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Komárom megye felekezeti és nemzetiségi viszonyai a mohácsi vésztől

napjainkig!) -

Les religious et les nationalités du comitat de Komárom depuis la défm'te de Mohács (1526)

jusgukl nos jours.

Tanulmányom első részében nagy vonások-

kal vázoltam, hogyan alakult ki az a kép, me-

lyet Komárommegye népességének felekezeti

és nemzetiségi viszonyai ma mutatnak, hogyan

népesült be újra a török hódoltság alatt nagy—

részt elnéptelenedett terület, hogyan hódított

ismét egyre nagyobb tért a katholicizmus a

XVI. században egészen protestáns megyében

s az azelőtt tiszta magyar lakosság helyére

hogyan kerültek részben idegen ajkúak. A

következőkben —— az eddigiek kiegészítéséül

és részben igazolásául —— bemutatom, milyen

változásokon ment át a mohácsi vésztől nap-

jainkig az egyes községek népessége. Itt is a

legfontosabbakra szorítkozom és a tábláza-

Az egyes községek.

tokban már közölt számszerű adatokat is

csak kivételesen ismétlem. A községekhez

tartozó puszták és egyéb lakott helyekre —

bár település-történeti szempontból ez is fon-

tos lenne —— nem terjeszkedhetem ki, mert ezek

felekezeti és nemzetiségi viszonyaira kevés

statisztikai adat áll rendelkezésre; az 1910.

évi népszámlálás csak a IDO-nál, az 1920.

évi csak az 50-nél több lakossal biró pusz-

tákat mutatta ki. Ezek a puszták és egyéb

lakott helyek különben még ha régi faluk

nevét viselik is, nem folytatásai azoknak,

hanem egészen új keletűek. ezért közülök

csak azokat említem meg, melyek a XVIII.

század előtt is lakott helyekként szerepeltek.

!. Csallóközi járás.

Alsógellér.

'l'iszla nemes falu volt, mely a portajegyzékek—

ben nem szere_)el. A nemes összeírások szerint

img—ben 6, 1690-ben 10, 1699—ben 12, 1722-ben 15.

1726-ban lt) nemes családfő lakta. A népesség ege—

szen református volt. 1919-ben is 430 lakos közül

csak 30 nem volt reformz'itus.

Apácaszakállas.

Maga a helység Pozsony felé a megyének leg—

szélső italluja. Határa az ekeosi hatar különös alakja

mellett mégsem határos Pozsony megyével. Neve az

Apáca jelzőt azért kapta, mert a helység részben a

nyúlszigeti, illetőleg Kl—arisszák birtoka

volt. A többi Szakállashoz való helyzetének meg-

pozsonyi

felelőleg Felső—Szakiállítanak, a középkorban pedig

még Szalanla-Szakállasnak is hivták. 1549—ben 14,

lőöö—han 15, 1559-ben lti, 1576—ban tty—,— por-

tával szerepel. A XVI. század végén elpusztult s

lfyth—ban csak négy házat találtak benne. 1610-ben

még csak két portája voln de 1643-ban már 133Á,

1699-ben pedig 38%. 1720-ban 14 johhágygazda,

lTZG-ban a jobhágyokon kívül 24 nemes családt'ő

lakta. A

egyháza.

reformácit') óta van református anya-

A lakosság a mult század elején is még

1) L. a tanulmány első részét (A megye népes-

sége általában) M. St. Sz.

169—202. old.
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majdnem kizárólag rel'ornu'itus volt. Azóta azonban

sok katholikus vándorolt be s 1910—ben 975 lakos

közül már 336 kath. volt. Anyanyelvne mind ma—

gyar. A cseh—tót megszállás révén az 1919. évi nép-

összeirás már 131 tótot és 1302 lakos közt 590

katholiknst talált. l'így latszik itt már megkezdték a

eszeltek :! telepítést.

Bogya.

'l'tilztj(l()1rkt'1) két helység, melyeket csak az or-

szágút választ el egynnástól. Az egyiket, Nemes—

Hogyát, mint neve mutatja, nemesek bírták, a ma-

sik., Vár—Bogya, a komáromi várhoz tartozott s a

XVI. század derekán az

együtt a Zichy-család kezére került. Az adólajstro—

mokban csak Várhegya szerepel. A török első he—

egész yaruradalommal

törése alkalmával el_)usztull. 1532-ben még nem állt

helyre. töm—hon 434, 1556-ban 4, 1559—ben 51/2,

1576—ban () portája volt. A század végén ismét el-

pusztulvan, azután mindig l portán is alul marad

tlti22—hen %, 1635—ben %. 1639—ben 1/8, 1649-be113an

ltitltllhen %i), 1715—ben 4. 1720—ban 5 jobbágygazdát

találtak, 1726—ban Nemeslmgyán 8, Várhegyán 3

nemes családfő lakott. Ne'meshogya népessége min—

dig tiszta ref. volt, Várhegyán akadtak kwathuolikusok

is. Az utolsó évtizedekben egyre több kath. telepe-

dett le a községben, különösen a külterületen s szá—

muk 1919-ben már meghaladta a reformátusokéh

l910—hen 767 lakos közül 424 lakott belterületen, 78

r. kath. és 342 ref. es 343 külterületen, köztük 297
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kath. és 46 ref., 1019-ben az összes népesség 828

volt lt német kivételével mind magyar), ebből 454

r. kath., 364 ref.

Csallóközaranyos.

A mai község területén hajdan több helység

osztozott, a mai, azelött. Alsó—nak mondott Aranyo—

son kívül két Bök, két Örke, Nagylél, Vidaháza,

()ntopa.

Az azelőtt itt dívó aranyrmosás után elnevezett

Aranyos régi határának egy része Felaranyos néven

ma Ekelhezk tartozik. Az ezzel szemben Alsó-Ara—

nyosnak nevezett helység nem a mai Aranyos he—

lyén, hanem attól egy kilométernyire a Duna mel-

lett állott, azonban a Duna által elsodortatván,

lakosai a mai'Aranyosra költöztek át. Ananyos tiszta

nemes helység volt, az adólajstromlmn csak 1600-

ben szerepel 6 portával. 1722—ben 34, 1726-ban 50

nagykorú nemest írtak itt össze. A lakosok mind

reformatusok voltak es itt a XVI. századtól fogva

fennáll a ref. egyház, melyhez, mikor Komáromban

tilos volt a prot. istentisztelet, a komáromi hivek is

tartoztak. 1919-ben a katholiku—sok a község népes—

ségének ugyan már többségét alkották, de a belterü—

leten, a tulajdonképeni Aranyoson, a nagy kath.

bevándorlás dacára is, a reformátusok ma is több-

ségben vannak. 1910-ben az 1832 főnyi összes né—

pességből 837 volt kath. és 015 ref., de a katholiku—

sok közül 286 külterevleten élt, a reformátusok kö-

zül csak 42. A faluszerű Nagylél népessége egészen

katholikus. 1910-ben az összes népeSSégből mind-

össze 35-en beszéltek tótul, az 1919. évi cseh—

tót népszámlálás 2151 lakosból 190 totot mutat ki.

A reformátusok száma 1919-ben 999 volt.

A két Bók (Alsó és Felső) Aranyostól délke-

letre a Duna mellett feküdt. 1549-ben Alsó Bök 4%,

Felső 2, 1556-ban mindegyik 5—5, 1559-ben Alsó

Bök 5, Felső 5% portával bírt, 1576—ban Alsó Bök

6 portával szerepel, míg Felsőn akkor nem

volt egy porta sem. 1604—ben említtetnek utoljára

lakott helyekként, s neveik ma már csak dűlőket

jelölnek.

A középkorban szerepelt két Örke közül csak

az Alsó jelzőjűvel találkozunk 1604-ben, amikor ne-

mesek bírták.

Lél nevét, a köznép Lír-nek ejti s 1533—ban is

Leer alakban fordul elő. Három Lél volt, ezek kö-

zül kettő: Érsek és Kis Lél érseki birtokok, ma

Nagykeszihez, a hajdan nemesektől birt Nagy Lél

Csallóközaranyoshoz tartozik. Nagylél 1639-ig sze-

repel lakott helyként, 1576—ban 63/4, a török betö-

rés után 1622-ben %, 1035—ben %, 1639-ben 1/3 por--

távasl. Csak a XVIII. század folyamán települt be,

újra.

Viduluiza neve csak az 1549. évi nemesi össze-

írásban szerepel. azutan elnéptelenedett, ma Csak

(líitönév. Ontopa pedig a török első betörésekor el-

pusztulvún, szintén nem népesült be többe.
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Csicsó.

A XVII. század végéig két Csicsó szerepel: Alsó,

illetőleg Kis és Felső, illetőleg Nagy jelzőkkel meg—

különböztetve. Alsó—Csicsó portáinak száma 1549-

hen 2, 1556-ban 4. 1559—ben 4%, 1576—ban 6, Felső—

('siesóé pedig 1549—ben 10. 1556-ban 10, löötl'lwn 11,

1576-ban 13. Meg kell azonban jegyezni, hogy mind'

két helység részben nemesek birtoka volt és mind-

egyikben számos nemes élt. A XVI. század végén

mindkettő elpusztult s a XVII. században már a két

Csicsó mindig együtt emlitettetik és pedig 1622—ben

mindössze 5, 1635—ben 4, 1639-ben 3, 1649-ben 6%,

1669-ben 3, 1699-ben pedig (MV? portával. 1690—ben

Csicsón 4-1 gazda volt, 1720-ban 23 gazda és 8 zsel-

lér, 1828—ban összesen 101 jobbágy. Csicsó lakosai

mindig magyarok voltak és reformátusok. Itt már

a XV]. században volt ref. egyház, mely azonban

a vallásiildözések miatt megszűnt s csak a türelmi

rendelet után éledt fel. Kath. plébánia 1677 óta

van, bár a katholi'knsok nagyobb számmal csak a

XVIII. században jöttek (jsicsóra és számban a re-

t'ormátusokat csak a XIX. század közepén kerülték

el. 1919—ben 1465 lakos közül 763 volt r. kath. és

650 ref., ugyanekkor a cseh—tót népszámlálás sze-

rint 110 tót anyanyelvű is volta faluban, míg 1910

ben mindössze 8—an tudtak tolul beszélni.

Ekecs.

1540-ben 21, 1556-ban és 1550—ben 32 portával—

szerepel az adólajstromban, de 1600—ban a török be—

törés után vsak 3 de már 1604-ben 20 ház volt benne,

1699-ben 501/; portát számlált. A jobbágytelkeken

sok nemes telepedett le, de mert nem akarták vál-

latni a terheket, távozniok kellett s helyükbe a

földesúr kath. jobbágyokat hozott, akik közt tótok

is voltak. 1690-ben 39 gazda, 1715-ben 20 gazda

és 3 zsellér. 1720—ban 8 nemes és 16 jobbágy (köz—

tük 3 tót nevű), 1726-ban 26 nemes, 1768-ban 50

gazda, 17 házas és 3 hazatlan zsellér családfő élt

Ekecsen, melyet az 1773. évi helység'névtár ma—

gyar—tótnyelvűnek jelez. 1828-ban 102 jobbágycsaláa

dot írtak össze. 1789 óta van a községben kath.

plébánia, melyhez számos más község katholikus-

sága is tartozik. Ekecs népessége a XVII. században

még egészen ref. volt. 1656-ban itt tartották meg az

egyházkerületi zsinatot is; a ref. egyház a vallás—

iildözések allatt megszűnt s csak a türelmi rendelet

után állíttatott vissza. Az itt letelepedett tótok már

Fényes idejében teljesen el voltak magyarosodva.

1910-ben a kath. magyarok közt mindössze 11 tu—

dott, tótul. A katholikusok már a mult század elején

is többségben voltak, 1919-ben 1015 lakos közül

1292 volt kath. és 581 ref. A cseh-tót megszállás

után itt is megindult a telepítés és a cseh—tót népn

színnláláslmn már 181 tót anyanyelvű is szerepek
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Ekel.

1540-ben 11, 1556-ban 12. löött—lmn löl/t por—

taja volt, de 1576-ban és 1635—ben már csak 1,

1639—ben és lli43—l'mn %. 1649—ben és 1669—ben 1,

míg 1699—ben már 1414 porta után adózott. 1828—

lvan 57 jobbágyesalad volt, de likelben mindig sok

nemes is elt. 1699—ben 13, 1726-ban 35 felnőtt férfi

szerepel a nemes—összeíráslmn, A XVII. században

l-Ékel tiszta ref. helység volt, a ref. kezdetétől anya—

iegyházzal. A XVIII. században kezdenek beköltözni

l—.atholikusok_ köztük tótok is, akik idővel ugyan el-

magyarosodtak, de emléküket máig őrzi a Tót—ucca

1910-ben 1304 lakosból 781 volt katholikus

es 1 tót, tólul mindössze 20—an beszeltek, Az 1919.

évi cseh-tót összeí'as 1431 lakos közül 64 tótot, 74

1817—ben a

neve.

nemetet es 461 refm'máztust mutat ki,

vallásalap plébániát állított fel.

A község mai területén a középkorban több

helység feküdt. melyek a török betörések alatt el—

pusztultak es neveik legfeljebb (lűlőnővkent

szerepelnek —

llltl

Felsőgettér.

Mint a szomszédos Alsógeller, ez is tiszta, nemes

falu volt. mely csak a nemes összeírásokban szere—

pel, (le nem a portajegyzékekben. 1690-ben 8, 1722-

ben 1—1 nemes esaladfőt írtak Össze. 1919—ben mind—

ossze 181 lakosa volt, köztük 134 ref.; 1784 óta itt

rel". anyaegyház van, melyhez Alsógeller és Bogya

13— tartoznak.

Gútap

Ezen népes községnek nagykiterjedésű, a Vár,— —

Duna és az érsekújvári Dunaag mindkét partján el-

terülő határát a XVI], század végéig a Mz'ttyusföld-

höz számították és mint az ottani helységek, Vegig

hódolt terület volt. Maga a helység mar a harmadik

helyen fekszik. Legrégebbi —— meg a középkori —

helyének emleket Naszvadnak Óguta nevű dűlője

örzi. Az itt állott helység ismeretlen időben és ok-

ból elpusztulván, az új Gúta a Vág—Dunához köze—

lebb épült fel. Ez a helység kapta a Nagy—(bit:!

nevet. mikor a lakosok egy resze a Kisszigetbe, a

Vag_l)una jobbpartja'a költözött, s ott megalapí—

totta h'is-(iútal. Id.,ővel aztan Nagy-Gúla egesz la-

kossága a sokkal biztosabb Kis-Gutara költözött at,

mely ilyenfornu'm a mai helység őse lett.

tlúta emléket egy dűlő neve őrzi. A hódoltság kez—

Nagy—(lutri

1574

Nagy-

deten mindket Gúla szerepel, (le m"e

oppidum, lx'is-(lúta meg 1572-ben is r— ;un,

(ota pnssessio, azaz l'alu. Nagy—(lútímak 1533-ban

;itt, 1549-ben a kettőnek együtt 40 portája volt.

1352-ben a (letter szerint Nagy—(intim 33, Kis-Galata

7 ház állott. 1576-ban Nagy-(intim 35, Kis—(intim 28

porta volt, A XVI. szazad vegen elpusztult mindket

helyseg s 1635—ben 8, 1639—ben 5, 1649-ben till/;).

1069-ben (3 portát számlált. A török kilakarodx'tsa

utan népessége gyorsan növekedett. 1690-ben, ami-

kor már egyszerűen (lúta néven szerepel s az alatt

_az előbbi Kis-(him értendő, már 88 gaz—dát írnak

lökve, 1693—ban 67 telek all míwles alatt,. 1699—ben

137% porta után adózik. 1828'ban 504 családfő

volt Gútan. A lakosság mindig tiszta magyar és

általában katholikus volt. bár 1655-ben említés tör—

tenik a gútai ref. prédikátor—ról. A gútai plébánia,

mely a XIV. században is fennállott bar 1634-ben

emlittetik a gúttai plébános a hódoltság megszűnése

után restauráltalott. 1867 után zsidók is egyre na-

gyobb szamban telepedtek le, Gúlan. 1919—ben 9252

lakos közül 63 volt ref. es 220 zsidó, tót anyanyelvű

mindössze 31. Tólul tudó 1910—ben 83 akadt.

tzsap.

Portainak száma 1549—ben 9. 1556-ban 6, '1559-

ben s%. 1576—ban 7. A XVI. szazad vegen elpusztult,

1000—ban (tsak 5 ház állt benne s 1610—ben és 1622-

lwn 2 porta után adózott. 1690—ben 5 nemes család-

főt, 13 johbz'igygazdat. 1699—ben (iii/t portát, találtak.

1715-ben 9 gazda és ) zsellér. 1768-ban 6 gazda.

7 zsellér, 1828-ban összesen 14 jobbágy családfő

lakta, de a jobbágyokon kivül mindig volt több ne—

mes család is. Izsarp lakosai kizarolag magyarok

és mindig nagyobbrészt ret'orim'itnsok voltak. 1919—

ben 417 lakos közül 183 kath,. 234 református volt,

anyanyelnn 1 német kivételével mind magyar.

Kamocsa.

A XVII. század vegeig földrajzi helyzetének

megfelelően közigazgatásilag is a Mz't'tyusföldhöz

számították es majdnem mindig hódolt terület volt.

Portáinak száma 1549-ben 8, lööö—lmn G, 1559-

ben 8, 1576—ban 12; 1600—ban teljesen le volt egve.

1004-ben 0 ház, 1610-ben pedig, amikor kivételesen

nem allt török uralom alatt, 3 porta után adózott.

1035-ben ismét hódolt terület és 2, 1639—ben 1, 1649-

lit—11414, 1669—ben IV;- jiortaja van. A hódoltság után

jól benépesült, már 1600—ben 37 gazdát írhattak

össze. 1699—ben 56 portal szt'unlalt. 1707-ben 2 ne-

mes. 71 jubbagy családfő volt. A vallásiildözések

miatt a lakosok egy része eltavozott s 1715-ben 11

gazdat es 8 zsellert. 1720-ban 2 nemes és 21 jobb:"!-

gyot talaltak, de helyükbe új települők jöttek s

1628—ban 143 esalúdt'ö szerepel az összeírásban,

1019-ben összesen 1848 lakosa volt. köztük 88 tót

anyanyelvű (1010-ben mindössze 8 tudott

mun beszelni). vallasra 1617 reliomn'ltus, 157 kat-,ho-

ember

likas, 61 zsidó, 13 egyeb. A reforim'itus anyaegyhz'nz

eredete visszanyúlik a XVI. századig.

Keszegfalva.

_ A községnek tágas, a V:'tg———Duna mindket part-

jara kiterjedő határa lx'eszegfalva'ten kívül Vizvár.

Szi'lllős. llalvz'myszakállas es amaskep Szoval,

Vag —l)uu:'tn túl fekvő lx'ava területet is magában
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foglalja. Mind az öt helyseg akkor pusztult el, mi-

kor Érsekújvár török kézre került és közülük csak

heszegt'alva ('s Viizvár települtek újra.

Keszeyfalna (régebben és a nép ajkán legtöbb—

ször ma is Keszegfalu) 1549—ben 2%, 1556-ban 33,

1559-ben, 1576-ban 6 porta után adózott. A század

végén a török betöresnek áldozatul esvén, 1600—ban

vizs/uk 1 házat találtak benne. 1640-ben is csak ,,villa"

Jópuortával. A török háborúk után népesült be.

1768-ban 1 armalista- es 25 jobbágycsalád, 1828-ban

40 jobbágy akadt, :! Ix'eszegt'alva'n'a] összeol 'adt Viz—

váron pedig 1768-ban 1 armalista es 19 jobbágy,

1828—ban 7 jobbágy esatádt'ő volt, 1010-ben a köz—

:segnek 2287 főnyi népessége volt. 71 tót és 2 egyéb

kivetelevel magyarok, illetőleg 68 kivételével katho—

likusok. A tótok (1910—ben egy tót anyanyelvű sem

akadt, de 67-en tudtak tótult az u 'adahnakban al-

kalmazott, cselédek voltak. Keszegt'alván ref. egy—

ház solutsem volt, a plébánia 1763-ban keletkezett.

Vízuár, Mm Keszegfalva községnek a része, re,-

gente külön helyseg volt, mely 1549—ben 7, 1556—ban

5, 1559-ben 6345 portával, 1604—ben 5 házzal, 1610-

lN'll és US$-ben 2, 1639-ben 1. 1649—ben 47; portával

van felvéve az adólajstromba,

Bálmínyszakríllas. Nevének jelzője legrégebben

Balyan alakban fordul elő és a helység egykori hir—

tokosára utal. A többi Szakálltassal szemben Alsó-

Sz'akállas'nak, fekvésént'vl fogva pedig Rétköz—Sza—

káltasnak is hivták. Nagyhatárú, népes helység volt,

1549-ben 8, 1559—ben 13%, 1556—ban 10, 1576-ban

18 porta után adózott. A török betörés után 1600-

íban 5, 1604—ben 14 ház állott benne, 1610—ben 4,

1622-ben %, 1635-ben 3, 1649-ben 5 portát szám-

lált. 1669-ben az elpusztult tíaluk közt emlitlietik s

ma is csak puszta. Ret'orint'ttnsok lakták, kik földes-

urak, a prímás részéről sok zaklatásnak voltak ki.—

,teve. A ref. egyház a helység pusztulásáig fennállt.

Szent edényei ma a megvert-si egyház tulajdonát

képezik.

Szöllős. A XVII. század vegeig Szoát néven

szerepelt, és Keszegt'alvz'm'n északra a Vág——Duna

kányarulautánát l'ekiidt, 1549—ben 6, 1556—ban 4,

1559-ben (St/§, 1576—ban % portával bírt. 1610—ben

8, 1604-ben 4 lakható házat találtak benne. 1600-ban

1, 1635—ben 2, 1639—ben 1/4, 1649—ben 2 porta

után adózott, 1669-ben már puszta volt.

Kaya csak az 1549. es 1556, évi adődajstromok—

ban szerepel, mindegyikben 3 portával,

Kotozsnéma.

Neve, eredetileg csak Nema volt, megkülönböz-

tetésiil azonban a Győr megyeben fekvő (Csák)-

Némától, földesurai, a hathalmi es nómai Kolosok

után kapta mostani nevet. 1549-ben 5%, 1556—ban

3, 1559-ben 4, 1576-ban 3, 1622-ben 1%, 1635-ben

1, 1639—ben %, 1649—ben 3, 1669-ben 1, 1609—ben 39

porta után adózott. 1690-ben 18 gazda, 1715-ben 19

gazda, 21 zsellér, 1720—ban 16 gazda, 1 zsellér. 1768—-

ban 20 gazda. 4 házas es 1 hazatlan—z_sett(-resalád

lakta. t'ekszikl

régi időktől revhety volt. a gőzhajózás megindulása

óta kikötőhely, a lakoSsága nagyon tluktuál. A baj-

dan túlsúlyban levő reformátusst'tg már a mult szá-

Kolozsnéma (Gönviix'el szemben

zad elején a katholikusság mögé került. 1019—ben

892 lakos közül már (zsak 281 volt ref.. az ezévi

eseh-tót népszámlálás szerint 28 tól is volt. 1010—ben

mindössze 7-en beszeltek tótul. ellenben a hajósok

között sok egyéb idegen nyelven

Kolozsnemán már a XVII. században volt ret'. anya—

beszető is volt.

egyház s az —— a vallásiildözesek korában hosszabb

sztinetelésekkel ' egesz a mult század végéig t'enn—

állott. Ma egyik felekezetnek sínt-s lelkésze.

Komáromfüss.

A községnek V—alakú területe, a nagytiissi. kis—

füssi, ásványtői és ereesi határok összeolvadásáből

keletkezett. Mindezek a hely.—egek több kisebb. más

helységekhez tartozó területekkel együtt, a pannon—

halmi főapát birtokát, füssi n'ail'almát kepezik;

p 'aedialis nemes lakosai pedig külön, szinten Füss-

rőt nevezett főapáti nemesi széket. alkottak.

A mai helység a regi N—agyfüss helyet foglalja

el, a XVII. században elhagyott K'isfiiss a Balogh—

tanya helyen állt. Mint nemes helységek. a porta—

jegyzékekben nem szerepelnek. A lwmesösszeírások

szerint 1549-ben Nagyt'üssön 7, Kisfüssön 4, 1600-ben

Fiissön (akkor már csak egy volt) 20, 1699-ben 18,

1722-ben 30, 1768—ban 28, 1828-ban 31 praedialis ne-

mes családfő elt.

