaíTYág gcográphhi slnáF l8rl
44 M.€1[Oí]:iA he\aégnévtáü 19ó]. ]80. olJal
45 Fcl.nc?y Jó:í,ll Peí,lilü-s.]i iö §,an|.s.n .A|esü lt várnre$éL aöldkéF l8.]4

46vlLtolH ryiNki ccogiJplncles
4?

Peíh| Fri$

es

50

|eí megre

miicn]étei]

]exik.n des K.niseich Un]ram ]85?

térrat.s hcLys égnév tára l8ó4 Pcí negye (s,é&en)i K.nyvr:ir)
.18 Peúhy Frigyds helFégnévú.xi nr _ |e$ neer.i LijLijnlcnyoor.l ,
n.g].ry,és.lr rovnt
49VaEx l_a]d\i Váci cgyhá:me§f löfén.ti ióldrij,a, lÓ2,.,

Duful3rNli íómai ka(.iikus rdnlpl.,n ti'rténete

i A vá.i eByházneEe tó] léneli lótán I lótÉr , Á dLú.lranMti ,lébánii
5] Dunahnsai Flébánia, Ke, es1.lési ántüiln} vek l kólcl ló95, B.!ü.lósolot
j] L\úJhiriüti !,léljílil] Hai.íi.nyaklnrvPL - Kerdi' lrőtet
54|cí nc$c nií.nlakci i. nL - Dumh.m§ll rófuJi tJtolikus temFl.m riifténere
5

55 Helrtófténeri

hnélráI ,

lÓrtédeti feljegl'ése|: s:inikina Faxr

lriki

-fur.iskutltí$k, Hiíorj3 D.i],s x,]*lj l776
5ó Vílyi Andrís l,1ágyarorrá!i3]. l.íúsx]l] Lotei sán kij}ée bemUratásá
57 saLak lé Faar Erika 1, fu, Hijo]ja D.nlr,.l"]l] ] 702
58 Vá. i eel,hár mevee tóiiénctiíévrán i, m,
59
ó0

talib nlgl,1rxilron x]I]. kötl, ll0olla]
súteLélele. s,eIL Áchlict Anbl ianL\e.n.

6l VílyiÁldrísi.
62

Peí melne

AcP

n ]l

és l]L

miícolékeL|

1995.

kinel, Ríkos.sabaés Sán bemutatása

i n, Jlnln óT íolrú(NeFonuki stnt]ános)

57 árvétel Varg3 h]ús V.i.i es}-há]meeF t.néneli lóldrJj:i ló2,.,
ó4 Peí megye nűemLékei ],nr. A dunJhlrlsai s]ent Isivrn kiály (enrpl.ú toíéí€t€
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o],n l, |"l,J ,,

ú6 ]?!5 é!i .an.nlc.,6krio
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v:jci e$üíme§e tijrténcü néVtán i, nr
Peí údryd úú€nlétei i m A r.nrlldn íeLszerelLséEe
69 HeLltöitin.ti EnrLékúr s:ilái.iné F3,1Eliki ] n]
70 D0|alralasaL konyltíi Kiltene.lrer FeErc AdnrlL Dunjh|liyti tónénctéhez.
Eg}fremi sTkd.k.?l ]an6 linn.nius TUJ.máDvc$.l.nr, lé.s
7l Vá.i €g]ü:iznegk tiifténen Davláá i. n.
il Donólos TibOr, a L:lpolnl nelvrcállitóiánnL 1985, évL jeg,reteL,fotrásklblós.
7] Dunüaraü! Helvtoíéneti EmléktíL _ níténeti ae\eg,í:ésel
74 DunahaÉsí]Helyröfuneii Emléktá. Do n.kN Tiblr i, u.
?5leí mefle műemlékei - Drlnihirj,ti Ká]fáIia kilolna
7Ó Dr LiLi16 Emó: teíe*éL]ersololsár _ BUJatÉsxx. ke.ülelének nrú]ija ésiclcne
ó7

ó8

7-1 ,.,

lLbl,.

- l,, ú.
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?8 Klltene.k.r Feretc , m, Fúggelé].
?9 PML cc vI 2 c.Ds.l pt io próVenatun ecclesifutLn 1714_]r]]6
80

Helyúiténeti Em]éktáísaúlnréija. Erilc i. nr
éyi.an.niQ visitlti. taígybani lelje$,és.]

