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E L Ő S Z Ó .

Minthogy 1878. évi egyház-kerületi ülésünkben azon 
indítványom, mely által egyes községeink leírását czéloz- 
tam, el nem fogadtatott; inkább ez által felszólittatásomra 
adtam alkalmat: adnék példát mit értek ezen leírások alatt: 
én hivatva érzem magamat Dömüsuek leírására már csak 
azért is, hogy ezen nekem becses felszólításnak tehetsé
gem szerint eleget tegyek, különösen pedig, hogy indo
kolván kivánatomafc azon reménvnyol kecsegtethessem ma
gamat, miszerint paptársaim csekélységemnél becsesebbet 
is fognak kiállítani.

Én a községek történetét és leírását hasznosnak, kor
szerűnek is vélem, m ert:

egy község része a megyének ; ha tehát Esztergom 
megyének történetét kívánjuk leírni, czólszerűbben érjük 
el; ha ezt nem csak átalában, hanem részenként iparko
dunk ügy megismerni, hogy annak épületét úgyszólván 
alapjaiból, izenként emelhessük fel, és ennek egyetemes
ségét minden részének összhangzatos kidolgozásától felté
telezzük.

Hasznosnak vélem azért is, mert minden község egy 
egészet képez, mirenézvo igen fontos : mikép keletkezett 
és nőtt? Mert ha egy országnak van történelme, egy me
gyének fejlődési fasisa, minden községnek kell, hogy ]e
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gyének létokai, melyek másoktól elkülönítették és fentart- 
ják, mitől feltétel eztetik azután, hogyan lett felépülve 
alkotó elemeiből; mikép egyesült, vagy vált el ? — vagy 
pedig belássuk: hogy kóptelen-e oly mérvű önállásra, 
milyet a törvény biztosított a községek számára ?

Néha a községek oly elemeket rejtenek magokban, 
melyek ismerete nélkül nem lehet bizonyos bajokon segí
teni. Dömösön meg van háborítva a családi élet, de ezt 
nem a puha romlottság okozta ; hanem a kenyérkereset, 
mely szótszélleszti a családokot; tehát igen czélszerttt- 
len lenne az elpnhultságot ostromolni; de a betegséget a 
maga forrásában fel nem keresni.

Továbbá, hogyan lehet a szorgalom felett ítéletet 
hozni, a kis gazdálkodást javítani, vagy helyteleníteni, 
ha egyenként minden ágazatában számokkal ki nem jelöl
jük erejének elégségét, vagy elégtelenségét?

A nemzetiség fentartására is igen határozó, valljon 
régi időtől fogva mi védte s tartotta fenn ? — így Dö
mösön a magyarságot az védte meg, hogy osztatlan egy 
birtok volt.

Mindezek felett hasznosak a statistical számok, me
lyek kis községekben jobban bizonyítanak, mint milliók 
között, hol az okokat nem lehet oly alaposan nyomozni, 
mint egy községben, hol számos évek alatt szemeink előtt 
folytak le az események, és ezek adják kezeinkbe a ta- 
gadhatlan számok felett a magyarázat kulcsát, melylyel 
megnyílnak előttünk a község házának, a templomnak, a 
családoknak, a földmivelésnek, iparnak s más tényezők
nek rejtekei.

Végtére kérdem: mitől feltételeztetnek egy község
nek erkölcsei ? Bizonyára semmitől annyira mint hogy 
ismerje saját erkölcsi és fisikai erejét, mit ismét akkor
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fog elérni, ha ennek ismeretét nem véli csekélynek, és ezt 
el nem hanyagolja, azaz: ha köz-ön-séggé lesz.

Megjegyzem még azt is, hogy én egyes községek 
leírásában mindent nem helyezek ; hanem igen is azon 
közös törekvésben, mely tervezetét legalább is egy me
gyére terjesztené ki.

• V  J-»
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1. §.

Dömös régi helye.
Dömös, Esztergom megyének szélső, Pest megyével 

határos községe. Határa P.-Maróth, Sz.-Lélek, Sz.-Kereszt, 
Sz.-László, Visegrád és a Duna által környezve, 41 1 5 ta02Atioo 

cat. holdra terjed.
Dömös hajdan nem feküdt közvetlen a Duna mellett 

azon helyen, hol jelenleg találjuk. Ugyanis a Duna mel
lett épült helység és kertjeinek talaja a szőlőhegyekből 
záporok által lehordott agyagból áll, mely a Dunát mostani 
medrébe leszorította ; azért a Duna Dömös irányában kes
kenyebb is mint ezen felül vagy alul. E felöl könnyen 
meggyőződhetik az is, ki kutat ás, mert olyan földre, 
görgetegekre, néha petrificált fadarabokra fog akadni, mi- 
lyeket a nagy zápor most is lehord a magaslatokról. Vi-· 
lúgos jele állításomnak az is, hogy hajdan midőn még a 
plébánia templomot építeni senkinek szándékában nem volt, 
most háta mögött egy partocskán, jelenben majd csak nem 
a község közepén, temető létezett, mi máskép meg nem 
magyarázható, mint úgy, hogy ez — szokás szerint — 
a helységen kívül volt.

Dömös helyisége hajdan, a hagyomány szerint is 
azon parton feküdt, melyen a prépostság volt építve. Ezen 
helyet nem csak a szép fekvés, hanem a vizáradásoktól 
és záporok elözönléseitől ment, emelkedettel)!) part is a
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természet által jelölte ki. A Duna hajdan azért, mert a 
mostani helység alapja jóval mélyebben feküdt azon part 
alatt folyt, melyen a prépostság épült; ez hitelt nyer az 
által is, hogy a záporok és áradások által is, melyek 
lSüS óta tudtommal háromszor öntötték el a belső ház
tel keket, folytonosan felemeltetik, úgy, hogy minden mé
lyeid) kutatás nélkül azon helyet, melyen most lakunk 
mindenki lakhatlannak kénytelen nyilvánítani azon század
ban, midőn a prépostság létre jött.

Annak vizsgálata, hogy hajdan Dömös hol volt építve? 
két okból figyelemre méltó. Először mert ott kere
sendők Dömös királyi mezőváros romjai és régiségei; má
sodszor pedig, mert nekünk élőknek érdekünkben áll tudni: 
mi bírhatta őseinket lakhelyeik megváltoztatására? — 
Természetesen nem más, mint hogy közelebb érhették a 
Dunát. Nem kellett partot mászni, tehát közlekedési ké
nyelem, meg nem gondolván, hogy a záporok folytonosan 
feljebb töltik a helységet úgy, hogy már most is fenye
getik a plébánia lakot, — annak kertjét, mint legalantabb 
fekvőt; fenyegetik még inkább az uradalmi szép kertet; 
és ha mély lefolyó árkok nem készíttetnek a Dunába, nem 
telik el e század s ezen kertek az épületekkel együtt 
végromlást fognak szenvedni.
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2. S.

Hog'\T Dömös már a prépostságnak Álmos által meg
kezdett alapítása előtt nem csak létezett, hanem királyi 
lakhely is volt, két történelmi adattal lehet bebizonyítani. 
I. Béla királyunk 1068. évben, nyáron az ország főem
bereivel Dimisen tanácskozván, a királyi széknek — má
sok szerint a háznak összeomlása következtében itt innlt 
ki.1) Eltemettetett a szögszárdi kolostorban. Ezen királyi 
lakhelynek, vagy várnak alapromjait azon hegyecske tete
jén vélem eltemetve lenni, melyet jelenleg Pád- vagy Ár
pád várának neveznek ; most már fákkal benőtt erdőtalaj. 
Ez azért figyelemre méltó, mert fen a hegy közepén 
még most is kivehető egy fi reg, mely a visegrádi vár
romokból ítélve, víztartó lehetett. Mindamellett hogy a- 
hegyről legördült faragott köveket régen elhordták, ki 
fáradságát nem kíméli, a földszino alatt nem egyet mai 
népség is találhat. Figyelemre méltó azon bánya is, mely 
ezen hegy tövében először 1888-ban nyittatott ki; má
sodszor pedig 1862. évben a dömösiek által a vízmosá
sok okozta bezárodása után újra kitisztitlatott. Elő bi
zonyságok beszélik, hogy minek előtte ezen bányát fel
nyitották volna, egy földdel eltemetett pajta alakú helyen

1) Thuroczi, in citron. Hung. P. II. lap lii. V'. ö. Compend. Ihm#·. 
Math. Bel Cotta« Strijj. Demes j.rejios. (ni.)
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egy Tas sisakot egy kulcsot, egy olvasztó katlant, és 
egy vas tengelyt találtak. A másodszor is kinyitott bá
nyát magam is láttam; öt öl mély, s végig tölgyfa ha
sábokkal volt kirakva, melyek a szivárgó víztől egészen 
feketék lettek. Érezre, egy darabka réz-kohán kívül, nem 
akadtak, pedig a bánya fenekén mellék aknákat is fedez
tek fel. Pestről 1862-ben a bánya kapitányságtól kikül
dött egyén többed magával megvizsgálván haszonvehetet- 
lennek nyilvánította. Ezzd elhagyatott; most már alig 
lehet felismerni a helyet, hol létezik. Megemlítést érde
mel, hogy ezen hegy mellett egy árkot a nép pénzverő 
ároknak nevez; és benne számos évek előtt rézdarabokat 
találtak. A történelem tudtunkra adja, hogy I. Béla több 
ezüst pénzt veretett. Nem messze e hegyhez van a ki- 
rály-kútja is.

Ezen adaton kívül, Dömösnek már a 11. században 
nemcsak létezéséről, hanem az elébbi adattal összehang- 
zólag arról, hogy királyi lakhely volt, tanúskodik Sz.- 
Lászlónak1) egy okmánya is, mely 1087-ben kelt. Ezen 
okmányban, Guillen Sz.-László embere, tudtunkra adja. 
hogy a király Dömösön — ex curia Dimisiensi — azon 
alkalommal, midőn téli időben a németek —- contra theu- 
tonicos — ellen hadat vinni készülődött, neki szabadsá
got ad „Palaznaki“ birtokát a veszprémi káptalannak ha
gyományozhatni ; és erre tanukat nevez : Guren esztergomi 
főispánt és egész Pannonia prímásait. A haddal szükség- 
képeu ÍV. Henrik ellen a r. pápa segedelmére készült.

1) Móniim. Eecl. Strig. I. (>]. ji.
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3. §.

Dömös nevének származtatása.
Dömöst történelmileg nevezetessé teszi azon okmány, 

melyet II. Béla 1138. 3 szept. Székes-Fehérváron adott 
ki.1) Ezen okmány nem eredeti, hanem hiteles, nem csak 
azért mert I. Károly király másolatában 1329. évről, a 
nedvesség által sokat szenvedve, az esztergomi oklevóltár 
őrizte meg, mely után többen, mint Fehér. Battyáni Ig- 
nácz legújabban Kuauz Nándor kijavítva közölték; hanem 
azért is, mert abban több oly helynevek emlittetnek, me
lyek határunkban jelenidőig fentartattak. Ilyenek : Asszony fő 
(Asaufeu) Dobogó (Doboz) Szer (Scer) Sucha (Suca) Dö
mös (Dimis) Vadálló (Vadashu) Rám (Sub-Ram).

Nevezetesek ezen okmányban a helység és családne
vek azon oknál fogva, mert a régi magyar pogány szavak 
ódonságait itt ott latin szavakkal keverve tüntetik elénk, 
mi annál figyelemre méltóbb, mert nem egy-kettőt, hanem 
száz és száz nevet találunk benne összegyűjtve, melyek
ben egy olyan, keleti nyelvek által kimivelt ész, mint a 
minőt én O^trokoejíy Fóris Ferenczben felismertein,2) 
igen bő anyagot lelhetne magyar tőszavaink eredetének 
ismertetésére. Ezen iró ugyanis nem csak tulajdon nevein
ket, hanem szavainkat is a zsidó, syr-chaldai, görög, persa

1) Momnn. E. Strig. I. 89. p. 2) De origin. Hangar. I. II. Anno:
KiílS.
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nyelvekre viszi vissza, moly tagadhatlan rokonság, mint
hogy nem kétlem más nyelveket is megillet, a közös ős
nyelvek átalakulására, nem csekély fényt vethetne. A 
nyelv származtatással foglalkozni sem tehetségem sem 
hivatásom; de Dömös nevének származtatását leírni mégis 
nem találtam helytelennek.

Érdekes olvasni azon neveket, melyek az általam 
idézett régi okmányban előfordulnak még azért is, mert 
nem csak mélyen magukon hordják ősmagyar, tehát keleti 
származásukat; hanem sok előforduló szavat, vagy nevet 
említett szerző a nélkül, hogy ezen alapító okmányról 
tudomása lett volna, müvében elszórva keletről származ
tatott. Kuppan,1) Kami,2) Attila,3) Tolni,4) Béla,5) Maradt1') 
Kara7) Szer,*) Morusti,9) Sumbuth,1") Euse,11) Czimer12) 
Vadashu,'3) Bolgár") és más neveket igen elmesen szár
maztat és elemez. Az okmányban természetesen előfordul 
Dymis, Demes, most Dömös is. Nem egy példa van arra 
hogy a görög t a latinban d-re változott, igy : theos-ból 
lett deus ; thomus-ból domus ; tana-ból, dón, innét danu- 
bius,H) ; más nyelven is ugyanez megtörtént: teutonból16) 
lett teusch, azután deutsch, attile etele-ből adel, edel sat. 
igy lett ternes2')-, temysis,- tömös-ből Dymis, Deines Dö
mös ; mi annál érdekesebb, mert nevezett szerző hossza
san adja elé, hogy Temiscyria királyi várost jelentett ke
leten, mint Dymis is királyi lak hely volt, itt is, ott is 
nevezetes folyó mellett. Hogy Tiszát23), Szávát24), Drávát25), 
Garamot22), Marost20), Esztergomot19), Eszterházát, Budát")

1) I. 207. — 2) I. 275. 327. — 3) I. 102. — 4) ΧΧΥΠ. II. 143. — 
5) II. 42. — 6) II. 127. — 7) I. 300. — 8) I. 307. — 9) II. 127. — 
10) II. 118. — 11) XXV. — 12) II. 150. — 13) I. 297. — 14) I. 140. 
423. II. 24. — 15) I. 445. II. 2. — 10) I. 127. -  17) I. 278. -1 8 )  II. 
98. 140. — 19) II. 100. — 20) II. 127. — 21) II. 243. -  22) II. 42. — 
23) II. 124. — 24) II. 90. -  25) II. 97.
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és más neveket a keleti nyelvek szavaiból kell származ
tatnunk igen érdekesen fejtegeti Osztrokoczy Fóris Fe
renci; utána az δ szellemében Dymist Temisisből szár
maztatom. Ha valaki elolvassa könyveit, nem fog moso
lyogni állításom felett.

Ha számon kérnek tőlem : mi haszna van ezen szár
maztatásnak ? igy felelnék: azonkívül, hogy az ősök he
lyeinek nyomaira vezethet, oktat arra is, hogy a magyar 
nemzetnek mindig nem csak tulajdonsága, hanem szeren
cséje is volt az átalakítás, és meghonosítás. Épen úgy 
mint más mi veit nemzetek, mi is a mivel bírunk nagy 
részt másoktól tulajdonítottuk e l; de egyszersmind ma
gyarrá alkottunk : ebben tehát miveltségünknek egy igen 
bő forrására akadunk ; egyúttal arra is figyelmeztetünk, 
hogy minden assimilatiönak lassúnak, természetesnek, talán 
mindig alig észrevehetőnek kell lenni, mert különben az 
idegen szavakban épen úgy, mint külföldet utánzó intéz
ményeinkben, nemzetiségünk legerősebb alapját az eredeti
séget áldozzuk fel.



Az adományozó levél tartalma.
Érdekes ezen okmányban olvasni, hogy a tizenkette

dik században, mik voltak azon szolgáhnányok és tárgyak, 
melyek adományoztalak. Nem csak szántóföldek, erdők, 
tavak, szőlőhegyek szolgáltak adományul; hanem kézi ké
szítmények, müvek is. így Kuppan-falvának — villa — 
tanyái vagy szolga családjai, — mansiones — kenyeret 
tartoztak adui; minthogy pedig 65 tanya emlittetik, s 
ezek földdel, erdővel, s szőlővel együtt adattak át, az 
adomány csekélynek nem mondható.

Gan-fal váll, Attakur, és hét más tanya két műhely- 
házat, és ezer deszkát tartozott adni évenkint.

Kuleser —  kölesszer — tizennyolcz tanyájával éven
kint ötven sertést tartozott adni.

Szer-falva hatvanhat szolgával kenyeret adott és föld
jeikkel együtt adattak át.

Tania eh-falva dö-od magával dézsmál, ezenkívül minden 
tanya 2 juhot, 2 köböl — cubulones — lisztet, 2 cseber 
jó sört, 1 darab sót, egynéhány tanya évenkint 60 cse
ber méh-sert — marcinm — tartozott adni azok kivéte
lével, kik a szőlőket művelték.

Tisza körül Gen-falva társaival dO cseber méhsert 
tartozott adni; Linga: 20. Éter: 30. Geiclie es Damag: 
25. csebret; Hudus, Ruosti, Cobu, Fekete: 10.

4. §.
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Ezenkívül az elsoroltak tartoztak a templom falait 
tatarozni, szereit kijavittani, a kolostor műhelyeit felépíteni, 
a régieket megújítani, aklokat csinálni, halastavakat ásni 
ezeket elzárni, szénát kaszálni; sz. Margit napján ünnepi 
részt — portio festivalis — 4 hízott ökröt; 30 leghi- 
zottabb juhot; 30 ludat; 40 tyükot; 30 darab só sziklát ; 
husvétkor ismét 20 ludat, 40 tyúkot, és 10 darab sót 
adni.

Voltak fuvarosaik, kik a prépost rendelkezésére ál
lottak. Ilyen különféle falvakban, még Tisza vidékről is 
elészámláltatik 57. Voltak sütőik, kik nem laktak mind 
helyben. Egy Esztergomban lakott. Voltak szakácsaik, kik 
névszerint előszámláltatnak ; ezek sem laktak mind Dö- 
mösön. Voltak kik a hálószobákban és az ebédlőben szol
gáltak ; minthogy pedig ezen kitétel használtatik: in 
fratribus, frátereket tarto ttak ; a szolgák is időszakon- 
kint berendeltettek, mert különféle falvakon laktak. Vol
tak esztergálosaik, kik sz. Margit-Karácson- és Husvétra 
évenkint 10— 10 scutellát, faedényt gyártottak. Voltak 
lovászaik, külön a prépostnak, külön a frátereknek. Vol
tak haraugozóik, kik minthogy 12 külön falun laktak, 
időszakonként rendeltettek be. Tímárjaik, kik minthogy 
sok nyestet kaptak, ezek bőreit és más öltönyöket dol
goztak ki. Jártak a kanonokok, tehát megkülönböztetve 
a fráterektől, valamint a Dékán is legatiókba, valószí
nűen hiteles hely lévén, ilyen megbízásokban és a jó
szágokra küldettek k i ; ekkor ezeknek is kijárt a kocsi, 
ló, fuvar.

Voltak halászaik: Helembán, Damáson, Béla-poto- 
kou az Ipoly mellett, tehát nem messze Dömöstől, kik 
minden szerdán, pénteken, és szombaton ; nagy böjtben 
minden nap négy arasztos 30 halat tartoztak adni ; ha-
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lastavaik, még Csongrádban, a Tisza mellett Körtélyesou 
is voltak; itthon a halakat haltartókban — vivarinm —- 
tartogatták. Hon a Dunában és Ipolyban szabadon ha
lásztak. Voltak sószállitóik, kik egészen Erdélyből éven- 
kint hatszor „zumbutig“ tehát N.-Szobaiig vagy Rima
szombatig a piaczra tartoztak sót szállítani és pedig két 
hajón, természetesen hol lehetett hajokázni. Tartoztak 
pedig 23 ezer darab sósziklát hozni. Ugyancsak Erdély
ből kaptak nyesteket is, száz bocskort, 1 medvebőrt, 1 
bivalszarvat.

Számos szőlő-kerttel is bírtak : Kanán: 4. Eusé-n: 
10. Tunguldin : 18. Lubán: 7. Csepelen: 10. Vodas-s 
Pomázon: 9. Macrán: 10 szőlővel és számos szőlőmi- 
velővel kik névszeriut előszámláltatnak. Voltak malmaik, 
többi között 1. Subram; ma is Rámnak neveztetik azon 
hegy, mely alatt a patak malmot hajt.

Voltak Cuppán-falván légelyeseik azaz kulacsgyár
tóik — lagenarii — ; üveg ekkor még itt nem ismer
tetvén fából faragták a csobollókat, kocsigyártóik, mé
neseik 70 kanczával és 20 csikóval, 800 darab birka- 
falkájuk, 50 telién —  és számos sertés-csordáik. Dobozon 
és Tapain méheseik, méhészeik, szolgáik, kik mind adóztak.

Ezenfelül szabad vár-jobbágyaik, kiket eskü alatt 
nem volt megengedve jobbágy szolgákká, ezeket pedig 
szabadokká tenni. Más megnevezett helyekről is kaptak 
nyesteket. A prépost számára neveltek sólyom madarakat 
is, mennyit kívánt. Dézsmát mindenből kaptak, mi ma
gában nagy jövedelem lehetett. Legnagyobb jövedelműk mégis 
a földbirtokból volt, mi eke és ökör szám szerint neveztetik 
meg: 1. aratrum 8. boum, vagy 4 mansiones aratrorum 
Horvát Mihály1) 59 falut, 764 szabad várjobbágygyal,

1) M. kis. munkái II. 18. 1.
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138 szőlőhegy gyei említ. A várai püspökségnek királyi lm- 
szadját II. Béla uralkodásának első évében adta a dö- 
mösi prépostságnak, az érsek paroehiájának — megyének 
pedig minden városából évenkint 100 kepét —· capeeiae 
—  kapott a dömösi egyház. Ezen Diplomát irta : Egyed, 
László vezér káplánja, pecséttel ellátta János, Vótli iia, 
Székesfehérváron 1138. szeptember 3.
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!3. §.

A fehérvári tanácskozmány.
Más tekintetben is figyelemreméltó a dömősi pré- 

postság adományozó okmánya. Mostani fogalmaink szerint, 
a zsinatok tisztán egyházi ügyekkel foglalkoznak; haj
dan nem csak egyházi ügyekkel hanem világiakkal is 
foglalkoztak. Vegyes és pedig gyakran országos ügyek
kel foglalkozó intézményeknek tűnnek fel, melyekben a 
pápák, püspökök és a főrendek rendeletéi szerepelnek. 
E tekintetben hivatkozom Battyányi Ignácz erdélyi püs
pök De legibus Keel, három, nagy kötet művére. De ennek 
tárgyalása ide nem tartozván, csak a dömősi prépostság 
alapításáról, jobban mondva adományozásáról szólok. Va
lamint sz. István, sz. László, Kálmán dicső királyaink 
saját elnökleteik alatt tartottak zsinatokat, ügy ezek 
nyomdokain járt II. Béla királyunk is, midőn Székesfe
hérváron a dömősi prépostságot megadományozta. Jelen 
volt személyesen, mert igy vau megírva : ex ore regis 
Bolae et E lenae reginae et omnium Episcoporum. Jeloiivol- 
tak : Felicián esztergomi érsek ; Féter veszprémi; Pál 
győri; Machár, pécsi; Macellin, váczi ; Besterti Csanádi 
(zunadiensis) Walter n. váradi püspökök, Kathapán fe
hérvári, Saul dymisi prépostok. Továbbá : Fonsol Bosete 
gróf; Cronik György országbíró; Eusid fehérvári főis
pán ; Aclius b ihari; Mátlie Novae Civitatis főispán ; Már-

‘2
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toil zalai (saliensis) és igen sok nemes és főur. Átkot 
mondottak azok fejére kik ezen szabadalom tekintélyét 
megsértenék; mondották : liogy no segítsék: Szűz sz. 
M argit; a b. szűz Mária, urunk anyja, sz. István király 
sem itt sem jövőben, Ámen. A teljes sz. Háromság ne
vében kezdődik ezen okmány, mely által a már Álmos 
által megkezdett prépostság nem csak külsőképen, ha
nem belsőképen is rendeztetik, és a kanonokok élelme
zése azért szolgál tátik ki, hogy a templomban éjjel-nap
pal szolgáljanak. Ezen okoknál fogva ezen egyházi, és 
főúri gyülekezetét méltán Magyarország zsinatának lehet
nevezni.
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6- §.

Az okmány jelentősége.
Magyarországban a tizenkettedik század elején, le

hetetlen ezen alapitó okmány jelentőségét kicsinyeiül. A 
mely telepitvény tennényszállitásaiuál fogva magát ösz- 
szeköttetésbe tette a távolvidékkel, hol vannak műhelyek, 
kerékgyártók, tímárok, esztergályosok; hol fafaragványok 
készíttetnek; nagy szolgálattal ellátott háztartás foly- 
tattatik, hol malmok, halászatok, szőlőhegyek, sörfőzések 
tartatnak fenn ; hol a templom a nemzeti műizlést fa- 
ragványokban hagyta hátra számunkra; ott párhuzamban 
más nevezetes hazánk kolostoraival, már a műveltség meg 
honosait; ezen nemzetet barbárnak nevezni nem szabad.

Feltűnő ezen okmányban hogy pénzről említés nem 
tétetik, pedig a történelem bizonyítja: hogy úgy sz. Ist
ván, mint 1. Béla pénzt már verettek. Ez könnyen meg
magyarázható, mert a pénznek nagy bőségében nem le
hettek ; de említést érdemel az okmány azon különös 
állításának magyarázatára, mely szerint a harangozok, 
szakácsok és házi szolgák künn a falvakon laktak. Ha 
ezek nem pénzzel, hanem jobbágy - földekkel elégittettek 
ki, sőt ők adtak terményeket, már természetesnek talál
hatják, hogy mint földhöz kötött szolgák, benn nem lak
hattak, valamint azt is hogy többen voltak, mert csak 
igy férhetett össze különnemű foglalkozásuk.

9*
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A pénz szűkét pótolták a nyust vagy nyestbőrök, 
melyek igen becsesek voltak ; de épen ezért kclendősc- 
göknól fogva a cserére is alkalmasak lettek. Számos ha
zai törvényt idézhetnék, melyekből kitűnnék, mely ked
ves adónemét képezték ezek az országnak, mi által ta- 
gadhatlanná válnék, miszerint a —  nurtures — alatt 
csakis nyestbőrök értendők, és nem más neme az adónak1), 
mint némelyek magyarázták. Slavonia czimerében most 
is felismerhető a nyest, pedig ők adóztak leginkább nyost- 
bőrökkel. Most csak azt hozom fel, hogy a nyest s medve 
bőröket saját tímárjaik által, saját gyárukban dolgoztat
ták ki a dömösi kanonokok, mert mint már emlitém, tí
márokkal el voltak látva ; sőt Horváth Mihály állítása 
szerint, a tímárok őseink által hozattak be Európába.2) 
Eleink ugyanis vásznat testükön nem hordtak3) ; kellett 
tehát érteniük a bőrkészitéshez. Aeneas Sylvius írja,1) 
hogy a magyarok kik a Duna partját lakják ismortesek 
a nyestbőr —- mardurinarum —  kereskedésről.

A dömösi prépostság méltán hiteles helynek tart
ható, mert az okmányban említés tétetik a Dékánról5) 
és kanonokokról, ezek pedig arra voltak rendelve, hogy 
ilyen kiküldetést —  legatiót —  végezzenek. —  A dö
mösi prépostság szabad vár - jobbágyokkal is rendel
kezett ; ezek szabadalmaiknál fogva közel álltak az or
szágnemeseihez, és katonáskodtak.'1) Erre világot vet az, 
hogy : Almos kezdette meg a dömösi prépostságot, ki 
az országnak harmadrészét bírta, és sokat nyughatatlan- 
kodott; vitamint az is hogy Dömösön vár volt „Arpádvára“, 
főkép pedig, hogy sz. László —  ex Curia dymisiensi —

1) M. Sion III. 3. sz. la])· 230, 180ő. — 2) Η. M. kis. műnk. I 
lap. í)5. es II. lap. 5. — 3) u. a. lap. 94. — 4) Osztrok. Fóris F. I. Gap. 0. 
— 202. pag. — 5) Szekszárdi Apátság 10. 1. — 6) Szekszárdi Apt. 40. 1.
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készülődött a német ellen ; különben is a terjedelmes 
jószágoknak; roppant prestatióknak csak úgy van valódi 
értelmük, ha feltesszük, hogy katonákat állított ki a 
prépostság, mint alkalmilag az apátságok és conventek is.

Feleletet érdemel azon kérdés is: valljon a dömösi 
prépost mellett voltak-e kanonokok ?

Minthogy az alapitó okmányban ezen kifejezések for
dulnak elő; „Canonicis in eadem ecclesia die ac nocte 
servientibus“ „qui preposito et Canonicis Dymisiensis 
ecclesiae dant panem“ „Currus et equos decano vel ca
nonicis euntibus in legationem“ ; továbbá 1225-ről Máté 
mint éneklő, Gyula pedig mint őrkanonok emlittetnek1), 
nem kételkedhetünk, hogy a prépost mellett káptalan 
volt. Igaz hogy az apátságok2) abban utánozták a ren
des káptalanokat, hogy neveztek ki magoknak, lectort, 
cantort és deeánt; de a dömösi káptalannak crdeti ala
pításánál fogva nem volt sem apátja sem priorja hanem 
prépostja és kanonokjai; és ha igaz is, hogy a dömösi 
prépostság, végleges megalapításának idejét, tehát 1138 
évet követő tizedekben1’) terjedtek el a premonstrátok 
annyira, hogy hazánkban 65 házat számláltak, N.-Vára
don4) 1130 alapítván az elsőt; másrészről—  annak be
bizonyítására, hogy Dömöst is ők bírták volna, adat nem 
áll rendelkezésünkre; de az okmány is mélyen hallgat a 
prémonstrátokról. A m. egyet, encyclopedia'“) még a ka
nonokok számát is meghatározza, és azt állítja, idézve 
Szvorényit, hogy Almos 12 kanonokból álló káptalant 
kapcsolt a prépostsághoz. Ugyan ezen értelemben Bél 
Mátyás is 12 kanonokról tesz említést in Comp. Hűiig.1’)

1) Fejér Cod. Dipl. V. vol. 3. pag. l!>3 — 2) Szoksz. Apát ti! ]. 
— 3) Daniolik. Tört. tamil. J. 27!). köveik. és 233. 1. — 1) Szalay L. 
I, V. könyv 210. 1. — r>) VII. köt, 171, 1. -  (!) I. 105. pag.



