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BEVEZETÉS TÖK KÖZSÉG 
TÖRTÉNELMI FORRÁSANYAGAIHOZ

A ma Pest megyéhez tartozó Tök település történelmi szempontból több okból is 
érdekességnek, kuriózumnak számít. Ennek okai egyrészről a település történelmének 
alakulásában, másrészről az azt dokumentáló adatok viszonylagos gazdagságában 
rejlenek. Ami az előbbit illeti, a térségben kivételes történelmi folytonosságot mutat a 
település. A környék korai lakosairól már a honfoglalás előtti időkből igen gazdag, ma 
még nagyobb részt feltáratlan régészeti lelőhelyek tanúskodnak. A magyarság 
megtelepülése után, a térségben szinte egyedülállóan, a lakosság egy része biztosan 
átvészeli a török hódoltság időszakát. Nagyobb lakosságcserék nélkül (népessége 
családneveiben is sok egyezést mutat az első országos összeírások óta), a református 
vallási felekezetét a 16. század óta megtartva, nemzetiségi összetételében majdnem 
teljes egészében magyar maradt. Ezzel a 17. század óta szigetet képez a később 
katolicizáló és nemzetiségi összetételét illetően vegyes, környező települések között. 
A 18. századi térképekről már viszonylag részletesen ismerjük a Tökhöz tartozó 
területeket, a település mindig igyekezett ezen a területen belül gazdálkodni, 
megmaradni, de ugyanakkor meg is küzdött jogaiért, és azokat még a Koronával 
szemben is érvényesíteni tudta1. A viszonylagos elszigeteltség a település 
növekedésének, fejlődésének korlátozó tényezőjévé is vált, annak archaikus, 
földművelő jellegét sokáig őrizve. Ugyanakkor ez az elszigeteltség már a 19. 
században és korábban is, néprajzilag és kulturálisan is számos érdekességet, régies 
elem továbbélését hordozta, mint a régi határjáráskor fennmaradt helységnevek: 
Sárkány-berek, Török-temetés2 stb.  Ami a település gazdag történelmi 
dokumentáltságát illeti, annak egyik oka abban keresendő, hogy a hódoltság korában 
és a közvetlenül utána következő időszakban a falu akkori lélekszámával és ebből 
fakadóan szerepével a jelenleginél jelentősebbnek volt mondható. Másrészt a 
szerencsének is betudható, hogy a megyei levéltár egyébként igen szerény feudális 
iratanyagai közül, a település anyagai viszonylag gazdagon fennmaradtak, illetve, 
hogy Kecskeméti Károly személyében kivételes szakember kezei közé kerültek ezek 
az anyagok. Ezek tükrében mégsem egyszerű a település történelmére vonatkozó 
rendkívül szerteágazó forrásokat, irodalmat összegyűjteni, ezt szándékozná legalább 
nagyvonalakban elősegíteni ez a kis kiadvány, ennek érdekében került a könyv végére 
egy irodalomjegyzék is. A jelenlegi kötet törzsanyagát képező összeállítás a település 
digitális képtárának készítése és létrehozása kapcsán született meg,  de az alapötlet 
régebbi volt, már a helytörténeti kiadványok első kötetének létrehozásakor is 
felmerült, hogy jó lenne a település történelmére vonatkozó levéltári forrásokból egy 
kézbevehető, forgatható példányt készíteni.

1 lsd. Tök Község pere a remanenciális földek ügyében, a Község kérvényének levéltári 
forrása 1864-ből,  jelen forrásgyűjteményben 57-es számmal jelölve.

2   Jelen forrásgyűjteményben 92-es számmal jelölve.



 Ebben a kis válogatásban a terjedelem miatt korántsem az összes, de a főbb 
levéltári források 1848-ig szerepelnek3, kicsit kiegészítve a Tök digitális képtárának 
anyagához (internetes elérhetősége: http://www.tokanno.hu/) készített gyűjtést, de 
ugyanakkor támaszkodva az ott felsorolt adatokra is. A forráskiadvány bevezetéseként 
egy rövid történeti áttekintést is tartalmaz hiánypótló céllal, ebben a második 
világháború végéig követhető nyomon nagy léptékben a település történelmének 
alakulása. 

Ami a településre vonatkozó történelmi forrásanyagot illeti, számos érdekes 
forrásra bukkanhatunk a település korai történelmével kapcsolatban a Magyar 
Országos Levéltárban. Ezek közül a  Középkori Magyarország Levéltári Forrásai 
(Diplomatikai Levéltár), illetve a Királyi Könyvek a középkori  történelmünk fontos 
forrásanyagai közé számítanak. A Magyar Országos Levéltár őrizetében lévő Királyi 
Könyvek (latinul Libri Regii) a királyi kancellárián vezetett másolati könyvek voltak, 
melyekbe a király nevében kiadott jelentősebb okiratokat bemásolták, feljegyezték.  
Az adott korszakra vonatkozóan a  Bécsi Levéltári Delegáció iratai közül az alábbiak 
tartalmaznak fontos információkat a településünkről:  az 1526–1862 között keletkezett
magyar vonatkozású iratok központi fondja, a Hoffinanz Ungarn, a 16–17. századi 
magyar történelem számára az egyik legfontosabb irategyüttes, az Ungarische Akten, 
és a Türkei (vagy régi nevén Turcica), az Oszmán Birodalommal folytatott diplomáciai
érintkezés anyaga. Mindhárom egésze mikrofilmen elérhető a MOL4Mikrofilmtárában.
Későbbi, így első világháborús adatokat találhatunk még, a bécsi Hadilevéltárban, a 
Kriegsarchivban. Számos adatot találunk a MOL-ban tárolt, „Urbaria et 
conscriptiones” (Urbáriumok és összeírások) nevezetű fondban, az iratanyag 1527 és a
19. század közötti időszakban keletkezett urbáriumokból, úrbéri összeírásokból, 
birtok- és vagyonbecslésekből áll, illetve szintén az Országos Levéltárban találhatjuk 
településünket Mária Terézia úrbéri tabellái között. Szintén a MOL tárolja a 
településünkre vonatkozó kataszteri térképek, és kamarai térképek nagyobb részét. 
A kötetben jelentős helyet kaptak a helységre vonatkozó  történelmi térképek, ezek 
segítségével rekonstruálható a régi töki határ, a településszerkezet, a vetésmód, az 
egykori jobbágyparcellák és a tulajdonosok nevei, azok egykori gazdasági helyzete. 
A térképek egybevetése után rendkívül sok ma már máshonnan nem beszerezhető 
információhoz juthatunk, így  például az uradalmi malommal kapcsolatban a régi 
halastó és malomtó, illetve „Rossztó” egykori kiterjedéséről, a gátmaradványok, 
töltések helyére vonatkozóan, de a régi kutak, hidak és útvonalak is fel vannak 
tüntetve a térképeken, nem is beszélve a régi, ma már nem használatos dűlőnevekről. 
A községet érintő legtöbb ma fellelhető történelmi vonatkozású adatot talán a Pest 
Megyei Levéltárban tárolják, a település igen gazdag iratanyaggal képviselteti magát, 
Tök esetében tekintélyes mennyiségű, 13,28 ifm iratanyag áll, csak az 1832–1950. 
közötti időszakra vonatkozóan a kutatók rendelkezésére Tök nagyközség iratai közül, 
e mellett találjuk Tök Község Direktóriumának iratait, 1919–1919. 0,12 ifm 
terjedelemben, és Tök Községi Tanács iratait, 1950–1970, 1,65 ifm terjedelemben. 

3 Egy-két későbbi forrás is szerepel, de alapvetően 1847 előtti törzsanyagot tartalmaz.
4 MOL – Magyar Országos Levéltár
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Ezek a megmaradt jegyzőkönyvek, körlevelek, különféle nyilvántartások, hagyatéki, 
katonai, hadigondozási, népmozgalmi, tulajdon-nyilvántartási, költségvetési stb. 
iratok. 

Nem tudunk itt szó nélkül elmenni Kecskeméti Károly munkássága mellett, aki az
56-os forradalom előtt több mint két évig kutatta Tök társadalom – és 
gazdaságtörténetét, miközben levéltári gyakorlatként a község iratait rendezte a 
Budapesti 2. sz. Állami Levéltárban, amely ma a Pest Megyei Levéltár nevet viseli. 
Ez alatt az idő alatt sokszor látogatott Tökre, hogy a község helyben fellelhető állami 
és egyházi dokumentumait tanulmányozza, továbbá kikérdezze az idős embereket, mit 
tudnak a 19. század végének paraszti gazdálkodásáról és társadalmi folyamatairól. 
Kecskeméti Károly: Tök község parasztsága az Urbáriumtól az úrbéri per végéig, 
1770–1879. című tanulmánya máig alapmű mindazok számára, akik településünk 
történelmét kutatják, a dolgozat eredeti kézírata megtalálható a település 
könyvtárában, ismerjük adatközlőit is a faluból, akik 1955/56-ban segítették munkáját:
R.Ványi Józsefné Győri Erzsébet (1868-1962), Juhász László (1885-1958), id. Fitus 
Lajos (1873-1958). A címben említett időszakot dolgozza fel, igen részletesen 
gazdaságtörténeti, statisztikai szempontból, illetve az úrbéri per áll a dolgozat 
középpontjában. A dolgozat szemléletén és nyelvezetén átjön a kor 
történelemszemlélete (1955/56), ennek ellenére időtálló, pontos és részletes munkának
bizonyult, a dolgozatot könyv formában a töki Petőfi Emlékkönyvtár és Művelődési 
Ház jelentette meg 2009-ben. 

A Pest Megyei Levéltárból fontos forrásunk: Pest-Pilis-Solt Vármegye 
jegyzőkönyvei közül a településünket érintő bejegyzések, a vármegye településeinek 
régi pecsétnyomatai között megtalálhatóak a település régi pecsétnyomatai, a levéltár 
térképtárában találjuk a Kneidinger András készítette Tök község részletes 
határtérképét 1778-ból, fontos adatokat tartalmaznak még a budai szandzsák 
összeírásai, Pest–Pilis–Solt megye 16-17. századi dica- és dézsmajegyzékei, illetve 
Pest-Pilis-Solt Vármegye közgyűlési iratainak regesztái, a vármegye összeírásai és 
közigazgatási iratai.

 Számos információt találunk a különböző levéltári kiadványokban, levéltári 
füzetekben is, a település 1945 utáni történelméhez az MDP Pest Megyei 
pártbizottsági, és az MSZMP megyei pártbizottsági ülések jegyzőkönyveinek anyagai 
között. Budapest Főváros Levéltára szintén szép mennyiségű adatot tárol 
településünkről: ilyen az úgynevezett Fogolytörzskönyvek (Különböző 
bűncselekmények elkövetése miatt törzskönyvezett töki személyek), egyéb 
büntetőügyek,  közjegyzői okiratok. Budapest Főváros Levéltára  iratgyűjteményeit 
(közjegyzői iratok, árvaszéki ügyek, végrendeletek, büntető és polgári perek, pest és 
budai tanácsülési jegyzőkönyvek, tervek), másrészt a Bécsi Levéltári Delegáció 
segédleteit, valamint a feudális kori megyei közgyűlési jegyzőkönyveket tartalmazza. 
Valamennyi dokumentum található még a Zichy család és a Podmaniczky család 
levéltári anyagai között. 

Fontos megemlíteni Betfia László: Tök község földrajza című tanulmányát, 
melyet a debreceni Tisza István Tudományegyetem Földrajzi Intézete adott ki 1940-
ben, nemcsak földrajzi leírását adja a falunak, hanem történelmi, gazdasági és egyéb 



leírást is ad, igaz a földrajzi leíráson túl nem túl részletesen, de mégis érdekes 
információkat tartalmaz. A szerző apja, Tóth Ferenc nyugalmazott tanító volt Tökön, 
az adatközlői, segítői, helyben: Nagy Vince lelkész, Erdélyi József községi jegyző 
voltak. Az átfogó történeti munkák közül számos információt tartalmaznak: Galgóczy 
Károly: Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiája, 1876, 1877., 
Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye, I. kötet (1910.), II. kötet (1911.), Hóman Bálint-Szekfű Gyula: Magyar 
történet című munkái., Pesty Frigyes: Magyarország helynevei történeti, földrajzi és 
nyelvészeti tekintetben Budapest, 1888., Pesty Frigyes: Pest-Pilis-Solt Vármegye és 
kiegészítések. Jegyz. Horváth Lajos. Bp., 1986., Fényes Elek: Magyarországnak és a 
hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai es geographiai 
tekintetben, 1837. 

Ezeken kívül Tökről helyben fontos információkat tárolnak az egyházközség  
iratai: Anyakönyvek, Eklézsia Jegyzőkönyvei, Búzaszedési Lajstrom. A részletes 
irodalomjegyzéket a kötet végén találja.



ÁTTEKINTŐ TÖK KÖZSÉG TÖRTÉNELMÉHEZ 
A II.VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG

A település területe az őskor óta folyamatosan lakott; csiszolt kőbalták, tűzkő- és 
obszidián pengék, rézkori és bronzkori edények, római és népvándorlás kori leletek 
tanúskodnak erről.  A Perbálra vezető régi országút mentén nagyobb területű, 
feltáratlan római kori települést tartanak számon a régészek. A 19. században számos 
lelet került elő a faluban a pannon provincia idejéből. A római korból számos kisebb 
még feltáratlan település, vicus, illetve villa maradványait, temetőt ismerünk a Tökhöz
tartozó közigazgatási területről, illetve Anyácsáról. Ma már biztosnak tűnik, hogy 
nemcsak átmenetileg települtek meg itt a települések lakói, legalább a második 
századtól az ötödik századig állnak rendelkezésre leletek, ezek valószínüleg a kelta 
eredetű eraviscusokkal5 hozhatóak kapcsolatba. Eddig a régészek a következőket 
azonosították6: nagyobb település kőépítkezés nélkül, kőépítkezéses telep (vicus) vagy
villa, tanyaszerű kis település, csontvázas temetkezés emlékei kerültek elő, illetve 
nagyméretű domborműves sírkövek. Temetkezéssel kapcsolatos leletek közül jellemző
az aedicula.7 Az egyik ilyen két oldalát kívül-belül, hátsó lapját csak belül, faragott 
dombormű díszíti. A belső oldalon az elhunyttal kapcsolatos földi dolgok ábrázolását 
látjuk, pl. családtagok, áldozó nő és férfi, stb. A hátsó falon az elhunyt egész alakos 
domborműve volt, kívül pedig szimbolikus ábrázolások. Az oldallapokon egész alakos
ábrázolás szerepel, a töki aediculán táncoló nő, menád8 látható, Dionüszosz 
megrészegült kísérőinek, a bacchánsnőknek ez az ábrázolása, a 2. század második 
felétől tűnik fel, és a helyi lakosság temetkezési szokásaiban él tovább. A kőtáblák 
Vásárhelyi Géza tinnyei birtokából kerültek a Magyar Nemzeti Múzeum kőtárába. 
Az Archeológiai Értesítő9 így számol be a leletekről :

„A tánczoló alak meztelen fiatal nő, félkörhajlású mélyedésben, élénk 
tánczlépésben jobbra fordul, haja szabadon lecsüng, egyedüli ékes-ujjain lebeg, míg 
bal lába hátra csüng ; fölemelt baljával és lehajló kinyújtott jobbjával kendőt lenget 
háta mögött. A szobrász a jobb láb alatt sziklát jelez, alighanem azért, hogy a tánczban 
lebegő alakot még inkább fölemelje és a talajtól elkülönítse.”

5  Az eraviscusok (eraviszkuszok, Eravisci), kelta-illír eredetű kevert népcsoport volt
6 Ottományi Katalin: A Római Kor Emlékei Pest Megyében (őslakosság, 
településszerkezet, temetkezés,vallás, betelepített barbárok)
7 Helyi pannóniai sajátosság, mely három kőlapból álló fülke, kis házikó, ábrázolásain 
általában a kelta és római motívumok keverednek.
8 latinul: maenades, görögül: mainas
9  Archeológiai Értesítő X. száma 1890.,  424., 425. oldal



      

1.”Táncoló menád”, egy római kori kőtáblán Tök határából

A másik típusú temetkezési lelet, nagyobb méretű domborműves szarkofág. Egy-egy 
gazdagabb bennszülött a vezetőrétegből, aki már a római életformát is igényelte, nem 
elégedett meg az aediculával, nagyobb sírépítményt emeltetett, Tökről ismerjük egy 
ilyennek néhány részletét, a környéken élő főleg kelta eredetű őslakosság fokozatosan 
átvette a rómaiaktól a sírkő állítás szokását, de a saját hitvilágába, illetve szokásaiba 
illő ábrázolásokkal díszíti a sírköveket. A felmenő falakon egész alakos ábrázolás volt 
(valószínűleg dioszkurok), alul kocsijelenetek futottak körbe. Valamennyi síremlék, 
sírkert, illetve építmény feliratával az út felé fordult. A kocsijelenetben a halott 
túlvilági utazását ábrázolják, két vagy négykerekű kocsin ül a halott, elől a kocsis, 
mögötte a szolga. Hampel József10 így ír a töki leletekről:

 „A sírköveket Vásárhelyi Géza hozatta 1868-ban Tökről tinnyei kastélyába. 
Nagyszerű családi síremlék kőből faragott oldalrészei lehettek. Az egyik hornyolt 
korinthiai pillértől szegélyzett kőtáblán, mely 2,13 m. magas, 0,79 széles és 0,228 cm 
vastag, a középső mezőben tánczoló női alakot látunk. Sajnos, hogy csak ez a tábla 
maradt meg teljesen, más két domborműves táblából, mindkét esetben a felső alakokat

10 Hampel József:  Az eraviscus nép emlékei, Akadémiai Értesítő, 1888.



ábrázoló részek hiányoznak, de mindegyik felső jelenetből mégis megmaradt annyi, 
hogy a ló patái és az ember lábai után itélve a halott lova mellett volt ábrázolva. 
Mindegyik kövön alul kisebb domborműben még egyszer szerepelnek a család tagjai. 
Az egyik képen négykerekű kocsiba fogott két lovat vágtatva hajt jobbra a kocsis. 
Jellemző a lovak fölszerelése. A nyakukon járom van, melyre reá megyén a gyeplő és 
széles szíj fogja körül a lovak szügyit, melyhez a rúd van erősítve. A kocsi három 
oldalról zárt és kiugró ernyővel bír, mely elől oszlopokon nyugszik, az előlső nyíláson 
fölül-alúl bőrponyva védi az utast; a hintó oldalán ablaknyílás van. A hintó hátulján 
cselédember kapaszkodik az ernyőről lecsüngő szijakba és a hintós kocsit födözetül 
hátul sagumba öltöztetett lovas kiséri, aki éppen visszafordul...

     2. Kocsiábrázolás, egy római kori kőtáblán Tök határából

 
...Époly élénk a másik dombormű. Itt nyitott, két kerekű két lovas, könnyű 

cisiumban hajt jobbra két egyén, a lovak testéből csak a hátsó fele része maradt meg; 
itt is lovas kísérője van a kocsinak, aki vágtatva követi a járművet. Ugyanazon 
építményből maradt egy 1,82 m magas és 0,5 m  széles, 0,2 m vastag kőtábla, melynek
szélét toscanai rendű pillér segélyzi, a pillértől balra az alsó mezőben két ló 
előrészeiből, a felső mezőben oldalt álló szemközt forduló és balra tekintő ló 
nyakából, hasából, lábából maradtak részek. A tábla túlsó oldalán hasonló megfelelő 
ló, s az alsó mezőben egy ló farka és lába látszik. Végül ugyanabból az épületből való 
egy hasonló de kisebb pillér, melynek magassága 1,7 m, szélessége 0,45 m, vastagsága
0,22-0,26 m  közt váltakozó. Alig tévedünk, ha azt hiszszük, hogy a töki síremlék 



gazdag belföldi földbirtokos nyugvóhelyét díszítette, római ízlésű volt, de teli volt a 
család mindennapi életéből merített jelenetekkel, melyekben a ló oly fontos szereppel 
bír.”

A Nemzeti Múzeum lapidáriumának leírása így ír a kőtáblákról11:
„Síremlék domborműves falának elemei.Anyaga: mészkő.Legnagyobb magasság 

kiegészítés nélkül: 183 cm; hosszúság: 254 cm; vastagság: 26,5 cm. Lelőhely: Tök.
Több elemből álló, ritka nagy méretű síremlék alkotó-részei. A falat pilaszterek 
tagolják, amelynek közeiben kettős képmezőket alakítottak ki. A felső, nagyobb 
képmezőben egymással szemben állnak a lovaikat kantárszáron vezető dioszkuroszok, 
alattuk kocsijelenetek. Hasonlóan az 53-54. számú emlékekhez, itt is kétféle kocsit 
láthatunk: az úr kétkerekű könnyű kocsiját és az úrnő zárt szekrényű utazókocsiját.
A négykerekű kocsit két ló húzza. A kocsis a bakon ül, kezében ostor. Mögötte a zárt 
kocsiszekrény, amely mögött szolgálónő áll. A kocsi után lovas léptet. A kétkerekű 
kocsi nyomában egy másik lovas halad. Keltezés: Kr.u. 4. század közepe”

3. Kocsiábrázolás, egy római kori kőtáblán Tök határából

A töki leletek  nagy valószínűség szerint egy a környéken átvezető út mellett 
helyezkedtek el12. Az Aquincum-Savaria út keleti szakaszának útvonala ma még nem 

11 (MNM 34.1930.1-4.)
12 Ottományi Katalin: A Római Kor Emlékei Pest Megyében (őslakosság, 



teljesen tisztázott, Albertfalváról kiindulva Budaörsön és Biatorbágyon át Etyeknél lép
be Fejér megyébe és megy tovább Bicske, majd Floriana (Csákvár) felé. A fő útról, 
mely Floriánába ment, feltételezhetünk egy elágazást Zsámbék felé, mely végigmenve 
e termékeny völgyön a brigetiói útba csatlakozna. Az elágazás helye vitatott. 
Fordulhatott már Herceghalomnál északra az út, és Tök, Tinnye, Perbál útvonalon 
keresztül Piliscsaba (esetleg Piliscsév) környékén fut be az Aquincum–Crumerum 
útba. A zsámbéki medence nagyon sűrűn lakott volt a 2–3. században. Zsámbékon két 
villát és hét kisebb telepet találunk, Tökön két villa és két kisebb tanyaszerű telep 
mellett mehetett el az út.  A fent felsorolt leleteken kívül az úgynevezett “besimított 
kerámia” típusába sorolható, kerámia leletek kerültek elő, illetve számos fémpénz, 
kisebb sírmellékletek. A római kor emlékét idézi még a „Rossztónál” még ma is 
látható, a legenda szerint, rómaiak által épített kétlyukú híd, és az általuk duzzasztott 
tó gátmaradványai, valamint a római út maradványai, melynek egyes szakaszain a 
kőburkolat még ma is látható.  A szájhagyomány szerint ezen a hídon, vagy 
valószínűleg elődjén, haladt át a  „Nagy Útnak” nevezett római dűlőút. Az biztos, hogy
később a Zsámbékot Budajenővel összekötő régi út, majd a középkori út is, ezen a 
hídon keresztül vezetett, régi dűlőút kövei bukkannak elő a Völgyúton, illetve régi 
szekérnyom emléke látszik a Nyakasra vezető dűlőút mentén.

A magyarság is régen, több mint 700 éve megtelepedett ezen a tájon. Ismerjük, 
hogy III. Béla uralkodása alatt, 1186-ban a Dél-Franciaországból bevándorolt Aynard 
(Eynard) nemzetség veszi birtokába a területet.13 Zsámbék, Tök, Perbál és Tinnye 
területe is a birtokukhoz tartozott, Zsámbék, Tök, Perbál határvonalában lehetett a 
központjuk, az „Aynard vár”14. Betfia15, amikor a vár romjait kereste (1940 körül), így 
írja le a környéket: „Perbál nagyközségtől, cirka 4 kilométerrel keletre balra az 
erdőben letérve, az ÉNY-ra fekvő hirtelen kiemelkedést megmászva, található egy 
dolomit rög, tetejét erdő borítja. Déli oldalán igen meredek, majdnem függőlegesen 
szakad le a sziklafal a mélységbe. Az egykori vár helye, (a Zajnát, (Aynárd)-hegy), 

településszerkezet, temetkezés,vallás, betelepített barbárok)
13 A 12. század végén az eredetileg valószínűleg Ainordi, később Sámboki vagy Zsámbéki
nevet is használó család, amely III. Béla király francia származású felesége, Antiochiai 
Chatillon Anna kíséretével érkezett valamikor 1184 előtt, Kézai Simon szerint 
Champagne-ból.
14 Aynard várához: Dénes József: Várak és erődítmények a középkori Magyarországon. 
37. p., Radványi Béla: Aynard várának pusztulása 1396 októberében. 15. p. Idézi: 
Radványi Béla: Pilis fiai. Piliscsaba, 2012., Magyarország régészeti topográfiája (a budai 
és a szentendrei járás) 7. köt. 140. p., idézi: Radványi Béla: Pilis fiai. Piliscsaba, 2012.
Kiss Ákos: Aynard várának egykori helye. Arch.Ért. 88/89 1961-1962 1961/1 HB 1.317,
Kiss Ákos: Aynard várának tanulságai az Árpád-kori várak vitájában. Műemlékvédelem, 
32.1988/2 IV. 71.8
15 Betfia László: Tök község Földrajza



Perbál községtől ÉÉK irányban, körülbelül 5-6 km légvonalban, ÉSZ: 47 fok, 36′ 07”-
én, KH: 36 fok, 28’23”-én, a tengerszint felett 378 m magasságban található, ismerjük,
hogy a XV.században már csak rom.” Idővel a Zsámbékon megépült vár lesz a térség 
és a nemzetség új központja, 1258-ban Zsámbék Smaragd comes birtoka16,  ekkor  
létesül a premontrei prépostság. 

A kisebb fennsíkon szabadon álló Árpád-kori templomrom17 (nagy valószínűség 
szerint a domonkos barátok gondozásában volt), máig megmaradt történelmi 
emlékünk a korszakból. A régészeti topográfia18 az alábbiakat írja a romról:

„A Békás-patak és a bele ÉNy felől torkolló kis patakocska összefolyásától 
mintegy 700 m-re Ny felé épült a hossznégyszöges hajójú, félkörös szentélyű, keletelt 
templom, melynek falai erősen lepusztultak, a hajó É-i falának, a szentély és a hajó 
csatlakozásának felmenő falai még 3-4 m magasan állnak. A templomot először Arányi
Lajos mérte fel 1874-ben. Foerk Ernő felmérése szerint a hajó belvilága 9,5 x 6,1 m-
es, a félkör alakú szentély belvilága 2,3 x 3,3 m. Alaprajza alapján a román kori falusi 
templomok sorába tartozik. Okleveles említéséről nem tudunk, a tőle E-ÉK-re levő 
35/3. sz. lelőhely anyaga a 13. században zárul. " 

  A Domonkosi-dűlőnek19 nevezett részen, a falu északkeleti határában található a 
templomrom. Érdekessége, hogy egyes leírásokban mint török kori rom, vagy török 
templom romjaiként szerepelnek a valójában 13. századi Árpád-kori templom 
maradványai. A templomrom keletelt tengelyű, téglalap alakú hajója nyolc méter 
széles, tizennégy méter hosszú, válogatott pilisi dolomitkőből rakott, a sarkain faragott
kváderekkel armírozott falai méteres vastagságúak. További érdekesség hogy a keleti 
és nyugati falában egy-egy negyedköríves fülke is található, melyhez anno egy-egy 
mellékoltár csatlakozott. A vegyes kőfalazat meglévő sarkai faragott kváderkövekből 
rakottak.  A hajót kis szűkülettel félkörívben lezáró szentélyapszis egyértelműen 
meghatározza keletkezése idejét, a 13. század második felét. A templom nagy része 
sajnos leomlott mára, de a még álló falai elérik a 6-7 méteres magasságot. 
Védőszentjét, építésének és pusztulásának körülményeit egyelőre nem ismerjük. 
Téglalap alaprajzú hajóhoz félköríves szentély csatlakozik, felmenő falai azonban 
számos helyen leomlottak.Valószínűleg az egykori Tök plébániatemploma volt ez a 
román stílusú egyhajós, egyperiódusú kistemplom, melynek maradványain átépítés, 
bővítés nyomai nem mutathatók ki. Nem sokáig lehetett használatban, a régészeti 

16 Szentpétery Imre: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Bp. 1923. 
1206. sz.
17 A romtemplom legutóbbi  régészeti feltárását 2000-ben Fülöp András végezte.
18  MRT 7. kötet 1986. 338-339.p., Tari Edit: Pest megye középkori templomai, Studia 
Comitatensia 27. Szentendre, 2000.
19. A dűlő neve valószínűleg a Domonkos vagy dominikánus szerzetesekre utal, akik 
kezelésében lehetett az egykori templom.



leletek szerint nem érte meg a török hódoltság korát. 
A falu református templomának szintén Árpád-kori alapjai vannak, erre épülhetett rá 
az a későbbi fatemplom20, amiről már megemlékeznek a források.

4. A töki romtemplom rekonstrukciós rajza
 

A településünkre vonatkozóan egyik első korai írásos emlék, ahol a település 
neve már megjelenik, egy 1278-ból származó oklevél21, amely Tek néven említi a 
falut. Ebben IV. László király,  1278.02. 21-én, átírva a korábbi Somogyi Konvent  
oklevelét, Illyei Ipolit fiai: Ugrin, Miklós, Bálint és  Ipolit  mestereknek adja a 
„Fonou” nevű pusztaföldet. Ami számunkra rendkívül fontos, az a latin nyelvű okirat 
keltezésén található helységnév: „villa Tek”.