81 ]841

82 Fén,rcs

ll.ki

Nla.4,aioszfumk

és a

lroaí ki!.solt táí.mán}.Lmk m.shniál]ap.lra

sErnílfaiés ge.glánaL tlintetben ]7]. oldal

l

8] Kllrene.].e. Fe.en. m. Fiigqelét
84 5:áv Kliroiy Peí nÉgyei t2nrc]u$,Pló]el€ntése
85 srabó ]nüc: Tanitók N§,€nása
l770/1771

71/,".ia
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3lanijgr álLaFloklól]Ei7

bn kijtetiulk szelző
Dr. C:inege Erik
l-]]|lLI]l|iilit a (loJ!ltói

]\!r:írt!.].!u|inl,r

Egtteoiln s:cLc:tc l!]9í.Ierl

Tu.].nfulos lkaJémia l-ala]Kltaln ]ntlitrtarrck nl.]., nltI munketáI-.a. 3 krLlalís
nre ].tt ! S:cnt l|trliL1 Elferenlgl t.rlalnrrt oktar Dmahalas:ti k.lnl,ékénel
l.]:jj|,.:.rr\,|lról::ín!s.Lkkel ]c]cltctcn Delr Dokt(,liéIteke:é,ét,1temiíL:l].L]:L].. jitu, t|t]JLr!i! lll jn|óll jijr ó] iIi,]
ki]]li]:altt FuDlhlras:tlla, 199+_lijl ! l1n91,!!
1.1]] a5

A9.,]r.l

iaL

Dr. Helméciy lr,látvás

Ti]rta]].1.Dti]Llnj: s:ik.s tijlir*!]ei tlD.i!, tenkl]D!!ilú i1.]l,toIténas:
L\ruhrras:tr l.jrtanetélel ]9a].+_t].rr kr:Jcn i,lg1a1lleli, Ekkol hchtrln.lrctl rrulLrilí rt Lnc,:r,ei pil\i:,l.:] .l5aj ir.]],.t óIt .i. E;i.;,fui!s, á tcLe|ülé,
{ltog]rltr,:a tlnulDáD\ kijlelfu] T.j]]b 1lirns:ttt b.nutttú L(infle i: ne!-

]]-l|Oil p.'i.ljnll.an lelenn.I DLiH tlLlk.nlvet. T': éf tjte liJllafuaosin
,IrkoDlliLrl :!t i la|r tselő é\ t H.htólraDeti EmLé]rrál !e]elií]e,
N'íakay Lás:ló
Fil.1Lo]: s:atos ko:éprkolar trníL, a Baktar Errn (jifurí:iunr és Yia]q}]
s:r|ka];i|lskiLa Lgi:.anlhelv.llc5., DluEhlas:ri heLl,tófénetérÉiés ter.1a5:.tí.,].1l]];i lba lii\rJ ln]ntcgr'' ],c ér,e tirialko:ik. Esl,eremiJl|L.fuanurk,i],it Ls 1lJrlsíi ki]livé]il tcDlas:eri.]L]!a]:i !is:on!!tról kés:itetre.

i tcLeIiilés 1]lr,,,lts:lIncsteli
Dr. S:iráki Gyi]rgy
11_iIoD a! óte

rs:tét is beI.]ti.

\,la!!al Tern)..::.ttudomán\i \ílj:eum f!J.mín\,.s m!nk.rlirl.r,
}lunlrek.lébij] kiiol!.ilil9 f.la.lata ors:áq,ls r ]s-nrlrrl]ln ]s ; 1ennés:éii írta,
kek fellelitése és \ i:s!ílirtr, Enntk keretéhen. de H!r!s:li s:elelelé.ijl ]s !.,
:éle]\,e. s:ám.s tanrLlmil]|]].D as cik|bell toglrlkotrr lart\U.k é\ Lijjn}(.,
kének élij\iLáqá\,!L..A ktillrLnk]tn laLálhifó.:é1. rernlés:eri iénvképIe]_
\étele]<er c ennek rés].kant kas:ítette
Zoarl.')!u:, R

Tóth Sándor
Hir,]nr éyle:!Je

i

l]gcti lskoLa rijllénelen,ii']1,1..lj: !:!].o,j lrnjr.r, DrcllDck
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é!]c i!i:g:róhel!ellc5. b f.Ll. Ti]íénis]karrt J ]rc])ti!tancn c,viijlcI!!jnl
e!!]k il!|nó]., s (ijbb Lnint ]0 éf lilt ye:ct h(!r]fl$ct], hc]_vtintaoct] ó5
mú:e!m]ir(j s:iLköri Ols;tisos és helIl |ilvj:;ll,j]..n kőf,]l ]5!r tiln!!|)i J!l,
!i:il,-.r \Égile1] sikcr. T.rlténetiés rJnl:í.g_\,|.i]ig(lgi.i la r.Iinbc.,.].1iu
|(ll]l]kíc

j(',].r

jele.i ülc!,

.:-/

4,,4/;,1.|/l

/i./.2.i

l

,,.fr^^rrUrrara, f.rr"t"llnlsoz(Lsaikknl a kirn 4)
megííclsátse§ő Dwvlharaszti alnonmyos kutatók
A

..m

DunahlraseL Tinlé]lct. i

:]Ll

.iüii li_jl\t. sr.gL];lrr,,cbl. l.tt r.L]re, ha
rcnJ.]l.;é:le T tIc]ítolténeri Eh]|litLirl.ln itlrn,c a \':irosr

.Lr . r l;:fi ki:irart rn rll;]lil.rtó irlJoLg,l;á., a.latl.ri:is,
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