Méltán lehet azt is kérdezni: valljon melyik sz. 
Margit tiszteletére volt felszentelve a dömösi prépostság, 
minthogy IV. Béla leányának : szűz sz. Margitnak tiszte
lete sokkal később terjedt szét hazánkban 1107-ik évnél.— 
Igaz hogy azon sz. Margit, ki nőágon rokon volt a magyar 
kir. Árpád házzal Magyarországban született, nagy atyja 
Edmund és Ede herczegekkel sz. István udvarában nevelte
tett és mint királyné szent hírben mnlt ki 1093-ban, 
tehát alig 10 év.előtt Álmos által 1107-ben megkez
dett és felszentelt dömösi prépostság elő tt:') de mint
hogy ezen sz. Margit —  ki jnn. 10-én ünnepeltetik, 
IV. Inczo pápa által csak 1251-ben lett a szentek közé 
iktatva, ezenkívül sz. életű férje is volt Malkolm svéd 
király : következik, hogy ennek rokonsága és tisztelete 
alkalmat adhatott ngyan vak Bélának arra, hogy a dö
mösi prépostságot sz. Margit tiszteletére emelje fel, és 
adományozza m eg: de a dömösi templom és káptalan 
azon görög szűz sz. Margitot tartotta védszentjének, kit 
július 20-án tisztelünk,2) mert ez szenvedett szüzességé
ért vértannságot ; és ennek tiszteletét magával hozhatta 
Álmos herczeg, ki keleten keresett segedelmet, és ott is 
halt meg. Sz. István, ki Konstantinápolyban szállodát 
alapított sz. Péter tiszteletére; sz. László ki Piroska 
leányát eljegyezte a görög császárnak. I. Béla. ki a gö
rög aranyok értéke szerint szabályozta a magyar pénzt, 
egyszóval azon közlekedés, melyet Magyarország nagy 
mérvben űzött kelettel támogatják állításomat. Ezen 
szűz sz. Margit Marinának, magyarul szűz Máriának is 
neveztetett, mert pogány neve Margit, keresztény neve 
Maria volt. Innét van hogy az esztergomi főkáptalan 1

1) Szent, élete IV· 885, 1. és 51. 1. — 2) Lásd a Brevier.



egyik tagja·, tiszteletére sz. Margit képet tett az ol
tárára ; egy másik pedig elejébe egy kisebb Mária· ké
pet is tétetett. —  Ismét egy adat, hogy „dymis“ kelet
ről származott.

Ezen okmányban említés tétetik több helyen a méz- 
serről. Tgy: „60 cnbnlones marcii“ , hogy ezen köböl
mily nagy mérték lehetett nehéz meghatározni ; minthogy 
azonban italt mértek vele, és pedig nagyban, akóféléuek 
kellett lenni. —  Hogy ezen ital megkedveltetett nem 
csak az volt oka, hogy a viasz felhasználása után, mire 
elkerülhetetlenül volt szükségük, a sok mézet igy érté
kesítették t. i. kiforrasztották; hanem az is hogy ezen 
tál zamatos elkészítését a németektől tanulták, kik „moth“ 
nevezet alatt nemzeti italként használták. Az ős scandi- 
návok ellenségeik koponyáiból itták ; az oroszok, lengye
lek, nyugat —  poroszok, svédek pedig most is kedvelik.')

Több helyen előfordul, hogy a prépostság földbir
tokokat kapott adományban ; jobbára —  aratrum —  eke 
után vannak a birtokok megnevezve ; kérdés tehát meny
nyit tesz k i : 1. aratrum ? —  Terra dimidii aratri —  
fél eke-föld Fejér2) szerint 75 olyan holdat tesz, mely
nek hossza: 72 mensura, szélessége: 12. Kérdés meny
nyi egy mensura? Frank Ignáez3) szerint egyenlő egy 
királyi öllel, mely egy és fél közönséges ölnél valami 
csekélylyel nagyobb ; tehát egy tesz 2051 négyszegölet 
ami számításunk szerint; e szerint fél eke alá való föld 
kerek számmal tenne 130, 1200 négyszögölünkkel szá
mított holdat. Knauz Nándor állítása szerint: terra duo
rum aratrorum constituit mediocrem pagum, et vocatur 
mensura regalis.4) Másutt; terra dimidii aratri 39. jugera

1) Vegytani képek. Csengery Antal. I. 263. lap. — 2) Cod. Dipl. 
IX. 701. pag. — 3) I. 132. §. 211. 1. — 4) M. Sion 3. év f'oly. III. köt. 
716. 1. IKor..
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inon surito regalis. Ism ét: 130 jugera ad usum unius aratri 
sufficientia. —  Horváth M.1) után 150 holdat tesz egy 
eke— föM. Ne jöjjön az olvasó zavarba; mert ha a jobbá
gyok mivelték, valamint az eke utáni, úgy az ökör szám 
szerinti elnevezés sem történhetett pontos számítás sze
rint, hanem csak átalános elnevezések lehettek, mint je
lenleg a dűlők. Mily kiterjedésű lehetett három eke alá 
való föld, kitűnik azon határ villongási perből, melyet a 
dömösi prépostság alapítása után egy századdal 1230-ban 
Jób dömösi dékán által, Kázmér és Lamport, Pongrácz 
fiai ellen Dienes palatinus előtt Csepel földje miatt foly
tatott. Ebből kitűnik, hogy ez három most is létező 
helységgel, úgym int: Lontó, Szeto, Tésával volt hatá
ros az Ipolyon innen s túl. Emlittetik : Kesztus és Ee- 
neozou is, de ezek többé nem létezvén, elég említett há
rom is a terra trium aratrorum —  tág terjedelmének 
bebizonyítására; miből egyszersmind nyilvánossá lesz, 
hogy ezen határok között létezett egy Csepel nevű terü
let, mely hajdan Dymishez tartozott, megkülönböztetve 
Csepel szigetétől, mely más tekintetben nevezetes.2)

A dömösi halászatra nevezetes azon okmány, melyet 
1262. 8. május II. István*) király adott ki, hogy a ha
lászatot és Holemba mellett fekvő erdőket szabályozza. 
A viszály Esztergom Gyóspotok-tou-i lakosai és Dömös 
hét hclembai halászsza között keletkezett. A halászat fe
letti vitát a kiküldöttek a szerint intézték el, hogy a 
dömösiek azon két szigetig halászhassanak , melyek mind 
e napig Zamárd-hegy és Holemba között léteznek. A Za- 
márdhogy oldalfélen lévőt, szent Maria szigetnek nevez
ték és rét volt, mint most is az ; a Helenba félen lé-

(l)Kiss. Munk.II. 98. — 2) Monument. Eccl. Strig. I. .‘>91. 317. (tag. 
. . .  3] Monument. Ecel. Strig. I. 471.



tczőt Holcmba-i szigetnek nevezték, melyen az érseknek 
szép háza, és almáskertje volt. Ezen két szigeten felni 
egész Esztergomig, a dióspatakiaknak lett megengedve ha
lászni. Felvilágosit ezen okmány a felöl is, hogy a dö- 
mösi prépost hajdan királyi káplán is v o lt: Comes Ca
pellae nostrae; továbbá három nevezetes család nevé
ről, kik minthogy határosok voltak, a felek beegyezésével 
100 marka arany büntetés terhe alatt mint kiküldöttek 
működtek, úgymint: Karacsin de Dani ás ; Kazmér és 
István de Bény, Huntpaznan nemzetségéből ; és Jacab 
de Nostre, tehát ezen helységek, melyek jelenleg is lé
teznek hajdan mindannyi birtokos nemes család prediea- 
tumai voltak. A Helemba félen előforduló erdőnevek is 
figyelemre méltók : Dolna-patak-teu ; Nyergesbérez ; Sár
kányfő, Sárkányos potok, Eurhegv, Pachavölgye, Tpoly- 
ércli, mely nevekről érdekes volna tu d n i: valljon élnek-e 
anépközött? Nem-e barlangok-, tavak-, patakok-, sziklák-, 
hegyek-, erdők- vagy romokra vonatkoznak s vesznek 
el a mythologia homályában ?
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A prépostság templomáról.
A prépostság templomáról az adományozó levél csak 

annyit említ, hogy azt már II. Béla atyja, Almos vezér 
kezdette meg, és minthogy annak felszentelésére Kálmán 
királyt és fivérét is meghívta, méltán arra következtetünk: 
hogy Lőrincz esztergomi érsek fel is szentelte. Az első 
dömösi prépost San! volt. Az építést folytatta és a pré- 
postságot bőkezűen ellátta Almos fia vak Béla. A templom és 
a prépostság szűz sz. Margit tiszteletére lettek felszentelve 
1107-ben. A romok alapzatából Ítélve a klastrom a 
templommal elég nagy tért foglalt el, mert ez mai na
pig is ötven öl hosszú, és harminczhat öl szélesre ter
jed. A mi a templom építészeti ízlését illeti, erről Ipo
lyi Arnold1) igy i r : Nevezetes erre nézve, hogy az 
úgynevezett bécsi képes kronika-féle XIV. századi kéz- 
irati codexben ezen korszakból a tizenegyedik szá
zadban épfiit négy egyháznak, úgymint: a székesfehér
várinak, az ó-budainak, a nagyváradinak és a d ö m ö s i n e k 
gyarló ugyan, deugylátszik meglehetősen hű egykorú ké
peit találjuk, melyek a pécsi egyház alaptervezetével 
egyiránt s tökéletesen megegyeznek. A két nagyobb négy 
tornyos és három hajós, fehérvári és nagyváradi, egy
házalak csakis az egy apsissal való egyszerű, ódonabb,

1) Budapesti Szemle : XLTV. XLV. füzet közép-kori emlékszel·« épi- 
tészetM. O.-ban.

V. §.
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de lényegtelen alakítás által tér c l : míg a két kisebb 
a d ö ni ö s i és ó-budai ebhez képest csak két torony- 
nyál s egy hajóval természetesen egyszerűbben képezte
tek ; de az alakításnak félreisinerhetlen ugyanazon kora 
—  román jelleme mint a pécsiben láttuk ; mindenütt, 
de különösen a kifejletlen torony képzésben feltűnő. Má
sutt pedig a Századokban így ir : a székesfehérvári ko
ronázási templom mintájára emelt pécsi, n.-váradé, d ö- 
m ö s i, és ó-budai egyházak határozottan külön n e m z e t i  
iskolát tanúsítanak, mely a külföli példányokat nem szol
gaikig, de szabadon mozgó nationalis irányban tovább 
fejlesztve utánzá.1)

A ó-román idomú templomok mint tudjuk T-tan- 
alakra építtettek, melyek közönségesen négy négy égből 
állottak, kettője képezte a keresztfa- fekirányoságát, más- 
ketteje pedig megfelel a keresztfa alsó ágának ; a felső 
ág egészen hiányzik. A szentély mindig keletnek volt 
építve.2)

Az ékítmények műrészletei szinte kora római íz
lésben voltak készítve. Az oszlopfő-faragvánvokon jelvies, 
állati typicus alakzatokkal találkozunk. Szépen feltűnik 
ez azon oszlopfő darabban, mely 1868-ig a dömösi plé
bánia kertjében volt szemlélhető; de ezen év november 
havában Kubinyi Ágoston kérelmére a magyar nemzeti 
Museumnak átadatott, és most földszinti helyiségeiben 
elhelyezett több más régiségek között feltalálható s be
menet jobbra mint oszlopfejezet van kiállítva. Ezen 
oszlopfejezet nagyságra négy köblábat tehet ki ; alakra 
négyszeg; talapzata, kerekded. Az egyik szegletén két 
oroszlányfő csatlakozik, melyek testükkel két oldalon nyúlnak

1) Századuk '1878. V. 1'iizot. .ids. lap. Beszt-erez· íuüeml. — 2) Régé
szeti Kalauz II. r. közép, kor, épít, 2— 8, I.
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cl. Egy ezzel ellenkező szegleten ugyan ilyen alakok 
vannak szépen és épen kifaragva. A harmadikon egy lo
vag van karddal; a lónak feje a szeglet egyik, liátúlsó 
része pedig másik oldalán van melyre egv tigris ugrik. 
A negyedik szegleten egy nagy sas, két oldalra kitárt 
szárnyakkal van vésve; körmei között nyalat tartva. 
A dömösi uradalom kertjében egy más kifaragott négy
szeg oszlop darab , bizonyos már meghalt Pintér Károly 
udvarában egy kerekded kúp a lakú ; nemkülönben az 
uradalmi piuczo homlokzatán két kisebb állatalakzatos 
kőfaragványok vannak behelyezve. Négyszeg közönséges 
kődarabokat többet lehet beépítve látni. A hajdani pré- 
postság romjaiból épült a mostani templom is .—  18(1(5. 
májusban a dömösi klastrom romjai alatt egy egészen 
ép, öt öl hosszú, két öl magas és három széles kőbol
tozatot nyittattam ki ; torkolata lefelé szinte öt öl hosz- 
szura terjedt.

Hogy ezen templom bevégzése, valamint a prépost- 
ság végképeni rendezése, annak felszentelése után har- 
minczegyóvre történt meg, szomorú események voltak 
okai. Történelmünkből tudjuk, hogy Almos herczeg Kál
mán király udvaronczai által hajtogatva, de a király 
haragjától félve Y. Henrik német császárhoz futott. 
110(5 bűnbánatot színlelve visszatért Magyarországba; 
nemsokára Legyelországba futott, innét haddal jővén 
haza Kálmántól ismét megrettent, táborába jött, lábaihoz 
borult és bocsánatot kért és nyert is társaival együtt. 
Ekkor jött Almos az általa épített dömösi klastromba, 
moghiván templomszentelésre testvérét K álm ánt; de ez 
élete ellen forralt merényletről értesittetvén, Almost el
akarta fogatni és ezt véghez vitte volna, ha a jelenlévő 
püspökök és főurak nem könyörögtek volna érette ; sőt
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megbocsátott Álmosnak, megengedvén hogy a Beton
ban vadászattal töltkesso életét. ') Álmos ki tellyes éle
tében állhatatlan és fondorkodó volt, harmadszor is Hen
rikhez ment, meg visszatért s újra fondorkodott. 2) 
Kálmán, ki főfájásokban szenvedvén, talán belátta, hogy 
orvosa: az olasz Drákó, haszontalan orvosolja baját s 
ekkép halála közeledtével Álmostól méltán félthette fiá
nak Istvánnak trónját, ezt elfogatta és fiának Bélának, 
neki, és még három tanácsosának: Uroz- Yacha- s Pál
nak kisznratta szemeit és helyben Dömüsön Álmost, fiával 
együtt a klastromba záratta; sőt mások tanácsára Bóth 
Benedeket Dömösre küldötte, hogy Álmost végezze ki, 
fiát pedig Bélát, fossza meg férfiasságától; de Álmos, ki 
téli veröfényben búslakodva ült a klastrom előtt, midőn 
Benedek lovának dobogását hallotta, roszat sejditve a 
templom oltárához menekült, és itt a sz. menhelyen 
véres viaskodás közt vérrel beszennyezték az o ltá rt; mire 
Bóthot a kanonokok elakarták fogni; de ez elillant s 
midőn a pilisi erdőben lováról leesett, saját kutyái által 
szétszaggattatott. 1113. 3) Béla vakságát ennek felesége 
a szerb Ilona Aradon 1136 kegyetlenül megboszulta, 
68-at konczoltatván fel emberei által.

Hogy II. Béla, az apja által megkezdett dömösi 
prépostságot a templommal együtt nem hagyta elpusz
tulni ; hanem fölépítette, királyhoz illő bőkezűséggel meg
ajándékozta, több jeles oka volt.

1. Bélát a vakot, a magyar püspökök és papok nem 
csak védték, hanem nevelték is; ő, az apjától is meg
fosztott árpádházi utód, két év óta rejtve volt a pées- 
váradi zárdában, mig II. Istvánnak eszébe jö tt, hogy

1) Monum, Eccl. Strig. I. 73. pag. — 2 Thuroczi II. Cap. 60. sequt. 
— 2) Szalay L. 1.4. könyv. 229.1. —v. ö.Lányi I. 518. lap. Monum.I. 7'6. pag.
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utódról kellene gondoskodni. Ekkor a főnrak által féltve, 
Pál győri püspök, de különösen Felicián esztergomi érsek 
gondviselése által történt, hogy a rejtőkből előhozott vak 
Bélát István utódjának nevezte. Felician érsekről ezeket 
találjuk megírva: Bélám juvenem adhuc principem coccum, 
persecutioni obnoxium et exulem hospitio benigne recepit, 
miraque industria natales principis celavit; AEppus con
stitutus lateri Béla II. frequens adhaefit, consiliisque 
suis saluberrimis sacram aff profanam rempublicam 
servavit. ')

2. Bélának élete Dömösön nagy veszélynek volt 
kitéve, kevésbe múlt, hogy ettől atyjával együtt meg nem 
fosztatott, s benne az Arpádház meg nem szakadt; ő te
hát 1 Kunost méltán azylumának tekinthette, hol a kath. 
egyház megmentette, öt, atyját és Arpádliázát.

3. Akár lelkülete, akár pedig szomevilágától meg
fosztott szerencsétlen sorsa okozta Jegyen az egyházhoz 
ragaszkodását, annyit hátra hagyott számunkra a történet, 
hogy ezen kifejezés: piissimus, nála nem volt egyedül 
czim, melyet az oklevelekben de stylo olvasunk; mert 
uem csak Dömösön ajándékozta meg az egyházat, hanem 
másutt is. így a pannonhalmi apátságot miután leégett 
1137 nemcsak felépittctte, hanem mognagyobbittatta.2) 
Ugyancsak ezen apátságnak, hová mint magáról Írja, szo
kása szerint felszokott menni imádkozni,:i) sz. István, sz. 
László, adományához képest, ő is visszaadta Sala földjét, 
melyet ma Doáki-nak neveznek. 1138.

4. Midőn leányát Soiiát Komád német császár fiának 
Henriknek eljegyezte, előhozatta kincseit, egész kápol
náját, a szentek ereklyéit, emellett sok aranyat, ezüstöt

1) Schmidt AEppi. Strig. 58. pag. v. ö. Memória Conssecr. Bazüic. 
Strig. Felician. — 2.) Monument. I. 87. pag. — o.) Monument. I. 07. pug.
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küldött hozományban vejénck és leányának; alig érkezett 
a követség Styria határához, Konrád azt izente, hogy 
mig a készületek megtörténnek vezessék az arát az ad- 
monti zárdába. Időközben a vőlegény meghalt; II. Béla 
is meghalt; és a menyasszony nem akarta többé a zár
dát elhagyni; sőt testvére II. Gejza hasztalan követelte 
húgát, mert midőn szabadon bocsáttatott ünnepélyesen 
nyilvánította, hogy az admonti zárdában kíván maradni; 
itt is halt meg, nem tudni melyik óv Aug. 16-án s Al
mos öcscsc mellé temettctett, mert volt ilyen nevű öcscse 
is,· ki fiatal korában halt meg. Tehát leánya is mint 
apja kedvelte a zárdái életet. Ajtatos volt.1)

Ezek után talán szabad állítani hogy vak Béla ke
gyeletből, hálából, s apja iránti tiszteletből építtette a 
dömösi prépostságot. Votivum templom volt. Hogy teste 
nincs Dömösön, hanoin Székesfehérváron eltemetve, oka 
az, mert a koronás királyok temetkező helye ez volt; 
ide hozatta még éltében Almosnak holttetemeit is, ki 
Görögországban hunyt el. Ö, 1141. febr. 13-án halt 
meg. —

l) Századuk 1S79. I. tüzet. 74. 1. Geschichte des Benedict. Stifters 
Admont.



A dömösi prépost püspökké válasz- 
tatik.

A dömüsi prépostnak veszprémi püspökké megválasz
tása azért nevezetes, mert az akkor (livó püspökválasz
tásokat világosítja meg, 1100-ban történt') hogy Kálmán 
királyunk a magyar püspökök kinevezési jogával egye
sített in vesti túráról lemondott; tehát ez ideig ezen jogot 
is gyakorolták királyaink. Ezen időtől a káptalanok vá
lasztottak a megyéknek püspököket. Ezt nem egy, hanem 
számos eset tanúsítja.2) A metropolita megerősítette, a r. 
pápa véglegesen jóvá hagyta, a koronás király pedig — 
consensus regius —  bcegyozését irta alá. —  1106-ban 
II. Pascál r. pápa alatt a quastalli zsinaton határoztatok 
e l : ') mivel a katli. egyház rósz egyháziak és világiak 
által sok időtől fogva lábbal tapostatik, most pedig Isten 
kegyelméből kimúltak mindazok, kik a gonoszságnak szer
zői voltak^ az egyház visszalép nemes szabadságába, de 
gondoskodnia kell, miszerint a szakadások alkalmai tel
jesen elvágassanak. Ennélfogva atyáink határozatai után 
indulva, a világiak által gyakorlatidé egyházi beruházásokat 
mindenképen tilalmazunk; valaki ez ellen vétend, mint

1) Lányi K. Egy túrt. I. 416. 1. — 2) M. Sion I. IV. füzet 4. sz. 
256. 257. 1. A  3) Lányi K. E. tort. I. 416. 1.



38

anyasértő, ha pap hivatalát veszitendi, ha világi az egy
ház közösségéből kizáratik. Erre felkeltek a magyar ki
rály követei és igy nyilatkoztatták ki a pápa előtt urok- 
nak üzenetét: kijelentjük nektek tisztelendő Atya ! hogy 
Isten törvényének alávetvén magunkat, eszerint Nektek 
szolgálni készek vagyunk; ennélfogva az őseinktől 
reánk hagyott s eddigien gyakorlott püspöki beruhá
zásról a ti intéstek után lemondunk s ha eddig a főpapi 
választásokban valami kánonellenes dolog történt volna 
is, —  ilyentől Isten segedelmével jövendőre óvakodni 
fogunk.

Mindennek daczára sok visszaélés történt, a min a 
r. pápák az úgynevezett reservátiók1) által kívántak se
gíteni, melyek által minthogy sok püspökválasztást meg
semmisítettek, a r. pápák úgy tűntek fel, mintha kizáró
lagos joggal nevezték volna ki a püspököket, pedig de 
jure egyátalában a választások a r. pápákra nem voltak 
átruházva. Midőn pedig a szerencsétlen szakadás alatt 
1383— 1417 három pápa is fellépett és mindegyik saját 
pártja érdekében nevezett püspököket: királyaink neve
zetesen Zsigmond a constanczi zsinatban 1414— 1418 
az egyházi főpapi javadalmakra a kinevezést vissza kö
vetelte, tanúságául annak, hogy más püspöki kinevezést 
jogtalannak tartott. Méltán is mert hat év alatt 1402—  
1408-ig a kalocsai érseki székre hét egyén volt kine
vezve. Ezen szabálytalan kinevezéseknél fogva történt 
1417-ben hogy Veszprémnek nem lévén törvényes fő
pásztora, a káptalan két harmadnál nagyobb többsége, 
Sz.-Katalin utánni pénteken meghozatta a harangokat, és

1) Lányi K. 1. 421. 1.
3
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sz. György basilikájában összegyűlvén, egyházuknak több 
törvénytelen birtokos kezei alatt történt kifosztását szeni- 
űgyre vette, és noha a főpapi választás joga régen kira
gadtatott kezeikből, mégis püspökül megválasztották: 
Eozgonyi Péter d ö m ö s i  prépostot és veszprémi kano
nokot. A király azonban megtagadta beegyezését, ki a 
constanczi zsinaton tudósittatott e választásról. Az elő
adottakból kitűnik, hogy a dömösi prépostot is először a 
káptalan választotta a király beegyezésével, Zsigmond 
óta pedig királyaink nevezték ki, mint ez bővebben egy 
más választásból is ki fog tűnni.



Országos vita a dömösi prépost válasz
tása felett.

Nevezetesebb volt ennél azon országos vita, mely a 
dömösi prépost miatt Y. Miklós r. pápa és Hunyady Já
nos Magyarország kormányzója között keletkezett. Y. 
Miklós r. pápa 1449-ben a dömösi prépostságot, melyet 
Zsigmond király kérelniére IV. Jenő r. pápa szerzetesi 
apátsággá változtatott és az olajfák hegyi —  olivetán 
—  apátnak s társainak adott, ezek mindazonáltal rövid 
idő mnlva ezt üresen és sokat sanyargatva elhagyták, 
mint ezt az egykorú Ivanics Pál, Vitéz János levőinek 
rendezője Sehvandnernél állítja,1) pálosrendi priorátussá 
változtatta át, és Laurentii de Capus, szerzetes nevéről 
Bálintnak, sz. Pál első remete szerzetbeli papnak, ki
sebb poonitentiáriusának és pápai káplánnak, mint pri
ornak adományozta, minden hatóság alól felmentette, 
közvetlenül a pápának rendelte alá, az országos taná
csot pedig felszólította, hogy ezen Bálintot védelmezze. 
1449 és 1450-ben Budán országos tanácsközmányok 
tartatván maga Hunyady elnökölt. A hazának pénzre 
lévén szüksége január 29. 1450. maga irt a r. pápának:

9. §.

1) Scrip! or. lier. Hungar. II. 77. pag. v. ü. M. Sion I. köt. VI. fiiz. 
421. 1. a Hullásokról.

3*
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engedné meg, hogy azon magyarok, kik sz. István sírjá
hoz Sz.-Fehérvárra, és sz. Lászlóhoz N.-Váradra zarán
dokolnak, csak úgy részesüljenek a búcsúban mintha Ró
mába mentek volna; és azon áldozatok, melyek ezen 
alkalommal tétetnek, fordittassanak a haza oltárára1)

Ezen országos tanácskozmányok befejezte előtt or
szággyűlés hirdettetett Pestre. E között Hunyady távol 
lóvén Bálint, ki a pápa által engedélyezett búcsút illető 
Brevét hozta, még az országgyűlés előtt nagy vitára és 
országos ellenszegülésre nyújtott alkalmat. V. Miklós 
pápa ugyanis Bálintot a sz. Pál remete szerzetesét 
nevezte ki dömösi priornak. Az országgyűlést megelőző 
tanácskozmány és Hunyadi pedig Istvánt esztergomi ka
nokot, királyi cancellárt, sz.-tamási prépostot utóbb 
olvasó kanonokot, az ország protonotáriusát nevez
ték ki dömösi prépostnak. Ez magát azonnal ennek 
birtokába be is helyezte, jövedelmeit mindazonáltal a bu
dai királyi kápolna számára kezelte. Ezen Istvánt Frak- 
nói Vilmos2) következőkép jellemzi : „István mester Vi
téznek több éven át a közszolgálatban társa volt. Ő is 
Zsigmond végső éveiben nyert alkalmazást a királyi iro
dában, és uralkodóját külföldi útjaiban kísérte. Ugylát- 
szik élelmes ember volt, a ki állását jól tudta értékesí
teni. Több egyházi javadalmat szerzett magának. 1140 
váczi őrkanonok és egyúttal n.-váradi kanonok volt. 
Albert király halála után Erzsébethez csatlakozott. Es 
csak hamar megjutalmazva látta e lépést. A királyné több 
pestmegyei birtokrészt adományozott neki. Midőn utóbb 
Ulászló lett Magyarországban a helyezet urává, István 
mester talált módot, hogy hozzá pártolva kegyeit mcg-

1) Joann, de Zredna Epist. L. Schwandtner. II. d. ü'J. 1. — -J) Vi
tei János elete. 04. lap.



nyerje. Vitéz szolgált bizonyára közvetítő gyanánt. És 
nem sokára István mestert az esztergomi sz. Tamásról 
czimzett prépostság birtokában találjuk. Főjegyzői hiva
talát megtartotta. Az Erzsébet királynétól nyert adomány 
levelek megerősítését kieszközölte. Sőt a dömösi prépost- 
ságot is elnyerte.“

Bálint ki Dömösön uj szerzetet kívánt, alapítani, 
kineveztetésót a még össze nem ült országgyűlés előtt 
fenhangon követelte, de a tanácskozmány megmaradván 
jogai mellett Bálintot felszólította, miszerint a haza sza
badságával ellenkező kineveztetésével hagyjon fel. Bálint 
fel nem hagyott, sőt a római Cnriánál egy uj oklevelet 
eszközölt ki, mely szerint Istvánt mint ki a dömösi pré- 
postságot törvénytelenül foglalta el, fenyíték alá veti és 
azt neki átadni nem akarván ellene: processus et sen- 
entias fulminari procuraverat; azaz : kiközösítéssel fenye
gette. Az uj oklevél egyszerre jött meg a fenemlitett 
búcsú engedélylyel, mi miatt igen nagy fokra hágott az 
ingerültség, mit Hunyadi csak az által mérsékelhetett, 
hogy az országgyűlésre utasított, mely júniusban volt 
megnyitandó. Az országgyűlés alatt magának Hunyadinak 
is szemére hányták, hogy engedékenysége nevelte Bálint 
vakmerőségét. A budai kolostor Sz. Pál remete szerze
tesei is kérdőre vonattak, miszerint feleljenek társuk cse
lekedetéről, Bálintot azzal fenyegetvén, hogy makacssága 
miatt a hazából kivetik. A római pápának is írtak, mind 
a rendek mind Hunyady, mi szép tanúsága a nemzet jo
gai erélyes feutartásának és függetlenségének.

