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Dill F"r"r, cz Csiitcjrtrjk mezdvdros hist6ridja.

Az ut6sz6t irta 6s a kcinyvet szerkesztette Koncsol Ldszl6. Kalligram Kcinyvkiad6, Po-

zsony, 1996. 3 14 old. (Csall6kozi Kisktinyvt6r)

Orvendetes, hogy a hat6ron trili magyars6g az ut6b-

bi @vekben m6rk6pes arra, hogy helyi kiad6kat mriktidtessen. 1993 6ta rendszeresen jelennek meg

a Csallfkdzi Kiskcinyvtr4r kdtetei (sorozatszerkesztd: Koncsol L6szl6). Az 6rt6kes sorozat nehezen

hozzirf€rhetl vagy eddig kdziratban maradt helytdrt6neti, mrivel6d6stcirt6neti munkiikat ad kdzre.

Mi, a vasi helytrirt6net kutat6i r6g6ta ismerjiik dr. Sill Aba Ferencet, a Ferences Mariana

Provincia vikdriusiit. Szdmos szaktanulm6nyt tett kdzz6, f6leg az egyhltztaifienet, telepiil6strirt6net

t6mak6reiben. Eletrajzib6l - mely a Vasi Honismereti Kozlem6nyek 1985. 6vi 1-2. szim{nak 162.

oldal6n olvashat6 - tudjuk, hogy a Csall6kdz egykori Pozsony megyei r6sz6n taliilhat6 Cstitdrttjk

nagykdzs6gben, egykori mez6viirosban sziiletett.
Szgl6faluj6r6l kdszitett kezirat1t - mely most kdnyv alakban az 6rdekl6d6k kez6be keriii-

hetett - m6g 1970-ben helyezte el a dunaszerdahelyi rin. Csall6kdzi Mrizeumban, itt bukkant ri{ a

sorozatot szerkesztd Koncsol L6szl6.
Kev6s magyar telepUl6sr6l jelent meg hasonl6an alapos 6s teljess6gre tdrekv6 forrdsanya-

got feldolgoz6 monogriifia. A Szombathelyhez hasonl6an egykori hetiv6s6r napr6l elnevezett

Csiitdrtcik (r6gebben Csutortdkhely) elsd tortdneti, okleveles em1it6s6t61 az els6 vil6gh6bonit meg-

e1626 |vekig tekinti 6t a mezfvdros mriltj6t. Erdekes - de a kijrtilm6nyeket ismerve 6rthet6 - hogy

a szerz6 nem t6r ki a tegut6bbi kb. 80 6v igencsak jelent6s fejlemdnyeire.
A vid6k korai t6rt6net6nek fontos esemdnye volt az a 907-ben Pozsony mellett vivott iitk6-

zet, amivel honfoglal6 dseink elh6r(tott6k a K6rpdrmedenc6ben frissen megtelepiil6 Arpiid vezette

t6rzsszovetseget fenyegetd n6met tdmaddst. Ehhez kapcsol6dva jegyzi meg a szerz6, hogy a Csal-

l6kdz magyar teleptil6sei ez td6 6ta folyamatosak. Egy 1677-ben lejegyzett helyi hagyom6ny sze-

rint Csiitort6k temploma Szent Istv6n kordban 6piilt volna. Nem tudjuk pontosan, mikor kertiit a

telepiil6s a n6met eredetri Hont-P6zm6ny nemzets6g (a h(res Szentgy0rgyi 6s Bazini gr6lbk dsei)

birtokriba. Mindenesetre 1217 el6tt valamikor. Ebben az 6vben emlitik el6szdr a telepiil6st, mely-

nek - mint neve is mutatja - mdr kor6bban kialakult a hetivi{sdra. Az Arpr{d-kor v6g6n a Szent-

gyorgy v6r k6rUl kialakul6 uradalom tartoz€ka lesz. Nagyon 6rdekes adatokat fr le Sill a kdz6pkori

egynni 6piiletekr61. Vas megyei kapcsolatok miatt emlithet6, hogy a csiitcirttiki rom6n-kori eredetf

Szent Jakab-pl6bdniatemplom 6s a jriki templom d6li kapuja egym6s kOzeli pdrhuzamai. A szSmta-

lan adat koztil csak n6h6nyat sorolunk fel. Ma is ismert a szentgy<irgyiek k<iz6pkori pallosjogiira

utal6 ,,Akaszt6fa-domb" neve, melyre Nagy Lajos kinily 1363. 6vi oklevele utal. A mez6v6rosi

fejl6d6s fontos dokumentuma, hogy a helyi cserz6vargiik m6r 1493-ban c6hbe ttimdriiltek. Atemp-

lomban fennmaradt legr6gibb harangot 1484-ben ontOttdk. A Szentgydrgyieket 1507-ben csutorttjki

gr6foknak nevezt6k. Ez 6s tdbb mds adat arra utal, hogy egy id6'ben lak6- 6s temetkez6'helyiik volt

i mez6v:{rosban. A tor0k hrdbonik pusztft6sai l6nyeg6ben elkertilt6k a Csall6kijzt. De hogy itt is

volt vesz6lyhelyzet, j6l mutatja egy 1634-es egyhinlitogatlsi jegyz6k<inyv. Eszerint a fallal dvezett

templomban 6pprigy 6lelmiszert t6roltak, mint a ma is rill6 erd6lyi templomv6rakban. Nagyon 16-

nyegesek a mezdviiros v6delm6vel kapcsolatos adatok is. A mez6v6ros 6rz6s6t v6rosparancsnok

ir6nyftotta, a kapukat estenkent rendszeresen zdrtik. A v6ros templom6nak 1678-ban m6r torony-

6r6ja volt. A telepul6s jeles sziildtte volt M6rey Mihrily hires jogtud6s 6s n6dori helytarl6. 1572-

ben temett6k el a templomba, sireml6ke nevezetes renesz6nsz em16k.
Kiil6n nagy €rt6ke a mfnek a mli,lt szfnad v6gt, e sz6zad eleji n6prajzi adatok hihetet-

leniil gazdag tdmege. A h6tk6znapi 6let, a gazd6lkod6s leiriis6t6l a jeles iinnepekig igen sok

6rdekes 6s tanuls6gos dolgot fedezhetiink f'el benne. Aj6nlom az olvas6 szives figyelm6be a

kotetet! D6nes J6zsef