FtiSs lakosai is legnagyobln't'xszt relorrm'itusok

voltak, d), a ret'ornn'ttusok a vallásüldözesek alatt ki—

pusztultak; a ref. alr'aegylu'lz a XVII. század elején

szűnt meg, régi anyakönyve most Nemesőesán van.

A pannonhalmi főapát már a XVII. században állí-

tott fe-t plébániát, de az még" ugyanazon század l'o-

lyamán megszűnt s vsak 1787-ben újíttatott meg,

1919-ben a eseh-tól nópszínnlz'ttás szerint 774 lakos

közül 49 volt nem kath. és től anyanyelvl'it őtljet

mutat ki, míg; 1910-ben t-sak 7-en tudtak tótul be-

szólni.

Ásvány/lő. 1549-ben. 1556—ban, 1559—ben 2,

1576-ban 2%, 1635—ben %, 1639—ben %, 1643-ban

%, 1649-ben 1, 1669-ben % portával szerepel. Ezen-

túl nem szerepel lakott helyként, mert a Duna az

egesz helységet elmosta, lakosai elszéledtek.

Erec: a török első megjelenesekm' elpusztult és

többé nem népesült be.

Lakszakállas.

Eredetileg egyszerűen Laknak vagy nemes lakói

után Nemeslaknak hívtákes két ilyen llsCVü falu

volt: Alsó és jelzőkkel megkiitönböztetve.

A laki es a szomszedos szakállasiak (túriszakálla-

Felső

siak) egy egyházkr'izst'rget alkottak, melynek lak-
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szakállusi egyház volt a neve, Lak-Szakállas meg—

jelölésnel mindig mind a két helységet együtt értet-

ték, csak Fényes óta jelöli földrajzi és statisztikai

könyvekben egymagában Lakot, melynek 1909 óta

hivatalos nevévé léte-tett. Lak mint tiszta nemes

helység az adóösszeírasokban nem szerepel, 1699—

ben 7, 1722-ben 14 nemes családfő lakta. A lakosság

régebben egészen református volt, ma is nagyobb-

részt az, anyanyelvi—re pedig tiszta magyar. 1919-ben

774 lakosból 325 volt kath,, és magyarokon kívül

rsak ] tót és 2 német akadt,

Megyercs.

1549—ben 8, 1556—ban 9, 1559—ben 12, 1576—ban

10 portával szerepel az adólajstromban. A török

betörés után, 1600-ban csak 2, 1604-ben 4 ház volt

benne és 1610-ben 2, 1622-ben 2%, 1635-ben 2.

1639—ben 1, 1649-ben 7/;. 1669—ben 2, 1699-ben

29% porta után adózott. 1690—ben 29 gazda, 1715—

ben 14 gazda és 1 zsellér. 1720-ban 20 gazda, 1768-

ban 14 1zgazda, 18 házas és 2 házatlan zsellér, 1828-

ban összesen 51 jobbágycsalád lakta. A lakosnk

:. XIX. század elejéig majdnem kizárólag reformá—

tusok voltak. A reformáció kezdetétől van itt ref.

nnyaegyhaz. A XIX. század folyamán egyre több

katholikus költözött a községbe, főleg az uradal—

makbnn alkalmazott cselédek. 1910—ben 990 lakos—

ból már 400 katholikus volt, de ebből 180 a kül—

teríileten élt. A lakosok közül csak 12 beszélt tótnl.

Miután a község cseh-tót uralom alá került, itt is

megkezdték a betelepítéwst s az 1919. évi népössze—

írás az 1910. évi 990 lakossal szemben 1510—et mu-

tat ki, akik közül anyanyelvre 409 tót. vallásra pe-

dig 859 katholikns.

Nagykeszi.

A község területe Nagykeszi. Kiskeszi. Érseklól

es Kislól határait foglalja magában.

A kért Keszinek együtt 1549-ben 15, 1556-ban

13, 1559-ben 19, 1576-ban Nagykeszinek 8, Kis-

ketszinek 4% portája volt. A török betörés után

1622-ben Nngykeszi 1%, Kiskeszi %, 1635-ben

Nagykeszi 2, Kis'keszi %. 1639-ben Nagykeszi 172,

Kiskeszi %, 1649Ahen Nagykeszi 4%, 1669-ben

Xagykeszi 1, 1699-ben a két Keszi együtt SK portál

syám'lált. 1828-ban Nagykeszin 31, Kiskeszin 30

jobbágygazda volt, de mindkét helységben, főleg

Ki'skeszin, sok nemes család is élt.

Érseklél (Kisléllell érseki nemesi svi—k vult.

ahol érseki praedjalis nemesek laktak és ezért Ér—

seklél az a(l(')lajstmmokban rendszerint nem sze—

repel.

Nagykeszi községnek 1910-ben 847 lakosa volt.

1 francia nő kivételével csupa magyar, akik közül

vsak 2 beszólt tótnl: vallasra: 449 kaztli,, 379 ref.:

1919-ben a cseh-lót népösszeírás szerint 894 lakos

kö7iil 31 tól és 400 ml". volt. Érseklel lakossága egve-

szen katholikus: a vallásalap itt 1787-ben plébániát

állított fel. A két Keszin pedig a reformátusok van-

nak többségben. Nagykeszin :) ret'nrnn'u'it') óta van

rr-t. anyaegyhaz. W

Nagymegyer.

A Csallóköz, komárommegyei részének mindig

:: legnevezetesebb helysége volt. Ma is, bár nincs

annyi lakosa, mint Gú'tz'mak és a járási közigazga—

tási hivatalok ;: könnyebben elérhető Nemesőcsán

vannak, a járásnak gazdasági és szellemi főhelye.

Már a középkorban oppidum volt. 1549-ben 50,

1556—ban 46, 1559—ben 51, 1576-ban 32% portát

számlált. A török betörés után 1600—ban 22 ház árl—

tntt benne. 1610-ben és 1622-ben 12, 1699—ben

59 porta után adózott. Nagymegyeren tekintélyes

s7ámú nemes család élt, 1690—ben 33 , 1699-ben 23

családfőt, írtak össze. A jobbágynópessége így fej—

tödött: 1990—ben volt 85 családfő, 1715-ben 12

gazda, lt zsellér, 1768-ban 33 gazda és 10 zsellér,

1828—ban 107 családfő volt. A l-akOlSO'k reformátu-

sok voltak, akik a reformáció kezdetétől fogva

anyae—gyházzal bírtak, egyházuk azonban megszűnt

a vallásüldözések miatt, melyek a ref. jobbágyok

egy részét is távozásra kényszerítette-k. Nagymegyer

1669—ben az egész váruradalommtal együtt :: Zichyek

került, azóta katholikusok is vannak a

városban és számuk különösen a XVIII. század

eleje óta egyre növekedett. A mult század 40—es

(weiben már többségben voltak. A földe'súr már

1750—ben állított fel plébániát, míg a ref. egyház

tsak a türelmi rendelet után kelhetett új életre.

A mult század elejétől egyre több zsidó telepedett

le Nagymegyeren, Nagy Lajus többször idézett mű-

vében már 105 zsidó! mutat ki és már akkor volt

Naugymegyeren zsinagóga. A zsidók bevándorlása

még ma is tart, ma már a zsidók majdnem 10%-át

te.—zik az népességnek. Nagymegyer szín-

magyar helyseg. 1910-ben mindössze 7 tót és össze—

sen 41 tótul tudó volt. 1919—ben a csehek 4604 la-

kost mutattak ki, akik közül 156 volt tót, vallásra

pedig 2243 r. kath., 1336 ref, és 416 zsidó.

kezére

Összes

Nemesócsa.

Határában voltak Nemesóesán kívül Puszta-

a'msa, Kistany, Vöslíi, Lögör és Szántó elpusztult

helységek, melyek nevei ma már csak (lűlőket jen

lölnek.

Nemesócsz'it (1541—ben Kápolna—(km, 1576—ban

.Nagy—Ócsa) mint neve is mondja. nemesek bírta—k.

1549-ben 2, 1556—ban 3, 1559'l)en 2%, 1576-ban 1

portája volt. A XVI. században az alistáli Laky-

rsalád kezébe került s a Laky-utódokbt'n került ki

a népes nemesócsaí közbirtnkosság. A ref. anya-

egyház 1682 óta áll fenn. 1910—ben 1782 lakosa volt,

4 kivételével mind magyar, köztük 460 katholikus.

'I'ótnl 'ZIl-an beszeltek. 1919—ben a cseh—tól népszám—
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lalás szerint 1771 lakosa volt. Köztük 25 tót, illető—

leg 486 katholikus.

' Pusztaócsa 1532-ben teljesen le volt égve. 15-19—

hen 3%, 1556-ban 8, 1559-ben 972, 1576—ban 3

portája volt s ezen túl nem szerepel a lakott helyek

között.

V'őstű 1556—ban 2, 1559-ben 1%

portával volt l'elveve az ad(')lajstromban, 1576-ban

már elhagyott hely volt.

1549-ben és

Lőgör es Szántó a török első megjelenésekor

elpusztultak, 1529 után az adólajslromokban nem

szerepelnek,

Örsújfatu.

A községet elöbb Dunaújt'alunavk hívták. meg—

különböztetésiil a győrmegyei ugyanilyen nevű

 

dig Újfalu ("s Örsvuszla közös vasútállomásának

volt a neve. 'I'ert'ilwetón a XVI. században 5 helyseg

z'zllott, Újl'ailun és két Örsön kívül Szentpál es Gadóc,

, Újfalu 1549—ben 7, 1556-ban és 1559-ben 15,

1576-ban 10 portával bir—l. Ettől kezdve a következő

század közepéig legtöbbször egyáltalában nem szere,—

pet az adólajstro'mokban, 1635—ben lakatlan helynek

niondatik, Csak 1649 óta szerepel megint lakott

helyk-t'urt. 1715—ben 6, 1720-ban 3 jobbágygazdát ír—

ltak össze, akik ekkor meg mind magyar nevűek

voltzuk. 1768—ban 21, 1828-ban 29 gazda volt. Köztük

több tót nevű, 1773. évi helységjegyzek Újt'alut ma—

gyar—tót nyelviinek jelzi. De a tótok idővel egeszen

elmagyarosodtalk, Fényes a népességet már egészen

magyarnak mondja. Az Újtialun letelepített jobbá-

gyok mind katholikus vallásnak voltak. 1910-ben a

község 1217 lakosa közül csak 137, a belterületen

vsak 29 volt, nem katholikus, mindössze 1 tót anya-

nyelvű és 17 tótul beszelni tudó akadt. Az 1919. évi

eseh-tót népszámlálás 1400 lakost, köztük 37 tótot

es 1241 katholikust mutat ki. Hogy ['jt'alut régebben

Alsó—Örsnek hívták volna, amint azt Fényes az

1857. évi nepszz'rmlálásról keszitett kéziratos müve—

lren állítja, tevedes, 1649—ben Alsó—Örs külön _hely—

segként van felvéve.

  

Örs kettő volt. Alsó és Felső és az előbbi az ér—

sek praedialis birtoka. ez utóbbi nemes helyseg

volt.

 

Szenlpál 1549—ben %, 1556—ban és 1559—ben 7,

1576-ban 714 portát számlált, de ezentúl nem em—

líttetik lakott helysógként,

Gadóeról, mint lakott helységről legutoljára

1549-ben van szó, amikor részben az érsek és resz—

ben a (iad(')ez_v-(-salz'1d birtoka volt.

 
Szilas.

A hasonnevű érseki nemesi szek székhelye volt

es mint tisztán nemesektöl lakott helyseg, az adó-

lajstromoklmn nem szerepel. 1919-ben 328 lakosa

volt, köztük 2 tót, vallásra 52 ref. es ') áU' ev. kive-_ h,

televel katholikusok,

 

községtől, 1909-ben kapta mostani nevet. mely ad—W

Szimő.

A helység a Vág balpartján épült, közel Nyitra

megye határához. Határa a Vág mindkét partjára

kiterjed és magában foglalja az elpusztult Gug te—

rületét is. A török első betörés—ekor elpusztult, de

ismét helyreállt és közel esvén Érsekújvárhoz, álta-

lában nem volt hódolt terület, de a portyázó csapa—

toktól sokat szenvedett. 1549-ben 6, 1556—ban 10.

1559-ben 5%, 1576-ban 3 portája volt. 1600—ban

20, 1604-ben csak 9' ház állott benne. 1610-ben már

csak 1 porta után adózott, 1622-ben mint teljesen

leégett helyiség, adómentes volt. 1635-ben és 1639-

ben csak 1 porta, 1649—ben, amikor a hódol-t helly-

sógek között találjuk, 6% porta után adózott. 1669—

bei.- 11/2' portája volt. A török kiűzése után gyorsan

benépesült. 1690-ben már 37 gazda lakta, 1699—ben

37 portája volt. 1707-ben 81 jobbágyot írtak össze.

A Rákóczi-féle szabadságharc után a népesség csök-

kent, 1715-ben 7 gazda és 3 zsellér, 1720—ban 11

gazda és 7 zsellér, de 1828-ban már 173 jobbágy—

rsalád lakta. 1720-ban 18 es'taládfő közxiil 4-nek tót

neve volt, de ezek és a későbbis bevándorolt tótok

hamar és teljesen elmagyarosodta'k. Az 1773. évi

helységjegyzék is Szímőt tiszta magyar falunak

mondja. 1910—ben mindössze 5 tót anyanyelvű volt

es 102 egyén tudott t'ótul. Az 1919. évi cseh-tót

nt'rpszáeinlálás szerint az összes lakosok magyar

anyanyelvűek es 4 ref. és 19 zsidó kivételével római

katholiknsok. Nincs nyoma, hogy Szimőn valaha rel".

(gyház lett volna. Katholikus lelkész már a XVII.

században is volt, de a régi plébánia, melyről már

a középkorban van említés. vsak a török háborúk

után restauráltatott.

Tany.

[((—1 ilyen nevű helyseg volt: Nagy és Kis 'liany.

Az előbbi3 a Komáromi várhoz tartozott es ezert

Xr'artanynak is neveztetett. Az utóbbit neme.—xek bir-

tak es a XVII. század végén elneptuele'nuedvuén, ha-

tara beolvadt Nemesócsába; Nagytany viszont a

szintén elpusztult Márkháza határával bővült. Nagy—

lany Kistany elpusztulása után feleslegessé vált jel-

zójótől hivatalosan 1909-ben loszbatolt meg.

1549—ben Vár- ill. Nagy-Tany 3, 1556—ban 6,

1559—ben 8%, 1576-ban 17,portával szerepel, mig a

török betörése után 1622—ben 3. 1635—ben 2'/

1639—ben 2, 1649—ben 5, 1669—ben, amikor a Zichyek

kezére került 2. 1699—ben %% portát számlált. Itt

is retorim'ttusok laktak, a rel'orma'u'ió óta volt rel'.

anyaegy'ház, mely azonban a vallástiildözósek miatt

megszűnt s csak a türelmi rendelet után állíttatott

vissza, Katholikusok csak a XVIII. század eleje óta

telepedtek le nagyobb számban és főleg a külterüle—

[eket népesítették be. 1910-ben 776 lakos közül 316

volt kath., akik közül 131 a pusztákon élt. Tótul

mindössze 25-en tudtak. Az 1919. évi cseh-tót nep—

21
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az:  

számlálás 915 lakos közül, a megindult telepítés

eredményekép 227 tót anyanyelvűt és 465 katho—

lilkust mutat ki.

Márkháza (ma Márokháza) nemes helység volt,

ez aidólajstromokban nem szerepelt. Már a XVII.

században elpusztult, Ma dülönév.

Túriszakátlas.

Régente a másik két Szakállassal szemben el-

foglalt helyzetéért Középső (1649), temploma után

EgyházaSszakiáll-asnalk (1556, 1559, de 1649-ben is)

hívták. 1532-ben Tárnok-szakállas néven szerepel az

adólajstromban. Mai előnevét (először 1639-ben) a

hajdan itt birtokos Thury családtól vette. Össze van

épülve Lakszakállassal. Mindig a legkisebb helysé—

gek közé tartozott, melynek még 1699-ben sem volt

többje 6555; portánál (1556-ban 2, 1559-ben 1 porta és

5 zsellér, 1576-ban 5, 1635-ben, 1639-ben és 1643—

ban 1, 1649-ben 2, 1669—ben % porba). 1715-ben és

1828-ban is csak 7 johbágygazdra volt. 1919—ben a

lakosok száma csak 312 volt, ebből 5 német (zsidó).

7 egyéb (cigány) anyanyelvű, vallásra 89 ref., 17

zsidó, 1 ág. ev., 5 görög—keleti, a többi katholikus. A

reformátusok a lakiakkial együtt közösen alkotnak

anyaegyházat lakszakállasi néven, ők használják

a középkori csúcsíves templomot is, Madérét-puszt'a

a hajdan Túriszakállast bíró Várkonyi Amadé esa-

lád emlékét őrzi.

ll. Udvardi járás.

Bagota.

1552—ben a (letter szerint még 10 ház állott

benne, 1556-ban 3 porta után adózott. 1559—ben el-

hagyott puszta helység, de 1576-ban a megyei össze—

írás szerint ismét 8 portája, a defter szerint pedig

12 lakóháza volt. 1600—ban már csak 3 ház állt.

Azután teljesen elpusztult. 1643-ban települt újna.

1649-ben 4, 1669—ben 2 portája volt. Lakói ekkor

kizárólag reformátusok voltak, préwdikátoru'k 1674—

ben a pozsonyi vértöfrvényszék elé idéztetett. A hó-

doltság után lakossága növekedett, 1698—ban már

27 gazda lakta, 1699-ben pedig, portáinak száma

28554, de a Rákóczi-féle szabadságharc után a vallás-

,, üldözések miat—.t a ref. jobbágyok nagyobb része eltá-

vozott s azok helyét később tótok foglalták el.

1715—ben csak 15 gazda és 3 zsellér lakta s a 18 Csá-

ládfő közül 5 tót nevet viselt. 1720-ban 10 gazda és

1 zsellér. de már 1768-ban 21 gazda és 15 zsellér,

1828—ban pedig összesen 60 jobbágy családfő lakta.

1910-ben 1255 lakosból 342 volt ref., a többi, 32

zsidó kivételével, katholikus, akik közül 7 tót anya—

nyelvű volt, 330 pedig tudott tótul. Az! 1919. évi

cseh-tót népszámlálás 1304 lakos között 43 tótot ta-

lált. 1736—ban a zsidók első összeírálsatkor az udvardi

járásban Bagotán voltak a legszámosabban. Mint

Gyallára, ide is Komárom közelsége vonzotta őket.

s a folytonos beköltözés álta-li számuk a mult század

közepén 150-ig emelkedett és akkor külön hitközsé-

got alkottak. 1867 után azonban kétharmad részük

elköltözött, 1919—ben már csak 30-ian voltak.

Bajcs.

A mai BileS község kiterjedt határában 1532—

ben még két falu is volt: Bajos és a lakott helyként

ekkor utoljára emlitett Falwkasd. A porták száma

Bajeson 1549-ben 8, 1556—ban 12, 1559-ben 15 (és

9 zsellér), 1576-ban 10 volt. A XVI. század végén

elpusztult, csak 1635-ben találkozunk vele újra, allni—

kor 3 portája van, de ebből is 1 még szabados.

 

1639-ben 11/5, 1649-ben 5 porta után adózott. 1663-

ban elpusztult, de azután megint benépesült s 1669—

ben 1% portával van felvéve az acdwólajstromba. A

"török hódoltság alatt reformátusok lakták, prédiká—

toruk 1674-ben szerepel a pozsonyi vértörvvenyszék

előtt; Ref. lakói, földesurak, a prímás által elüzet—

vén, Bajos faluként nem támadt többé föl; a leg—

újabb időkig puszta maradt. A községek rendezése-

kor ugyan önálló községgé lett, de se belterülete, se

törzslakossága nincs. Lakói kizárólag az. uradalom

alkalmazottaiból kerülnek ki, akikhez [újabban a

vasutasok járultak. A lakosok száma, Nagy Lajos—

nál még csak 287 volt, a gazdálkodás intenzívebbé-

válásával nagyon megnövekedett, 1919-ben már

meghaladta az 1500—at. A lakóházak száma azon—

ban 1910-ben mindössze (37 volt. (A cselédek egy

része istállókban, más része cseléd-kaszárnyákban

lakik.) Az uradalom az utóbbi években egyre több

tót cselédet alkalmazott. 1910-ben ugyan a lakosok

közül csak 7 vallotta magát tót anyanyelvűnek, de

az 1415 magyar közül 418 tudott tótual. Az 1919. évi

tót népszámlálás 109 tótot mutat ki. Miután az egy-

házi uradalmak általában csak kath. cselédeket al-

kalmaznak, Bajos lakosai szinte kizárólag katho—

likusok, de az 1919. évi tót népszámlálás 15 zsidót

is talált. A prímás már 1827-ben helyi káxpxlánságot

állított fel Bajt—son s azt 1875-ben plébániává emelte.

Csúz.

Területe a mini határral csak egy ponton érint—

kező szentmiklósi határt is magában foglalja. .

Csúz egész Érsekújvár elestéig lakott helyként

szerepel az adólajstromo'kbwn. Portáinak

1549—ben 7, 1556-ban 5, 1559—ben 7 és 30 zsellér.

1576-ban 4, 1600-ban egyetlen lakóház van benne.

míg 1604—ben már 25—öt találtak. 1610-ben megint

csak 4, 1622—ben 4%, 1635-ben 2, 1639-ben 1', 1649-

ben 51; porta után adózott. 1669—ben az elpusztult

helyek közé számítják, megjegyezvén, hogy előbb

száma
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12 portája volt. A hódoltság megszűntével újra né—

pesült s 1698-ban 42 gazdát, 1699—ben pedig 51% por—

tát írhactak öss-ze. Míg korábban lakosai kizárólag

refonmátusok voltak, akik anyaegyházat is alkottak,

az új telepesek közt már katholikusok is voltak és

tót nevű is akadt köztük, számukra 1703-ban plé-

bánia állíttatott fel. 1707—ben a plébánoson, prédi-

kántoron kívül volt 6 nemes, 47 jobbágy, 2 katona,

1715-ben 29 gazda, 14 zsellér, (köztük 3 tót nevű).

A vallásüldözések miatt a reformátusok nagyobb

része innen is eltávozott, egyházuk megszűnt és

csak a mult század végén szerveztetett újból. 1720-

ban már csak 18 gazda szerepel az összeírásban.

Az eltávozott reformátusok helyére ide is katholiku—

sok és jobbára. tótok jöttek, a jobbágyok száma

1768-ig (ill-ra, 1828-ig 71—ne emelkedett. 1910—ben a

lakosok száma 1912 volt, köztük 109 tót anyanyelvű,

de amagyar katholiukusok közül is 612 beszélt tó'tul.

1919-ben a cseh—tót népösszeírás 2078 lakosból 75

tótot mutat ki, a reformátusok száma, pedig 204

vón. Csúz is azok IköZé a nemes helységek közé tar- '

iozik, hol a zsidók nagy számmal telepedtek le.

Már 1768—ban 13 zsidó család volt Csúzon, számuk

pedig a XIX. század elején közeljárt a 250-hez. Mi—

óta megindult a zsidóknak a városba özönlése,

Csúzon is megfogyatkozott a számuk, de 1919-ben

még lOS—an voltak.

Szent—Miklós, az esztergomi káptalan ősi bir—

tokra, :: középkorban falu volt, de a török első meg—

jelenésekor elpusztult és többé faluként nem tá—

madt fel. Amit Fényes Szent—Miklósról mond

(132. l.), az helyesen Udvardra és az Udva'rd mellett

fekvő Szent-Mártonhalomm vonatkozik.

Dunaradvány.

A község területe n radványi, virti és zsitvatői

határokat foglalja magában.

Radvány a török hódoltság alatt több zaklatás—

nak volt kitéve, mint a járás többi helységei, mert

nemcsak az Érsekújvár ellen vonuló, hanem aDunn

jobbpartján portyázó csapatok is sokszor megtá—mad-

Alák. Már 1532—ben felégetett, puszta faluként említ—

telik. A XVI. század folyamán nem is szempel több—

ször az adólajstromban, :! deftere'k szerint 1553-ban

3, 1576—ban 5 ház volt benne. A megyei adólujstrom—

han újból csak 1635—ben fordul elő, amikor 4 por—

tája van, de abból 3 szabad, tehát, újonnan telepített

hely volt. 1639-ben csak 1, portával van felvéve.