Hunyadi igy ir a r. pápának 1450. 11-dik júniusban : 
Midőn más az országot illető gondok foglalnák el elmé
met, szokatlan és kedvetlen dolog lepő meg, mely mind
nyájunkat megrezzente. A dömösi prépostság és az, mit



Szentséged e végett Bálint gyóntató mellett tett, van 
kérdésben. Az elmék e honban már annyira fel vannak 
ingerelve, bogy lecsendesitésöket reményleni teljességgel 
nem lehet. Még engem is megtámadtak, az ország ősi 
jogainak védelmében hanyagsággal vádoltak, és kénytelen 
is vagyok őszintén elismerni, hogy·múlt évi gyűlésünkben 
midőn legelőször fordult meg ezen tárgy előttünk a Szent
séged előtti tiszteletből, Bálint személye tekintetéből kí
vánságát erővel ellenezni elmulattam, bár az egész or
szág ellene volt. Valóban már akkor felkeli ott volna neki 
szándékával hagyni, a dolog menetelét látván ; most én 
sem merem pártját fogni az ország szabadalmai és az 
oly nyilván kijelentett kívánság ellen. Hazám jogait és 
a Szentszék tekintetét egyiránt szemem előtt tartva, kény
telen vagyok Szentségedet kérni, előtte tulajdon nyugo
dalmam tekintetéből is esedezni ne erőltesse o dolgot 
tovább, sőt inkább intézze azt az ország közóhajtása szerint 
megerősítvén eddig tett lépéseinket. így Bálint is jobban 
fog gondoskodni, mind magáról, mind a vallásról; itt 
azon kívül is útja már egészen el van vágva.1)

Az ország rendei pedig 1450. 12. júniusban igy 
írtak a pápának: Szükség kényszerít bennünket megszó
lalásra, s a dolog természete parancsol nyiltszivüséget. 
Hazánknak százados gyakorlat által szentesített ősi sza
badsága van kérdés a la t t ; emellett szabadabban felszó
lalni nem szégyen nem kárhoztatható, hanem kötelesség. 
Mit végzett közönségünk a dömösi prépostság iránt, fogja 
tudni Szentséged kormányzónk leveléből. Az olivet hegyi 
szerzetesek eltávozása után, nehogy az említett prépost
ság jövedelmei mások által bitoroltassanak, azt régi ala-

1) Joh. de Zreilna Epist. LVIII. Schwandiii-rnál. II. d. 75. 1.
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pitványával megegyező állapotba kívántuk helyezni; és 
azért, egy jövedelem nélküli királyi kápolnával összekötve, 
István esztergomi sz. Tamás prépostja és ország itélő- 
mestere kezére bíztuk, kit alkalmasnak vélénk azon in
tézet. kormányára s dolgai helyreállítására. Ez által va
lóban mitsem tevénk a Szentszék ellen, mitsem a min
ket illető jogokon túl. Mindemellett Szentséged mint ér
tettük ezen haszonvételt sz. Pál remete szerzetének akar
ván tulajdonítani, Bálintot, kisebb gyóntatói egyikét aján
dékozta meg azzal. Erről szóló bulláját Szentségednek 
előadta ő még ezelőtt esztendővel tartott gyűlésünkben ; 
de remény Ivén, hogy Szentséged már előbb tett intéze
tünket, és a dolog valóságos állását tudva azt nem tette, 
és ezen prépostságot, melynek kormánya kegyességen kí
vül férfias erőt is kíván, egy ily gyenge kezekre nem 
juttatta volna, Szentséged előtt fiúi alázattal irt leve
lünkben világosítottuk fel a dolog állását, Bálintot pe
dig barátságosan szólítottuk fel, ne csonkítaná hazánk 
ősi szabadalmait. De íme óhajtásaink teljesítése helyett 
sérelmes Ítéletek és egyházi fenyítékek szórattak ezen 
haszonvétel ügyében : ő a ezélra vezető intézetek 
megvetésével erővel kíván bennünket arra szorítani, mit 
megfontolással tagadtunk meg. Kegyeségünkkel, hitünk
kel és alázatosságunkkal, nem érdemeltük meg ez újsá
got. Eddig sem kell vala ezt elszenvednünk, de már most 
sz. jogaink, koronánk és tulajdon magunk megvetését 
tovább tűrnünk nem szabad. Ősi szokásaink, élő törvénye
ink, elmellőzóso, szabadságaink elnyomása keményebb lé
péseket követelnek. Azonban szükségesnek látók még előbb 
panaszainkat Szentséged eleibe terjeszteni, országunknak 
az egyházi haszonvételekben szabad adománybeli jogait, 
mely emberi emlékezetet meghaladó időtől fogva tisztelt
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törvényeken alapul, változhatatlan és szoros megtartással 
örcgbedett gyakorlaton fenekük, felfejteni. Szentséged 
atyáskodó gondoskodásától egész bizodalommal várjuk, 
hogy kérésünk az ítéletek, fenyítékek megsemmisítése 
iránt nem lesz sikertelen ; midőn nem valamely magá
nyos személy, hanem egész ország jogairól van szó. Ha 
mindemellett is esedezéstink elmellőztetnék, fiúi tisztelet
tel, de őszintén előre kényteleneknek érezzük magunkat 
kijelenteni, hogy Bálint képzelt jogait keresheti ugyan, 
de soha el nem érendi; inkább ellenséget türünk el ke
belünkben, mint ily barátot. Elhatározásunk köz, akara
tunk változhatatlan, hogy ott végződjék országunk határa 
hol ősi szabadságunk megszakad. Ha szentséged a hü 
és engedelmes Magyarhont bátorságban akarja megtartani, 
úgy tartsa azt meg szabadságában is.1)

írtak ezenkívül a bibornokok testületének2); Miklós 
dékánnak, ki Kómában követ v o lt; Írtak magának Bálint 
gyóutatónak is. Az elsőnek Írván csodálkoznak, hogy 
ámbár sokszor kitették életüket veszélynek, szabadságaik 
fentartásaért, mégis ilyenfóle ügyekkel háborgattalak ; 
kérik a bibornokokat; vetnék közbe magukat a Szent
széknél, mert nincs hatalmukban kegyúri jogaikról le
mondani, melyet utódaikra, kívánnak sérthetetlenül hagyni. 
Ok hívek a Szentszékhez ; minek tehát őket kényszerí
teni, hogy védelmükre fegyvert ragadjanak ?

Miklós dékánnak maga Hunyadi adta elő: hogy a 
fenyítékek miatt az országgyűlés dühbe jö tt; mert a 
méltatlankodást igen fájlalta a nemzet; kéri hogy húz
zák vissza a fenyítékeket; a római pápa világosittassék

1) Joh. de Zredna. Epist. LVIII. Schwantnernál II. d. 77. 1. — 2) 
Pest. 1450. jnn. 12. Joh. de Zredna. Epist. LIX. Schwandnernál II. d. 
80. lap.
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fel, Bálint pedig hagyjon fel törekvéseivel, mert gyiilöl- 
ségnél egyebet nyerni nem fog ; és ha István esztergomi 
kanonok nem is lesz dömösi prépost; Bálint annál 
kevésbé tarthat hozzá reményt. —  Előszólittattak a bu
dai hires sz. Lőrinczről nevezett kolostor sz. Pál szerze
tesei is, kik minthogy a haza szabadságának megsérté
séről vádoltattak, ők pedig nyíltan bizonyították ártat
lanságukat sokan felkiáltottak; hogy egyedül e végett 
már megérdemli Bálint, hogy száműzessék.1)

Bálintnak is irt Hunyadi és tudtára adta: minthogy 
a kedélyeket igen felháborította, és sem a budai kolos
tor sz. Pál remetéinek, sem főnöküknek, sem társaiknak 
az egész ügyben semmi közök nem v o lt: czélt érni nem 
fog ; és az egész haragnak súlya csakis az ő fejére száll2) 
Bálint atya utóbb Mátyás király kegyelméből a sz. Be- 
nedek-rend bakonybéli apátságát nyerte el.3)

1) Buda 1450. 16. Junii. Joh. de Zredna, Epist. LXIV. Schwandner- 
nál II. d. 86. 1. — 2) 1450. 16. Junii. LXVI. 87. 1. — 3) Vitéz János
élete. 1879. 67. 1.



— 42

1 0 . §.

A prépostság a nyitrai püspökséggel 
egyesittetik.

Ezekután a dömösi prépostság· sorsáról még azt, tud
juk, hogy a nyitrai püspökséggel egyesittetett, jegyzeteim 
után 1504. tehát Ulászló alatt.1) —  1518 tehát II. 
Lajos király alatt a tolnai országgyűlés 16. artic: A dö
mösi prépostság a tanácsosok és ülnökök által vizsgál
tassák meg: valljon, mely okoknál fogva egyesittetett a 
nyitrai püspökséggel ? —  Ami azután az Isten dicsősé
gére és az egyház díszére hasznosnak fog találtatni az 
végeztessék.2)

Hevenesi kéziratai között is olvasható azon okmány 
mely 1520 a dömösi prépostságnak a nyitrai püspökség
bei bekebelezése felett a sz. bencdeki apátság által ki
adatott. E szerint előtte Lendvay Mátyás és Sárospatak)' 
Sebestyén nyitrai kanonokok Podmanye István, nyitrai 
püspök nevében előterjesztik Tamás esztergomi érsek 
levelét, melyben közhírré teszi Ulászló király decretumát: 
„nehogy a nyitrai egyház jövedelmeiben mogcsonkittassék 
patronatusi jogánál fogva a sz. Margitról nevezett dö-

1) Fuxhotfer. 1. 99. pag. — 2) Oorp. Juris. Bácsi diéta Art. 1<.



mösi prépostságot a nyitrai püspökséggel egyesíti, hoz
zácsatolja és kebelezi.

Ugyanezen okmány szerint Pollheim utolsó valódi 
dömösi prépost 1520. sz. Filep s Jakab apóst, napjain 
áttétetett a bécsi püspökségre. Tehát II. Lajos alatt szűnt 
meg a dömösi prépostság önálló javadalom lenni.1)

1) Μ. M. SS. Hevenes. Tom. XL. 360. pag.

— 43 —
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11. §.

A dömösi urbárium.
Leírom azon urbáriumot is, melyet ugyan csak He- 

venesi kéziratai között alkalmasint 15fiO-ról találtam, 
mely évet az előtte álló okmány jelel ki. E szerint Ho
rnoson voltak kertek —  most is igy neveztetnek — 
melyek gyümölcseit a „Dominus Reverendissimus“ tehát 
a nyitrai püspök kapta. Volt censualis jobbágya: 15. 
—  Szabad: 9. —  Ezen kiviil szénája, gabonája, az 
úgynevezett allodiaturán. Mennyi ? Nincs meg írva.

Hozzá tartozott Tolmács is. I tt volt censualis job
bágya : 12. —  Szabad : 9. —  Ezen kiviil az egy fo
rinton alóli birság, a széna és gabona az allodiaturán 
az övé volt. I tt a jobbágyok nevei is leiratnak, össze
sen: 6. — A pusztán: 3 .— Házas zsellér 4. —  Ezek 
ha egész telkesek voltak sz. Györgyre tartoztak adni: 
32 dénárt; ezen kiviil 2. n. szombati mérő búzát, és 
2 m. zabot.

Hozzá tartozott Zsitvatő is. Itt réve volt (most is 
van rév) a Dunán. Ezenkívül 1 írton alól a birság is 
ötét illette.

Serked, —  most Serke —  itt volt censualis jobbá
gya : 9. —  Sertései, de ezek a káplányokat illették, — 
tehát voltak Dömösön ezen időszak alatt káplánok is.
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A — mortuarum piscinarum —  azaz : elhagyott haltar
tók helyei; valamint a kifogott ha lak ; a szénások a 
püspököt illették. A Zsitvában most is fognak és pedig 
sok h a la t; mellette most is vannak rétek.

Körtvélytő ; talán a Tisza mellett. Itt volt négy 
jobbágya. A tartozások — census —  az ajándékok ; —  
a sertések, és egy írton alól a bírságok a püspököt il
lették. I tt voltak halastavai is. A bitang marhákat, ga
bonát, bort a méhek dézsmáját ő kapta.

Biker — talán Bikkes —· közel Zsitvatőhöz. Itt is 
gabona —  és bor dézsma a nyitrai püspöké volt.1)

1) M. M. SS. Hevcnes. Tom. LXV. 121. pag.
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12 . § .

A prépostok.
Nem érdektelen tudni azon dömösi prépostok neveit 

sem, kiket fellelni lehetett.
1138. Saul volt az első prépost, mert az alapító 

oklevélben ez neveztetik meg.
1156. Mackarius. —  Fej er C. D. III. tom. 143. pag.
1236. Jób volt dékán, mert három ekeföldet visz- 

sza szerez. Monument. Eecl. Strig. I. 317. pag.
1264. Sol; mert ő és fivére Ochus, Dienes főispán

nak 13 márkát fizetnek le, egy harmadik fivérük : Ta
más számára, ki kalocsai érsek volt. Monurn. I. 505. pag.

1280. Sol volt a dömösi prépost, mert az eszter
gomi káptalan közte és Vid comes között esküvel — 
sacramentali compositione — tett egyességről tesz bi
zonyságot. Fejei-. C. D. tom. VII. —  vol. 4. —  
pag. 184.

1285. Sol maradt, mert ez évben Szobon comes 
Vid-től egy eke-földet visszaszerzett. Fejér. tom. V. — 
vof. 3. —  pag. 49.

1285. Máté volt az éneklő; Gyula az őrkanonok Ifö- 
mösön : Ugyanott, pag. 193.

1298. A marosi halászatot a király visszaadja a
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dömösi prépostnak Főjél·. C. D. tom. VI. vol. 2. — 
pair. 127.

1309. Ismét Sol a prépost. —  Theiner. I. 428.
1325. Simon. —- Ugyanott, pag. 504.
1345. Márton. — Fejér. C. D. tom. VIII. —  vol. 

3. — pag. 362.
1351. Márton ismét a prépost, egyszersmind pozso

nyi nagy-prépost és vicarius generalis. -— L. Pozsony v. 
rendezetlen irat. Knanz N.-nál.

1370. Cató a prépost. —  Katona : tóm. 10 pag. 
448·. 456.

1373. Jósef, ki egy kiközösítésnél mint taun volt 
jelen. — Baer. Sect. 3. §. pag. 13.

1379. Pál, ki az esztergomi káptalan dezmáiban
tanú.

1392. Péter, István fia, az előtt dömösi prépost, 
esztergomi kanonok, és a Sz.-Mária oltár főnöke, a Vi- 
segrád átellonében lévő marosi fürdők két részét és ottani 
két ház után hét frt. bért ezen oltárnak adományozza 
oly feltétel alatt, hogy előtte éjjel-nappal lámpa égjen- 
— M. Sión. 1865 év III. fűz oetb. —  740. pag.

1417. Rozgonyi Péter, egyszersmind veszprémi ka
nonok. Lányi Egyh. tör. I. 421. 1.

1450. István esztergomi kanonok lett a dömösi pré
post. — L. felyebb. —

1484. István, ki Mátyás király előtt panaszkodik Gres- 
selt ellen. —  Hunyadiak kora V. köt. —  297. L.

1498. Polliiéiul Bernárdt, utóbb bécsi püspök volt 
a dömösi prépost, ki Esztergomban eltiltatik a bormé
réstől, — Ulászló II. 24.

1498. Ugyan az ötven lovagot állít. Uladisl. Art. 20
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1504. A nyitrai püspökséggel egyesittetik. — 
Mint fentebb.

1518. A tolnai országgyűlés felette vizsgálatot rendel.
1520. Pollheim utolsó dömösi prépost bécsi püs

pökké lett.
1400. XI. Bonifácz által az esztergomi érsek alá 

rendeltetik ; tehát valamikor nem volt alárendeltje. —  
Péterffy. tom. II. pag. 288. 290.

1504-től. A nyitrai püspökök lettek egyszersmind dö
mösi prépostok ; most mások viselik e cziinet.

Mikor lett a dömösi prépostság épülete lerombolva, 
világos adat hiányában szabatosan meghatározni nem lehet. 
Igen valószinti, hogy I. Leopold alatt, midőn hazánk a 
török iga alól felszabadittatott Visegráddal együtt Döinös 
is leromboltatott. Az Esztergomi-Újság 1864. óv 40. 41. 
sz. sz. Dömös lerombolását 1702. évre teszi. Annyi igaz 
hogy a prépostság romjai között és mellette I. Leopold 
ezüst kis pénze nagy számmal találtatott. Olyan értelem
ben mint a várak szét nem bontatott, mert még a mnlt 
században romjai közt ajtatoskodtak a dömösi hívek, mi
dőn benne isteni szolgálat is végeztetett; hanem idősza- 
konkint ntcsinálásra és épületekre hordatott szót. Most 
már csak egy csekély fal-rom hirdeti, hogy erős épü
let volt.
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13. §.
A dömösi plébánia.

. 1733. előtt Döinösön plébánia nem volt; mert ezen 
év előtt fiók-egyháza volt Visegrádnak;') hanem temp
lom volt, mert, mint már emlitém, még Tar László ide
jében, ki 1736. kezdett Dömösön mint plébános működni, 
fenállott a kevés hívek számára elegendő térségü a 
régi prépostság romjai között létező templom, valószínű
leg nem újonnan a romokból felépítve, mint ez a visita- 
tiókban érintetik —  o ruderibus vetustis constructa —  
hanem a fonmaradt romokból templommá átalakítva s ki
javítva, mert azon esetben mai nap is fenállana; mi ok 
is lett volna az uj templomot szétbontani, melyet a hely
nek kegyeletessége és szépsége is védeni látszott? Még 
Andrássy Antal idejében, ki Dömösön 1774-től volt plé
bános, sokan éltek azok közöl kik ezen templomban ájta- 
toskodtak és ministráltak.2)

Dömöst monyorókereki gróf Erdődi László Ádám, 
nyitrai püspök, dömösi prépost, varasdi főispán, v t, 
tanácsos és udvari cancellár 1733. emelte p’e V: 
egyetértve a pilis-maróthi pálosokkal, kik ezen 
P.-Maróthon földesurak lévén, és mint fiók-egyház kóvAb 
Dömöshez tartozván, a kiadott alapitó okmányt aláírtak;

1.) Alapító okmány. 1788. Visít. 12. §. — 2.) Visít. 1797. §. 18. pag. 5U
4
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mindazt, mit ennek értelme szerint Maróth a dömösi 
plébániának adni tartozott 1736 márt. 26-án a sodecima 
kivételével, helybenhagyták, és b. emlékezetű alapító Er- 
dődi nyitrai püspöknek segédkezet nyújtani ígérkeztek. 
Ezen okmányt 1736 aláírták: Ladislaus Adamus C. Er- 
dődi, Eppus Nitriensis et Frater Gregorius Fierendroth. 
ord. 1. Pauli s. Eremitae Prov. Hungr. Provinciális.

Dömösnek plébániává tételére ezen okmány szerint 
alkalmul ezek szolgáltak. A b. emlékezetű püspök meg
győződvén miszerint illő, hogy az általa egynéhány évvel 
visszaszerzett dömösi prépostság javadalmában a hívek 
lelkiképen is elláttassanak; de a híveknek hozzá nyújtott 
könyörgésének, lelkiismeretének és mindazok sürgető szük
ségének is eleget kívánván tenni, kik akár gyermek,- 
akár öreg-koruk, néha pedig vizáradások miatt isteni 
szolgálaton meg nem jelenhetnek: elhatározta magát Dömö- 
sön plébániát alapítani és templomot építeni. Hivatkozik 
az 1733. márt. 17. kelt kir. parancsra is, mely szerint, 
minden földesül' tartozik helységében, ha csak ' lehet, 
templomot építeni. Értekezett Rósa Ferenczozel, a pálo
sok provinczálisával is, ki a plébános jövendő ellátása 
és részükről, mint p.-Maróth birtokosaitól tett ajánlatok 
miatt, őt nyitrai várában felkereste; végre Spáczay Pál. 
ekkor esztergomi vicarinslioz, Almásy Forenczet mint meg
hatalmazottját ugyancsak 1733. kiküldötte a végre, hogy 
ez Maróth és Dömös híveivel értekezzék, tekintélyénél 
fogva a plébániát helyben hagyja, jövedelmeit megala
pítsa, és Aerspei'ger Ferenczet mint bemutatottat első 
plébánosnak kinevezze. Az aláirt évből és nevekből az is 
kiviláglik, hogy ezen okmány bárom évvel később kelt, 
mint a plébánia felállittatott. Ezen idő alatt Rósa Feren
czet, Fierendroth Gergely váltotta fel: Aersporgor mint



Verebélyre költözött cnilíttetík; sót Ipolyi Gáspár is, ki 
második plébános volt Dömösön, mint más plébániára át
tett neveztetik; mi mind könnyen magyarázatot nyer, mi
ntán a plébánia az oklevél kiadásánál három évvel elébb 
alapittatott.

A mostani templomot, mely a régi prépostság kövei
ből van építve 1733-ban kezdtek építeni; de csak 
1743 végeztetettbe, és ez év deczembor 4. sz. Borbála nap
ján Rankovics György köbölkuti plébános és esztergomi 
kerület esperese által, Abranovics István, doroghi plé
bános segédlete mellett bonedicáltatott: tehát nem 1747, 
mint ez a visitatiókban Írva van. A legrégiebb anya
könyvek ekkor köttetvén be nem hihetem, hogy ezek első 
lapja, hol feljegyezve találtam, hibás adattal kezdettek 
volna meg. ') Ezen idő alatt a régi klastrom romjai kö
zött létező templomban végeztetett az isteni szolgálat, 
melyet Nostráról P.-Maróthra, és innét Dömösre átjött 
pálosok tartogattak fen. Ok 1711 fogva Dömösön többe
ket kereszteltek; 1714 összeadtak; és 1717-től temettek, 
mint ezt ezen kor anyakönyvei hitelesen tanúsítják. Ezek
ben fordulnak elő licentiátusok is kik segítettek, neveze
tesen bizonyos Urbano vies György. Tornya a templomnak 
1756 visitatio szerint kőből volt boltra; most fából van, 
magasabbra emelve; 13 öl magas, fenn négy nagy ab
lakra. A templom belől 13 ‘/2 öl hosszú; öt széles; ösz- 
szosen hét ablakkal ellátva, boltra; a sekrestye szintén 
boltozat alatt van.

Ezen időben három oltára v o lt: a főoltár sz. István 
király, balfélen sz. Eorencz, jobbfélen .a b. sz. Mária tisz
teletére emelve. A gyóntatószék a bal oltár előtt volt el

lj 1711. Hiivítkömv rlőtti lap.
4*



helyezve. A. szószék melyet még 1736 Terlandy nyitrai 
vicarius generalis két száz írtért fából csináltatott, és pe
dig a prépostsági templom számára, ezen templomba át
helyeztetett. Tar 1756 dömösi plébános réginek nevezi. —  
1790 a nagy-oltárt Vilt József ekkor esztergomi kanonok 
és n. szombati belynök, később győri püspök 350 frtért 
egészen megújította. A kis oltár azon szép szűz Margit 
képét, melyet ma is itt találunk 1806. Arady esztergomi kano
nok és felszentelt püspök készíttette. Harangja eleinte 
kettő volt sz. József 39 kg. és sz. Urbán 28 kg. 
Ezeket a reformátusokkal együtt használták azon oknál 
fogva, mert ezen harangok felállítására szükséges fát a 
katolikusokkal együtt vágták, hordták, és kézi munkát 
ők is adtak. A tolerantia előtt mindazonáltal csak akkor 
éltek ezen harangokkal, midőn őket a kath. pap temette.1) 
1823. 24. novemberi tűz alkalmával a harangok részint meg
romlottak, részint pedig lehullottak; tűz után egy harang 
sz. Flórián, 179 kg. újra öntetett; a sz. István, 
mely 1805-ben öntetett, épségben maradván újra feltéte
te tt; nyom: 309 kg. A lélek-liarang 51 kg. volt; 
készült 1822-ben. Ez 1865. jan. 5-án megrepedt, s újra 
öntetvén most: 23 kg. nyom; került: 44 fba 60 kr. —  
1844 szereztetett a nagy-harang; nyom: 520 kg. A kegy- 
uraság, a hívek,· és reformátusokká! 672 fr. o. p. ön
tették. Felszentelve a sz. Háromság tiszteletére van. Hat 
változatú orgonája a templomnak volt kezdetétől fogva. — 
Belső szervezete nem volt értékes. —  1744. Gustinyi 
nyitrai püspöktől ajándékban egy ezüst kelyhet kapott. 
Gr. Eszterházy Imre nyitrai püspöktől pedig 1745 egy 
ezüst kereszttel ajándékoztatott meg.— 1810 mind a ket
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tőt elvették s adtak helyette kötelezvényt. Jelenleg a 
kincstárból 148 fr. 88 kr. tőke után kap a templom 
évenkint 1 fr. 80 krt.

Ugyancsak 1743-ban és pedig ugyanazok által benedi- 
cáltatott a községen kiviil lévő kis kápolna „Mindenszen
tek“ tiszteletére, kik által benedicáltatott a templom. Épí
tette Béres András dömösi lakos és bíró. A képe azóta 
a b. sz. Mária képével váltatott fel. A régi kép a tem
plomban függ.

1740. január 14. a plébánoshoz jővén Dömös hely
ség öreg bírája Béres András, Ország István, Horváth 
István, Kecskés János, hogy az Isten a dögletességtől 
megtartaná a helységet fogadást tettek, hogy szombat 
napot megtartanák; minden munkától magokat mogtartóz- 
tatván.“ 1) Ebből látható mi végett építtetett a kápolna.

Ezen kápolna mellett hajdan egy remete is lakott. 
Neve Kiss János volt. Ez nem mint csavargó koldus, 
hanem az érsek által kiadott szabályok szerint élt 1751. 
és állandóan Dömösön tartózkodott.2) Nem messze a klas- 
trom romjaitól lévén ezen kápolna, ezek között tartóz
kodott.

1767. november 13. volt Dömösön kalvaria is, mely 
Nagy István dömösi ispán, Sztancsik Jakab, akkori egy- 
házfi, adakozásaikból, és a bírák által behajtott bírságok
ból -- 5 fból; a latrokra külön 8 fból összesen =  14 
ftból állíttatott fel azon helyen, mely ma szőlővel beül
tetve kálváriának neveztetik.1)

Azon időtől fogva, midőn a dömösi prépostságot a 
nyitrai püspökséggel egyesítették, a kegyur a nyiirai V 
pük lett, mint ez az első plébános Aerspergernek kineve

1) A legrégibb anyakönyv. 1. lapja. 2.) Visit. 1783. 3) 1711. anya- 
könyv, 1. lap.



zése alkalmával, az alapító oklevélből kitűnik. —  1779-ben 
azonban a dömösi kegyuraság megváltozott. Mária Teré
zia1) ugyanis Esztergom érseki megyéből a beszterczeí és 
rozsnyói püspökségeket alapítván, ugyanazon év július 
15-ről kelt adományozó és alapitó okmányaiban nyilvá
nítja: tekintetbe vévón, miszerint a nyitrai egyházi me
gyének 7325 frt jövedelme papnöveldéjében nevelt 30 
kispapra, tanárokra, a budai átalános papnöveldében pe
dig itt létező alapítványai itteni kis papjaira fordittatnak, 
ezen növendékek száma azonban a nyitrai püspökség éven- 
kinti szükségleteit ki nem elégíti, mert hozzá az eszter
gomi érseki megye szétdarabolása következtében 13 plé
bánia is járulván, több papra van szüksége, mint a mennyi 
óvenkint a növeldékből kikerül; továbbá minthogy az 
esztergomi főkáptalan egyénei által élvezett archi-diaco- 
nusi jövedelmek, említett szétdarabolás által a rosnyói és 
beszterczeí káptalanra ruliáztattak: ezek következtében, a 
dömösi prépostság, mely eddig a nyitrai püspökséghez tarto
zott, az elvesztett esztergomi archi-diaconusi jövedelmek pót
lásául, minden hozzá tartozó birtokaival, jövedelmeivel, és 
hasznaival az esztergomi főkáptalannak adományoztatott 
azon feltétel alatt: hogy a dömösi prépostság jövedelméből, 
azon növendék papokon kívül, kik a nyitrai alapítványokból 
az átalános budai papnöveldében neveltettek ugyanezen pap
nő veidében még három kis pap neveltessék, élelemmel, ruhá
zattal, és más szükségesekkel elláttassék; mi pedig ebből fen- 
marad, az esztergomi főkáptalan archi-diaconusai között, 
gróf Battyáni akkori prímás s cardinalis, határozata 
szerint szétosztassék. — Végtére minthogy a dömösi pré
postság, nem mint püspöki jövedelem, hanem mint ájta- 
tos növcldei alapítvány és kárpótlás tekintendő: felében

1) Az eszterg· főkápt. okmány tára 1871. 56. sz. 00. 1.



a plébánosok segélyezésére, felében az. erődítésekre fordit- 
tatni szokott 20 % alól, liasonlóképen más papnöveldék 
és alapítványokhoz képest, felmentessék.

Ezen idő alatt tehát az esztergomi főkáptalan Archi- 
Diaeomisai gyakorolták a kegyúri jogokat.

Ezért van 1777. év febr. 17. 18. 19-ről Riclivaldszky 
György átaláuos vicarius körlevelében1) megírva: hogy 
Gustinyi János nyitrai püspök és döinösi prépost halála 
után Brunzvik Mihály visegrádi tiszttartó, mint az akkori 
kir. kamara kiküldöttje, Klastromy András esperes és 
Esztergom kir. város plébánosa, és Ivomáromy János fő
szolgabíró előtt a dömösi prépostság összeiratott és le
foglaltatott.2) 1851. évtől az esztergomi összes főkápta
lan gyakorolja, a kegyúri jogokat.

Ugyan csak ezen 1777. év martius 8-dik napján lé
pett az esztergomi sz. Eerenez-rend zárdájának quardiánja: 
Eogl Ernáiméi, Gfyurkovics András előtt a dömösi plébános
sal szerződősre, mely szerint a sz. telekiek a zárdának 
óvónk int. 10 rénus frtot és a maréthi uradalom erdejéből 
tehát a, pálosokéból —  hat öl fát tartoztak beszolgál
tatni ; épségben hagyatván a dömösi plébánosok stólája, 
a zárda pedig kötőieztotvón a sz. lelöki híveket a lelki
ekben ellátni. Sz. Lélek még 17(>;>. Szent Ilonay vicarius 
által választatván el a csévi plébániától; ezen évben 
csatoltatott a dömösi plébániához; ettől pedig végképen 
1787-ben vált meg; bizonyosan az esztergomi egyházi 
hatóság rendeletéből, az esztergomi sz. Eorencz-rend zárdá
jára Hibáztatván annak minden járandósága és terhei.