20 Borosy András, Kiss Anita, Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak 
regesztái. Közigazgatási és politikai iratok IV. 1731-1740

21. Jelen forrásgyűjteményben 7-es számmal jelölve.



 A XIV. század második felében a vidék az Aynárd nembeli Atyai, a Kükei 
Ainárdfi és a Görögmezei Vér család birtoka volt; de Atyai Szár János hűtlensége és 
Kükei János magszakadása következtében, itteni birtokaikat 1401-ben Zsigmond 
király a Maróthiaknak adta22. Az ő birtokukat képezi 1467-ig, a falut említő fontosabb 
legközelebbi oklevél 1467-ben  a Pécsváradi Konvent23.  Az  itt leírtak szerint a 
település fedezetként  szolgál egy kölcsönügylethez, a település elnevezése Thewk 
alakban szerepel, az irat szerint „Maroth-i Mátyus” királyi lovászmester, „Hene-i 
János” „Valpo-i és Paka-i István Megeryche-i” várnagyaitól kölcsönvett 5000 magyar 
aranyforintot, hogy bandériumával részt vehessen Mátyás király hadjáratában.
A szomszédos Zsámbékot Mátyás király 1475-ben a pálosoknak adományozza, majd 
közvetlenül a halála előtt természetes fiának, Corvin Jánosnak adja. 1490-ben Thewk 
alakban szerepelve24, egy II.Ulászló által kiadott iratban, Mátyás király halála után, 
Corvin Jánosnak adományozott javak között sorolják fel a települést. 1490 után sűrűn 
változott a birtokos személye. 1498-ban az egri püspöké, két évre rá már a király 
zálogosítja el udvarmesterének, Buzlay Mózesnek, akitől 1510-ben Korláthkewy Péter
udvarmester váltja ki. A községet ekkor általában mindig Zsámbékkal és Perbállal 
együtt adományozzák, vagy zálogosítják el. 1528-ban Ferdinánd király Keglevich 
Péternek adományozza a század közepén: 
„1528 augusztus 25. Az óbudai kpt. (capitulum ecclesiae Vetero Budensis) bizonyítja, 
hogy I. Ferdinánd k. március 3-án Óvárt kelt parancsára adomány címén Keglevich 
Pétert beiktatta Zsámbék (Zambock) kúria és birtok Tök (Thek) b. Pest-, Perbál 
(Perbard) Pilis megyében levő kir. birtokokba. Megjelent szomszédok : ns. Bya-i 
György és Gergely, Theöthy Péter, Pagh-i Lőrinc, Bod-i Banffy Boldizsár, Body 
Gergely, Zsámboky Gergely jobbágya Nemes Miklós de Bauste (?). Kir. emberek : 
Bya-i Tóbiás, Fekete György, Zomory János, Poszra(?) Gáspár, káptalani Matezalkai 
Tamás kanonok. (1564-ből való másolat N. R. A. 268. cs. 11—12. sz.)25”
A török megszállás előtt és alatta formálisan 1559-ig Werbőczyé. A 16. század elején a
település a pálosoké, a falu a század elején költözhetett fel  a régi helyéről, a  Nyakas-
hegy lábához a mai templomrom mellől (szántáskor még föl-föl bukkannak a régi Tök 
házainak maradványai a patak vonala mellett). A felköltözés pontos okát nem 
ismerjük, az egyik elmélet szerint: kilépett a patak a medréből, mocsaras lett a terület, 
a másik elmélet szerint a református vallásra térésnek van köze az átköltözéshez.
A másodikat valószínűleg a szájhagyomány őrizte meg, és Betfia László írta le 

22.  Thewk néven szerepel a falu, Monumenta Hungariae Historica XL.(192.1.)
23. Jelen forrásgyűjteményben 8-as számmal jelölve.
24 Jelen forrásgyűjteményben 9-es számmal jelölve.
25 Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002-1599-ig. 

(Budapest, 1938.)



könyvében26, e szerint ebből a korból származik a Nyakas-hegy neve, a nyakas 
magyarok inkább elvándorolnak a reformátusokat érő gyakori üldözések elől, és új 
helyen alapítanak települést. A hegy aminek tövében letelepednek, így kapja a 
„Nyakas” nevet. Az biztos, hogy a falu lakói közelebb költöztek a pincék 
védettségébe, ahol veszély esetén el tudtak rejtőzni az ellenség elvonulásáig, ezt az 
elméletet támasztja alá, hogy Perbál és Tinnye lakói közül is sokan ide menekülnek 
ebben az időszakban. 1541-ben a  szomszédos zsámbéki vár és templom elpusztul, 
később a törökök újjáépítik, 1581-ben sikerül a töröktől visszafoglalni a győri, majd a 
veszprémi kapitányoknak, majd a 17. század elején újra a töröké. 
1559-ben a budai szandzsák évi összeírásában a következő szerepel27: 
„Töke (Tök) falu. Jövedelme 10 073 akcse, Rüsztem pasának, a budai vilajet 
mirmiránjának hász-birtokához tartozott.” Az írás megemlíti még, hogy az „újonnan 
találtak”, új adózók, főleg Gyarmat és Perbál falukból költöztek ide. 
A 16. és 17. században, a Bécsi Levéltár adataiból többek között tudjuk, hogy Tök egy
ideig Komáromhoz tartozik, illetve a Keglevich család perli mint birtokát28. Ezek után 
a legyakrabban az adó, és úrbéri szolgáltatások és robotok mértékének 
megállapításához szükséges összeírásokat tartalmazó iratok között bukkanhatunk 
gyakran a településre, ezeket az Urbaria et Conscriptiones (Úrbéri Összeírások) nevű 
gyűjtemény tartalmazza, többek között 1624-ben azt is megtudhatjuk, hogy készpénz 
census mellett még egy „8 vagy 9 frt-ot érő”, török szőnyeggel is adóznak a település 
lakói29. 1633–34-ben 12 magyar háztartással szerepelt a budai szandzsák 
adólajstromában. A török megszállást sikerült átvészelnie, valószínüleg  a falu 
lakossága veszedelem esetén a borospincék rejtekeiben el tudott bújni a támadó hadak 
elöl. A török adóösszeírásokból ismerjük, hogy Perbál és Tinnye lakosai közül is sokan
településünkre menekültek, és hátrahagyott földjeiket is innen művelték30. Tök magyar
lakossága 1621 óta a református vallást gyakorolta, a prédikátorok neveit 1623-tól 
ismerjük. 1626-tól Budai Dániel a lelkésze 16 évig.

26 Betfia László: Tök község Földrajza
27 Káldy–Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Bp., 1977., 46.p.
28 Jelen forrásgyűjteményben 49,51,52,53-as számmal jelölve.
29 Jelen forrásgyűjteményben 15-ös számmal jelölve.
30 Káldy–Nagy Gyula: A budai szandzsák 1546–1590. évi összeírásai. Demográfiai és 
gazdaságtörténeti adatok, Bp., 1985.



5. A Töki Eklézsia Jegyzőkönyvének képes fedőlapja

Anyakönyvei 1712-ben kezdődnek31.  A szomszédos Zsámbék gyakran cserél gazdát, 
ebben az időben hol a török, hol a királyi csapatok kezén van, 1661-ben Battyány 
Ádám újra elfoglalja, de 1664-ben  a török megint visszafoglalja. Tudjuk, hogy 1686 
június 19-én  Bottyány János egy török csapatot Tök és Zsámbék környékén tönkrever.
A falu lakossága a hódoltságot követően teljes egészében református keresztény 
maradt, 1690-ben Tök a második legnépesebb falu volt a pilisi járásban Tótfalu után32. 
Lakóinak száma az elkövetkező 200 évben alig változott, a 17. század végi 
összeírásokban a komáromi vár “tartozékaként” szerepel, és azt is megtudhatjuk, hogy
a török kor dúlásai után: „Ugyanitt (halas)tó, (volt korábban), ami jelenleg puszta”. 
Buda visszavétele után a Zichy család birtokába kerül, akik ekkor majdnem egész Pilis
vármegyét uralják, így Óbuda, Szentendre, Budakeszi, Tök is hozzájuk tartozik.33 
1691-ben tudjuk, hogy Halas, Tök és Páty lakói panaszkodnak a német katonák ellen34.
Ezen kívül számos adóösszeírás és fuvarkötelezettség kapcsán említik a települést. 

31 Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye, I. kötet 1910., II. kötet 1911. 
32 Galgóczy Károly: Pest-Solt-Kiskun megye monographiája. 1876. III.k.65.1.
33 Hóman Szekfű VI.k.26.1
34 Jelen forrásgyűjteményben 58-as számmal jelölve.



1702-ben településünk neve felmerül a király által elrendelt hajdúfogadásról szóló 
iratok között, a hajdúfogadást intézik: gróf Batthyány Ádám országbíró és horvát bán, 
Dunán-inneni főgenerális és Koháry István ezredes dunántúli vicegenerális35. Számos 
adatot ismerünk a Rákóczi szabadságharc korából36, 1703-ban Bajtay István megyei 
provizor levelében a következőket írja Tökről: „… Pilis Vármegyében Tinnye, Tök és 
Bia nevű falukban. Ország útyában nincsenek, mind az három jó falu, abrakja, szénája 
elég s nagy helységek, ezen három falunak Pilis Vármegyében nincs is jobb s 
nagyobb, Budához három mélföld, mind az három helységet magyarok, és nem Német
Urak bírják.” 1703.09.27-én elrendelik a személyes nemesi felkelést37. A főpapok, 
bárók és főurak birtokaik arányában is kötelesek lovasokat állítani. A kiállítandó 
katonák felosztását összeírják járásonként és helységenként, azonkívül a főpapi-főúri 
birtokok által kiállított katonákat is, a helységek között szerepel Tök neve is. 
A későbbi iratok közül kiemelkedik az 1715. évi országos összeírás38, ebben már név 
szerint találkozhatunk az itt adózó családok neveivel, melyek közül több ismételten 
feltűnik a későbbi összeírások során, leszármazottaik, családneveik, településünk 
lakosai között megtalálhatóak mind a mai napig. Később az ezt követő 
adóösszeírásoknál az óbudai uradalomhoz tartozóként szerepel (1726,1765,1766)39. 
Szót kell ejtenünk a császári katonák kegyetlenkedéseiről is a településen, először egy 
gyújtogatási ügy kapcsán 1720-ból40,  majd egy másik kegyetlenkedés kapcsán, amiről
egy 1725-ből fennmaradt levél tanuskodik41. 1740-ből egy érdekes vesztegetési ügy 
kapcsán történik említés a településről42, a császári seborvost sok helyen 
megvesztegetik, hogy fertőzöttnek nyílvánítson településeket, így azok mentesüljenek 
a közterhek alól, végül a seborvost a börtönbe vetik. A Zichyek uradalma 1766-ig43, az 
óbudai uradalom részeként, majd innentől Tök koronauradalom. Mária Terézia 
urbáriumát44 követően, a településünkkel foglalkozó történelmi dokumentumok közül 
talán legfontosabbak és legrészletesebbek a 18. század közepétől, második felétől  
készített kamarai térképek.  A környék feltérképezése és a jobbágytelkek számbavétele

35 Jelen forrásgyűjteményben 69-es számmal jelölve.
36 Bánkúti Imre: Pest–Pilis–Solt vármegye a Rákóczi korban. I. Előmunkálatok Pest 

megye monográfiájához 2. Bp., 1997. Pest Megye Monográfia Alapítvány
37 Jelen forrásgyűjteményben 74-es számmal jelölve.
38 Jelen forrásgyűjteményben 21-es számmal jelölve.
39 Jelen forrásgyűjteményben 23,24,25-ös számmal jelölve.
40 Jelen forrásgyűjteményben 80, 81-es számmal jelölve.
41 Jelen forrásgyűjteményben 83-as számmal jelölve.
42 Jelen forrásgyűjteményben 91-es számmal jelölve.
43 Fényes Eleknél ez a dátum 1762, mikor a “Zichyek az oroszvári uradalommal, az 
óbudait elcserélik.” Fényes Elek: Magyarországnak és a hozzákapcsolt tartományoknak 
mostani állapotja statisztikai es geographiai tekintetben, 1837. II. k. 408,1.
44 Jelen forrásgyűjteményben 27-es számmal jelölve.



az Úrbéri összeírásokhoz kapcsolódott. A térképek közül számos  Kneidinger Andreas 
(András) mérnök keze munkája. Ezek közül is kiemelkedik az 1778-as keltezésű, a 
német nyelvű térkép Tök települést és  Anyácsapusztát (Dorf Tök und Praedium 
Anyacs)45, és a hozzá tartozó földeken a jobbágytelkek felosztását mutatja, 114 adózó 
neveivel  és a hozzájuk tartozó földekkel. Ennek a  felmérésnek magyar nyelvű 
változatát a Pest Megyei Levéltár őrzi (Kimutatása az összes földterületnek Tök 
Községben)46.  A térképekből azt is megtudhatjuk, hogy Uradalmi Mészáros, Uradalmi
Birkász, Uradalmi Molnár, Helységi Tanító, Helységi Lelkész, Helységi Jegyző  is volt
a településen. A térkép dűlőnevei: Puszta Anyácsa, Felosztatott erdő, Urasági erdő, 
Községi erdő, Imre bereg, Körtvélyes (Unyi út), Hosszú dűlő, Temető feletti földek a 
házi telkek kiegyenlítésére, Fejszés földek, Köblösi dűlő, Domonkos dűlő, Kertallyai 
dűlő, Fejszés földek (Jenői út), Libalegelő, Tóútjai dűlő, Káposztások, Kenderföldek a 
házi telkek kiegyenlítésére, Kertaljai dűlő, Fejszés földek, Tófarkai dűlő, Rossztó rét, 
Füzes rét, Tófarkai rét, Telki völgy, Szarkaberki dűlő, Malomfeletti dűlő, Malomnál a 
hegyen, Szakál hídjai hegyi dűlők, Hegyi dűlő, Körtvélyesi dűlő, Ökörmező, 
Ökörmező dűlő, Új Kútnál, Zsámbéki dűlő, Telki határnál, Zsámbéki útnál, Bányrétje.
Másik rendkívül érdekes térkép a korból, a Töki Vízimalom Helyszínrajzi Térképe 
1795-ből,  Hacker, Franz Xavér udvari építőmester munkája, a német nyelvű térkép 
egy vízimalom teljes profilképét tárja elénk47. Valamint számos egyéb térkép található 
a korból, melyek Tököt és a hozzá tartozó külterületeket, erdőket, legelőket ábrázolják.
A 18. században a település a gróf Zichy család Pest megyei uradalmához tartozott, 
ekkor a környék egyik célpontja volt a német földről folyó gazdasági migrációnak, az 
1700-as években ezrével érkeztek sváb családok a budai hegyvidék községeibe, de 
nem így Tökre. Ebben a korszakban a katolikus betelepített német nyelvű települések 
között, a magyar identitásban  fontos szerepe volt a református vallás megőrzésének. 
A majdnem teljes egészében színmagyar település végig őrizte vallását, magyar 
szigetként, a környező elnémetesedett települések között, míg a környező 
településekre jellemző volt a lakosságcsere, Tök lakosságának nemzetiségi összetétele 
nagyjából változatlan maradt, menedékül szolgált az ekkor az  ellenreformáció elől 
eláramló magyar lakosoknak. Ennek a korszaknak jellemző alakja Sanyaházi Csippán 
György, korának ismert lelkésze, aki az Őrségből, a mai Bajánsenyéről (Senyeháza 
régies neve Sanyaháza) menekült ide, és szolgált itt három évtizedig, ekkor készültek a
templom gyönyörű festett fakazettái is. A falu közepén álló, kőfallal körülvett barokk 
stílusú templom 1784 előtt épült. 1740-ből származó, festett virágdíszű kazettás 
deszkamennyezete, amely Révkomáromi Asztalos Szabó István és segédei gyönyörű 

45 Jelen forrásgyűjteményben 35-ös számmal jelölve.
46 Jelen forrásgyűjteményben 34-es számmal jelölve.
47 Jelen forrásgyűjteményben 36-os számmal jelölve.



munkája. Említést érdemel a templom falán függő két feliratos, festett fatábla, ezek 
egyike az 1785. évi, másika az 1802. évi építkezéseknek állít emléket, valamint 
vörösmárvány úrasztala 1852-es évszámmal, felirata: „Bokodi Mihály és neje Bucsi 
Lídia és Ványi Sámuel és neje Rácz Lídia ajándéka”. Ritkaságszámba megy a 
templom harmóniummal egybeépített orgonája is,  illetve az úrasztali míves 
ónedények. 1785-ben megnagyobbították, székekkel és karokkal látták el a templomot,
majd 1802-ben kőből tornyot emeltek – előtte fa harangláb állott az épület mellett. 
1863-ban újra bővítésre került sor, ekkor építették déli irányban az oldalhajót. 1886-
ban új toronysisakot szereltek fel. 

6. A református templom feliratos mennyezetkazettája

A reformkorból kiemelkedő részletességű adatokkal szolgál az 1830/31-es összeírás, 
ami 250 adózó neveit, a hozzájuk tartozó telekméretekkel részletesen tartalmazza. 
Az ezt követő évek összeírásának adatai is részletesen rendelkezésünkre állnak, 
minimális változásokkal, hasonló adatokat tartalmaznak. A korszakból ismerjük 
településünk egyik legjelesebb lakosát, Devecsery Istvánt (született: Érdengeleg, 
Szatmár megye; ma: Duntesti, 1765, meghalt: Tök (Pest megye), 1854. április 16.), aki
településünkön volt református tanító, napóra készítő48. A debreceni ev. ref. 

48 Takács Béla: Devecsery István napórája, in Reformátusok Lapja, 1975. 22. sz.;
 Bartha Lajos: A napórakészítő Devecsery István, in METEOR, 1994. 11. sz. 50-52. p.; 



Kollégiumban tanult, Kápolnásnyéken, Pátkán, Seregélyesen, Tök községben a 
református iskolák tanítója, majd rektora. Szabad idejében nagy számú függőleges fali,
illetve vízszintes faragott kőnapórát készített, amelyek kiváló pontosságuk mellett 
művészi kivitelükkel tűnnek ki. Egyike a csekély számú hazai iparszerűen dolgozó 
napóra készítőknek. Jelenleg a debreceni Kollégium múzeumában, és a sóskúti római 
katolikus plébánián őrzött napórái ismertek. Talán leghíresebb alkotása a Debreceni 
Kollégiumban látható. 

A település az 1848-49-es  szabadságharc és forradalom eseményeiből igen 
aktívan vette ki a részét,  ebben az is nagy szerepet játszott, hogy a 
jobbágyrendelkezések, majd a jobbágyfelszabadítás nagymértékben érintette a falut. 
A koronával való szembenállásuk (lásd úrbéri per), illetve hogy reformátusok és 
magyarok alkották a település egészét, szintén egyértelműen kijelölte a falu lakosai 
helyét a forradalom, majd a szabadságharc oldalán. Már  március 26-án megalakították
az őrsereget, másnap két zászlót vettek Pesten, a többi zászlóhoz pedig 9-9 rőf veres, 
fehér és zöld gyolcsot. Később dobot, majd rézdobot vásároltak. A nemzetőrség 
parancsnoka Körmendy Sámuel jegyző-főhadnagy volt, a sereg egy 1848 júliusában 
beadott kérvénye szerint 212 főből állott. Minden fegyverforgatásra alkalmas családfő,
gazda és zsellér fölesküdött a nemzeti zászlóra, hogy „hű őrje lesz alkotmánynak, 
törvénynek és hazának”. A nemzetőri szolgálatra alkalmas lakosság összeírását 1848. 
április 21-én rendelték el hivatalosan a helyhatóságok számára. Az óbudai kerületi 
nemzetőr zászlóalj parancsnokának jelentése szerint Tökről 163 ember van beosztva a 
második zászlóalj első századába. Tök falu lakosai levelükben arra kérték a megyét, 
fegyverezze fel őket azért, hogy eleget tehessenek a törvényben meghatározott 
kötelességüknek. A község bírája több ízben járt Pesten, hogy megsürgesse a község 
felfegyverzését, június 5-én pedig a megyéhez folyamodott, hogy „miután a hon 
védelme úgyis a magyarra fog kerülni, méltóztassék 120 gyalog és 70 lovas őrségünk 
részére fegyvert adni.” Végre augusztus 5-én „szolgabíró úr katonája Puskákat hozott 
által”. Az egyik szemtanú így írta le a Körmendy által vezetett szabadcsapatot:
 „... Ekkor láttam 21 darab lovast a sátorhely felé befordulni, és a vezetőben 
felismertem Körmendyt, a Tök községi jegyzőt, kinek kis csapata igen harciasnak 
látszott, mindegyiken magyaros szabású bekecs és gombos, a pestmegyei 
pandúrokéhoz hasonló nadrág volt, karddal az oldalukon és pár pisztoly a 
nyeregkápában, kerek kalap a fejükön, és önkénytelenül eszembe jutott Rákóczi 
lovassága, hogy kezdetben az is akként lehetett adjustálva...”49

Hogy hányan álltak be honvédnak nem tudjuk pontosan, 5 helybeli és 4 felfogadott 
honvéd nevét említik a források. A helybeliek: Kemény József, Galgóczi János, Szita 

Bartha Lajos: Hordozható napórák. Bp. 1995. 18. p.
49 In Esztergom és Vidéke XXV., 1903, 1848.évi nemzetőri élményeim, Horváth Géza



József, Bucsi Péter földművesek és Kinizsi János molnár, az utóbbi négyet 1849 
májusában sorozták be, és Világos után, szeptemberben térnek haza.
 A felfogadottak: Filipán András, Puchona József, Lekner József és Wellisz Lajos, aki 
„1849. évben egy töki legény helyett állt be katonának”. Az öregek még hallottak 
arról, hogy egy Ványi és egy László nevű honvéd elesett a szabadságharcban50. 
Amikor a kormány gyűjtést indított, 180 töki lakos válaszolt a felhívásra, akik a „tőlük
telhető módon a haza oltárára segedelmet adtak“, 128 forint, 13 krajcárt. Helyben is 
hamar aktivizálódtak a tökiek, április 29-én széthajtják a határban legeltetett, korábban
már sérelmezett uradalmi birkanyájat,  megtagadják a dézsma törvénytelen 
beszolgáltatását, amikor a császári hadak megszállják a környéket, 1849. januárjától 
áprilisáig, amikor és ahogy lehet akadályozzák a parancsok végrehajtását, a kötelező 
szállítási kötelezettségek elől, ha kell kocsijaikat is hátrahagyva kibújnak, lovaikkal 
megszöknek. A császári megbízott gyakran panaszkodik a tökiek miatt: „…a töki és 
pátyi lakosok igen értik a szökést, nem vagyunk képesek rájuk ügyelni.”, máshol: 
„Sajnos kell említenem Tök helysége felöl azt, hogy még egy község se tette ezen 
gyalázatos szolgálatokat, a mit Tök lakosai tesznek…” A szabadságharc során 
többször is érintett volt a település a csapatmozgásokban, így ismerjük, hogy  Buda 
ostroma előtt is állomásoztak itt csapataink51. A szabadságharc leverése után, a falu 
ellen foganatosított büntető intézkedések sem maradtak el. Megrakják a községet  
császári katonasággal, időnként egy, időnként két szakasz dragonyos állomásozik  
Tökön a megfélemlítés miatt, tudjuk, hogy Kozma Józsefnél pédául “Kossuth-
jegyeket” találnak. A falu előljáróit, a bírókat és tisztségviselőket  lecserélik, ezentúl 
nem a falu választhatja, hanem innentől kinevezik őket. A jobbágyokat érintő korábbi 
kedvező országgyűlési rendeletek eltörlésével pedig tovább súlyosbodik a község 
helyzete.

A dualizmus korából a községet leginkább érintő esemény, a községnek a 
koronával folytatott úrbéri perének négy évtizedig történő alakulása52, illetve annak 
1879-ben történt lezárása, melyben a település végül pert nyert a koronával szemben 
(a per tárgya többek között a maradványföldek, remanentiális földek, kérdése, a határ 
3/4-t  sikerül a gazdáknak visszaszerezni az uradalomtól)53. 

50 Több nevet valószínüleg azért nem ismerünk, mert a Currens könyv 1848. évi jegyzetét 
megsemmisítették, nyilván a kompromittáló adatok miatt.
51 Aggházy Kamil: Buda Ostroma 1849. MÁJUS 4-21. I.-II. Kötet, okmánytár, Budapest 

Történetének Forrásai,  Budapest, 2001.
52 Az egyik fennmaradt dokumentum a perről: 1864, Tök (Pest megye) község 
folyamodványa remanenciális földek átengedése ügyében (Óbudai kamarai birtok). 
Megtalálható: Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek, ÖStA HHStA Kabinettsarchiv 
Jüngerer Staatsrat 1864: 1046, Jüngerer Staatsrat 1861-1867 
53 A per kifejtve, gazdasági hátterével, Kecskeméti Károly dolgozatában.



A nyakas tökiek végül kijárták a törvényben rögzített  igazukat, és azt még a koronával
szemben is érvényesíteni tudták, még akkor is ha ez jelentős összegekbe, többszázezer 
forintba került a településnek, és egy ideig a kor egyik legismertebb ügyvédjét, Tóth 
Lőrincet kellett felfogadniuk.

 Érdekesek a korból fennmaradt régi helységneveink, az 1864-es Pesty Frigyes  
Helységnévtár szerint a falu dűlőnevei: „Vadas, Köblös, Domonkos, Kertalja, Tóútja, 
Szarkaberek, Ökörmező, Zsámbéki út, Jenői út, Kenderes, és Katlan – közép 
termékenységű szántóföldek. Tófarka, ennek előtte nádas most kaszáló. Telkivölgy 
ennek előtte 20 évvel kaszálló most nádas. Első, második, és harmadik kis nyilas 
kaszálló, Lapos, szántóföld, ennekelőtte rét, Szénaföldnek is neveztetik, Rossztó, rét, 
Bánrét, melyet kizárólagosan a házas zsellérek birnak. Sós kaszálló, — Káposztás, 
apróbb részletekre felosztott káposzta termő földek. Völgyút, Temetői dűlő, Hosszú 
dűlő, Elletés, Somos, Somos-Elletés és Szajkós, közép mennyiségű és minőségű bor 
termő szőllő hegyek, Körtvélyes legelő, Faluerdő, cser és tölgy fából álló rítkás 
községi erdő, Szomori dűlő, a község határához tartozó Anyácsa pusztán lévő 
szántóföld, Közép dűlő kaszáló a nevezett pusztán. Erdő alja ugyan ott legelő. Erdei 
dűlő szinte az Anyácsai pusztán cser és tölgy fából álló uradalmi erdő. Nyakas tető, 
közös legelő, Máz és Tilos uradalmi erdők, Parlag legelő.” Megjegyzi még a leírás 
mint nevezetesség: „A község közepén egy forrás, mely az egész községet a legjobb 
ivóvízzel látja el, ezen forrás kiapadhatatlan, tisztába kimeríteni még soha nem lehetett
– ezen forrásból egy kis folyó keletkezik, mely a község közepén igen csekély 
mélységnyire mintegy három láb szélességnyire keresztül folyván, a házi kerteknek és 
káposztásoknak még a múlt év igen száraz évben is elegendő öntözni való vizet 
szolgáltatott befolyik  a Zsámbéki határban egy malom tóba, s innen a Dunába.
 A község határában Perbál felöl egy patakocska cserjedez, mely egy kis szerű malmot 
hajt…Tök lakossága 1856-ban 1492, területe 4172 hold.”

 Ami a gazdálkodást illeti,  a 19. századból ismerjük a termelés módját 
(háromnyomásos gazdálkodás, a korabeli térképek a vetések helyét is jelölik), hogy a 
fő termény a búza volt, emellett zabot, kukoricát, burgonyát, káposztát, kendert 
termesztettek, gyümölcs és zöldségtermesztés is folyt, gyümölcsök közül a szőlő 
mellett kiemelten a szilváé.  A gabonából a szemet lóval nyomatták ki, a faluban sok 
háznál volt szérű, általában 1 vagy 2 pár lóval nyomtattak, csak a zsuppnak való 
gabonát csépelték.Viszonylag korán, már 1846-ban biztosan vasekét használtak 
(Vidats-ekék). A vízimalomban, melyet 1813-ig a község bérelt, a termésnek csak egy 
részét tudták megőrölni, Mányon, Tokodon, Esztergomban őröltettek. Az 1850-es 
évektől fejlődnek a cséplési eljárások, ekkor már szórórostával tisztítják a szemet. 
A járgány, a gépi cséplés közvetlen elődje az 1880-as évektől válik használatossá, 
megjelennek a vasvillák, fejlődik a trágyázási technika, az 1850-es, 60-as években már



számos vasekéről tudunk, megjelennek a Szilágyi-ekék, a vasborona, vas kocsitengely.
1854-ben községi faiskolát telepítenek 3 holdon, ismerjük hogy 1868-ban már 78 
csemetét adott el a faiskola. A háromnyomásos gazdálkodást 1910-től váltja fel a 
modern gazdálkodás. Az állattartásnak  régi hagyományai vannak a településen, a 
módosabb parasztgazdák udvarain marhák és a főleg igavonásra használt lovak mellett
megfordultak az ökrök is, kecskét, juhot, disznót, baromfit, apróállatot minden 
parasztudvaron tartottak, érdekes megmaradt tárgyi emlék egy billog, „TÖK” felirattal
ma a Töki Helytörténeti Kiállítóterem darabja. 