1643-ban pedig ismét újonnan telepített helynek

mondartik és adómentes. 1649-ben 2, 1669—ben

1 porta után adózik. A török k.ivonulásakor újból

elpusztult, még 1691-ben is lakatlan. 1699-ben 16

portája volt. 1698-ban 24 gaz—(ln lakta, de a vallás—

üldözések miatt a lakosok nagyobb része elmene-

kult s 1720-ban csak 4 gazda és 1 zsellér, 1768—ban

15 gazda, 16 házas és, 3 hazatlan zsellér és 17 dunai

molnár, 1828—ban összesen 67 jobbágy van felvéve

az összeírásban.

Az 1606-ban itt kötött béke révén az ország tör-

ténetében is nevezetes Zsitvato" szintén nagyon ko-

Pál". elpusztult és csak a török kivonulása után né—

pcsült be. 1768-ban 1 armalista és 11 nem nemes

molnár, 1828-ban 12 jobbágy lakta.

Virf, ma hivatalosan Vértpuszta. A községek

rendezése előtt önálló puszta, közibirtokosság volt.

A török első megjelenésekor elpusztult, az 1533. évi

udólajstromb'an még szerepel puszta faluként, a kö—

vetkezőkben azonban nincs róla említés, csak a hó-'

doltság után keletkezett itt néhány nemesi kúria,

1828-ban mindössze 7 jobbágy volt, köztük 1 zsidó,

ma is mindössze néhány úrila'ktból és a hozzájuk

tartozó' gazdasági épületekből áll.

Radvány népessége a török világban és aXVIII.

század elején is református volt. A ref. anyaegyház

már a XVI. században fennállt. A XVIII. század ele—

jétől vannak katholikusok is. 1919—ben a község

1349 lakosa közül 578 volt ref. Zsitvatő tiszta ref.;

többségben vannak a reformátusok magában Rad-

va'lnyon is. Vi'rt lakossága ellenben egészen kath.

Anyanyelvre a népesség a legutóbbi időkig kizárólag

magyar volt. Újabban az uradalmak réven tót cse-

lédek is kerültek a községbe. 1910-ben 1353 lakos-

l-ól .3 volt tót anyanyelvű és még 81 magyar anya—

nyelvű kath. beszélt tótul. Az 1919. évi tót népszám—

lálás 70 tótot mutat ki.

Für.

A XVII. század közepéig mindig lakott helység

volt. Portáinak száma 1549—ben és 1556—ban 5 volt,

de 1559-ben 7-re, 1576-ban pedig 9—re emelkedett. A

(letter szerint 1552—ben 12, 1576-ban 15 ház, állo—tt

benne. 1600—ban teljesen leégett. 1604—ben csak 3 ház,

1610-ben és 1622-ben 2, 1635-ben 1, 1639-ben %

portája volt. 1649—ben 2 porta után aldozott, 1669—

ben az elpusztult helységek között találjuk és csalk

:: század utolsó tizedében népesült be újra, 1698-ban

25 gazdával szerepel az összeírásban, 1699-ben por—

táinuk száma 27%, 1707-ben 25, 1715-ben 26, 1720-

ban csak 18 jobbágy családfő volt. 1768—ban 38

gazda, 27 zsellér, 7 iparos, 1828-ban összesen 78

jobbágy lakta. 1828 előtt csupa magyar családne—

vekkel találkozunk Fürön, 1828—ban jelenik meg

először 1—2 tót nev. 1910—ben 1001 lakos közül 58

volt tót anyanyelvű és a magyarok közül 137 beszélt

tótul, az 1919. évi cseh—tót népszámlálás 1152 lakos

közül 8 tótot mutat ki. A lakosság 17 zsidó és 12

protestáns kivételével katholikus, de nincs külön

pld-,hániájuk.

Hetény,

A község területe két egymással össze nem

függő darabból áll, a nagyobb keleti rész a tulaj-

donképteni Hetény; a Nyitra és Vág közt elterülő,

Heténytől a szentpéteri határ által elválasztott nyu—

gati, kisebb rész pedig Lándor, mely a középkorban

21*
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Nándor néven népes helység volt, azonban 1532-ben

már puszta és neve többé, nem szerepel az adólajstro-

titokban.

Hetény az Árpádok idejében Vághetény néven

említhetik, 1532—ben még állt, 1544-ben elpusztult,

deV1549—ben 4 porta után adózott s 1552-ben a def-

ter szerint 4 lakható ház volt benne. 1576—ban 8

portával volt megi-óva. A század végén elpusztult s

1ti227be11 csak %, 1635—ben 2, 1639-ben 1, 1649-ben

595, 1669-ben 2% _)ortaja volt. A török kivonulása.-

kor—ismél elpusztult, még 1691—ben is puszta falu

és lakói ,,mas falukra vették magukat". csak lassan

népesedelt be: 1698—ban 4. 1720-ban 14 gazda lakta.

1699—ben 7 portája volt. Csak a XVIII. század ma-

sodik felétől kezdve növekedett erősebben a népesség

sx1828—ban 192 jobbágy családfő volt. Hetény lakosai

a legújabb időkig szinte kizárólag reformatusok volt-

tak, anyaegyhazuk a' megyében a legelsők közé ar—

tozik. 1910-ben a község 1817 főnyi népességéböl

269, 1919-ben 1765—bűl pedig 338 volt kath., ezek is

nagyrészt a prímási pusztákon éltek. Tót is csak az

uradalmi cselédek között akad. 1910-ben mindössze

5 és a katholikus magyarok közül is csak 33 tudott

tótul. Az 1919. évi cseh-tót népszámlálás is csak

5 lótot mutat ki.

lmdy

A török hódoltság alatt mindig lakott helyként

szerepelt, Portáinak száma 1549-ben 13, 1556-ban

10, 1559-ben és 1576—ban 12. A század végén elpusz—

tult és lakóinak csak kis része tért vissza. A XVII.

században az előbbinél már jóval kevesebb. 1610-

ben 2, 1622-ben 4 porta után adózott. 1630 körül

újra telepítették, 1635—ben 5 portája volt, de ebből

2 még szabad, az új telepesek azonban rövidesen

elhagyták s 1639-ben 1%, 1649-ben 3, 1669—ben %

portával szeregelt. A lakosok reformátusok voltak.

akik prédikátort is tartottak. A törökök kitakaro-

(lása alkalmával teljesen elptlsztult s még 1691-ben

is puszta falu volt] Ismét benépesiilvén. 1698—ban

már 31 gazda lakta s 1699-ben 20 portával volt meg,—

róva. 1707-ben 71 jobbágy rsaládfő volt. köztük

számos bót nevű is. A vallásüktözések miatt a ref.

jobbágyok nagyobb része eltávozott. 1715—ben már

csak 15 jobbágy lakta, 10 magyar, 5 tót; 1720-ban

24, ezek közül 10 magyar és 14 tót. Újabbi, tót tiete—

pítések által a népesség annyira növekedett, hogy

1828-ban a jobbágy csaladok száma már 144 volt,

1910-ben 1524 lakos közül 318 volt ref., a többi ——

a kevés zsidólól eltekintve —- katholikus, köztük 148

lót anyanyelvű, de még 516 magyar anyanyelvű

katholikus is tudott tó'tul.

Az 1919. évi cseh—tót népszámlálás 1565 lakos

közt csak 50 tótot talált. A róm. kath. plébánia

1787—ben keletkezett, míg a reformátusok —— anya-

egyházuk a vallásüldözések alatt

csak leánygyiilekezetet alkotnak.

megszűnvén —————
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lzsa.

1549—ben. 1556-ban, 1559-ben 10 portával sze-í

repet az adólajstromban. 1552—ben a (letter szerint

20 ház volt benne. 1576-ban elpusztult s 1635-ben 4,

1639-ben 1. 1649-ben 7 %. 1669-ben 3 porta után

adózott. 1691—ben puszta falu volt, de már 1699—ben

62 portával smrepel, A XVIII, század elején népesr

sége a vallasüldözesek miatt megesappant. 1715—ben

21 gazda és 1 zsellér. 1720—ban 15 gazda és 5 zsellér,

de újabb telepítések révén 1768-ban már 63 gazda

(s 28 zsellér, 1828-ban 156 jobbágy lakta. lzsa la-

kosai a török hódoltság idejében klizaróleg refor-

mátusok voltak, akiknek hol külön. hol Pattal ko—

zósen volt auyaegyházuk, a XVIII. század elején leg—

nagyobb részüknek távoznia kellett, a helyüket

katholikusok foglalták el. Ma már alig egy tizedré—

szél teszik a népességnek (1919-ben 2.064—ből 238).

de közöttük vannak a legjobb gazdák és ma is a

falu legrégibb részén laknak. lzsa lakossága mindig

színmagyar volt, 1919. évi cseh-tót népszámlálás is

csak 80 lótot mutat ki (valósznl'ileg katonak, vám—

űrökl. 1910—ben a községben rsak Ilfl-an beszéltek

tolul.

Jászfalu.

li község nevéről sokat vitatkoztak; egyesek ;:

jasz néppel, mások az íjászokkal hozzák kapcso—

latba, Herman Ottó a jasz haltól származtatja, de

egyik magyarazat sem kielégítő. Mint a szomszedos

helységek, .laszfalu is lakott helyként szerepel egész

addig, míg Érsekújvár török kézre nem került.

1549-ben 15, 1556-ban 12. 1559—ben HV;— porta után

adózott. 1576-ban a (letter szerint 30 ház volt benne.

1600-ban teljesen leégett, lakosai nagyrészt elszéled—

tek s 1604-ben Csak 4 haza, 1610-ben 3, 1622-ben 2.

1639-ben 1 portája voll.A lakosok ret't'umátusok vol-

tak, prédikátornkról ismételten van említés. 1669-ben

.laszt'alut az elpusztult helységek soraban talaljuk es

csak a század utolsó tizedéhen népesült be újra:

lakosai között ettől kezdve szerepelnek tótok is.

lt'z93—ban 32 gazda volt, 1699—ben 2153 porta után

adózott. 1707—ben 63 _iobl'n'igy lakta. A Villlt'lsi'lldÖZÚ—

sek miatt a ret'ormz'itusok tavozni kényszeriilvén.

1715-ben csak 17 gazda és 12 zsellér, 1720-ban 15

gazda és 7 zsellér lakta. Acsády szerint 1715—ben csak

6 jobbágynak volt tót és 23—nak magyar neve, de t'or—

(lítva van a dolog, mert Peeskó, Levák, Kneziesky,

lilavathi, Paszterek, Volár, Sendula. Ses, Li—sák, Za—

voeky, Tverdy, *Drobnyi, Henkó tól és nem magyar

nevek. A tótok egyre nagyobb mérvű bevándorlasa

révén 1768-ban már 43 gazda, 37 házas és 1 házat—

lan zsellér, 7 iparos családfő volt (s pedig szinte ki—

zárólag mind katholikus lót. akiknek 1736 óta plé—

bániájuk is van. 1910-ben 1146 lakos közül 261 volt

tót anyanyelvű, de a magyar anyanyelvű ka-tholiktv

sok közül is még 838 tudott tótul. Az 1919. évi tot

népszámlálás 1287 lakos közül, akik 18 ref. és 40

zsidó kivételével csupa katholikus. 602 tótot talált.
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Kisbaromlak.

Az Udvardi járásnak legkisebb községe, mely

nevét onnan vette. hogy itt hajdan kir. marhaállás

volt. A ,,Kis" jelzőt 1909-ben kapta, megkülönböz-

tetésíil az országban levő több ilyen nevű helységtőlf

Már a török első megjelenése alkalmával elpusztult,

1532—ben, 1533-ban is a lakatlan helyek közt szero-

*)el és 1552—ben sincs róla említés, de ezután újra

népesült s 1556-ban "2. 1559-ben 4. 1576-ban 331—

porta után adózott. Ugyancsak 1576-ban a detter

szerint 5, de 1600-ban a megyei összeírás szerint

rsak '1 ház volt benne. 1604-ben 11 háza. azonban

1610-ben márcsak 2 portája van, 1622—ben pedig el-

pusztult helység, 1669-ben is lakatlan és csak a török

hódoltság után települt újra. 1707—ben 14 jobbágy.

1715—ben ? gazda. ? zsellér, 1720—ban 7 gazda, 4 zsel-

lér, 1768-ban 6 gazda. 20 zsellér, 1828-ban 21 job-

bágy lakta. Új telepesei nagyreszt tótok voltak.

1715-ben és 1720—ban is csak 3 jobbágynak volt ma—

gyar neve. 1910—ben 412 lakos közül 146 vallotta

magát tótnak, (le a magyar anyanyelvű katholiku-

sok közül is 218 beszelt tótul. 1910-töl 1919-ig a ne

pesség feltűnően, 122 lélek-kel szaporodott, de a tót

népszámlálás is az 584 lakosból csak 74 tétel mutat

ki. A lakosok az egyetlen zsidó család tagjain kívül

katholikusok.

A török hódoltság alatt Baromlak, nem a mai

helyén a patak partján állott, hanem jóval magasab-

ban az Örogl'ialu nevű dt'ilőn.

Kelta.

A külsóg területe a tulajdonképeni Kolta hala—

rán kixül az elpusztult Kerekszállás határát is m.t-

gában foglalja.

Kolta a fajkiirti Kiirlhy-esali'id ősi birtoka. A

török első pusztítása után megmaradt lakosai rövi-

desen visszatértek és Kolta általában az egész ho—

doltság alatt lakott. helyként szerepeL 1549-ben

5 portája volt, 1552—ben a (letter szerint 5 ház volt;

benne. 1559—ben 3, 1576-ban () porta után adózott.

1600-ban teljesen leégett. 1604-benöháza,1610—ben2,

1622-ben és 1635-ben ll/g'. 1639-ben és 1649-ben 1

portája volt. 1669—ben nincs róla említés, úgy látszik.

ekkor egészen elhagyott hely volt. A hódoltság után

itt letelepedett református lakói a vallásüldözések

alatt voltak kénytelenek távozni s 1693—ban Kolla

ismét elpusztult falunak mondatik (elöbb t') portája

volt;. 1698—ban 19 jobbágygazda, 1707-ben

39 jobbágy. de 1715—ben csak 9, 1720-ban csak ti

gazda és 2 zsellér lakta. A határnak csak kis részt-

eselt úrbériség alá, a túlnyomórész kúriátils birtok

volt és a jobbágyok mellett Koltán mindig szép

számú nemes közbirlokos is élt. t1707-ben 14). A

XVIII. század elején a jobbágyok között még csak

1 tót nevű akadt. az idők folyamán azonban a tó-

tok száma egyre szaporodott. 1910—ben 1545 lakos

közül 456 tot anyanyelvű és ezenkívül 816 total

ismét

tudo magyar anyanyelvű kath. volt, 1919-ben 1692

lakos közül 355 vallotta magát tótna'k. A hajdan

n—agyszánu'rt'eformátusság, a reform. közbi'rtokosok

(dabasi Halász stb.l kipusztulásával szinte egészen

elenyészett (1910-ben alig 15). A kath. plébánia

1780—ban keletkezett. Kolta a zsidó bevándorlás

megindulása után egyik főfósz'kük lett a megyében..

1768-ban már 8, 1828—ban 13 család lakott itt ;

számuk 1864-ben közel járt a too-hoz. Azóta szá—

muk egyre fogy, de 1919-ben is meg IIS—au voltak;

Már a XVIII, század óta rabbiállomás. ! !

. Kerekszállás 1532-ben teljesen elpusztult, Csal;

lám-ban szerepel ismét lakott helyként 4 portával.

1690-ban teljesen leégett. 1604—ben3 háza, 1610-ben?

portája volt. ezután ismét egészen elnéptelenedett,

1643-ban újonnan telepített hely. lakosai azonban

nemsokára elhagyták. 1669-ben és azóta nem sze-

repel a lakott helyek sorában.

Komáromcsehi.

1909—ig csak Csehi néven szerepelt, ekkor kapta

mai nevét megkiilönböztetésiil az ország többi ha—

sonló nevű közsógétöl. A középkorban Komárom

megyében is két. Csehi volt; Alsó és Felső, itt, Nagy

és Kis jelzőkkel megkülönböztetve és kivülük a mai

község területén volt még a török első hadjáratában

elpusztult és többé nem említett Hoba nevű helység

is. melynek emlékét őrzi máig a Hobahegy és dűlő.

A hódoltság alatt Csehi neve már csak jelző nélkül

fordul elő. 1552-ben a (letter szerint 10 ház volt

benne. 1567-ben elhagyott helynek mondja az ado—

!ajslrom. 1576—ban 4 lakott háza volt, 1600—ban tel—

jesen leégett. 1604—ben 10 ház, de 1639-ben már csak

! *)orta után adózott. 1643—ban újonnan telepített

helyseg, adómentes.

 

1669-ben az elpusztult helyse-

gek norában emlittetik. A hódoltság után újra telt--

pült s 1698-ban már 25 gazda lakta. 1699-ben ti

portája volt. A Rákóczi—féle szabadságharcban és a

vallásiildözések során lakossága megfogyatkozott.

t715. evi összeírásban csak 11 jobbággyal szerepel.

1768-ban 13 gazda. 22 házas és 1 házatlan zsellér.

1328-ban Összesen 33 jobbágy családfő van felvéve.

Lakosai a hódoltság alatt magyarok és refomnáln—

sok voltak, pródikátoruk 1674-ben meg volt idézve

a pozsonyi vertörvényszék elő. 1715-ben az Összeirt ;

jobbágyok közl rsak kettő volt lot nevű. A refor— *

mátusok nagyobb részének elültlüzesc- után egyre ,

tobb tót telepedett le Csehin s 1910—ben 596 lakos

közül már 481 :) tól anyanyelvű s a refonm'itusok

szama alig volt 65, akik közül 53 tudott tót,-al. Az

1919. évi tót népszámlálás szerint 579 lakosból 310

volt lót és 266 magyar, köztük 65 reformatust Ko—

maromesehi a vármegyének egyetlen községe, mely-

núl PllÓlnstKlflS'TÓl lehet beszélni.

   

Komáromszemere.

1999-ig rsak Szemere volt a neve. azelőtt a

postai forgalomban smrepelt mai jelzőjével, vmeg-
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különböztetésül a többi Szemerétől. Neve annak

emlékét őrzi, hogy eredetileg Szemere nemzetség

birtoka volt, akikről a Csuzy családbelilekre szállt. A

török hódoltság alatt végig lakott helység volt. 1549—

ben még 12, 1556-ban már csak 6, 1559-ben 8, 1576-

ban 7 porta után adózott. 1552-ben a (letter szerint

7 ház volt benne. 1600-ban teljesen leégett;. 1604-ben

4 háza, 1610-ben 2, 1622-ben 1, 1669—ben is 1 portája

volt. Ekkoriban reformátusok lakták; prédikáto—

ruk 1674-ben megid-éztetett a pozsonyi vé'rtörvény—

szék elé. 1698—ban már 53 gazda, 1707—ben 56 job-

bágy lakta. 1699-ben a porták számá %% volt. A

török kiűzése után sok jobbágyot szállítottak Sze-

merére, főleg Miava vidékéről. A Rákóczi—féle sza-

badságharc után a népesség kissé fogyott, 1715—ben

csak 27 gazda és ,13 zsellér, 1720—ban már csak 16

gazda és 8 zsellér lakta, akik között 1715-ben még

21, 1720-ban 10 magyar nevü volt. A vallá—süldözé-

sek során a magyarok szinte teljesen eltűntek ebből

a helységből. 1768-ban már alig volt magyar nevű.

Ma is a legtótabb községe a vármegyének. 1910-ben

1128 lakos közül 947 tót anyanyelvű volt :s csak 54

magyar nem tudott tótul, mindamellett 1919—ben

1279 lakosból csak 33 vallotta magát tótnak, 12441

pedig magyarnak. A lakosok 40 zsidó és 6 protes-

táns kivételével k'artholitkusok és 1732 óta van plé—

bániájuk.

, Komáromszentpéter.

A község nrai területe Szentpéter, Toldvár és

Harsány határainak összeolvadásából keletkezett.

., Szentpéteri Csánki nem említi, pedig okvetlen

létezett már a középkorban. Villa Sancti Petri plébá-

niájáról már 1332—ben van szó. Ha a török hódolt—

ság alatt keletkezett volna, az akkori ref. lakosai

semmi esetre sem nevezték volna el Szentpéternek.

Úgy látszik a török első megjelenésekor elpusztult,

neve csak 1576. évi dwefterben fordul elő először,

amikor is 9 ház volt benne. 1610-ben 6, 1622-ben 2V2,

1635—ben 4, 1639—ben 2, 1649-ben 6, 1669-ben Hé

porta után adózott. A törlik- hódoltság után Szent--

péterre földesura, a komáromi generalatns új lakó—

kat telepített s 1693—ban a gazdák már 1454 telket

műveltek, 1698-ban már 58 gazda volt, 1699-ben pe—

dig a porták száma már 98-ra emelkedett s ekkor

Szentpéter a járás legnépesebb helységei közé tar-

tozott, 1707-ben 2 polgar, 4 praedialista és 07 job—

bágy lakta, de a vallásüldözések miatt a református

lakók nagyrészt távozni kényszerülvén, 1715-ben

él?—yan még 50, de 1720—ban már csak 30 gazda .'-s

2 zsellér volt. Az újonnan telepített ka'tholikusok

révén 1768—ban 118 gazda, 43 házas és 11 házátlan

zsellér és 22 iparos, 1828—ban pedig összesen 317

jobbágy családfő lakta. 1715-ben az 50 családfő

közt; csak 2 tót nevű akadt. 1910-ben 2959 lakos kö-

zül 32 volt tót anyanyelvű s 140 katholikus ma-

gyar tudott tótul. 1919—ben 2761 lakos közül csak 31
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van tótnak kimutatva. A lakosság a XVIII. század

elején még tiszta református volt, már a XVII. szá-

zadban volt itt rexf. anya—egyhaz, mely azonban a

x-allásüldözések miatt megszűnt és csak a türelmi

rendelet után éledt újra. Ma a népességnek nem

egészen harmadrésze református. A katholikusok-

nak 1719 óta van plébániájuk.

Toldva'r. Lándor szomszédságában feküdt, 1532—

ben még lakott hely volt, több említés azonban nem

történik róla.

Harsány. 1592-ben elpusztult falunak monda—

tik, emlékét őrzi a Harsány—dűlő. A Magyarország

Vármegyei és Városai gyüjtemény Komáromról

szóló kötete Szentpéter határába helyezi Várkeszit',

de ez, tévedés, mert ez a helység Komárom város,

határában feküdt, a mai Keszihelyi dűlőben.

Kurtakeszí.

1549-ben 3, 1556-ban 2, 1559-ben (7 zselléren

kívül) 4, 1576-ban 9 portája van. Ebben az évben

a defber szerint, ahol Zsintvakeszi néven szerepel, 5

ház volt benne. Ezután 1691-ig nem szerepel az

összeírásokban, de ekkor is lakatlan, puszta falu

volt. Csak ezután népesült be, s 1698—ban 11 gazda

lakta, 1699—ben 7 porta után adózott. 1699-ben bo-

dorfalvi Baranyay Gáspár ezredes birtokába került

s ez az elkergetett ref. jobbágyokat trencséni és

nyitramiegyei tótokkal pótolta. 1707—ben 37, 1715—

l)en 21 jobbágy, 1768-ban 27 gazda, 53 zsellér, 5

iparos, 1802-ben összesen 105 jobbágy lakta. 1725—

ben a 21 jobbágy közül még csak 12-nek volt tót

neve, de a tótok a magyarokat Irassankint egészen

kiszorították, viszont ők maguk teljesen elmagyaro-

sodtak. 1910-ben 1058 lakosból csak 2 tót anya—

nyelvű volt, a magyar anyanyelvű katholikwsok kö-

zül is csak 337 tudott tótul. 1920—ban 986 lakos kö-

zül 4 vallotta magát tótnak. A lakosság 1920—ban

30 prot. kivételével kath. volt. 1754 óta van a hely-

ségben plébánia. Már 1768-ban 4 zsidó család tele-

pedett le Kurtakeszin, de számuk a folytonos be—

vándorlás révén egyre emelkedve, 1869-ben már 88

lett és gyülekezetet is alapítottak, mely csak leg—

újabban szűnt meg. Még 1910-ben is 54 zsidó volt,

1919—ben a cseh—tót nép—számlálás egyet sem mu—

tat ki.