A dömösi plébánia alapításakor, Maróth mint flók- 
egyliáz szintén Dömöshöz tartozott, amint ez az alapitó 
oklevélből kitűnik. Andrássy Antal, dömösi plébános, da-

1) 125. pug. 2) — Vi*it. 1707.
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czára a hívek folyamodásának aziránt, hogy ők az anya- 
egyházhoz kívánnak továbbá is tartozni, nem akadályozhatta 
Dömöstől elszakitását, és pedig először állandó káplánsággá 
változtatását, később egészen külön plébániává tett alapit- 
tatását.

Amint ugyanis II. József tolerantialis decretuma 
kihirdettetett, és ez által a reformátusoknak a kath. anya
könyvekbe iktatásuk megszüntetett, azonnal 1787. husvét 
után Maróthra hozták Dienes Sámuel lelkészüket és Buday 
György reetorukat; a hegyen mostanáig használatukban 
lévő templomot lefoglalták, és 1788 a pesti kir. kamara 
igazgatóságától 70 frtért megvették; a kath. iskola ta
nító házát pedig az iskolával együtt reformatus papiakká 
változtatták; ekkép a katholicusok kárpótlás nélkül házuk
tól és iskolájuktól, a plébános jurisdictiójától fosztat
ván meg.

Ilyen körülmények között 1787. 10. juni II. József 
parancsára Kunics Dienes expaulinus keresztnevéről An
tal neveztetett ki Maróthon állandó káplánul, ki Ne- 
deczky Imre esztergomi plébános és Gcrdenich Ignácz 
szolgabiró által azon rendelettel láttatott el, miszerint a 
jövedelem ugyan a plébánost fogja illetni, hanem a lel
kiekben tőle mindenben független lesz. Andrássy dömösi 
plébános, mintegy utódainak tudtára akarván adni, hogy 
P.-Maróth akarata ellen szakittatott el Dömöstől, anya
egyházától, a visitatióba több vádpontot iktatott, mit 
idézni feleslegesnek vélek. —  Kunics Dienest követte: 
Kovacsics sz. benedek-rendü; ezt Hevcle, pálos; ezt is
mét Farkas; ezt végtére Gyöngyössi János, ki Andrássy 
halála tehát 1819. 1. april után p.-maróthi rendes plébá
nossá neveztetett ki; született 1784. márt. 28. pappá
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szent. 1807. szepbr. 6. Maróthra jött 1810. Meghalt 
1870. febr 15.

A döinösi plébániáról azt is érdemesnek találtam 
megemlíteni, miszerint 1757. jun. 18. Szentilonay Jó
zsef n.-szombati vicarius körlevelében elismeri, hogy Dö- 
mös, Visegrád és Esztergom sz. kir. városi plébániák az 
Archi-diaconusok joghatósága alól ki vannak véve, hanem 
a Vicarius hivatala alól, melynek képviselője az esperes, 
semmi esetben sem; valamint hajdan a dömösi prépost 
is nem közvetlen, hanem közvetve az esztergomi érsek 
által volt a római Szentszéknek alárendelve, mint ezt az 
általam már fennidézett Péterffy1) tanúsítja, ki más elő
számlált própostságok között Demest is előhozva mint 
olyant, mely IX. Bonifácz r. pápa bullája által alá van 
rendelve az esztergomi érsek hatóságának, megerősítve 
1404. II. Pius r. pápa által. —  Ugyancsak Péterffytől2) 
tanuljuk hogy II. Ferdinand alatt a dömösi prépost a 
veszprémi püspök alá tartozott; és az érsek által „Venera
bilis Frater“-nek3) czimeztetett.

1) II. tom. 288. 290. pag .— 2)11. tóm. 276, pag. — 3) u. ott· 268. pag.



Ipolyi Gáspár.
A döiuösi plébánosok ezen rendben követték egy

mást: 1. Aersperger Ferenc,/ —  egész 1733 sepbr. 
20-ig. —  2. Ipolyi Gáspár —  1736. ápr. 29. —  3. 
Tar László —· 1761. nov. 28. 4. Borneo vies Ignácz — 
1776. szept. 13. —  5. Veszély Lőrincz —- 1783. január 
20. —  6. gróf Haller Ferenez —  1783. decbr. 31. —
7. Andrássy Antal - -  1819. márt. 31. — 8. Kara Já
nos — 1831. decbr. 4. -— 9. Priczel Márton — 1838. 
ápril 24. —  10. Prisztics Pál — 1846. ápril. 30. —
11. ÖndrejkoTÍes János —  1848. fobrig. — 12. Ismét: 
Prisztics Pál 1853. decbr. 31. — 13. Nedeczky 
Gáspár.

Ezen plébánosok közül különös említést érdemel 
Ipolyi Gáspár, ki Dömösről Muzslára, innét Földvárra 
ment plébánosnak; 1749. esztergomi kanonok és sz. 
györgy-mezei prépost lett. Meghalt 1762. karácson hó 
27-én.1) Arról nevezetes, hogy midőn meghalt meztelen 
testét, derekán, nyakán, karjain és lábszárain vaslánezok- 
kal összebilincselve találták. Ezen lánczokat már életében 
észrevetetett viselni; de szabad mozgásainál fogva nem 
lehetett gyanítani, hogy testének kínzására viselte. Ezen

14. g.

1) Memória Basil. Sírig.
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lánczokat 18(57. szopbr. 24. Esztergomban a könyvtárban ma
gara is láttam; a derekát átövedző négy-öt sor lánez elég 
súlyos s nagyszomü; kéz- s lábfejei felett tenyér-széles 
felnyitható bilincsek voltak; ezekről lábszárain és karjain 
fel egész válláig, válIáiról s nyakáról pedig a mellén és 
hátán vékonyabb lánczok nyúltak le, és érintkeztek egy
mással. A cilicinm egy vékony sodronyból szőtt liálóalaku 
érez-rostozat, mely belülről kiálló tűhegyos végei
vel szúrta testét. Ezen lánczok mellett, van egy nehéz 
selyemből kötött gosztenyeszinü ing is, melyet mint taka
rót a lánczok felett viselt. A ciliciumra is egy színes 
szövet-darab van kötve. A mellén a lánczok két dió-nagy- 
ságu lakattal voltak lezárva.

A dömösi plébánia bírja arczképét is, mely bizonyo
san másolata azon esztergomi nagy képnek, mely a boldo- 
gultat meztelen testtel láncz, s bilincsek között élet
nagyságban, ciliciummal, kis bajuszszal, oldala mellett 
püspök-süveggel ábrázolja. Népi csak kínos vezekléséröl, 
de ó-classicus tudományosságáról is hires volt Ipolyi. 
Jankovics Miklóshoz intézett leveleiben Mathés ötöt közöl. 
E levelek nem csak a klassicus nyelv, hanem annál fogva 
is érdekesek, mert belőlük Barkoczv templom építési ter
veiről és a repülő kompról is értesittetünk. A Barkoczy 
tervezte templomról Írja: hogy ennek végét meg nem 
éri, som szemei szemlélni nem fogják leginkább azért, 
mert egészsége hanyatlik, ereje elhagyja, s lassan köze
ledik a boldogság ama órája, mely a halandók számára 
elszólttá hozni az örök nyugalmat. Utolsó levele 1762. 
nobr. 22 tehát közel halálához van keltezve. Dabam 
Granopoli in organis Caecilianis 22. nvbr 1762.') — 1

1) M. Sion, V. eví'olv. jun. tüzet -132. 1.
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Eltemetve az esztergomi Basilica kryptájában van.— 
Midőn az esztergomi Bakács kápolna mostani helyére 
átépittetett, Ipolyi Gáspár, rákonyi apát, esztergomi ka
nonok hült tetemeinek némely részeit Jordánszky Elek 
és Kratochvila Mihály, esztergomi kanonokok ép állapot
ban találták s 1823. Sz. András hó 16-án a Basilica 
sírboltjába több ezer ember kísérete között átvitették és 
és eltakarították.1) Dömösnek végrendeletében emléket is 
hagyott; mert az esztergomi kerület plébánosai által vég
zendő sz. misékre és az esztergomi iskolás szegény gyer
mekekre alapítványt tévén, ebből a dömösi plébános is 
részesittetik.—  1777. tizenkét misét tartozott elvégezni. 
1861. ez hat misére leszállittatván, csak 2 frt. 78 krban 
részesittetik. A tőkét az esztergomi főkáptalan kezeli. 
Az alapítvány 1767. évről van bejegyezve. 1

1) Maria kegyképei 2. pag.
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15. §.

A dömösi alapítványok.
A fon említett plébánosok alatt több alapítványával 

gyarapodott a dömösi plébánia jövedelme. Ramsovics 
Ignácz 1776. Sepbr 13. ötven ren. frt. alapítványt 
tett 1. sz. misére. Ez 1788 a fundus publicusnak 3V2 
%, 1807 ben a kir. kincstárnak 2% %, 1859. a Fi- 
náncz-directiónak 5 %, végre 1872. az államnak bécsi 
kötvény mellett 16% lehúzással adatott át. Jelenleg a 
plébános 2 fr. 10 kr. húz. a tőke nem fog vissza fizet
tetni.

Nagy István által 1782-ben 50. ren. írtban =  
21 frt, o. p. tett alapítványból húz a plébános évenkint 
1 frt. 5 kr.

Andrássy Antal dömösi plébános 1819. hagyott 
maga után alapítványt tőkében 168 frtot négy sz. mi
sére. —  Ebből húz a plébános évenkint 5 frt. 4 krt; 
a többi szegények, iskola, templom között osztatik szét.

1805. Az esztergomi Arclii-diaconusok: Vancsay 
János, Helmuth Gáspár, keresztszeghi gr. Csáky Miklós 
és Szalay József, alapítványt tettek, Mária Tlierezia és 
Battyány József érsek emlékére a dömösi uradalom ter
hére, melyből részesülnek : a templom, szegények és a 
plébános 24 sz. misére, húz 24 frtot.
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Ugyancsak 1805. Arady esztergomi kanonok ala
pítványt tett 4 sz. misére b. e. Ferencz, Mária Theresia 
hitves társa és Battyány Cardinalis emlékére. Kezeli a 
főkáptalan. —  Rudnay Cardinalis által leszállítva négy 
misére ; 1861-ben pedig kettőre, húz a plébános óvon- 
kint 3 frt. 52 krt.

1821. Ivlnch József uyitrai püspök az ő fáradozása 
által visszaszerzett úgynevezett: arclii-diaconnsi qnarták, 
emlékezetére a főkáptalannál letett 208 frtot ezüstben 
12 misére. A plébános húz 10 frt. 50 krt.

1833. Ungváry József, dercsikai plébános által 
három misére, 84 írtban o. é. tett alapítványból a plé
bános 5 frt. 4 krban részesittetik.

1834. Szloboda Antonia született Lnczenbacher asz- 
szonyság egy fa-keresztre 12 frt. alapítványt tett.

1846. Megholt Jordánszky Elek 20 frt alapítványt 
hagyott, az általa emelt Nép. sz. János szobrára.

1848. A visegrádi út felé helyezett fa-kereszt fon- 
tartására a hívek 4 frt. adakozmánya tőkésittetett.

1853. Prisztics Pál, dömösi plébános maga ntán 
hagyott 100 frt. alapítványt 2 misére. A plébános 6 frt. 
30 krban részesittetik.

1854. Rósa Mihály 1847. meghalt koldns-biró, egy 
sz. misére 21 írtban tett alapítványa helyre állíttatván, 
a plébános 1 frt. 26 krban részesittetik.

1854. Yidovics János, —  néhai dömösi tisztartó 
fia alapítványt tett 92 írtban két misére. A plébános 
részesül 2 frt. 10 krban.

1869. Gajdos József alapítványt tett 20 írtban 
egy misére. A plébános 1 írtban részesül.

1872. Czikora Maria alapítványt tett 100 írtban 
1 misére. A plébános 4 írtban részesül.



1872. Osimár Teréz alapítványt tett 54 írtban 2 
sz. misére. A plébános részesül 3 írt. 24 krban.

1871. Visnyovszky János alapítványt tett 20 írtban 
eg'y misére. A plébános részesül 1 írt. 20 krban.

1873. Zöld Mária özv. Lőrinczué, alapítványt tett 
20 írtban eg'y misére. A plébános 1 írtban részesül.

1874. Priczol Márton alapítványt tett 99 írtban 
egy misére. A plébános 3 írt. 96 krban rész esi tto tik.

1877. Zöld Máriaözv. Véglinó, alapítványt tett 150 
írtban bárom misére. A plébános 5 írt. 67 krban ró- 
szesittetik.

A templom az esztergomi főkáptalan által kezelt 
Hollósy alapból éven kiüt: 73 írtai 85 kral; az alapít
ványokból összesen: 19 írtai 64 kral a szántóföldek ha
szonbéréből 33 írtai segélyeztetek. A könyöradomány 
évcnkint 10— 20 írtig nem hiányzik.

Különös jelenetként tűnhetik fel a figyelő előtt, 
hogy mintegy hagyományszorű folytonosságban, és a plé
bánia alapításától kezdve a jelenig lenyúló szakadatlan 
hajlamban nyilatkozik a nép sorsához mért szegény, de 
önzetlen sz. mise alapitványozás, mit valóban nem csak 
DömöKön, hanem másutt sem szokott elmulasztani a nép 
szegény osztálya. Kn ebből egy következtetést kívánok 
levonni. Az utolsó földműves emberre is jótékony hatás
sal szokott lenni, ha ő nincs egészen absorbeálva övei 
között, hanem jelét adhatja nemesebb részének és hivat- 
kozhatik azokra, kik vele együtt élnek. Tapasztalásom 
szerint azon jogait, melyek mindenkivel közösek, gyakran 
a nép maga kárával is el szokta hanyagolni, mert ma
gát a nagy világban tényezőnek nem érzi míg saját fészké
ben liiv társai, szülöttjei között az utolsó is tényezőnek tekinti 
magát. Az alapitványozási hajlamban tehát én a családiasság



vonását lelem fe l; ezen oknál fogva lia a népet védeni 
akarjuk a nihilismus ellen, nem kell egy mórhetlen kö
zönség jelentéktelen atomusának tekinteni; hanem hitköz
ségének, úgy mint polgári községének jogaiban, nem kü
lönben ezek jeleneteinek ismeretében kell erősítenünk, 
nevelnünk. Köztapasztalás szerint a köznép nem szokott 
anyagi hasznokra tenni alapítványokat. Miért? — Mert 
tudja, hogy azon haszon igen csekély s nem méltó ala
pítványra, mire tehetségénél fogva magát képesítve é rz i; 
hanem a mise becsét nem forint, de vallásos fogalmai sze
rint méri, mi személyét felemeli, becsessé teszi.



16 . § .

A dömösi plébánia jövedelme.
A dömösi plébános lakháza, a plébánia alapításának 

évében, az az: 1731-ben nem állott azon helyen, melyen 
a mostani van építve; hanem a mostani kocsiszín mellék- 
épület helyét foglalta el. Ez is mint a templom a pré- 
postság köveiből volt építve. Állott két szobából és a 
legszükségesebb helyiségekből; de minthogy a záporok, 
helyezetének mélyebb fekvésénél fogva, épen mellette 
folytak le a Dunába; a mint ezek most is ezen az utón 
lejtnek ugyanabba: oly nedves és lakhatatlan lett, hogy 
másról kellett gondoskodni. így történt, hogy 1787-ben 
a kegyuraság azon elég tágas és erős lakházat építtette, 
melyben a plébános most lakik. Négy szoba, piucze, kamara 
két hold kert, tágas udvar elég kényelmet adnak.

Jövodelmc a plébánosnak soha sem volt nagy. Az 
alapító okmány szerint a nyitrai püspöktől mint akkori 
kegyuraságtól kapott 50 frtot, 50 mérő gabonát; 
Dömös községe adott 50 ftot, 12 akó bort: 48 mérő gabo
nát; 1. mázsa sót; 24. öl fát; minden ház két csibét vagy 
e helyett 1 mázsa marhahúst. Négy hold földje is vo lt; 
do névszeriut nem omlittetik. A hívek mivelték. Tolt négy 
hold rétje; két szekér szénája; egy szőlőkertje. 40 frtórt 
vette; és a Stola.
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Maróthon, mely hozzá tartozott, mindannak, felét 
kapta, mit Dömös adott. — Ezen felül a maróthi ura
ság; —  a pálosok —  három szapn búzával, két akó bor
ral megjavította jövedelmét. Itt volt négy hold rétje, hét 
s fél hold szántóföldje; két szekér szénája. Sedecima 
helyett 24 öl fája, mig Dömösön ez természetben járul- 
tatott ki. Összesen Dömösön 402 írtra, Maróthon 211 
írtra vált. rúgott a jövedelme. A dömösi klastrom romjai 
helyén 25 diófája; a háznál majd két holdra terjedő szép 
kertje volt, melyet Bamsovics nemes gyümölcsfákkal ülte
tett ki. —  Sz. Lélek is 1763-ig hozzá tartozott; de 
innét csak G öl fát és 10. ftot kapott.

Az 1790-ki törvény szerint a reformátusok a kath. 
lelkésznek semmivel sem tartoztak. Mindennek tehát 
része elesett; mivel igy aránylott a reform, lakosság a 
katholicusokhoz. E helyett kapott 91 frt 10 kr. kárpót
lást. Sz. Lélek 1763-ban sz. Ferencz-rend esztergomi 
zárdájával szerződésre lépvén, innét többé jövedelme nem 
volt; mig végre Andrássy Antal halálával, tehát 1819. 
Maróth plébániává emeltetvén, e felett a dömösi plébános 
hatósága úgy, mint mindennemű járandóságai is megszűn
tek. Ötvenes években készpénz járandósága ezüstre emel
tetett ugyan; de 1848-ban sedecimája megszűnvén, o 
helyett csak 20 frtot kap évenkint. — 1868-ban végre
hajtott tagosztály alkalmával földjei egy telekre =  35 holdra 
egészítettek ki. Ugyan csak ezen évben a mezei munka 
65 írttal megváltva, megszűnt. A temetőket a plébános 
kaszálja. Ezen kívül a plébános a plébánia kezdetétől 
fogva a visitatiók szerint gyakorlatában volt azon fajzás
nak, melyet az erdőn az ágakból házi szükségére maga 
vágat és hordát. Azon 50 mérő gabona helyett, melyet
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az alapitó levél szerint kapott, most 25 irtot kap v á l
ságban.

Ezekből kitűnik hogy Döntősön 150 év alatt a plébá
nos járandósága nagy változáson ment keresztül. Ezen 
idő alatt a pénz értéke is nem egyszer változott; a deval- 
vatio időszakában csak nem semmivé lett. Ebből kiin
dulva, nem nagy vigasztalásnak tarthatják a plébánosok 
ha termények helyett pénzzel fizettetnek. Ennek 
értéke nem csak alább száll, hanem ezt vajmi könnyen 
megtagadják azok, kiknek terhére van a lelkész fizetés. 
A föld állandóbb alap; a terményeket is köztapasztalás 
szerint könyebbou adják meg mint a készpénzt, minek 
követelése nem csak kellemetlenségnek, hanem gyűlölet
nek is forrása szokott lenni; és ha igaz hogy a mezei 
foglalkozás visszatartja lelki foglalkozásaitól a lelkészt, 
másrészt természetes kapcsot képez hívei között s meg
kedveltet! a velők hasonló foglalkozás által, melynek 
még azon tulajdonsága is megvan, hogy helyéhez köti, 
állandóvá teszi a lelkészt nem csak a foglalkozás neme 
által, hanem néha évekre terjedő gazdasági terveknél 
fogva, mi az nzsoraszcrü pénzfnkarság helyébe a munkás 
termelést szokta léptetni.

Hogy mi plébánosok gyakran elégedetlenek vagyunk, 
abban találom főokát, mert kénytelenek vagyunk követelé
sekkel fellépni, mi elkeseríti azon viszonyt, melynek 
békésnek, atyainak kell lenni. Dömösön a plébánosok cse
kély kivétellel igen állandóak voltak, mit kénytelen va
gyok annak tulajdonítani, hogy híveiknek terhére nem 
voltak, és hogy a készpénzbeli tartozások magasra nem 
lettek emelve; érdekeik pedig híveikével a közös urada
lom által egyesítve voltak.
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17. §.

Az iskola.
"Mint Magyarországban mindenütt, úgy Dömösön is 

az egyház mellett találjuk a plébánia alapításától kezdve 
az iskolát. A tanító szokás szerint kántor és jegyző volt 
egyszersmind. Mult században az elemi iskolák jelenték
telenebbek voltak, hogy sem ezek történetéről sokat lehetne 
írni. A visitátiókban a tanítók ellátásán, nevein s az is
kola épületek fentartásán kívül alig értesittetünk másról. 
A tankötelesek számáról; a tantárgyakról nincsenek jegyze
teink, melyek szerint a nép ebbeli előhaladásáról szaba
tos Ítéletet hozhatnánk. —  1736 Dömösön már volt is
kola, mert 1756-ban Antal Adalbert, mint húsz éves tanító 
emlittetik a visitatióban. Ezen évet követő időszakban, 
Eácz Jánost, Fellegi Györgyöt, Bozóky Mihályt, 1788-ban 
Dóka Ignáczot, 1812 Cséry Jánost, ezután még élő 
Adamka Albert 80 éves tanítót találtam feljegyezve, 
jeléül annak, hogy Dömösön a plébánia alapítása idejétől 
mindig volt iskola. 1788, hatvan gyermek járt iskolába. 
Az iskola elég tágas volt. Felsőbb rendeletek szerint az 
uradalom építtette és tartotta fen.1) A tanító ellátása sze
gény volt; mindamellett hogy községi jegyző lévén, két 
község Dömös és Maróth a reformátusokkal együtt iizet-

1) Visít 1750.
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ték. — 1797 az összes járandósága 111 ftbau B8 kban 
van kitüntetve; ebből minthogy Maróth állandó káplán - 
sággá alakíttatott át 7 frt 11 kr. lett lehnzva. 1819 
midőn Maróth önálló plébániává lett, innét többé semmit 
som kapott; de Dömös megadta az egészet, hogy elél
hessen. — 1868 tagosztály alkalmával földjei 9V2 holdra 
növeltettek; azon 10 öl-fának az ára, mivel az iskola 
fenállása óta el volt látva, emelkedett; valamint más terménye
ké is; sorsa tehát javult. Jelenleg 140 fban 42 kban 
van összeírva; de 300 írtra lehet becsülni.

Az iskola 1776-ban a mostani iskola irányában, 
ezelőtt BertokGryörgy-féle házban volt. 1812 az iskola már ott 
volt, hol most van; de nem lévén elég világos, már ezen 
évben jó karba helyeztetett. Jelenben kertjével, udvará
val, szobáinak helyiségeivel, meglehetne elégedni; de az 
iskola-terem kicsin, százat meghaladó tanulók mindennapi 
befogadására; a tanító tulhalmozottsága tekintetéből is 
méltán szabálytalan. Megnagyobbitása már terveztetik.

A múltnál nagyobb figyelmet érdemel a dümösi 
kath. elemi iskolának jelen állapota. Ha igaz, hogy az 
iskola van hivatva a népnevelés czélját előmozdítani: 
méltán lehet kérdezni: a dümösi iskola megfelel-e hiva
tásának?·— A dümösi iskola az 1868. 38 és 1876 .28  
t. ez. szerint a n. mélt. magyar püspöki kar által kia
dott szabályok értelmében szervezkedett. Van megválasz
tott iskolaszéke, jegyzőkönyve, szükségeihez mórt költség- 
vetése; és mégis minden jóakaratu törekvéseink mellett 
méltán elmondhatja az iskola-szék maga felett, hogy az 
eredménynyel évről-évre nincs megelégedve. Ennek okát 
egyszerűen akár a hanyag iskola látogatásra, akár pedig 
a hanyag tanításra hárítani nem lehet. Atalában mélyeb
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ben keresendők a jobbára ki nem elégítő iskolák.hiányos
ságai. —  Ugyanis az elemi iskolák külszorvezete, hazánk 
más intézményeivel együtt s ezekkel összhangzólag szin
tén alkotmányosan és pedig czélzatosan rendeztetek igy 
törvényeink által. Hogy tehát ezek kedvezőbb lendületet 
kapjanak és ne hanyatlásnak, hanem haladásnak örvend
hessenek, nem magától a köznéptől, mely józan alkotmá
nyos életre nevelendő lenne, kellett és lehetett ezt várni; 
hanem a törvények lelkiisméretes végrehajtásától, s ezek
nek megtartása feletti felügyelettől.

Felekezeti elemi iskoláinkban két elem van képvi
selve, a vallásosság és alkotmányos szervezet; mindkettő 
törvényeink daczára és a nép kárára két ellenkező mind
inkább áramló iránynyal váltatik fe l; mert a törvények 
elhanyagolásával a vallástalanságnak és az önkénynek 
eszméi keltettek fel a népben párhuzamosan más intéz
ményeink alkotmányos elhanyagolásával. Nem csak mi, 
hanem másutt mások is érzik ugyan ez t; mert ezek csak 
úgy panaszkodnak e felett mint mi, tanúságául annak, 
hogy mélyebben fekszik többször mások által is emlego- 
getett sérelmünk, hogy sem tisztán helyinek nevezhetnék. 
Egyes ember haszontalanul erőködik, mert nincs kizáró
lagos joga rendelkezni; ez csak előadhatja az orvoslandó 
bajokat, de ha erre gyéren adatik ír ;  országos fórfiaink 
pedig kicsinyük a panaszt és bajt még akkor is midőn 
hazánk alkotmányos sánczaiba bevett millió és millió 
mivetlen polgártársainkról van szó: igazságtalanságnak 
vélném az iskolaszékeket felelősségre vonni azon mulasz
tásokért, melyekről vádol tatnak.

Dömösön különösen megérezziik a törvények el
hanyagolását. I tt a nép nincs földjéhez kötve, mert nem 
csak ebből él, hanem hajózásból, favágásból és hordásból
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a kőbányákból, ezeken kiről nagy közlekedése van a Da
nán ; ezen okoknál fogva a fel nem nőtt gyermekek is 
igénybe vétetnek a családok által, melyek gyakran a 
községen kívül szétszórt állapotban nem támogatják az 
iskolát; magok az iskolaszék tagjai pedig nem képesek 
az ifjúságot iskolára szorítani; sőt minthogy Dömösön a 
nép kénytelen testi erejét különösen megfeszíteni hogy 
elélhessen, az élet nem egyszer kineveti az iskolát, be 
nem látván, mi végre lenne szükséges az iskola ott, hol 
olyan munkára nem oktattatik az ifjúság, milyennel a 
nép mindennapi kenyerét keresi? . . . pedig épen 
Dömös azon község, mely közlekedéseinél fogva nagy 
hasznát vehetné azon oktatásoknak, melyeknek mások 
nem vehetik. Dömösnek nagy erdeje van tőszomszédsá
gában ; ha a felső megyék példájára a faragást, vésést 
és fonást csak azon elemi ügyességgel tudnák mivelni, 
melyre e nép hajlamánál fogva már most is képesnek 
mutatkozik, a keresetnek ezen egy ágából szépen pénzel
hetne. —  A gyümölcsfák rendszeres nemesítése, a sző
lőknek szakszerű mivelése, akár bortermelés, akár kivitel 
czéljából, földünk erre alkalmas voltánál fogva, ezerekkel 
ömölhetné jólétét, mint ezt bizonyítja N.-Maros, moly 
tőlünk minden nyereséget ki tud zsákmányolni. Van az 
iskolának faiskolája és pedig elég nagy: ezer | ~ |  öl, 
bekerítve; vannak a megyének e felett szabályrendeletei; 
ha ez szakértelemmel kezeltetnék, ha védve lenne; ha a 
tankötelesek megismernék azon nemes gyümölcs fajokat, 
melyeknek a döinösi talaj és közlekedése kitünően kedvez 
(például a ringlónak nem kérdezve 40 krral hordják 
kg-ját): mely előre ki nem számítható iparczikké nöhetné 
ki magát a gyümölcs tenyésztés! De Dömösön a mezői- 
rendőrség alszik. Nincsenek védve kertjeink.
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A legközönségesebb női munkák, mint a fonás, kö
tés, szövés, varrás, a finomabb mosás, a gyümölcs asza
lás és eltevés, kevés útmutatás után, például: egy alkal
mas tanítónő alkalmazása által rendszeressé válhatnának. 
A kertészet, méhészet, csinosabb építkezés, faültetés, kerí
tés, bizonyos virágok és fűnemekkeli kereskedés; a tej, 
vaj, baromfi tenyésztés; a durvább kőfaragás mind olyan 
munkák, melyek nem azért hanyagoltatnak el, mintha a 
dömösiek előtt ismeretlenek lennének, vagy ezekre elég 
ügyes kezek nem találtatnának; hanem tisztán azért, 
mert ezekbe nincs népünk rendszeres útmutatás szerint 
bevezetve, s ezen miveletek nincsenek óva, ápolva és 
védve; nincsenek úgy mint külföldön megbecsülve, hol 
minden patak és kődarab, minden haszonvehetetlennek 
látszó földecske, az erdei gyümölcs is értékesíttetik, és 
miveltetik. Nézetem szerint a rendszeres elemi iskola 
alapja mindezeknek, még akkor is, ha az iskolában az 
efféle műveletekről oktatás nem adatik; mert a rend
szeretet hozza létre a buzgó, szakértő, íigyelmöket másra 
is kiterjesztő tanítókat és tanítónőket. Valamint a nép 
visszahat a papra: úgy az iskola a tanítóra. A rend
szeretet hozza létre e tekintetben a közös községi oltal
mat, a szorgalom kitüntetésének vágyát, a munka-csere 
fogalmát, egy szóval azon szellemet, mely mintegy isko
lája a vidéknek, s mi nélkül munkájuknak hasznát a köz
ségbeliek nem várhatják.