7. Billog „TÖK” felirattal

A Kútvölgyön ekkor kacsák, libák pancsolnak, a határban  gémes kútból itatott állatok 
legelnek. A töki „Rossztó” -nál már a római korban duzzasztottak  halastavat, és még a
török hódoltság idején is fizettek utána a tökiek halászati adót. A Békás-patak egyik 
legnagyobb esése ezen a szakaszon található. Nem véletlen, hogy vízimalom is 
működött rajta az 1920-as évekig. 1771-ben  már ménes és csorda (rideg gulya) 
meglétéről tudunk, 1750-ben még több ökröt tartanak mint lovat, a 19. századra már 
csak pár nagyobb gazda tart ökröt a lovak mellett. A legfontosabb haszonállat ekkor a 
ló, már 160-180 pár igásállat  (350-380 ló) van a településen, de szarvasmarha 
állománya is 1838-ban már 411 db. Igen jelentős tehát a falu nagyállat állománya, egy 
jobbágygazdaságra átlagban 4-5 számosállat jutott, tudjuk hogy nemcsak  
földművelésre, de fuvarozásra, bérfuvarozásra is használják őket.
Az 1828-as összeírás szerint a vásárok alkalmával a tökiek a  zsámbéki és tinnyei 
zsidók számára fuvaroznak. Az 1772-es báránytized összeírás szerint 651 fejős juhot, 
568 bárányt tartottak, a reformkori összeírások 100-130 sertést mutattak ki, a nyári 
időszakban a legelőre, majd a tarlóra hajtották a disznókat, de makkoltatni is jártak az 
urasági erdőbe, baromfit, csirkét, kacsát, ludat neveltek. Nyaranta az állatok a község 
700 holdnyi legelőjére jártak, a legelőn a község kövezett gémeskutakat készíttetett, 
összesen kilenc kutat neveznek meg a bírói számadások, ezek közül kettő vagy három 
a faluban volt, egy pedig Anyácsán. A legeltetést a község alkalmazottai: tehénpásztor,



csikós, ökrös, borjús végezték, a csikók nevelése a gyerekek és fiatal legények feladata
volt, akik a hegyoldalba hajtották őket legelni. 

8. Tök,  „Fő-tér”, az 1900-as évek elején

A széna igen keresett cikk volt, a 60 holdnyi községi rét szénájáért versengtek a 
gazdák. A község tartotta az apaállatokat, egy csődört, több bikát és kant, ezeket 
rendszeresen cserélték. 1874-ben már több szarvasmarha van Tökön, mint ló, ekkor 
még jelentős bevételekhez jut a település a csikók eladásából, később ez eltolódik a 
borjúnevelés javára. Az 1870-es évektől már szívesebben tartják a kényesebb, de 
jobban tejelő svájci és bonyhádi fajtákat, mint a “hattyúszőrű” és “villásszarvú” 
magyar marhát. 1910 körül megalakul a tejszövetkezet,  megépül a majdnemszáz éven
át üzemelő (ma már nem létező) tejüzem.  Említésre méltó még a gőzmalom, melyet 
1883-ban építenek meg. Kiemelkedő a szőlő és bortermelő  tevékenysége a 
településnek, a környék mindig is jó bortermő vidék volt. Szőlőkultúrájának 
hagyományai a római korig nyúlnak vissza. Ezen a területen már az Árpád-házi 
királyok alatt virágzott a szőlőtermesztés, felvirágzása a középkorban, a premontrei 
szerzetesrend zsámbéki megtelepedésének idején indult el, a  középkorban  Budára is 
szállítottak innen bort. A község egyik legfontosabb növénye a szőlő, 1715-ben már 57
kapást említenek. A töki bor a Nyakas délkeleti lejtőjén, a somosi és a temetői hegyen 
termett. A szőlőket 1820-ig egy, attól kezdve két hegymester vigyázta, 2-2 



szőlőpásztorral együtt. Nagyobb gazdaságokban két prés is volt, egy vagy két 
pincével, kinti présház (“féhaj” vagy pince) és a belső funduson lévő “kispince”. 
A bort igen nagymértékben fogyasztották (tudjuk hogy csak a napszám mellé, “napi 1-
2 ittze” járt fejenként), a törkölyből pálinkát főztek, az 1830-40-es években 18 háznál 
volt pálinkafőző üst. Az 1828-as összeírás már 24 iparost említ a faluban, 19 takácsot, 
2 csizmadiát, 1 kovácsot, 1 asztalossegédet és 1 bognársegédet emellett ott van még a  
mészáros, a mészárszéket 1813-ig a község bérelte az uradalomtól, a molnár a 
malomban, melyet szintén 1813-ig a község bérelt. A féléves kocsmajogot a község 
bérbe adta vagy az uradalomnak vagy magánkocsmárosnak. A lakosság összetételét, 
vagyoni helyzetét illetően is pontos adatokat ismerünk az összeírásokból, nemes nincs 
a településen, a fent említett tisztségviselőkön és az iparosokon (általában a zsellérek 
közül kerültek ki) kívül a többiek: telkes jobbágy, ezen belül 2/16-osok, 4/16-osok, 
5/16-osok, (fertályosok), 6/16-osok, 8/16-osok, 10/16-osok (féltelkesek), az Urbárium 
idején van még néhány 14/16-os, később az 1830-as és 40-es években néhány 
nyolcadtelkes is, zsellérek, ezen kívül időszakosan számos szolgálót, cselédet 
fogadnak, járnak ide dolgozni a környéki települések szegényei, más református 
szegények is.  A falu lakosságadatai: 1770: 854 fő, 1806: 1161 fő, 1815: 1290 fő, 
1825: 1370 fő, 1839: 1278 fő, 1843: 1316 fő, 1856: 1492 fő. A Nyakas-hegyen bánya 
működött, az innen bányászott kő nemcsak a falu házainak szolgált építőanyagul, 
hanem a környéknek termelt, a parlament számos építőköve, illetve a debreceni 
Egyetemi templom kőfaragványainak egy része is ebből a mészkőből készült.
 A kőbányát már a 18. században művelték,  a község egy-egy évre szóló szerződéssel 
bérelte az uradalomtól, a munka olyan veszélyes volt, hogy 1768-ban két asszonyra, 
1770-ben pedig egy leányszolgálóra zuhant rá a bánya kőpor ásása közben. 1828-ban 
volt egy gabonakereskedő is a faluban, emellett 1854-ben már működik árvapénztár 
(szülő nélküli gyermekek elárverezett jussainak pénzét tartják benne, ebből lehet 
kölcsönt is felvenni), valamint  takarékpénztár is, ekkor a kamat 6%-os, az 
árvapénztárnál ebből 1% az “árvák attyát” illeti.

A 20. század vérzivatarai közül mindkét világháború érzékenyen érintette a 
települést. Jelentős számban vettek részt a harcokban a falu férfitagjai, sokszor egy 
családból többen is a fronton szolgáltak. Tudjuk, hogy az első világháború után sokáig 
gyász uralkodott, az érintett családokban a menyasszonyok  még sokáig fekete 
ruhában esküdtek. Az első világháborúban 40 hősi halált halt katona emlékét 
emléktábla őrzi a Petőfi Sándor Művelődési Ház homlokzatán, Medgyessy Ferenc 
munkája, 1935-ben készült. Az épület  maga 1932-ben épült, homlokzatán a felirat:  
„ÉPÜLT HŐSEINK EMLÉKÉRE”. A felirat alatt, a táblán található nevek és a tábla 
szövege (Nagy Vince): „1914-1918 Babolcsi István, Balogh Benő, Balogh Lajos, 
Békás István, Békás József, Bokodi István, Boros János, Boros Lajos, Dudás János, 



Gere Károly, Győri István, Györik Lajos, Halasi László, M.Hermán István, Ny. 
Hermán István, Juhász Benjámin, Juhász Lajos, Kovács Károly, Laczik József, László 
Gábor, László István, László Lajos, H. László Lajos, Móricz József, Muzsik Lajos, 
Nagy Lajos, Németh Lajos, Öreg Lajos, Polgár István, Rép János, Sándor József, 
Sándor Lajos, Szarvas József, Sztankovics Ferenc, Turcsin István, Turcsin Lajos, 
Ványi Gyula, Sz.Ványi József,  Sz.Ványi László, Viniczei Sándor

9. A Művelődési Ház és az iskola az országzászlóval, 1943 körül
 
A MAGYAR SORSÉRT VÉRZETTEK EL ŐK. UTÓD BORULJ LE EMLÉKÜK 
ELŐTT: HOZZÁJOK MÉLTÓN ÉLJ-KÜZDJ NEMESEN, S A BÚS MAGYAR 
SORS SZÉP, S DICSŐ LESZEN. NV” 

A két világháború közötti rövid időszakban egyrészt próbálja a település túlélni a 
súlyos vérveszteséget, másrészt gyorsan megindul a fejlődés, modernizálódás. 1922-
ben felavatják az új harangokat, 1928-ban megjelenik a villanyvilágítás, 1932-ben 
megépül a Kultúrház (Művelődési Ház), 1933-ban megjelenik az autóbuszhálózat, 
1934-ben megépül az új Községháza, 1935-ben az országos Stefánia Gyermekvédő 
Egyesület védőnőt küld a faluba. 1940-re a fentieken kívül a  református egyház 2 
tanerős népiskolával, (paplakkal, az iskolánál és a kultúrháznál 1-1 tanítói lakással),  
Tejszövetkezet, Hangya Szövetkezet, Hitelszövetkezet, a Közbirtokosság Legeltetési 



Társulata, Postaügynökség, Ellenőrző Hivatal található többek között még a 
településen. 

10. A Községháza, Darányi Kálmán látogatása idején

A második világháborús emlékművet, 29 hősi halott nevével, a Művelődési Ház előtti 
téren találjuk, Melocco Miklós munkája. 
A műemlék felirata a következő: 

„HŐSI HALOTTAINK A II.VILÁGHÁBORÚBAN
Benes Mihály, Bogár János, Frommer Henrik, Frommer Henrikné, Halasi László, 
Hegedűs János, Horváth Ferenc, Horváth Lajos, Kolkopf János, Kemény József, Kiss 
József, Kollár József, Kollár László, Kollár Sándor, Kovács Ferenc, Kustár József, 
László István, Máté István, Nagy István, Németh Mihály, Sándor István, Szalai 
László, Ványi Bálint, Ványi Gábor, Ványi Géza, Ványi László, Veszelovszki János, 
Máté Mihály, Lok János
EMELTE A FALU NÉPE TÖK  1990.”

A háború nem kímélte a környéket, sokáig húzódott a frontvonal a település 
határában, a Nyakas-hegyen, a lövészárok-rendszer maradványai még mindig 
megvannak.



Az orosz csapatok, a 3. Ukrán front katonái, Budapest bekerítésének részeként, 1944 
karácsonyán érkeztek településünkhöz, a harcok azonban csak 1945 márciusának 
végén szűntek meg.  Élénk csaták zajlottak itt  a Budapest német oldalról történő 
felmentési kísérlete, a Konrád hadműveletek idején. A Konrád II hadművelet 
részeként, a IV. SS-páncéloshadtest 1945. január elsején este, 19 óra 30 perckor 
indította meg a támadását. A kezdeti sikerek ellenére öt napi szakadatlan, igen heves 
helységharcokkal súlyosbított támadás után az offenzíva Mány határában elakadt, a 
Zsámbéki-hegyet (315-ös magaslatot), sikerült január 7-én még elfoglalniuk, de 
Zsámbékig már nem jutottak, bár a 6. SS-páncélgránátos-ezred Zsámbéknál hét 
szovjet harckocsit semmisített meg. A hadműveletek után, január végére a német 
csapatok csupán Mányt és a Zsámbéktól délnyugatra lévő magaslatokat tartották 
megszállva. A következő jelentős események a Budai vár védőinek kitöréséhez 
köthetőek, hiszen a kitörés elsődleges irányának a Szomor, Máriahalom közötti terület 
lett kijelölve. 1945. február 11-én, este 8 órakor kezdődött a német–magyar csapatok 
kitörése a Budapestet körülzáró szovjet gyűrűből.

11. „Kiskatonák”, az 1940-es években



Ekkor településünk mellett a Nyakas-hegyen húzódó szovjet lövészárkok alkották az 
arcvonalat, azon túl voltak a német csapatok. A kitörők közül,  körülbelül 5000 fő 
támadta a Tinnye, Budajenő, Biatorbágy vonalat, közülük Zsámbék és Tinnye közötti 
területen körülbelül 3000 fő esett el, a szovjet légierő és tüzérség majdnem teljesen 
megsemmisítette a nyílt terepen előrenyomuló csapatokat. A 96. német 
gyaloghadosztály vonalán, főleg Szomornál 785 fő jutott át, ebből február 12-13-án 27
fő, február 14-én kora hajnalban 650 fő, a további 3 napban 109 fő. 
A kitörés kapcsán településünkön és környékén számos szomorú esemény történt, ezek
egy részéről azok a gyerekek számoltak be, akikkel elföldeltették az elesetteket, vagy 
lövészárokásásra voltak kivezényelve. A Nyakas-hegy oldalában a temető melletti 
dűlőút szélén magányos sír emlékeztet az akkori történésekre, és egy kopjafa a temető 
szélén.



A TELEPÜLÉS RÉGI CÍMERE A LEVÉLTÁRAKBAN TALÁLHATÓ
PECSÉTLENYOMATOK ALAPJÁN

1.„TOKI FALV P.....ETTI” (Használatban a 17-18. század. Fordulóján.)  54

Az állitott ovális vonal keretben a boltivesen elhelyezett szöveg vonallal elhatárolt, a 
mezőben melle tollát tépő, balra forditott, kiterjesztett szárnyú pelikán, egyik szárnya 
és farktollai határolják a szöveg végeit. Mérete: 20, 22 mm. 

Levéltári adatok:
PmL, Intimata inutilia. 1697. no. 5. 

2.„TOKI FALV PECSET” 1710 (Használatban: 1710-1843.)
Az állitott ovális vonal gyűrűbe foglalt körirat által határolt mezőben kiterjesztett 
szárnyú, jobbra forditott, melltollát tépő pelikán bögye alatt két fióka, mérete: 18, 21 
mm. 

12. TOKI FALV PECSET 1710, Használatban: 1710-1843.

54 A levéltári pecsétek leírását, Horváth Lajos: Pest megye városi, községi és megyei 
pecsétjei 1381-1876, című munkája adja.



Levéltári adatok: 
PmL, Rationes perceptorales. 1735/36. I., Használatban 1710-1843. OL, V. 5. Pest m. 
Tök
Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető: 
http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0216.png

3.„K : KORONAI TÖK HELYSÉG PETSÉTJE” (Használatban: 1843-1867.)

Az állitott ovális gyöngysor keret és körirat által határolt mezőben csúcsos talpú 
pajzsban a fészkén melltollát tépő, jobbra forditott, kiterjesztett szárnyú pelikán, a 
pajzs fölött öt lombos korona, mérete: 25, 28 mm.

13. „K : KORONAI TÖK HELYSÉG PETSÉTJE” (Használatban: 1843-1867.)

Levéltári adatok:
PmL, Tök UP., Használatban 1843-1867.
Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető: 
http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0217.png

http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0217.png
http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0216.png


4.„TÖK HELYSÉG GYÁM HIVATALA PETSÉTJE : 1853”  (Használatban 
1853-1876.)

A vonal keret és körirat által határolt mezőben lebegő, kinyitott könyv lapjain a ketté 
osztott évszám, jobbról fölé lúdtoll hajol, fölötte a helységnév. Mérete: 29 mm. 

Levéltári adatok:
PmL, Tök UP. , Használatban 1853-1876. 

5.„TÖK HELYSÉG - GEMEINDE TÖK” (Használatban 1867-1876.)

A fektetett ovális vonal keretben két kerethez hajló sorban a szöveg, középen három 
tagu diszléc. Mérete: 21, 42 mm. (gumibélyegző) 

Levéltári adatok:
PmL, IV. 2 60-b., Használatban 1867-1876. 



6.„PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE TŐK KÖZSÉG 1900”

A vonal keret és körirat által határolt mezőben, csúcsos talpú pajzsban a fészkén 
melltollát tépő, jobbra forditott, kiterjesztett szárnyú pelikán, a pajzs fölött öt lombos 
korona. Megjegyzés: Fénykép hátoldalán található a pecsét és a felirat. A kép eredetije 
magántulajdon. A felirat tanusága szerint, a pecsét 1944-ben még használatban volt.

14. „PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE TŐK KÖZSÉG 1900”

Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető: 
http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0218.png

http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0218.png


TELEPÜLÉSÜNK A KIRÁLYI OKLEVELEKBEN, 
ADOMÁNYOZÁSOKBAN 

A levéltári forrásgyűjteményben a levéltári szövegeknél, felsorolásoknál,  a 
leírások a levéltárban található formában vannak feltüntetve, az idegennyelvű 
szövegeknél és neveknél változtatás, javítás nem történt, ezért gyakran nehézkes a 
szöveg nyelvezete. 

A Középkori Magyarország Levéltári Forrásai (Diplomatikai Levéltár), illetve a 
Királyi Könyvek a középkori  történelmünk fontos forrásanyagai közé számítanak. 
A Magyar Országos Levéltárban található mintegy 108.000 oklevél alkotja a 
Diplomatikai Levéltárat, a más helyen található oklevelekről készült 
fényképmásolatok (mintegy 93.000) pedig a Diplomatikai Fényképgyűjteményt. 
A Magyar Országos Levéltár őrizetében lévő Királyi Könyvek (latinul Libri Regii) a 
királyi kancellárián vezetett másolati könyvek voltak, melyekbe a király nevében 
kiadott jelentősebb okiratokat bemásolták, feljegyezték. Jelentős okiratnak minősültek 
az állandó érvényű, gyökeres jogokat, kiváltságokat biztosító, úgynevezett királyi 
kegyelmi tényekről készült oklevelek. A fenntiek között jó néhány tartalmaz a 
településünkre vonatkozó adatokat, egyik legkorábbi ilyen forrásunk 1278-ból 
származik. A települést említő fontosabb legközelebbi oklevél 1467-ben a Pécsváradi 
Konvent.  1490-ben „Thewk”alakban szerepel, egy II.Ulászló által kiadott iratban, 
ebben Mátyás király halála után, a Corvin Jánosnak adományozott javak között 
sorolják fel a települést. 



7. I  V.(Kun) László   király oklevele (1278),  Ipolit gróf fiainak adományozza 
Fonou (Fonyó) nevű földet

 IV. László király,  1278.02. 21-én, átírva a korábbi Somogyi Konvent  oklevelét, Illyei 
Ipolit fiai: Ugrin, Miklós, Bálint és Ipolit mestereknek adja a “Fonou” nevű 
pusztaföldet. Ami számunkra rendkívül fontos, az a latin nyelvű okirat keltezésén 
található helységnév: “villa Tek”.

A település nevét keltezésén említő, 1278-ból származó oklevél, amelyben a falu  
„villa Tek” néven szerepel. 1278. eleje, a somogyi Szent Egyed-monostor konventje 
(Monasterij Sancti Egidij de Simigio) jelenti László királynak (Ladislaus Dei gracia 
Rex Vngarie), hogy levelére Myrey-i Gabrianus (Gabriano de Myrey) királyi emberrel
kiküldték hű emberüket a királyi tárnokok Fonou (Fonyó) nevű földjének 
határjárására, amelyet Ipolitus (Illyei Ipolit - Ipoliti de Elya) comes fiai, Vgra (Ugra 
vagy Ugrin) mester és testvérei (Nicolai-Miklós, Valentino-Bálint és  Ipolitus-Ipolit) 
adományul kértek. Õk a szomszédokat és a határosokat összehívva a földet megjárták, 
azt üresnek találták és így Ipolitus comes fiait abba ellentmondás nélkül beiktatták, s 
az adományról privilégiális oklevelet ígérnek. Átírta, IV. László király 1278. február 
21-én kelt pátensében. Ami számunkra rendkívül fontos, az a latin nyelvű okirat 
keltezésén található helységnév: „villa Tek“. (Horvát István könyvtárából került az 
irat az irattár gyűjteményébe, aki az okmány tartalmát röviden így határozta meg: 
Ladislaus rex fonou terram tavernicorum Ugra, Nicolai, Valentino et Ipolito filii Ipoliti
di Elya cpnfert pro fidelibus servitiis.)

A regeszta latin nyelvű szövege:
„Nos Ladislaus Dei gracia Rex Vngarie significamus omnibus quibus expedit 
presencium per tenorem, quod magister Vgra, Nicolaus, Valentinus, et magister 
Ipolitus filij Comitis Ipoliti de Elya, fideles nostri, quandam terram Fonou vocatam 
Tawarnicorum nostrorum nomine terre vacue a nobis petierunt sibi dari; sed quia do 
qualitate et quantitate ac circumstancijs eiusdem terre nobis veritas nou coustabat, 
fidelibus nostris Abbati ei Conventui Symigiensi dedimus in mandatis, que 
postmodum rescripserunt nobis in hec verba:
Excellentissimo domino suo Ladislao Dei gracia Illustri Rege Vngarie Conuentus 
Monasterij Sancti Egidij de Simigio oraciones in Domino debitas et deuotas. Receptis 
litteris Vestre Maiestatis cum Gabriano de Myrey homine vestro fidelem hominem 
nostrum misimus pro testimonio ad reambulandam terram Fonou uocatam 
Tawarnicorum vestrorum, quam magister Vgra et fratres sui, filij Comitis Ipoliti a 



uestra gracia petierunt sibi dari. Qui postmodum una cum eodem homine vestro ad nos
redientes dixerunt, quod convocatis vicinis et commetaneis predictam terram Fonou 
reambulauerunt, et eandem vacuam invenerunt, et nullo contradictore apparente 
statuerunt Vgra et fratribus suis, filijs Comitis Ipoliti iuxta collacionem vestre 
magnitudinis possidendam.
Vnde Bos ad peticionem prefatorum nobilium dictam terram Fonou eisdem auctoritate
presencium duximus conferendam, daturi super hoc nostrum priuilegium cum 
presentes fuerint reportate. Datum in villa Tek feria secunda post Dominicam 
Exsurge, anno Domini M°. CC°. septuagesimo octauo.”

15. A keretben olvasható a település nevére utaló „villa Tek“ felirat

Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető:

http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0281.png
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16. A kézirat érintett oldalának másolata

Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető:
http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0282.png

Levéltári adatok (Országos Levéltár):
Diplomatikai Levéltár (Q szekció),  Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan 
fondok), Magyar nemzeti múzeumi törzsanyag (Q 10)
Jelzet: DL-DF: 40137

http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0282.png


Keltezés: 1278.02.21.
Régi jelzet: Q 10 / Horvát István
Fennmaradási forma: Eredeti, hártyán (16,1 X 12,6 cm), latin nyelven.
Pecsét: Hátlapon (nyomott pecsét darabkái)

17. Az irat hátlapja a pecsétdarabkákkal

Az oklevél a forrásfeldolgozásokban:
Szentpétery Imre - Borsa Iván: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke II.
kötet 2-3. füzet 1272-1290 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. 
Forráskiadványok 9. Budapest, 1961) 203.oldal: 
„Kelt.: 1278. febr. 21. Tök falu.- D. in villa Tek, feria secunda post dominicam 
Exsurge a. d. M° CC° septuagesimo octavo. éliási (de Elya) Ipolitus comes fiainak: 
Vgra mesternek, Miklósnak, Bálintnak ís Ipolitus mesternek adja a királyi tárnokok 
Fonou nevű lakatlan földjét, átírván a somogyi konventnek az iktatásról szóló k. n. 
jelentését, s az adományról privilégiális oklevelet ígér.”



Wenzel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár, Codex Diplomaticus Arpadianus 
Continuatus/Wenzel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár Codex Diplomaticus 
Arpadianus Continuatus/4. Kötet/52.: 

„IV.László király Ipolit gróf fiainak adományozza Fonu nevű földet. 1278. Eredeti: 
16,1 X 12,6 cm. Hátlapjára nyomott pecsét darabkái. Dl. 40.137. (Múz. Törzsanyag.) 
Wenzel IV. 95. — Kivonat: Mon. eccl. Strig. II. 80. Regesztaszám: 2845.”

8. Pécsváradi Konvent, 1467
Az okmány Mátyás király korából több példányban maradt fent, ezeket az Országos 
Levéltár őrzi, az eredeti szövege latin nyelvű, itt szerepel említés Thewk néven Tök 
településről (a település nevét „Possesionés Thewk” formában találja) és a 
szomszédos Sambok (Zsámbék) és Perbal (Perbál) településekről.
Az itt leírtak szerint a település fedezetként szolgál egy kölcsönügylethez, a település 
elnevezése „Thewk” alakban szerepel, az irat szerint Maroth-i Mátyus királyi 
lovászmester, Hene-i János Valpo-i és Paka-i István Megeryche-i várnagyaitól 
kölcsönvett 5000 magyar aranyforintot, hogy bandériumával részt vehessen Mátyás 
király hadjáratában.

A regeszta szövege: 
A pécsváradi konvent előtt Maroth-i Mátyus királyi lovászmester mivel amikor 
Mátyás király az erdélyiek és moldvaiak ellen hadat indított, hogy abban 
banderiumával részt vehessen, Hene-i János Valpo-i és Paka-i István Megeryche-i 
várnagyaitól kölcsönvett 5000 magyar aranyforintot, amiért leköti nekik a pest- és 
pilismegyei Sambok mezővárost, az ottani ker.Szent János egyház kegyúri 
jogával,Thewk és Perbal birtokokat és azokat örökre nekik adja oly feltétellel, hogy 
azokat élte végéig ő használhatja, holta után pedig azokat Hene-i János és Paka-i 
István várnagyok foglalhatják el és örökre bírhatják és használhatják.

Levéltári  adatok (Országos Levéltár, egy eredeti példány, két másolat):
1. Diplomatikai Levéltár (Q szekció) • Intézmények irataiból • Budai káptalan (Q 397)
Jelzet: DL-DF: 106098
Keltezés: 1467.06.11.
Kiadó: Pécsváradi Konvent
Régi jelzet: Q 397 / 1 4 4
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Hátlapon

2. Diplomatikai Levéltár (Q szekció), Kincstári levéltárból (E), MKA, Neo-regestrata 
acta (Q 311) 



Kelt: 1467.06.11.
Kiadó: Pécsváradi Konvent
Jelzet: DL 16547
Régi jelzet: Q 311/86032
Fennmaradási forma: Másolat, átírta a pozsonyi káptalan 1722-ben.
Nyelv: Latin

18. Az eredeti regeszta oldala



3. Diplomatikai levéltár (Q szekció), Családi levéltárak (P szekcióból), Zichy család, 
zsélyi (Q 206)
Keltezés: 1467.06.11
Kiadó: Pécsváradi Konvent
Jelzet: DL-DF: 81642
Régi jelzet: Q 206 / 205 2 46
Fennmaradási forma: Másolat, átírva 1721-ben.

Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető:
http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0234.png
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19. Az eredeti regeszta oldala, piros keretben Possesionés Thewk (Tök)



9. II.Ulászló király által kiadott okirat, 1490.07.31

Az Országos Levéltárban található eredetien latin nyelvű, függő pecsétes okiratban, 
II.Ulászló király Mátyás király halála után Corvin Jánosnak adományozza az 
alábbiakat, elkerülendő a belháborúkat, cserébe kéri a koronát, az adományozott javak 
között említve többek között szerepel Thewk (Tök) település neve is. Az eredeti 
oklevélen kívül, annak két átirata is ismert, az Országnagyok által kiadott átiratok 
közül egyik bár lepecsételt, de szövege nem teljes.

Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető:
http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0233.png
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20.-21. Az eredeti regeszta kezdőoldala és lapja, a piros keretben Thewk (Tök)  



Az eredeti regeszta szövege:
„Ulászló király bizonyítja, quod reverendi in Cristo patres domini Johannes 
Waradiensis, Thomas Jauriensis, Johannes Chanadiensis et Staphanus Sirimiensis 
ecclesiarum episcopi, necnon magnifici viri Stephanus de Bathor iudex curie et 
wayuoda Transilvanus, Stephanus de Zapolya, comes perpetuus terre Scepusiensis 
etc., Sigismundus comes de Bozyn et de Sancto Georgio, Petrus Gereb de Wyngarth, 
Ladislaus de Rozgon, Bartholomeus Dragfy de Belthewk et Wilhelmus Pankirher de 
Zalonok eléje járultak a saját és a többi országnagyok nevében in castris exercitus 
nostri prope villam Farkashyda és az ő királlyá választásával kapcsolatban 
bejelentették, hogy bizonyos egyességet kötöttek cum illustrissimo domino Johanne 
Corvino, duce Oppavie et Lypthovie, Mátyás király fiával, miután Mátyás király 
meghalt. Elhozták az erről szóló okmányt is, mely valamennyiök pecsétjével volt 
ellátva és kérték a királyt, hogy azt hagyja jóvá. Tart. ez: Nos Hyppolitus Estensis, 
electus et confirmatus ecclesie Strigoniensis, Urbanus Agriensis, Joannes Waradiensis, 
Thomas Jauriensis, Johannes Wesprimiensis, Nicolaus Waciensis, Johannes 
Chanadiensis, Stephanus Sirimiensis ecclesiarum episcopi; comes Stephanus de 
Bathor, wayvoda Transilvanus et iudex curie regie, Stephanus de Zapolya comes 
perpetuus terre Scepusiensis ac supremus capitaneus ducatus Austrie, Sigismundus et 
Petrus comites de Bozyn et de Sancto Georgio, Paulus de Kynis comes Themesiensis, 
Petrus Gereb de Wyngarth, Nicolaus Banffy de Alsolyndwa, Ladislaus Orzagh de 
Gwth, Ladislaus de Rozgon, Ladislaus de Lossoncz, Bartholomeus Dragfy de 
Belthrwk, Ladislaus Morocz de Meggesallya, Wilhelmus Pankirher de Zalonok, 
Johannes Banfy de Lewa, Johannes de Peren, Blasius Magyar, Desew Banfy de 
Lossoncz, Paulus, Albertus et Ludovicus de Pakos, Nicolaus et Johannes Pethewfy de 
Gerse, Benedictus de Chaak, Petrus Doczy, Nicolaus Zolomy de Albes és a többi 
országnagyok bizonyítják, hogy Mátyás király keserű halála, amikor az ország minden
oldalról ellenségekkel van körülvéve és az országot nagy veszély fenyegeti és ha 
Corvin Jánossal, oppelni és liptói herceggel, Mátyás fiával nem tudnak minél előbb 
megegyezésre jutni, belső háború réme is fenyeget, azért igyekeztek vele békés 
megegyezésre lépni, hogy elhárítva a belső háborút, könnyebben állhassanak ellen a 
külső ellenségnek. - A megegyezést több pontba foglalták, amelyek elseje: Hogy ha a 
királyválasztásra összegyűlt rendek a nevezett Corvin Jánost valami isteni akarat 
folytán vagy bármi más meggondolásból nem választanák meg Magyarország 
királyává, ne regii nominis honore et titilo careat,választassék meg Bosznia királyává 
és ugyanakkor tartsák meg az ő boszniai királlyá való választását, amikor majd valakit 
Magyarország királyává választanak, akinek a megkoronázása után a harmadik vagy 
negyedik napon őt is meg kell koronázni Bosznia királyává. 2./ Corvin János apja, az 
elhunyt Mátyás király iránti hálájukból úgy rendelkeztek, hogy a boszniai királyság 



mellett az övé legyen ducatus regni Sclavonie a szokásos és jogos jövedelmekel.. és a 
Zágrábban, Csáktornyán, Monyorokeken és másutt lévő vámokkal és harmincadokkal,
annak a hozzáadásával, hogy tisztjei valóban harmincadokat és ne huszadokat 
szedjenek. - Azután az övé legyen banatus regnorum Dalmatie et Croatie ezeknek 
összes jogos jövedelmeivel; mindezeket úgy adják, quod ducatum predictum et ipsum 
regnum Sclavonie élete végéig mint örökös úr bírja, banatum vero prefatorum 
regnorum Dalmatie et Croatie mint más tisztviselő bírja élete végéig, de mindkét 
állásban legyen a jövendő királlyal szemben sit semper subditus et fidelis és 
parancsainak engedelmeskedjék. Mivel Jaycza és a többi ottani várak fenntartására 
nagyobb összegre van szüksége, azért elhatározták, hogy a jövendő magyar király e 
célra évenként 12 ezer aranyat és decem tumenos salium partim in Zolnok, partim vero
in Zegedino adassék neki. - Címül használhatja a rex Bozne et dux Sclavonie, Oppavie
et Lypthovie, necnon banus regnorum Dalmatie et Croatie. Ennek kell szólítsák a 
jövendő király és az országnagyok is. - 50 jobbágyig terjedőleg szabadon 
adományozhat birtokokat és az ily adományozást a király köteles jóváhagyni; az ennél 
nagyobb birtokok adományozása a király hatáskörébe tartozik. Tisztviselőit szabadon 
nevezheti ki, de csak olyanokat, akik a törvényt betartják és a jogokat figyelembe 
veszik. - Frakno várát és Kysmarton városát a Sopron megyében lévő várral együtt, 
amelyeket Mátyás király adományozott neki, de amelyeket a minap Beatrix királyné és
az országnagyok Zapolya-i István örökös szepesi comesnek és az ausztriai hercegség 
főkapitányának 7 ezer arany forintért iratták át, azokat a koronázás után az új királlyal 
visszaadatják neki. Szlavoniában castrum Medwe, necnon castella Lwkowecz et 
Bakonok azok tartozékaival együtt meghagyják János herceg kezén, bár azokról 
Johannes Thwz de Lak azt állítja, hogy őt illetik, de per esetén a herceg is tartozik iuri 
stare. - Comitatus Zagoria simulcum castris et castellis Krapyna, Warasd, Werbowecz, 
Throkenstain, Wynycza, Greben, Lager, Ozthen és Bela vocatis és a hozzájuk tartozó 
városokkal és falvakkal, amelyek egykor Zagorya-i György és Vilmos tulajdonai 
voltak, de hűtlenségük folytán a szent koronára szálltak, maradjanak meg örökre a 
herceg kezén. Item civitas Kewzeg cum castro et pertinentiis, amelyeket Mátyás király
Frigyes császár kezéből ragadott ki és a hercegnek adta, szintén a herceg kezén 
maradjanak.. - Ceterum de castris Gywla, Maroth, Chewrewgh, Soklos, Solmar, 
Baymocz, Lykowa, Arwa, Sclabyna, Zthropko, Saros et Chew, ac castellis Laak et 
Gara com oppido et pertinentiis, necnon oppidis Donathhaza, Fwthak, Debreczen, 
Thwr, Waranno et Halas ac villis Sambok, Thewk et Perbar, similiter etiam de civitate 
et castro Strigoniensi, Zthanychnyak, Lypowicz, Woywodyna et Rapacz vocatis 
ceterisque castris civitatibus et oppidis in Croatia existentibus, puta Nowe Ztharygrad, 
Baag, Othozeek, Othartcz, Prozor, Obrowacz, Klythowacz, Pochytel, Wech, Krwpa, 
Japra et castello Obrowaczky apellatis úgy határoztak, hogy ezek örökre az ő 



tulajdonai, míg Brynya vára és Belay tartozékaikkal élte tartamára az övék. - Továbbá,
hogy az Erdélyben lévő Hunyad vára, mely öröklött jogon szállt reá, simul etiam 
fodyne sew montana in Novozolio, mardjanak meg neki örök jogon.. Hogy továbbá 
castra Athyna, Wywar, Nekche et Feyerkew, necnon districtus Thethewoyna szintén a 
kezére kerüljenek, amelyekről az új király ad neki adományozó oklevelet. Továbbá 
úgy határoztak, ut castra Posoniense et Komaroniense cum honore comitatus, necnon 
Thatha, 40.000 arany forint értékben zálog címén maradjanak meg a herceg kezén, aki 
csak az összeg ellenében köteles azokat a jövendő királynak átengedni. - Az ausztriai 
javak közül Reecz et Kyrislag tartozékaikkal, preterea castrum Wolkosdorff ugyancsak
tartozékaival; Morvaországban pedig civitas Broda Hungaricalis, simulcum castro et 
pertinentiis, Szlavóniában pedig castrum Kemlek Maius appellatum örökre a herceg 
kezén maradjanak. A kezén maradjanak továbbá civitates Bryskocz et Kothanycza 
cum castris in Carniola existentibus. Ha idők folyamán a felsorolt javak valamelyikét 
peres úton elvesztené, a király köteles őt az ilyenekért kárpótolni. Ezzel szemben a 
herceg, hogy jószándékát kimutassa castra et civitates Pethowiam, Rakospurgam, 
Novam Civitatem és a többieket úgy Ausztriában, mint Stájerországban, Karinthiában 
és Krajnában, amelyek jelenleg a kezén vannak, valamint a két Sziléziában és 
Lucasiában, egyedül az oppeln-i hercegséget véve ki, mely öröklött jogon marad meg 
a kezén, át fogja adni a szent koronának és a jövendő magyar királynak, addig is 
megőrizve azokat az ország számára, míg a fenti pontokat a király saját pecsétjével 
meg nem erősíti, amint az országnagyok is saját pecsétjeikkel meg fogják azt erősíteni.
- Ha örökös nélkül halna meg, javai a szent koronára szállnak, de amiket a királytól 
kapott, azok felett halála előtt szabadon rendelkezik. Az országnagyok kötelezik 
magukat, hogy embereit az eddig általuk elkövetett jogtalanságok felett mentesítik, 
viszont ő sem fogja megengedni, hogy azok az ország törvényei vagy egyesek 
kiváltságai ellen cselekedjenek. Similiter etiam bibliothecam, pro regni decore 
existentem, nem engedi megkárosítani vagy széthordani, sed universos libros ibidem 
relinqui faciet, de maga számára egyes köteteket kivehet belőlük. E kötelezvényt 
minél előbb be kell a király előtt mutatni és jóváhagyatni, ő pedig coronam regni 
Hungarie, quam sub potestate sua habet, köteles nekik kiadni, castra tamen Budense, 
Wyssegradiense et Nandoralbense a többi királyi várakkal és vámokkal együtt az új 
király megérkeztéig kezén tarthatja. - Mindezek betartását becsületszó alatt fogadta és 
ugyancsak becsületszó alatt kötelezték magukat az országnagyok az őket érintő pontok
betartására, aminek nagyobb hiteléül pecsétjeikkel is megerősítették az articulusokat. 
A király belátván, hogy a pontok nemcsak reá nézve kedvezőek, hanem az egész 
országra nézve is hasznosak, a megegyezést és annak minden pontját jóváhagyja, 
ratificálja és királyi szavára ígéri annak a betartását és betartatását.” - Wladislaus rex 
manu propria. - Oklevél libellus formájában, töredezett függő pecséttel.



A regeszta szövege az átiratok szerint:

„Az országnagyok: Este-i Hippolit esztergomi érsek, Urbanus egri, János váradi, 
Tamás győri, János csanádi, Bathor-i Miklós váci, István szerémi püspökök, a 
fehérvári prépost, Bathor-i István comes erdélyi vajda és országbíró, Zapolya-i István 
szepesi gróf Austria főkapitánya, Bazyn-i és Szentgyörgy-i Zsigmond és Péter grófok, 
Kynys-i Pál temesi comes, Wyngarth-i Gereb Péter, Gwth-i Orzagh László, Rozghon-i 
László, Alsolyndwa-i Banffy Miklós, Magyar Balázs volt erdélyi vajda, Lossoncz-i 
László, Belthewk-i Draghffy Bertalan, Kysperen-i János, Gyewrgyn-i Bodo Gáspár 
ajtónállómester, Megyesallya-i Moroch László, Lewa-i Banffy János, Lossoncz-i 
Banffy Desew, Thwrocz-i György, Doocz-i Péter, Zalonak-i Pankircher Vilmos, 
Homonna-i János, Kompolth-i János, Gerse-i Pethewffy János és Pakos-i Pál, Albert 
és Lajos - tudtul adják, hogy Mátyás király halála után árván maradván, mindenfelől 
ellenségtől körülvéve, hogy a királyválasztáskor a belső háborút is elkerüljék, arra az 
esetre, ha a választás nem Mátyás király fiára: Corvin János oppelni és liptói hercegre 
esnék, szerződést kötöttek vele a következő pontokban: Ha nem ő lesz Magyarország 
királya, akkor Bosznia királyává kell őt választani és a megválasztott magyar király 
megkoronázása után 3-4 napra őt is Bosznia királyává kell koronázni, - Övé lesz 
Szlavónia örökös hercegsége a szokásos jövedelmekkel: nyestadó, a Zágrábban és 
másutt, főleg Chakthornyan és Muraszombatban szedendő harmincad, stb. - Övé lesz 
Dalmatia és Horvátország báni méltósága is, de ezt már nem örökölhetik utódai. - A 
magyar királynak alattvalója marad és tőle soha el nem szakadhat. - Mivel Jaycza és 
más boszniai meg horvátországi várak fenntartása sokba kerül, a magyar király 
minden esztendőben 12000 arany forintot fizet neki és 10 tömény sót ad részben 
Szolnokon, részben Szegeden. - Címe a következő lesz: Rex Bozne, dux Slavonie, 
Oppavie et Lyptovie, necnon banus regnorum Dalmatie et Croatie, amit a király is 
köteles neki megadni. - Birtokot 50 jobbágyig terjedőleg adományozhat, de nagyobb 
birtokostestekből nem szakíthat ki részeket. - Tisztviselőit szabadon nevezheti ki. - 
Frakno várát Kysmarthon városokkal együtt, amely az ő tulajdona volt, de amelyet 
Beatrix királyné és az országnagyok 17000 arany forintért Zapolya-i István szepesi 
comesnek és ausztriai főkapitánynak zálogosítottak el, a jövendő királlyal kiváltatják 
és visszaadják neki. - Medwe vára és Lwkawecz meg Rokolnok várkastélyok az ő 
kezében maradnak, de mert Lak-i Thwz János és fiai látszanak azok jogos 
tulajdonosainak, azért a bírói eljárást le kell folytatni és az ítéletnek őneki is alá kell 
majd magát vetnie. - Zagoria megye várai és várkastélyai: Krapyna, Warasd, 
Wrbowch, Twkestam, Wynyche, Gereben, Logor, Ozthooh és Béla, amelyek azelőtt 
György és Vilmos zagoriai comeseké voltak, de azok hűtlensége miatt a koronára 
szálltak és akkor a király neki adta, továbbra is az ő kezén maradnak. - Az övé marad 
Kewzwg városa is a várral együtt, amelyet az ország ellenségétől, Frigyes császártól 



erővel foglalt vissza a király. - Gywla, Maroth, Chewreg, Soklos, Solmar, Baymocz, 
Lykova, Arwa, Sclabinya, Ztropko, Saros és Chew várak, Lak és Gara várkastélyok, 
Donaththornya, Fwthak, Debreczen, Thwr, Warsan és Halas városok, Sambok, Thewk 
és Perbar falvak, Zeng vára, Sthynysnyak, Lyppowch, Wyrodyna, Repacz és a többi 
horvátországi helységek: Neve - Ztharegrad, Baag, Othesech, Prozor, Obrowach, 
Slychowach, Fochithel, Wech, Krwppa, Jappra és Obrowachky várkastély ügyében 
úgy döntöttek, hogy örökre az övé maradnak, Brynnya és Gelay várak pedig élte 
tartamára; Hwnyad vára és a Novizolium /:besztercei:/ bánya örökre az övé maradnak; 
Athyna, Wywar, Nekche és Feyerkew várak és Tethesowyna kerülete mostani uraik 
halála után királyi adomány címén szállnak reá. - A pozsonyi és komáromi várak a 
főispáni tisztséggel, továbbá Thatha 40.000 arany forintért zálogképen maradnak a 
kezén. - Az ausztriai városok: Kecz és Kyryslag a várakkal és azok tartozékaival, 
Wolkosdwrf vára, a morvaországi Brodo Hungaricalis a várral együtt és a szlavóniai 
Kemlek vára örökre az övé maradnak; Karynthiában Brysech és Gozthanycha addig 
maradnak a kezén, míg katonáit azok jövedelméből fizeti. - Ha a felsorolt birtokok 
bármelyikét bírói úton elvesztené, a leendő magyar király köteles őt kárpótolni. 
Mindezekkel szemben a herceg az oppelni hercegség kivételével a leendő magyar 
királynak köteles átadni Pactovia, Rakwspurga, Nova Civitas városokat és az összes 
Ausztriában, Stájerországban, Karinthiában és Krajnában lévő várakat és helységeket, 
úgy szintén a Sziléziában és Lukasiában lévő birtokokat. - Ha nem lesznek gyermekei,
minden vagyona a koronára száll azok kivételével, amelyeket királyi adományként 
kapott.- A birtokokról szóló okleveleket a kincstárnoki épületben hagyja megőrzés 
végett, valamint a könyvtárt is ”pro regio decore extructam”, de a saját használatása 
kivehet onnan könyveket. - Ezeket a pontokat minél előbb jóvá kell hagyni, mire ő 
kiadja a nála lévő szent koronát, míg Buda, Visegrád és Nándorfehérvár várait csak az 
új király megérkeztekor kell átadni. – Mindezek betartását becsületszó alatt fogadta és 
ugyancsak becsületszó alatt kötelezték magukat az országnagyok az őket érintő pontok
betartására, aminek nagyobb hiteléül pecsétjeikkel is megerősítették az articulusokat. 
A király belátván, hogy a pontok nemcsak reá nézve kedvezőek, hanem az egész 
országra nézve is hasznosak, a megegyezést és annak minden pontját jóváhagyja, 
ratificálja és királyi szavára ígéri annak a betartását és betartatását.”– Wladislaus rex 
manu propria. – Oklevél libellus formájában, töredezett függő pecséttel. 



Levéltári  adatok (Országos Levéltár, egy eredeti, két átirat):
1. Diplomatikai Levéltár (Q szekció), Kincstári levéltárból (E), MKA, Neo-regestrata 
acta (Q 311)
Jelzet: DL-DF: 19657
Keltezés: 1490.07.31.
Kiadó: II.Ulászló király
Régi jelzet: Q 311 / 1526 45
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Függő
Nyelv: Latin

2. Diplomatikai Levéltár (Q szekció), Kincstári levéltárból (E), MKA, Neo-regestrata 
acta (Q 311)
Jelzet: DL-DF: 19657
Keltezés: 1490.06.17.
Kiadó: Országnagyok
Régi jelzet: Q 311 / 1526 45
Fennmaradási forma: Átírás, 1490.

3. Diplomatikai Levéltár (Q szekció),  Családi levéltárak (állagtalan fondokból), 
Hunyadi család (Q 234)
Jelzet: DL-DF: 37668
Keltezés: Év nélkül, mert befejezetlen. (1490-1505 között)
Kiadó: Országnagyok
Régi jelzet: Q 234 / 83
Fennmaradási forma: Átírás, 1505 körül
Nyelv: Latin

Megjegyzés:
Az aradi káptalan jelenti, hogy Konzka-i Péter, Frangepán Beatrixnak Corvin János 
liptói herceg özvegyének a megbizásából bemutatta az Országnagyoknak 1490 június 
17-én kelt , teljes egészében közölt Oklevelét, kérve, hogy azt úrnője számára szóról-
szóra írják át, amit a káptalan meg is tett, de az Oklevél befejezetlen. 



A TELEPÜLÉSÜNKET ÉRINTŐ FONTOSABB ADÓÖSSZEÍRÁSOK, 
URBÁRIUMOK 1847 ELŐTT, A LEVÉLTÁRI FORRÁSOK ALAPJÁN

Az „Urbaria et conscriptiones”  (Urbáriumok és összeírások), a Magyar Országos 
Levéltár egyik legismertebb gyűjteménye.  Az iratanyag 1527 és a 19. század közötti 
időszakban keletkezett.  Az urbáriumokban a földesúr birtokát, és a velük „úrbéres” 
kapcsolatban álló jobbágyokat, valamint a birtokból és a népektől befolyó 
jövedelmeket, hasznokat vették számba.  A Magyar Kamara Archívuma részét képező 
Urbaria et Conscriptiones anyagát Mária Terézia uralkodása alatt, 1750 körül állították
össze: családi és hivatalos levéltárakból (például a Pozsonyi (Magyar) Kamara 
anyagából) kiemelt urbáriumokat, úrbéri összeírásokat, birtok- és vagyonleltárakat 
tartalmaz. Az iratok vegyesen, kronológiai, illetve topográfiai rendben találhatók, 315 
fasciculusba rendezve. Az anyag a történelmi Magyarország egész területéről, 1526-tól
a 19. század elejéig terjedően tartalmaz adatokat. Az iratok nagy része 16-17. századi, 
zömmel a hódoltságon kívüli területekre: a királyi Magyarországra, a Partiumra és 
helyenként Erdélyre vonatkozó urbárium. Mária Terézia Úrbéri Tabellák: Mária 
Terézia által 1767-ben elrendelt úrbérrendezés során készített urbáriumok és az 
úrbérrendezési munkálatok során keletkezett és az urbáriumhoz csatolt egyéb iratok 
(régi urbáriumok, az új urbáriumhoz csatolt tabellák, megelőző összeírások és az ún. 
kilenc pontra adott válaszok). Településünk “Tökk” néven szerepel az összeírásban, a 
dokumentumon található dátum: 1770.

10. Urbariális összeírás és leltár a komáromi várról és tartozékairól,  Urbárium, 
1592. 
(„Urbarium des khőniglichen Schloss und Festung Comorn sambt derselben 
Herrschaft und aller Zugehőrunk”)

”Schloss und Festung Comorn” Komáromi vár és tartozékai. K.kincstári birtok. Tök 
település az összeírásban Komárom várához tartozó települések között van felsorolva.

Markcht Comorn (Komárom megye) – Vyfallw (Komárom m.) – Allscho Bőkh 
(Komárom m.) – Felearanyos (Komárom m.) – Bogya (Komárom m.) – Nagythan 
(Komárom m.) – Bötsch (Komárom m.) – Zitscho (Komárom m.) – Marckt 
Nagymeger (Komárom m.) – Isap (Komárom m.) – Ekbetsch (Komárom m.) – Assoth 
(Komárom m.) – Megyertsch (Komárom m.) – Nesmüll (Komárom m.) – Almasch 
(Komárom m.) – Sőnny (Komárom m.) – Schambokh (Pest m.) – Tőckh (Pest m.) 
Wätznew (Pest m.) – Torda (Pest m.) – Budakhőzy (Pest m.) – Budaőrsch – O Buda – 
Bekaschmegyer (Pest m.) – SanctAndre (Pest m.) – Bogdan (Pest m.) – Monostor 
(Pest m.) – Potschimegyer (Pest m.) – Tothfalu



Folgen die durch der Türken verodte Dörfer: Rcomarom – Füleckh – Pertov – 
Tscheckh – Nagy-Orosfalu – Khysch Orosfalw – Tseckh (Tök, Pest m.) – Bokharfallw 
(Pest m.) – Nagy-Oroszfallw (Pest m.) – Kis Oroszfallw (Pest m.) – Hartschan 
(Komárom m.) – (Gendt) S. Peter (Komárom m.) – Hallas (Komárom m.) – Thotwar 
(Komárom m.)

22. A települést érintő rész, Tseckh címszó alatt található a Tökre vonatkozó rész

Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető:
http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/159202.png

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 4 : 45
Keltezés: 1592. július 1.
Fennmaradási forma: 146 old., pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti, 
pergamentbe kötött feltűnően szépírású és kiállítású összeírás, elején 12 old. tárgy és 
helynév mutató. – (Mellékletek:) 1) A főirat egykorú hitelesítés nélküli másolata, 
Mutató nélkül 140 old. – 2) Ugyanennek egy 1717. évi hiteles másolata a Mutatóval 
együtt, 140 old. – 3) Az 1717-es másolatnak egykorú, de hitelesítés nélküli kópiája, a 
Mutató nélkül 114 old.
Nyelv: Német

http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/159202.png


23. Urbarium des khöniglichen Schloß und Festung Comorn



11. „Urbarii und Grundt Buech ... Comorn”, 1622.

Összeírás: subditusok neve, úrbéres szolgáltatás, az 1592. és 1602. évi összeírás.

Komárom:

Telkek, nagyságuk holdakban is – Robotnapok száma, a várhoz tartoznak vele – 
Jobbágyok névvel, telkük nagysága – Fertonpénzt fizetnek – Házak, hadinépek 
nincsenek mind összeírva, pótolni kell. – Kocsma, forgalma – Kilencedet földesúrnak, 
tizedet esztergomi érseknek fizetnek. – Malom, molnár fizet érte – Halászat a 
Dudvágon és más helyeken, tavakon – Birtoktörténeti adatok – Vásárok – Büntetések 
– Erdők fajzásra, nevük – Szántók telkenként fertont, földadót fizetnek, 2 részletben, 
összege, censust Szent György és Mihálykor, Karácsonykor fizetnek, konyháravalót: 
cipót, kappant, vajat adnak...

Többek között, az alábbi felsorolásban a település, komáromi vár tartozékai: 
(Komárom, Pest, Fejér m.): Comarom – Ujfalu – Kopan-Monostor – Also Böck – 
Megyer – Bodgya – Nagytlan – Götschl – Felső-Alsó Csi – Nagy Megyer – Isap – 
Eketsch – Assoth – Neszmély – Almás – Sambock – Tök – Vatzi rev – Torda – 
Budakeszi – Obuda – Békás Megyer – Bogdán – Monostor – Bogdán – Pocs-Megyer –
Totfalu – Rév Comarom – Fysseck – Bogárfalu – Nagy Oroszfalu – Kis Oroszfalu – 
Hartschan – Szent Péter Hattos – Totvár

23. A települést érintő rész



Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 85 : 3
Keltezés: 1622. október 9.
Fennmaradási forma: 110 eredeti sz. fol., egyszerű másolat
Nyelv: német

24. Urbarii und Grundt Buech



12. Urbar űber die Herrschaft Comoren de Anno 1602

„Urbar”, Urbarium az 1592-es adatok alapján készült, subditusok név szerint, úrbéres 
szolgáltatásaik, adatok a vár gazdálkodására.
Komárom váruradalma a fiscus kezén.
(Komárom, Pilis, Nógrád m.): Uyfalw – Khopan Monastor – Alsó Böck – Felearanyas 
– Magyertch, lakott – Bogya – Nagy Thann – Fels Tschitscho, lakott – Alsó 
Tschitscho, lakott – Gzőtsch (Gőtsch) – Nagymegyer, lakott – Isap – Eketsch – 
Nessmüll – Almass – Szőnny – Assoth (halászóhely) – Sambok (Pilis m.) – Tök (Pilis 
m.) – Wazrew (Pilis m.) – Torda (Pilis m.) – Budaköszy (Pilis m.) – Budaörsch (Pilis 
m.) – O Buda (Pilis m.) – Bekasmegyer (Pilis m.) – Sanct Andree (Pilis m.) – Bogtan 
(Pilis m.) – Monostor (Pilis m.) – Potshmegyer (Pilis m.) – Revkomarom – Fyssek – 
Perbor (Pilis m.) – Tseck – Bokarfalu – Nagy Oroszfalu (Nógrád m.) – Kis Oroszfalu 
(Pilis m.)
A Vág-Duna mentén: Hartschan – Sanct Péter – Hallas – Tottwar – Martos, lakott

25. A települést érintő rész

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 86 : 10 (a)
Fennmaradási forma: 33 oldal, eredeti.
Nyelv: német



26. Urbar űber die Herrschaft Comoren de Anno 1602.



13. Beschreibung und Bereittung über die Herrschaft Comorn Di Anno 1602

„Kürtze Verzaichniß  und Beschreibung” (rövid feljegyzés és leírás)
A komáromi uradalom urbáriuma. (Az 1592-ben összeírt adatokat 1602-ben 
átvizsgálták, helyesbítették és kibővítették.) 

Szintén Komárom vára és a városhoz tartozó települések között szerepel Tök:

(Komárom, Nógrád, Pilis m.): Uyfalw – Khopan Monastor – Alsó Böck – Felearanyas 
– Magyertch, lakott – Bogya – Nagy Thann – Felső Tschitscho, lakott – Alsó 
Tschitscho, lakott – Gzőtsch (Gőtsch) – Nagymegyer, lakott – Isap – Eketsch – 
Nessmüll – Almass – Szőnny – Assoth (halászóhely) – Sambok (Pilis m.) – Tök (Pilis 
m.) – Wazrew (Pilis m.) – Torda (Pilis m.) – Budaköszy (Pilis m.) – Budaörsch (Pilis 
m.) – O Buda (Pilis m.) – Bekasmegyer (Pilis m.) – Sanct Andree (Pilis m.) – Bogtan 
(Pilis m.) – Monostor (Pilis m.) – Potshmegyer (Pilis m.) – Revkomarom – Fyssek – 
Perbor (Pilis m.) – Tseck – Bokarfalu – Nagy Oroszfalu (Nógrád m.) – Kis Oroszfalu 
(Pilis m.)

A Vág-Duna mentén: Hartschan – Sanct Péter – Hallas – Tottwar – Martos, lakott



27. Kürtze Verzaichniß  und Beschreibung...Anno 1602.

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 86 : 10 (b)
Keltezés: 1622., Készítette, Ötterer, Paulus secretarius és registrator, illetve 1758. 
november 24.
Fennmaradási forma: 66 oldal, másolat
Nyelv: német



14. „Extractus Annuorum Proventuum” 1624

Összeírás: a komáromi váruradalom elszámolása az úrbéres és egyéb bevételekről.

A Komárom várához tartozó birtokok között felsorolva Tök település is:
(Komárom m.): Comarom (oppidum) – Uj-Falu (deserta) – Koppan Monostor – Alsó 
Bők (deserta) – Fől Aranyas – Vár Bogya – Nagy Fany – Göcsoh (deserta) – Chicho 
(utraque) – Nagy Megyer (oppidum) – Isap – Ekech – Assoth (deserta) – Megierch – 
Neszmily – Almas – Szőny – Sambok – Tök – Torda – O Buda – Bekás Megyer 
(deserta) – Szent Endred – Bogdan – Monostor (deserta) – Poch Megier (deserta) – 
Tott Falu – Vácz rév (deserta) – Rév Comarom – Fiszek – Perbor – Tsek (deserta) – 
Nagy és Kis Groszfalu – Szent Peter – Harsany – Halas – Tott Vár (deserta)

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 92 : 6
Keltezés: 1624. december 24.,  Morocz Farkas Borsod megyei alispán és Gencsházy 
Mátyás aláírásával másolat 1760. október 23. 
Fennmaradási forma: 6 oldal, egyszerű másolat. + 1 példány hitelesített másolat, 
Nyelv: latin



28. Extractus Urbarii, 1624

15. Extractus Urbarii, 1624

„Extractus”, melyet Dubniczay János készített. Összeírás: telkek száma, úrbéres 
szolgáltatás, más földesúri jogokból bevétel.

