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K6sziilt Diimds kcizs6g 900 6ves jubileumSnak 6v6ben

a DIB tdmosatas6val

A f€nYk6Peket k6szitett€k :

Dr. Horv6th Istv5.n, Kishonti P61, Ptispiiki IstvAn, Vertel J6zsef

A k6pszerkeszte.s es a borit6laP

Vertel J6zsef grafikusmiiv6sz munkdja



A Dunakanyar fest6i t6jait a kir6ndul6k ezrei keresik fel h6tr<jl h6tre.
A Duniinak ez a Rajna-viilggyel veteked5 sz6ps6gii tr{ja, vdlgyszakasza
nemcs,ak term6szeti kincseivel vonzza a bel- 6s ki.ilfrildi Litogat6kat. Olyan
tcirt6neti, kulturAlis 6s mtieml ki 6rt6kek talSlhat6k nagy szfunban ezen a

kis terr.ileten, amelyek kiilon vonzerSt jelentenek e vid6k szSrn|ra.

A kedvez6 telepiil6stort6neti adottsdgok r6v6n ugyanis a Dunakanyar
6s a krirnyez6 teri.ilet az cjsid5ktrll kezdve kriliinleges 6s kiemelkedci szere-
pet j6tszott a t6vo'labbi vid6kek 6let6ben is.

Legnagyobb jelent6s6gre m6gis a magyar tcirt6nelem 6vsz6zadaiban
emelkedett, hiszen a kdz6pkori Magyarorszdg szivlben fekridt 6s kezdet-
ben - jelent6s r6sze - $rp6d-hqz! kirrilyaink csalSdi birtoktenilete volt.
Az iillamalapit6s kordt6l kezdve jelentcis tcjrt6neti esem6nyek j6tsz6dtak le
ezen a teriileten. A r6gi Magyarorszdg fejedelmi, majd kir6lyi kozpontiai:
Obuda, Esztergom, Buda, Visegrrid nem magukban 6116 gazdasSgi, politikai
6s kultur6lis centrumok voltak. Az Sltaluk kozrezdrl tertileten eg6sz sor je-
lent6s teleptil6s virdgzott. Vdrak, kir6lyi kast'61yok, monostorok maradvA-
nyai tantiskodnak err6l 6s n6prink koz6pkori kultfr6j6r6l. Az eg6sz t6i trir-
t6nelmi levegrit iraszt magdb6l.

Ez a kis frizet a Dunakanyar egyik legszebb pontjrin fekv6 6s tort6nel-
mrinkben is jelent6s szerepet jdtszo D O M O S kiizs6ggel 6s ktjrnv6k6vel
ismerteti meg olvas6jdt. Elkalauzol a jelenben, a kdrny6k term6szeti sz6pl
s6geihez, de bemutatja a mrilt eml6keit 6s a hozzdiuk fiiz6d6 esem6nye-
ket is.

Kiviinjuk, hogy hasznos rititdrsa legyen Dcimds minden l5togat6j6nak.
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A. Duna iliimtisi ;{,ttiir6se

Terrn fisnetl*-fiildr ajzi adatok
A Duna foly6 nagv ,,U"-kanyarulat6ban, ahol az Eszlergom-Viseg-

r5"di-hegys6g 6s a- Borzsdny d61i nyflvdnyai (Szent Mih5ly-hegy) a legjob-
ban tisszeszoritjiik a folyam rnedret, alacsony folyamteraszon fekszik
Dcjmos kdzs6g. Krirny6k6n a Duna mindk6t oldalSn vdltozatos felszinii vul-
kdni eredet'i hegyek emelkednek. Geol6giai frirdsokb6l tudjuk, hogv 500-
1000 m6terrel a felszin alatt 100 mi11i6 evn6l idrisebb tiled6kes k6zetek fek-
szenek a m6lyben. Csak mintegy 18 mi11i6 6vvel ezel6tt zailott le az a ha-
talmas vulk6ni tev6kenys6g, melynek sor6n az uled6kes kSzetekre nagy
vastagsSgban vulk6ni kcjzetek teleptiltek. E vulk6ni tev6kenys6g sordn 16-
teges fe16pit6sfi vulkdni hegyek keletkeztek, rnelyek vSltakozva vulkdni
tiirmel6kb6l (gyakran h6znagysdgri sziklatombokb6l), ill. l6v6b61 6pi.il-
nek fel.

Ezt az egys6ges hegys6get az Os-Duna eredetileg nyugat feltjl kerr-ilte
meg. Amikor azonban a Dun6ntriii-kciz6phegys6g fokozatos kiemelked6se
eJzdrLa korfbbi ritj6t, a Duna r-ij medret keresett 6s ta15lt a vulkdni hegyek
kozott, keleti ir6nyban. Mivel pedig a vulk6ni hegyek lassf kiemelked6se
ezekutdn is tovdbb tartott (m6g ma is tart!), a folyam egyre mdi.yebbre
vdgta be magdt a hegyek koz6, - Ezzcl a folyamattal m,agyardzhat<ik a
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Duna mindk6t oldal6n j61 megfigyelhet6 egykori folyamteraszok, ill. a rai-
luE - gyakran nagy magassdgban is - megtat6lhat6 horda16k, kavics ie-
1en16te is.

A Domrjst d61r51 ovezS hegyek tehdt egyid6sek a Borzsonn;rel, ugyan-
annak a harmadkcri vulk6ni tev6kenys6gnek maradvdnyai, s csupdn a te-
scibb bevdg6dott Duna-vo1gy v6lasztja e1 cjket egym6stol.