A rendszeres elemi iskola magasabb czéljáról, a val
lás-erkölcsös nevelésről még mit sem szólottám, pedig ez 
fő és nem mellékes hivatása. Megkedvelt rend és meg
szokott munka nélkül nem lehet gyermekeknél, kivált a 
földmi vés osztálynál az erkölcsöket kifejteni, mert ezzel



szoros kapcsolatban van a rendes néphez alkalmazott 
olvasásnak vagy olvasgatási köröknek megkedvelése; kap
csolatban vau a keresztény kötelességek szabályos telje
sítése, többek között a vasár- s ünnepnapok megölése; 
a rendszeretettel viszonyosságban áll a munka felosztás, 
egynek folytatása, mely a sokfelé kapkodástól csak is a 
rendszer által különböztethetik meg; ezek által azután 
feltételeztetik a nép ismeret köre és tapasztalása. A 
milyen pedig tapasztalása és ismerete, olyan egész élete, 
tehát erkölcsei is.

Ha az iskola nem rendes, többet árt mint használ, 
mert ingerel, boszant, és daczolásra késztet, mintsem 
hogy szelíd,- és alázatosságra oktatna. Két felé von
ják a tanonezot; otthon a reá bízott munka teljesítésére; 
az iskolában, az iskola folytatásra, és amannak megszünte
tésére. — Ha mint lelkész többször tapasztaltam, hogy 
a gyermekek ösztönszerüleg kedvelik a marhák külön- 
legeltetését, a henye mezei összejöveteleket, és kár
tételeket, végre is abban találtam fő okát, mert rendet
len életre szoktak s rendszert nem ismernek. Ha láttam 
hogy az ifjak nem vágytak haza, hanem néha más me
gyékben keresték kenyerüket, végtére haza kerülvén, nem 
váltak gondos családanyákká és apákká: ismét abban lel
tem fel életük magyarázatát, hogy a kalandos élet, meg
semmisítette bennük mindannak, mit rendszeresnek neve
zünk még ismeretét is. Ha ezenkívül tapasztaltam hogy 
a korcsmák látogatásában nem azt kell legveszedel
mesebbnek tartani, ha éjjel tüntetve kerestetnek fe l; ha
nem ha rendszeresen látogattatnak: azt juttatta eszembe 
hogy valamint a roszban a rendszer lcgorvosolhatatlanabb: 
úgy a jóban legerősebb támasza az erkölcsnek.

Dömösön a mindennapi iskolába százan, az ismétlő
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iskolába ötveneu; a reformátusoknál liuszoliketten, az 
ismétlőbe nyolczau járnak tebát összesen 180 tanoncz 
van; ezt szétosztva 1200 népszám között, minden hete
dik tanköteles. Ha azon 26 óv alatt, melyet híveim kö
zött töltöttem, csak középszerű sikerrel folytathattam 
volna az én iskolám igazgatását, mely meglepő sikernek 
örvendhetnék! Ha Dömösön évenként csak egy fin és egy 
leány került volna ki az iskolából olyan, ki tökéletes ismere
tével bírt volna azon tantárgyaknak, melyek olőadattak, 
úgy hogy tanulmányai után hon hasonszőrű tárgyakról 
olvasni s magát tökéletesitteni képes lett volna: közsé
günk bőven lenne ellátva azon értelmi elemmel, mely 
szükséges hogy ügyeink szakértelemmel kezeltessenek, 
mitsein említve azon vonzó példáról, melyet az értelmes 
osztály erkölcsi tekintetben maga körül szokott terjesz
teni.

Azon iskola kimaradások, melyek óvenkiut feljegyez
tetnek, de nem bírságol tatnak, nem tízszer, de sokszor 
felülmúlják azon tanköteles számot, melyet előbb jelez
tem. — Ha azon tőke számba vétetnék melyet a tanító 
képzés, a tanító tartás, az iskola építés és évenkinti főn- 
tartás a gyermekek munka szünetelése, ellátása és tar
tása igénybe vesznek; nem lenne-e feltűnően aránytalan 
azon sikerhez képest, melyet méltán lehetne várni?



Az anyakönyvek tanúsítják hogy Dömös 
magyar község volt.

Az anyakönyvek nagy fontosságú okmányok, mert 
sok helyen századokról tanúskodnak. Ezekre, leginkább 
korunkban méltán szabad támaszkodni, mert hitelesen 
vezettetnek. Méltán feltehetem tehát én is a kérdést: 
Dömösön miről tanúskodnak az anyakönyvek?

A dömösi anyakönyvek nem oly régiek hogy több 
századról tennének tanúságot; de oly értelemben elég 
régiek, hogy a dömösi plébánia alapításának évét 1733-at 
jóval megelőzik. A kereszteltek anyakönyve 1711.-el, a 
halottaké 1717-el, a házasultaké 1714-el kezdődik. Dö
mös a plébánia alapításának kora előtt Visegrádhoz 
tartozván, feltűnő, hogy mint fiók-egyháznak külön veze
tett anyakönvve volt; de ha betekintünk, és azt vesszük 
észre hogy a pálosok magyar szerzetének két priorja, 
nevezetesen Bakay Imre a pesti zárdáé, és Kurpicz Pál 
a nostraié vegyest a visegrádi plébánosokkal kereszteltek, 
temettek és eskettek: kénytelenek vagyunk arra követ
keztetni, miszerint már ekkor tervezték Dömösnek Ma- 
róttal együtt elválasztását, és hogy czólszerübbuek tar
tották ezen községeket reájok bízni, kik Maróthon földes
urak lévén, a dömösi prépostság romjai között pedig

18. §.
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nem csak szállással hanem templommal is el lévén látva, 
a hívek lelki kényelmére szolgáltak, mintsem a híveket 
Yisegrádra fárasztani, hol a papot távolabb érték mint 
a pálosokat, kik közel Marótkon és gyakran Döntősön 
tartózkodtak.

Ha a dömösi anyakönyvekben kezdetektől ötven évet 
átlapozunk sok családra akadunk, melyek többé Döntősön 
nem léteznek, körfll-belöl kétszáz közöl fenmaradt negy
ven; a többi eltűnt. — 150 év alatt azon családoknak, 
melyek jelenleg Dömösön a reformátusokkal 1200 lelket 
számlálnak nagy része beköltözöttnek tekinthető. Ezek 
között van elég, mely magán viseli tót és német származá
sának nevét. Példákat eléhozni feleslegesnek véltem. Figyel
memet inkább az keltette fel. hogy Dömös daczára ezen 
beköltözéseknek; daczára annak hogy Visegrád, sz. László, 
sz. Kereszt, sz. Lélek által, tehát tót s német elemmel 
vétetett körül: mégis tisztán magyar maradt. — Hogy 
Dömösről sok család elköltözött, nem lehet csodálkozni, 
mert közlekedése a Dunán nagy, Pest, Esztergom soknak 
élelmet adhatott; itthon pedig szükséget szenvedték; 
hanem hogy egy részében sem tótosodott el ez inkább 
megérdemli a vizsgálatot. — Ennek oka először az, hogy 
remete sz. Pál szerzetesei kitűnő magyar férfiak voltak, 
kik a magyarságot mindenütt fentartani törekedtek. Másod
szor Dömös sokkal kevesebb szántóföldet mivolt, hogysem 
a földmivelés azokat állandóvá tette volna kiket ide 
csalogatott környékéről. Dömös majd csak nem egészen 
irtvány; alig van összesen nyolcz jobbágytelke. A szőlők 
is irtványok. Harmadszor Dömöst a nyitrai püspök, ezu
tán az esztergomi főkáptalan bírta és bírja; tehát oszt- 
hatlan birtok volt, idegen földesurak meg nem honosít
hattak más elemet; megmaradt régi nemzetiségében jelenig.
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Bányászok, gyárosok idegen telepeket nem hozhattak az 
erdőbe, mert ez más kezekre nem ju thato tt; ha jöttek 
he idegen tótok vagy nemetek, mint jelen időben is jön
nek, ezek szolgálni voltak kénytelenek és nem képezhet
tek oly tömör elemet, mely a magyarságot clkorcsosit- 
hatta volna; inkább ők olvadtak be a magyarok közé. 
Végtére Dömöst nem lehet nagy községnek nevezni. 
1000 katholicnst; 176 reformátust és 24 részint beköl
tözött szolgát, részint zsidót számlál, kik minthogy gyak
ran változnak a katholicusokkal 1024 ; az összes 
népszám pedig Dömösön 1200 lelket tesznek ki. Ezen ok
nál fogva a meghonosult régi családok házassságok által 
is képesek voltak az újakat lassan megmagyarositani. Ez 
jelentékenyen közreműködött a magyarság fentartására. 
Tapasztalom ugyan is hogy a köznép között a rokonság, 
sógorság és komaság a helyben lakó családokat igen 
tömöritti, és összeszövi, mert ebben leli a nép gyakran 
védelmét, a munkában segedelmét ; a házasság köté
sekben is ez nem akadály, hanem előmozdító körülmény. 
E tekintetben a köznép elüt a nagy családok természe
tétől, melyek aristocratiát képeznek. Ezek ugyan is a 
kfilönitésben, a köznép pedig a terjeszkedésben leli fel 
rokon elemét. Az oka természetes; mert azoknál jobbára 
a birtok fentartására, ezeknél pedig a személyek szá
mára van leginkább súly fektetve,

A vallás különbség som adott Dömösön alkalmat, 
arra, hogy a magyarság meghasonlás által enyészetnek 
nézzen eléje. Mig Dömös, Maróth. Visegrádhoz tartozott 
a reformátusok kevesen voltak. Maróthon a pálosok lé
vén a földes urak, a török iga után ők keresztelték te
mették és eskették a reformátusokat is Dömösön, nekik 
fizettek stólát épen úgy, mint a kathol icusok. Csak ke-
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sőbb 1790-ben mikor a tolerantia kijött, kapták vissza 
templomukat, kaptak papot és iskolát; ekkor is mint a 
régi könyvek tanúsítják sokan a katli. hitre térítettek. 
Igaz, hogy Dömösön a református családok birtokosabbak 
voltak mint a katholicusok; de ez is csak összet&rtób- 
bakká tette a katholikusokat; az uradalom is ezeket se
gélyezte s pártolta ; minek természetes eredménye az lett 
hogy valamint a reformátusok magukat tözsgyökeres 
magyaroknak tartották, úgy a katholicusoknál is ezen 
elem törekedett uralomra.
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1 0 . § .

A dömösiek csekély szaporodásáról.
Az anyakönyvek a döraösi nép rendkívül csekély 

szaporodásáról tannskodnak. A legközelebb lefolyt hu
szonötév alatt: 1854— 1878-ig Dömösön 1024 kath. 
között született összesen : 1016 ; — meghalt 985 ; há
zasodott: 263. Esik tehát egy évre 40.f) szülött; 30.4 
ha lo tt; és 10.5 házasság. A szaporodás tehát évenkint 
1024 lélek után: 1.2. — A reformátusoknál 176 lélek 
között 25 óv alatt született 164 ; — m eghalt: 127 ; 
házasodott: 30 pár. Egy évre esik; 6..,« szülött; 5 .s0 
ha lo tt; és 1.2 házasság. A szaporodás évenkint: l . s. — 
Mindkét felekezetnél: 1200 lélek között született: 1180. 
Meghalt: 1112. —  Házasodott: 293 pár. Esik tehát 
egy évre szülött: 47., halott: 44.48 ; házasság: 11.7. A 
szaporodás évenkint 1200 lélek után : 2.7.

Ezen rendkívül csekély szaporodást hasztalan tö
rekszem egy főokra visszavezetni. Dömöst egészséges nép 
lakja; akár testileg akár lelkileg nincs elkorcsosodva. 
Kénytelen vagyok tehát több okhoz folyamodni:

A dömösi nép hajózásból é l ; hajókat vontat; ha
jókon rakodik ; sokan tehát egész nyáron nincsenek hon. 
Ez rendkívül hat a családi életre és életmódra. Elhagy
ják tűzhelyeiket, s o helyett nem egyszer sárban, vízben



porban fuvaroznak ; éjjel-nappal a szabad ég alatt ta
nyáznak. Testük tehát megedződik ; de a rendetlen élet 
fokozza bennök az ivás hajlamát; mi mind eltér a másutt 
dívó földművesek családias óletrondszcrétől; másutt a 
lakosok földhöz vannak kötve családjukkal együtt, itt 
felszabadítva minden kötelék alól.

Ezzel mintegy párhuzamosan látom fejlődni, hogy 
az asszonyok más irányban ugyan azt teszik, mit fér
jeiktől tanulnak. Összeveszik a gyümölcsöt; kerteket bé
relnek ki, néha távol lakhelyüktől heteket töltenek az 
élet o nemében; leszállítják Pestre s máshová. Ezen kofa- 
szerű üzlet ismét megháboritja a családias életet. Reá 
ragad ez a gyermekekre is, kik korán kertekben s hajó
kon őrizetre használtatnak fel.

Döinös kevés szántóföldje mellett kénytelen meredek 
partokon szőlőkerteket mivelni, különben el nem élhet. 
Ha a termés kedvező a döinösieknek boruk van, és ez 
előmozdítani látszik a házasságok számát. Ujbor, ujhá- 
zasságot szokott létre hozni ; de nem képes ezeket fen- 
tartani. Szüret után beköszönt a szükség ; és a házassá
gok szétbomlanak; néha megromlanak. El ki-ki mint 
élhet.

Á gabonatermés Dömösön soha som elegendő; a 
nép venni szokta kenyerét. Erre a kőbányákban és erdőn 
nehéz munkával, fuvar által keresi a pénzt. Ez nemcsak 
marha, szekér, szolga ellátást és ennek megfelelő tőkét 
feltételez ; hanem a rendkívüli élet rendkívül fokozza az 
étvágyat és szomjat; nem takaríthat meg tehát semmit 
családja számára. A nyugalmas háztartás és a fuvarozás 
össze nem egyeztethetők.

Különös, de a tapasztalás által igazolt jelenet, hogy 
a bőtermés sok házasságot hoz létre. Dömösön olyan ér-
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telemben, hogy a termés által minden család elegendően 
ellátva lenne nincs bőtermés. I t t  a sokféle kereset sze
rint az élelem is ingadozik ; ingadozik tehát a házasság 
száma is. Volt itt létem alatt óv, melyben egy házasság 
köttetett, és volt. melyben 27 köttetett. Nem egyszer a 
gyümölcsfák termésétől függenek a házasságok. Nincs 
kedvök ott az embereknek házasodni, hol biztosan nem 
számíthatnak.

Nagy befolyással vannak a dömösi házasságokra az 
évenkint előforduló ujjonezozások is, melyek minél ed
zettebb a nép annál több áldozatot kívánnak. Ezek nem 
csak rendszeresen visszatartják a liázaságokat, hanem 
kivetkeztetik ifjainkat a háziasság és gyengédségből is, 
melyek mégis, köztapasztalás szerént, nagy szerepet já t
szanak az eljegyzéseknél.

A hajózás és vontatás nem egyszer lókinzássá, az erdei 
fuvarozás a hőség tikkasztó melegében marhakinzássá fa
jul. Ez sem kedvez a házasságnak, mely gyengédséget 
kivált. A gyakori tüzesetek, melyek 25 év alatt nyolcz- 
szor tartották rémületben a népet, a vizáradások, fagyok 
és szárazságok, mind oly körülmények, melyek nem te
szik a házasságokra hajlandóvá a népet.

ti



Az egészség állapotjáról.
Az anyakönyvek tanúskodnak az ogészsógi viszo

nyokról, 25 év alatt, az öt éven alól elhaltak az elhalt 
985 katholikusnak 49.«% azaz : kerek számmal felét te
szik. Egy évre esik 19.« : a 25 év alatt szülötteknek 
pedig 48.1 °/o- —  A reformátusoknál 25 óv alatt elhalt 
127-nek, az öt éven alól elhaltak 49.% teszik. Ebből 
egy évre esik: 1.9. A 25 év alatt szülötteknek 48.2n/0. 
— Mindkét felekezetűéi· 25 év alatt elhalt 1112 között 
van öt éven alól e lha lt: 540. —  Ez az összes elhaltak 
48.5% teszi. Egy évre esik 21.«. —  Az összes szülöttek 
-= 1180 45.7%. — Ez a dömösi halandóságnak nagy 
számáról tesz tanúságot; ez ismét előttem kétségtelenné 
teszi az egészségi ügy elhanyagolását, annál is inkább, 
mert Dömös feltűnően egészséges helyen fekszik; egy 
félről erdők, kies völgyek és hegyek által környezve, 
másfélről pedig a Duna folyama által nyaldosva. A mo
csárok itt nem rontják a levegőt; nem lévén csak 1200 
lakosa, ezek sem inficziálják a légkört; móg azon viharo
kat is melyek másutt uralkodnak, tőlünk a hegyek elhá
rítják, annál nagyobb robajjal öntvén le a záporok hul
lámait. 25 év alatt kétszer mutatkozott járvány Dömösön 
1855-ben a coléra 18. és 1865. január s febr. havában



a typhus 80 fekvő beteg közöl 13. ragadott el az élők 
közöl. Ezen utóbbi járványnál feltűnő volt, hogy egy 
öreg, egy gyermek egy beteges sem halt m eg; hanem 
az erős férfiakat az erdőben munka között ragadta meg 
a baj úgy, hogy mire haza értek leestek lábaikról. Azt 
vélem, hogy valamint a eolerát orvosaink a föld kigő
zölgéséből magyarázzák, úgy ezen typhust is ez okozta. 
Az időjárás rendkívül enyhe, nedves volt. Az egészség 
elhanyagolását látszik az is bizonyittani, hogy óvenkint 
1—~2 erőszakos halállal múl ki. —- 25 év alatt azok 
száma kik a Dunába fulladtak, kőbánya-, pincze-, föld
omlás- vagy erdei szerencsétlenségek által múltak ki, a< 
katholikusoknál 39-ro a reformátusoknál 4-re =  43-ra 
rúg, mi 1200 lélek után évenkiut tesz; 2.7 ezek köze 
nem számítva a szerencsétlen szülések, rögtöni halál által 
elhaltakat, valamint a halva szülötteket sem.

Ha Dömösön az öt éven alól elhaltak száma az ösz- 
szes szülöttek 45.7% teszi, a csecsemők és kisdedek ápo
lásának rósz lábon kell állni. Nem lehet rósz néven venni, 
mert erről a döxnösiek semmit vagy igen keveset hallottak. 
Óvodánk nincs; a kisdedek ápolásáról, a szoptatásról, 
szülésekről, az anyák e féle külön kötelességeiről a szó
székről beszélni nem szabad; az iskolához nem tartozik; 
az egészségügyi bizottság csak nevéről ismeretes; orvos 
helyben nem lakik; a bába nőm okleveles; a törvény —  
1876. XIV. Y. fej. 40. 41. §§. —  az oktatásról ugyan 
szól, de erre alkalmat nem szolgáltat. —  Nincs tehát 
egyéb hátra, mint az anyai szeretetre és apai gondviselésre 
bízni úgy, mint a természet kijelelte. Már elébb törekedtem 
előadni, mi okozza Dömösön a csekély szaporodást; ugyan 
az oka s főforrása a kisdedek gyakori halálozásának is; mert 
a ki akadályozva vau, akár családjának ellátásában, akár

6*
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ennek látogatásában, akár pedig a házasság kötésben: 
az bizonyára akadályozva lesz a csecsemők ápolásában is. 
— Ha a törvénytelen szülötteket számítjuk, ezek is a 
megkáboritott családi viszonyokra vezetnek vissza. 25 év 
alatt született 187 törvénytelen katli. magzat, mi a szü
löttek 13.48%. Egy évre jön 5.41. A reformátusoknál 
született 14 törvénytelen; a szülöttek: 13.010|(,. Egy évre 
esik 0.5ti. — Mindkét felekezctnól született 25 óv alatt 
151 törvénytelen ; egy évre esik : (1. Az összes szülöttek :
12.g% tehát minden 7— S-ik törvénytelen szülött. Ez 
azon jelentőséggel is biv, hogy a családok rendszeres ál
lapota a törvénytelen szülöttek által megháborittatik. és 
azok kik törvényteleneket nemzettek, nem házasodhattak, 
vagy pedig házasodni nem kívántak ; mindkét esetben a 
kisdedek mostoha kezek által neveltetnek és ápoltatnak 
mert azon kivánatot látszanak kijelenteni: hogy bár ne 
léteznének. Halandóságuk is ugyan ezt látszik kife
jezni.

Dömösön egy ép eszü s jólolkii közönséges asszony 
felügyelet mellett kevesebb költséggel óvhatná meg az 
összegyűjtött kisdedeket, mint a mennyibe kerül ezen 
beteges elhagyottak ápolása, temetése és azon sok baj, 
mit szegények a háznál okoznak: nem is említve azon 
kiszámithatlan veszteséget, mi miattok éri a házasságo
kat s ezek nyugalmát.

Többször feltettem magam előtt azon kérdést i s ; mi 
oka a nép idegenkedésének az orvosoktól ? — holott 
mindenki tapasztalja, hogy tüdőlobbokban, forró- s epe
lázakban, táncz- s felhevülés okozta meghűlésekben, buja- 
korságokbau, nagy haszonnal használhatnák az orvos se
gedelmét. Talán tudatlanság vagy babona tartóztatja visz· 
sza ? Talán a nép nem gondol egészségével ?
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Tapasztalásom szerint más okra vagyok kénytelen 
visszavezetni ezen másutt is észlelt jelenetet. A köznép 
épen úgy szereti egészségét mint á miveitek. Közöttük 
nincs desperatus. Ha bár nincs is az élet feltételeiről 
oly tiszta fogalma, mint a tanult osztálynak ; más részt 
az is igaz, hogy beteg ágyában azt a gyávaságot nem 
ismeri, miről a mivolt osztály gyakran méltán vádolható. 
A szerek, melyeket a köznép, néha drasztikus adagokban 
s oktalanul használ, azt tanúsítja, hogy hajlandó szere
ket bevenni. De tanúsága állításomnak az is, hogy a 
nép a kórházakat felkeresi, ott az orvosnak aláveti ma
gát s mint jótékony helyeket háladatosan emlegeti. A 
köznép idegenkedése az orvosoktól azon helyi környülmó- 
nyekben leli magyarázatát, — melyek között létezik, 

és melyet az orvosok ritkán vesznek tekintetbe. 
— Ha nagyobb betegségekben o r v o s t  rendszeresen 
kíván használni, de e miatt saját s családja élet
rendszerét néha hétről hétre kénytelen megváltoztatni ; 
ha lovát kénytelen hetonkint többször a munkából ki
fogni, vagy e helyett készpénzen fuvart fizetni; ha a 
munkás kezeket beteg ápolásra kénytelen fordítani, vagy 
ha maga a beteg még nem ágyban fekvő eltiltatik azon 
munkától, mely elkerülhetetlen; vagy ha tapasztalja, 
hogy az ő élete az orvos előtt nem oly becses, mint 
másoké, igen természetes: hogy inkább bizonytalan jövő
nek teszi ki magát, mintsem hogy megerőltesse anyagi 
tehetségeit. Ezt tanúsítja azon jelenet, hogy hol helyben 
lakik orvos, van gyógyszertár, mint hozzánk közel n. 
Maroson rendszeresen használják az orvost, néha többet 
is. Lakjék csak helyben, alkalmazza magát a nép sze
gény sorsához, bizonyos határozott évszakban eléghesse 
ki magát, s ne akassza meg a családok életrendszerét,
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csak oly kedves lesz, mint más kire a népnek szük
sége van.

Egyelőre az egészségi bizottságokat kellene és pedig 
törvényeink értelmében szervezni ; ezeket folytonos mű
ködésben tartani. Ennek évek lefolytával előre belát- 
hatlan haszna lenne, nem csak azért, mert lenne a nép
nek egy intézménye, mely hivatásszerűen vezethetné be 
az egyészség ügy elemeibe ; hanem azért is mert meg. 
győződhetnék, hogy sok kisded gondatlanságból hal meg. 
Jó bábákkal, óvodákkal, házi orvosszerekkel ellátni a 
községeket, a korcsmákat tisztességes mulató helyekké át
alakítani ; éjjeleken át az ifjak felett őrködni; a tiszta
ságot egész terjedelmében megkedvelteim és jutalmazni; 
a i öldalatti lakhelyeket eltiltan i; a fürdéseket és mezei 
legeltetést szabályozni; a terhes anyákat különös bábái 
felügyelet alá rendelni ; a hajósokat hivatásukban ok
tatni, sokkal egyszerűbb dolgok, hogy sem be nem lát
hatná mindenki, miszerint csak igy lehetne az orvosla
toknak tekintélyt szerezni, azután megkedvelteim. Nem 
babona tehát az, mi az orvosokat népszerűtlenekké teszi; 
hanem pályájok nincs kiegyengetve a nép között.
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21 . § .

A nép érzelméről.
Az anyakönyvek tanúskodnak a nép azon átalános 

érzelméről is, liogy hivóim között nem volt súlyos beteg 
ki végső lelkipásztori ellátásomat ne kívánta volna. Ha 
volt, ki általam el nem láttatott, ez nem azért történt 
mintha nem kívánt volna magához, hanem mert vé
letlenül vagy elébb következett be halála, mint re
méltek ő, s rokanai arra pedig, hogy visszautasittattam 
volna, 25 év alatt nem volt eset. — Igen csalód
nék, ki a nép mindennapi külső életéből annak belső ér
zelmeire vonna következtetést. A nép külső mozgalmai
ban a kényszerűség hatalma alatt é l ; a rósz házasságok 
a zilált családi élet; gyermekei iránt tanúsított gondat
lanság s e miatt bekövetkezett korai halálozások, nem k i
számított esetek, melyeket elhatározott akaratának sza
badságában vitt véghez, hanem azon élet természetes 
folyományai, melyet megháboritott a szükség, helyi vi
szonyok és azon szokások, melyek másodtermészetévé vál
toztak; belső érzelmei ezekben öntudatosan nem vesznek 
részt, inkább ezek külnyilvánitása által tanúsítja, mily 
örömest szabadulna azon külső bilincsektől, melyeket kény
telen hordani, de feloldani hatalmában nincs ; legalább 
rögtön haszontalan törekszik magát túltenni azon viszonyo
kon, melyek évek lefolyta alatt élete fonalán át- és össze
szövődtek. Azon romlottság, melyet korunkban a miveit
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osztály példája után a nép felett hirdetünk, ellenkezik 
szabad cselekedetei- és munkás életével. Egy községnek 
erkölcsei mellett semmi nem tanúskodik annyira, mint 
belső lelkületének azon nyilatkozatai, melyeket nem kény
szerűségből, hanem szabad akaratból számos év lefolyta 
alatt tesz. Dömösön azon jelenet, hogy minden katholi- 
kus kívánja lelkipásztorának végellátását oly átalános, 
hogy inkább tízszer elmaradhat az orvos és a végrendel
kezés, mint egyszer a lelkiatya, minek magyarázatát hasz
talan keresem akár a kényszerűségben, akár a végső fé
lelemben. Ugyanis inig az orvos és végrendelet ellen 
nem egyszer nyilvánítja ellenszenvét, a lelkiatyát nem
csak a beteg, hanem egész házi népe még akkor is kö
vetelik, midőn ennek személye nem kedves, tömegesen 
kisérvén a betegágyához, jeléül annak, hogy a vigasz
talás közös. Különben is lelkiisméretének megvizsgálását 
évenkint ritkán mulasztja el valaki a dömösiek közöl. Né
zetem támogatva van a vallásos élet más nyilatkozatai 
által is. Ünnepélyesen mennek véghez a menyegzők, mig 
az ágvasságok takartatnak. Az egyházban télen, midőn 
hon van a nép tömegesen megjelen, mig nyáron meg 
nem jelenhet. A szent menetek, kivált halottak napján 
ünnepélyesek. A bucsuzásokat a halottak felett zokogások 
kisérik. Sz. miséket szolgáltatni igen gyakori.

Igaz hogy a nép között, nagy szerepet játszik a 
szokás ; úgy hogy sok helyen az érzelmek helyett a val
lás gépszerüvé válik; csak hogy ily községekben több 
év lefolytán a belső romlottság el nem titkolható jeleit 
adja, de Dömösön 25 év alatt nagyobb rablásokra, ön- 
gyilkosságokra, vagy gyilkolásokra, alattomos orgazdákra, 
gyakori tüzesetek mellett gyujtogatókra senki som em
lékezik, ezek miatt senki büntetve nem v o lt; a mely ki
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hágások pedig elkövettettek, sokkal csekélyebbek, hogy 
sem más községek azoktól mentek lennének. A hol azon 
szerencsétlenségek, melyeknek a község lakói kivannak 
téve helyi körülmények által vannak indokolva és indicálva: 
talán nincs ok a népet belsőkép romlottnak nevezni.

El merem mondani, hogy a romlottság képtelen 
olyan szorgalmat és munkát kifejteni, mint faminőt Dö- 
mös községében tapasztalunk ; hol az iskola rendes meg
tartását, a családok normális állapotját nem a tunyaság, 
nem kényelem hajhászat akadályozza, hanem azon munka 
melyet megfeszített erővel szoktak végrehajtani és pedig 
azon időszakban, mely a henyélésnek látszik kedvezni.' 
Dömösön a munkaképtelen kidől s mint hitvány tekin
tetik ; itt az erő ad felsőbbséget. Dömösön nincs koldus 
kit méltán ennek nevezhetnénk. Igaz, helyeselni nehéz, 
hogy itt a Duna mellett még az ifjak és hajadonok is 
kereskedéseket űznek, de azon nép, mely keze után él, 
nem ítélendő el e miatt, hanem inkább munka képte
lensége végett. Durva nehéz munkát végezni, és még 
sem feledkezni meg a lelkiisméret gyengédebb érzelmei
ről, oly vonása a dömösi népnek, mely már a szomszéd 
községekben sem található fel. Tanuságos lenne a mun
kának azon nemét és összegét, melyet Dömös végez össze
hasonlítani azon községekéivel, melyek földmivelésből él
nek, hogy kitűnjék azon kitartó munkaképesség, me
lyet a romlottsággal összeegyeztetni nem lehet. Tanusá
gos lenne a műhelyek kézműveseinek foglalkozását össze
hasonlítani azon munkával, melyet a vontatók télen a 
fagyos Duna szélén, vízben ; vagy fuvarosaink a mere
dek hegyek lejtőin végeznek, midőn a ló szoros értelem
ben kidől, a szarvasmarha pedig ha másutt neveltetett 
csak megválasztva használható. Azon küzködés molyét
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Dömösön lakosaink kénytelenek kiállani, nem is hasonlít
ható az alföldi munkáihoz, hol csak betakarittanak, de 
nem készpénzen élnek.