Tök:

készpénz census mellett még egy – 8 vagy 9 frt-ot érő – török szőnyeggel is adóznak –
Óbuda és a környék falvai: szintén készpénzzel és török szőnyeggel adóznak



 29. Tökre vonatkozó bejegyzés, 8 vagy 9 frt-ot érő török szőnyeggel is adóznak

Összesítés a vár jövedelméről, amelyeket a felsorolt helységektől kap készpénzben, 
vagy természetben. Komárom váruradalma valószínűleg kamarai kezelésben.Többek 
között, az alábbi felsorolásban a település, (Komárom, Esztergom, Pilis m.): Comarom
oppidum – Uyfalu – Kopan Monosterium – Also Böks – Fölaranyass – Bogya – Nagy 
Than – Keecs – Chyczo – Nagmegier oppidum – Isap – Ekecz – Assoth – Megercz – 
Nesmül alias Hosszufalu/Neszmély. – Almasch – Sony (Szőny) – Schambach 
(Zsámbék) (Pilis m.) – Teök (Tök, Pilis m.) – Torda – O Buda – Bekes Megier – Szent 
Andras – Bogdan – Monostor – Potcz meggyer – Tottfalu – Vaczrew – Rew Comarom 
– Fysek deserta – Perbor (Perbál, Pilis m.) – Tsekh – Nagy Orosfalu – Kys Oroszfalu –
Hartschan – Szent Peter – Halass – Totthvar

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 99 : 15
Keltezés: 1624. június 13.
Fennmaradási forma: 17 old.,eredeti.
Nyelv: latin

16. "Conscriptio", 17.század közepe

Összeírás: török földesúrnak és a szultánnak teljesített adó, szolgáltatás.
Buda körül fekvő falvak, melyek a török földesúrnak fizettek; e mellett fizettek a 
magyar földesúrnak is (Domino Commissario), ez utóbbinak csak készpénzt.

Ráckeve adózik 26 1/4 Ft-ot, egy hajó szénát, egy hajó fát. Tizedet minden gabonából 
adnak, borból, lenből, kenderből, bárányból, sertésből, méhből. Egy kert után 16 



denárt fizetnek. Ingyen munkát adnak, különböző munkákra 3 embert küldve. Császár 
adó (Imperatori Turcico ad Fortificationem et Castra). Domino Commissario 80 Ft-ot 
adnak. Más helyeken ingyen munkát a parancshoz képest teljesítenek. Szénát és fát is 
annyiszor adnak, ahányszor kérik. – Legtöbb helyen nem a falu fizet közösen censust, 
hanem telkenként 1 Ft-ot minden jobbágy. Sokhelyütt vajat is adnak, Jasprinban a bíró
szedi össze házanként. Vecsén a 75 Ft-nyi censust a bíró szedi össze házról-házra, ki 
mennyit bír. Több helyen semmi tizedet és szolgáltatást nem adnak, csak készpénzt, és
ingyen munkát erődítésre. Vannak ahol széna helyett kaszásokat küldenek.

 30. Tökre vonatkozó bejegyzés

Buda közelében lévő lakott települések:

(Pest, Heves m.): oppidum Ráczkevi – Makad – Dömsöd – Kun Szent Miklós – Tas – 
Philep Szalas – Isak – Vecse – Hold – Battay – Ordos – Kara – Uszod – Foktü – civ. 
Hallas – civ. Kecskemét – oppidum Körös – oppidum Jasprin – oppidum Gyöngyös – 
oppidum Batta – Totfalu – Megyer – Monostor – civ. Vac – Tök

Felsorolásban a következő települések még (8. old.): Visegrad – Veresvár – Vendt – 
Ercsi – Adon – Pentele – Földvár – Paks – Tolna – Sambek – Ual – Szaruz – Vipalauka
– Szexard (!) – Nádast – Badasi – Zeg – Szeksö – Mohacz – Baranyavar – Tarda – 
Novigrad – Maiz – Calloca – Banya – Szombor – Bacs – Janko – Szabadka – Szenta



Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 23 :13
Keltezés: 17. század közepe (Keltezetlen, korára tartalma utal.)
Fennmaradási forma:8 oldal, egykorú másolat.
Nyelv: latin

17. Összeírás, 17.század vége

Összeírás: az egyes falvak hova adóznak, mivel és mikor. Összeíró: nincs feltüntetve.

Tök: Azelőtt Zsámbék tartozéka volt, most ők is a komáromi uradalomhoz adóznak. 
Lásd: Zsámbék. – Ugyanitt (halas)tó, jelenleg puszta.

Kamarai birtokok.Többek között, az alábbi felsorolásban a település,(Pest m.): 
Sámbék (Zsámbék, oppidum) – Tők (Tök)– Váczrév – Torda – Budaközi (Budakeszi) 
– Budaőrss (Bdua-Eörs) – Ó-Buda (Óbuda) – Békásmegyer – Sant Andre (Szent 
Endre, oppidum) – Bogdán (Bogdány) – Monostor – Póthsmegyer (Pótsmegyer) – 
Tóthfalu (Tóthfalu) – Fyssek – Perbor (Perbál) – Tsek – Bokarfalu

31. Tökre vonatkozó bejegyzés



Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 93 : 49
Keltezés: 17. század vége (Keltezetlen, korára tartalma utal.)
Fennmaradási forma: 5 oldal, másolat.
Nyelv: német

18. Az Összeírás hiányzik, helyette egy Mutató található, 1688–1699.

A Mutatóban ezek olvashatók róla: Conscriptio et aestimatio bonorum per iuniorem 
comitem Stephanum Zichy a Comarom usque Budam praetensium. Continens castrum
et dominium Vissegrad possessionesque Nagy Orosfalu, Bogdány, Bogárfalu, Torda, 
Tóthfalu, Pothmegyer, Monostor, Kalbach, Várad, dominium Óbuda aeque spectantes 
possessiones Szent András, Békás megyer, Budakeszi, Sambok, Tök, Veresvár Beek.

Conscriptio item et aestimatio possessionum Vissegrad, Maros, Monostor, Megyer, 
Tothfalu, Orosfalu, Dömös, Bogdán, Verőce, Óbuda et Szent András. 

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 84 : 109
Keltezés: 1688-1699
Fennmaradási forma: Mutató (A Mutató szerint eredeti.)
Nyelv: latin

 19.. „Verzaichnuss”, 17.század vége 

Összeírás: a tartozék falvak felsorolása és készpénz adójuk. Összeíró: nincs 
feltüntetve. Az utolsó három helységnél (Zsámbék, Tök, Budakeszi) az összeíró 
megjegyzi, hogy ezeket a falvakat a kamara számára csak nemrég foglalta el, s így 
ezek „sein noch nit dienstbar”. A komáromi kamarai uradalom birtokai. (Pest, 
Komárom m.): Nagj Megjer (Nagy Megyer) – Isap (Izsap) – Ektsch (Ekets) – Nagy-
Thám (Nagy-Tány) – Bogya – Tsitso (Csicsó) – Megyerecz – (Megyerte) – Ujfalu – 
Szőn (Szőny) – Almás – Nesmühl (Neszmély) – Szent Péter – O-Buda – Szent-Endre 
– Bogdan (Bogdány) – Torda (Torbágy) – Tothfalu (Tótfalu) – Schambeck (Zsámbék) 
– Tök – Budakössy (Budakeszi)



 32. Tökre vonatkozó bejegyzés

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 93 : 60
Keltezés: 17. század vége (Keltezetlen, korára tartalma utal.)
Fennmaradási forma: 2 oldal, eredeti.
Nyelv: német

20. Összeírás, 17.század vége

Egykorú, latin kamarai feljegyzés, „Processus infra silvam Fertös”. 
Csak e falvak nevét tartalmazza:

(Fejér, Pest m.): Ó Buda – Pomáz – Gatas – Mány – Páty – Tök – Csomak – Uny – 
Nagy Sáp – Sári Sáp – Bayna – Tarjan – Bicske – Somberg – Dabaid – Véreb – Lovas 
Berény – Csut – Acsa – Vál – Bagost – Ert – Ercsy – Adony

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 75 : 22
Keltezés: 17. század vége
Fennmaradási forma: 1 old., aláírás nélkül., Nyelv:latin



21. 1715. évi Országos Összeírás – Possessio Tök

Az összeírt adózók nevei: Joannes Török; Joannes Veres; Stephanus Szalai; Valentinus
Bucsi; Stephanus Kecskes; Georgius Szabo; Stephanus Bereczki id.; Joannes Szabo; 
Stephanus Hermán; Joannes Halasi; Stephanus Halasi; Jacobus Barti; Franciscus 
Fitoss; Georgius Bucsi; Stephanus Baráth; Stephanus Kövesdi; Stephanus Örög; 
Joannes Bucsi; Nicolaus Szabo; Joannes Páp; Michael Ványi; Paulus Takács; 
Stephanus Szalai; Stephanus Bucsi; Stephanus Máteh; Joannes Toth; Stephanus Bucsi;
Joannes Király; Joannes Koszona; Georgius Kalman; Joannes Zachar; Georgius 
Kovesdi; Benedictus Hajnal; Joannes Laszlo; Benedictus Kustár; Joannes Kustár; 
Michael Kustár; Benedictus Kálmán; Andreas Pataki; Michael Kovács; Joannes Örög; 
Blasius Koda; Joannes Szabo; Joannes Sarvas; Joannes Bucsi; Nicolaus Kiraly; 
Samuel Pap; Stephanus Bokás; Jacobus Vas; Michael Szabo

32. Az 1715. évi Országos Összeírás,  Possessio Tök, a Tökre vonatkozó bejegyzés



33. Az 1715. évi Országos Összeírás,  Tökre vonatkozó bejegyzés

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Az 1715. évi országos összeírás
Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye, Pilis Járás, Tök település
Nyelv: latin

Nagyméretben a képek forrása az interneten megtekinthető: 
http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0211.png

http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0212.png

http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0212.png
http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0211.png


22. 1720. évi Országos Összeírás – Possessio Tők

A korábbi, 1715. évi összeírással való elégedetlenség arra késztette a hatóságokat, 
hogy 1719-ben a conscriptio hiányosságainak kiküszöbölése végett az összeírás 
megismétlését határozzák el. Erre 1720-ban került sor, és ez lett az oszmán uralom alól
teljesen felszabadult ország első, minden vármegyére kiterjedő összeírása. Az 1715-ös 
összeírással szemben 1720-ban csak a külsőségekkel rendelkező jobbágyokat, 
zselléreket és lakásokat kellett összeírni. A szegényebb réteg, az, amelynek csak háza 
volt vagy az sem, az összeírásból és így az adózásból kimaradt, hacsak a 
foglalkozásuk vagy más címen fel nem kellett venni őket.

34. Az 1720. évi Országos Összeírás,  Possessio Tök, a Tökre vonatkozó bejegyzés



35. Az 1720. évi Országos Összeírás, a Tökre vonatkozó bejegyzés



Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Az 1720. évi országos összeírás
Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye, Pilis Járás, Tök település
Nyelv: latin

23. Összeírás, 1726 

Az összeírás hiányzik, helyén 1828-ból származó őrjegy: "A Consilio sub No Arch. 
218. Anno 1838 exhibuit Rup m.p."

Ó-Budai uradalom:

(Pest m.): Ó-Buda oppidum – Szent-Endre oppidum – Monostor – Thóthfalu – 
Bogdány – Tök – Zsámbék

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 102 : 5
Keltezés: 1828.

24. „Entwurff”, 1765 

 Melyet Schmied Ignác, Kinderman János és Volglperger György készítettek. 
Összeírás: subditusok száma, szőlők. (Conscriptio)

Összesítő kimutatás a felsorolt helységekben az óbudai uradalomhoz tartozó lakosok 
számáról és az ezek által megművelt szőlőterület nagyságáról. – „Der Weingarthen 
Tagewerk”- munkanapok száma a szőlőgazdaságban.

Többek között, az alábbi felsorolásban a település: Az óbudai uradalom tartozékai. 
(Pilis m.): Óbuda – Bekasmegyer – Szantó – Budaőers – Budaköszy – Sámbek – Tök 
– Perbally, Bogdany – Tothfalu

Tök esetében 114 lakos, 804 munkanap íratott összesen össze.



36. „Entwurff”, 1765, Tökre vonatkozó bejegyzés

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 94 : 46
Keltezés: 1765
Fennmaradási forma: 10 oldal, eredeti.
Nyelv: német

25. Urbarium contractuale, 1766

Helyén utalólap: a kamarai tanács által 1838, No. Arch. 218 alatt kiemelve.

Az óbudai kamarai uradalomról. Többek között, az alábbi felsorolásban a település: 
(Pest m.),Szent-Endre – Buda-Eörs – Buda-Keszi – Tök – Perbál – Szántó – Tóthfalu 
– Bogdány – Békás-Megyer – Monostor – Izbék – Bolyár

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 122 : 38
Keltezés: 1838



26. Contractus urbariales, 1766

Utalólap a 18. század végéről.

 Az irat helyén egy, a 18. század végéről származó utalólap van, az alábbi szöveggel, 
melyhez képest az U et C Elenchus megfelelő bejegyzése még szűkszavúbb: 
"Contractus Urbariales cum Oppidi Zsámbek ac Possessionum Tök, Bogdány, Buda 
Eörs, Bekas-Megyer, Buda Keszy, Perbal, Szanto et Tothfalu, ad Coronale Dominium 
Vetero Budense spectantium Communitatibus, quoad praestandorum praestationem, ac
cum praedicta Tothfalu etiam quoad Praediorum integri Tahi et majoris partis Várad, 
necnon Szent György et Thorda Diverticulique Szent Péter atque Insularum 
Danubialium Kecskés et Martuska vocatarum, die 24-ta Juny dameraliter initi, in 
novem distinctis Copiis." – Ennyit mond az utalólap az egykor az U et C-be tartozott 
úrbéri szerződésnek tartalmáról. Majd utal az iratoknak más kamarai levéltári állagba, 
az NRA-ba történt áthelyezésére: "Haecce Instrumenta inducta vide Neo 
Regestratorum Actorum Fasciculo 102 No 14to."

Megjegyzés:
Többek között, az alábbi felsorolásban szerepel a település az Óbudai koronauradalom
részeként: Zsámbek oppidum – Tök – Bogdány – Buda Eörs – Bekas Megyer – Buda 
Keszy – Perbal – Szanto – Toth falu – Tahi praedium – Várad praedium – Szent 
György praedium – Thorda praedium – Szent Péter diverticulum

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 126 : 44
Keltezés: 1766. június 24.



37.Contractus urbariales, 1766



27. „Tökk névö Helységnek URBARIOMA”, 1770  (Mária Terézia úrbéri 
tabellák)

„Melly Fölséges Királlyi Koronához tartozandó”

Mária Terézia által 1767-ben elrendelt úrbérrendezés során készített urbáriumok és az 
úrbérrendezési munkálatok során keletkezett és az urbáriumhoz csatolt egyéb iratok 
(régi urbáriumok, az új urbáriumhoz csatolt tabellák, megelőző összeírások és az ún. 
kilenc pontra adott válaszok). Az egész országra kiterjedő munkálat ezen iratai 
megyénkénti csoportosításban vannak, megyén belül az iratok a községek nevének abc
rendjében. 

Településünk esetében, az urbáriumban 23 oldalon van a  kilenc pont összefoglalva, a 
bejegyzések a végén összegezve,  ezt követi 8 oldal táblázat, és utána 3 oldal összegzés
(16 pontban), az egész összesen 34 oldalt tesz ki.



38. „Tökk névö Helységnek URBARIOMA”, 1770  (Mária Terézia úrbéri tabellák)



39. Mária Terézia úrbéri tabellák, megjegyzések



40. Mária Terézia úrbéri tabellák, a megjegyzések pontokba szedve



41. Mária Terézia úrbéri tabellák, a megjegyzések pontokba szedve



42. Mária Terézia úrbéri tabellák, a megjegyzések pontokba szedve



43-44. Összesen: 39.125 Telek, 1648 Hold, 101 Jobbágy, 21 Zsellér, 11 Házatlan iratott
össze...



Levéltári  adatok (Országos Levéltár, két példányban):
Mária Terézia úrbéri tabellák, Pest megye,Tök
Országos Levéltár, C szekció, 157
Keltezés: 1770. április 6.
Fennmaradási forma: két példányban, 23 oldalon a  kilenc pont összefoglalva, a 
bejegyzések a végén összegezve,  8 oldal táblázat, 3 oldal összegzés (16 pontban), 
összesen 34 oldal, aláírással és pecséttel ellátva.
Nyelv: magyar és latin

28. „Summarischer Ausweis”, 1826/27.

Megjegyzés:
1 oldal 40 x 68 cm-es német nyelvű táblázatos kimutatás, eredeti, aláírásokkal 
hitelesítve.

(Conscriptio az urbariális szolgáltatásokról) „Summarischer Ausweis” címmel. 
A felsorolt helységekben: sessiók száma, az adófizetők száma, deserták, adózástól 
mentes sessiók és házak. – Jobbágyok. – Saját házukban lakó zsellérek, más házában 
lakó zsellérek, házadót fizetők. – Konyhaszolgáltatások készpénzértéke. – Robotok, 
hosszúfuvarok megváltása, külön kimutatás a jobbágyokról és a saját és más házában 
lakó zsellérekről. – Készpénzcensus. – Fonás megváltása. – Pálinkafőzők taxája.
 – A szolgáltatások összesített készpénzértéke. – A természetben végzett robotok 
száma. – Kötelező tűzifa hordások.

Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető:
http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0235.png

http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0235.png


45. „Summarischer Ausweis”, 1826/27.

Megjegyzés:
Az óbudai uradalom tartozékai között szerepel Tök:
Altofen (Óbuda) Markt – Békásmegyer – Budaörs – Budakösz (!) – Zsámbék Markt – 
Tök – Perball – Bogdány – Tothfalu – Monostor/Szigetmonostor – Szent Endre Markt

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 249 : 41
Keltezés: 1826/27.
Fennmaradási forma: 1 oldal 40 x 68 cm-es táblázatos kimutatás, eredeti, aláírással 
hitelesítve. Nyelv: német 



29. Conscriptio Urbarialis Regio Coronalis Possessionis Tök Anno 1830/31.

19 oldal, magyar és német nyelvű, eredeti, egybefűzött nyomtatott rubrikás kimutatás. 
Conscriptio, a kamara és a községi elöljáróság közösen készítette Butsi József bíró 
idején, ellátva helységpecséttel.

Megjegyzés:
250 belső telek. – A sessiók méretei. – Szolgáltatásra kötelezett sessiók. – Mentesített 
sessiók. – Deserták. – A sessiósok száma 141, saját házukban lakó zsellérek 99, más 
házában lakó zsellérek 7, név szerint 247. – Az urb. reg. szerint a határ 1 classis. – 
Házadók. – Egy 1803-ban kelt szerződés szerint adóznak. – Egy egész sessió 
tartozéka: 24 hold szántó, 12 kaszásnyi rét. – Terményeikből és borukból kilencedet és
tizedet adnak. – A szolgáltatások szétosztása sessiók és zsellérszállások szerint. – 
Készpénzcensus. – Robotok természetben, készpénzmegváltással. – 
Konyhaszolgáltatások megváltása. – Kötelező tűzifa szolgáltatás.

Korona birtok, az óbudai uradalom tartozéka.

Nagyméretben a képek forrása az interneten megtekinthető:

1-2. oldal (http://tokanno.hu/1830n1.png) 
3-4.oldal (http://tokanno.hu/1830n2.png)
5-6.oldal (http://tokanno.hu/1830n3.png)

7-8.oldal (http://tokanno.hu/1830n4.png)

9-10.oldal (http://tokanno.hu/1830n5.png)

11-12.oldal (http://tokanno.hu/1830n6.png)

13-14.oldal (http://tokanno.hu/1830n7.png)

15-16.oldal (http://tokanno.hu/1830n8.png)

19-20. oldal (http://tokanno.hu/1830n9.png)

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 249 : 32
Keltezés: 1830/31.
Fennmaradási forma: 19 oldal, eredeti, egybefűzött nyomtatott rubrikás kimutatás.
Nyelv: magyar és német nyelvű.

30. Conscriptio Urbarialis Regio Coronalis Possessionis Tök Anno 1831/32.

19 oldal magyar és német nyelvű, eredeti, egybefűzött nyomtatott rubrikás kimutatás.

”Conscriptio, urbariális”, amelyet az uradalom és a községi elöljáróság készített Butsi 
István bíró idejében, helységpecséttel ellátva.

http://tokanno.hu/1830n9.png
http://tokanno.hu/1830n8.png
http://tokanno.hu/1830n7.png
http://tokanno.hu/1830n6.png
http://tokanno.hu/1830n5.png
http://tokanno.hu/1830n4.png
http://tokanno.hu/1830n3.png
http://tokanno.hu/1830n2.png
http://tokanno.hu/1830n1.png


Megjegyzés:
250 belső telek. – A sessió méretei. – szolgáltató és mentes sessiók. – Deserták. – 
Sessiósok száma 141, saját házukban lakó zsellérek 99, más házában lakó zsellér 7, 
név szerint 247. – Házadók. – Adótól mentes házak. – Egy 1803-as szerződés szerint 
adóznak. – Szolgáltatások és robotok szétosztása sessiók és zsellérszállások szerint: 
készpénzcensus. – Konyhaszolgáltatások megváltása készpénzzel. – Igás- és 
gyalogrobotok. – Természetben, készpénzmegváltással. – Tűzifa szállítás. Termény- és
borkilenced és tizedek. A tizedeket az uradalom a székesfehérvári püspöktől bérli. 
Korona birtok, az óbudai uradalom tartozéka.

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 249 : 33
Keltezés: 1831/32.
Fennmaradási forma: 19 oldal, eredeti, egybefűzött nyomtatott rubrikás kimutatás.
Nyelv: magyar és német nyelvű.

31. Conscriptio Urbarialis Regio Coronalis Possessionis Tök Anno 1832/33.

19 oldal magyar és német nyelvű, eredeti, egybefűzött, nyomtatott, rubrikás kimutatás.

”Conscriptio, urbariális” – az uradalom és a község közösen készítette Butsi István 
bírósága idején, helységpecséttel ellátva.

Megjegyzés: 248 belső telek. Sessiósok száma 140, saját házukban lakó zsellérek 98, 
más házában lakó zsellérek 8, név szerint 246. – A sessiók méretei: egy egész 
sessióhoz 24 hold szántó, 12 kaszásnyi rét tartozik. – A szolgáltatások egy 1803-as 
szerződés szerint történnek. – A szolgáltatások és robotok sessiók szerint szétosztva. – 
Készpénzcensus. – Konyhaszolgáltatások megváltása készpénzzel. – Igás- és 
gyalogrobotok természetben, készpénzmegváltással. – Tűzifa szállítás. – Termény- és 
borkilencedek és tizedek. – A tizedeket az uradalom bérli a székesfehérvári püspöktől. 
– Házadót fizető és az attól mentesített házak száma.

Korona birtok, az óbudai uradalom tartozéka.

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 249 : 34
Keltezés: 1832/33.
Fennmaradási forma: 19 oldal, eredeti, egybefűzött nyomtatott rubrikás kimutatás.
Nyelv: magyar és német nyelvű.



32. ”Total Ausweis”, 1845

Megjegyzés: 11 oldal német nyelvű másolat, hitelesítés nélkül, egybefűzött vonalazott 
rubrikás kimutatás.(Conscriptio-melléklet). Kimutatások a felsorolt helyekről: a 
következő kérdőpontok szerint: fekvés, távolságok, urb. reg. szerinti osztály, jobbágy- 
és zsellérházak, sessiók. – Szolgáltató illetve adófizető házak, házhelyek, szántók, 
szőlők, rétek, kenderföldek, legelők, káposztaföldek, juttatott földek az 
alkalmazottaknak. – Földesúri szántók, rétek, legelők, házhelyek, kertek, erdők, erdei 
legelők, malomtelkek, lucernások, irtások, puskaport örlő malomhelyek. – Földesúri 
nádas és sásterület. – Közterületek. – Egyházi tulajdonban lévő területek. – Tanító, 
jegyző stb. javadalmas földje. – Használhatatlan terület. – Az egész határ méretei. – 
Földesúri jövedelmet hozó létesítmények: téglaégető, malom, mészárszék, kocsma, 
révdíjak, vásárdíjak, üzletek, kávéház, halászat, pékség, kőbánya, termény- és 
bordézsmák. – Egyes helységek jellegzetes terményei. 
Óbuda és Visegrád, korona uradalmak tartozékai. Többek között, az alábbi 
felsorolásban a település: (Pest m.): Budaörs – Csik praedium – Budakeszi – 
Békásmegyer – Zsámbék Kronmarkt – Tök – Angatsa praedium – Perbál – Bogdány – 
Vasád praedium – Tothfalu – Tahi praedium – Monostor – Visegrád Kronmarkt



46. „Total Ausweis”, 1845

Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető:
http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0225.png

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 249 : 40
Keltezés: 1845.
Fennmaradási forma: 11 oldal, másolat, hitelesítés nélkül, egybefűzött vonalazott 
rubrikás kimutatás.
Nyelv: német 

http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0225.png


47. „Total Ausweis”, 1847

Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető:
http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0238.png

33. „Total-Ausweis”, 1847

Megjegyzés:
8 oldal 70 x 80 cm-es eredeti, írott és vonalazott rubrikás kimutatás, aláírással 
hitelesítve.(Conscriptio urbariális) táblázatos kimutatás a felsorolt helységek urbariális
szolgáltatásairól az UC 249 : 41-ben közölt kérdőpontok szerint. – Eltérések: a 
birtokok felsorolásánál itt szerepelnek a bérbe adott birtokok és portiók is. – A 
kérdésekre adott számadatok természetesen felmutatják az UC 249 : 41 óta történt 
változásokat. Altofen (Óbuda) és Visegrád korona uradalmak tartozékai.
Az alábbi felsorolásban szerepel a település neve, Óbudai uradalom (Pest m.): Altofen 
Óbuda) Kronmarkt – Kis Iregh praedium – Szent Endre Kronmarkt – Budaörs – Csik 
praedium – Budakeszi – Békásmegyer – Zsámbék Kronmarkt – Tök – Anyácsa 
praedium – Perbal – Bogdány – Varad praedium – Tothfalu – Tahi praedium – 
Monostor

http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0238.png


Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Urbaria et Conscriptiones, Regestrata
Jelzet: UC 249 : 42
Keltezés: 1847.
Fennmaradási forma: 8 oldal 70 x 80 cm-es eredeti, írott és vonalazott rubrikás 
kimutatás, aláírással hitelesítve.
Nyelv: német 



A TELEPÜLÉSSEL FOGLALKOZÓ FONTOSABB 
TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK A 19. SZÁZAD VÉGÉIG

A  településünkkel foglalkozó történelmi térképek közül kiemelkednek a 18. 
század közepétől, második felétől  készített kamarai térképek.  Ezek eredeti példánya 
ma a Magyar Országos Levéltár gyűjteményét képezik.  A környék feltérképezése és a 
jobbágytelkek számbavétele az Úrbéri összeírásokhoz kapcsolódott. A térképek közül 
számos  Kneidinger Andreas (András) mérnök keze munkája. Ezek közül is 
kiemelkedik az 1778-as keltezésű, a német nyelvű térkép Tök települést és  
Anyácsapusztát (Dorf Tök und Praedium Anyacs), és a hozzá tartozó földeken a 
jobbágytelkek felosztását mutatja, 114 adózó neveivel  és a hozzájuk tartozó földekkel. 
Ugyanennek a felmérésnek a magyar nyelvű válozatát (Kimutatása az összes 
földterületnek Tök Községben) a Pest Megyei Levéltár őrzi. Másik rendkívül érdekes 
térkép a korból, a Töki Vízimalom Helyszínrajzi Térképe 1795-ből,   Hacker, Franz 
Xavér udvari építőmester munkája, a német nyelvű térkép egy vízimalom teljes 
profilképét tárja elénk. Számos térkép található még a korszakból melyek Tököt és a 
hozzá tartozó külterületeket, erdőket, legelőket ábrázolják. Településünkre 
vonatkozóan fontos adatokat tartalmaznak, részletességük miatt, a Községi kataszteri 
térképek. Döntően az 1856-1890 között 1 : 2880-as méretarányban készült ún. 
kataszteri térképek két alaptípusa érhető el: a megyei levéltárakban őrzött eredeti, 
színezett, negyedelt községi szelvények, valamint az ezek másolati példányai, amelyek 
ma a Magyar Országos Levéltár őrizetében találhatóak. Ez utóbbiak színezetlen, egész
szelvények. A térképek georeferálásra, majd előbb községenként, illetve az egyes 
községek megyei szintig összeillesztésre kerültek.
Érdekes információkat hordoznak a bécsi Kriegsarchivban található, évszázadokig 
titokban tartott, gyönyörű, kézzel festett  I. és II katonai felmérés teljes anyaga 
(Galíciától Dalmáciáig, Erdélytől Salzburgig). Érdemes a Monarchia országait 
ábrázoló un. katonai felmérések térképeit megtekinteni, az első (1763-1787), a 
második (1806-1869), a harmadik (1869-1887) között készült.



34. Kimutatása az összes földterületnek Tök Községben, 1778

„Térkép Cameriális Tök községről, és az Anyácsai Pusztáról,
  Tekintetes Pest megyében az Ó Budai Uradalomhoz tartozó

  Urbarium behozatala szerint kiosztott és minden föld
  darabb azon számmal a melly szám a táblán a jobbágyok

  neve előtt ál megjelelve.  A  Cameriális mérnök Kneidinger
  András által 1778 készítetett.”