Kürt.

Az esztergomi érsekség ősi birtoka, mely 1588—

ban Érsekkürt, egyébként mindig mai nevén szere—

pel. 1543-ban hódolt terület lett s az maradt a török

végleges kivonulásáig. A párkány—érsekújvári útvo-

nalba es'vén, a török hódoltság alatt a járás többi

községénél is több viszontagságon ment keresztül,

lakói többször elhagyták, de mindig rövidesen is-

mét benépesült, ezért majdnem minden összeírás—

ban lakott helységkónt szerepel. 1549-ben 17 porta

után adózott, 1552—ben a defter szerint 10 ház volt

benne, 1600—ban teljesen leégett falu, 1604—ben is
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rsak 6 házat találtak, 1610-ben csak 1 portával Marcelháza.

rótták meg. 1622-ben újból teljesen leégett és ezért A külség területe ,, tulajdonképeni Marcel—

adtómentes volt (előbb 2 portája volt), 1635-ben 4,

1639—ben 236 portával szerepelt, Ezután elnéptele-

nedett. 1643-ban mint újonnan telepített helység

nem tizet adót, de 1649-ben már 7% portája volt.

1669-ben az elpusztult helyek sorában találjuk és

néptelen marad a török világ végéig. A török ki-

űzése után gyorsan fejlődött. 1693-ban a 10 telket

művelő gazdákon kívül 11 zsellér, 1698-ban már 90

gazda lakja, 1699—ben pedig portáinak száma 81%,

de a kuruc háborúk alatt népessége megint csökken.

1707-ben 2 polgár és 43 jobbágy, 1715-ben 33 gazda

és 4 zsellér, 1720-ban 35 gazda és 6 zsellér lakta.

1828-ban 'a családfők száma már 241 volt. Kürt leg-

utolsó telepesei közt tótok is voltak. 1715-ben 5

jobbágynak volt tót neve, de ezek hamar elmagya-

rosodtak. 1910-ben alig 7 tót anyanyelvű volt, a

magyarok közül is csak 84 tudott tótul, köztük 2

ref. és 15 zsidó. A faluban sok cigány lakik, újab-

ban a zsidók is elszaporodtak. Naszvad és Kürt az

egyedüli egyházas helységek, melyekben nincs an—

nak nyoma, hogy valaha ref. prédikátor lett volna.

A lakosság 47 zsidó és 7 ref. kivételével katholikus,

s a helységnek régi, de a török hódoltság alatt sztü-

netelt' plébániája a XVIII. század legelején restau-

iálta'totl,

Madar.

A török elíső pusztítását kevésbbé sínylette meg,

mint a szomszédos helységek, ezért a XVI. század—

ban elég nagy portaszámmal szerepel (1549—ben 20,

1556-ban, 1559-ben 19 és 14 zsellér, 1576—ban 25; a

(letter szerint 1552—ben 22, 1576-ban 50 ház volt

benne), 1600-ban leégett és csak egyetlen ház ma-

radt, 1604-ben már 9 háza van, 1610—ben az ,,eléget't

36 ház héán" 1 porta után adózott. Ekkor lakosai

nagyrészt elszéledtek. 1622'ben csak 2, 1635-ben 4

portája volt, abból is 2, mint új település, adómen-

tes. 1639—ben 134, 1649—ben 3%, 1669—ben 2 portája

után adózott. Nagyobb mérvben csak a hódoltság

után népesült be: 1693-ban a gazdák 10 itel-ket mű—

veltek es kívülük volt még 4 zsellér, 1699-ben a por-

ták száma már 35% volt; 1698-ban 37 gazda, 1707-

llen 46 jobbágy, 1715-ben 27 gazda, 6 zsellér, 1720—

ban 24 gazda, 16 zsellér, 1768—ban 95 gaz—da, 34

zsellér, 9 lakó, 8 iparos, 1787-ben 119 gazda, 54

7sellér, :) lakó. 1828-ban 216 jobbágy lakta. Madar

eredetileg tiszta ret'ornn'ttus helység volt, mára

XVII. században any—aegyházzal articularivs hely

volt, az idők folyamán azonban k-abho-li'kusok is

telepedtek közibük, leginkább zsellérek, számuk ma

már az összes népességnek negyedrészét is megiha-

ladja.

A község nevét —— mely nem egyéb, mint a ma—

dár (többes szám madarak) szó régi alakja ——

onnan vette, mert valamikor kir. madarászok

lakták.

házáén kívül Pat határát is magában foglalja. Akét

határt a Zsitva választja.

._Marcelháza nevét egykori í'öldesunától, Posar

Mazrceltól kapta, kinek utódai viszont e községtől

vették előnevüke—t. Úgy látszik két ilyen nevű falu

is volt, vagy a falu két részből állt, mert 1556-ban

és I557-ben Fel'ső—M—areelházáról van említés. Az

első török hadjáratot aránylag kevéssé sinylette

meg. 1549—ben 12 portája, 1552—ben a defter szerint

19 lakóháza volt. 1556-ban 10, 1559—ben 8, 1576-ban

16 porta után adózott. A század végén azonban el-

pusztult, 1622-l)en csak 1% portával szerepel. 1635-

ben teljesen leégett. 1639-ben 2, 1649—ben 3%, 1669—

ben 2 portával szerepel az adólajstromban. 1691-ben

puszta, 1698-ban 14 gazda lakta, 1699—ben portái—

nak száma 7. 1707—ben 1 polgár- és 42 jobbágy—

rsalád lakta. A vallásüldözések következtében lakói

közül sokan elmenekültek, 1715-ben 23, 1720-ban

14 jobbágycsa—lád volt, de új telepítések révén 1768-

ban már 56 gazda, 12 házas és 9 házatlan zsellér, 2

armalista és 4 iparos, 1787-ben 77 gazda, 13 házas

és 13 házatlan zsellér, 1828-ban 117 jobbágy csa—

ládfő iratott össze. A népesség a XVII. Században

még tisztán református; már a XVII. században

fennállott anyaegy'ház azonban a XVIII. század ele-

jén megszűnt s csak a türelmi rendelet után éledt

újra. A XVIII. század elejétől katholikusok is ke-

rültek a faluba, köztük egy—két tót is. Ma a bieltenü—

leten a két felekezet hívei kb. egyenlő számban

vannak. A reformátusok között terjed a bapti'zmus.

Pal. A török első megjelenésekor elpusztult,

1532-ben mint leégett falu adómentes. 1549-ben 2

portája, 1552—ben a delfter szerint 5 lakóháza volt.

1556-ban 8 és 1576-ban 2 portával szerepel az adó—

lajstromban, de azután elpusztult s 1643—ban tele—

pült újra. Ekkor közbirtokosság volt, de a török

kivonulásakor elpusztulván, ismét jobbágyokkal

szállították meg. 1698—ban 20 gazda, 1699-ben 16%

porta volt. Idáig reformátusok lakták, akik hol kii—

lön, hol lzsával közösen anyaegyházat alkottak.

Úrvacsorai edényei ma a dunarad'ványi egyháznál

vannak. A reformátusok elűzése után Paton csak

zsellérek (részben tót származásúak) telepedtek le,

ma is csak uradalmi cselédek, napszámosok, kitsbér—

lők lakják, akik szinte kizárólag róm. katholikusok.

Az egész községnek 1910—ben 2046 lakosa volt,

ebből 7 tót anyanyelvű és 132 magyar anyanyelvű

katholikus beszélt tótul, 1919—ben 2146 lakos közül

23 van tót anyanyelvűnek kimutatva.

Martos.

Csak 1593-ban említik elhagyottnak, egyébként

mindig lakott hely volt, ami talán annak tulajdo-

nítható, hogy a Nyitra és Zsitva összefolyásánál ne—

lwzun megközelíthető mocsaras területen fekszik.—  
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Portáinak száma 1549-ben 6, 1556—ban 10, 1559—ben

15 (és 5 zSellér), 1576-ban 7, ebben az évben a det-

m'.- Szerint 10 ház volt benne. E század végén elpusz-

tult, de hamar újra benépesült,1600-ban 7, 1604-ben

8 ház állott benne. 1610-ben 1, 1622—ben 3, 1635—ben

lt/LJ, 1639—ben %, 1649-ben 5%, 1669-ben ] porta

után adózott. 1693-ban 3 gazda és 17 zsellér. 1698—

ban 16 gazda lakta. 1699—ben 8134 porta volt kivetve.

1707—ben 5 nemes és :iti'jobbágy családfő volt, a

vallásiildözések miatt a lakosság egy része eltávo-

zott, 1715-ben és 1720-ban csak 16 gazdát írtak

össze. 1828—ban összesen 130 jobbágy családfő volt.

Martos lakossága mindig tiszta magyar és neformá-

tns volt. A ret'. anyaegyház eredete visszanyúlik a

XVI. századig. A népszá'mlálz'isoklmn kimutatott

katholikusok a határban keletkezett pusztákon, t'ö-

ir.—g 'A'gyago—son laknak, a néhány tót is az uradal—

mak révén került oda. 1910-ben a község 1288 l'a—

k'ója közül 283 volt katholikus (ebből 210 Agyago-

son) és 7 tót anyanyelvű s a magyar anyanyelvű

katholiknsok közül 65 tudott tótul. 1919-ben 1188

lakos közül 302 volt róm. kath. és 2 tót. Rudnay

prímás megsajnálván az árvizektől sokat szenvedő

martosi jobbágyait, át akarta őket telepíteni Csémre.

A inartosi'ak azonban nem voltak hajlandók oda

költözni, mert (lsémen nem lévén víz. nem tudtak

volna halászni. '

Naszvad.

A mai Naszvad község területén a hódoltság

alatt Naszvadon kívül még két helység állott:

Anyaia és Lék, söt a gútai határnak egy része is

Naszvadéba olvadt, egyik dütőnek máig is Ógúta a

neve.

Naszvad, Az udvardi járásnak mindig legnépe—

sebb helysége közé tartozott. Udvarddal vetélkedett

és sokszor mezőváros címet viselt. 1549-ben 33 por—

tája volt, 1554—ben elpusztult helynek mondják, de

már 1556-ban ismét 38, 1559-ben 411/5, 1576—ban 32

portával szerepel. 1600—ban 41, 1604-ben 40 ház

volt benne. Ekkoriban újra elpusztult s 1610-ben 10,

1635-ben 4, 1639—ben 2, 1649—ben 779, 1669—ben 2

pörtával volt xmegróva. 1693—ban a gazdák 16 telket

műveltek s kívülük volt még 9 zsellér is. 1698—ban

már 69 gazda lakta s 1699—ben 9103. portája volt.

1707-ben 5 nemes— és 87 jobbágy családfőt, de

1715—ben csak 23 gazdát és 13 zsellért, 1720-ban 18

gazdát és 10 zsellórt találtak. A lakosok idáig tiszta

magyar nevűek. Ettől kezdve találkozunk tót ne-

vt'iokkte] is. 1828—ban 249 rsaládt'ő jó harmadrésze-

nek tót neve volt. A bevándorolt tótok azonban ha-

mm etmagyaroaodtak, 1910—ben csak 125 tót volt

és 126 magyar anyanyelvű tudott tótul. A tót anya-

nyelvűek azonban az utolsó beköltözött

érseki uradalmi cselédek. akik kizárólag a pusztá-

tkon éltek. Az 1919. évi cseh-tót nép.—zz'unlálás csak

14 tót anyanyelvűt mutat ki. 1919-ben a lakosság

29 lélek kivételével katholikus volt. A

években

na szvadi

 

plébánia az udvardi után a legrégebbi a járásban.

már a XVII. században is fennállt. Semmi nyoma

annak, hogy valaha Nasizvadon lett volna ref. egy—

ház.

Anyula érseki birtok volt, de nemesek laktak

rajta. 1549—ben 6 portával szerepel. 1552-ben telje-

sen leégett. 1556-ban és 1559—ben 4, 1576-ban 102

porta után adózott, ebben az évbeli a dexfter sze—

rint 7 ház állt benne. A század végén elpusztult.

1610—ben és 1622-ben csak 1 portája volt. Teljesen

elnéptelenedvén, 1631-ben települt be újra. 1639—ben

1. 1649-ben 31/4 portával volt, megróva. 1669-ben el—

pusztult és többé az adólajstromban nem fordul

elő. Lakosai elszéledtek, ma is több községben van—

nak Anyalai nevi'iek. Anyala lakosai reformátusok

voltak, a'nyaegyházukról többször van

Utolsó prédikátorok 1674-ben a

vényszék elé volt idézve.

Lék 1549—ben. 1556—ban és 1559—ben 4, 1576-

ban 9 portával szerepel az adólajstromban, 1715—

ben puszta gyanánt van megemlítve. Ma már lek—

) álla'n'tható

említés.

pozsonyi vértör-

vése sem meg pontosan, de mint azt

már Csánki megjegyezte, semmiesetre sem azono—

sítható a nyitramegyei Líiki—vel. amint azt Gyulai

tette, tekintve, hogy Lék ama négy helység egyike,

amelyek határában Érsekújvár épült. Szomszédos

volt vele a középkorban Gyruch helység, amely

azonban a hódoltság alatt már nem szerepelt.

Ógyatla.

A XVII. század végéig egyszerüen Gyalla néven

szerepel, csak azóta viseli az Ó jelzőt megkülönböz—

tetésül a határában a Csuzyak ált-al ekkoriban te—

lepített, és ["j—GyaIlának nevezett falutól, A mai köz-

ség területe az Új-Gyalla leválása után megmaradt

gyallai határon kívül a török világban elpusztult

Aba. Vék és a két Konkoly határát is magában fog—

lalja.

(íyullu knriális nem—es helység volt, eredetileg

a (íyallay-ak birtoka, akiktől egy részét a Csuzyak,

más részét, a Konkoly-ak örökölték; a XVI. század

első felében már ezek kezén találjuk. 1542—ben 5,

1549-ben 6 nemes esalz'tdfővel szerepel az összeírás—

ban. 1552—ben a defter szerint 8 ház volt benne. A

XVI. század végén elpusztult s 1630-ban földesurai

jobbágyolmkal szállították 1639-ben

csak % portával van felvéve. 1669—ben ismét elpusz—

tult, a török hódoltság megszűntével jobbágyokkal

való betelepítésére ismét történnek kisérlet—ek. 1707—

lren 33, 1715-ben 10 jobbágy (6 gazda és 4' zsellér)

lakta, nevük után ítélve mind magyar. A kuriálís

telkeken egyre több zsellér telepedett meg. A zsettér—

vsaládok száma 1828-ban már 104 volt. A betett—,—

piilő zsellérek szinte kizárólag kath. vallású tótok

voltak. 1910-ben ugyan már csak 9 vallotta magát

tótnak, de 219] róm. kath. vallású magyar közül

625 beszélt még lótul. Az 1919. évi tót népszámlálás

57 tót anyanyelvűt mutat ki. Plébánia 1787 óta van.

meg, de még
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Gyallának Konkoly—vérből származó közbirto-

kosai nagyrészt reformátusok és 1793—ban ref. lel-

készséget. állítottak fel, melyhez a szomszedos

Bagota ret'ortm'ttusai is tartoztak, sót mivel Bagotán

.a földesurak csak kath. iskolát tartottak fenn, regi

időktől bagotai ref. gyermekek is az

egyallai iskolába jártak s ez a helyzet megmaradt

;az ógyallai iskolák államosítása után is.

A zsidók a XVIII. században szívesen teleped—

tek le az előlük elzárt közel eső

Úgyallán. Már 1768—ban 11 zsidó család volt és ósz-

szes számuk 50 év alatt 240—ig emelkedett. 1919-ben

fogva a

Komá romho 2

is 173 zsidó élt Gyallán, ahol a XVlll. századtól

fogva rabbi is van.

Ógyallán nópes eigz'inytelep van, 1893—ban

101 cigái'iyt írtak össze.

Aba, Vélr a török elsó megjelenese, alkalmaval

elpusztultak es Aba többé nem népesült be. Véken a

XVIII. században dohánykertészek telepedtek meg.

Ma kb. 300 lakossal bíró telep.

Konkoly, Két ilyen nevű helység volt Alsó és

Felső jelzőkkel megkülönböztetve 1532—ben még

tnínd a kettö állt és a magát innen nevező család

(kun—ális birtoka volt. 1542—ben 4 nemes családfő van

kimutatva. Ekkor szerepelnek utoljára lakott hely—

ként. Földesuraik a Gyallay—(tsala'i(ltól örökölt szom—

szedos Gyallára költöztek és ősi birtokuk határa is

beolvadt a gya—llaiba.

Toldvu'r, melyet a Magyarország Vármegyei ós

Városai gyüjtemény Kmnz'iromról szóló kötete

4111. l.] ('lgyallánál tárgyal, nem (')gyalla, hanem

ISzenlpeler határában feküdt.

Perbete;

A XVl. század folyamán lakott helyként szere—

pel. 1549-ben 6 porta adózott, 1552-ben a

:tlet'ter szerint 10 ház volt benne. Portáinak száma

1556—ban 8, 1559-ben 1534, 1576—ban 7. A század

végén elnéptelenedett. s vsak 1689—ben tűnik fel

"fura ! portával, de lakói újból elhagyták. 1643—ban

települt ujra. 1649-ben 5, 1669—ben 2 portával van

megi—óva. 1707—ben már 52 gazda és 7 zsellér lakta,

de a vallásíildözések miatt sokan elköltöztek és

1715-ben 36 jobbágy! 1720—ban csak 32 gazda és 6

után

zsellér volt. Népessége a XVII. században tiszta

református, akiknek itt anyaegyházuk is van;

prédikátoruk 1674—ben szerepelt a pozsonyi vértör—

wényszek előtt. A ref, vallásgyakorlat a XVIII. szá-

zad elejen betiltatván, az anyaegyház csak a türelmi

rendelet kibocsátása után erl'edhetett föl. A XVIII.

század elejétől egyre több katholikus telepíttetett

.a faluba. 1919-ben 3611 lakosból már csak 1112 volt

református, a többi, 92 zsidó kivetelevel, katholikus.

A XVIII. század elejétől a lakosok között tót ne-

fvűekkel is találkozunk (1715—ben 36 jobbágy közül

tnek volt tót neve), de az idekerült tótok hamar

eelmagyarosodtak, 1910—ben 3438 lakos között csak 5

volt tót, anyanyelvű (es csak 5—1 katholikus magyar

tudott tótnl. Az 1919. évi cseh—tót népszámlálás is

3611 lélekből 44 tótot tudott kimutatni. Perbete nó—

pessége az abszolút korszakban jelentékenyen nőve-

kedett, mert akkor itt volt a járás székhelye. a ke—

" föl)]! felállitott magyar járásbíró—ság is hosszú ideig

itt működött.

Udvard.

A járás legnépesebb községe, mely a XVI., '

XVII; században oppidum címet viselt s már a

középkorban többször Nagyudvardnak hivták. Ere—

detileg bess'enyőtelep volt; bessenyö lakosait nepsze-

rint felsorolja Podhratlszkyf) lfdvard egyháztörté-

netünkL-en is nevezetes: az 1307-ben a helység köz-e—

leben levő Szt. Márton halmon tartományi zsinaton

tettek kötelezővé a napi háromszori harangozást az

hódolt—

ság alatt határbelység volt s mint ilyent Vegudvard

néven emlegették. A [török kímélte, hogy mint vár—

hoz közel eső helyen itt élelmiszereket szerezhessen,

('n megis sokat szenvedett a portyázóktól és a vár-

ból kirohanóktól, ezért bár eieinte a hódoltság első

evtizedeiben magas portaszánnnal szerepel, a század

esztergomi egyháztartomány területem") A

xege lelő elnéptelenedett es a :)orták csekély szzá—

nnából következtethetőleg gyengen népesült be, mi—

kor pedig Érsekújvár török kézre került, nem volt

oka többé kímélni, teljesen elpusztult. 1533-ban 18,

1549-ben 28 portája volt, 1532—ben a defter szerint

a() ház volt benne. Portáinak száma 1556-ban 40,

1559-ben 25 (és 49 zsellér), 1576—ban 25. 1588-ban

elhagyott, lak-atlan falu. 1600—ban mindössze 2, de

'niár 1604—ben 60 ház van benne, 1610-ben. 1622-ben

és 1635-ben 10, 1639-ben 8, 1649—ben 16 porta után

adózott, 1669-ben az elpusztult helységek közt ta—

láljuk, 1693—ban a gazdák még csak 5 telket. művel—

tek es csak 2 zsellér volt, de 1698—ban már 109

gazda volt és 1699-ben 136 porta után adózott. 1707-

ben a plébánoson, ret'. prédikátor-on kívül 3 nemes,

2 polgár és 131 jobbágy volt. A lakosok eddig mind

magyarok voltak, előbb tisztán reformátusok, de

azután katholikusok is telepedtek közéjük. Udvardon

már a XVII. század első felében volt ref. anynegj—

ház, prédikátora 1674-ben a pozsonyi vél-törvény-

szék elé ide'ztetett. A katholikusoknak sokáig csak

lieentiatusok volt, az ősrégi plébánia csak 1698—ban

áilittatott helyre. A vallásüldöze'sek ref.

egyház a XVIII. század elején megszűnt, a híveki

miatt a

1) Udvard primatíalis helységének eredetétől fogva

közelebb időkig leirt: története. Tud. Gyüjt. Xlll.

(1829). ft. köt. 3—49 l.

?) Es nem egész Magyarországon, amint azt a

zsinat: hatszázadik évfordulója alkalmából készült

chronosticon állítja:

itt zengett a harang eLsö üDVözLete nékeD

Szűzanya nytLt háliát Hunnia bérCei közt-.

l. Komáromi Újság 1908 márc. 12. és 13. számait.
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legnagyobb részének innen is távozni kellett s he—

lyüket katholikusok foglal-ták el, akik között sok tót

volt. A tótok utódai hamar elmagyarosodtak. Az

. 1773. évi helységnévtárban Udvard tiszta magyar

helységként szerepel. Ref. papról még 1713-ban is

van említés. 1715-ben 90 gazda, és 21 zsellér csa— ,

ládfő lakott Udvardon, 1720-ban 79 gazda és 28 zsel-

tér, kik között 1715-ben 34 tót és 3 német, 1720-ban

tö tót és 3 német nevű volt. 1828-ban már 375 csa-

ládfő volt. 1910-ben az összes népesség 4387 főre

rúgott, ezek közül 34 volt tót anyanyelvű s a ma—

gyar katholikusok közül 162 beszélt tótul. 1919-ben

a cseh-tót oszen-ók 125 tótot találtak 4836 lakosból.
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§ reformátusok száma pedig 1919-ben mindössze

183 volt. 1893—ban Udvardon 120 cigányfajú egyén

tartózkodott.

Újgyalla.

Csak a XVII. század legvégén keletkezett, mi—

dőn a Csuzyak tót jobbágyokat hoztak az ógyallai

határból kihasított ezen birtokukra. 1715-ben 24

gazda, 1768-ban 29 gazda. és 11 zsellér, 1828—ban 52

jobbágy lakta, 1910-ben 1184 lakos közül már csak

95 mondta magát tótnak, de a magyar anyanyelvűek

közül 920 beszélt tó'tul. Az 1919. évi cseh—tót nép-

számlálás 1329 lakos közül 303 tótot mutat ki. A

lakosság 4 zsidó kivételével mind katholikus.

lll. Gesztesi járás.

Ács.

Nagykiterjedesű -— 15 ezer kat. hold-at meg—

' haladó — határában a középkorban több helység

allt, melyek azomban a török első megjelenésekor

elpusztultak, 1541—ben Ácson kívül már csak Vas és

Lovad einli—t'tetnek.

ÁCs 1541-ben még 3 portával szerepel, de már

!543—ban teljesen elpusztult és 90 évig lakatlan

puszta maradt. Csak 1635—ben találkozunk vele ismét

az adólajstromban. Ekkor 16 portája volt, de ebből

l2, mint új település, adómentes volt. 1639-ben már

vsak 3 portája volt s azután újból egészen elnépte-

lenedett. Maradandóan 1643—ban népesült be. 1649-

ben 8%, 1699-ben már 137 portája volt. A jobbá—

gyok száma így alakult: 1690—ben volt 30 gazda,

1693—ban a gazdákon kívül, akik 22 telket műveltek,_

21 zsellér, 1694-ben 54 gazd—a, 1715—ben 53 gazda és

(i zsellér. 1720—ban 45 gazda és 9 zsellér, 1768—ban

165 gazda, 71 zsellér; 1828-ban összesen 515 jobbágy

családfő. Ács lakosai a XVII. században reformátu-

sok voltak, a ref. egyház a mai községgel egykorú.

