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Nagymagyar.
Nagymagyar, magyar kisközség a Felső-Csallóközben, 173 házzal és régebben 1424 
róm. kath. vallású lakossal, (az utolsó népszámláláskor ugyan csak 1353 volt a 
lakosok száma). A pozsonyi vár tartozéka volt és 1239-ben már említve van. Neve 
különféle változatokban fordul elő. Legrégibb elnevezése Morthamagor. Később már 
Egyházas-Magyar néven is említve találjuk. Némely író szerint II. Béla király 
idejében itt a templom mellett apáczazárda 96is volt. 1355-ben az Olgyaiak egyesség-
levelében szerepel. 1383-ban Ilona és Margit úrasszonyok itteni birtokrészüket 
Miklósfia Mihálynak adják át. 1416-ban Olgyai György fia, Miklós, itteni birtokából 
leánynegyedet ad ki. 1488-ban ugyancsak az Olgyaiak a Dankháziaknak egy 
kúriát és tekintélyes földbirtokot engednek át. II. Ulászló király 1495-ben csebi 
Pogány Péternek és alsóborsai Vizközi Andrásnak adományoz egy itteni birtokrészt. 
1506-ban Verbőczi Istvánnak is van itt birtoka. 1533-ban Csorba Gergely fiai és 
Csorba Pál osztozkodnak birtokukon. 1540-ben a magvaszakadt Csorba János 
birtokát Illyésházi Illyés Tamás pozsonyi alispánnak és testvérének, Saághi Deák 
Imrének és fiának, Zsigmondnak hagyományozza. Az 1553-iki összeírásban az 
óbudai apáczáknak 6, Csorba Jánosnak 2, Illyés Ferencznek 1, az Olgyai családnak 1 
és a pálosoknak 3 portájok van itt. 1647-ben a pozsonyi apáczáké, 1787-ben a 
vallásalapé volt. Később az Esterházyak lettek az urai, azután a Zichy és Batthyány 
grófok, ma pedig Pálffy Béláné grófnőnek van itt nagyobb birtoka. I. Lipót király 
1679-ben betiltotta a község hetivásárjait. 1699-ben mezőváros. Ugyanekkor a pestis 
pusztította lakosait. A község határában a Rákóczy-féle felkelés idejében ütközet volt. 
A mult század elején sörház is volt itt és országos vásárai nagyon látogatottak voltak. 
Plébániája az 1390-iki összeírásban már említve van, de mai temploma az ősi 
templom helyén 1886-ban épült. Az egyház birtokában a XVII. századból nagyon 
érdekes zománczozott ezüst-feszület van, melyet egy Zichy grófnő ajándékozott az 
egyháznak. Az érdekes ötvösmű, hátsó részén, Krisztus kínszenvedéseinek a 
jelvényeivel van díszítve. Az egész ötvösmű, Krisztus alakját kivéve, aranyozva van. 
Nagymagyarhoz tartozik és a mult század elején említve van Újvásár és Mocsola 
puszta, mely utóbbiról már 1330-ban találunk írott nyomokat. Újvásár már 1298-ban 
szerepel, a mikor Gombai Kumpert fiai, Olgyai Péter comesnek adják el. Az 1553-iki 
összeírás szerint az óbudai apáczáknak itt 3 portájuk van. A község határában, 1319-
ben egy Kökényes nevű község is szerepel, mely Kondorosi Pálé és fiaié. 1620-ban 
Kökényrév néven találjuk említve. Ide tartozik még Nagyerdő. A közsgében van posta 
és távíró, vasúti állomása pedig Somorja-Uszor. Körjegyzőségi székhely.
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Tonkháza.
Tonkháza, kisközség a Felső-Csallóközben, 29 házzal és 238 róm. kath. vallású 
magyar lakossal. Első birtokosa 1435-ben Tankházi Salamon. Mátyás királynak 
1488 május 29-én kelt oklevelében Dankháza néven van említve. 1495-ben II. 
Ulászló csebi Pogány Péter pozsonyi ispánnak és alsóborsai Vízközi Andrásnak 
adományozza. 1496-ban is a Tankháziak a birtokosai és Tankházi Ábrahám is birtokát 
Illyés Mátyásnak és Györgynek hagyományozza. Két évvel később II. Ulászló a 
hűtlenségbe esett Zerhai Zerhass Márton és László birtokát szintén Illyés Györgynek 
és Mátyásnak adományozza. 1506-ban Verbőczi István is birtokosa. 1533-ban Csorba 
Gergely és Pál fiai osztozkodnak itteni részeiken. 1540-ben az egyik Csorba-féle 
birtokot az Illésházyak nyerik. Az 1553-iki portális összeírásban e község neve Tenk-
Háza alakban szerepel és birtokosai Illésházy Tamás és Csorba Farkas. Később az 
Illésházyak után a Batthyányiak is birtokosai lesznek és ezeknek a révén ma Pálffy 
Béla grófnak van itt nagyobb birtoka. A községnek nincs temploma. Postája és 
távírója Nagymagyar, vasúti állomása Szempcz. Ide tartoznak Csondor, Ménesakol és 
Vitté puszták és a Dunaszegi malomházak.