„Kimutatása az összves földterületnek Tök Községben.Urbéri Illetőség 1605 5/8 
hold. Egyenkint kiosztott felesleges földek a Telkeseknek 1435 7/8 hold. Azután 31 
kisházasnak F. betü alatt mindenkinek 1 hold, B. alatt 5/8 hold, C alatt  4/8 hold
összvesen 65 7/8 hold. Ezekhez járul még Juhász Györgynek 6 7/8 hold, Lukács 
Andrásnak 5/8  hold,Ványi Istvánnak 1 2/8 hold és Szabó Istvánnak 5/8 hold, 
összvesen a kis házasoknak 69 2/8 hold, ennélfogva a Telkesekkel eggyütt öszvesen 
1505 1/8 hold. Egézben felmért Remanentiális földbirtok az Anyacsai Pusztán 
Tökieknek 322, a Zsambekieknek 433 4/8 hold öszv.: 775 4/8 hold.
A Tőki Területen kender föld 53 4/8 hold, kukricza föld 45 6/8 hold, uradalmi rét 24 
5/8 hold, kőzségi rét 34 7/8 hold, Község erdeje 204 3/8 hold, öszvesen tehát felmért 
földterület 363 1/8 hold. Felosztott erdők Anyacsai Pusztában 396 5/8 hold, és Tökön 
152 7/8 hold öszvessen 549 4/8 hold. Szőllők 229 hold. Legelő, utak és a fentebi 
számadásba bele nem vont földbirtok 1290 6/8 hold. Öszvessen az egész területt 6318 
5/8 hold.Minden hold 1100 □ öllel számítva.”

A térkép a Pest megyei Tök községet (ami akkor kamarabirtokként az Ó Budai 
Uradalom része),  Anyácsapusztát, és a hozzá tartozó földeken a jobbágytelkek 
felosztását mutatja, 107 adózó neveivel  és jobbágytelkeivel. A neveken és a hozzájuk 
tartozó jobbágytelkek felosztásán és méretein túl, a térképől azt is megtudhatjuk, hogy 
Uradalmi Mészáros, Uradalmi Birkász, Uradalmi Molnár, Helységi Tanító, Helységi 
Lelkész, Helységi Jegyző  is volt a településen, mindegyikhez tartozott saját, illetve a 
Községhez is egy közös földterület. Különösen értékes még számunkra, hogy a térkép 
megőrizte a település régi struktúráján túl, a hozzá tartozó régi dűlőneveket, 
útvonalakat, a külterületeket és a régi határt, jelöli az Urasági malom épületét, helyét.
A térkép dűlőnevei: Puszta Anyácsa, Felosztatott erdő, Urasági erdő, Községi erdő, 
Imre bereg, Körtvélyes (Unyi út), Hosszú dűlő, Temető feletti földek a házi telkek 
kiegyenlítésére, Fejszés földek, Köblösi dűlő, Domonkos dűlő, Kertallyai dűlő, 
Fejszés földek (Jenői út), Libalegelő, Tóútjai dűlő, Káposztások, Kenderföldek a házi 
telkek kiegyenlítésére, Kertaljai dűlő, Fejszés földek, Tófarkai dűlő, Rossztó rét, Füzes
rét, Tófarkai rét, Telki völgy, Szarkaberki dűlő, Malomfeletti dűlő, Malomnál a 



hegyen, Szakál hídjai hegyi dűlők, Hegyi dűlő, Körtvélyesi dűlő, Ökörmező, 
Ökörmező dűlő, Új Kútnál, Zsámbéki dűlő, Telki határnál, Zsámbéki útnál, Bányrétje.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Jelzet: PML XV. 6. (PMT) 88.
Tárgy: Tök (Pest m.) község részletes határtérképe a község településfoltjával
Dátum: 1778
Méretarány: 100 bécsi öl = 13 mm; 1 : 14400
Tájolás: északi
Domborzat: Jó vízrajz; domb; határdomb; ház(ak); gyalogösvény; szobor (statuta); 
templom; út; szántóföld; kert; rét (pratum); legelő (pascuum); szőlőskert; 
szántóföldek; a térkép jobb oldalán a község lakóinak névsora és úrbéri 
szántóföldjeikre vonatkozó adatok szerepelnek
Az irat nyelve: magyar
Készítési mód: kéziratos
Anyag: vászonra húzott térkép
Méret: 94,5 x 58 cm
Színezettség: színezett
Fizikai állapot: jó állapotban
Kapcsolódó térképek: PMT. 88/1.  jelzetű térkép
Szerző (Tervező): Kneidinger, András mérnök



1.számú térképmelléklet, Kimutatása az összes földterületnek Tök Községben, 1778
                                                   

Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető:
http://tokanno.hu/1778mvizjel.png

http://tokanno.hu/1778mvizjel.png


Kimutatása az összes földterületnek Tök Községben, 1778



35. Charten von dem kaal. Dorf Tök und Praedium Anyacs..., 1778

Levéltári adatok (Országos Levéltár):
Jelzet: S 11 No 0037
Cím: Charten von dem kaal. Dorf Tök und Praedium Anyacs, in der löbl. Pester 
Gespannschaft zur Herrschaft Alt-Ofen gehörig vermög urbarial Einrichtung aus 
getheilet … 

Tárgy: Tök (PPSKk m., ma Pest m.)
Keltezés éve: 1778
Szerző (tervező): Kneidinger, Andreas – Kaal. Ingrnieur
Térképtípus: úrbéri térkép
Eredetiség: eredeti
Egyediség: kéziratos
Nyelv: német
Szelvényszám: 1
Méret: 98 x 62 cm
Méretarány: (1:14 400) 1000 Wien. Kl. (=130 mm)

Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető:
http://tokanno.hu/kamarai_1778.png

http://tokanno.hu/kamarai_1778.png


2.számú térképmelléklet, Charten von dem kaal. Dorf Tök und Praedium Anyacs..., 1778



36. Töki vízimalom és környékének helyszínrajza, 1795

Levéltári adatok (Országos Levéltár):
Jelzet: S 11 No 1217
Cím: Grund Riss und Profil von der neuen Herrstellung eines Wasser Ablasses und 
Deuch Mauer wie nicht minder von der höchst nothigen Reparatien der Mahl Mühle in
dem königl. Kameral Dorf Tök
Tárgy: Töki (Pest m.) vízimalom és környékének helyszínrajza
Keltezés éve: 1795
Szerző (tervező): Hacker, Franz Xavér – Kaal. und bürgerl. Zimmerbaumeister
Térképtípus: helyszínrajzi térkép
Eredetiség: eredeti
Egyediség: kéziratos
Nyelv: német
Szelvényszám: 1
Méret: 71,5 x 50,5 cm
Méretarány: 304 mm = 30 bécsi öl
Eredeti jelzet: E 72 1797. 9:210 (9:119) 

37. Tök, Csűr, 1788

Levéltári adatok (Országos Levéltár):
Jelzet: T 62 No 1374/6
Létrehozás ideje: 1788
Szint: Egyes irat
Szerző: Hacker F.
Kapcsolódó anyagok: E 128 1787, 178:18
Terjedelem: 1 lap
Fizikai jellemzők: kéziratos
Méret: 42x29 cm
Iratok típusai: tervrajz



3.számú térképmelléklet, Töki vízimalom és környékének helyszínrajza, 1795

Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető:
http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0221.png

http://tokanno.hu/wp-content/uploads/2014/12/0221.png


38. Zsámbék és Tök térképe, 1778

Levéltári adatok (Országos Levéltár):
Jelzet: S 11 No 0830:075
Cím: Charten von denen ka(mmer)al Ortschafften Markt Zsámbék und Dorf Tök, zur 
Alt-Ofner Herrschafft gehörig der … Pester Gespannschafft einverleibet
Tárgy: Zsámbék (PPSKk m., ma Pest m.) és Tök (Pest m.)
Keltezés éve: 1778
Szerző (tervező): Kneidinger, Andreas – kammeral Ingenieur
Térképtípus: úrbéri és erdőtérkép
Eredetiség: eredeti
Egyediség: kéziratos
Nyelv: német
Szelvényszám: 1
Méret: 33 x 50 cm
Méretarány: (1:28 800) 1000 Wien. Kl. (=66 mm)

Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető:
http://tokanno.hu/terkep1778.png

http://tokanno.hu/terkep1778.png


4.számú térképmelléklet, Zsámbék és Tök térképe, 1778



39. Zsámbék és Tök külterülete 1767-1779

Levéltári adatok (Országos Levéltár):
Jelzet: S 11 No 0830:087
Cím: No 9. in Vetro-Budensi dominio
(Terrenum poss. Tök – terrenum oppidi Zsámbék)
Tárgy: Zsámbék (PPSKk m., ma Pest m.) és Tök külterülete
Keltezés éve: (1767-1779 között)
Szerző (tervező): (Kneidinger, Andreas)
Térképtípus: mezőgazdasági térkép
Eredetiség: eredeti
Egyediség: kéziratosNyelv: latin
Szelvényszám: 1
Méret: 33 x 50 cm
Méretarány: (1:28 800) 1000 org. Vien. (=65 mm)

Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető:
http://tokanno.hu/1767terkep.png

http://tokanno.hu/1767terkep.png


5.számú térképmelléklet, Zsámbék és Tök külterülete 1767-1779



40. Kamarai Térkép, 18.század vége

Levéltári adatok (Országos Levéltár):
Jelzet: S 11 No 0040/a:1
Cím: In Vetero-Budensi Dominio
Tárgy: Zsámbék és Tök (PPSKk m., ma Pest m.)
Keltezés éve: (18. sz. vége)
Szerző (tervező): (Kneidinger, Andreas)
Térképtípus: mezőgazdasági
Eredetiség: eredeti
Egyediség: kéziratos
Nyelv: latin
Szelvényszám: 1
Méret: 70 x 50 cm
Méretarány: 91 mm = 1400 bécsi öl

Nagyméretben a kép forrása az interneten megtekinthető:
http://tokanno.hu/kamarai_18sz.png

40/b. Tök és Anyácsa puszta /Pest m/ határában fekvő erdő erdő- és földtani 
térképe

Levéltári adatok (Országos Levéltár):
Revier Zsámbek Terrain Töck und Anyatsa I-ter Wirtschaftstheil Hochwald
Jelzet: S 14 Div II No 0043: 1, Típus: erdő- és földtani /?/ térkép
Méret: 91 x 58 cm, Méretarány: 108 mm = 300 /b. öl/ 
Dátum: Keletkezés éve: nincs adat, Közreműködő, Felülvizsgáló: Oderszky
Tárolási forma: tekercs, Tárolási mód: fektetett, Eredetiség: eredeti,  Egyediség: 
kéziratos , Anyag: vászonra vont papír,  Szelvényszám: 1
Közlekedési létesítmény: Stein Weg, Langer Weg, Breiter Weg, Weg Anyáts, Mányi 
gyalogút, erdei utak, allék, Mellékszöveg: szín- és jelmagyarázat 
Államigazgatási beosztás: helységhatár: Tök , Mány 
Tájolás: ÉNY 
Hegyrajz: lendületcsíkozásos 
Művelési ág: erdő A - B erdőtagok, erdő-osztályok, vágások 
Nyelv: német 
Dűlőnevek: Komlosmaisz, Tillos, Somosmaisz, Anyatsa

http://tokanno.hu/kamarai_18sz.png


6.számú térképmelléklet, Kamarai Térkép 18. század vége



41. Perbál, Zsámbék, Tök és Anyács puszta térségében fekvő erdők, 1777

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Jelzet: S 11 No 0040/1-2
Cím: Charten von denen in der löbl. Pester Gespannschaft liegenden zur Alt-ofner 
kaal. Herrschaft gehörigen Wäldern zu Perbál, Tök, Anyacs und Zsámbék so von mir 
endes unterschriebenen im Jahr 1777 eingetheilt wurden
Tárgy: Perbál (PPSKk m., ma Pest m.), Zsámbék (PPSKk m., ma Pest m.), Tök és 
Anyács puszta térségében fekvő erdők
Keltezés éve: 1777
Szerző (tervező): Kneidinger, Andreas
Térképtípus: erdőgazdasági
Eredetiség: eredeti
Egyediség: kéziratos
Nyelv: német
Szelvényszám: 1
Méret: 51 x 71,5 cm (No 40/1) , 46 x 61,5 cm (No 40/2)
Méretarány: 131 mm = 1000 bécsi öl

42. Perbál (PPSKk m., ma Pest m.), Tök és Zsámbék (PPSKk m., ma Pest m.) 
külterülete, 1811

Levéltári adatok (Országos Levéltár):
Jelzet: HU MOL - S 11 No 1513:1
Keltezés éve: 1811.
Térképtípus:  mezőgazdasági térkép
Eredetiség: eredeti
Egyediség: kéziratos
Nyelv: német
Szelvényszám: 1
Méret: 50,5 x 55 cm
Méretarány: 65 mm = 1000 bécsi öl
Eredeti jelzet: E 87 1811, 8:137 (C-D)



43. Tök erdőfelmérési térképvázlata, 19.század

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Jelzet: S 14 - Lad. VIII pos 0002. - No. 2:9.
Főcím (eredeti cím): Tök
Létrehozás ideje: 19. sz.
Megjegyzések: eredeti; számozott erdővágások
Terjedelem: 1
Fizikai jellemzők: kéziratos, papír
Méret: 55 x 75 cm
Megjegyzések 2. (Szöveg): fiók, kiterített, fektetett
Iratok típusai: erdőtérkép
Nyelv: Német
Tartalom: helység: Tök; hegyrajz; (erdő); templom; utak

43./b  Anyácsa puszta (Pest m.) erdőfelmérési térképvázlata, 19.század

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Jelzet: S 14 - Lad. VIII pos 0002. - No. 2:8.
Főcím (eredeti cím): Anyatsa
Létrehozás ideje: 19. sz.
Megjegyzések: eredeti; számozott erdővágások, határhalmok
Terjedelem: 1
Fizikai jellemzők: kéziratos, papír
Méret: 74 x 54 cm
Megjegyzések 2. (Szöveg): fiók, kiterített, fektetett
Iratok típusai: erdőtérkép
Nyelv: Német
Tartalom: Anyatsa; hegyrajz; (erdő); út



7.számú térképmelléklet, Perbál, Tök és Zsámbék  külterülete, 1811



8.számú térképmelléklet, Perbál, Zsámbék, Tök és Anyács puszta térségében fekvő
erdők, 1777



44. Tök község határának tagosítás szerinti térképe, 1880

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Jelzet: S 11 No 0825
Cím: Tök község határának tagosítás szerinti térképe
Tárgy: Tök határának tagosítási térképe
Keltezés éve: 1879.
Hitelesítés éve: 1880.
Szerző (tervező): Papp, Zsigmond - urb. szab. mérnök
Hitelesítő: Fegyveres, Ádám - hitelesítő mérnök Béres, János - pstv. kir. t. széki bíró
Térképtípus: tagosítási térkép
Eredetiség: eredeti
Egyediség: kéziratos
Nyelv: magyar
Szelvényszám: 1
Méret: 182 x 115 cm
Méretarány: 260 mm = 800 öl



9.számú térképmelléklet,  Tök község határának tagosítás szerinti térképe



45. Tök község kataszteri térképe

Döntően az 1856-1890 között 1 : 2880-as méretarányban készült ún. kataszteri 
térképek két alaptípusa érhető el: a megyei levéltárakban őrzött eredeti, színezett, 
negyedelt községi szelvények, valamint az ezek másolati példányai, amelyek ma a 
Magyar Országos Levéltár őrizetében találhatóak. Ez utóbbiak színezetlen, egész 
szelvények. A térképek georeferálásra, majd előbb községenként, illetve az egyes 
községek megyei szintig összeillesztésre kerültek.

Levéltári  adatok (Országos Levéltár):
Jelzet: S 78 (Kataszteri térképek)
Hagyományos papír alapú adathordozó
Iratfolyóméter: 50

Kataszteri térképek a levéltárban:
Az állag elsősorban a mai Magyarország területére vonatkozó dokumentumokat 
tartalmaz, kivételt képeznek néhány bányavidéket ábrázoló kataszteri térképmásolatok
és a mérföldlapok. Az állagban található térképtípusok a következők: - kéziratos 
konkretuális térképek 1851-1860, többségük méretaránya 1:7200 - kataszteri 
térképvázlatok (croquis): 1850-es évekből német nyelvű változat, 1870-es évekből 400
öles (1:28 800) térképek magyar nyelven - részletes felmérés (1:2880) kéziratos és 
nyomtatott térképei, az 1850-es évek végéről és 1860-as évekből, illetve kéziratos 
felvételek az 1880-as évekből 33 x 26 cm-es kartonlapokon - birtokvázlat (1:2880), 
vagyis a kataszteri térkép másolata, a negyed lapokra vágott térképeket kartonra 
kasírozzák, hogy helyszíni munkára alkalmasabbak legyenek. Tartalmazza a település 
valamennyi földrészletének rajzát, helyrajzi számát, művelési ágát, a birtokos nevét. - 
helyszínelt térképek (1:2880) A helyszínelés eredményeit általában a korábban készült 
részletes, kéziratos vagy nyomtatott térképekre vezették rá. Tehát egy térkép 
tartalmazhatja pl. az 1860 körül állapotot és az 1880-as évekbeli helyszínelt állapotot 
is. A helyszíneléseket követően újabb nyomtatott térképeket jelentettek meg. - 1901-
1920 között kiadott, mérnöki helyszínelés vagy nyilvántartás alapján készített 
nyomtatott térképek - térképvázlatok különböző méretarányokban, melyek a felmérési 
munka különböző fázisaiban keletkeztek; valamint háromszögelési és tagosítási 
térképek - a Vallásalap számára készült másolatok az 1853-1929 közötti időszakból - 
bányákat ábrázoló kataszteri térképmásolatok (pl. Petrozsény, Igló, Plopis) az 1856-
1916 közötti időszakból - mérföldlapok (1:36 000) a 19. század második feléből. 13 
megye (Abaúj, Báni kerület, Bars, Békés, Hajdú, Jász-Nagykun-Szolnok, Nyitra, 
Pozsony, Somogy, Temes, Torontál, Ugocsa, Zemplén) topográfiai térképei 21 x 21 



cm-es kartonlapokon. A részletes felmérés térképeit településenként rajzolták meg, a 
bel- és külterületet megkülönböztetés nélkül, összefüggően ábrázolták. A felmérés 
mértékegysége kezdetben a bécsi öl (1,896 m), területi egysége pedig a kataszteri hold
(1600 négyszögöl). A 20. század elejétől méterrendszer használata is előfordul, vagy 
párhuzamosan mindkettő. 1927-ben a földmérésnél elrendelték a méter 
hosszegységként való használatát. A térképek méretaránya a 19. században 1:2880 (1 
bécsi hüvelyk = 40 bécsi öl), ha azonban a részletsűrűség úgy kívánta, egyes 
területrészeket 1:1440 vagy 1:720 méretarányban is térképezték. 1927-ben kezdődtek 
el a méterrendszerű felmérések 1:2000 méretarányú térképezéssel. A térképeken 
természetes és mesterséges tereptárgyakat, valamint országok, települések, 
földrészletek határait tüntetik fel, általában nem tartalmaznak magassági adatokat, 
domborzati elemeket. Bár a térképek elsődleges feladata a birtokhatárok, telekhatárok 
rögzítése, nagy részletességgel ábrázolják a vízrajzot, az utcahálózat, a közlekedési 
adottságokat, épületek alaprajzait, és nagy számban tartalmaznak földrajzi neveket, pl. 
dűlőneveket is. A birtokkönyvekkel együtt a tulajdonosokról, a földhasználatról is 
információt nyújtanak. Így a kataszteri térképek adatait a gazdaság-, táj-, hely- és 
építészettörténészek, családkutatók, valamint a nyelvészek is tudják hasznosítani 
munkájuk során.  A kataszteri térképek és az iratok között a helyrajzi szám jelenti a 
kapcsolatot. Az állag 4920 térképet (dokumentumot) tartalmaz 46 522 szelvényen és 
2465 áttekinő térképpel, ehhez járul még 298 folió iratmelléklet. Az állag teljes anyaga
darabszinten fel van dolgozva a térképtári adatbázisban, mely a Bécsi kapu téri 
kutatóteremben érhető el. A térképek többsége digitális felvételen kutatható. 



10.számú térképmelléklet, Tök község kataszteri térképe

Nagyméretben a megye kataszteri térképe digitalizálva az interneten megtekinthető:
http://mapire.eu/hu/map/cad-pest/?zoom=17&lat=47.56753&lon=18.73168

http://mapire.eu/hu/map/cad-pest/?zoom=17&lat=47.56753&lon=18.73168


11.számú térképmelléklet, Tök az első katonai felmérés térképén (1763-1787)

12.számú térképmelléklet, Tök és környéke a második katonai felmérés térképén 
(1806-1869)



13.számú térképmelléklet, Tök és környéke a harmadik katonai felmérés térképén 
 (1869-1887)

Nagyméretben a térképek digitalizálva az interneten megtekinthetők:
Tök az első katonai felmérés térképén (1763-1787):
http://mapire.eu/hu/map/collection/firstsurvey/?
zoom=14&lat=47.55307&lon=18.75822
Tök és környéke a második katonai felmérés térképén (1806-1869):
http://mapire.eu/hu/map/collection/secondsurvey/?
zoom=14&lat=47.55486&lon=18.7601
Tök és környéke a harmadik katonai felmérés térképén (1869-1887):
http://mapire.eu/hu/map/hkf_75e/?zoom=14&lat=47.55475&lon=18.73384

http://mapire.eu/hu/map/hkf_75e/?zoom=14&lat=47.55475&lon=18.73384
http://mapire.eu/hu/map/collection/secondsurvey/?zoom=14&lat=47.55486&lon=18.7601
http://mapire.eu/hu/map/collection/secondsurvey/?zoom=14&lat=47.55486&lon=18.7601
http://mapire.eu/hu/map/collection/firstsurvey/?zoom=14&lat=47.55307&lon=18.75822
http://mapire.eu/hu/map/collection/firstsurvey/?zoom=14&lat=47.55307&lon=18.75822


A BÉCSI  LEVÉLTÁRI  DELEGÁCIÓ, 
A HOFFINANZ-UNGARN 16-17. SZÁZADI FORRÁSAIBÓL

A XVI.századból, XVII. század elejéről, számos alkalommal találhatunk a Bécsi 
Levéltárban településünkre vonatkozó adatokat. Ezek jelentős része az uradalom 
tulajdonjogával, ajándékozásával, hovatartozásával kapcsolatos. Az 1526–1862 között
keletkezett magyar vonatkozású iratok központi fondja a Hoffinanz Ungarn. 
A nagyterjedelmű, rendkívül gazdag fond lajstromozását Gecsényi Lajos kezdte meg 
1990-ben, azóta mintegy 150 raktári egység feldolgozására került sor. Elektronikusan 
egyelőre az 1580–1634 közötti rész érhető. A Hoffinanz Ungarn egésze mikrofilmen 
elérhető a Magyar Országos Levéltár Mikrofilmtárában. 

46. Királyi leirat Sforza Pallavicini őrgrófhoz, 1554.07.02.
Királyi leirat Sforza Pallavicini őrgrófhoz, amely szerint a tatai várhoz tartozó 
Csákvár, Vál, Vereb, Tök, Bajna és Neszmély falvak jobbágyainak robotját meg kell 
tartani. 

Levéltári adatok:
Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA Hoffinanz-Ungarn RN 4. Konv. 1554 július fol. 1-3.
Hoffinanz Ungarn (1275) 1525-1641
Fol. 2-3. alatt mellékelve kimutatás a Tatára szolgáló falvakról és hogy azokat ki bírja.

47. I. Ferdinánd értesíti Némethy János komáromi provizort, 1559.09.07.
I. Ferdinánd értesíti Némethy János komáromi provizort és a helyi kapitányokat, hogy 
Rácz Pálnak és Istvánffy Miklósnak adományba adta Sambok, Thewk és Labotlan 
(Zsámbék, Tök, Lábatlan) possessiot, amely néhai István és Imre magszakadásával 
háramlott az uralkodóra. 

Levéltári adatok:
Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletekben fellelhető irat
ÖStA Hoffinanz -Ungarn. r. Nr. 9. Konv. 1560 fol. 206.
Hoffinanz Ungarn (1275) 1525-1641
Kelt,1560.11.06., Bécs (egyszerűsített latin másolat)



48. Johann Tatzgern komáromi udvarbíró jelentése, 1564.04.17.
Johann Tatzgern komáromi udvarbíró jelentése Isa falu bérbevételéről, illetve Óbuda, 
Zsámbék és Tök kincstári jószágoknak a komáromi uradalomba történő csatolásáról, 
Kelt, 1564.03.21. Komárom (eredeti német nyelven). Fol. 70-71. Petrus Illicinus 
(Illinus) doktor, szenttamási prépost orig. folyamodványa (eredeti latin nyelven).

Levéltári adatok:
Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletekben fellelhető irat
ÖStA Hoffinanz-Ungarn RN 11. Konv. 1564. fol. 68-72.
Hoffinanz Ungarn (1275) 1525-1641

49. Keglevich Máténak történt adományozásról, 1569.09.06.
Iratok Zsámbék, Tök és Perbál falvak Keglevich Máténak történt adományozásával 
kapcsolatosan: fol. 35. Keglevich Máté folyamodványa

Levéltári adatok:
Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA Hoffinanz-Ungarn RN 19. Konv. 1569. szeptember fol. 34-36.
Hoffinanz Ungarn (1275) 1525-1641 
(eredeti latin nyelvű)

50. Musztafa budai pasa panasza Zsámbék melletti Tök falu megrohanására, 
1576.09.17.
Musztafa budai pasa panaszkodik a Zsámbék melletti Tök falu megrohanására I. 
Miksa magyar királynál.

Levéltári adatok:
Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA HHStA Türkei I. Karton 33. Konv.3. 1576.VIII-IX. fol. 211-213.
TURCICA 1521-1643, Az eredeti szöveg magyar nyelven, német fordítással található.
(Takács et al., A budai pasák… levelezése I. 123.)
 
51. Keglevith János kérését az Udvari Kamara elutasítja, 1613.04.26.
Az Udvari Kamara Keglevith János kérését elutasítja, birtokaik hátralékos dicájának 
elengedésére, akik tatár pusztításra hivatkoznak, Zsámbék és Tök ősi birtokak 
restituciójáról, amely most Komáromhoz tartoznak, később lesz döntés (az ügyben), 
Dévény javítására kért 8000 ft kapcsán pedig várakozásra intik. fol. 324. Udvari 



Kamara-Magyar Kamara 04.27., Keglevith György és János Zsámbék, Tök és Perbart 
birtokok visszaadását kérték, erről kér információt. fol. 325-335. Magyar Kamara-
Udvari Kamara 04.18. fol. 326,334. Keglevith János supp. (dikaelengedésre, 1590-ben
Ibrahim pasa tett nagy felégetéseket, Esztergom megye dikátora: Szalkay Lőrinc). fol. 
328,333. Keglevith János és György. supp. Zsámbok, tök és Perbart visszaadására, 
most Komáromhoz csatolva. fol. 329-331. Pozsonyi káptalan oklevele Keglevith Péter
fiai, Máté, Péter és Simon birtokbaiktatásáról (1564.f.VI. prox. post fest. b. 
Bartholomaei), benne átírva Ferdinánd adománya Keglevith Péter aulae nostrae 
familiarisnak, 1528.f.III.prox. post dom. Invocavit, Óvár. fol. 332. Ferdinánd fenti 
adományának másolata külön, 1528.f.III.prox. post dom. Invocavit, Óvár

Levéltári adatok:
Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletek-ben fellelhető irat
ÖStA Hoffinanz -Ungarn. r. Nr. 103. Konv. 1613. április fol. 322-335.
Hoffinanz Ungarn (1275) 1525-1641

52. Magyar Kamara jelentése Keglevithek kéréséről Zsámbék, Tök és Perbath 
birtokok adománya után, 1613.06.18.
Magyar Kamara jelentése Keglevithek kéréséről Zsámbék, Tök és Perbath birtokok 
adománya után, 1566-1569. 1613. fol. 80,92. Keglevith János és György supp. fol. 
81,84. Keglevith Máté supp. ugyanezen birtokok után 1569-ből, mell. hozzá Mária 
királyné oklevele 1527. fer. II. prox. post dnicam Cantate Pozsony (Oláh Miklós mint 
titkár alul), ill. Ferdinánd adománya 1528-ból. fol. 85. Ferdinánd 1528-as 
adományának másolata (“collatum cum originali in Camera 19. nov. 1566″). fol. 86-
87. Pozsonyi káptalan oklevele (“collatum cum originali in Camera 19. nov. 1566″). 
fol. 88-89. Magyar Kamara-Miksa 1566.12.15. Pozsony (bár volt törvényes beiktatás, 
sosem került birtokon belülre. fol. 90-91. Magyar Kamara-Miksa 1566.09.07. Pozs. 
(szöveg mellett Udvari Kamara véleménye, alul rajta “placent Caesari. 16. Septembris 
1569″). fol. 92-93. Kitonich jogügyigazgató véleménye 1613.05.03. Pozsony (nem 
javasolja).
 