Dömösön a népet szálas edzett termet, nyers, de 
mint átalában a Duna mellett tisztes külső arcz és ruha, 
őszinte, nem erőltetett nyíltság jellemzik. Különösen von
zódik munkás társaihoz ; mintha érezné, hogy sorsának 
megítélésében csak az illetékes, ki vele együtt tapasz
talta az élet terheit. Fogékonysága foglalkozásainak bár
mely nemében, talán kárára van inkább mint hasznára. 
A fúrás-faragásban, kőfejtésben, építésben, hajózásban, va
dászatban, mezei munkákban, lovaglásban, csizmadia és 
mészárosszerii foglalkozásokban, az elárnsitásokban, a 
bognár munkákban, számos elég ügyes ember van Dö
mösön ; de épen ezért, mert sokféle foglalkozásaik között 
szakképzettségök nincs, tehetségeik pedig sokoldalról fej
lesztelek , ritkán maradnak egy üzlet mellett, mint ezt 
a kitanult mesterembereknél tapasztaljuk.

Hogy pedig minden természetes ügyességük mellett 
Dömösön az írás-, olvasás, a könyvek megszerzése a nép
rendes foglalkozása közé nem tartozik, azon okból magya
rázható meg, hogy aminek gyakorlati haszna csak több 
év után remélhető, az az erdei, fuvarozási, tehát egészen 
másszerü munkák között el szokott maradni. Tagadhat 
lan mindemellett, hogy télen hírlapokat többen olvasnak 
írni, olvasni, nem nagy kivétellel, mind tudnak.
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22 . § .

A reformátusok Dömösön.
Hogy Dömösön 1709 előtt Toltak reformátusok az 

anyakönyvek tanúsítják, melyekben, mint a katholikusok 
között megkereszteltek fordulnak elé. 1716-ik év alatt 
bizonyos Domaniky Gergely maróthi rector is mint ke
resztelő és 1714 év alatt mint házassági tanú van a dö- 
mösi anyakönyvekben beírva.

1721. Gróf Pálfy Miklós nádor által elrendelt vizs
gálatból is ugyanez tűnik k i1) melynek jegyzőkönyve 
egyúttal azt is tanúsítja, bogy Budavára visszavétele után 
a török uralom Maróthon is, melyhez a dömösi reformá
tusok tartoztak, megszűnvén, a pálosok mint földesurak 
Pilismaróthon a refor. lelkészséget és tanítói állomást is 
megszüntették, a lelkész! lakot, iskolát és a hegyen épült 
templomot birtokukba vették, és ugyanekkor Dömösön 
úgy, mint Maróthon a roform. egyház létezni meg
szűnt.

1787. József császár tolerantialis decretuma követ
keztében a refor. egyház újra feléledt és Dömös mint 
leányegyház Maróihoz köttetett. Az akkor élő öregek 
három lelkészről tettek em lítést: Inyi Péter —  Imre

1) Gogus Nándor közi.
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Péter —  és Dési Istvánról ki azután perőcsényi refor. 
lelkész lett.

1787 april 5-én a maróthiak mint már említem, 
Dienes Sámuelt hozták be lelkésznek, tehát ő volt a re
form. lelkész Döinösön is. Ugyan csak Dömösre téli idő
szakra évenkint a losonczi lyceumból jöttek tanuló ifjak, 
hol egyik hol másik adván bérbe szobát a tanítónak és 
iskolának.

1811. A reformátusok iskola s templom helyért 
folyamodtak, de a megyei küldöttség azon véleménye foly
tán, hogy a kevés számú szegény gyülekezet a terheket 
el nem fogja bírni, minden a régi állapotban maradt.

1818 és 1819 a p. maróthiak templomukat na
gy obbitották és tornyot is emeltek, de a dömösiek sokal
ván a reájok háromlott terhet 1820-ban anyaegyhá
zuktól elváltak és Nagymaroshoz csatlakoztak, azonban 
a n. m. helytartó tanács rendelete folytán 1822 mavtius 
havában ismét Maróihoz köttettek.

1854 a dömösi reform, egyház egy belsőséget két 
szoba-, konyha- és istálóval vett 1800 v. fort. Kapor- 
nay István és öreg Faby István közbenjárása által, Faby 
István 1000 frtot kölcsönözvén az egyháznak. Ezen épü
let vétele által lett a reform, tanítónak állandó laka és 
az egyháznak iskolája.

1862. ezen épület nagyobbitva székekkel ellátva 
ideiglenes imaházzá rendeztetett b e ; a rendes isteni 
tisztelet folyamatba vétetett, és felsőbb engedély mellett 
felszenteltetett. Ugyancsak ezen év tavaszán a rendes 
tanítói állomás is felállittatott, Csernák István választat
ván tanítónak.

1868. A tagosítás alkalmával az egyház 200 négy
szög öl területeit nyert, a község felső szélén építendő



templom helyéül, két holdat a tanító ellátására és 400 
négyszög ölet a temető nagyobbitására.

1873. Szűk lévén az ideiglenes imaház a reform, 
egyház közmegegyezéssel elhatározá n. t. Gegns Nándor 
lelkésze elnöklete alatt, a nyert területen rendes ima
házat építeni, ki egyházának eddig is minden tőle tel
hető segítséggel buzgó előmozdítója volt. Az alap még 
ezen évben letétetvén lassanként az uj, állandó imaház 
felépült s 1876 nov. 12-én felszenteltetett. A beszédet 
Kovács Sebestyén József ipolypásztói esperes lelkész, az 
úrvacsora felettit pedig n. t. Gegus Nándor helybeli s 
anyaegyházi lelkész mondván.

Ezen ima házra ő Felsége 100 frt. az egyház ke
rület 100 frt. Heckenast Gusztáv 50 frt. adott, mi a 
szomszédos egyházak és a rom. katkolicusok segélyével 
együtt, a jegyzőkönyv tanúsága szerint összesen 870 frt. 
61 kr. tesz ki. Az imaház került 3564 írtba.
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23. §.

A földmivelés.
Dömösön a tagosztály 1868-ban jött véglegesen létre. 

A nép félt nehogy az irtványok és maradék földek el
vesztése, de különösen az eddig közös erdő elkülönzése 
által, a nélkül is aránylag kevés földbirtokában, s heten- 
kint kétszer élvezett tüzelő fajzásában mogröviditessók : 
ezen oknál fogva tehát több éven át küzködött a tag- 
osztály ellen. Az igcrübsóg, mint mindenütt, hol vagyon 
felett folyik a vita, lehet mondani nagy fokra hágott. 
Azon kilátás következtében, mely szerint előre senki sem 
tudhatta, hol, melyik dűlőben fogja kikapni illetőségét, 
senki sem trágyázott; a földek elhanyagoltattak. Az in
gerültséget nagy mérvben fokozta, azon körülmény: hogy 
még 1848-ban a főkáptalan erdejének egy része, mely 
tagosztály alkalmával a községnek jutott, a dömösiek ál
tal kiirtatott s e miatt 20 azaz húsz ezer p. forintban 
elítéltetett, mit a döinösi lakosság aránylagos szétosztás 
szerint tíz éven át lefizetett. Végre sok vajúdás után a 
lakosok nagy ellenszenve mellett 1868-ban a tagosztály 
végrehajtatott. Ezen uj állomány szerint 1868. évben 
Döinös községének határa, mely hiteles mérnök felmerése 
után 1600 négyszög ölével számított, 41 lő  Ull2jl(1()n cat. 
holdban van felvéve, a másik lapon következő részletekben 
lett felosztva.



Először ide iktatom Döinös határának térmértékét 
tagosztály előtt 1200 öllel számított holdakban régeb
ben felvéve :

I.

1. Uradalmi b e ls ő s é g ....................................................... . 8 4I1I11200
2. Úrbéri belsőség....................................... 56 11.67J

3. K enderföldek................................... ......... 5 n . . .

4. Szántóföldek a kötvélyesi pusztával. . 69 8(>0|

5. Ú r b é r i ..................................................... 510 n . . .

6. Rétföldek ú r b é r i ................................... 10 2951

7. Szőlők ..................................................... 202 291|

8. Irtvány szántó földek .............. , .  . 272 6S0J

9. R é t ............................. ............................. 13 591|

10. Utak és u t c z á k ................................... 31 2I····
11. Haszonvohetctlen ............................. 1175j

12. D u n a ..................................................... 224 525|

13. Legelő ............................................... 2 1158|

14. E r d ő ..................................................... 3630 425l....
Összes : 5428 271111200

II.
Dömös térmértéke tagosztály után azaz 1868. évben

1600 négyszög öllel számított cat. holdakban felvéve :

S z á n tó fö ld ..................................................... 613 1231liooo
Rétok, kertek, boltelkek . . . . 66 30 OJ

S z ő l ő k ............................................................................................................
2S8|

E r d ő ......................................................................................................................

Terméketlen és a Duna .  . .

2722
560

1225
IlOOj

Összesen cat. holdakban : 4115 150211000
négyszögölekben: 6585502
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Ebből az uradalomé cat. holdakban :
1.

Körtvélyesi pusztán és Dömösön1): . . . 253 1<m|....
Uradalmi belsőség ...................................  7 49e|....
Erdő . ............................................... .....  . 2282 I025|....
H aszonvehete tlen .........................................  464 2#s|....

2 .

A községi lakosoké :
S z á n tó fö ld ..................................................... 359 7Ü5|....
Rét, kert, b e l t e l k e k ...........................................58 1410|....
S z ő l ő k ................................................................ 153 288|....
E r d ő ................................................................. 440 200|....
Haszonvehetetlen. .    96 8Β7|....

Összesen cat. h. 4115 ls02li «!<»<>

Ha ezen számítás szerint az uradalomét, melynek 
urai nem laknak Dömösön, kihagyjuk és a fen jelzett 
359 705li6oo cat. h. szántóföldet 1200 dömösi lakos között 
szétosztjuk egyre jut: 479.2 négyszög öl minek éven- 
kinti tiszta jövedelmét alig lehet 3— 4 írtnál többre 
felvenni, mert azon kívül, hogy a befektetett munka 
drága napszámokat képvisel, a takarmányt is nagyrész
ben kész pénzen kell venni, a földek pedig folytonosan 
bevettetuek és nem trágyáztatnak. A trágyát jobbára 
a szőlőkbe hordják.

A dömösi düllők tagosztály óta ekkép neveztetnek: 
beltelkek; kenderes; pázsit-rét; alsó-hosszú; dnna-döllő; 
felső-hosszú; szekrény hegy-alja; pattantyús; köves
patak ; felsőfalu ; alsó-határ ; ezen kívül az osztály-t, és 
erdő között egy fensikon a körtvélyesi pusztát az ura
dalom bírja.

1) Ebből az uradalom 132 cat. h. mivel, a többi mint mi velősre ér- 
demetlen, elhagy.



97

A föld Dümosöu átalában véve, jóminííségü, kemény, 
agyagos s lia trágyáztatnék igen bőven megadná a munka 
jutalmát; különösen azon földek jók, melyek a Dunára dől
tök, mert fekete agyagot iszappal vegyítve tartalmaznak. 
Az osztályi földek másod rendűek, ezekben az agyag már 
nem fekete. A hegyi földek — egy parton — harmad* 
rendöeknek mondhatók. A visegrádi út felé dőllöket a 
viz járja; minőségükre nézve iszap-talaj. Az uradalom 
körtvélyesi pusztája vereses agyag, melynek mivelése szá
raz évszakban sok bajjal jár. Erdő-irtott-föld, melyet kö
tött természete úgy, mint az esők barázdákat vágó le
folyásai értékben leszállittanak.

Dömösön pélydányszerü gazdaságot senki sem űz 
mertkis darabokra lévénhatárunk felosztva gépeket senki sem 
szerez; azon oknál fogva mégis, hogy a dömösiek igavonó 
marhákkal aránylag bőven rendelkeznek, a kéz is elegendő, 
a földek szorgalmasan neveltetnek. Ezen felül Dömösön jól 
kapálnak; kapáink erősebbek is mint másutt szokott lenni, 
mit a hegyek és szőlők köves talaja okoz; talán szükséges is.

A földmivel és Dömösön mindamellett, hogy nem ter
jedelmes, igen jó hatással van a dömösi erkölcsökre, ez 
képezvén a családok egy összetartó elemét. Dömösön ha 
valaki 1 0 — 1 2  holdat bir, jó módú gazdának neveztetik. 
Dömösön csak is a földbirtok képezi a hitel alapját, 
mert ezt lehet biztosítéknak nevezni, és nem a pénzt, 
melyet senki sem tőkésít, és ha lehet mindenki földet 
iparkodik venni. Nagy is az ára Dömösön a földbirtoknak. 
A jobb minemüségü, holdanként 200— 300 frt. kél e l ; 
de csak ha kénytelen valaki eladni. Ez aránytalanul 
nagyobb értéket képvisel mint más vagyon, mert a sző
lőkertekben csak a befektetett munka becses; a ló, szar
vas marha tőkét, szolgát feltételeznek ; a házak nem jö-

í
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védelmeznek ; a községi erdő jelenben nem szolgáltat öl 
f á t ; a gyümölcs igen bizonytalan, a tej sem értékesít
hető ; az tehát szerencsésnek tartja magát, ki itthon föl
det mivelhet; mások ugyanis nyáron jobbára kénytelenek 
szülőföldjüktől távol lenn i; kereskednek, fával, gyümölcs- 

csel, hajósok és kormányosok, hajókat foltozók és von
tatók, a rakodókban fát őrző számadók, kőfejtők, Buda
pesten s másutt napszámosok, szolgák ; jobbára ki nem 
számítható módon hétről hétre keresik kenyerüket.

Dömös földmivelésére elkerülhetetlenül szükséges 
lenne az ugarolás, trágyázás és az esztergomi gazdasági 
egylet szakértelemmel közlött utasításainak figyelemre 
méltatása; ez által nem csak a földbirtok értéke, hanem 
a nép hitele is növekednék, és az alkalmazható újabb 
gazdasági vívmányok- úgy, mint a hasznos növények- 
kiválfc gyümölcs-termelésével, megismerkedhetnék.

Dömös 1874: és 1875 két év közép, tehát egy évre 
számított termését azért közlöm, hogy az olvasó a fen 
mondottakat némikép igazolva találja.
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Kát. hold. 
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Ή .

A szőlő mivelés.
Dömösöu a szőlőkertek 153288/1β()ο cat· hold. mivel- 

tetnek. s jobbára azon hegyoldalok nitettettek be, melyek 
vetés alá alkalmasak nem lettek volna; helyenkint, neve
zetesen a macskási oldalakon már régen elhagyattak, ré
szint, mert az eső a földet lemosta, részint, mert a föld 
magától is leszaladt. Ezek helyett, tagosztály után ne
hány hold elletéssel szaporodtak a szőlők. Dömösön a 
szőlők majd mind irtványok, azért is a törvények értel
mében, a dézsma, törlesztés utján tízezer frtal váltatott 
meg. Dömösnek földterületéhez képest sok szőlői van
nak, melyeket minthogy magok a lakosok miveinek, 
igen sok munkát és szorgalmat nyelnek e l ; pedig a 
szőlő — s bor-termelés azonkívül, hogy házi fogyasz
tásra sok megy fel, bizonytalanabb is, mint a gabona
termelés.

A dömösi szőlőhegyek nevei ezek : macskási; szu- 
hai; vereshegyi s kiegészítője külső-veres; és czikora- 
völgye; pattantyús, melyek jó, zamatos és szorgalmas 
kezelés mellett állandó borokat teremnek. Ezeken kivíll: 
kertföli; préposti; kis-keserűs-alatti melyek másod ren
dileknek nevezhetők.

A szőlőfajok a nép nyelvéi? ezek: fehér, fekete
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kadarka ; fehér, Teres, törökdenka; fehér slamper ; sárga- 
zsiga, máskép m argit; czigány ; fehér, fekete gahér ; sár
fehér ; kaszlor-fehér; hárzsing; tök, fehér, zöld; Isabella; 
kecske-csecs; barátsuba; zöld-zsiga (uem érik meg), ze- 
lenka-sárga (termöke), zöld muskatal (nem kedveltetik), 
petrozselem; juh-fark ; fehér-magyar, (rósz), rácz-feketo 
(rósz), ján (rósz), boros-bival (rósz).

A hegyek, melyek szőlőmivelésre száuvák, köves ke
mény-, sárga-agyag oldalak. Közönségesen és ugv mivol- 
tetnek mint másutt a megyében : nyitják, metszik, ka
pálják, karozzák, választják, ismét kapálják, kötözik, he
gyezik, alól-tisztitják, érés alá kapálják, szüretelik, fe
dik, döntik, trágyázzák.

A inivelésnél elkövetui szokott rendes hibák, melyek 
észrevételt érdemelnek, ezek:

Elletésnél nincs tekintet a korán érő s eladásra al
kalmas fajokra, valamint a nemesebb borfajokra sincs.

A metszésnél 6 — 7 vészét hagynak a tőn, cgyen- 
kiut 3— 4 szemre, mi megerőlteti a tőkéket.

A trágyázás bőtermés czéljából úgy történik, hogy 
gyakran a fürtökön, sőt a kiforrott boron is érezhető szag 
s erőtlenség rontja a bor becsét.

Hiányoznak azon szabályok, melyek másutt a szőlő
hegy-rendőrség alatt ismeretesek.

Nem választatnak külön a fajok ; a fehér sem min
dig a verestől, mi által a nemesebb fajok jelentéktele
nekké válnak.

Igen sok, és pedig a szőlő java szüret előtt elada- 
tik, mi által a bor ára csökken olyan mérvben, hogy ez 
nem pótoltatik ki a nyers szőlőnek eladása által.

A tömeg kora szűretelése által kényszeríti a gon
dosbaka t : is szüretelésre.
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A bor bordókban; könnyebb kezelés végett kamrák
ban tartatík.

Á töltelékeknél nincs tekintet arra, hogy a borok 
eredeti jóságukban fen tartassanak.

Egy átalában a borkezelés tudománynak nem tar
tatik ; ez nem tauittatik, tehát nem is ismertetik. — 
A pinczék, melyek minden második, harmadik háznál ta
lálhatók, boltozat hiányában nem csak veszélyeseknek 
bizonyulnak be ; hanem mert sok mást szokás bennök 
tartani, a borokat és hordókat megrontják.

A szőlőmivelós Dömösön nem gyakorol a népre oly 
jótékony hatást mint a földmivelés. Azön kivíil hogy 
sok gyermek az iskolától elidegenittetik, a munkának 
nagy része nem csak a termelés bizonytalansága által, 
hanem a bor gyakori elvesztegetése által is kárba megy. 
Ezek mellett míg a földterményeiből Dömösön semmit 
sem adnak el, a bornaknagy részét, úgy mint a szőlőét is 
eladják ; már pedig a készpénz a nép között más te
kintet alá jön, mint a termények. A gazda háznépét 
készpénzében nem igen részesíti; ezt a szükség és azon 
nézet hozta létre, hogy ura a háznak, ő a szerző, tehát 
ő lehet ennek elköltője i s ; mig a termények el nem 
adatnak abból tehát kivétel nélkül részesittetnek. De ha 
fontolóra veszem azon tapasztalásomat is, miszerint ki 
lehetne statistikailag mutatni, hogy a legtöbb verekedé
sek, tüdőgyuladások, éjjeli háborgatások épen azon 
időszakra esnek, midőn a nép munkájának gyümölcsét, 
az ujbort, élvezi: kénytelen vagyok azon következtetést 
levonni, hogy a családi élet boldogitására, a bortermelés 
rósz hatással van. Jó oldalát abban találom, hogy a ha
szontalan föld jövedelmezővé tétetik, ezenkívül minden
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kéz, a gyermekeké s asszonyoké talán az öregeké is fel- 
használtaik, keres és kárban nem vész.

Dömösön az 1876. 1877. 1878. évek szüreteinek 
közép, tehát egy évre kiszámított eredménye ekkép lenne 
kitüntethető:

Must. 1 Fehér. 
I-

Vörös. Siller.

1876. termett hect. lit. 580 275 168 79
18^7. » „ „ 386 184 52 1 1 2

1878. „ „ „ 3350 1569 906 540
4316 2028 1126 731

közép termés: 1438.66 676 3 7 5 . 3 3 243.gß

El a da t o t t :

Kilogramm. 
Nyers szőlő eladatott:

Eladási ára

a
bornak 
ht. 1.

nyers 
szőlő

nek 
k. gr.Külföldre. Belföldre.

frt. kr.

1876. eladatott . . 40096 36232 7 14
1877. „ . . 10024 9058 1 1 1 2

1878. „ . . 15400 32300 2 5
65520 77590 2 0 31

közép ár : . 21840 26580 6 .6« ΙΟ .,
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25. §.

A dömösi erdő, sziklák, bányák, 
források.

Azon hegy-csoport, mely sz. Endrétől a Duna jobb 
partján Esztergomig terjed, hajdan „Pelys“-nek vagy pi
lisnek neveztetett. Ezen átalános nevezet tanúsítja, hogy 
még most is nemcsak a hegy : „pilis-hegy“ hanem környéke 
is : pilis-sz-kereszt, pilis-sz-lászló, pilis-vármegye, pilis-ma- 
róth, pilis-vár, pilisi-apátság, pilis-községe, nevek alatt is
meretes ; maga Visegrád is pilis volt, mert a régi okmá
nyokban ezt találjuk róla : „montem tunc desertum in silva 
Pelis1) — Valamint a rómaiak alatt ezen tájat „Carpis“- 
nak2) nevezték azaz : protuberantiáknak3) honnét a „kár
pát-hegyek“ : úgy a magyarok letelepedvén pelis-nek ne
vezték ; mely nevet keletről hozták magokkal, és Her
mes4) —  mercurius — felhő-kalapját jelezte ; mi egé
szen hegyeinkre alkalmazható. Hermes Pylos-ban egy szikla
barlangban lakott, mint Pilis hegye alatt is volt és van

*

egy barlang ; és feltéve felhős-karimás — nagy kalapját, 
kezébe véve magas pásztor botját őrizte, néha lopta s 
elhajtotta a nyájat. Most is nem egyszer —  sőt e percz-

1) Monumt. I. 505. pag. — 2) Lányi Károly. Egy. tört. I. 30 p. 
— 3) Ostr. Fóris F- II. 117. pag. - 4) Max. Dunker. III. 43· 44. pag. 
Geschichte d. Alterth.



ben is midőn e sorokat írom, felhő-karimás nagy kala
pot visel épen az előttem meredező szikla-csúcs, mert 
fenn tiszta a hegytető, alább pedig felhő-karima kör
nyezi a hegy vállait. —- A magyar a hajkörnyezte ko
pasz fejtetőt mai napság is „pilisnek“ nevezi; a kalap 
is: pileus, a haj: pilus — a gömbölyű lapda: pila; ma
guk ezen erdő lakosai: a mókusok, „pelék“-nek nevez
tetnek ; mert a pelesben laktak ; talán ebből eredt a 
pelyhes is. A hosszú botból dárda lett, a kalapból vór- 
tezet, s kész lett a pilatus, pilentum, pilóta, pilum, pi
lula. Én ezt, mit írok nem tartom mesének, mert mi 
magyarok sok nevet hoztunk magunkkal keletről. Már 
értekezésem elején említést tettem arról, hogy „dymis“ 
„sz. Margit“ keletről kölcsönöztetett; és ha „ister“ „ga- 
ran“ „ipoly“ „maros“ „maróth“ is keleti szavak, nincs 
okom ugyan ezt megtagadui „pilis“-tői sem. Az is bi
zonyos, hogy 1221. évben Visegrádon a görög szertar- 
tásu szerzetesek mint régen letelepedettek emlittetnek II. 
András király által.1)

Ezen hegy-csoport között különösen szép látványt 
nyújt Dömös erdei határa. Egy részről Dömös határában 
van ezen hegy csoport legmagasabb pontja, más részről 
hegyei s völgyei számos forrás által öntözve változatos, 
a magaslaton nagyszerű kilátást nyújtanak. Azon legma
gasabb pont, mely tekintélyes csúcsáról uralja a látha
tárt : Dobogó-kő. Innét ha az ember széttekint s messze 
kékleni látja Mátra hegyeit, ha több vármegye határán 
legelteti szemeit, s látja Budapestet, Vácz felé a Nagy szál t, 
lábai alatt pedig azon kisebb hegyeket, melyek Dömös 
határát, völgyeinek szépségei miatt páratlanná teszik:

1) Monument. I. 228. pag.
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nem fogja csudálni, hogy e vidék classicusnak tartatik, 
mely minthogy a haza szivének legszebb vidékét annak 
régi történelmi emlékeivel köti össze, ezt meg is ér
demli.

Dr. Szabó József1) tanár, ki egy könyvében a dö- 
mösi malompataki völgy kőbányáit anormith-augit-mag- 
netit-trachytoknak határozza meg, a kövespataki kőzetek
nek pedig bytovnit-trachyt ismertetését ad ja , azon 
sziklákat, melyeket Duna mentében helyly el-közzel
zöld ékességeitől megfosztva, mint kopasz csúcsokat sza
bad szemmel is láthat a vizsgáló szem, átalábau tra- 
chytoknak nevezett el. Péters2) után háromféle brachytot 
különböztethetünk meg : fekete-barnát, melyhez a vise
grádi, dömösi és maróthi: világos szürke amphiból dúsát ; 
és a visegrádi porphyros vöröset. Dr. Koch Antal·1) 
kolozsvári m. k. egyetemi tanár pedig kiadván a dunai 
trachyt-csoport földtani leírását, egybefoglalta a dömösi 
határ hegyeinek részletes tanulmányát is. A szerző nem 
kímélvén fáradságát hegyről-hegyre ment, és így megkü
lönböztetve egyiket a másiktól, elemezte ezek kőzeteit. 
Szerinte a Dobogó-kő hegye labradorith-amphlból 
augit-trachyt durva breeciájiból áll. Itt van Dömös ha
tárának vízválasztó vonala is, mely a visegrádi várhegy
től kezdve a sz. lászlói hegyekre, innét Lázár-hegy ge- 
rinczeire, s innét a Dobogó kő magasára hág fel, hóimét 
azután lassú eséssel a sz. kereszti Háromhegy laposain, 
a kétbükknél Pilis-hegyére jut, ekkép képezvén azon 
utat, melyen a csapadék vizek keleti s nyugati irányban

1) Jelentés a dunai trachyt csoport balparti részébe tett kiránd. 
1871. - 2) Geologische Studien aus Ungarn. Jahrb. d. k. k. geol. Iteichs-
anst. 10 Jahrg. 1859. IV. H. 511. s. — 5) Dunai Trachyt — csoport. 11. 
Pest. 1877. 218. lap.
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elvezettetnek. A Dobogó-kő 685 metr. magas begye, ké
pezi azon pontot e vidéken, bonnet ki és le nyúlnak 
Dömösnek is kisebb begyei. A Szerkövek közvetlen liozzá 
tartozó kopasz szirtek, melyek már messziről, betekintve 
a malompataki völgybe elárulják eruptiv-vulcanicus 
képleteket és ugyan azon labradoritb — amphiból — 
augit —  trachitból állanak, mint a Dobogó-kő. Éjszak 
nyugotnak fekszik Szakóhegye. mely 488.90 m. magas 
és Iabradorith — augit szétporlott tuffából és tracbit— 
byecciákból áll a Jászhegy mellett. Éjszaknak fekszik Rám- 
hegye, mely épen úgy mint Árpádvára romokat rejteget
het lehullott trachyt darabjai alatt. A Szakó éjszakkeleti 
részén találja a szemlélő a körtvélyesi pusztát, mely 
trachyt-kavicscsal és nyirokkal vegyített lősz fensikot ké
pez, honnót ha leér a szemlélő a körtvélyesi utón a ká
polna fölé, nem vélt 114. met. magaslaton találja ma
gát, mit alig hihetne, ha erről a szabatos katonai térkép 
nem tanúskodnék.

Ha a préposthegyet a malompatak völgyéből jobb
ról tekintjük, mintegy két magas fal közöl látjuk balról 
a Nagykeseriíst, mely 457. met. magas kopasz bérezeit 
úgy tünteti fel, mintha fal-romok lennének. Ezen mély 
völgyben folyik Dömös legnagyobb patakja a Malompatak, 
mely ugyan nem ered dömösi forrásból, de ennek jobb- 
ról-balról összefolyó vizeit és még más három forrás vi
zét magába felvéve lefolyik a Dunába s nem egyszer zá
por után a lehullott trachyt sziklákat nagy rohammal 
kihordja a mély völgyből, és szétszórja a Duna mellékén, 
néha magával sodorván házakat is. A Nagykeserüs lábá
nál fekszik Kiskeserüs, mely 175.S1 met. magas és ar
ról nevezetes, hogy még mindig hisszük, miszerént gyom
rában jó kőszénre fognak találni a kutatók, mi annál
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kedvesebb lenne, minél közelebb fekszik a Duna partjá
hoz, a többi meredekebb s nagyobb hegyeknél. Ötvenes 
évek elején Holicser nyittatott itt kőszénbányát, melynek 
tárnáit beomolva most is fellelheti a kutató Dömös köz
ségi erdejében ; de a fáradságot ki nem fizette, mert a 
lignit bőven keverve találtatott trachyt morzsalékokkal, 
— kantinos tuffával. — A tárnák már jól mélyen ha
tottak be, mi onnét is kitetszik, mert lég-aknát nyitot
tak, hogy a munkások jó levegővel láthassák el mago
kat. A kőszén barna volt, melyben a századok terhe 
alatt összenyomott fagallyak nyomait minden figyelő ki- 
vehette. Hetvenes években másodszor is kinyittatott; de 
ismét haszonvehetlennek bizonyult. Magam is használtam 
de megválasztva, mert sok éghetlen anyagot tartalmazott. 
Arról is nevezetes, hogy első kinyitása után számos nö
vény nyomaira lehetett e kőszénben akadni; nevezetesen 
Póters, ki itt járt hármat, dr. Koch Antal kilenczet fe
dezett fel, melyeket megtekintés végett Bécsbe küldött. 
Könyvében névszerint felemlíti. —  Volt Dömösöu úgy
nevezett Lukács-árkáuál, a Makó rétje mellett is egy 
kőszénbánya megnyitva, de minthogy ez régen elhagya
tott, legyen elég annyit megemlitteni, hogy az eltűnt 
tárna helyén, egy két künn fekvő lignit darabból hozva 
ítéletet ez is a már említett trachyt morzsalék-keverék 
miatt haszonvehetlennek bizonyult.