Katholikusok csak a század végén kezdenek letele—

pedni, mikor a falu az Eszterházyak kezére került,

de számuk azóta egyre emelkedik; számukra a föl-

desúr 1750—ben plébániát létesített. A jelentékeny

bevándorlás révén a népesség nagyon gyarapodott,

míg 1715—ben népességre a járásnak még csak negye—

dik helysége volt, a XVIII. század végén már első lett,

a bevándorlás azóta is tart. Nagyon előmozdította a

község fejlődését a komálom—győri vasútvonal ki-

építése, majd 'a sok munkást foglalkoztató cukor-

gyár felállítása. 1920—ban a községnek már 5896 la-

kosa volt, köztük 2979 kath., 27-19 ref., a katholiku—

sok tehát már számban túlsúlyban vannak. A belte—

rületen azonban még mindig a reformátusok van-

nnak többségben, mert a külterületek népe'sslégéből

1042 kath, és csak 211 ref; Ács már a XVIII. század

végén a megyei zsidóság egyik főfészke lett. A zsi-

dók szívesen költöztek ide, mert innen könnyen el-

érthették Győrt és Komáromot is, ahol letelepedniölk

tilos volt. A mult század közepén már 300 zsidó volt

Ácson, zsinagóga is keletkezett, azutan megkezdő-

dött a zsidók elvándorlása. 1920—ban még 123—an

voltak, Ács törzslakossága tiszta magyar, 1920-ban

a népszámlálás 111 nem magyar anyanyelvűt mutat

ki (ebből 72 német, ll tót, 12 oláh), de ez mind

bevándorolt. Meg kell emlékeznünk a cigányokról,

akik Ácson mindig meglehetős számban voltak,

1893—ban 143 cigány van kimutatva.

Ászár.

A középkorban általában Veszprémbez, 1454—

benFejér megyéhez számították, csak a török világ

ota tartozik Komáromhoz. Mindjárt a török első

megjelenésekor elpusztult és csak 1622-ben települt

újra.

1639-ben %, 1649-ben 5, 1699-ben 39 portája

volt. A jobbágyösszeírások szerint 1690—ben 4 gazda,

1693—ban a 7 telket mivelő gazdákon kívül 10 zsel-

lér, 1694ál)en 19 gazda, 1715-ben 15 gazda és 5 zsel—

tér, 1720-ban 14 gazda és 11 zsellér van felvéve.

Ászár a XVII. században egészen protestáns

helység volt, 1629-ben az ászári ref. pap is részt vett

a Körmenden tartott püspölkválasztó zsinaton. A

vallt'tsüldözések során a ref. egyház megszűnt, a re-

formátus lakók egy részét elzavarták és helyüket

katholikusok-kal pótolták, akik közt néhány tót is

akadt. 1720-ban az összeírt 25 családfő közül 3 tót

nevet viselt. 1920-ban a község 1528 lakosa 7 német

kivételével mind magyar volt, 1910—ben a klatholjkw

sok közül is csak 9 tudott tótul. Vallás szerint 1920—

ban 966 róm. kath., 369 ref. és 165 ág. ev. volt. A

reformátusok a türelmi rendelet után 1787—ben

helyreállították szünetelő anyaegyháznkat; a kath.

plébánia csak 1803-ban keletkezett, míg az evangéi

likusok, csekély számuknál fogva mint régente, ma

is csak leánygyülekezetet alkotnak, mely Magyar—

szombathelyhez tartozik.

Bana.

A mai község területe két határból tevődik

Össze: a banaiból és bábolnaiból; a középkorban—

  

§,

 



 

 

3. szám.

mindegyiken ismét több helység osztozott. Az egész

vidék már 1529-ben elpusztult s faluként csak Bana

támadt fel.

Bana 1643—ban népesült be újra, 1649—ben 4%,

1699—ben már 35% portával bírt. A jobbágyösszeíráis

1690-ben 11 gazdát, 1693-ban a gazdákon kívül, akik

11 telket műveltek, 9 zsell'ért, 1694-ben 24 gazdát,

1715—ben 25 gazdát és 11 zsellért, 1768-ban 47 gaz,—

dát, 11 házas és 24 hazatlan zsellént említ. A jobbá-

gyok mellett Banán számos nemes család is lakott;

1699—ben 2, 1722—ben 8 családfövel szerepel a nemes

összeírásban. A faluban keletkezése óta van ref.

anyaegyház, a bevándorlás folytán egyre szaporodó

s számban a reformátusokat elkerülő katholikusok

számára 1787—ben a va'llásalapból létesítettek szte—

gény plébániát, míg a kevesebb számú ág. evangé-

likusok Bőnyhöz, viszont a bőnyi katholikusoik Ba-

nához tartoznak. A bőnyi ref. egyház felállítása

(1785) előtt az ottani reformátusok is Banához tar-

toztaik.

Bábolna, melynek határába olvadt Kajánd is, a

XVII. század elején a Szapáry—csalárd kezére került,

ettől pedig 1789-ben a katonai kincstár szerezte meg.

1920-ban Bana községnek összesen. 3288 lakosa

volt, köztük 19 nem magyar anyanyelvű. Vallásra

2170 róm. kath., 879 ref. és 185 ág. ev.

1910-ben 3179 lakos volt, ebből a banai belterü—

leten 1523 (801 róm. kath., 642 ref., 121 ág. ev.),

125 a banai külterületen (96 róm. kath., 23 ref.,

1 ág. ev.), 1531 Bábolnán (1242 róm. kath., 250 ref.,

29 ág. ev.),

Bokod.

Az Általér mentén északról délre hosszan el;

nyúló határában feküdtek a középkorban Szent—

erzsébet, a bencés apátságáról híres Vérteskeresztúr

és Kereki helységek, valamint Gerencsér vár is.

1529-ben mindezek elpusztultak, csak Bokod és rö-

vid időre Szenterzsébet népesül'tek be újra,_ Mind—

kettőt 1643—ban telepítették be. 1649—ben Bokod—

nak 2, Szenterzsébetnek 1% portája volt. Szent-

erzsébet ezentúl nem is szerepel többet az adólajstro—

mokban, úgy látszik, a töröknek Bécs alól való visz-

szavonulásakor pusztult el, mert 1674-ben még szó

van ref. papjiáról, aki ekkor a pozsonyi vértörvény-

szék elé idéztetett. Bokod 1699-ben már 36 porta

után adózott. A jobbágyösszeíráwsok szerint népes—

sége így fejlődött: 1690—ben volt a helységben 6

gazda, 1693—ban az 5 telket művelő gazdákon kívül

6 zsellér, 1694—ben 15 gazda, 1715-ben 26 gazda és

6 zsellér, 1720—ban 35 gazda és 6 zsellér, 1828-ban

összesen 276 jobbágy családfő. A mostani! Bo—kodot

ág. evangélikus vallású magyarok alapították, akik

mindjárt kezdetben ág. ev. anyaegyházat is létesí-

tettek, mely __ Bokod ariticularis hely lévén —— nem

ezenvedettikülönösebb háborításokat. Később tótok

is keveredtek a lakosok közé, de hogy az egész falu

tótokból magyarosodott volna el, amint azt Fényes
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és ö utána mások is állítják, téves. Nem. valószínű,

hogy ha a tótok többségben lettek volna, csak egy

kisebb mellékutcában laktak volna, mely máig a

Tót-utca nevet viseli. Azonkívül az ág. ev. egyház

nyelve is mindig magyar volt; az ág. ev családfők

nevei is magyarok. Idővel reformátusok és katholi—

kusok is telepedtek le Bokodon, ez utóbbiak száma

különösen gyorsan növekedett. 1920—ban a községnek

1770 lakosa volt, ebből 847, tehát már csak a rela—

tív többség, volt ág. ev., 532 róm. kath. és 372 ref.

A reformátusoknak 1800, a katholikusoknak 1870

óta van anyaegyházuk. A tótokon kívül a XVIII.

század folyamán néhány sváb család is került Bo-

kodna, de ezek utódai is teljesen megmagyarosod—

tak, csak a családnevek emlékeztetnek német szár—

mazásukra. 1920-ban a népesség anyanyelvre 13 né—

met és 1 tót kivételével magyar volt. 1910-ben 62

németül és 27 tótul tudó volt kimutatva.

Császár.

A róm. kath. egyház régi anyakönyve címlap—

ján latinul Caesarea Pannoniae néven említi, min-

den történeti alap nélkül. Közigazgatásilag hozzá—

tartozik Makrkpuszta is, mely a középkorban népes

helység volt, de a török pusztulás előtt magában a

vsaszán' határban is több helység állt, azonban

ezeknek ma már a helyét sem lehet megállapítani.

Császár 1529—ben elpusztult és csak 1622-ben

népesült be újra, amikor ref. jobbágyok telepedtek le

itt és mindjárt ref. anyaegyházat is alapítottak.

1635-ben a helység 4, 1639-ben 2%, 1649-ben már

13, 1699-ben 99 portát számlált. A jobbágyössze-

írások így tüntetik fel a falu fejlődését-: 1690-ben

volt 14 gazda, 1693-ban a gazdákon kívül, akik 9

lelket műveltek, 11 zsellér, 1694-ben 28 gazda, 1715—

ben 34 gazda, 1720-ban 34 gazda és 21 zsellér, 1768-

ban 149 gazd—a, 12 házas és 24 hazatlan zsellér, 23

iparos. A földesúr 1724-ben plébániát állított fel,

bár akkor 85 jobbágy közül csak 13 volt kath. A

katholikusok aránya bevándorlás révén nagyon

emelkedett, de a község lakosságának nagyobb része

ma is ref. 1920-ban a 2325 főnyi összes népességből

1401 ref. és 862 volt róm. katholikus, ez utóbbiak

közül azonban 187 külterületen lakott. Magyarokon

kívül mindössze 6 német anyanyelvű akadt.

Csép.

A községnek csak 1909 óta Csép a neve (hosz-

szu zárt é-vel); azelőtt mindig Csep volt (rövid

nyílt e-vel) s a bennszülöttek a hivatalos nevet nehe—

zen szokják meg. Nevének mai hivatalos alakja az—

előtt legfeljebb Fényes egyik másik könyvében

(nála sem mindig) és az utána járóknál, vagy a

magyar e és é közt különbséget tenni nem tudó né-

met és cseh tisztek által készített térképeken és azok

utánzatain szerepelt. Csep eredetileg személynév

volt, és a birtokosról szállt a birtokra. Később, mi-

kor szokásba jött, hogy a családok a birtokukról
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nevezték magukat, a Csepet 1592-ig bíró család fel-

vette a Csepy nevet. Ismerve a tulajdonnevek kon-

zervatív jellegét (bár már századok óta verébről és

madárról beszélünk, az ezekről elnevezett faluk neve

ma i'skVereb és Madar), egyéb bizonyítékok hiányá—

ban, maga az a tény, hogy a magát Csepről nevező

'trsalád neve ma is Cs'epy, eléggé bizonyítja, hogy

(lse—p neve rövid nyílt e-vel es nem hosszu

hangzott, történetileg tehát —— nézetem szerint —nem

a Csép, hanem a Csep név a helyes. Csep sok jeles

magyar családnak fészke, a'ret'. egyház történetében

nevezetes szerepet játszott, ker. gyűlés is volt itt,

Thaly Kálmán szülőhelye. Nemescsep néven is sze-

ri-pelt.

érvel

(lSep ma a járásnak népességre legkisebb köz-

sége, a középkorban azonban a többi helységhez vi—

szonyítva sokkal jelentékenyebb helyet foglalt el.

Zsigmond királytól hetivásár tartására kapott sza—'

badsiágot. 1541-ben lőportával szerepel az adó-

lajstromban. 1543-ban elpusztult. Benepesítésere

rsak 1672 és 1673—ban történtek kísérletek, de ered—

ménytelenül. A kedvező feltételek mellett ide itele—

pített tót jobbágyok, mihelyt letettek a szabadságos

évek, megszöktek. A Magyország Vármegyei és Vá-

rosai Gyűjtemény Komáromról szóló kötetének ál—

lítása tehát, hogy Csep az 1543. évi katasztrófa

után ,,rővidesen" benépesült, nem felel meg a való—

ságnak. Csep jobbágyokkal való benépesítésének terve

meghiusulván, földesura ifj. Pázmándy Gergely itt

majort épített. A mai községnek alapja csak a

XVIII. század első negyedében vettetett meg azáltal.

hogy Pázmándy Gergely gyermekei Csepre költöz—

tek. Tőlük vezethető le a esepi nemes kisbirtokos-

ság, mely, akárcsak a kömlödí, kizárólag Pázmándy

ntódokból áll. (kep-nek csekély törzslakossága ma

is ezekből áll, a többi csak ideiglenesen otttartoz-

kodó cseléd, napszámos, iparos. Csep mint nemes

helység, sem az adólajstrmnokban, sem a jobbágy—

ősszeírásokban nem A nemesöss'zeírások

szerint 1699—ben 1, 1722—ben 5 nemescsaládfő volt.

l'logy Csep népessége (nem szólva az utolsó, 1920.

évi almormis viszonyokat feltüntető népszámlálás—

ról), a népszámlálások adatai szerint egyre csök—

kent, az magyarázza meg, hogy csepi közbirtokosok

közül egyre kevesebben gazdálkodtak, e gazdaságok

számának fogyásával fogyott a cselédek száma is. A

cselédség hullámzásával függnek össze a felekezeti vi-

szonyokban észlelhető változások is. A Pázmándy-

utódok közül csak a Nagybaráthi Huszárok voltak

katholikusok, de ők már rég eltűntek Csepről, a

többiek mind reformátusok és 1788-ban, el'álva

Etét'ől, külön anyaegyházat alapítottak. 1920—ban a

községnek 640 lakosa volt, 6 kivételével mind ma-

gyar; vallásra 327 ref., 272 kath. volt köztük.,

Dad.

1529—ben elpusztult s azután csak 1635-ben van

rola említés, amikor már lakott hely, 2 'porta után

szerepel.

adózott, de: 10 leegett ház is van benne. 1639-ben

már csak egy portája volt. majd egészen elnéptele-

nedett. 1643—ban szállják meg maradandóan. 1649—ben

még csak (3, de 1699—ben már %% portát számlál.

A jobbágyösszeírásokban 1690—ben 5 gazdával, 1693—.

ban a 21 telket művelő gazdákon kívül 5 zsellérrel,

1694-ben 23 gazdával, 1715—ben 29 gazdával és 5

zseltérrel, 1720-ban 40 gazdával és 4 zasellé'rrel, 1768-

ban 70 gazdával, l házas és 1 hazatlan zsellérrel,

1828—ban 142 jobbágy (:salá-dfr'ivel szerepel. Lakosai

a XVII. században kizárólag reformátusok voltak;

ma is nagyobbrészt azok, a ref. egyház egykorú a

mostani belységgel. Katholikus plébánia 1748 óta

van. 1920-ban a községnek 1317 lakosa

volt. 4 német kivételével mind magyar, vallásra 561)

róm. kath., 697 ref., 47 ág. h. ev. és 13 zsidó.

ö ssze sen

Ete.

A középkorban ,)lé'bánia volt. A török már 1529—

bon elpusztította. Az 1532. évi adólajstromban még

szerepel, mint néptelen, leegett helyiség, az 1541. évi

azonban már fel sem említi, A XVII. század elején_

közbirlokosság volt, az Eörkey- és Koromlay—család-

be'liek bírták, de a század derekán Zichy István ke—

zére került, aki 1648—ban rel". jobbágyokkal szálli—

totta meg és még ugyanebben az évben ref. anya-

egyház is keletkezett, mely azóta megszakítás nélkül

fennáll. A helység annyira gyarapodott, hogy 1699—

ben már 4975 portát számlált. A jobbágyösszeírások

szerint 1690—ben 18 gazda, 1693-ban a 9 telket mű-

velő gazdákon kívül 15 zsellér, 1694-ben 31 gazda,

1715—ben 18 gazda, 8 zsellér, 1768-ban 120 gazda, 16

zxellér, 8 iparos volt. 192'0'ban a község összes nó,-

pt'sSégv 11—11 volt, mind magyar, 1910-ben csak 18

lakos tudott a magyaron kívül más nyelven bet—*

szólni. Vallás szerint a népesség 118 kath., 14 ág. ev,

(is 1") zsidó kivételével ref., akik között nagyon pusz-

tít az egyke, A katholiknsok egy-két cigány eredetű

(salád kivételével Apáti állami pusztán laknak. Ez

a középkorban egyházas falu volt, de a török által

elpusz—títtatván, máig puszta maradt. Régebben a

pannonhalmi főapátság bírta (innen a neve!). Tár-

kányhoz, majd mikor a kincstár tulajdonába ment

át, lx'isbérhez számították. újabban közigazgatásilag

litaf-hez csatoltak.

Kisbér.

Hosszú, nagyrészt hegyes, erdős határában a

középkorban több helység állt: Kis— és Nagybt'er,

Alsó és Felső Battyán, Ivánka. Az egész vidék. 1529—

ben pusztult el s később csupán Kisbér népesült be,

a többinek neve a hódoltság alatt elő sem fordul,

ma is puszták.

Kísbér, nagyobb volf

mint Nagybér és ezzel együtt általában Veszprém

megyéhez tartozott. 1622-ben települt újra, 1635—ben

és 1639-ben %, 1649—ben 5 portája volt. Ekkor ref.

lakói voltak, papjuk 1674-ben meg volt idézve a

mely már középkorban
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pozsonyi vértörvenyszék elé. A Bécs alól, vissza-

vonuló törökök másodszor is elpusztították. 1693-ban

még néptelen (azelött 12 portája volt). Ezután kath.

jobbágyokkal szállítják meg, 1699-ben már 64 por-

tát Számlál. A jobbágyös'szeírások szerint 1715-ben

17 gazda és 11 zsellér, 1720—ban 18 gazda és 10 zsel—

ler, 1768-ban 54 gazda, 23 házas és 17 hazatlan zsel-

tűr volt. 1717-ben a helység plébániát kapott. A

XVIII. század közepén nehány sváb is beköltözhe-

lett. az 1773. évi ltelysaégnóvlár Kisbért

nemet nyelvűnek mondja.

A község fejlödésének nagy lendületet

komárom—sztékesfehérvari

lllálgyéll'-

adott a,

vasút kiépítése. Népes-

sége a század elején a járásnak meg nyolcadik köz-

sége volt, 1920—ban már második, csak Ács által

előztetvén meg. Forgalom, kereskedelem szempont—

jából pedig nemcsak a járásban elsö, hanem nagy,

Komáromon kívül Fejér, Győr, különösen pedig

Veszprém _megyének sok községet felölelő vidéknek

központja. Emelesébez sokkal járult a

bidai vasút, mely Kisbóren"keresztezi a Duna—Száva-

Adria (azelött Déli) vasút vonalát. A nagy gazdasági

í'ellendiiln'vssel lmpcsolalban emelkedett Kisbéren a

zsidók száma. Míg a mult század elején csak 15

zsidó lakott Kisbóren, 1910-ben már 316, de számuk

1920—ig IDO—zal csökkent; félszázad óta/rabbit és is—

kolát is tartanak. Újabban egyre több ref. költözik

a községbe, negyedszázad óta már ref. iskola is van.

1920-ban a község 4073 lakosa közül 3286 volt róm.

kath., 447 ref.. 100 ág. ev. és 216 zsidó. Anyanyelvre

csak 48 nem volt magyar: 32 német, 7 tót,

8 egyéb.

             

1 oláh és

Kisígmánd.

Területe ket egynn'tssal össze nom liiggö lészböl

áll, melyek közül a Nagyignn'indtól északta tekvő

resz Kisigmánd eredeti határa, mig a déli, a török

hódoltság alatt elpusztult Szentmihály helységnek

batár-a volt, 'melyet idővel a Kisigmándot bíró csala-

dok szereztek meg.

Kísigmáml 1541—ben 3 portával szerepel az adó-

lajstromban, de 1543-ban elpusztult és csak a XVII,

azázad vegen kelt új életre. nemes községként, A

nemes közbirtokosság bajnai Both utódokból állt,

akik közül a Ghyczyek katholikusok (de csak a

XVIII. század közepe óta, amikor elhagyták az ág.

ev. egyházat), a többi t-salád ref. 1920-ban a köz—

ségnek 841 lakosa volt, 9 kivételével mind magyar,

1910—ben 32 németül tudó van kimutatva, de ezt az

magyarázza meg, hogy a község lakosai közül so—

kan vegeztek magasabb iskolákat. Vallásra 507 1611).

kath., 298 let.., 29 ág. ev. és 7 zsidó, a katholikusok

iegnagyobb tésze cseléd és közülök 304 Szentmihá—

lyon és a többi külterületen lakott, úgyhogy a lu-

a—jdonképeni Kisígmándon a népesség többsége ref.:

1800 óta Kisigmándon ref. anyaegyház van.

.SZeIzthlih(íI_11 a középkorban lx'isigmándnz'il jó-

val népesebb hely volt: 1541—ben 15 portát számlált.
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Temploma isvolt, _en-nek romjaiból épült a kis—

ignu'indikath. kápolna. 1543—ban elpusztulván, máig

puszta maradt.

Kocs.

Már 1529-ben elpusztult, de közel esví-n Tata—

várához a járás többi községénél hamarabb helyre-

állt. Már 1612— ben benépesült. Legnagyobbreszt Kis

Kúnsági tetolmátusok szállták meg, akik mzö nyelt—

járásukat máig megőrizték. A helységgel egyidejü—

legilel'. egyház is keletkezett 1622—ben már 5534

1635ben 8, 1639-ben 4 lb49-ben 13 1699—ben pedig

mát 18274 portája volt. A Jobbagyo—szelras így tük—

tözi vissza a helység fejlődését 1693ban a gazdák

:tl telket műveltek, volt közülük még 19 zsellér;

1715—ben volt 70 gazda és 14 zsellér, 1720—ban 20

gazda, 1768-ban 198 gazda, 43 zsellér és "20 lakol,

1828—ban összesen 398 jobbágy 'esaládfő. A Xvn.

században sok nemes vonta meg magat Kocson.

1748-ban kath. plébániát is állított fel a földesúr

dea község népességének ma is

része ref. s a katholikusok nagyobbrészt bevándo—

roltak. 1920-ban 2850 lakos közül ()61 volt kath. és

2119 ref., anyanyelvre 11 kivételével mind manyar.

Kots az abszolut korszakban a j'u'ás szókhely.exolt

túlnyomó nagy

Kömlőd.

A mai község területén a középkorban két hely-

ség osztozott: Kömlőd és Parnak. Ez utóbbi egy-

házas hely volt és már 1529-ben elpusztult. Kömlőd

az 1541. évi adólajstro'mban meg szerepel 17 porta—

val, de az 1543. évi hadjáratnak az is áldozatul esett.

líttöl kezdve mindkettő lakatlan puszta a XVIII.

század elejéiüv s aztán is csak Kömlöd népesült be.

Parnakot is, Könilődöt is a középkorban a magukat

a t'aliukról nevező családok bírták. de a XVI. század

végén Parnakot már a (lyepess, Kömlődöt a Ko—

romlay, majd a hiigyei Farkas—család kezén talál—

juk, míg a XVII. század derekán mindkettőt a

Pázmándyak szerezték meg, de (:urialis birtokként

kezelték és jobbágyokkal soha sem szállították meg.

% Pázmándy-csalad több tagja lx'ömlödön telepedett

le s a helység a család szaporodásával kapcsolatban

növekedett, a XVlll. század derekán maar mentes

közbirtokossággá szervezkedett, 1750—ben pedig a

ref. egyház is megalakult. A község törzslakossága

Pámnándy ivadékokból állt, a többi pedig cseléd,

napszámos, mesterember volt. 1699-ben 1, 1722—ben

7, 1764-ben 9 nemes családfő élt Kömlőd-ön. Az

1768. évi adólajstromban 8 armalista, ? árendás, 41

mesterember, 2 zsidó van felvéve. A reformátusok,

bár az utolsó évtizedekben sok kath. költözött a köz—

sógbe, ina is többségben vannak. A katholikusok je—

ltntékeny reszet a ciganyok teszik ki, akik Kömlő—

dön régi idők óta meglehetős számban élnek. A be]—

söség eszaki részéhez csatlakozva az Almásban és

tligányvölgyben _ ma már eltűnt —— putrijaik egész

l'alut alkottak. A XIX. század elején sok zsidó tele-
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pedett le a nemestelkeken, számuk a 40—es években

meghaladta a 100-at, rabbijuk, iskolájuk volt; de

aztán elköltöztek, megszűnt a lelkészség, iskola is,

ma csak a terjedelmes zsinagóga emlékeztet a régi

népes gyülekezetre.