Levéltári adatok:
Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletekben fellelhető irat
ÖStA Hoffinanz -Ungarn. r. Nr. 103. Konv. 1613. június fol. 79-95.
Hoffinanz Ungarn (1275) 1525-1641
 



53. Az Udvari Kamara elutasítja  Keglevith János kérését..., 1613.04.26.
Az Udvari Kamara elutasítja  Keglevith János kérését birtokaik hátralékos dicájuk 
elengedésére, akik tatár pusztításra hivatkoznak, Zsámbék és Tök ősi birtokak 
restituciójáról, amely most Komáromhoz tartoznak, később lesz döntés, Dévény 
javítására kért 8000 ft kapcsán pedig várakozásra intik. fol. 324. Udvari Kamara-
Magyar Kamara 04.27., Keglevith György és János Zsámbék, Tök és Perbart birtokok 
visszaadását kérték, erről kér információt. fol. 325-335. Magyar Kamara-Udvari 
Kamara 04.18. fol. 326,334. Keglevith János supp. (dikaelengedésre, 1590-ben 
Ibrahim pasa tett nagy felégetéseket, Esztergom megye dikátora: Szalkay Lőrinc). fol. 
328,333. Keglevith János és György. supp. Zsámbok, tök és Perbart visszaadására, 
most Komáromhoz csatolva. fol. 329-331. Pozsonyi káptalan oklevele Keglevith Péter
fiai, Máté, Péter és Simon birtokbaiktatásáról (1564.f.VI. prox. post fest. b. 
Bartholomaei), benne átírva Ferdinánd adománya Keglevith Péter aulae nostrae 
familiarisnak, 1528.f.III.prox. post dom. Invocavit, Óvár. fol. 332. Ferdinánd fenti 
adományának másolata külön, 1528.f.III.prox. post dom. Invocavit, Óvár

Levéltári adatok:
Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletekben fellelhető irat
ÖStA Hoffinanz -Ungarn. r. Nr. 103. Konv. 1613. április, fol. 322-335.
Hoffinanz Ungarn (1275) 1525-1641

54. A tatai várhoz tartozó (Rosenberg-féle) malomra vonatkozó iratok, főleg 
Udvari Kamarai levelezés, élésmesteri jelentések..., 1618.10.18. 
A tatai várhoz tartozó (Rosenberg-féle) malomra vonatkozó iratok, főleg Udvari 
Kamarai levelezés, élésmesteri jelentések etc. + fol. 1586-1618 fol. Udvari Kamara-
Udvari Kamara (Erinnerung) 10.18.1618. (Csáby Mihály tatai kapitány és Georg 
Khober komáromi Provinatverwalter halála után támadt viták kapcsán) fol. 207-213. 
Buchaltereibericht a malomról, Tök és "Tschampach" falvakról Niederösterreichische 
Hofkammer "Nr. 20. Octob. 1618" fol. 208-209. Thomas Hanner Gegenhandler des 
Obristen Proviantamt, 1614-ben megegyeztek egymással Csáby és Khober fol. 214-
215. Bernhard Griesser Obrister Proviantverwalter 1614.11.12. , majd utána több 
Griesser levél az ügyben fol. 222-223. Paul Suess Regements Schulthaiß (győri 
hadbíró) ítélete Rosenberg tatai kapitány végrendeletéről 1586.12.12. Győr fol. 226-
227. G. Rudolf adománya a malomról 1588.02.23. fol. 228-229. Ernő főherceg "Müll 
Zeug so zu Wien soll er khaufft werden..." (malomtartozékok listája) fol. 232-233. 
Thobias Wangner suppl. Miksa főherceghez (1612) fol. 236-237. Hanns Gattermair d. 
Eltere – Udvari Kamara fol. 240-241. Ernő főherceg- Udvari Kamara 1591.11.08. 
Bécs (orig.) fol. 255-258. Hanns Sick 1592.01.20. Bécs fol. 266-267. Georg Paxy de 
Pakos -Ernő főherceg 1591.12.12. Győr Niederösterreichische Hofkammer "37. 
Februarius 1592" fol. Thobias Wangner levelek, aki Rosenberger unokatestvére (290ff)
fol. 306-311. Christoff Georg Rosenberger végrendelete 1586.02.06. Tata (hitelesített 



másolat) (aláírók: Colomannus de Megier, Valtin Hyppel, Thobias Graf, Volff 
Schmeltzer) fol. 313-314. Ernő főherceg-Paksy György 1586.07.29. fol. 317-318. 
"Verzaichnuß der schätzung auf das Tobias Wagner müll zum Tottes..." (Leopold 
Peckh) fol. 319-322. "Müllinventary" (!) fol. 323-324. Erasmus Braun-Wolf Göring(?)
1593.08.10. Komárom fol. 327-338. terjedelmes jelentés a malomról fol. 339-340. 
kimutatás a malomjövedelmekről 1591. január fol. 344-345. Georg Wagen zue 
Wagensperg a malomról 1616.03.26. Lauenthall fol. 346-356. Biiztosi jelentés a tatai 
malom ügyében, megegyezés Thobias Wangnerrel fol. 357. Mátyás záloglevele Csáby 
Mihálynak 1615.03.26. Pozsony, Tata és az újonnan megtelepített falvak, Szomod és 
Bay két részletben fizetendő 150 ft-ért zálogba adja, amely pénz a győri ferences 
kolostor rendbehozataláa van rendelve, a pénzt Csáby a kamarai számvevő kezébe kell
hogy letegye fol. 361-366. Hanns Heedlß győri élésmester és Georg Seczer pápai 
élésmester jelentése Niederösterreichische Hofkammer 2Nr. 32. Junij 1616" fol. 373-
388. Buchhalter jelentés a tatai malomról

Levéltári adatok:
Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletekben fellelhető irat
ÖStA HKA Hoffinanz -Ungarn. r. Nr. 117. Konv. 1618. október fol. 202-388.
Hoffinanz Ungarn (1275) 1525-1641

55. Udvari Kamara-Magyar Kamara, Pereszegi Márton zsámboki prépost..., 
1625.01.11
Udvari Kamara-Magyar Kamara, Pereszegi Márton zsámboki prépost suppl. Tök, 
Zsámbok, Óbuda, Bogdán, Bial birtokok visszaadása után, amelyek korábban 
Reiffenbergnél voltak

Levéltári adatok:
Bécsi Levéltári Delegáció, Bécsi segédletekben fellelhető irat
ÖStA HKA Hoffinanz -Ungarn. r. Nr. 127. Konv. 1625. január fol. 32.
Hoffinanz Ungarn (1275) 1525-1641

56. A hódoltsági jobbágyok életkörülményei..., 1575.04.12.
A hódoltsági jobbágyok életkörülményei..., 1575.04.12.
Osztályviszonyok: A hódoltsági jobbágyok életkörülményei, 3. Tök, Zsámbék

Levéltári adatok:
Bécsi Levéltári Delegáció,
ÖStA HHStA Ungarische Akten Allgemeine Akten Fasc. 106. fol. 33-34.



57. Tök (Pest megye) község felség folyamodványa remanenciális földek...,1864
Tök (Pest megye) község felség folyamodványa remanenciális földek átengedése 
ügyében (Óbudai kamarai birtok).

Levéltári adatok:
Bécsi Levéltári Delegáció,
ÖStA HHStA Kabinettsarchiv Jüngerer Staatsrat 1864: 1046
Jüngerer Staatsrat 1861-1867



PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK
REGESZTÁI

A településen a  17-18. században számos katonai túlkapás, kegyetlenkedés, 
gyújtogatás, erőszakoskodás történt a császári katonák részéről. Ezek közül számos 
esetről tudunk a vármegyei jegyzőkönyvekből, egy korrupciós ügy is napvilágra kerül, 
illetve különféle követeléseket, kivetett adók felsorolásait tartalmazzák a bejegyzések.

58. Halas, Tök és Páty lakói panaszkodnak a német katonák ellen,  1691.04.26. 
Halas, Tök és Páty lakói panaszkodnak a német katonák ellen.
Panaszukat mellékelni kell a vármegyének a haditanácsnak írt leveléhez, hogy a 
károsultak kártérítést kapjanak.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1691.04.26. 
Ügyszám:F 24, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711

59. Megállapítják a megyén átvonuló királyi katonák számára adandó 
vágómarhák számát, 1698.04.30 
Helységekre lebontva megállapítják a megyén átvonuló királyi katonák számára 
adandó vágómarhák számát. Járásonként 66, 27, 12, 20 összesen 125 drb.  
A felsorolt helységek között szerepel Tök település is.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1698.04.30.
Ügyszám: 3214, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 IV. 1698–1702

60. A királyi hadsereg ellátására kirendelt szénásszekerek repartitója, 1698.07.01.
Az átvonuló királyi hadsereg ellátására kirendelt szénásszekerek repartitója. 
A felsorolt helységek között szerepel Tök település is.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1698.07.01.
Ügyszám: 3247, Forrás:  Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 IV. 1698–1702



61. Felolvassák a király mandatumát..., 1698.08.24. 
Felolvassák a király mandatumát; a vármegyétől 64 drb hatökrös szekeret követel, 
mindegyik szekérhez 2–2 emberrel. Ezek felosztása helységenként. Azonkívül 2803 
pozsonyi mérő kevert búzát és 1437 pozsonyi mérő zabot követel. Mindezt Budára 
kell szállítani. Ezenkívül ágyúk vontatására 100 ökröt kell a hadseregbe küldeni.
A felsorolt helységek között szerepel Tök település is.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1698.08.24.
Ügyszám: 3279, Forrás:  Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 IV. 1698–1702

62. A kiállítandó szénásszekerek és tűzifát szállító szekerek, 1698.11.13.
A kiállítandó szénásszekerek és tűzifát szállító szekerek repartiója járások és 
helységek szerint. A felsorolásban szerepel, hány szekérrel kell más helyre és hová 
menni s hány marad helyben. A felsorolt helységek között szerepel Tök település is.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1698.11.13.
Ügyszám: 3340, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 IV. 1698–1702

63. A vármegyére 1698. nov. és dec. hónapokra kivetett 69.293 forintos és 28 
dénáros contributio,  1699.02.09.
A vármegyére 1698. nov. és dec. hónapokra kivetett 69.293 forintos és 28 dénáros 
contributio és az 1699. január–április hónapokra felosztása tárgyanként és 
helységenként, külön felsorolva a nemesek kötelezettsége. A bárók, mágnások és 
nemesek összesen 4619 forint 34 krajcárt fizetnek, a jobbágyok és armalisták pedig 
64.673 forint 54 krajcárt. A felsorolt helységek között szerepel Tök település is.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1699.02.09.
Ügyszám: 3386, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 IV. 1698–1702

64. A király említett mandatuma alapján kivetett …, 1699.03.16.
A király említett mandatuma alapján kivetett 430 mérő (metreta) búza helységenkénti 
felosztása, egy mérőt 14 forintban számolnak el. A felsorolt helységek között szerepel 
Tök település is.



Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1699.03.16.
Ügyszám: 3421, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 IV. 1698–1702

65. A „herceg” (Savoyai Eugén) katonáinak...,1700.03.4–5. 
A „herceg” (Savoyai Eugén) katonáinak 353 orális és 241 equilis porció jár, a 
Gnettenstein ezred katonáinak 753 orális és 81 equilis porció, összesen 1428 porció, 
egy porciót 30 forintban számolva. A repartitióban szereplő helységek között szerepel 
Tök település is.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1700.03.4–5.
Ügyszám: 3606, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 IV. 1698–1702

66. A contributio az egész országra..., 1700.05.13.
A contributio az egész országra 3.200.000 forint, ebből a megyére esik 54.688 forint és
99 1/5 dénár. Ezt Imre János vármegyei perceptor elosztja az egyes helységek között. 
Az összegnek majdnem egyötöde Kecskemét városára esik.A felsorolt helységek 
között szerepel Tök település is.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1700.05.13.
Ügyszám: 3637, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 IV. 1698–1702

67. A porciófizetés alól felmentett helységek..., 1700.10.19.
A porciófizetés alól felmentett helységek más helységek megsegítésére minden porció 
után napi 2 krajcárt fizetnek. Ennek felsorolása helységenként. A felsorolt helységek 
között szerepel Tök település is.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1700.10.19.
Ügyszám: 3734, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 IV. 1698–1702



68. A dikasztérium utasítására...,  1701.08.22
A dikasztérium utasítására 200 szekér szénát és 1000 metreta abrakot szállítanak a 
Kollonics és Ebergényi ezred részére, Brenner fő hadi komisszárius részére pedig 300 
metretát – helységek szerint felosztva. A felsorolt helységek között szerepel Tök 
település is.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1701.08.22.
Ügyszám: 3871, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 IV. 1698–1702

69. Közzéteszik a budai dikasztériális hivatal  levelét a király által elrendelt 
hajdúfogadásról..., 1702.11.13.
Közzéteszik a budai dikasztériális hivatal 1702. nov. 8-án kelt levelét a király által 
elrendelt hajdúfogadásról, ebben benne volt a király ez ügyben kibocsátott mandatuma
is. A hajdúfogadást intézik: gróf Batthyány Ádám országbíró és horvát bán, Dunán-
inneni főgenerális és Koháry István ezredes dunántúli vicegenerális. A katonafogadás 
tudnivalóit 5 pontban foglalták össze, ebben szólnak a katonák egyenruhájáról, a 
tisztek és katonák jogairól, s szerepel az az ígéret, hogy a katonafogadás költségeit le 
fogják vonni a hadiadóból, valamint a porciók felosztásának kérdése. Az ezredesnek 
40 orális és 17 equilis porció jár, az alezredesnek 10 és 6, az őrnagynak 5 és 5. Ezután 
következik a katonák helységenkénti kivetése. A megye összesen 115 katonát állít ki; 
ebből Vácra 3, Kecskemétre 15, Kőrösre 8, Ceglédre 3 esik.A levelet a bécsi 
haditanács nevében Troll János írta alá.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1702.11.13.
Ügyszám: 4117, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 V. 1703–1711 (1632, 1664, 1691–1692, 
1698, 1702)

70. A vármegye szükségleteire..., 1703.04.16.
A vármegye szükségleteire széna és abrak beszolgáltatást rendelnek el, a kert 
kijavítására pedig fa beszolgáltatást. Mindezt helységenként sorolják fel.
A felsorolt helységek között szerepel Tök település is.



Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1703.04.16.
Ügyszám: 4206, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 V. 1703–1711 (1632, 1664, 1691–1692, 
1698, 1702)

71.  Szolnok várának javítására...,  1703.07.25.
A Szolnok várának javítására kiküldendő 200 munkás helységek szerinti felosztása.
A felsorolt helységek között szerepel Tök település is.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1703.07.25.
Ügyszám: 4256, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 V. 1703–1711 (1632, 1664, 1691–1692, 
1698, 1702)

72. A béke megőrzése céljából..., 1703.07.27.  
A béke megőrzése céljából a felkelők ellen 400 katonát állítanak ki. Ezek 
helységenkénti felosztása. A felsorolt helységek között szerepel Tök település is.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1703.07.27.
Ügyszám: 4259, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 V. 1703–1711 (1632, 1664, 1691–1692, 
1698, 1702)

73. Felolvassák báró Globiz János Frigyes szegedi parancsnok levelét..., 
1703.09.07.
Felolvassák báró Globiz János Frigyes szegedi parancsnok levelét, melyet Kecskemét 
(Kecskeméth), Kőrös, Cegléd (Czegléd) és Izsák (Isak) lakóinak írt, s összesen 2200 
metreta gabonát, 1300 metreta abrakot és 50 szekér szénát követel. Ez ügyben a 
szegedi parancsnokhoz küldik Huszár János szolgabírót és Szívós Jánost, vagy ha ez 
utóbbi akadályoztatva lenne, a szolgabíró által alkalmasnak talált más kecskeméti 
embert, s közöljék vele, hogy ilyen nagymennyiségű élelmet, amennyit ő a Csongrád 
mellett táborozók számára követel, egy helység nem tud szállítani, hanem csak az 
egész megye. Ezért a követelt búzát és abrakot járásonként és helységenként 
felosztják. Mindez Schlick Leopold parancsnok intézkedésére történik.
A felsorolt helységek között szerepel Tök település is.



Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1703.09.07.
Ügyszám4303, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 V. 1703–1711 (1632, 1664, 1691–1692, 
1698, 1702)

74. Elrendelik a személyes nemesi felkelést, 1703.09.27.
Elrendelik a személyes nemesi felkelést. A főpapok, bárók és főurak birtokaik 
arányában is kötelesek lovasokat állítani. A kiállítandó katonák felosztása járásonként 
és helységenként, azonkívül a főpapi-főúri birtokok által kiállított katonák felsorolása. 
A négy járás 110 lovast és 136 gyalogost állít ki, a főpapok és főurak 160 lovast. 
A felsorolt helységek között szerepel Tök település is.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1703.09.27.
Ügyszám: 4308, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711

75. Közzéteszik a budai commissio 1703. szept. 25-én Budán kelt 
levelét...1703.10.01.
Közzéteszik a budai commissio 1703. szept. 25-én Budán kelt levelét, melyben 
felszólítja a megyét, hogy már ne Szolnokra, hanem Budára küldjön ingyen 
munkásokat és 24 szekeret 4–4 ökörrel. A szekereket Huszár János szolgabíró állítsa ki
az első járásból, a munkásokat pedig a közölt felosztás szerint. A felsorolt helységek 
között szerepel Tök település is.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1703.10.01.
Ügyszám: 4315, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 V. 1703–1711 (1632, 1664, 1691–1692, 
1698, 1702)

76. A várban visszatartott és a hazatért ökrök összeírása,  1704.04.04.
A várban visszatartott és a hazatért ökrök összeírása.Helységek: Zsámbék (Zámbék), 
Tök, Páty (Páthy), Bia (Bya), Bogdány (Bogdán), Kisoroszi (Kis-Oroszi), Tótfalu 
(Tothfalu), Megyer, Monostor, Ráckeve (Ráczkövi), Szentmiklós (Szent Miklos), 
Makád, Tököl (Tökölly), Szántó (Szánto).



Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1704.04.04.
Ügyszám: 4342, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 V. 1703–1711 (1632, 1664, 1691–1692, 
1698, 1702)

77. Mivel a tisztviselők fizetéséhez szükséges pénz....1704.07.29.
Mivel a tisztviselők fizetéséhez szükséges pénz a király kincstárából nem érkezett 
meg, bizonyos összeget vetnek ki azokra a falvakra, melyek jelenleg a vármegye 
joghatósága alatt vannak: azzal a feltétellel, hogy azt a csendesebb időkben majd 
visszafizetik, vagy a későbbi adókivetésekbe beszámítják nekik.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1704.07.29.
Ügyszám: 4362, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 V. 1703–1711 (1632, 1664, 1691–1692, 
1698, 1702)

78. A nádor és az udvari kancellária képviselője szükségleteire...,1705.12.13. 
A nádor és az udvari kancellária képviselője szükségleteire 200 mérő ? és 40 mázsa 
hús szétosztása (repartitiója).Helységek: Óbuda, Solymár (Solmár), Pomáz (Pómáz), 
Kalász (Káloz), Szentendre (Sz. Endre), Monostor, Megyer, Tótfalu (Toth Falu), 
Bogdány, Kisoroszi (Kiss Oroszy), Visegrád, Szentlászló (Sz. László), Szántó, 
Borosjenő (Weindorff), Üröm, Vörösvár (Veres Vár), Kovácsi, Budakeszi, Páty 
(Pátty), Bia (Bya), Zsámbék (Sámbék), Tök, Szigetszentmiklós (Sziget Sz. Miklós), 
Tököl (Tököly), Makád (Makad), Ráckeve (Ráczkevy).

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1705.12.13.
Ügyszám: 4375, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1638–1711 V. 1703–1711 (1632, 1664, 1691–1692, 
1698, 1702)

79. Regall generális, budai parancsnok kérésére...,1717.06.16–17–18.  
Regall generális, budai parancsnok kérésére lovait három hétig ellátják kaszált fűvel. 
Az első héten Bia, a következő héten Páty, a harmadik héten Zsámbék és Tök fogják a 
füvet szolgáltatni.



Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1717.06.16–17–18.
Ügyszám: 494, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1712–1740 Új sorozat I. 1712, 1715–1718

80. Tök faluban gyújtogatás történt, 1720.08.21.
A vármegye levelet küld Schuknecht ezredesnek a következő ügyekben: Tök faluban 
gyújtogatás történt, amit a vármegye ki fog vizsgálni.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1720.08.21., Ügyszám:1099
Forrás: Borosy András–Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1712–1740

81. Felolvassák Schuknecht Miksa 1720. augusztus 23-án kelt levelét..., 
1720.09.16.
Felolvassák Schuknecht Miksa, az Althan ezred ezredesének Esztergomban, 1720. 
augusztus 23-án kelt levelét. Az ezredes a májusi és júniusi katonatartással kapcsolatos
ügyben válaszol. A Szeleczky alispán által bepanaszolt Schvarz és Hambza 
kapitányokat törvény elé fogja állítani. Tök faluban a gyújtogatást gyermekek okozták.
A közgyűlésen bejelentik még, hogy Cegléd mezőváros jegyzőjének jelentése szerint 
Hambza kapitány rendben elszámolt.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1720.09.16., Ügyszám:1119
Forrás: Borosy András–Kisfaludy Katalin-Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt Vármegye 
Közgyűlési Jegyzőkönyveinek Regesztái 1712–1740

82. A közgyűlés Pászthory Imre jegyző útján..., 1721.04.
A közgyűlés Pászthory Imre jegyző útján elismeri, hogy a hadsereg kifizette az Althan 
ezred (ezredese: Suchknecht) múlt évi május, június, július, augusztus havi eltartását, 
valamint a károkat, amelyeket Hamza kapitány Tök faluban okozott.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1721.04.,
Ügyszám:1182, Forrás: Borosy András–Kisfaludy Katalin-Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt
Vármegye Közgyűlési Jegyzőkönyveinek Regesztái 1712–1740



83. Levelet írnak Botta őrgrófnak..., 1725.08.02.
Levelet írnak Botta őrgrófnak, a Galbes vértes ezred őrnagyának, mert Mikó kapitány 
századának egyik, Tök faluba beszállásolt katonája egy 7–8 éves kislányt 
megerőszakolt, s a lovával úgy megtapostatta, hogy majdnem meghalt. A katona 
megszökött, majd visszatért az ezredhez.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1725.08.02., 
Ügyszám: 1587, Forrás: Borosy András–Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt Vármegye 
Közgyűlési Jegyzőkönyveinek Regesztái 1712–1740

84. Meszlényi János nevében Csapó József kéri..., 1730.02.6–7.
Meszlényi János nevében Csapó József kéri, hogy a következő közgyűlés adjon ki 
hiteles okiratot, mert 1712-ben, Zichy Péter 6650 forint kölcsönt vett föl, és eddig csak
3200-at adott meg. Biztosítékul Tök falut nevezte meg, ennek betáblázását kérik.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1730.02.6–7.
Ügyszám: 2757, Forrás: Borosy András–Kisfaludy Katalin: Pest-Pilis-Solt Vármegye 
Közgyűlési Jegyzőkönyveinek Regesztái 1712–1740 Új sorozat IV. 1726–1730

85. Csapó József tiltakozik Zichy özvegye és Meszlényi János ellen..., 1730.03.24.
Csapó József tiltakozik Zichy özvegye és Meszlényi János ellen, 3200 forintos 
tartozásuk miatt. Majer Ágoston, a pesti pálosok priorja viszonttiltakozik, mert az 
adósságot már kifizette Meszlényi János, Tök falu vételárából.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1730.03.24.
Ügyszám: 2784, Forrás: Borosy András–Kisfaludy Katalin: Pest-Pilis-Solt Vármegye 
Közgyűlési Jegyzőkönyveinek Regesztái 1712–1740 Új sorozat IV. 1726–1730

86. Az ezredes és kísérete számára szállást adó falunak jóváírják az ellátást..., 
1731.07.19–21.
Az ezredes és kísérete számára szállást adó falunak jóváírják az ellátást, a 
törzstiszteknek a kijelölt helyeken biztosítsanak kvártélyt, s minden falu adjon a maga 
tisztjeinek tüzifát, szénát és zabot. A tisztek és törzstisztek a következő helyeken 
kapnak kvártélyt: Nagykáta, Kőrös, Kecskemét, Izsák, Uri, Monor, Maglód, Bénye, 
Zsámbék, Törökbálint, Tök, Visegrád, Szada, Hévizgyörk, Sződ, Szilágy, 
Szigetszentmiklós, Tass, Tököl, Makád, Fajsz, Tura, Szentmártonkáta, Süly, Dány, 



Szecső, Szentlőrinckáta, Ság, Jánoshida, Zsámbok, Bicske, Valkó, Cegléd, 
Szentlászló, Pánd, Tótalmás. Név szerint Clerex, Valtrin, Müss és Bellrupht 
kapitányok kerültek szóba.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1731.07.19–21.
Ügyszám: 3156, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1712–1740 Új sorozat V. 1731–1734

87. A bizottság kijelölte a katonák szálláshelyeit..., 1732.05.12–14.
A bizottság kijelölte a katonák szálláshelyeit:Ezredesek: Cegléd, Vác, Szentendre, 
Ráckeve.A Mercy ezred katonái:Kapitány: Monor, Hévízgyörk, Tass, 
Törökbálint.Hadnagy: Maglód, Aszód, Vecse, Tök.Zászlós: Bag, Domony, Sidó, 
Verseg, Boldog, Dab, Szalkszentmárton, Dömsöd, Páty, Zsámbék, Torbágy, Bial, Jenő,
Budakeszi.Zászlótartó: Bénye, Gyömrő, Üllő, Gomba, Pilis, Alberti.Az elhelyezés 
október végéig érvényes, november 1-jétől pedig a következő:A monori kapitány: 
Tóalmás, hadnagy: Zsámbok, zászlós: Szentlászló, Tura, Valkó, Dány.A hévizgyörki 
kapitány: Páty, hadnagy: Mácsa, zászlós: Püspökhatvan, Tótgyörk, Acsa, Csővár, 
Újfalu.A karabélyos század kapitánya: Páty, hadnagy: Solymár, zászlós: Borosjenő, 
Szentendre, Csobánka, Üröm, Kalász.Az ezredes százada /?/, hadnagy: Kőrös, 
zászlótartó: Tószeg, Kecskemét, Izsák, Kécske.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1732.05.12–14.
Ügyszám: 3387, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1712–1740 Új sorozat V. 1731–1734

88. Zichy Péter özvegye Bercsényi Zsuzsanna és fia Miklós nevében..., 
Zichy Péter özvegye Bercsényi Zsuzsanna és fia Miklós nevében titkára és 
plenipotenciáriusa Schuhajda Gáspár bejelenti, hogy átadja Meszlényi János és néhai 
Zichy Péter szerződésének eredeti példányát és a tartozás teljes kifizetését igazoló 
testimoniálist, melyet Grassalkovics Antal személynök hivatalában állítottak ki. 
Meszlényi megfizette a Tök possessioba beruházott összeget, a szerződést ezért törlik 
a betáblázási könyvből.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1732.05.12–14.
Ügyszám: 3403, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1712–1740 Új sorozat V. 1731–1734



89. Az alispán beszámol a 12.000 forintos házi- és hadiadó kivetéséről...., 
Az alispán beszámol a 12.000 forintos házi- és hadiadó kivetéséről. A kivetett adó 
összege nagyobb, 15762 forint és 8 dénár, ezért, hogy a behajtást elkerüljék. Egy 
portára 58 dénár esik. A kivetésben a következő helynevek szerepelnek:

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1738.02.13–14.
Ügyszám: 5033, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1712–1740 Új sorozat VII. 1738–1740

90. Közzéteszik az uralkodó 1739. november 27-én, Bécsben kelt..., 1739.12.9–10.
Közzéteszik az uralkodó 1739. november 27-én, Bécsben kelt, Batthyány Lajos és 
Végh Péter ellenjegyzésével kiadott mandátumát, melyben közli, hogy a Harasztiban 
működő seborvos vizsgálódjék és ahol lehet, például Szentendrén, Csobánkán és 
Fóton, de más, már fertőzésmentes helyeken végezze el a szükséges fertőtlenítést. 
A szabad közlekedés csak a fertőtlenítés elvégzése után engedhető meg. A karantént 
Tótgyörkön kell működtetni. Ha a vm. nem képes seborvost adni az új karanténhoz, 
kérjen egyet Nádasdy Lipóttól, a budai királyi bizottság elnökétől. Határozat: mivel 
több helység járványmentes, a seborvost és társát kiküldik Hidegkút, Üröm, 
Budakeszi, Kovácsi, Tök, Jenő, Zsámbék, Visegrád, Pócsmegyer, Haraszti, Fót, 
Boldog, Kécske, Izsák, Alpár, Cegléd, Dunakeszi és Kecel helységekbe, melyekbe a 
járvány megszűnt.