Vannak Dömösnek kőbányái is. Egy a malompataki 
völgyben közel a községhez a Prépost-hegy oldalában ; 
a másik majd nem ennek irányában a kiskeserüs hegy 
alatt; amaz az urdalomé, melyért 300 fr. haszonbért fizet
nek ; ez a községé, melynek minthogy a Duna mellett 
rakpartja nincs, haszonbérbe sem adható. Mintkettő épí
tésre alkalmas követ nyújt. Nincs is egyéb rósz oldala,
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minthogy kőfejtéskor gyakori a szerencsétlenség, mit á 
robbantások minden felügyelet nélküli használata szokott 
okozni. — Ezen bányákban a trachyt, mész erekkel át
szelve kivált aljain elég kemény. A tálában ezen kőzetek
ben a szürke fénytelen alapban üvegfényü apró sárga- 
vörhenyes földpát szemcséi láthatók, és górcső nagyítása 
által augit kurta oszlopocskák az iker-törvény szerint 
ö0° alatt ezen szabályos formát követik: oo -|- oo . Észre
vehetők benne: pagioklas, viz-tiszta szabályos kristály 
metszetekben; Orthoklas, mi nagyobb metszetekben iker-kép
ződést mutat; az augit zöld-szürke vagy fahéj szinti átlátszó 
oszlop-metszetekben, valamivel kisebb mennyiségben fordul 
elő mint a földpát. Legüdébb trachyt a köves-pataki, mely
ben háromszáz-szoros nagyításban az üveg alap az egymás 
mellett sűrűén kiváló microlitektől alig látható. A sárga fol
tok vasvegyületről tanúskodnak. Ezen is kivehetők aviztiszta 
földpát; a barna-sárga amphiból és magnetit. Egy elhagyott 
kőbányán itt is dr. Koch Antal tanár vitte véghez az 
elemzést. Kellett lenni Dömösön egy rézbányának is, 
és pedig Arpádvára lábánál, mint erről e könyvecske 
elején említést tettem; de ez végkép betömetvén csak fá
radsággal lenne feltalálható.

Azon sziklák és terjedelmes erdők, melyek vidékün
ket széppé teszik, kiessé válnak azon forrás-vizek által, 
melyek patakokat képezvén a Duna medrébe sietnek. A 
Dobogókőtől községünk irányában éjszak felé a Dunának 
haladva, azt vesszük észre, hogy erre lejtenek le a 
vízválasztótól azon források, melyek csergedezve folydo- 
gálják körül a hegyeket, természetesen keresve ki önal
kotta völgyeiket. A Malompatakról már szóltam. Ez sz. 
László, Lázár és Vihorea hegyek között eredvén a áö- 
mösi Kiskeserüs és Prépost hegyek között azon mély



völgyet vájta, mely között végkép soha ki nem szárad; 
sőt kertjeinket is ellátja vízzel és ezen oknál fogva méltó 
lenne a szabályozásra.

Ez alatt Visegrádot épen DömöstŐl elválasztó határ 
vonalon —  a Komlós-völgyén — foly le a Dunába egy 
más patakocska, a Nagykeserüs-patakja, mely a község 
csekély rétjeit szokta öntözni egyúttal néha beiszapolni.

A faluderekán a református temetőnek nyúló út vé
gén patakzik egy harmadik forrás, koholttal s kirakott 
kövekkel ellátva, melyet jó vize végett számosán meg
keresnek és méltán a természet hasznos és szép adomá
nyai közé sorozhatni.

A falu végén is folydogál, de néha kiszárad egy 
patak, mely a Vereshegy forrásából ered, és két magas 
hegy a Prépost és Vereshegy közé szorított meredek utón 
néha rohamossá teszik a záporok, melyek behordják a 
mellék szántó földeket is, hova kicsap medréből.

Végtére a Kövespatak, Szakóhegy alján több kis 
forrásból származik és egyenesen a Dunába lefolyik. Ez 
valamint a vereshegyi, és malompataki árkok erős hida
kat tesznek szükségessé, nehogy az országúton akadályt 
okozzanak. Ezen patakok majd nem egyenközü vonalak
ban folynak a Dunába, gyakran megfenyítvén minket, 
hogy kényelmesebbekké tegyük ágyaikat, mert különben 
kijönnek földjeinkre, és házainkba.

A források között említésre méltó a Miklós-kutja, 
mely igen jó ivó-vizzel szolgál embereknek és állatoknak. 
Hideg tiszta vize, mely a Dobogó-kő gyomrából ered, 
gyöngye az erdőnek. A háromforrás megfelel nevének, 
mert három forrás fakad három hegy között, melyek
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egymást érintik : Rám ; Árpád-s Jászhegye, Szépcserkut, 
Szakókút, Fényesforrás, Királykutja, Aranyoskát, Kerék 
vágásknt, Fingókát, Szőkeforrás, Rámkát, Prépostkát, ke- 
serös-bükkát, nyulási-patak, szárazpatak, cselepatak, mind
annyi erdeinket regényessé varázsló források, melyek 
a fáradtaknak enyhítő és kies nyugvó helyeket adnak, a 
vidékieket pedig kicsalogatják környékünkre, hol mindin
kább keresnek üdülést.
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2 ( >.  § .

Mesék. Vadak.
A nép szeretvén a forrásokat s hegyeket, ezeket 

képzelt eseményekkel: mesékkel köti össze, gondolatainak 
és társalgásának szórakozást akarván szerezni. A Dobogó 
kö-hegy, ha megdobbantják, zúg-búg, mert üres belseje. 
Ezen üregből veszi eredetét a Miklóskutja is, moly azért 
jéghideg, mert hideg van a hegy belsejében. A fényes
forrásba ha valaki benéz és megmossa magát szép lesz. 
A királykájánál öskirályaink jártak, midőn Árpád várá
ban laktak. Az aranyos forrás, aranyat rejt, s ha kime
rik fenekén fekszik a tiszta szin arany. A háromforrás, 
három szűz tartózkodó helyo, kik eltűnnek mint a tün
dérek és megjelennek mint az árnyékok. A kerékvágási 
kútba ha valaki elmerül, ki nem szabadul mig más ál
latot nem fog be. A szőkeforrás, aranyhaju leány forrása, 
hol titkon mosakodik. A fingókút szeleket hajt. A cse- 
lepatak mellé hajdan ájtatos asszonyok aggatták ruháikat 
és minthogy erre jártak a kálváriára itt gyógyultak meg 
a betegek. Rám hegye érczet rejt. Árpád vára alatt el 
van rejtve Árpád öröksége.

Azon mesék közöl, melyek a dömösi nép ajkain meg
fordulnak hármat jegyzek fel, nem annyira szépségűk, 
mint inkább eltorzított vonásaik miatt.
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AzVolső Ái-pád örökségéről szól. Árpád ősatyánk 
nagy kincset hagyott hátra várának mélyében elrejtve. 
Ezt régóta keresik, de reá nem akadhatnak a kutatók. 
Boldog lesz ki megtalálja. Földalatti barlangokban, nagy 
kádakban vannak letéve az arany és ezüst kincsek. A 
vasajtók, ha a kincsásók által megtalál latnak is fel 
nem nyithatók : mert a zárak csak messze vidéken vérrel 
verítékező fűnek érintésére pattannak fel. E füvet meg
lelni nagy bajjal jár, mert a sátán segítségül hívása 
mellett a keresztuton azon gyertyavilágnál, mely sz. 
mise alatt égett, éjszakának idején nagy veszélynek teszi 
ki magát a kincsásó. — Nem akarom tovább leírni az 
esztelenségeket, nehogy valaki a dömösi népet bárgyúnak 
vélje. Azt még sem hallgathatom el, hogy ötvenes évek
ben nem egy kincsásó kereste fel Dömösön azon boltost 
ki ezt szította ; sőt velem is közölte azon írott könyvecs
kéjét, melyből éjjel, a kereszt utón kellett volna imád
koznom. Egy pár év előtt ismét egy még most is élő 
asszony azon kérelemmel köszöntött be, hogy ő egy lyu
kon patak melett, már látta is a nagy kincset, melyet 
egy másik szinte élő asszony már haza is hord ; de ki 
küldetvén az erdővéd, épen semminek nyomára nem jö
hetett.

A meséket ugv szoktuk tekinteni, mint eltorzított 
igazságokat, melyek közönségesen a mesében elrejtve lap- 
panganak, és ha kivetköztetjük öltönyeikből, meglelhetjük 
azok ép magvait. Ez nem mindig való, mert néha mellék 
környülményeikben leljük fel azok igazi értelmét és nem 
alap eseményeiben. így van ez a dömösi mesékben is. 
A leirt mese nem azt rejti magában, hogy Árpád házá
ban gazdag királyokat akar feltüntetni; hanem hogy 
Dömösön azon helyen érézbányát sej ditettek már a ré-
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giok. Kám, réz erezet jelentett a régieknél; Árpád vára 
mellett lévén azon hegy. melyet Rámnak neveznek, köny- 
nyeu megfejthető, miért kellett a kincsnek ott létezni ?
I. Béla pénzt is veretett; “Visegrádon pénzverde volt; 
de az erdőben is találnak régi pénzeket. Magam is lát
tam nem egyet, melyeket Esztergomba átszolgáltattam. 
Talán a könyvtárban vannak elhelyezve.

A második mese egy remetéről szól. Egy bűnös 
szerzetes, ki a dömösi zárdából menekült, Dunántúl azon 
helyen vezeklett, mely a dömösi plébániaiak irányában, 
a marosi hegy szikla-oldalában, mind e mai napig ép 
barlangot tüntet fel. Ennek egy szamarkája volt, mely 
hátán kétféléi lefüggő két edényben vizet és eledelt szo
kott naponkint felvinni a remetének. Egyszer az edényt 
valaki betömte, ekkép a Dunából vizet akarván meríteni, 
maga merült el, midőn kelleténél mélyebben lépett bele. 
A remetének nem volt többé mit enni s inni, tehát el
tűnt, meghalt éhen.

Azt vélné az olvasó, hogy ezen mesében a dömösi 
prépostságról van szó, pedig ki jól szemle alá veszi ezen 
barlangot megfog győződni, hogy előtte épület v o lt; 
ennek a barlang csak hátsó részét képezte ; tehát nein 
menekülő barlang, de szándékosan épített tartózkodó 
hely v o lt; fenn a barlang felett a hegyen is romokat 
fedezhet fel a szorgalmas kutató ; már minthogy Zebe- 
gényben, Marianostrán, Visegrádon, Pilis sz. Kereszten, 
Kisoroszi szigetén, Dömösön is voltak zárdák, nevezetesen 
Dömösön igen szigorú, más szerzeteseket eredetiségükbe 
vissza vezérlő olivetánok tartózkodtak, és hajdan szokás 
volt a nép aj tatosságát az által is nevelni, hogy a szer
zetesek remeteségekbe vonulva töltöttek egy időszakot, 
feltehetjük, hogy a környékből a szerzetesek ide vonulva
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itt remetéskedtek. A régi döniüsi Álmos alapította pré- 
postság gazdag volt.

A harmadik mese a vízi leányokról szól. Ezt meg
holt Mocsay István, előtte pedig többen körülményesen 
közölték velem. A Dunában éjjel a vizi leányok, kiknek 
testük félig hal, nagylármát ütnek; a Duna mellett já 
rókat megijesztik, a gyermekeket elragadják; kijönnek 
seregest51 a Dunából; elbújnak a vetésekben s erdők
ben, hol még nagyobb viszhangzó lárma között a fákra 
menekülnek mint a majmok és a földön csúsznak mint 
a kígyók.

Ezen mesét igen szépen lehetne a régi görög mytlio- 
logiából származtatni, még szebben összeköttetésbe hozni 
azon regével, melyet Bajza József, Korvin Mátyás vise
grádi kalandjáról a „Hableányról“ irt: de minthogy nyil
vános adatom van, mint ijesztette egy falopó sánta koldus 
az emberüket egy tized előtt éjjelenkint az erdőben meg
jelenő garaboncziás diákokkal, szegény legényekkel, far
kasokkal és veszett ebekkel, ő pedig nem félt éjjel az 
erdőben lappangani, és nyakába akasztva egy kötelet, 
lehurczolta a fadarabokat a Duna partjára, innen pedig 
csónakjába: már meg van fejtve a mesének mély értelme; 
és az is hóimét származott.

Erdeinket élénkítik ennek lakosai a vadak és szár
nyasok. Felemlittek egynéhányat, nem mintha ezek osz
tályozott névsorát tudnám le írn i; különben is ezeket 
Dömös határára szorítani nem lehet; hanem inkább 
hogy Dömösön évenkint égyszor-kétszer megtartott vadá
szatok alkalmával észlelteket- feljegyezzem.

Nagy vadak között Dömösön nem ritkák a szarva
sok és őzek, melyek közöl évenkint nem egyet ejtenek 
el. Természetükben a szaglás és látás feltűnő. Szép süni
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növendék erdő szélében tisztáson legelve, nem egyszer, 
midőn a Duna mellett sétáltam igen közel bevártak ; de 
ha vadászok állanak őrt, igen távolról megszagolják, és 
alig van nehezebb feladata Dömösön a vadásznak mint 
szarvast lő n i; ezt pedig a meredek lejtők okozzák, me
lyeknek nagy hasznát tudják venni. —  Két ízben a 
Dunát is átúsztak, mely alkalommal csónakból, fejszék
kel ütötték agyon e szép állatokat.

Vaddisznót és farkast ittlétem alatt nem lőttek, 
sem nem láttak. Nincsenek. Ez annálfeltünőbb, mert túl 
a Dunán évenkint ejtenek el.

Vadmacskák ritkák, de végkép el nem pusztultak. 
Épen nem rég lőttek egyet.

A vidrák éjjel jönnek ki a Dunából, és a vetések
be bújnak. Két Ízben adták tudtomra nagy csodálkozás
sal azok, kik ezen állat természetét nem ismerték.

Említést érdemelnek a pelék is, melyek egy fáról 
a másikra kiterjesztett farkaikkal ugrálnak, mintha szár
nyaik lennének.

A nyúl, róka, borz, sün nem ritka határunkban.
A szalonkákra évenkint vadásznak; hanem hogy ha

tározott rendes időszakban jelennének meg, épen nem ta-' 
pasztaltam ; sokszor pedig a vadászok várakozásának da 
czára egészen kimaradtak.

1858. évben Dömösön császármadarat is találtak. 
Feltűnők Dömösön a keselyű sasok, melyek a Nagykeseriis 
körül kerengve, alkalmasint fészkeiket itt rakják. A kányák 
és vércsék kertjeinkben csapnak le a baromfiakra s elragadják.

A foglyok és fürjek ritkán jelennek meg Dömösön ; 
úgy látszik a hegyes vidéket, és szűk földeket nem ked
velik. Ennél több az örvös galamb s vad gerlicze.

A vadludak és kacsák késő ősszel csapatokban le



pik el a jeges Dunát, de be nem várják a vadászt. A 
kalász madarak és pólingok a karajban leskelődnek bá
lák után.

A fakúszók, harkályok, vörösbegyek, ökörszemek, 
sárga rigók — melyek rendszeresen, évenkiut, arany öl
tönyben látogatják meg plébániám udvarában a szeder
fákat, a bankák, sármányok, említést nem érdemelnek, 
annyiszor jelentik magokat.

A zenérek nagyszámmal tartózkodnak erdeinkben. 
Tavasszal öröm hallgatni, mint iparkodnak egymást fe
lülmúlni messze hangzó énekeikkel. Ha nem énekelnek 
nincs tavasz ; ha elnémulnak vége a tavasznak.
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27. §.

Az erdei munka. Talaj.
A dörnösi uradalom erdeje 2722. cat. li. a községé 

420. cat. holdra terjed. Dömös határának ezen része 
figyelmet érdemel nemcsak terjedelménél, hanem azon 
oknál fogva is, mert az erdő szolgáltat a népnek alkal
mat munkája által pénzt érdemelni. Azon nehéz munka, 
melyet a nép itt végez fuvarozás által, megérdemli an
nak kutatását, milyen hatást gyakorol Dömös lakosaira. 
Az erdők meredek hegyoldalak, melyek nem egy helyen 
sziklacsúcsokban végződnek, anélkül hogy fákkal fedve 
lennének. A munka tehát innét fát hordani nem könnyű; 
de épen ezért erős, hegyekhez szokott marhákat és sze
kereket edzett férfi erőt, bőtáplálkozást, még bővebb italt 
feltételez. Ha szabad hasonlatossággal élni, úgy hat a 
népre, mint a szélvész a hajósra ; nem is lehet ritka 
esetnek mondani, hogy a marha elvesz, szekér eltörik, 
az emberek megsérülnek, néha meghalnak. Tapasztalásom 
után írom : ha Dömösön vakmerőséget észlelnek, ezt leg
inkább a hajózás ; de ennél gyakrabban az erdő okozza. 
Mi természetesebb tehát, mint hogy Dömösön épen azok 
között találom azon érzékeket, melyek az épség és egész
ség fentartásában ösztönszerülog működnek, elhanyagolva, 
kik különösen kedvelik az erdőt. Ugyancsak a betegek
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elhanyagolása, a nőnem csábitgatása, a házas felek hü- 
telen egymást elhagyása, a zajos mulatságok, azon ter
mészettel, melyet az erdei munka edz és hoz létre, nem 
csekély összeköttetésben látszanak lenni; min a kies vi
dék árnyai, a völgyek forrásai, nem enyhítenek ; hanem 
inkább bizonyos költészetet szülnek, mely azon irányban 
terjed, melyben az élet lefoly és végződik.

Évenkint átalában ezer ölre lehet tenni, mit a dö- 
mösiek lehordanak ; ugyanennyire vélem számíthatni, mit 
a szomszédos határokból leszállítanak. Döuiösön ölétől· a 
fuvarért 4 frt. 80 kr. a vágásért 1 frt. 20— 30 krt. 
véve fel, tizenkét ezer frt. az mit a nép, ha az idő 
kedvez, munkája által szokott érdemelni. Ebből kitűnik, 
hogy ezen kereset teszi a nép jövedelmének egy főágát.

Ha valaki nem rested kimenni az erdőre, és meg
győződik, hogy több éven át kell megszokni e helyeken 
a szokerezést, melyeken néha tíz öl mélység mellett visz
nek fel, a kiálló kődarabok által akadályozott, s csak szor
galmas egyeugotós után járható keskeny utak: vagy ha 
tapasztalja, hogy nem egyszer hóval fedett oldalakon, 
két órai fáradság után kiérve, nem lehet a favágást foly
tatni, mig itt lent a Duna mellett már szántanak s vet
nek a gazdák, bizonyára elfogja találni okát azon saját
ságos jelenetnek is, hogy az erdők kies, és veszélyes he
lyeit és völgyeit mért jelezte a dörnösi nép már rég 
kihalt családjainak, részint most is élőknek neveivel Ί
Α legrégibb anyakönyveket átnézve ugyanazon nevekre 
akadtam, melyekről az erdőrészeket elnevezve találtam. 
Akár azt liigyem, hogy hajdan a török pusztítás elől 
erdőkbe vonultak lakosaink, mit még is adatokkal támo
gatni nem tudok; akár pedig hogy ezen helyeken a 
családok nehéz munkát vittek legyen véghez; vagy pe -
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dig veszélynek tették ki magokat, mindenesetre jellemzi 
a népnek azon gondolkozását, mely szerint élete küzdel
meinek színhelyét megörökíteni kívánta. — Komlós- 
völgyc, Béres-völgye, Biró-istók völgye, Lukács-árka, 
Lipka-árka, Kis-magas-len (Kis, Magas, Lennek családok 
voltak) Kollár völgye, Béres-palánk, Sáros-l)iikk, Tassé 
(Csassó) tisztás, Királykát, Miklós-kút, Bertók-hidja, 
Nyulassy-patak, LaczVó-völgye, Kecskés berke, mindannyi 
családnevek, melyek 150— 160 év előtt az anyakönyvek
ben előfordulnak, tehát már rógiebbek, némelyek pedig 
most is élnek. Ezen alkalommal említést érdemelnek 
azon nevek is, melyek már II. Béla korában a dömösi 
prépostság alapításakor 1138 az adományozó levélben 
előfordulnak s mai napig fentartattak. Ilyenek: Sub- 
Ram, azaz Rám alatt, hol patak malmot hajtott, most 
is hajt a patak malmot; ettől van azután elnevezve, 
rámkő, rámvölgye, rámhegye. Vada;,au, most vadálló- 
kövek ; szakó, most szakó-heg-y, szer, most szer-kövek ; 
asszonyfeu, asszonyfej, felső asszonyfej ; szuca, most 
szuehai szőlők. Arpádvára az adományozó levélben nem 
fordul elő, mert adomány tárgya nem is volt, valamint 
Yisegrád sem fordul elő. Említésre méltók azon nevek 
is, melyek sem az adományozó levélben sem pedig az 
anyakönyvekben elő nem fordulnak, és pedig azért, mert 
tanúságot tesznek arról, hogy Dömös a legrégibb idők
ben is magyar nevekkel illette azon helyeket, melyeket 
miveit, és kedvelt. Nagy- és kis-nyalka-bérez, disznó- 
szállás, szép-cser-bercze, szilva-fák-völgye, disznó-szállás, 
szép-cser-bércze, szilva fák-völgye, keselyüs-bükk, szek- 
rény-hogyi-erdő, préposti-hegy, bagó-kő, keresztkő, füré- 
szeltkő, prédikálló-kő, kaszálló, büdösbe, pénzverő-árok, 
gyertyános, határ-völgy, kerek-bükk, kis-bükk-völgye,
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széphárs, jászhegy, és üstöké ; mogyorós hátulja, árpád
hegy alatti bánya; — tehát egy tót vagy német szó 
sem fordul elő.

A fanemek között Döntősön ugylátszik a tölgy leg
jobban tenyészik. Ez az erdőnek % részét a bükk 2j G ,  
a gyertyánfa részét képezi. A vágások hatvan évre 
vannak felosztva, tagosztály óta gondviselésben részesül
nek ; és ha a birka-falkák, melyek évenkint nyári lege
lőre 700— 800 számmal ide hajtatnak, nem járnák az 
erdőt, középszámitás szerint minden 5— 6 évben széthul
lott makknak csirái szép erdőt növelhetnének ; holott igy 
kőkeménynyé tiporják a talajt és azok meg nem foga- 
mozhatnak. A sertések, melyek makkolásra ide hajtatnak 
nem okoznak annyi kárt, midőn itt legelnek.

Van az erdőnek egy idő óta említésre méltó mel
lék jövedelme is. Ez az erdei málna és eper, mit az 
uradalom 200— 300 frt. szokott bérbe adni. Ezen bér
let, mely úgy látszik évről évre feljebb rúg, nem csak 
a férfiakat, hanem a nőket és gyermekeket is foglalkoz
tatja. Eljárnak o végett P.-Maróthra és más szomszédos 
határokra, leginkább vasárnapokon s ünnepnapokon, mi
dőn más munka szünetel és kerek kosarakba szedve szál
lítják Budapestre s más városokba, hol nem csekély ke
lendőségnek örvendenek. Az üzlet e neme szétszórja ün
nepeken a népet, a gyermekekkel megkedveltet! a ko- 
fáskodást, a leányokat az erdőre csalogatja, Budapestre 
édesgeti, mi a gondosabbak előtt aggodalmat szokott 
okozni. A vadkörte, és alma, mogyoró, földi szeder, em
lítést nem érdemelnek, ha csak nem a jó gombák, me
lyek nyáron eső után puttony számra szedetnek. Ezektől 
mily óvatosan tudja a nép megkülönböztetni a mérges 
gombákat, ebből tűnik ki liogv 25 év alatt, egy pár



esetet kivéve alig1 fordult elé megbetegedési eset, .urnái 
kevésbé halálozás. A cserjék, csak szükség esetén, de 
rendesen nem használtatnak fel sem oltásra, sem eladásra. 
A maszlagot zsák számra szedik az asszonyok és Buda
pesten mázsa számra adják el. A flórát egyes községen- 
kint össze állítani igen nehéz lenne ; e tekintetben 
czélszerűbb hivatkozni akár Pest, akár Győr vármegye flórá
jára, melyek minthogy szakértelemmel állíttattak össze, 
nekem is útmutatással szolgálhattak volna, ha Dömösnek 
említésre méltó növényei lennének.

A esztergomi főkáptalannak összes uradalmaiban 44. 
ezer holdra terjedő erdei lévén, dömösi uradalmában 
tart rendes erdészeti tisztviselőt : egy főerdészt Írnokkal 
két erdővéddel. Mezei gazdasága csekély lévén, Dömö- 
sön ugyanezen tisztek látják el, béresekkel, hajdúval a 
földmivelóst is, melynek zömét a körtélyesi puszta képezi, 
hol fanöveidét és juh-aklot is épített. A cserzés Dömö- 
sön jelen évig még nem hozatott be. Maróikról nagyban 
szállítják a bérlők gőzhajón Bécs felé.

Az erdő talaj agyagos; szétporlott trachyt liumus- 
sal vegyítve. Általában termékeny földnek mondható. 
Az agyag ugyanis nem más, mint igen finom kőporladék 
mely kovasavas tini-földet tartalmaz, és kaolinit alatt is
meretes. Képződött a levegő és viz behatása alatt azon 
kőzetből melyet földpát alatt ismerünk és a trachytok 
alkotó része. Igen elterjedt s különböző válfaja ásvány, 
mely az említetteken kívül kali-t is tartalmaz. Kopasz 
szikláinkra tekintve, mindenki meggyőződhetik, hogy vul- 
canicus képződmények, befedve völgyeikben alluviális hor
dalékkal s azután telítve húmussal, mit a dús növényzet 
hozott lassan létre. Ezt azon görgetegek árulják el, me
lyek záporok után elborítják a lefolyó vizek árkail és



környékét. A mész igen felismerhető a dömösi határ 
azon részén, mely sz. Lászlóval érintkezik. Itt végződik 
azon nagy mész-hegy, mely „pilis-hegy“ alatt ismeretes 
és tiszta fehér mészkőből alkotott a teremtő. Vannak 
mellette elég mészkő huták is. Helylyel határunk mint 
a körtvélyosi puszta sárga vereses lősz és nyirok, tehát 
vas tartalmú. Ez a nedvet nem igen könnyen bocsátja 
be, azért is a növényeknek csak akkor kedvez, ha sok 
eső esik, különben kiszárad s mivelhetlen kemény lesz. 
—  Az agyag ha elég humussal van vegyítve, egy a 
legjobb földnemek közöl; a dömösi ilyen, mert valami
kor az erdőből liordatott szántóföldjeinkre, jelenleg igen 
elsoványitva. Olyan határban mint Dömös, hol a nép 
kevés földdel megáldva nehéz munka után él, érdemes 
lenne vegytanilag megállapítani nem csak átalában a 
földnek állagát, hanem részletesen is, hogy előnyösen 
ismerné mindenki csekély birtokát. Az erdő kőzeteit dr. 
Koch Antal nagy fáradsággal elemezte.

—  123 —
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28 . § .

A gyümölcs tenyésztés.
Dömösön a gyümölcs tenyésztés igen sikerdús üz

letté nőhetné ki magát, ha a nép elhatározhatná magát 
drága földjeit kertekké keritteni s ezeket különösen vé
deni ; de minthogy egyúttal kénytelen lenne várni, mig 
csemetéi gyümölcsöznének, ezt remélni nem lehet. A me
zei rendőrség a mostani kerteket sem védi; néha egy 
éjjel tönkre megy mit évek hoztak létre.

A gyümölcsfák beltelkek utáni kertekben, szőlőal
jakban, és szórványosan a szőlőkben iniveltetnek. A 
szilva különösen jól terem. A körte, alma, cseresnye, 
baraszk sokkal kisebb mértékben termeltetik. A fajták 
nem igen válogatottak; újabb fajták melyek másutt 
nagy sikerrel terjednek, nálunk ismeretlenek.

A hasznot, melyet átalában hoznak becs szerint 
igen bajos meghatározni; mert a szórványosan ültetett 
fákat számba venni nem le h e t; a gyümölcstermés min- 
denekfelett bizonytalan lévén e tekintetben is bajos a számí
tás ; különösen az árak által feltételeztetvén s attól meny
nyi terem másutt, esélyeknek van kitéve. Talán nem 
csalódom ha mellőzve a szőlőt, a többi gyümölcs tér
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mást évenként 1000— 1500 frt. teszem, itt is kivéve 
azon rendkívüli éveket, melyekben a nagy szilva ter
més alatt töredeznek a faágak, másutt pedig nem 
terem.



A marha tenyésztés.
Dömösön a marha tenyésztés lendületet nem nyer

het. Ezt mióta a község erdeje az uradalométól elvá
lasztatott, a legelőnek szűk volta, ezenkívül azon munka 
okozza, melyet az igavonó marhákkal végeznek. A lovak 
hajókat vontatnak, a szarvasmarhák ölfát fuvaroznak ; 
legelőjük pedig a község szűk erdejére van szorítva, en
nek is egy része tilos. A lovak tehát elromlanák, a szar
vasmarhák mészárszékre jutnak, és mindkettő másokkal 
váltatik fel. Ehhez járul hogy elég takarmány egy évben 
som terem, hanem vett takarmánynyal táplál tatnak, mit 
megérez minden darab egyenkint.

A tehenek, a legelő ugyanezen elégtelensége miatt 
évről-évre kevesbednek. Csak házi szükségre tart tehenet 
ki tarthat. Rétjeink s külön legelőnk nem lévén ezek is 
a község erdejében legeltetnek. Dömösön a tejet sem lehet 
értékesitteni, mert aránylag kevés lakossal bir, tehát nincs 
kelete.