Mucsa.

A mai község területe a mocsain kivul a csémi

és tömördi határokat is magában foglalja.

Mocsa 1291 óta primlási birtok, 1541-ben még 17

portával bírt, de 1543-ban elpusztult, 1593-ban tör-

tént kísérlet benépesítésére, de nem járt eredmény-

nyel; a telepítés csak 1622-ben sikerült. 1635-ben 5,

1639—ben 3, 1649-ben 7345, 1699-ben 179% portája

volt. A jobbágyösszeírásban 1690-ben 20 gazda,

1693-ban a 14 telket művelő gazdákon kívül 37

zsellér, 1694-ben 44 gazda,'1715-hen 58 gazda és 20

zsellér, 1720—ban 52 gazda és 2 zsellér szerepel.

A lakosok a XVII, században kizárólag refor-

mátusok voltak, a falu llelyreállíltásától kezdve ref.

anyaegvlláz is volt, 1715—ben azonban a földesúr a

prot. istentiszteletet betiltotta és a ref. egyházat csak

1782—ben állithatták vissza. A prímás már 1700-ban

plébániát létesített Mocsán, bár 1'—2 katholikus

családnál több alig volt. 1782-ben is, mikor már

majdnem 70 éve nem volt ref. pap a faluban s a

ut'ormátusokat is a plébános ,,gondozta", még 119

ref. család volt. 1920-ban a községnek 3259 lakosa

volt, 12 kivételével csupa magyar, 5 közülök 2049

r. kath., 1172 ref. volt; de 775 katholikus a külterü-

leten élt, úgyhogy a tullajdonklépeni Mocsán a katho—

likusok csak jelentéktelen számmal haladják meg a

relormátusokat, 1900-ig pedig mögöttük maradtak.

Csőm a török első megjelenésekor elpusztult s

máig puszta maradt.

Tőmöz'd a pannonhalmi föapátság birtoka, a

XVIII. század közepe óta csak egy major van rajta,

de a középkorban falu volt, amely még 1541—ben 7

porta után adózott;

Nagyigmánd.

Nevét, mely még a XVI. században is Vigmány

alakban fordul elő, egykori birtoko—sától, az Ano—

nymus által is említett Apafarkas fila, Ogmantól

lkapta. Határában a középkorban több helység állt,

Igmándon kívül Csanak (Nagy, Kis, Vata, Lovász)

és Csicsó. Mindezek már a török első megjelenése-

kor elpusztultak. Csicsólróll nem történik többet em—

lítés. Határa, melyben az igmándi keserűvízkutak

vannak, beolvadt a n—agyigmándiba. Kiscsanak, más—

kép Kápolna, a pannonhalmi főapátság birtoka,

pusztaként a hódoltság alatt is szerepelt, Nagy-

igmándra már 1593-ban megpróbáltak jobbágyokat

telepíteni, de nem sikerült. A kísérletet megismétel—

lék, de szintén kevés eredménnyel. Nagyigmánd

3635-ben 1, 1639-ben % portával szerepel az adó-

lajstromban. Csak 1643-ban népesült be a helység

maradandóan. Csupa ref. jobbágy szállotta meg és

,—

lnindj'árt ref. anyaegylházat is alapítottak. 1649—ben

még csak 4, de 1699—ben már 122% portát számlált.

Á' jobbágyösszeirások szerint 1690-ben 21 gazda,

1693-ban a 15 telket művelő gazdákon kívül 23

zsellér, 1694-ben 34 gazda, 1715-ben 48 gazda és 5

zsellér, 1720—ban 42 gazda és 12 zsellér, 1768—ban

117 gazda, 12 házas és 10 hazatlan zsellér volt. 1724-

ben a földesúr —— Eszterházy József —-— plébániát

állított fel, bár mindössze 1 kath. gazda volt a falu—

ban. Az erős kath. bevándorlás dacára, a községben

ma is reformátusok vannak többségben. 1920—ban

a községnek összesen 2361 lakosa volt, 1283 ref. és

985 r. kath., de ez utóbbiak közül 263 a külterületen

élt. A lakosok 8 kivételével magyarok," 1910-ben 132

egyén tudott a magyaron kívül más nyelven is be-

szélni. lizi a nagy számot megmagyarázza az, hogy

Nagyigmánd a járási székhely, ahol sok tanult em—

ber van. Hogy Nagyigmánd tétetett meg a járás

székhelyévé, azt kizárólag közponlti fekvésének kö-

szönheti, mert mind a népesség nagysága, mind a

forgalom tekintetében a járás sok községe megelőzi.

Szák

Az 1541. évi adl'llajstronllban még 6 portával

szerepel, de. 1543-ban elpusztulván, maídnelm '.ltl

évig lakatlan puszta volt, 1630-ban kezdték meg-

szállítani ág. ev tőtokkal, akik mindjárt egyhaz-lt

is alapítottak; a meszleni concordia alláirói között

már 1638—ban szerepel a szákil prédikátor. A helység

1639—ben csak % porta után adózott, dle lakosai

úgy látszik ismét elhagytak, mert 1643—ban Szak is—

mét mint újonnan telepített helység, adómentes.

1649—ben a porták száma 3%, 1690-ben mindössze

4 gazda volt. 1693-ban pedig elpusztult helynek van

jelezve, de 1694iben már ismét 9 gazda lakta-. 1699—

bcn pedig 28% telek van. 1715—ben 21 gazdát, 1720-

ban) 22 gazdát és 4 zsellél't írtak össze. 1768—ban a

telkek számát 529/32—ben állapították meg s azt 53

gazda és 12 zsellér művelte, volt azonkívül 1 arma-

lista, 1 birkás, 6 iparos, 1 zsidó. 1828-ban az adó.—

f'lzetők összes száma 108 volt. Szák új lakosai

nyitramegyei tótok voltak, akik rövid idő alatt el-

magyarosodtalk. Az 1773. évi összeírás tótnyelvű

helységnek jelzi, valószínűleg tévesen, mert akkor

már nagyrészt magyar volt, ma pedig kizárólag

magyar. Az ev. egyház nyelve még vagy száz évvel

ezelőtt is tót volt. A tót eredetet egyébként a család—

nevek egyáltalában nem árulják el, 1715—ben vala—

mennyi összeirtnak, 1720—ban az összeírt 26 jobbágy

közül "Zö-nek magyar neve volt, egynek neve (Csako—

vies) Acsády szerint inkább horvát-szerb szárma-

zásra vall. A lakosok eleinte kizárólag ág. evangé—

likusok voltak és Szak artícularis hely lévén, zakla—

lásban alig volt részük. Később kalholikusok, sőt

csekély számban reformátusok is jöttek közibük.

ma az evang.-ok már csak relativ többséget képez-

nek, Hogy Száknak valamikor Szuk lett volna a
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neve, amint azt Fényes (i. m. 156. l.) állítja és amit

aztán tőle mások is átvettek, az adatok nem igazol-

ják, mert a falu a középkorban is, a törökvilág után

is különböző alakban írva (Zak, Zaa'k, Szaak) mai

nevén szerepelt, melyet egyesek szeretnének a Zách-

esfilád nevével azonositani.

Szend.

A középkorban egyházas hely volt. 1788—ban

Sz. Mária kiépével ékesített harangot találtak, melyet,

míg csak az 1856. évi nagy tűzvészben meg nem

semmisült, a katholikusok használtak. 1541—ben még

szerepel 8 portával, 1543—ban pusztult el és csak a

XVII. század második negyedében népesült be me—

gint. Portáinak száma k1635—l)en 4, 1639-ben 2%, de

1843ulmn ismét újonnan telepített hely, 1649-ben

már 9,A1699—ben %% portája van, 1690-ben 15

gazda van, 1693—ban a 14 telket művelő gazidákon

kívül 17 zsellér, 1694-ben 29 gazda. 1725—ben 38

gazda és 2 zsellér, 1720-ban 32 gazda és 7 zsellér

lakta. Protestáns jobbágyai közül a vallásüldözések

miatt sokan eltávoztak, de viszont sok Csallóközből

kiiil'dözött protestáns nemes telepedett le Szenden,

1768—ban ismét 39 gazda, 31 zsellér volt, azonkivül

22 armalista, 1 birkás és 21 iparos. 1828—ban össze-

sen 114 jobbágyot írtak öSSze.

A XVII. században Szienden letelepedettek na-

gyobbrészt reformátusok, kisebbrészt ág.evangélikn-

sok voltak. A reformátusok mindjárt anyaegyházat

is alapítottak, mely bár a vallásüldözések korában

többször szünetelt, máig fennáll. A r. katholikusok,

akik csak a XVIII. században kezdtek bevándorolni,

1772-ben váltak el Császár—tól és kaptak külön

plébánián. Az ág. h. evangélikusok csak a türelmi

rendelet után alakulhattak anyaegyházzá.

Az 1773. évi helységnévtár Szendet tót helység—

nek mondja, de tévesel'i. Az 1715-ben összeírt jobbá—

gyok közt volt ugyan' ? tótnevű, de viszont Szend

inf-')ességének nagy része református nemes volt, az

evangélikus egyház nyelve is magyar volt, 1910-ben

mindössze 7-en beszéltek tótul. 1920-ban 1133 lakos

közül csak 1 tót volt és 2 német, a többi magyar.

vallásra pedig 559 r. kath., 208 ref. es 344 ág. ev.

Szőny.

Ennek régiségei miatt is

helységnek a Duna mentén hosszan elnyúló terüle—

tén a középkorban, sok helység feküdt; a Duna part-

ján, ahol most Szőnytől Gönvűig alig látni házat,

egymást érték a lakott'helyek, melyek azonban már

a török elsö megjelenésekor elpusztultak; 1541-ben

már csak Szönyröl és Fiiziitőrűl van említés.

Szőnyi a XVIII. közepétől mm)-ig

(l—(Nagy—ÖregdSzőnynek hívták, megkülönbözteté-

Stit a határában Komáromunal szemben keletkezett

Új-Szőnytől (ma Komároml'ljváros). A Komárom—

újvákros mellett keletkezett Kisszőnv-telep a háború

után szintén kivált Szőny községből és Koniárom-

a római nevezetes

század

újvároshoz csatlakozott,

Szőny az 1529. évi pusztulás után 1541-ben csak

2 portával szerepel. Fő közlekedési vonalba esvén,

sokat szenvedett az erre vonuló csapatoktól, de ked—

vező fekvése, Komárom közelsége mindig vonzották

ide az embereket, békés időkben a megyének leg—

népesebb községei közé tartozott és mindig mező—

város volt. 1622-ig nem szerepel az adólajstromok—

ban, Ebben az évben 11, 1635—ben 10, 1639-ben 6,

1649—ben IRV, 1699—ben 215'97í portája volt. A

jobbágyösszeírások szerint 1690-ben 32 gazda, 1693-

laan, amikor a gazdák már 25 tel—ket műveltnek, kö-

zülük még 34 zsellér, 1694-ben 98 gazda, 1715-ben

60 gazda és 33 zsellér, 1720-ban 70 gazda, 1768-ban

84 gazda, 73 házas és 18 hazatlan zsellér volt itt.

1768-ban 28 nemes családfő van kimutatva. A lakos—

ság a hódoltság alatt egészen református volt. 1920-

ban a községnek 3509 lakosa volt (1910-ben Kis-

szönnyel 4285), köztük 19—16 r. kath. és 1461 ref., de

n l—zatholikusok közül 750 11 külterületen élt, :) refor-

mátusok közül ellenben csak 248, úgyhogy a bel—

területen a reformátusok ma, is többségben vannakí

A ref.. egyház eredete visszanyúlik a XVI. századig.

a XVIII. században, ennek volt az országban a leg-

több paróchiális földje. Papjai közül többen viseltek

püspöki tisztséget. A földesúr már 1741—ben helyi

káplánságot állíttatott fel, mely 1787-ben plébá—

niává emeltetett. Szőny népessége mindig tiszta ma—

gyar volt. Az 1900. és 1910. évi népszámlálásokban

kimutatott idegenek a komáromi várnak Szőnyi

területen fekvő erődeibein (Csillagvár, Igmándi ':ál')

lakó [katonák voltak. 1920-ban mindössze 26 nem-

magyar anyanyelvű van kimutatva.

Füzílő 1541-ben 3 portával szerepel az adó—

ltajslromban, de többet nem szerepel a lakott helyek

közt. 1768-ban komáromi kertészeknek volt itt tele—

piik. A mult század 40-es éveiben keletkezett a

cukorgyár, mely később keményítőg'yárrá alakult át.

Tárkány.

A mai község területe három részből tevődött

össze: Tárkány. Vasdinnye és Ölbő határából. 1541-

l)en csak Vasdinnye szerepel az ad(')la.jstromban 3

portával, (le 1543-ban az is elpusztult.

Tárkány megszállttására földesura, a pannon—

halmi főapát több kísérletet tett. Kedvező feltétele—

ket szabott a letelepedni szándékozóknak, a refer-r

mátusoknak még a prédikátortartást is megen—

gedte?) A főapát, által 1651-ben és a török ispája és

a főapát által 1672-ben kiadott szállítólevelekre

jöttek ref. jobbágyok, papot is hoztak magukkal ——

a tárkányi ref. egyház szerepel a Lampe—Einter, ill.

a Perlaki—féle jegyzékim—n v——-, de az elviselhetetlen

adóteher miatt rövidesen eltávoztak. Ugyancsak

eredménytelen maradt az 1698. évi kísérlet.?) Mara-

dandóan a falu csak 1714-ben népesült be?) 1715—

1) L. Pannonhalmi főapátság tört. IV. 413, 414. l.

2) L. n. 0, IV. 415. l. "

a) L. u. 0, v. 325. l.

         



   

3 szám.

ben 19 gazda és 7 zsellér volt. Új telepesek érkezése

révón1720—ban már 28 gazdát és ö zsellért, 1729—be111)

37 gazdát. 21 zsellért és tl lakót írhattak össze.

l759-ben jobbágy volt."-'! 1768—ban

(3212/35— telken 75 gazda, 16 zsellér, 20 lakó volt, 1787-

ben pedig 6420/32 telken 92 gazda, 43 Zsellér, 3-1

lakó?) 1828-ban a jobbágyok összes száma 199-re

emelkedett. Az új telepesek legnagyobbrészt refor—

mátusok voltak, prédikátoruk is volt, ezt azonban

az 1720-as években a főapát elkergette, templomu—

kat elvette s ettől kezdve a türelmi rendeletig nem

volt szervezett egyházuk. A katholikus plébániát

csak 1722-ben állították fel, a kaith. templom egyik

harangját — felirata szerint __ még a reformátusok

ö.— szesen 76

 

rsináltatták. A katholikusok folytonos beszi 'árgása

dacára a tulajdonkepeni Tárkány népességének ma

is 23%-a református.

i'lteriiiiig/e neve eredetileg csak Dinnye volt és

a középkorban kettő is volt, Nagy és Kis jelzőkkel

megkülönböztetve. Egyikük egyházas hely volt.

Egykori birtokosairól, a Was-csala'idról hívják Vas—

dinnyének. li néven is mindig két helység szerepel,

Alsó- és Fetlső-Vasdinnyés. A XVII. században ideig—

lenesen benépesült ref. egyház is keletkezett itt,

melynek papját 1674—ben a pozsonyi vértörvényszék

elé idézték, de aztán ismét elnéptelenedett és ma is

csak puszta. Több család kezén ment keresztül, míg

1755-ben (*sekély, ma is kisemberek tulajdonát' ké—

pező szőlők kivételével a Batthyanyiak szerezték

meg: :) Bull—korszakban az elkobzott Batthyány—

birtokokkal együtt ez is a kincstár tulajdonába ment

itt, ma is állami birtok.

Ölbó' már 1529—ben elpusztult és ma is rsak egy

major van rajta.

Vérteskethely.

A Kethely nev első szótagában is rövid e van,

nem hosszú 15, amint azt több, idegen szz'irmazz'isú,

vagy a vidéket nem ismerő szerzőktől kiadott térké-

pen és könyvben olvashatjuk. mert községünk neve

nem a két (kettő) számnévvel fiigg össze, mint a
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somogymegyei Kéthelyé, hanem Pesty Frigyes sze—

rint a kedd nap nevével s ehhez kepest a lletvehelyr

Szerdahely, Csiitörtökhely, Szombathely nevekkel

egy kategóriába tartozik. A Vértes jelzőt csak leg—

újabban, a vármegye helyneveinek hivatalos meg—

állapítása alkalma 'al 'agasztották az ősi névhez, az

a nép előtt teljesen, ismeretlen volt, még ma is ide-

genszerű s amellett helytelen is, mert Vérteskethely

a Vé'rtesen kívül esik és meglehetősen furcsa, hogy

az ugyanazon hegysor ellenkező, déli lejtőjén fekvő

l'ejervármegyei község már régóta Bakonysárm'my

néven ismeretes. Kethely egyébként a középkorban

'l'erjén (Teregent néven is szerepelt és ez a neve

még a XVII. században is előfordult. Vajjon nem

lett volna-e eélszert'ihb feleleveníteni a régi nevet és

a községet TerjénJKethelynek nevezni.

Kethely mindjárt a török első megjelenésekor

elpusztult. mára XVI. században történtek kísérle

tek benépesítuésére, de eredménytelenül. A XVII.

század derekán református magyarok szállták meg

(s egyházat is alapítottak. )apjukat 1674-ben a po—

zsonyi vértörvényszr'ek elé idézték, de aztán a falu

ismét elnéptelenedett, s neve a XVll. század folya—

mán az ad(')összeírásokban egyszer sem fordul elő.

Hifi—ben 6 gazda, 1720—ban 17 gazda, 5 zsellér.

1768—ban (362/52 telekt 49 gazda, 12 zsellér, 10 lakó,

] armalista, ! árendás, 7 iparos, 1 zsidó, 1828-ban

114, jobbágy lakta, l'fj lakói nagyobbá 'a á". h. evan-

gélikusok voltak, de kíviilök voltak refornn'itusok

és katholikusok is, ez utóbbiak a folytonos beván—

dorlás révén számbeli túlsúly 'a jutottak, részükre

a földesúr 1766 körül templomot építtetett,

plébánia felállítására irányuló törekvések azonban

a hívek szegénysége miatt nem jártak eredménnyel.,

1667—4869—ben sikerült a kÖZtSégl'lck

A két protestáns felekezet

csekély számuknál fog 'a szintén csak leány—

:.fviilekczet'ek—et alkotnak. Innen van az,

ni a r

mindossze

helyi káplant kapni.

híve'

ami miatt

Kelllely kuriózumszámba megy a megyében, hogy

három temploma van, de nincs egy papja sem.

lV. Tatai járás.

Agostyán.

New eredetileg Abostyán volt, ezen a néven

szerepel még az 1541. évi ad(')laj-stromban, 3 portával.

1543—ban elpusztult és lakatlan puszta maradt

Hill-ig, mely évben Eszterházy József würzburgi

katholikus németekkel szállította meg. Ettől kezdve

a németektől elferdített nevén, Agostyánnak hívják.

Német neve az Agostyán névnek az Ágostonhoz való

hasonlósága miatt Augustin lett, s ugyanezen okból

a falu védszentjéiil is Szt. Ágostont választották.

1768-ban 34 gazda, 16 zsellér, 8 lako. 3 iparos és ]

Pannonhalmi főapatság tört. V. 326. t.

u, 0. 327. I.

u. 0. 328. l.

 

zsidó lakta. Lakosai ma is kizárólag kath. sválmk,

akik :! *ZUlllÖdl plt'*l)t'ilii:'thoz tartoznak,

Alsógalla.

Eredetileg ez volt Felsőgallya (a magyar parasz—

tok még ma is így hívják), csak mióta a svábok lakják,

azóta Alsiógalla, Régente Kisgallyának is hívták,

ezt a nevét a tót nyelvhaszm'llat tartja fenn. A török

által elpusztíttatván. puszta maradt Háló—ig. Ebben

az évben Eszterházy József els'zászi svábokkal né—

pesítette be. A jobbágyösszeirás szerint 1768-ban

!? gazda, 28 házas és 9 házallan zsellér lakta. 1897—

l.en indult meg hatá 'ában a szénln'inyz'iszz'is az ekkor

keletkezett telepen, melyből később Tatabánya lett,,

1900—ban már 4881 lakosa volt. Ezért az 1900. évi
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népszámlálás Alsogallánál 5816 főnyi népességet

mutat ki, de ebből Alsögallára _ a mai területén

lévő bányásztelepekkel együttvcsak 935 lakos esett.

1920—ban Alsógallának összesen _1336 lakosa volt,

de ebből 554 a külterületen, a bányatelepeken és

vasúti őrházakban lakott, a belterület népessége

csak 782 volt, közülük 691 német anyanyelvű és

747 r. kath, Alsógailla 1800-ig F-elsőgalla filiája volt,

ebben az évben lett önálló plébániává.

Baj.

Az 1541. évi adólajstromban elpusztult faluként

szerepel. A XVII. század elején települt újra, 1622-

ben 4, 1635-ben 2, 1639—ben 1, 1649-ben ety-_) portát

számlált. A török Bér-s alól való visszavonulásában

elpusztította. 1690-ben 5 gazda lakta, 1693—ban 01—

pusztult helység, csak 1 mívelt telek és 14 zsellér

volt benne, de 1699-ben már 233/4 portát, 1715—ben

14 gazdát és 2 zsellért, 1720-ban 26 gazdát mutat-

nak ki. A lakók ezideig reformátusok voltak, ref.

anyaegyház is volt a helységben, papja 1674-ben

n'tegidéztetett a pozsonyi vértörvényszék elé. 1712-

től a reformátusok már csak levitát tarthattak. 1745-

ben Eszterházy a ref. jobbágyokat elűzte s helyükbe

mosonmegyei svábokat telepített.1768—ban 33 gazda,

39 házas és 9házatlan zsellér, 1 zsidó és 6 iparos la-

kott a helységben. 1920-ban a lakosok összes. száma

991 volt, 18 kivételével mind katholikus, anya—

nyelvre 884 német, 1014 magyar és 8 tót. A község-

ben a németek

káplán működik.

betelepítése óta kapucinus helyi

Bánhida.

Nevét a Rákos—folyó (ma Általér) Bán-hídjának

(pons Bani) nevezett itteni áthidalásától vette. A

XIII. században oppidum volt. A XV. században pe-

dig két ilyen nevű helység említtetik. Egyházas más—

kép Nagy— és Kis-Bánhida, melyek egyike Fejér

megyéhez tartozott. A mai templom románstílű ol—

dalkapuja az Árpád—kori templom maradványa.

8000 'kat. holdat meghaladó területe a bánhidain

kívül a síkvölgyi és körtvélyesi határokat is magá-

ban foglalja. 1541-ben még 15 portával szerepel az

adólajstromban, de 1543-ban elpusztult és

1622—ben települt újra,. Református jobbágyok szál—

(: sa k

Iották meg, akik egyidejűleg ref. "egyházat is alapí-

tottak, melyről 1712-ig történik

utolsó időkben nem volt se papja, se iskolája. 1635-

bon 1, 1039-ben %, 1649-ben 4 portája volt. 1693-

ban csak 5 gazda lakta. Az 1699, évi portajegyzék—

ben nem szerepel. 1768-ban 75 gazda, 40 házas, 7

hálatlan zsellér, 1828-ban 171 jobbágy családfő

volt. 1715—ben 10 gazda és 16 zsellér, 1720-ban 29

gazda és 1 zsellér lakta s a családfők közül 1715—

ben 6, 1720—ban 17 tót nevet viselt. A következő

években magyar lakosai teljesen elhagyták s helyil-

ket tótok foglalták el, akikhez később nehány

svab vsalád vegyült. A svábok idővel eltólosodtak,

említés. de az

_ 75 gazdát, 40 házas és 1

1768-ban

hálátlan zsellért írtak

össze. 1828-ban pedig összesen 171 jobbágy családfő

volt a faluban, mely már akkor is a járásxlegnépe-

sebb helységei közé tartozott. A község népessége

a szénbányászat megindulása óta különösen erősen

a családnevek elárulják származásukat.