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1739.12.9–10.
Ügyszám: 5662, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1712–1740 Új sorozat VII. 1738–1740

91. A császár Haraszti faluba küldött seborvosának feladata..., 1740.03.03.
A császár Haraszti faluba küldött seborvosának feladata a vármegye helységeinek 
megvizsgálása, mellé rendelték a haraszti seborvost és Verseghy Ferenc komisszáriust.
Megtudták, hogy egyes már egészséges helységek bírái nekik pénzt adtak azért, hogy a
már egészséges falvakat fertőzötteknek jelentsék ki, hogy így a közterhektől 
mentesüljenek, s ő (a császári seborvos) e pénzeket elfogadta. A már egészséges 
helységek viseljék tovább korábbi terheiket. A császári seborvost visszahívni az 
állásából és megtartani javasolják, a vármegyei hatóság alá tartozó komisszáriust és a 
haraszti seborvost pedig Pestre kell szállítani s a vármegye börtönébe kell vetni. Hogy 
az oly szükséges vizsgálatot folytatni lehessen, Friebeisz Ferencet a kecskeméti 
seborvossal a Pilisi járásba küldik, Kászonyi Józsefet a kerepesi seborvossal a Solti 
járásba, Kostyán Mihályt a kovácsi seborvossal a Kecskeméti járásba, Dobossy 
Ferencet a szentendrei seborvossal a Váci járásba, a vizsgálatok elvégzésére. Ezek 
tudják meg a falvak bíráitól, mennyi ideje szűnt meg a járvány, ha kiderül, hogy ennek



már van két hónapja, akkor házanként kell a falut seborvos kíséretében megvizsgálni, 
hogy megtudják, melyik házban milyen korú személyek haltak meg, s mikor szűnt 
meg a járvány. Gondoskodjanak arról, hogy a pestisben elhalt személyek ruháit és 
ágyneműjét elégessék, s mindezekről tegyenek jelentést a rendes alispánnak. Ha 
valamely falut egészségesnek nyilvánítanak, ezt a tényt, a járási szolgabírák 
kurrentálják, s e kurrentálás megtörténtéről a rendes alispánt tájékoztassák. Ha 
valamely falut még fertőzöttnek találnak, ezeket őrséggel kell körülvenni. A 
megvizsgálandó helységek névsora:A Kecskeméti járásban Kőrös, Cegléd, Tószeg, 
Bugyi és Alsónémedi.A Váci járásban Kisvác, Palota, Csömör, Kerepes, Csíktarcsa, 
Kistarcsa és Ecser.A Pilisi járásban Óbuda, Budakeszi, Budaörs, (Buda, Eőrs), Bia 
(Bial), Zsámbék, (Sámbek), Tök, Tinnye (Tinye), Telki (Telky), Páty, Borosjenő, 
Monostor, Perbál és Békásmegyer.A Solti járásban Dömsöd, Dab, Vecse, Solt, Pataj 
(Patai), Tass, Szalkszentmárton (Szalk Sz Mártony), Ordas, Akasztó és Kiskőrös (Kis 
Kőröss).

Levéltári adatok (Pest Megyei Levéltár):
Pest-Pilis-Solt Vármegye jegyzőkönyvei, 1740.03.03.
Ügyszám: 5756, Forrás: Borosy András: Pest-Pilis-Solt Vármegye Közgyűlési 
Jegyzőkönyveinek Regesztái 1712–1740 Új sorozat VII. 1738–1740

92. 1734. No. 3., 1734. október 23-án Páty (Pagy) possessióban...  55

A megye 1589-1740 között keletkezett igazságszolgáltatási iratainak kivonatai számos 
hasznos információt tartalmaznak településünkre vonatkozóan is, a jelen iratban  a 
vármegye határbejárását rögzítették, az ilyen határbejárásokból következtethetünk a 
régi határ viszonyaira, így többek között szerepelnek régi elnevezések, dűlőnevek.

„536. 1734. október 23-án Páty (Pagy) possessióban Magócsy (Magotsy) Mihály, PPS 
vármegye rendes alispánja megbízásából, csábrági Koháry (Cohari) Antal gróf 
kérésére határjárást s utána tanúkihallgatást tartottak, és mindezekről Gellért István 
szolgabíró és Szlatiny (Szlatini) Gábor esküdt aláírásával testimonialist adtak ki. 
Határjárás:  Elindultak Páty possessióból a Zsámbéki (Zambik) úton, s hosszú ideig 
pátyi területen mentek Tök possessio határáig, ott enyhén jobb felé kanyarodtak, s 
balról gyep volt, jobbról Páty szántóföldjei. A töki malom felé vezető úton jó 
távolságra mentek, végül letértek erről az útról a nevezett gyepre. Jobb felé a jenői 
szántóföldekig jutottak, onnét észak és kelet felé jobbról pátyi, balról jenői földek 
között, mely Pátyról Jenő felé vezet, s ezen út mellett bizonyos eléggé sűrű körtefás 
(pireta?) és néhány dűlőnyi fold volt. Észak és kelet között egy bizonyos Sárkány-
berek (Sarkán Berke) mellett vezet Tökről Fölkeszire. Innét átmenve a Sárkány-berek 
(Sárkány Berke) mellett lévő úton, eljutottak egy völgybe, ahol a rétjük van, innét 

55 Borosy András, Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. 
Igazságszolgáltatási iratok. III. 1721-1740 (PEST MEGYEI LEVÉLTÁRI FÜZETEK 
32. Budapest, 2000)



áthaladtak egy dombon egy másik, hasonló csapáson a jenői szőlőkig. S ezek mellett a 
dombon felfelé jó távolságnyira a hegy oldalában megmutattak egy elég nagy és 
látható földhányást, s ezt régi és biztos határjelként mutatták be. Innét sűrű erdőkön és 
berkeken át haladtak egy régi úton, s jó távolságot megtéve a hegy tetejéig, innét bal 
felé kanyarodva, két biztos határjelhez értek Jenő és Kovácsi (Kovácsi) között, 
melyeket Kovácsi határának az alispán és Szeleczky Márton báró által történt 
bejárásakor Bajtay István, akkor a Bosnyák család prefektusa és János atya, 
adminisztrátor jelenlétében Páty possessio határában felállítottak. Innét kelet és dél 
közötti irányban jó ideig haladva a kovácsi irtás mellett akkor két határjelet állítottak 
fel, s a tanúk az egyiket pátyi, a másikat kovácsi határjelnek ismerték el. Végül azon 
erdőkön át tovább haladva bizonyos mészégető kemencék mellett, egy régi úthoz értek
a hegy oldalában, s ott két határjelet találtak Páty és Kovácsi területe között. Innét 
végül dél felé haladtak egy bizonyos berken keresztül, és egy bizonyos régi, jól látható
határjelhez ereszkedtünk le, mely az Alsó-Meszes-, más-ként Kopasz-hegy oldalában 
volt és Páty területét választotta el Kovácsi területétől. A határjárás alkalmából a 
következő tanúvallomásokat vették ki. A tanúknak feltett kérdések: 
1. Tudja-e a tanú, hogy Pátyról (Pat) a Zsámbéki úton (Zambiki út) kimenvén a pátyi 
határ szántóföldjei között a töki határig, ami „mostanáig Török Temetésnek (Török-
temetés) neveztetik", onnan eltérvén a Töki úton jó darabon a pátyi szántóföldek és a 
töki gyepes parlagok között, nagy darabon elmenve a mostani jenői szántóföldekig, 
örök emlékezettől fogva, jobb kézről a „töki gyöpös parlagokra dűlő földeket 
mindenkor" és minden habozgatás nélkül, a pátyiak bírták, szántották és használták? 
2. Onnan jobb felé eltérve a most jenőiek által bírt szántóföldek s a pátyi szántóföldek 
között a töki határtól Jenőre menő Pátyi útig és az úton túl való Körtvélyesig 
(Körtvéles), mely úton átmenve ugyanazon körtvelyes mellett egy szántóföldön és 
azon föld végében Jenőről Sárkány-berek (Sárkány Berek) mellett Fölkeszire 
(Fölkeszé) menő útig, úgye emberemlékezet óta jobb kézről való földeket 
békességesen s háborgatás nélkül bírták, mint a saját pátyi határban lévőket 
használták? 3. Tudja-e, hogy azon az úton átmenve a Sárkány-berek mellett a völgyre, 
a völgyről pedig a hegyen átmenve más völgyön egészen a jenői szőlőkig, s e szőlők 
mellett a hegyoldalban, amilyen határ van, úgye ennek a pátyi lakosok mindig 
békességes birtokában voltak? 4. Átmenve a hegyeken a sűrű erdők között a hegyre, s 
onnét leereszkedve a völgy felé, az ott talált határjelek készítésénél ugye jelen volt 
Bajtay István, a Bosnyák család prefektusa és János atya (páter) a Páty nevű fél falu 
adminisztrátora és ura, s azon a határhányáson alul a pátyiak békességesen bírták az 
erdőt, sőt aki ott vágni akart, az a pátyiak engedelméből vághatott? 5. S a kettős határ 
Kovácsi irtott földjei végében a hegyoldalban, az erdő szélén s a második kettős határ 
a hegyoldalban, a mészégető kemencéken, át egy kopott út két szélén Kovácsi és Páty 
között, úgye a föntebb nevezett határjelek, melyeket a prefektus és az adminisztrátor 
jelenlétében emeltek? 6. A három Meszes-hegy (mefies hegy) alsó oldalában találtak 
régi jól látszó határok úgye az elválasztó határok Páty és Kovácsi között, s tőlük 
jobbról a pátyiak, balról a kovácsiak mindig békésen bírták? 7. Tudja-e, hogy a 
felsoroltak senki másnak dézsmát nem adtak, csak Páty urának, vagy azoknak, kik a 
veszprémi (Veszprim) püspökség részéről árendáltak? 



A kihallgatott tanúk: 
• Bartalos Mihály, 70 éves biai (Bja) lakos vallja: 1. Tudja, hogy Pátyról a 

Zsámbéki úton (Sambéky út) kimenve a pátyi határ szántóföldjei között a töki és 
zsámbéki határig, amit most Török-temetésnek neveznek, onnét eltér-ve a Töki úton jó
darabon a pátyi szántóföldek végében s azután a töki gyepes parlagok s a pátyi 
szántóföldek között nagy darabon elmenve a mostani jenői szántóföldekig, jobb 
kézről, azaz napkelet felől a töki gyepes parlagokra dőlő földeket a pátyiak bírták. 2. 
Onnét jobb kéz felé eltérve most a jenőiek által bírt szántóföldek és a pátyiak által bírt 
szántóföldek között a töki határtól Jenőre menő Pátyi útig (Pati ut), s az azon túl lévő 
Körtvélyesig, s ezen az úton átmenve a Körtvelyes mellett egy szántóföldön és e 
szántóföld végében Jenőről Sárkány-berek (Sárkány beregh) mellett Fölkeszire menő 
útig. Azt is biztosan tudja, hogy a jobb kézre levő földet a pátyiak bírták. 3. Tudja, 
hogy azon az úton átmenve Sárkány-berek mellett a völgyre, s a völgyről a hegyen 
átjárva egy hegyen egészen a jenői szőlőkig, s a szőlők mellett a hegyoldalban lévő 
határig, a határon alul jobb kézre eső földeket és erdőt mindig a pátyiak bírták. 4. 
Átmenve a hegyekben jó darabon a sűrű erdők között a hegyre, s onnét leereszkedve a 
völgy felé a Szagudi (?) út mellett ismeri azt a két határt, melynek a helyeit Szeleczky 
báró alispánsága idején elintézték. Ekkor jelen volt Bajtay (Bajthay) István, a Bosnyák
(Bosnyák) család prefektusa és János atya, a Páty nevű fél falu adminisztrátora, s azt is
tudja, hogy a két határhányáson alul jobb felől a pátyiak bírták (az erdőt), s aki ott fát 
akart vágni, az erdőt a pátyiaktól árendálta. Maga a tanú is más biai lakosokkal együtt 
a pátyi közönséges bíráktól árendáltak azt az erdőt a jenői és kovácsi határ felől. 5. 
Amely kettős határ a kovácsi irtott földek végében, a hegyoldalban, az erdő szélén 
most, és a második kettős határ a hegyoldalban, a mészégető kemencéken alul 
napkelet és dél között egy kopott út két szélén a föntebb leírt a prefektus és az 
adminisztrátor jelenlétében csinált határokig, melyeket Páty és Kovácsi között 
építettek jobb kéz felől, a pátyiak háborgatás nélkül használták. Sőt a nevezett 
adminisztrátor jelen volt a határjel hányásakor, de sosem hallotta, hogy „Telkinek 
legkisebb emlékezete" lett volna, hanem Pátynak és Kovácsinak a jenői határtól 
fogvást. 6. Azt is tudja, hogy a Meszes-hegy alsó oldalában mutatott régi nagyon „föl 
tetsző" hányott határjel, melyet az említett határjárás idején Kovácsi és Páty között az 
alispán valóságos határnak mondott, mivel „tetczetes" volt, még most is látszik, s meg 
sem újították, hanem Páty és Kovácsi között ez a valóságos határ. Jobb kézre a pátyiak
bírták az erdőt, bal kézre pedig a kovácsiak. 7. Tudja, hogy a felsorolt földekről, 
midőn Budára köröskörül szedték a dézsmát, azután pedig, aki a püspökségtől 
árendálta, annak adták. A kilencedet pedig mindenkor a földesuraknak fizették, vagy 
ha a jobbágyok kiváltották magukat, a falu számára szedték. 
• Hamza István, 70 éves biai lakos, özvegy Farkas Istvánné jobbágya vallja: 1. Tudja, 
hogy mikor Pátyról a Zsámbéki úton a pátyi szántóföldek között kimentek egészen a 
Török-temetésig, azokat a földeket a pátyiak bírták. A Török-temetés a zsámbéki és 
töki határt nem más határtól, hanem az említett pátyi határtól „hasítaná", s onnét 
eltérvén a Töki úton jó darabon pátyi szántóföldek és töki gyepes parlagok között 
„mostanság jenői szántóföldekig", tudja, hogy jobb kéz felől lévő földeket a pátyiak 
bírták. 2. Tudja, hogy midőn onnét jobbra eltértek a most a jenőiek által bírt 



szántóföldek s a pátyiak által bírt szántóföldek között a töki határtól Jenőre menő Pátyi
útig, s azon az úton túl lévő Körtvélyesig, aztán átmenve az úton a Körtvelyes mellett 
egy szántóföldön, s azon föld végében Jenőről Sárkány-berek mellett a Fölkeszire 
menő útig, mindenkor a jobb kézre eső földeket a pátyiak bírták. 3. Mikor az úton 
átmentek Sárkány-berek mellett a völgyre, a völgyről pedig a hegyen át más völgyre, 
egészen a jenői szőlőkre és azon szőlők mellett a hegyoldalban talált határokig, a jobb 
kézre fekvő részt mindig a pátyiak bírták. Erre jól emlékszik, mert midőn a pátyiaktól 
azon túl lévő völgyben fát vett magának, azon határhoz közel és mellette lévő úton 
hordta a fáját. Sosem hallotta ezt telki, hanem mindenkor pátyi határnak. 4. Átmenve a
hegyeken jó darabon a sűrű erdők között a hegyre, onnan leereszkedve a völgy felé, 
melyet a két határjáráskor emeltek, s ekkor jelen volt néhai Bajtay István, a Bosnyák 
család prefektusa és János atya, Páty adminisztrátora és ura. Azt is tudja, mivel Bián 
lakott, hogy az említett két határjeltől kezdve a jenői határon jobb kézre eső Páty felöli
erdőt mindig a pátyiaktól szokták a biaiak árendálni. 5. A kettős határjel a kovácsi 
irtott földek végén a hegyoldalban, a mészégető kemencéken alul, egy kopott út két 
szélén a föntebb nevezett prefektus és adminisztrátor jelenlétében emelt határjelekig. 
Tudja, hogy a jobb kézre való erdőt a pátyiak bírták, s azon határokat nem telki, 
hanem pátyi és kovácsi határoknak nevezték. Soha nem hallotta, hogy Telkinek valaha
külön határa lett volna. 6. A Meszes-hegy alsó oldalában találtak egy régi, jól 
„föltetcző" határt, hogy ez Kovácsi és Páty határát választja el, mindig így hallotta, s 
tudja, hogy a nevezett határtól jobb kézre fekvő erdőt a pátyiak bírták. 7. Tudja, hogy a
felsorolt szántóföldekről a pátyi földesurak szedték a kilencedet, mert a tanúnak volt 
vetése azon földeken, s „a mely földes pátyi úrnak jutott, annak szokta ki adni". 
• Halasi (Halassy) János, 70 éves töki lakos vallja: 1. Pátyról a Zsámbéki úton 
kimenve a pátyi határ szántóföldjei között a töki határig, ahol mostanában Török-
temetésnek nevezik „annak irányába valóig", s onnét eltérvén a Töki úton jó darabon 
pátyi szántóföldek végén és Tök gyepes parlagjai között jó darabon eltérve a most a 
jenőiek által bírt szántóföldekig, a Török-temetés irányában lévő határ a pátyi és töki 
határokat „hasítaná". Azon alul egészen a jenöi szántóföldig lévő földeket a pátyiak 
mint saját határukat bírták, s ha töki lakosok marhája e földre ment, a pátyi lakosok a 
töki marhákat behajtották. 2. Megerősíti, amit az előző tanúk mondtak, hozzáadva, 
hogy mikor néhai Bajtay István helyettes alispán volt, s a határjárást végezték, „akkor 
is azon a nyomon vették a pátyi határt, de hogy akkor (noha ugyan János atya mint 
pátyi úr jelen volt) megemlékeztek volna a telki határról, nem hallotta. 3. Mint az 
előző tanúk. 4. Mint az előző tanúk. 5. Azon határok elintézésében, melyeket a 
deutrumban felsoroltak, Bajtay és János atya urakkal a tanú is jelen volt, s a Páty és 
Kovácsi között lévő erdőt „két felé intézték", de hogy akkor telki erdőnek nevezték 
volna, nem hallotta, hanem mikor Pátyon lakott, szabadon bírták az erdőt a jenői 
határig mint Pátyhoz tartozót. 6. Nem hallotta, hogy Páty és Kovácsi között valóságos 
határ van, és e határokról a legkisebb villongást sem hallotta. 7. Nem hallotta, hogy a 
deutrumban felsorolt szántóföldekről a pátyi uraságon kívül másnak kilencedet adtak 
volna. 
• Kövesdi (Kövesdj) György, 70 éves töki lakos vallja: 1. Mint az előző tanúk, 
azonkívül emlékszik, hogy a jenői határtól jobb kézre lévő földek gyepét a pátyiak 



feltörték mint pátyi határt. 2—3. Mint az előző tanúk. 4. A határok felújításánál a tanú 
nem volt jelen, de tudja, hogy azon határokig a pátyiak bírták a jobb kéz felé eső 
erdőket, mert ha szerszámnak való fát akartak a tökieknek, akkor mint a tanú is, a 
többi tökivel a pátyiak engedelméből vágták a fát. 5—6. Mint az előző tanúk. 
Hozzáadva, hogy soha a telki határnak hírét nem hallotta. 7. Hogy a felsorolt 
szántóföldek után máshová, mint Pátyra hordtak volna kilencedet, nem hallotta. 
• Bajai (Bajaj) Simon, 50 éves töki lakos vallja: 1. Mint az előző tanúk, hozzáadva, 
hogy a pátyiak a Török-temetőn felül a hármas határig, melyek Tökről Fölkeszi felé 
Budára menő régi út mellett vannak, bírtak azelőtt. Ott már nincs három hányás, csak 
kettő, de az öreg emberek mindig hármas határnak mondják: Páty, Tök és Jenő közötti 
határnak. A többiről semmit. 
• Szórádi (Szoradj) András, 45 éves töki lakos vallja: 1. Mint az előző tanúk. 2. 
Szintén. Hozzáadva, hogy mikor Pátyon szolgált Gál (Gall) Tamásnál, a kilencedet a 
faluba mind a két uraság részére hozták be, sőt a tanúnak a cédulát a kezébe adták. 3. 
Mint az előző tanúk. Azon szőlők melletti határt nem látta, egészen addig „Pátyon 
laktában" szabadon járt fáért, mint pátyi határban. 4—5. A határok hányásánál nem 
volt jelen, de tudja, hogy e határokig mint pátyi lakos mindenkor szabadon vágta a fát, 
s nem hallotta, hogy e határokon belül jobb kézre a pátyiakat valaki háborgatta volna, 
s hogy valaki valaha telki határnak tartotta volna, hanem Páty és Kovácsi közti 
határoknak. Sőt „az Meszes kemencén által való kettős határ iránt" apja intette, hogy a
bal kézre eső hányott határon belül ne menjen, mert az már kovácsi föld, de a jobb 
kézre eső erdőt, mint pátyi erdőt, szabadon vághatja. 6. A Kopaszhegynek (Kopasz 
Hegy), melyet Meszes-hegynek is neveznek, alsó oldalában lévő határt mindig Páty és 
Kovácsi közötti határnak hallotta, s amióta emlékszik, mindig annak tartották a 
pátyiak. 7. Már a föntebbiekben kijelentették a deutrum második pontját
• Gere György, 40 éves biai lakos vallja: 1—2. Mint az előző tanúk, hozzáadva, hogy 
midőn Pátyon lakott, a deutrumban felsorolt szántóföldeket a pátyiak bírták mint saját 
földjüket, s a tanú is eleget szántotta azokat a földeket. Mikor Engelbert páter lejött, 
először a tanú sógorához, Tóth (Tóth) Andráshoz szokott szállni, s a tanú sógoránál 
lakván, a lovakkal a templom faláig is elment, s „ott eresztette ki". Soha nem hallotta, 
bár Engelbert páter sokat járt a sógorához, hogy Telkinek legkisebb határát is 
említették volna. 3—6. Semmit, csak azt, hogy mint pátyi lakos mindig szabadon járt 
azon erdőkben, és soha sem háborgatták, sőt nem hallotta, hogy mást háborgattak 
volna. 7. Tudja, hogy akkor mindkét dézsmát a pátyi földesuraknak szokták behordani,
mert ő maga is hordta. 
• Seffer (Sreffer!) Lőrinc, Kovácsi faluban a Wathay (Vattay) család 58 éves ispánja 
vallja: 1—3. Nem kérdezték. 4. Midőn a Kovácsi és Jenő közt hányt kettős határokat 
újra hányták, János atya jelen volt ugyan, de nem hallotta, hogy Telki felől szólt volna.
5. Mikor a másik kettős határ felé, dél felé ereszkedtek a mostani kovácsiak által 
kiirtott földekre, melyeken akkor jó sűrű erdők álltak, és az alku szerint Kovácsi és 



Páty között a vitás erdőt kétfelé akarták mérni, először a jenőiek fogták a kötelet, de a 
pátyiak ezt meglátván, a jenőiek kezéből azonnal kiszaggatták a kötelet, s úgy mérték 
azután „azon villongó erdőt" Bajtay, a Bosnyák család prefektusa és János atya, fél 
Pátynak adminisztrátora és ura jelenlétében. Ott azután a napkelet és dél között 
hányott két határra jó darabon menvén, tudja a tanú, hogy az a kettős határ, melyet az 
irtott földek végén, a hegyoldalban, az erdő szélén „kovácsi és pátyi határoknak 
tétettek. Nemkülönben a hegyoldalban, a mészégető kemencéken alul nap kelet felé, 
egy kopott út két szélén kettős határt hánytak a prefektus és az adminisztrátor 
jelenlétében. Jobb kézről pátyi, bal kézről kovácsi határnak nevezték, azt is jól tudja. 
6. Azután dél felé a Harasztokon menvén, a Meszed-hegy alsó oldalában talált régi 
hányott határ is Kovácsi és Páty közötti határ. Hozzáadva, hogy a három helyen 
felsorolt határokon belül jobb kézre lévő erdőket mindig a pátyiak bírták. Az újonnan 
csinált határhányásokról, említett János atya adminisztrátor, a telki határokról 
semmilyen kérdést nem tett fel, csak a pátyi, kovácsi és jenői határok „voltak 
nevezetben". 7. Nem kérdezték. 
• Freibillig (? Freiwillig?) (Frajbilich) Jakab, 60 éves kovácsi mesterember úgy vall, 
mint az előbbiek, hozzáadva, hogy 35 éve Kovácsiban lakik, s nem hallotta, hogy a 
pátyiákat a jobb kézre eső erdők békességes bírásában háborgatták volna, vagy valaha 
Telki Kovácsival határos lett volna. 
• Kapóit István, 41 éves kovácsi lakos vallja: Mint az előző kovácsiak, hozzáadva, 
hogy a Páty és Kovácsi közti határok felállításánál őt ott megverték. 
• Győrffy István, 65 éves tinnyei lakos vallja: 1. Tudja, hogy Pátyról a Zsámbéki úton 
kimenvén a pátyi szántóföldek között a töki határig, ahol most Török-temetésnek 
nevezik, s onnan eltértek a Töki úton jó darabon a töki szántóföldek és a töki gyepes 
parlag között jó darabig, most a jenőiek által bírt szántóföldekig. A jobb kézről való 

töki gyepes parlagokra dőlő földeket mindig a pátyiak bírták, szántották és 
használták. 2. Onnan jobb kézre eltérvén a most a jenőiek által bírt szántóföldek s a 
pátyi szántföldek között a töki határtól a Jenőre menő Pátyi útig s azon az úton túl lévő
Körtvélyesig, mely úton átmenve a Körtvelyes mellett egy szántóföldön s azon föld 
végében Jenőről a Sárkány-berek mellett Fölkeszire menő útig, a jobb kézre lévő 
földeket mindig a pátyiak bírták mint saját földjüket. Ezt jól tudja, mert ő tinnyei, s 
mint juhász néhány évig Pátyon szolgált, s mikor visszatért Tinnyére, 
gabonahordáskor a nevezett földekről Tinnyére hordták a pátyiak gabonáját. 3. Azon 
az úton átmenvén a Sárkány-berek mellett a völgyre, s a völgyről „a hegyen által 
járván más völgyen" egészen a jenői szőlőkig s azon szőlők mellett a hegyoldalban 
lévő határig, s tudja, hogy a pátyiak addig mindig szabadon bírták és kaszálták mint 
saját földjüket. 4. Átmenve a hegyeken jó darabon a sürü erdők között a hegyre, s 
onnét leereszkedve a völgy felé, ott két határjelre akadtak. Azok hányásánál, noha erre 



parancsa volt, nem volt jelen, de hallotta, hogy Bajtay István, a Bosnyák család 
prefektusa és János atya, a pátyi fél falu adminisztrátora s ura jelen voltak. A két 
hányáson alul jobb kézre való erdőt mindig bírták, s nem hallotta, hogy más bírta 
volna. 5—6. A deutrumban felsorolt határokat mindig kovácsi és pátyi határoknak 
hallotta, mert a jobb kézre eső erdőket mindig a pátyiak bírták. 7. Semmi. 
• Dalos (Daloss) Gergely, 50 éves tinnyei lakos vallja: Mint az előző tinnyei tanúk, 
hozzátéve, hogy a 3. pontban felsorolt völgyeket a pátyiak mind ott, mind ahol a 
klastrom van, kaszálták, még a hegyoldalakat is. 7. A kilencedet Pátyra hozták a 
dézsmával együtt, de „az után ki részire esett", nem tudja, de azt tudja, hogy az egész 
határból összerakták a kilencedet. 
• Kálai (Kalai) János, 50 éves tinnyei lakos vallja: Mivel ő pátyi jegyző, tudja, hogy a 
jenői határ felől jobb kézre eső földeket mindig a pátyiak bírták, s a dézsmát és a 
kilencedet az egész pátyi határból, egészen a Pátyról Jenőre menő út melletti 
Körtvélyesig mindig összeszedték. Hozzáadja, hogy ő sokat beszélt Engelbert páterrel,
de sohasem hallotta tőle, sem másoktól, hogy Telkinek Pátytól külön határa lett volna. 
• A még kihallgatott tanúk: Mandl Ferenc Károly, 64 éves, Kreis (Kraisz) Krisztián, 38
éves kovácsi lakosok, Pap Gergely, 80 éves tinnyei lakos, Kecskés István, 50 éves 
Nagy István, 36 éves Németh István, 45 éves Kiss Pál, 50 éves zsámbéki lakosok, Vass
János, 40 éves töki bíró, Szabó Miklós, 55 éves töki lakos és Tóth (Tóth) Gergely, a 
Fejér (Albensis) megyei Bicske 40 éves lakosa, (latin—magyar)” 



RÖVIDÍTÉSEK, MAGYARÁZATOK:

A Pest megyei Tök településre vonatkozó történelmi elnevezések a 
forrásgyűjteményben56:

villa Tek, Toki Falv, K.Koronai Tök,  Tök Helység, Gemeinde Tök, Kameral Dorf 
Tök, Thek, Thewk, Dorf Tök und Praedium Anyacs (Anyácsapuszta), Possessionés 
Thewk, Tseckh, Tőckh, Tök, Töke, Tőkh, Teök, Tők, Possessio Tök, Tökk, königliche 
Kameral Dorf Tök

possessio, praedium (latin) – birtok
Kameral (német) – kamarai
Dorf  (német) – falu
Gemeinde (német) – község
königliche (német) – királyi
Urbaria et conscriptiones (latin) -  Urbáriumok és összeírások 
subditus (latin) - jobbágy
sessio (latin) – telek, itt a jobbágybirtok egysége
deserta (latin) – puszta, parlag, elhagyott föld
oppidum (latin) – erődítés, vár, megerősített hely
regesta (latin) – kivonat, oklevél gyűjtemény
dézsma (latin) – tized
szandzsák (török) – az Oszmán Birodalom közigazgatási egysége 
provizor (latin) – felvigyázó, gondnok, felügyelő
conscriptio (latin) - feljegyzés

MNM – Magyar Nemzeti Múzeum
MRT – Magyarország Régészeti Topográfiája 
ÖStA HHStA  - Österreichisches Staatsarchiv Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
PPSKk m. - Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye
PPS - Pest-Pilis-Solt
MOL - Magyar Országos Levéltár
MDP - Magyar Dolgozók Pártja
MSZMP – Magyar Szocialista Munkás Párt

56 Valószínű, hogy régebben a település nevének kiejtése hosszú ő-vel, „Tők” formában 
történt. A z idegen nyelvben előbb latinul majd németül gondot okozott az ő hang 
rögzítése, ezért is a számos átirat.
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