A sertés hizlalás a szerb fekete fajta disznókon 
meglehetős sikerrel űzetik- Alig van házas-zsellér, ki 
éven kint 1— 2 hízott sertést le nem ölne. A hizlalást 
Dömösön a ház illofentartásához tartozónak vélik. Sza
már alig van : 3. — Birkákat az uraságon kívül nem 
tartanak Dömösön. A kecskék nehány év előtt száműzet
vén alig van tiz. A baromfi tenyésztés, mert mindenki

29 . § .
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udvarára és kezecskéjére van szorítva : házi szükségen 
kívül alig használtatni másra ; elhagyottnak nem mond
ható. Ha minden házra 12 számitok, azt vélem eleget 
számítottam. A méhek 25 év alatt nem szaporodtak meg. 
Akár az legyen oka, hogy közel a Dunához a szél el
hordja akár rétek hiánya, akár végre, hogy az újabb 
keretes kaptárok helyett, még mindig a régi szalmaka
sok használtatnak; annyi bizonyos, hogy azon időszak 
alatt, mióta mozgalmait figyelemmel kisérem méhészetünk 
semmi haladást sem tett előre.

Ezekután a marha állomány Dömösön ekkép lenne 
összeállítható : Tehén és tinó: 72, ökör: 112, ló : 80, 
disznó: 300, szamár: 3, kecske: 10, birka nyáron: 
800, baromfi : 2080. méhek, kaptár : 00.
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30. §.

uomös összes jövedelmeinek megközelítő 
felszám ítása és terhei.

644.5 cat. holdon —  beszámítva a feltörött rét és 
kertrészeket =  31 677i60« cat. hold. a mostani folyó 
árak1) szerint felszámított és a földmivelés 23. §. alatt 
egyenkint elősorolt termények : 26509 frt. 61 krt. kép
viselnek, miből egy cat. holdra 41 frt. 13.2 kr. brutto 
jövedelem esik ; minthogy azonban a dömösi uradalom 
2531018/. . · · cat. holdra terjedő szántóföldjeiből csak 
132, cat. holdat mivel, a többit pedig mivelésre érde
mesnek nem tartja : a fenn kitett összegből le kell huzni 
5003 frt. 14.4 k r t ; minthogy továbbá a földmivelés a 
jövedelem 2/3 emészti meg : a 132 c. h. 5429 frt. 42., kr. 
brutto jövedelmének csak '/„ kell felvennem, mely 1809 ft. 
80 kr. tesz. Végtére minthogy a mit a dömösiok az Ura
dalmi földmivelés körül érdemelnek magoknak, be lesz 
számítva az alább napszámok alatt jelzett sommába: 
következik, hogy ezen czirn alatt Dömös javára csak 
1809 frt. 80 kr. 8I10 jelezhetek : 1809 ft. 80.s kr.

A község lakosai összesen : 39013S2J.... frt. kr. 
cat. h. szántóföldet miveinek minek brutto 
jövedelme -=  16077 frt. 07 kr. har
mad részét véve tiszta jövedelemnek, tesz | 5359.02

1) Eszterg. és Vidéke. 1879. Aug. 6.
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Az eladott szőllőért =  48890 klg. 
IO.3 krral, levonva árának felét a mive- 
lési napszámokra azon okból, mert a nyers 
szőllőnek meglehetős keletje van, szá
mítok ..................................................... 2491. 6 ».

A bortermésért =  2733. (55 her. 
lit. 6  frt 65 krral leszámítva árának fé
lét a mivelésre, számítok . . . . 9103. δ».

Az uradalmi fa ára nem számítható 
Dömös jövedelmei közé, *) mert az egészen 
Esztergomba tétetik á t ; hanem a kül- és a 
dömösi 2 0 0 0  öl (középszámitás szerint) fuva
rozásáért —  leszámítva a költségekre felét, 
számítok 1 öl lehordására 4 frt. 80 kr. 
a vágásra 1 trt 2 0  krt =  6  frt. tesz 6000.

A g y ü m ö lc sé rt............................. 1500.
Az uradalom által kiszolgáltatott lel

kész!, tanítói, tiszti, erdővédi járandósá
gokra, továbbá a házasok és boltosok 
hozományaira; a hajókormányosok és ha
jósok fizetéseikre - a fa és gyümölcs- 
kereskedők nyereményeire : . 1 0 . 0 0 0

Mit a nép szorgalma által keres, 
nevezetesen azon napszámokat melyeket 
szőllő kertjeibe, szántóföldjeibe, az ura
dalmi birtokba fektet ekkóp számítom fel: 
a dömösi 1 2 0 0  lakosnak fele — 600 
ember egész év félszakán =  183 nap 
érdemel magának, ha férfi, naponkint egy 
forintot, ha uó 50 krt, ez tehát képvisel: 82350

Összes: 118612.91 :,2
*) Tehát terhei is kimaradtak
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Dömös terhei:

251 adózó. 224 házban 7925 frt. 48 kr. adóso- 
rozati tiszta jövedelem után :
Földadóban......................................... , 2476 65
H ázbéradóban................................... · 43 6 8

Házosztályadóban................................... 282 2 0

1 . 2 . oszt. keres, a d ó ........................ 836 80
3. oszt. „ „ ........................ 204 65
4. oszt. „ „ ........................ 25
Töke kamat és járadéki adó . . . 227 1
Átalános jövedelmi pótadó . . . . 488 24
Fegyver adó ......................................... 18
Fogyasztási a d ó ................................... 290
1 0 , 0 0 0  frt szőlőváltsági töke után tör-

lesztés és kamat . . . . . 800
Országos közmunka váltság 600 gya-

log 50 krral és 180 igásnap 1
frt 50 k r r a l .............................. 570

Felekezeti kath. pó tad ó ........................ 597
V refor. „ ........................ 2 0 0

20014 frt betáblázott adóíság után . 1601 1 2

1 0 . 0 0 0  frt be nem táblázott adósság
u t á n ............................................... 800

Összeg : 9460 35
A dömösi jövedelem megközelítőleg

t e s z : ........................118612 frt 9132 kr.
A teher : .............................  9460 frt 35 kr.

Marad : 109152 frt 5632. ki\
Ezt felosztva 1200 ember között ju t egyre 90 

frt, " '’ 7 , 2  no
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Ezt ismét felosztva 365 nap között, egy napra 
ju t: 24.f, kr.

Az általam megközelítve, számított dömösi jövede
lem inkább többre mint kevésre van felvéve; e mellett 
tehát a 24.6 kr. egy emberre annál kevesebbnek fog fel
tűnni, mert ez nem készpénz melylyel mindenki azon 
szükségét fedezheti, mit leginkább érez, hanem nagyrész
ben csak képviseli azon értéket, mely minden egyesre 
esik. Igaz ezen szükséget némikép mérsékli a családok 
közös háztartása és hogy a kis gyermekek sokkal keve
sebbet emésztenek mint a munkások; de ha mégegy- 
szer annyira tenném a jövedelmet, még ekkor is elég
telennek tartanám egyes ember állandó fentartására, ki
vált munkáséra, ki többet emészt, több ruhát ront és 
mitsem takaríthat meg. —  Ezen szükségnek szomorú 
következéseit kezdjük érezni:

A családi élet mindinkább szétbomlik, mert tagjai 
kénytelenek időszakonkint eltávozni.

A hitel süllyed, mert kevés a rendes fizető, tehát 
a visszatérítésben meg van ingatva a bizalom. Senkisem 
kölcsönöz.

A községi igazságszolgáltatást és igazgatást az elöl
járók hatáskörükben nem merik rendesen végrehajtani, 
mert az elhanyagolás kíméletnek, a törvényes igazság 
szívtelenségnek koreszteltetik.

Az iskolát, nem lehet rendszeres lábra állítani, mert 
a szülők felhasználják a szegénységet mentségükre.

A szellemi műveltségre kevesen gondolnak, mert ez 
közvetlen nem hoz jövedelmet.

Az emberek egymást nem segíthetik, tehát a ke
gyelet és szeretet csökken.
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A munka ugyan megedzi az embereket, de a kik 
öregek, özvegyek, árvák, másokra szorulnak, jobbára 
mostoha karokra kénytelenek támaszkodni, mert segíteni 
másokon elégtelennek érzi magát mindenki.
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31. §.

A községi igazgatás.
, Dömös, mint más községek az 1871. XVIII. t. ez. 

értelmében van berendezve. Mint nagy községnek van 
saját jegyzője, bírája, ennek helyettese, négy tanácsbelije, 
pénztárnoka, közgyámja, kerületi orvosa, tiz legtöbbet 
adózóból és tiz megválasztott képviselőből álló, összesen 
tehát húsz tagot számláló képviselő testületé. Szabály
rendeletei szerint az elöljáróság megszabott, de igen 
mérsékelt fizetéssel van ellátva.

Dömös községére alig lehetne valami hasznosabb, 
mint ezen törvénynek pontos végrehajtása ; mert valamint 
ezen törvény által válnék köz— ön— seggé, úgy egyes 
részei csakis ez által lennének képesek arra, hogy össz
hangzásba hozassanak és mint egy egész működhessenek.

Akár úgy tekintsem közönségünket, hogy nincs 
nagyobb számú értelmisége, mely magát összeköttetésbe 
tenné a végett, hogy a község közvetve általa igazgat- 
tassék, akár hogy nagyobb földbirtokosok nem laknak 
helyben, tehát nem is adhatnak támaszt a képviselőtes
tület hivatásának teljesítésében, egyiránt igazoltnak vé
lem, hogy hiányzik azon elem, mely másutt érdekeinél 
fogva nem engedi a képviselő testület kötelességének 
elhanyagolását. Minthogy tehát a dömösi képviselőtestíi-
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let ezen elemek nélkül kénytelen, de csak gyéren, meg- 
ülni helyét, az elöljáróság nem a képviselő testület el
lenőrködése mellett igazgatja a községet, hanem inkább 
képviselők választása alkalmával felhasználja az alkal
mat és részvétlenséget azon képviselők megválasztására, 
kik rokonságban lévén mindent átnéznek.*)

Ugyan ezen oknál fogva azon hiányban is szenved 
a dömösi igazgatás, hogy minden előkészítő tanácskozás 
és kifejlesztések nélkül kénytelen fellépni egyes esetek
ben, és nem karolja fel egyetemesen azon szükséges in
tézkedéseket, melyeket a helyi érdekek megkívánnának, 
inkább midőn az intézkedések már kikerülhetetlenek, 
bevárja a felsőbb utasítást, holott ez csak rész szerint 
és nem gyökeresen orvosolhatja a felmerült bajokat, mely- 
lyek átalánosak.

Ugyancsak ezen ellenőrködés, de különösen annak 
hiánya hogy a felelősség a gyűlések gyér megtartása miatt 
mitsem ér, okozza azt is, hogy a község valódi szükségeit 
az elöljáróság sem nem tanulmányozza, sem nem ismeri, 
inkább saját ügyeivel, mintsem a községével törődvén.

Átalábau olyan község, mint Dömös, mely kisebb 
mint más községek, azon természetes bajnak van kitéve, 
hogy a személyes és rokonsági érdekek, könnyebben 
vesznek erőt a közérdekek felett, mint nagy községek
ben, hol nem nehéz tömör összetartást eszközölni, a köz
érdeket védő számosabb képviselők között.

*) Jelenleg három ül a képviselő testületben, ki a bíróval első Ízben 
sógor, egy vér'szerinte közel rokon, egy ki haszonbérlője, egy édes testvérei 
egy ki pénzbeli lekötelezettje, egy ki mint községi erdőőr tőle függ. A biro bérlője 
a nagy korcsmának, a bíró édes testvere az egyetlen mészáros és korcsmát 
is tart. A bíró rokousága igen nagyszámú a községben. 0  egyszersmind fa
kereskedést is üz, tehát mással foglalkozik.
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.Mely jótékony hatást eredményezne csak egy pár 
év lefolyta ntán is, ha a szolgák cseléd-törvényeink ér
telmében könyvecskékkel láttatnának el. Ez nem csak a 
rendszeres engedelmességet, házi bókét; földmivelést és 
a közerkölcsösséget mozdítaná elő, hanem a szegény 
szolgák bérét, irányukban a szelíd igazságos bánásmó
dot is biztosítaná; de minthogy ez leginkább eleinte 
folytonos intézkedést követelne, alig van Dömösön eset 
hogy ezt valaki követelné, mi természetesnek is látszik 
azon oknál fogva, mert ha valaki eltér a tömeg szoká
sától és kivételt tesz, . ő huzza a rövidebbet minden tör
vény daczára. 1876. XIII. t. ez.

A községi békebiróság csak gyéren vétetik igénybe 
nem azért, mintha ennek égető szükségét nem éreznék, 
midőn kisebb követelések is gyakran évekig tartják in
gerültségben a feleket, hanem azért, mert más hiányos 
községi intézkedésekből hozván a nép e felett is kedve
zőtlen ítéletet, ebben nem bízik; s ennek támaszát gyors 
végrehajtás által hitelének szilárdítására nem tapasz
tolja. 1877. XXII. 17. lcöv. §§.

Az iskola elhanyagolását több évek után az igaz
gatásnak minden ága észrevehetőig megérzi; különösen 
a költségvetéseknél és a megszámláltatásoknál a törvé
nyes eljárásra elkerülhetetlenül szükséges ismeretek hiá 
nya miatt a képviselők nagy része azon tartózkodásra 
van kényszerítve, mely a részvétlensóggel határos. 1868. 
XXXYIII. 4 §.

A mezei rendőrség, melynek kitűzött czélja a gyors 
helybeli kárpótlás, a földművelés, kertek és szőlők biz
tonságának kárával, majd elhanyagoltatik, majd annyira



elhalasztatik, hogy a károsult akarva, nem akarva egyes- 
ségre kénytelen lépni azzal, ki kárt okozott, nehogy 
nagyobb fáradságot okozzon magának, — 1840 IX, t, ez.

Az egészségügyi bizottság figyelemre alig van mél
tatva ; pedig a beteg házi ápolása mely legelső vigasz
talása ; a házak és utczák tisztán tartása, a csecsemők 
gondozása, csakis ennek rendes és folytonos, úgyszólván 
családi szeretettel párosult működése által lenne megked
vel tethető 1876. XIV.

A tűzrendőrség, be nem gyakorolt egyének miatt, 
vajmi csekély eredményt volt képes felmutatni azon gya
kori tűzesetek alkalmával, melyek Dömöst 25 év alatt 
nyolezszor sújtották. 1871. XVIII. 22. §.

Az árvák s özvegyek, kik vagyon nélkül éldegél
nek, a czivódó házasfelek, éjjeli, s korcsmái kihágások, 
a mészárszék ügye, a vasárnapok megtartása, mindugyan- 
aunyi mozzanatok, melyekre ha gond nem lesz fordítva, 
maholnap orvosolhatatlan sebekké fejlődnek, s másszerű 
intézkedéseket teendnek szükségessé, mint eddig tétettek.

Meg vannak törvényeink, szabályrendeleteink, jegy
zőkönyveink, de ezek csak írott betűk lévén, magokban 
közmegelégedést nem hozhatnak létre. Én azt vélem, ha 
a választóközönség nem félne sebeit úgy feltárni, mint 
ezeket é rz i; ha erre rendszeresen megtartott tanácsko
zásokban a képviselőtestület utján alkalom is adatnék, 
ha az elöljárók tartoznának rendszeresen összeülni, ta
nácskozásaikról jegyzőkönyvet vezetni, s felelőssek len
nének, rövid idő alatt az egész községi szervezetre ki
hatna azon élénkség, mely nélkül alkotmányos életet 
képzelni nem tudok. Legyen a képviselet valódi, és 
egy pár év múlva minden orvosolva lesz. Az elöljáró
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ság kormányozzon, a képviselők ellenőrködjenek, a kö
zönség a törvényekre szorittassék; a ki nem teljesíti 
kötelességét, bűnhődjék. Ezek nélkül nem képzelhetni 
jó községi rendszert. Justitia est regnorum funda
mentum.
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32. §.

Észrevételek László dömösi prépost sír
kövéről.

Midőn ezen lapok legnagyobb része sajtó alól már 
kikerült, a „Tájékozó“ folyó füzeteinek III. sz. 97 1. 
Dr. K. E. név alatt jelent meg a dömösi prépostságra 
vonatkozó, e könyvecske szerzőjét tehát különösen ér
deklő czikk, melyre észrevételeket tenni helyén láttam.

Dr. K. E. gondolkodásra méltó két főkérdést vet 
fel, melyek elsejét nem megfejteni, hanem inkább mog- 
világitani törekszem ; mig a másik olyan megfejtőre vár 
mint czikkiró, ki Somogy megye helyi viszonyait ismerni 
látszik.

Czikkiró közli: hogy László dömösi prépost sírköve 
ezelőtt 30 évvel Tolnamegye nyári-i pusztatemplomában 
nem mint eredeti lelhelyén feltaláltatván, jelenleg Ten
gőd kath. templom tornya előtt van elhelyezve. A kör
irat ezen szavakat tünteti fel: II. pr. . . a . . viri dó- 
mini, ladislai praepositi ecclesiae deniesiensis p . . . sias . . 
conventi. Az évszám hiányzik; de a betűk 14'. század 
vége, vagy 15 század mellett tanúskodnak.

Ezen sírkő alkalmat adott neki azon állításra, moly 
szerint Dömös, a dömösi káptalan székhelye lehetett 
ugyan: de a távolság s nehéz közlekedés tekintetéből



valamint azért is, mert hihetetlennek látszik, hogy a 
dömösi káptalan egészen Somogy s Tolna megyékből 
rendelte volna fel Dömösre a harangozókat, pékeket, 
szakácsokat és a hálóterem szolgáit, azon nézetének ad 
kifejezést, mely szerint Kopány-falva lett volna a dö
mösi káptalan tartózkodó helye, melynek vidékén feküdt 
a dömösi hajdani prépostság s káptalan birtokainak 
zöme; mi azntán észszerű magyarázatot kölcsönöz azon 
szolgálatoknak is, melyeket itt, de nem Esztergom me
gyében lehetett teljesitteni, képtelenségnek tartván, hogy 
15 marosdi, dalmandi, tengődi, gadányi, koppányi, dö- 
röcskei, varangi,. hidegkúti, kányái és atallai jobbágyok 
főztek, sütöttek harangoztak és hálótermeket tisztogat
tak volna Dömösön.

A 12. század elején, mint czikkiró is megvan győ
ződve politikai indokok vezérelték Almost a dömösi káp
talan alapításában; azon országos intézkedésekből kell 
tehát kiindulni ennek megítélésében is. Álmost országos 
íédelme, II. Bélát e mellett saját szerencsétlenségének 
érzete is vezérelte. (7 §.) A dömösi káptalan tehát az 
akkor dívó királyi káptalanok közöl egy és erődített 
hely volt toronynyal,*) mellette pedig Árpád várával; 
nemzeti stylben épített templommal; a káptalan közös 
háztartásával, mint ekkor szokásban volt a zsinatok 
rendeletéi szerint i s ; bírt műhelyekkel, rendelkezett 
szabad várjobbágyokkal — vitézekkel; —  hiteles hely 
volt, mert decánja és a kanonokok kiküldetésekkel bír
tak; királyok tartózkodó helye volt, mert nemcsak I. 
Béla tartott itt ülést, hanem Sz. László is innét indult 
seregével a német ellen; és valamint Bobért Károly

*) Század. 1879. Vili. 97. 1. v. ö. Horv. M. Kereszt. 1. száz. 305 1.
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Tömösrárról Visegrádra, Dömöshöz alig félórái távol
ságra tette át királyi lakhelyét, úgy valószínű, hogy ki
rályaink már elébb megkísértették ezt Dömösre áttenni, 
mely nevét is Tömös-től vette. *) Ezen okoknál fogva a 
dömösi telepitvényeknek nem csak azokra volt szükségék 
mik az okmányban leiratnak, hanem sok másra, mire 
ki nem terjeszkedhetett. Az okmány másolata csak azt 
tanúsítja amire hivatva vannak azon falvak lakosai, me
lyek elég pontosan számlál tatnak elő. Ebben következő 
kitételek fordulnak elő deák nyelven: A templom falait 
és a romlott tetőzeteket tartoztak kijavittani. A zárda 
műhelyeit (officinas) újból, vagy újra felépíteni. A szol
gák nevei, kik a prépostnak kocsikkal tartoznak szol
gálni. A sütők nevei. Szakácsok nevei. Azok nevei, kik 
kocsival és lovakkal szolgálnak, midőn a decán és ka
nonokok kiküldetésében járnak el. A kocsigyártók nevei. 
A halászok nevei. Erdélyből só szállítók nevei, kik 
nyest bőröket, bocskorbőröket, medve bőrt és szarut szál
lítanak. A szabadjobbágyok — vitézek nevei. Sólyom 
szeliditők nevei. Nyest bőr kikészitők a templom szá
mára. A légelyesek, kik ügyességűknél fogva feljönnek 
(frequentant). A terményekről, temérdek szántóföldekről, 
malmokról, serről, szőllőkről, hízott marhákról melyeket 
Dömósön Szt. Margitilnnepén kellett kiszolgáltatni, ne
hogy hosszadalmas legyek nem akarok értekezni.

Már kérdem, nem-e győződik meg az olvasó első 
tekintetre, hogy a műhelyeknek és mesterembereknek 
állandó lakással kellett b írn i; mert begyakorolt, tanított 
egyéneknek kellett lenni? —  minthogy pedig ezen kor-

*) Aloldus egyenesen Tenies-nek nevezi Demes-t: „Apud oppidum“ 
Terne« „ruente domo graviter Contritus“ Katona tom. II. Í95. pag.
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szakban kiváltképeu a szerzezetesek mivelték a földet, 
ezek űztek mesterségeket, a dömösi káptalan pedig tar
tott „frátereket“ mint ezen kifejezések tanúsítják: qui 
in fratribus in dormitorio et in refectorio deserviunt; 
ism ét: nomina agasonum qui fratrum equos custodiunt 
meg vagyok győződve, hogy a dömösi prépostság föld- 
mivelésében úgy, mint a műhelyekben „fráterek“ dol
goztak és valamint korunkban a fráterek szakácsok, az 
ebédlőt és hálótermeket tisztogatják és néha 25 falut is 
bejárnak: úgy hét századdal ezelőtt minden birtokaikról 
hozattak maguknak a prépostok részint kiképzetteket, 
részint kiképzendőket Dömösre. Idézem itt Péterffyből 
azon fejezetet mely e nézetemben megerősít. Az eszter
gomi zsinat (1114) 36. fej. rendeli: hogy az apátok a 
püspökökkel monostoraikat minden két eke föld után 
lássák el szabályosan öltözött szerzetessel; ezután tanít
sák és sz. Benedek rendeletéit minden szerzetes tudja. 
Péterffy hozzáteszi: hogy ezen korszakban Magyarország 
püspökei úgy alapittattak, mind ez több század alatt 
már Németország püspökeinél dívott, kik beuczés 
szerzeteseket vettek fel a káptalanokban, saját háza
ikban elhelyezték, az apátot mégis a fegyelem és 
gazdálkodás intézkedéseiben birájuknak elismerték. — 
Dömös ugyan nem volt apátság, hanem világi káptalan, 
de ezekre is hozott ugyan azon zsinat határozatot 27-ik 
fejezetében: mely szerint a kanonokok élelmezését és 
életrendszerét, szabályaik szerint a püspök rendezte. *)

*) Fordulnak elő ilyenek a „pécsváradi“ (Katona. I. 195. pag.) 
es „veszprémi“ (U. o. JJ. 425. pag.) alapitó levelekben is, pedig nagy 
szálúinál, külön falvakban, kiket Szalay L. (í. Kör. 121. 1.) „udvarnokok- 
nak·· ma : földhöz kötött szolgáknak nevez ; minthogy pedig Peterffy-beu 
(Syuod. Sírig. 1114. Cap. XXIX. XXX.) ezeket olvassuk: Siquis Clericus 
servus Ecclesiae fuerit. És: Nullus servus Clericus ordinetur; kénytelen 
vagyok hinni, hogy ezen szolgák jobbára „froterek“ voltak,
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Tévedni látszik czikk író akkor is, midőn a dömösi 
káptalan birtokainak zömét Koppány vidékére szorítja. 
Alább ezen §. után közlöm külön azon falvak neveit, 
melyeket ez, író térképén és lapjain feljegyzett és; 
külön azokót, melyek ezeken kívül az oklevél másola^ 
fában előfordulnak,*) de ezek száma nevezetesen többre 
ütött ki, mint a Somogy —- tolna-megyei birtokoké; mely 
alkalommal nem tudom milyen feleletet nyernék ha kér
dezném: valljon mikép jártak le a szolgák Somogyba, 
vagy Tolnába főzni, sütni, és a dormitoriumokat tiszto
gatni a koppányi káptalan monostorába, melyről emlí
tést nem tesz az oklevél ? Ha pedig megosztjuk a pres- 
tatiokat Koppány és Dömös között mint fognak fenállani 
a dömösi templom, prépostság, káptalan és a dömösi vité
zek, kik csak is terményekkel és gyártmányokkal tartat
tak fen ? —  Különben hogy a somogyi birtokoknak kellett 
ellátásuknak lenni, s a prépost valamint a kanonokok 
is ott tartózkodhattak, kétséget nem szenved.

Egészen más feleletet kíván ez, író másik főkérdése 
t. i. ha Robert Károly király uralkodásának elején Dömös 
a visegrádi őrség által romba döntetvén, azon oknál fogva 
fordult 1321. a r. papához hogy a dömösi prépost és 
kanonokok veszélyes helyezetük s jövedelmük csekélysége 
miatt, engedné meg a dömösi káptalant a tatárjárás óta 
fel nem épült ó-budai káptalannal egyesitteni, és Dömöst 
egy állandó káplánra bízni, —- hol tartózkodott tehát a 
dömösi káptalan? —  Ezen kérdésre adatok hiányában 
határozott választ adni nem tudnék. Mert ha bár azon 
törekvést, mely szerint a dömösi prépostok önállásukat 
fentartani iparkodtak, nevezetesen hogy Márton 1346. a

*) Monument. I. 88. pag. «t sequent.
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posonyi kápolna administrátora, illetőleg eorruptora volt; 
hogy ezen Mártonnak közlőit s lerajzolt pecsétjei: S. 
Capituli Ecclesiae Demesiensis Majus; a másik pedig: f S. 
Martini ppsiti eccae Dymisiens: köriratokkal szinte önál
lásuk mellett tanúskodnak, egypár dömösi prépost nevé
vel megtudnám is toldani: (1 2 . §.) mind e mellett azt 
következtetni nem tudnám hogy Koppány falván tartóz
kodott a dömösi káptalan; sőt azon adatok nyomán sem tud
nám ezt kihozni, melyek szerint Péter dömösi prépost 
István fia 1381. somogy-megyei birtokait kétszer is 
védelmezte; Jakab dömösi dékán pedig 1347 koppá- 
nyi plébános le tt ; mert nem csak a dömösi káptalan, 
hanem más conventek és káptalanok is védelmezték, 
távol fekvő birtokaikat; az sem hallatlan hogy a káp
talanbeliek viselnek lelkészi h ivatalt; a szerzetesek pedig 
saját birtokaikat látják el lelkészekkel, a nélkül hogy 
ebből a szerzet és a káptalan tartózkodásának helyére 
kellene szükségkép következtetni. De az már nem csak 
figyelmet érdemel, hanem bizonyítana is hogy László 
dömösi prépost sírköve a hajdani káptalan birtokán 
nevezetesen „nyári“ puszta templomában felfedeztetett 
ha a prépost holteste másutt eltemetve nem lett volna ; 
de minthogy maga ez. iró jelzi, hogy a sírkőnek nem 
ez volt eredeti leihelye, ezen adat is elveszti ere
jét, és hajlandóvá tesz azon korszakról megenilékezni. 
midőn II. Ferdinand alatt a dömösi prépost a veszprémi 
püspök hatósága alá tartozott, s innét juthatott oda. 
Azon adat sem tanúskodik a somogyi tartózkodás mellett, 
mely szerint fennevezett Péter a ». marosi oltár előtt 
tehát közel Dömöshöz, égő lámpára fürdőket adott (12. §.); 
az sem hogy liozgonyi Péter 1417. veszprémi kanonok
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volt: az sem hogy 1450 István esztergomi kanonok lett 
prépost; végtére az sem hogy 1400 XI. Bonifácz a 
dömösi prépostot az esztergomi érsek alá rendeli; mert 
ha a dömösi prépostok más javadalmakra szorultak, má
sutt is laktak, aligha volt káptalan oldaluk mellett, 
melynek élén állhatták volna.

Somogy — tolna — megyei birtokok:
Cuppan (Koppány) Kinusdi, Kinisti, Edelin (Elediny) 

Neku (Nak) Surán (Szorusád) Kunda (Konda) Kara (Kára) 
Dianugsa, Durugsa (Döröcske) Gudas (Gadács) Kerbui 
(Körbő) Maristi (Marosd) Kalsár (Kolcsár) Hedekeut 
(Hidegkút) Kana (Kánya) Tupundi. Attila (Attala) Bata 
(Bat) Lingn (Lulya) Kuleser (Kulcsár) Tamach (Tamási)

ff
Dalmadi (Dalmaud) Ursi (Örs) Nagasu (Nagócs) Scilu 
(Szili) Tunguldi (Tengőd) Varang (Yárong) Csaba, Nyék, 
Csepel. —  31.

Más birtokok;
Humul, Sári, Sanas, Suca, Húst, Tohu, Humur, 

Kucetu, Hodus, Kobu, Degu, Fekete, Sagu, Ruosti, Gan, 
Tapai, Sakani, Scer, Obad, Cetihida, Herudi, Babusa, 
Geysce, Cutti, Hetten, Doboz, Sűrcuudi, Cerep, Simur, 
Etez, Boti, Kucen, Meiri, Strigonium, Eneg, Dimis, 
Kurtu, Galhan, Endrédi, Belsan, Assaufen, Maraut, He- 
lemba, Damasa, Luthi, Curisa, Ingu, Citei, Kurtuelis, 
Saktu, Sumbuth, Transilvauia, Ense, Cepel, (van több) 
Pomaz, Makra, Chelemba, Hurch, Subram, Yadashu, 
Huni, Hudus, Udvornic, Uten, Machala, Setkelu, == 6 6 .
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