-

'növekedett nemcsak azáltal, hogy határában ils ke-

letkeztek bányatelepek, hanem azért, mert a bá-

nyák közelsége sok iparost, kereskedőt vonzo-ht a

községbe. 1920—ban a községnek 5005 lakosa volt,

ebből 1915 a bányatelepeuken. A községnek, a bánya-

lelepek nélkül, 3090 főnyi lakosságából 44 volt né-

met anyanyelvű, legnagyobb részük a szári svábok-

nak bérbeadott Körtvélyes-pusztán. Tót anyanyelvű-

nek csak 12 vallotta magát, a törzslakosság azon—

ban szinte kivétel nélkül beszél még tótul (1910-ben

az összes lakosok közül 1900 tudott tótul) és r.

kath. vallású. 1920-ban volt 93 ref., 13 ág. ev., 30

zsidó és 8 egyéb vallású. A helységben 1732 óta van

plébánia.

A bányatelepek népességének fejlődését, vallás

és anyanyelv szerint való megoszlását Tatabányánál

közöljük.

Dunaalmás.

A középkorban két Almás nevű falu volt: az

egyik a Naszályhoz tartozó mai Pusztaalmtás határá-

ban s ezt máskép Újfalu—telkének hívták,

a másik a mai Dunaalmás helyén, melyet később

Révalmásnak is hívtak. 1541-ben csak a mai Duna-

almásról van említés, ezt is leégett, elhagyott hely-

nek mondja az adólajstrom, de míg a másik Almás

máig puszta maradt, Dunaalmás már 1570—ben be-

népesült s ettől kezdve mindig lsakott helyként sze—

repel. 1622—ben 2%, 1635-ben 3, 1639-ben 1, 1649—

ben 21/1, 1699—ben 34% portája volt. A jobbágy—

összeírás pedig 1690—ben 13, 1693—ban a 8 telket mű-

velő gazdtákon kívül 23 zs—ellért, 1694—ben 21 gazdát,

1701-ben 39 gazdát, 1715-ben 21 gazdát, 1720—ban

22 gazdát és 1 zsellért, 1768-ban 66 gazdát, 1828-ban

összesen 115 családfőt említ. A helység új alapítói

reformátusok voltak, a ref. egy—ház egyidejű a' köz—

séggel. A XVI. században rác naszádo—sok közül is

egyesek itt telepedtek le. A XVIII. század folyamán

kezdtek a katholi'kusok bevándorolni. A XIX. szá-

zad első felében néhány olasz kőfaragócsalád is ke—

rül: Almásra. 1920—ban összesen 982 lakos volt, 9

kivételével mind magyar, vallásra pedig volt köztük

584 ref. és 379 r. kath. Plébánia 1808-tól fogva van,

de már 1769-től volt a faluban helyi káplán-ság.

Dunaszentmiklós.

1715/2'0—ban Szomódhoz tartozó pusztaként sze—

repel. 1739-ben Eszterházy József országbíró által

behozott németek alapították. Ma is kizárólag ktath.

svábok lakják, akik azonban erősen magyarosod-

nak. ligyln'wilag Szomód plébániához tartozik.

22
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Felsőgalla.

A tatavidéki magyarok ma is régi nevén Alsó-

gallyának hívják, a svábok keresztelték el Felsőnek,

Másik, régi Nagygallya nevét a tót nyelvhasználat

őrizte meg. Már 1529—ben elpusztult és csak 1733-

ban települt újra, amikor Eszterházy József elszászi

svábokkal népesítette be, számukra itt 1742-ben

plébániát is létesített, melyhez 1800—ig az alsógat-

laiak is tartoztak. A község népessége a szénbányá-

szás megindulása óta nagyarányú növekedést mutat

s 1020-ban a népszámlálás már 13.378 lakost talált.

Az 1768. évi jobbágyösszeírás éti gazdat, 38 házas

és S) hazatlan zsellért mutat ki. Igaz, hogy ebből

10.047 egyén a felsőgallai határban keletkezett ba-

nyatelepeken, 282 Csákány pusztán és a vasúti állo-

máson és az örházakban élt, magára Felsőgallára

2149 lakos jut, de 1890 óta amikor csak 1218 lakos

volt, a falu népessége is majdnem megkétszerező—

dött, mert sok bz'lnyaalkalmazott lakik magában a

községben, azonkívül a hányatelepek közelsége sok

iparost és kereskedőt is vonzott Felsőgallára.

A falu belterületének 2149 főnyi népességéből

1451 német, 664 magyar anyanyelvű, vallására 1971

róm. kath., 63 ref.. 24 ág. ev., 86 zsidó és 105 egyéb.

A bányatelepek népeSségét vallás és anyanyelv sze—

rint Tatabányánál közöljük.

Gyermely.

Területe a gyermelyi és az annál nagyobb gyar-

mali határokat foglalja magában, a középkorban

mindkettő Esztergom megyéhez tartozott. A török

világban végig hódolt terület volt és nem tudjuk,

milyen viszontagságokon ment át. Gyermelyen 1645—

től kezdve van ref. egyhaz. s ennek hívei később a

Szomorrt'd, 'l'arjánt'ól, Zsámbékról és egyéb helyek-

ről elüldözőltekkel gyarapodott, 1099-ben %% porta

után adózott, A jol)bz'tgyösszeira'isok szerint 1715—ben

19 gazda és 4 zsellér, 1720—ban 21 gazda, 1768—ban

84 gazda, 2 házas és 3 hazatlan zsellér, 1828-ban

összesen 184 emiládí'ő volt. Az 1920. évi népszámlá—

lás 1023 lakost mutat ki. 1003 róm. katholikus! és

544 reformatust', akik 18 kivételével mind magyar

anyanyelvűek voltak. A külterületeken őttö-en laktak.

411 róm. kath. és 92 ret'ornn'ttus, úgyhogy a belte-

rület népességének még mindig jó 40%-a refor-

mátus.

Gyarmat az adólaj—stromokban

1828—ban 20 jobhz'tgyesalad lakta.

nem szerepel.

Héreg.

A török vilagban végig hódolt terület volt. vsak

1552-ben van róla említés. amikor a (letter szerint

1. ház volt benne. E—lpusztnlva került vissza magyar

kézhe, 1002—ben települt újra: barsmegyei refornn't-

tusok szállották meg, akikhez utóbb ímelyi mene-

kültek járultak, 1603—ban már 12 telek és ? zsellér

van felvéve, 1090-ben 1973 porta után adózott. 1715—

    

ben 19 gazda, 1720—ban 24 gazda, 1828-ban összesen

54 jobbágy családfő volt. A helységgel egyidejű

anyaegyház 1716-ig állott fenn. Ebben az évben a

vármegye a ref. prédikátort elűzte, de 1787-ben az

egyház he'lyreállíttatott. Plébánia 1723 óta áll fenn.

1020-ban Héregnek 1337 lakosa volt, köztük csak

'.t nem magyar, vallásra 907 kath., 421 ref.

Kecskéd.

Az Eszterházy József svabjai által újonnan ala-

pított helységek egyike. 1750-ben keletkezett, 1768—

ban 49 gazda, 29 házas és 9 hazatlan zsellér lakta,

volt azonkívül 7 iparos. 1828-ban 110

jobbágy családfő van felvéve. 1920—ban a községnek

999 lakosa volt, ebből 034 német és 977 katholikus.

A plébánia egykorú a helységgel.

1 zsidó (*a

Környe.

Területe :! környei, tagyosi és szentgyörgyi ha-

tárokhól áll. '

Környe nevét _, tekintettel az itt előkerülő sok

romai emlékre —— szeretik Ouirinium-ból származ-

tatni. A középkori falu már 1529-ben elpusztult és

csak több mint száz év mulva, 1633—ban történt kí-

sérlet henépesítésére, de nem járt eredménnyel. Ma-

sodszor 1643—ban szállították meg. 1649-ben 4%, 1699-

ben 7771 porta után adózott. A jobbágyösszeirások

szerint 1669—ben 45 gazda, 1090-ben 15 gazda, 1693—

ban a 10% telket művelő gazdákon kívül 10 zsellér,

1094-ben 20 gazda, 1715—ben 18 gazda és 3 zsellér

volt. A lakosok idáig,r kizárólag magyarok és refor-

matur'ok voltak. Sok család neve barsmegyei ere—

delre utal. A ref. egyhaz a községgel egyidejűleg ke—

letkezett s noha Környe n. n. artikuláris hely volt,

a vallásüldözések során mégis elsőnek pusztult, el.

Szent edényei a kömlődi egyházhoz kerültek, A kö-

vetkező esztendőkben kath. tótok jöttek a faluba s

az 1720-ban összeírt 42 gazda közül 10 től nevűt

talalunk. Azonban a tótok nem sokáig laktak itt, ne—

veikkel később nem találkozunk.

Az 17—15. év a legfontosabb Környe népesedési

történetében. Ebben az évben a földesúr a refornn'i—

tusokat elűzetfte s helyükbe mosonmegyei németeket

telepített le Környén, szamukra már a következő

évben plébániát állított fel. 1768—ban 333/32 telken

64 gazda, 41 hazas és 12 hazatlan zsellért találtak,

de az összeírtak közt csak 13 viselt magyar nevet.

1828-ban összesen 126 jobln'igyosalz'td volt,

Környe községnek 1920-ban összesen 2445 la-

volt, 1484

külterületen. Maganak Környének népessége kéthar-

kosa a tulajdonképeni lx'örnyén, 961 a

madrészhen (1041) német. nem egész egyharmad-

részben (451) magyar, vallásra, jelentéktelen töre-

dék kivételével, r. kath. A puszták 645 t'őnyi népes-

ségéből 020 magyar anyanyelvű, 433 r. kath., 193

ref. vallású. A levő bz'myatelepnekfejlődésben
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(Környebánya) 361 lakosa volt, köztük anyanyelvre

_ 165 magyar, 115 német, vallásra 289 kath.

Szentgyörgy, a közénkorban Szentgyörgyteleke

1529—ben 1594-ig

puszta volt. Az adólajstrom szerint ebben az évben

kezdték megszállítani, de a telepítési kísérlet siker-

telen maradt, mert Szentgyörgy többé nem említte—

tik a lakott helyek között.

Tag/yos, régebben Mesteri nevet is viselt és 1541—

portával szerepel az adólajstromban,

de már két év mulva elpusztult és csak a XVIII.

században népesült be azáltal, hogy a Dallos-, Kon-

koly—, Csejthey—utódok közül többen itt

tek le.

néven szerepel t, elpusztult és

ben meg 11

teleped-

Naszály.

A közxég területe a naszályi, billegi, grébiesi és

pusztaahnási hatátrokból áll.

Naszály a középkorban Ladomér néven szere—

pelt. 1529-ben elpusztult és csak 1633-ban települt

újra, 1639-ben csak % porta után adózott s azután

egészen elnéptelenedett. Maradandóan 1643-ban te-

lepült be. A telepesek mind magyarok és reformá-

tusok, a ref. egyház egyidejű a községgel. 1649-ben

4, 1699-ben %% portája volt. A jobln'tgyöészeírás—

ban 1690-ben 10 gazda, 1693—ban a gazdákon kívül,

akik ?) telket műveltek, 10 zsellér, 1694-ben 17 gazda,

1715—ben 20 gazda és 3 zsellér, 1720—ban 21 gazda,

1768—ban 65 gazda és 3 zsellér, 1828-ban összesen

131 családfő szerepel, 1920-ban a községnek 1537

lakosa volt, 3 kivételével ('supa magyar. Vallásra

967 volt ref., 540 r. kath., de a belterület 1042 la—

kosa közül csak 170, a külterületek 495 főnyi lakos

ságából ellenben 370' volt katholikus.

Billey a [középkorban Bylla neven falu volt, a

hódoltság alatt nem szerepelt lakott helyként.

Grébics, valamikor bessenyő telep, 1541-ben még

4 portával szerepelt az adólajstromban, de aztán el-

pusztulván, máig puszta maradt.

Puszlualmás Már 1529-ben elpusztult és a hó—

doltság alatt sohasem szerepelt lakott helyként, Elő-

nevét is kapta,

Dunaalmástól, mely a hódoltság alatt is lakott hely

volt.

azért megtkülönböz tetésül a mai

Neszmély.

Történeti nevezetessége, hogy itt halt meg Al- ,

bert, az első Habsburg kinály. A XVIII. század vé-

gétől bora miatt híres és az ország egyik borvidéke

töle veszi nevét. A közép-korban város volt és rész-

ben Esztergom megyéhez tartozott. Középkori, fallal

körülvett csúcsíves temploma ma is használatban

van. '

A török háborúk alatt a Duna partján, nagy-

forgalmú onszágút mellett tévén _, sok—at szenve-

dett, de többnyire lakott hely volt. Lakosai már a

XVI. század második felében reformátusok voltak.

A neszmélyi ref. egyház a megyében a leg-régibbek

 

(közé tartozik, még a XVI. századbeli anyakönyvei—

ből is vannak kivonatok. 1541-ben 8 portát száln—

lált. 1543-ban török uralom alá

(lefter szerint 6 ház állott benne.

került s 1552. évi

1559-ben 2 portá—

val és 21 zsellérrel van felvéve az adólajstromba.

1565—ben nem hódolt helység és 3 porta után adó-

:lik. 1566-ban elhagyott, lakatlan hely. 1576—ban a

megyei összeírás szerint 16 porta, a defter szerint

16 ház'van benne. Ezután félszázadig nem találko-

zunk vele. Portáinak száma 1622-ben (s 1635—ben

2, 1639—ben és 1649—ben 1, 1699-ben 32%, A

jobbágyösszeírásokban 1690-ben 7 gazda, 1693-ban

a gazdákon kívül, akik 13 telket művelnek, 18

zsellér, 1694—ben 30 gazda, 1715—ben 37 gazda, 1720-

ban öt gazda, 1768—ban (920/32 telel—zt 5'2 gazda és

116 zsellér, 1828—ban 208 családfő szerepel. A, XVI.

és XVII. századokban (részbeli rác) naszádosok

laktak Neszmélyen s a jobbágyokon 'kívül itt hekin-

tólyes számú nemesség is volt (1699-ben 21 rsaládföl.

1920-ban a községnek 1295 volt, közülük

anyanyelvre 1240 magyar, vallásra 841 ref., 396 r.

kath.

lakosa

Oroszlány.

A megyének ma egyetlen ág. ev. tót községe:

területe a majki és minds—zenti hatámkat is magá-

ban foglalja.

Oroszlány még a XVIII. században is Orosz—

lánkő néven szerepelt s közelében feküdt a hason-

nevű vár, melynek romjai 1733-ban még fennálltak,

de aztán széthordattak. A helység a török első meg-

jelenésekor elpusztult — a hódoltság alatt egyszer

sem szerepel lakott helyként ——— csak a XVIII. szá-

zad elején népesült be. 'l'renesénmegyei ág. ev. tó—

tok szállták meg, akik a helységgel egyidejűleg meg-

alapították az ág. ev. egyházat is. A tót—ok közé kie—

sőbb néhány* német kath. család is települt. A

jobbágyÖSszínás szerint 1715-ben 19 gazda és 12

zsellér, 1720-ban 24 gazda, 1768—ban 117 gazda, 35

házas és 20 házatlan zsellér, 1828-ban összesen 289

jobbágy családfő lakta. 1920—ban a községnek 1527

lakosa volt, ebből 1157 ág. ev. és 306 kath., 56 ne—

met, a többi anyanyelvre magyar, de az 1910. évi

népszámlálás szerint az akkor Összeírt 1295 ág. ev.

közül 1215 beszélt tótul.

Majk. A Vértesnek eme gyönyörű helyén a kö-

zépkorban premontrei prépostság volt. A török által

elpusztítván, lakatlan hely marad 1733—iug, ebben az

évben Eszterházy József kul'uccá lett testvére bű—

neinek kiengeszteléséül kamalduli kolostort alapí-

tott. A rend feloszlatása után a templom lebontatott,

(ma csak a tornya állt, a kolostorból posztógyár

lett, ezidőszerint a- főépület vadászkastély, a cellák

pedig eselédházakul szolgálnak. Az egész volt zárda

a műemlékek közé soroztatott. * '

Mindszent. A hódoltság ideje alatt neve nem

fordul elő a lakott helyek között.

22*

 



         

3. szám.
___—___.

Szomód.

1541-ben meg 6 portája volt, 1543-ban elpusz-

tult és puszta maradt a következő század elejéig.

Úgy látszik 1620—ban szállták meg, a ref. egyház

legalább ebben az évben keletkezett. 1622—ben 8%,

1635-ben 5, 1639-ben 2, 1649—ben 6%, 1699—ben 44

porta után adózott, A j'o'bbágyöeszeírások 1690—ben

22 gazdát, 1693—ban a 29 telket művelő gazda—kon

kívül 7 zsellért, 1694-ben 24 gazdát, 1701-ben 55

gazdát, 1715-ben 23 gazdát és 11 zsellért, 1720-

ban 32 gazdát és 4 zsellért mutatnak ki. A

XVIII. század közepén a földesúr a reformá—

tusok mellé kath. svábokat telepített a faluba, szá—

mukra 1763—ban plébániát állított s ugyanakkor a

ref. istentiszteletet betiltotta. A reformátusok egy-

házukat csak 1784—ben állíthatták vissza. 1768—ban

108 gazda, 16 házas és 12 hazatlan zsellér, 1828—ban

összesen 207 jobbágy családfő volt. A Szomodra

telepített németek utódai, ma már majdnem telje-

sen elmagyarosodtak. A községnek 1920-ban 1502

lakosa volt, 902 r. kath. és 590 ref., ;! katholikusok

közt már csak 56 német anyanyelvű volt. 1910-ben

875 katholikus közül 408 tudot—t németül,

Szomor.

A megyének legkeletibb, Pest és

Fej-ér megyék közé ékelődő községe. mely legutol—

jára került Komárom megyéhez. 1715 előtt nem

szerepel a komárommegyei adólajstromokban, bár

már előbb 'is nepes helyseg volt. Területe a szomori

és somorodif) határok összeolvadásából keletke-

zett s ezek közül Szomor eredetileg Pilis, Somodor

pedig Esztergom megyének képezte részét. A somo-

dori határban a középkorban két helység állott:

Symegh és Symodor, királynői vincelle'rektöl lakott

helységek, melyeket 1274-ben Izabella királyné a

nyúlszigeti apácáknak adományozott. A határ le-

írásában a köv. jó magyar helynevek szerepelnek:

Tétényfő, Kékmál. Előmál, Árnyékmál, Meggyesmál,

Borosmál, Borbájlóthegy, Sóskútvölgyal.

Ez az egész vidék már 1529—ben elpusztult és a

török végleges thivonulásáig hódolt terület maradt.

Szomor meg a török világban benépesült, míg az

ezóta vele (mindig együtt említett Somodor máig

puszta maradt. Mindkét helység gyöngyösi Nagy

János semptei kapitány birtoka volt, akitől 1690—

ben id. Pázmándy Gergely vette meg s a Pázmán-

rlyak kizárólagos birtoka maradt 1744—ig. Ebben az

évben a Pázmándy-család lkőmlődi birtok—részek fejé—

ben Szomor—Somodor nagyobb részét peralkuval

átengedte szlavnioai Sándor Mihály bárónak. 1715-

Esztergom,

1) Somodor nevét sokszor Szomor analogíájára,

Szomodornak irják, de tévesen; Szomor neve a kö—

zépkorban Zamur (z : sz), Somodoré pedig Symodor

(s : s) volt. '

:) L, Árpádkori Új Okmánytár XLI. A Paz-

mándy levéltárban is megvan.
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ben 20 gazdát, 1 zsellórt, 1720-ban 22 gazdát írtak

össze. A lakosok kizárólag magyarok és reformátu-

sok voltak, anyaegyházzal. Sándor Mihály, mihelyt

birtokába vette Szomort, telkei'ről elkergette a, refor—

málnsokat és helyükbe katholikusokat telepített, túl-

nyomó rós'zben németeket. de hogy tótok is voltak

köztük, mutatja, hogy a falu egyik utcáját máig

Tót-utcának hívják. 1758-ban Sándor báró elvette

.t ref. templomot, átadta a katholikusoknak s a kö—

vetkező évben plébániát alapított. 1768—ban a telkek

számát 87/32—ben állítAűlOllák meg s .azt akkor 48

gazda, 20 zsellér mívelte, kivülük volt még 6 iparos.

1787—ben már 60 gazda, 37 házas és 14 hazatlan

zsellér, 1828—ban pedig összesen 102 jobbágy lakott

a faluban.

Tardos.

Ez a márványbányáinöl híres község a közép—

korban Észtergom megyéhez számittatott, egyházilag '

ma is az esztergomi t'őegyházmegyébe tartozik. Csak

a XVIII. század derekán népesült be, földesura, a

prímás, tótokkal szállította meg. 1828—ban 149 job-

bágycsaláll lakta. 1920-ban 1786 lakosa volt, ebből

1561 től, vallásra 2 ref. kivételével mind katholikus.

A plébánia 1765-ben állíttatott fel.

Tarján.

A török világban végig hódolt terület volt. 1699-

ben 29% porta után adózott. A jobbágyösszeírások-

ban 1690—ben 4 gazda, 1693-ban, az 5 telket művelő

gtaztdákon kívül 11 zsellér, 1694—ben 13 gazda, 1715-

ben 10 gazda. 1720—ban 19 gazda van felvéve. La-

kosai ez időben még magyarok és reformátusok vol-

tak, itt is kezdettől volt ref. anyegyház, papja

1674—ben megidéztetett a pozsonyi vértörve'nyszék

elé. Az eklézsia 1758-ban szünt, meg s aztán csak a

türelmi rendelet után kelhetett új életre, A vallás—

iildőzések során a ref, jobbágyok egy része távozni

kényszerült. A XVIII. század Stt-as éveiben Eszter-

házy József annyi németet telepített ide, hogy Tar—

ján lett a megyében a legnagyobb német helység.

1758—tól kezdve van a helységben plébánia, mely az

esztergomi főegyházmegyéhez tartozik, annak em-

lékéül, hogy régen (a középkorban) a helységet is

Esztergom megyéhez számították. A németek a ma—

gyaroktól teljesen elkülönülve helyezkedtek el. 1768§

ban a helység 53 jobbágytelekhől állt s azt 88 gazda,

82 házas és 22 hazatlan zsellér művelte. 1828-ban a

népesség Összesen 269 jobbágyesaladból állt, 1920-

ban a község 2007 lakost számlált, ebből 1687 né—

met és 314 magyar, ez utóbbiak közül 218 ref.

Tata.

A megye dunántúli részének minden tekintetben

legfontogt-bb helye, mely az ország történetében is

nevezetes szerepet—játszott, jelentőségre sokszor Ko-

máromot is felül'multa. A város magvát a Szent

István idejében keletkezett Szent Péter és Pál apos-
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tolokról nevezett bencés apátság képezte. Ekörül

épült az alapítója'iról, Deodatusról Tatának nevezett

helység. Eleinte egészen az apáté volt, utóbb na-

gyobb része nemesek birtoka lett. A nemesek részét

a XV. század legelejen Zsigmond király szerezte

meg. lirődítetit 'adasztkastélyt épített, melyben ud-

varával együtt sokszor tartózkodott, sok oklevele van

innen keltezve. Már mikor Tata nagyobb része ne—

mesek kezére került, a vamstól északra új helység

keletkezett, melyet a régi ezutan ()—nak nevezett Ta-

tával szemben Új-Tatanak neveztek, ez volt a

Tóvaros elődje. Ebben telepedtek le a Zsigmond

udva'ahoz tartozok is. akik úgy látszik nagyobbára

idegenek voltak. Új-Tatát ezota kezdték Tótváros-

nak Tót-Tatának hívni. Ó—Tatától

gatra még két másik helység is

Alsófalu és Felsőfalu, az előbbi a

Ix'omáromi—uccak közötti területen. az

mai

délre és nyu-

keletkezett:

mai Kocsi- és

utóbbi a

 

Kálvária (Szent Ivánt—hegy lejtőjén. A királyi

váron kivül ebből a négy részből állott Tata

a középkor végen. 'l'ótvaroson laktak ide-

genek (')i'l'atúnak és a hozzácsallakom') két fa

lunak azonban csupa magyar lakosa volt. Tatán

ebben az időben mintegy 500 tagú zsidó kolónia is

volt, A névszerint is megemlített tatai zsidok egyike

magyar nevet viselt. A zsidókat Korvin János her-

i-eg űzette ki a városból. Mindegyik vámsrésznek

meg volt a külön plébániája és idővel az ősi apátság

mellett a Szentiván—hegyen újabb apátság is kelet—

kezett

1541-ben, amikor a város már háromszor volt

török kézen és közben Szapolyai is bírta, még lnin—

dig 29 portával szerepel az adólajstromlmn, 1543—

ban az egész vidékkel együtt Tata is török u*alom

alá került s ekkor a varos elpusztult és egészen

1603—ig csak a vár állt, mely ezen évig. midőn végleg

elvették a töröktől, hol magyar, hol török kó-

zen volt. A város (tsak a XVII. század elején tele—

piillhetett újra. 1622—ben még csak 8 portát szám-

lált, 1638-ban már 38—at. de ebből azonban 3 meg

puszta volt, 27 pedig szabados, azaz újonnan telepi-

tett. 1600-ben _már 21715/1 porta után adózott.