• Illésháza 
• Tonkháza
• facebook

Tringli István: A Perényi család levéltára 1222–1526 (Magyar 
Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 44. Budapest, 

2008.)
Oklevélkivonatok (290. oldal)

605.  1483.  április  11.  (VI.  a.  Thiburtii  et  Valeriani)  Buda  
Gwth-‐‑i   Orzag   Mihály   nádor   a   fehérvári   keresztes   konventhez.  

Harazthy-‐‑i   Ferenc   (egr.)   és   Berky-‐‑i   officialisa:   Zabo   Benedek   nevében  
előadták,  hogy  sarlós  Boldogasszony   napja  (júl.  2.)  körül  Berky-‐‑i  Barnabás  
és  Kelemen  deák  budai  lakosok  (inhabitator  Budensis)  Barnabás  felesége:  
Luca,   ül.   Kelemen   felesége:   Erzsébet   biztatására   Fábián   deákkal   és  
Dankhaza-‐‑i  Bálint  (egr.)  más  famüiárisaival  Ferenc  birtokrészét:  Berky-‐‑i  fél  
bhtokát   továbbá  minden   jövedelmét,   ti.   gabona-‐‑   és   borküencedét   (nonas  
tam  frugum  quam  vinorum),  és  más   jövedelmét  100  aranyforint  értékben  
elfoglalták.  Az   elmúlt  karácsony  körül,  amikor  Zabo  Benedek  Berky-‐‑n  levő  
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tisz=artóságáról  Fehérvár  városába  (ad   civitatem  Albensem)  ment,  Barnabás  
és   Kelemen   deák   in   libera   via   megverték.   Küldjék   ki   emberüket  
tanúbizonyságul  az  alább  írt  nádori  emberek  egyike  meüé,  aki  tudja  meg  az  
igazságot.   -‐‑   Kijelölt   nádori   emberek:   Berky-‐‑i   László,   Wan-‐‑i   Ambrus   vagy  
Zsigmond,   Bobal-‐‑i   Cherwen   János,   Halm-‐‑i   András   vagy   Balasko   János,  
Zenthdyenes-‐‑i   Wras   Bálint   vagy   Nagy   (Magnus)   Máté.   Papíron,   hátlapján  
zárópecsét  nyoma.  DL  71003.  

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P 
szekcióból) • Perényi család (Q 148)

DL-DF: 71003
Keltezés: 1483-04-11

Kiadó: ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR
Régi 

jelzet:
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DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Perényi 
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Fennmara
dási 

forma:

Eredeti

Pecsét: Záró
Nyelv: Latin

Gwth-i Orzag Mihál nádor ( et iudex Comanorum) meghagyja a fehérvári 
(de Alba) keresztesek konventjének, hogy Harazthy-i Ferenc és Berky-i 
tisztje: Zabo Benedek panasza tárgyában, mely szerint Berky-i Barnabas 
és Kelemen deák budai (Budensis) lakos a feleségük: Lucia, illetve 
Erzsébet biztatására Fábián deákkal és Dankhaza-i Bálint más 
familiárisaival Ferenc Berky-i félbirtokát elfoglalták és 300 forint értékű 
gabona- s borkilencedet elvittek, azonkívül fenti Zabo Benedeket, amikor 
Fehérvarra (ad civitatem Albansem) ment, Barnabás és Kelemen 
megverték, Berky-i László, Wan-i Ambrus és Zsigmond, Bobal-i Cherwen 
János, Halm-i Balasko András és János, Zenthdyenes-i Wras Bálint vagy 
Nagy (magnus) Máté királyi emberek valamelyike tartson vizsgálatot. 
Datum Bude, feria sexta proxima ante festum beatorum Thiburtii et 
Valeriani martinum, anno Domini millensimo quadrigentesimo 
octuagesimo tertio. - Eredeti, papíron, hátlapján zárópecsét nyoma - 
Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy)



DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P 
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A pozsonyi káptalan bizonyítja, hogy Magdolna asszony, Dankhaza-i 
Kelemen leánya - Pokatheleke-i Kende György felesége - név szerint 
felsorolt fiai és leányai nevében is nyugtatja édestestvérét, az említett 
Dankhaza-i Kelemen fiát: Ábrahámot, miután neki az az őt atyja, anyja és 
édestestvére, Dankhazay Bálint, a budai vár volt provizora birtokai után 
megillető leánynegyed, hitbér és nászajándék fejében - fogott bírák 
ordinációja szerint - teljesen eleget tett. A szóban forgó birtokok a Pozsony 
megyei Dankhaza, Loocz és Salmon possessiok. - Papír, egy nagy és egy 
kisebb darabra szakadva, a szakadásoknál és hajtásoknál szakadozott, 
hiányos - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).
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Dankhazi Ábrahám végrendelete, melyben a Pozsony megyei Dankhaza 
birtokára és ingóságaira vonatkozólag teszi meg végakaratát. - Regeszta 
forrása: OL regeszta (Ila).

Benedek Gyula — Zádorné Zsoldos Mária: Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei oklevelek 1075-1526 (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 

Közleményei 3. Szolnok, 1998)

295. oldal

1. 1482. VI. 19. -1. Mátyás 
király 

2. Bizonyságlevél arról, hogy Ujszászi Mihály komári várnagyot és testvérét Pétert 
nemesi rangra emelte, egyben utasította Dankházi Bálintot, a budai vár 
tiszttartóját, hogy a jászoktól szokásos adókat ne szedje tőlük tovább. 

4. DL 66.726 E 
5. Hazai oklevéltár 1879. 436-437. 