A városban vonta meg magát sok nemes és az

iparosok száma is egyre növekedett. 1690-ben 6 ne—

mes és 60 jobbágy családfő volt, 1693-ban a 24 tel-

ket művelő gazdákon kívül volt 01 zsellér, 1694-ben

04 gazda, 1701-ben volt 31 nemes és 254 jobbágr

családfő. 1715'lieii a kívül lakott a

városban 122 gazda, 81 zsellér és 63 baros, köz—

tiik 32 vsapó; 1720-ban volt 181 gazda, 3 zsellér

és 81 iparos, köztük 38 csapó. 1768-ban 12919/32

nemeseken

telken élt 235 gazda, 55 házas és 10 házatlan

zsellér. továbbá 19] iparos, köztük 34 csapó.

Tata a XVIII. század folyamán számottevő ipari

gócponttú lett: soha be nem fagyó bővizű for—

rásai különösen kedveztek a vízierőt igénylő ipa—

rok (malmok, kallók) fejlődésének.

 

'l'atát a XVll. század elején nagyrészt a Duna—

Tisza kozeröl való ret'orim'itus magyarok nt'apesítettek

be, de a várban szolgáló katonák közül is többen

telepedtek le a városban, a llajdn- és Katona-utra

tőlük kapta nevét. A hosszú török uralom dacara

rsak egy család török eredetű. Idővel tótok, majd

egyre nagyobb számban jöttek németek is, nem—

(tsak iparosok, hanem földművesek is.

1715—ben az Összeirl 260 esatádt'ő közül 7-nck

1720-ban

2 viselt német és 13*szláv nevet, 1768-ban azonban

a 300 foldmi'ivex'esali'ul közül majd egy harmadrész,

volt német és S—nak tót neve, 265 közül

a 191 iparos esalúdt'őnek pedig szinte a fele idegen

XVIII, században

pedett le Talan. leginkább a Váralja nevű varostei'ii-

ieten. Számuk a

haladta az ezret, de aztán nagy rí-

nevű volt. Már a sok zsidó tele—

század 40—es éveiben

szük elvándorolt.

A cigányok is mindig számosan voltak Tatán, 1893—

mult meg—

 

ban 109-et írtak össze. A S::t'litbt'inyaszat megindulása

IMO—ig csökkent,

amennyiben a napszámosok egy része Tatabz'inyara

költözött. 1910—től 1920-ig azonban már ismét emel—

kedés mutatkozik. Az 1020-ban összeírt 0467 lakos

között csak 100 német, 25 tól és 25 egyéb anya—

nyelvű volt, a többi mind magyar. de 1910—ben a

3353 kath. magyar közül 501 tudott németül és 90

tótul.

Vallásra a város lakossága a XVII. században

még tiszta i'et'. volt. 1607—ben mindössze 7 kath. c—a-

lad volt a polgárok közt.

Ill. század folyamán azonban egyre több

kath. költözött a varosba, különösen németek s a

század közepén voltak. 1920ubxan

a népesség vallasa így oszlott _meg: volt 3648 róm.

kath. 2303 ref., 110 (ig. ev.. 387 zsidó és 10 egyéb.

A ref. anyaegyház a varos i'ijjáalakula'isakor keletke-

zett, 1759-től a türelmi rendeletig szünetelt. Az 1543—

ban megszűnt ősi katholikus plébánia tényleg már

után a város népessége MW)—tól

 

már többségben

1680-ben restaura'iltatott. de jogviszonyai vsak 1717)-

ben rendeztettek. Restaurátasakor ez volt az egyetlen

katholikus egyház a megye dunántúli részén. A rab—

binatus a mult század 60-as

tetelt.

éveiben rend szere sit—

Tatabánya.

1897-ben keletkezett. mint Alsógallahoz tartozó

bz'inyatelep, akkor még általában Koloniának hívtak.

1902—ben lett önálló községgé, akkor kapta mai ne"

vét. 1900—ban már 4881 lakosa volt. Az 1010. évi

népszámlálás 8104. az 1920. évi 8491 lakost mutat

ki. Azonban az eleinte esünk alsógallai. (ill, a mai

tatabányai) terü—leten megindult szénbányi'iszás idő-

vel kiterjesztetett a szomszédos községek területeire

is, ott szintén keletkeztek új telepek, Ez új telepek.

bár megmaradtak a régi községi kötelékiiklx—xn, szerA

vesen összefüggnek Tatabanyával: az összes tata—

bányai bányatelepek népessége 1920—ban majdnem

22.000 lélek volt, de kivülük sok bányában foglala-
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toskodó lakott Bánhidán, Felső— és Alsó-Gallán, söt

távolabbi községekben is. A bányák megnyitása

után sok iparos, kereskedő költözött Bánhidára,

Felsőgallára is, ezeken a helyeken így sok üzlet ke-

letkezett: a bányászat által e községek belterületé—

nelt népessége is emelkedett, a földtulajdonosok pe-

dig a bányászati jog eladásából megvagyonosodták.

A bányatelepek népessége nagyon kevert; minden

vármegye, minden nyelv és vallás képviselve van.

A róm. kath. és ref. vallásúaknaik van helyben lel-

készségük. A bányatelepek né')ességónek fejlődését

IStUO-tól 1920—ig. valamint vallás és anyanyelv sze-

rint való megeszlását 1920-ban a következő adatok

mutatják:
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Amtee l 53: bányatetepek 213

. v_né p e s s é g e

1900-ban összesen 4.881 28 — — 4.909

1910-ben ,, 8.104. 7.575 699 776 17.154

1920-ban összesen . §8.491*10.947 554 1.915 21.907

anyanyelv szerint :

magyar . . , . 6.976 9.0154171.56817.976

német. . . . . 643 1.141101 194 2.084

tót . . . . . 402 344 16 97 859

egyéb. 465 447 20 56 988

vallás szerint :

róm. kath. 6.892. . . 8.963405 69717.957

ref. . . . . . 954 1.306 98 146 2.504

ág. ev. . . . . 389 424 25 38 876

izr. . . . . . 112 57 19 2 190    egyéb. . . . . 144 197 7 32 380     
, Tóváros.

Tata külvárosa volt, — tulajdonkép ma is az _—

moly (íj-Tata néven már a XIII. században felbuk—

kan. Várossá a XV. században lett, midőn Zsigmond

király udvarához tartozók itt a kir. kastély tövében

telepedtek le. Ek—kor kezdték lakói után Tót-Tatá—

nak egy Tótvárosnak is nevezni. Külön plébániája

volt. 1541—ben még 12 portával bírt. 1543-ban Tatá—

val együtt elpusztult és lakott helyként —— legalább

'i'atától elkülönítve 4— újból csak 1720—ban tűnik

fel, amikor 31 jobbágy lakta, köztük 12 tót nevű.

Ebben az időben is, mint végig az egész XVIII. szá-

zadban, Tótváros volt a neve; 1768—ban 41 házas és

253 házatlan zsellércsaládot írtak össze benne, de

népessége már a XIX. század elején meghaladta a

4000-et és nem maradt sokkal Tata mögött, 1920-

ban 5085 lakosa volt, ebből 132 német, 21 tól, 47

egyéb nem magyar. 1910-ben 4901 lakos közül 177

volt német és 43 tót anyanyelvű és a magyar anya-

nyelvű kátholikusok közül 681 beszélt németül és

  

124 tótul. Vallás szerinti megosztás 1920-ban: 3697

róm. kath., 806 ref., 148 ág. ev., 401 zsidó. 33 egyéb.

Száz évvel ezelőtt meg vsak 279 protestáns volt,

zsidó pedig egyáltalában nem lakott a városban. A

cigányok népes koloniát alkotnak, mely 1893—ban

113 tagot számlált. 1744 óta kapucinusok vannak

Tóvá—roson, de a város nem önálló plébánia, hanem

Tata filiája. A retorim'itusok és zsidók is egyházilag

Tatához tartoznak.

Vértessomtó.

A mellette emelkedő hegytöl kölcsönzött neve

eredetileg csak Somló, a középkorban Somolya volt.

A török által elpusztíttatván, határát Puszta Somló

néven ismerték. Ezen a néven szerepel 1735—ben is,

mikor Eszterházy József svábokkal népesítette be.

Új lakosai a magyar nevet Zsömlóre ferditették s

ezta nevet viselte a község 1890—ig, amikor a Vértes-

Somló nevet vette fel. Az egyetlen helység a megyé—

ben, mely földrajzi szempontból jogosan viseli a

Vértes jelzőt. (*Isánkinál

néven is szerepel. A németek

nek hivják. 1848—ban 46 jobbágyesalád lakta.

1920-ban a községnek 1102 lakosa volt, köztük

959 német és 1046 katholikus. 1789—ig Vér—tes-

Somló fiókegyház volt, 1787-ben a falu helyi káp-

lánt kapott, 1813—ban pedig elválaszt-atott Környétöl

(5 önálló plébániává emeltetett. A falun kívül álló.

azonban Bakony-Somló

itt-ott Schemling—

Sarlós Boldogasszony tiszteletére épült temploma

mellett a XVIII. században remetelak volt. A

templomban levő híres kegyképhez évenként a

sváb bút—súsok ezrei zanindokolm—ak.

Vértesszőltős.

1909-ig egyszerűen Szöllősnek hívták és mai ne-

vével csak azután ruházták fel, midőn a község a

felajánlott és szerintem helyesebb Tataszőllős nevet

nem fogadta el. 1541—ben 4 portája volt, de már két

('v mulva elpusztult s lakatlan puszta maradt majd-

nem 170 esztendeig. 1717-ben szállították meg. A

jobbágyössmiráshan 17 gazda és 3 zsellérrel szere—

pel, akik közül még 5 tót nevet viselt. 1733-ban

Eszterházy József nyitra- és trencsénmegyei tóto-

l.at telepített a helységlw. 1828-ban 115 jobbágycsa-

ládot írtak össze, 1920—ban 1504 lakosa volt, köztük

073 magyar és 804 tót, 1910-ben azonban 1392 lakos

közül még 1150 volt tót és a 178 magyar (köztük

16 zsidó) közül 106 (köztük 15 zsidót beszélt tótul.

A lakosság elenyésző töredék (1920—ban 31 egyént

kivételével katholikus. Szőllős 1866-ban kapott plé-

bániát. l733—tól idáig Tata filiája volt. de egy kapu—

cinus helyi káplánként működött.

Vértestotna,

1733-ban alapították az Eszterházy József által

betelepített svábok. A járásnak mindig egyik

legkisebb községe volt. 1920-ban mindössze 643 la-

kosa volt, köztük 570 német, 44 magyar es 19 tót;
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vallásra mind katholikus. Előbb Bánhida filiája volt,.

de az anyaegyháztól való távolságára való tekin-

tettel, 1743-ban külön plébániát kapott. 1909—ig
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egyszerűen Tolna volt a neve és először a — néze-

tem szerint ——— sokkal megfelelőbb Kistolnának ne—

vezték el.

V. Komárom és Komáromújváros.

Komárom.

1802Atől, míg csak 1919-ben cseh-tót i'mpérium

alá nem került, a Duna jobb partján, a vele szem—

ben fekvő Komáromújváros is hozzá tartozott. Ha-

tára a (,sallóköz legdélibb csúcsát foglalja magában,

de kis darabon a Vág-Duna balpartjára is átterjed.

A csallóközi részen a középkorban több helység

szerepelt: a Komárom városába olvadt Szent-

Andrást'alun kivül Várkeszi és Bene; ezek azonban

a középkoron túl lakott helyekként már nem em-

líttetnek, emléküket ma csak a hasonló nevű dűlők

tartják fenn.

Komárom világhírét várának köszöni. Ez erede—

tileg csak az (')várból állott, a XVII. században épült

hozzá a többször, legutóbb a napoleoni háborúk alatt

kibővített Újvár, végül az abszolut korszakban a

Nádor—vonallal egészítette ki. A vár a XVI., XVII.

században Magyarországnak és egész Nyugat-

Európának védőbástyája volt. 1529—ben a német

helyőrség megszökuése után ugyan bevonult a várba

a török, de rövid idő mulva elhagyta, később pedig

a vár minden támadással dacolt, Bethlen sem bírta

bevenni.

A vár nagy hatással volt a város fejlődésére.

Egyrészt a vár sok embert vonzott védelmet bizto-

sito falai közé, másrészt a város a sűrű ostromok

alatt ismételten el is pusztult; nem egyszer maga az

őrség gyújtotta fel. Maga a régi Komárom nem a

mai város helyén állott, hanem jobban keletre, az

Óvár szomszédságában, de az Újvár építésekor legna—

gyobtb része lebontatott. Az ekkor keletkezett város—

részek közül az egyiket, mert a nemesi telkeken

épült: Kúriának, a másikat, mely a Vág régi elha—

gyott medrében keletkezett: Velencének hívták.

1549-ben a városnak még 42 portája volt, 1556-ban

és 1559—ben 13. 1576—ban 25%. 1594-ben az egész vá-

ros leégett. 1600—ban 50, 1604—ben 80 lakható házat

találtak benne. 1610—ben csak 6, 1635—ben 9, 1639—

l-en 5, 1049-ben 9 portát számlált.

Komárom a törökvilág után a XIX. század kö—

zepéig, amíg a Duna volt legfontosabb kereskedelmi

utunk, az első gabona- és fakereskedő

helye volt és ennek megfelelőleg legnépesebb váro-

saink közé tartozott. 1715-ben 8321 lakost számlált,

többet mint Pozsony, Kassa vagy Pest. 1775—ben

9745 lakost írtak össze. A XIX. század elején Nagy

Lajos szerint 17.782 lakosa volt és még ekkor is

(tsak Pest, Debrecen, Pozsony, Szeged, Szabadka,

Buda, Miskolc, Újvidék és Székesfehérvár voltak

nepesebbek. Fényes szerint a város népessége meg-

ország

'16.552 lakosa volt, 1910—hez képest

haladta a 20.000 lelket. A szabadságharc után azon-

ban a népesség elköltözés folytán hirtelen meg—

fogyatkozott, 1850—ben mindössze 11.214 lakos van

kimutatva. .A következő években épültek ki a fő

vasútvonalak, melyek Komáromot elkerülték s ez

által tönkretették. Ezóta Komárom lett leggyengéb—

ben fejlődő városaink egyike. 1857-ben 11.951, 186t —

ben t2.256, 1880—ban 13.108 polgári lakosa volt,

1880—tól 1890-ig a népesség 32 fővel csökkent. 1891-

ben elkészült a várost a Dnnántúllal összekötő ál—

landó hid, 1892-ben a városhoz csatoltattott a vele

szemben fekvő Újszőny, öt év mulva megnyilt a

csallóközi vasút, mindez nagy hatással volt a

város fejlődésére s a város összes _)oltgári és

katonai népessége —— mindkét parton —— 1900—

ban 19.996, 1910-ben 22.337—1'e emelkedett, Ugyan-

ezekben az években bálparton lakó polgári egyé— .

nek száma 14.256. ill. 15.340 A város bal—

parti részének cseh-tót impérium alá jutása, a

dunántúli részektől való elzárása ezen rész fejlő—

(tését teljesen megakasztotta. A cseh-tót népszám—

lálás szerint az 1919-ben a hatparti résznek csak

volt.

tehát a népes-

ség mintegy 2000 fővel csökkent.

Komárom lakossága a XVI. századig —— elte—

kintve egy-két idevetődött német egyéntől ———— szín—

magyar volt, magyar jellegét azután is megőrizte,

bár a XVI. század folyamán sok idegeit elem került

falai közé. A Habsburgok, mihelyt megszerezték a

várost, várát német katonasággal rakták meg; még

a XVI. században sok rác naszádos került a városba.

1550-ban a helyőrség 400 német gyalogosbuól, 150

lovasból és 528 naszádosból, 1577-ben egy zászlóalj

német gyalogos/ból, 300 lovasból és 660 naszádosból,

1535-ben 400 német gyalogosból, 200 lovasból és 33

naszádból állt. A német katonák közül is sokan a

városban telepedtek le, német iparosok is költöztek

be, úgy hogy a népességben egyre több német nevűt'

találunk. A XVII. században a német evangélikusok

külön bírlak. De a

németek száma a magyarokénál mindig jóval cseké-

lyebb volt. 1715-ben 719 esaládfő közül 657 volt

magyar, 45 német, 17 szláv nevű, 1720—ban 932 esa-

ládt'ő közül 777 magyar, 93 német, 43 szláv, 2 olasz

nevű. 1739—ben a magyar ,,oskola mester" 30 ft. fize-

tést kap, de a német csak lö—öt. A Komáromba ke-

rült németség el-magyarosodott, 1850—ben

11.254 lakos közül már csak 299 volt német. 1910—

ben az egész város 22.337 főnyi összes népességéből

998 németet írtak össze, ebből azonban 539 katona

tem—plolmnal és iskolával

hama r  
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volt. 1919—ben a cseh-tót népszámlálás az imperia-

muk alá tartozó Konn'iromban 16.552 lakos között

talált.

A rátok a XVI. századtól kezdve jelentős szere-

247 nemetet

pet játszottak a városban. Akkoriban jóval többen

voltak mint a németek. 1673-ban áttértek a katho-

likus vallásra s azután mind ezek, mind az ezután

bevándoroltak teljesen elmagyarosodtak.

Komárom volt a tutajosok főállmnása, ahová

békében evente 18———20 ezer tutaj érkezett. Újabban

Nyitra megyével képezett egy hadkiegészítő kerüle—

tet — a helyőrség egy része torokból állt, rendes

tót lakosaága azonban a városnak sohasem volt. Az

MNO—ben kimutatott (384 tól közül ölti katona

('s Csak (38 polgári egyén. A városnak cseh-tót im-

périum alá kerülése után a csehek és tótok száma,

az hit-rendelt hivatalnokok, katonák révén jelenté—

kenyen emelkedett. az 1919. évi népösszeírás 2441-et

mutat ki.

volt

A zsidók Komáromban, miután szabad ki'ályi

város lett (csekélyebb számban 1745 előtt is laktak

a városban), csak II. József óta belepedhettek le, de

mára XIX. század elején Jim-nát többen voltak.

IMO-ig pedig számuk majdnem 2400-ra szaporodott.

A cseh-tot uralom alatt álló Komáromban 1919-ben

(NOS zsidót írtak össze.

_ Komárom volt a legelső helyek egyike az or-

szágban, ahol —— német helyőrsége révén ——-— a pro—

testantizmus megvetette a lábát. Már 1527-ben volt

a várban evangélikus templom, s a prot. istentiszte—

letekre a német polgárok is eljártak. A magyarok

csak később, Huszár (iát huzgólkodása folytán tér—

tek át az új hitre, úgyhogy a XVI. század GO-as evei-

ben már a várog tr'ilnyomórésze protestáns volt, a

katholikus plébánosnak is távozni kellett. A plébánia

csak 1626-ban állíttatott vissza, előbb nagyszombati

ferencesek látogatták időnként a csekély szánni

katlmlikusságot. A protestánsokon kívül ez időben

keletiek voltak jelentékenyebb

tolti—ben telepedtek le a városban a jezsuiták és

működésük erednrényekéj) egyre többen tértek át a

katholikus vallásra. 1666-ban a városnak már katho—

likus bírája van. 1670-ben és 1672-ben elvették a

reí'm'im'itusok és lutheránusok templomait, papjaikat

(kiűzték. 1673—ban a katholikusok száma a rácok át-

törése következtében

" SÖI-
számban.

nagy mértékben növekedett.

1683—ban a reformátusok egy részének távozni kel-

lett. 1686-ban már a katholikusok voltak többség-

ben. A városban 'ekkor mintegy 500 ház közül

EMU-ban kizárólag katholiknsok laktak. Az üldözé-

sek dacára a protestánsok a város népességének

továbbra is jelentékeny részet alkották. 1716—ban

904 ház közül 489 katholikus, 393 protestáns, 221'ác

birtokában volt. 1775—ben 5550 katholikussal szem-

ben 4195 volt nem kath. A XIX. század elején

Nagy Lajos szerint volt 10.591 kath., 6526 prot., 256

gör. kel. es 409 zsidó. 1850-ben 11.214 lakos közül

pedig 5788 kath., 3849 ref., 377 ág. ev., 52 gör. kel.

es 1149 zsido. 1919-ben a cseh-tót népszámlálás

adatai 16.552 lakos közl 10.314 katholikust, 3594 re—

f(Hli'lálUSi, 393 ág. ev.—t es 2108 zsidót talált. .

mindkét felekezeten

levő protestánsok visszaállították már a XVI. szá—

A türelmi rendelet után

zadban fennállott, de a vallásiildözések miatt szü—

netelő egyházukat, a reformátusok több évtizeden át

koilégiumot is tartottak fenn. A hajdan népes és

gazdag gör. keleti egyház azonban már csak névleg

áll fenn. A zsidóknak két rabbijuk 'an, külön hit—

községben szerevezkedtek a neologok és külön az

orthodoxok.

Komáromújváros.

[§oináromújvúros határában a középkorban töbtb

helység feküdt, melyek közül a legfontosabb Monostor

volt. Ez 1541—ben még 5 portával szerepel, neve azon-

ban ezentúl nem fordul elő a lakott helyek között.

Magának Komáromújvárosnak helyén állott Rév—

Komárom. melynek neve később a túlparton fekvö

Nagy-Komáromra rnháztatotl át. A mai Komárom-

újváros magvát azonban az a telep képezi, mellyel

először 1768-ban találkozunk. Ekkor még neve sem

V! lt, az itt levö, Szőnyhöz tartozó házak ,,a dunai

átkelésnél" szavakkal jelöltettek meg. Később faluvá

nöiekedvén, az Új-Szőnv nevet kapta, de. itt—ott

Edam néven is szerepel. Ez a név az itt sűrűn meg-

forduló tót hallott nyedam

tót szóból származott és inkább (zsúfnév volt. Új-

tutajosoktól sokszor

szőny nagyon gyorsan fejlődött. Nagy Lajos idejé—

ben már majdnem 900 lakosa volt, s népessége

1890-ig 1800 főre emelkedett. Fejlődéset nagyban

előmozdította a győr—béesi, majd budapest—győri

vasútvonal kiépítése. Szinte kezdettől Komárom kül—

városakónt szerepelt és mihelyt elkészült a vashid,

mindjárt egyesült is a túlparton fekvő várossal,

melynek ettől kezdve gyárvt'n'osz'wá lett. Az egymás

után keletkező gyártelepek révén a népesség (1900-

ban 2560, 1910-ben 3523t, 189'0-től mio—ig majdnem

megkétszereződött, 1920—ig ismét 2400 fővel emelke-

dett, mert a cseh-tót impérium alá került Komárom-

ból sokan költöztek át a magyar uralom alatt ma—

radt Komáromújvárosba, másrészt, az új helyzetnek

megt'etelöleg itt sok új hivatal keletkezett. A népes—

St'*'§llf')l 4475 róm. kath., 1048 ref., 240 ág. ev. és 153

zsidó, anyanyelvi-e elenyéző töredék kivételével mind

magyar.

A trianoni béke előtt Komáromújvárosban egyik

felekezetnek sem yolt lelkésze. róm. kath. részről

Szönynek, ref. és ág. ev. részről Komáromnak volt

filiája. A háború után azonban a katholiknsok és

reformátusok is anyaegyl'n'izat létesítettek.

Edelém/i Szabó Dénes (Ir.
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