Az eredetileg egyenletes felszinii andezit-fennsikot az 6vsz6zezrek fo-
lVaman patakvolgyek sohasdga (Sz6ke-forrds vcilgye, I{5rom-forrds vdlgye,
Lukacs 5rka, Kcives-patak volgye stb.) szabdalta ossze. Ennek koszrinhet5 a
hegys6g jelenlegi, volgy,ekke1, vizraosd,sokkal tarkitolt, tTsllst tos felszine.

A hegyekben ereCci forrdsok viz6t a Malom-pata.k 6s a Kcives-patak
gyiijti ossze 6s viszi a Dundba. A viz er6zi6s tev6kenys6ge, vaiamint a k6-
zetek v5ltakoz6 kem6nys6ge helyenk6nt festdi szurdolqok kialakul{s6hoz
vezetett (Rdm-szakad6k, Lukdcs 5r1<a).

A-hegyoldalakat brikkosok 6s gyertySnnal vegyes tdlgyerddk boritjdk.
Nagyobb brikktrscjk a magasabb fekv6sri 6szaki otaatat<on, kisebb (telepf-
tett) fenyvesek Kcirtv6lyes-pusztdn6l ta151hat6k. - cse.pad6kos id6ben a
domosi erd5kben sok gomba terem.

._Allatvil5ga koza-,phegys6geink6vel megegyz6, kisebb vadak (r6ka stb.)
rrellett gyakran tal6lkozhat a turista szarvassai, 5zzel, muflonnal, de vad-
diszn6val is.
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Diim{is 6s a Duna az Orctiigszikltlttil



-Diismiis tdrt6nete
Ez a kedvezri telepril6sfoldrajzi fekv6sii vid6k term6szetesen mdr a leg-

iisii:b idokt6i kezdve megteleped6sre csabilotta az embert.
Az emberi megtelepril6s legkoriibbi nyoma a kozs69 6szakkeleti r6sz6n

iincsics Mihaly ut-Szcjkeforrds 6tterem kozel6ben) az 5skorszakb6l is-
rle;:t. Az 1960-as 6vek elej6n egy r6nszarvasvaddszatta.l fogialkoz6 Ssemberi
irozcssdg telepuil6s6nek maradv6nyait tdrtdk fel itt a r6g6szek. A tobb mint
llarom m€ter vastagsAgu leltciltcjdes alatt lak6heiymaradvdny, tiizhelyek,
vaclid* 6s r6nszervascsontok, pattintott k6szerszdmok kerr,iltek e16. (T6r-
k6p: 12.)

Oskori fiilrtvdr s6,nca az Arpiiclvd,r alatt



A Duna-parton, a Koves--qat4B torkolata kdzel6ben el6kertilt r6zkori
(i. e. 2b00-t000). zsue6;i[o1t 6ioiitvnzas sir 6s a mellette trliilt koszerszim
i turtit"t r6zkori iaE6ifrik emi6ke. (Terkep: 1.)

A k6s6i bronzkorszaknak jelentSs eml6ke tal5lhat6
Luk6cs 6rka 6s Arp6dv6r kiizti teri.ileten. (T6rk6p: 15.)

Ez egy kb. 500X500 m6ter terjedelmii, szab6lytala-n
fdldv6r, imelynek j61 15that6 foidsdnca v6gig a meredek

a Rdm-szakad6k,

sokszog form6jf
hegyoldal sz6l6n

halad 6s hatalmas terr.iletet iilel kirrtil.
A fiildv6rat gyerty6nnal vegyes tolgyerdci bgtttja. A bels6 telilet6r6l

el6k6ifrIt-iijieilet{fiapian 
'a t{eir;'-bronzkoii ilrriaSiros k'ultrira n6pe mintegy

3000 6vvel ezei6tt 6pitette. - Az eredetileg magas s6ncot azota 1-3 m6ter
f-'dl++-#f 1--:-

nragassagura l(optatta az lclo.
"Ugy"anebbdi a korszakb6l t6bb nyiltszini (nem erijclitett) telep nyom6t

is ismJ.;tit a kirzs6g hat6r5b6l: Kortv6lyes:P!1s4.49.u1 (1;6'), I Kdves-patak
torkotatbnal (T.: 1.)?s a Duna-parti ,'!9f-en6k" dqkben (T': 10')---A 

fegkoranfi toOepit-et y^"t ifT[-6;m"*tmmAt maradtak r6nk. /r
I)una vonalAt - a r6inai birbdalorn Pannonia tartom6ny6nak hatSrft -
rionor 6pri1t, Arokkai, paldnkkal is meger:tlsitett 5rtornyok 6s er6diik l6nco-

iata v6dte a ttrtparton 1ak6 ",bari:6i'" n6pek tiimad6s.aival szemben.

A diimosi prrrls-parton'a Ktjves-paiak 6s a Malom-patak torkolatdn6l,

ill. a T6fen6k-diilttben 51lt ilyen 6rtcrony' (T': 1" l9-11:)
Krizuiiik " Kd;;;-p;tak melleti;t igs'g-Uen feltartak. A 11X11 ry6t9r

alapiertiletii, f m6ter ialvastags6gri tornyot vizg,q6rok ovezte. Teriileten

Vaientinianus cs6sz6r 6rmeit, romii ed6nyeket talSltak'
A Malom-patak melletti r6mai toroiry maradv6nyaira 6ptilt 16 a dil-

mosi r6v6llom6s kis 6Pt"ilete.
A rclmai birodalom buk6,sa utSn a n6pv6ndor15s.hu115-mai kovetkeztek'

maid 568-t61 a IX. szSzaC v6g6ig "'ururuk 
telepecltek meg vid6ktinkon' Az

#fiiffik"Jfi;;ik azok a bi'onzb6l teszriit dfsz^es veretek, ovdiszek 6s szij-

v6gek, valamint "t"t+"il"ylit, 
u-etyek az 61ta16nos iskola 6s a Malom-

natak koziitt r"trro''ulr-itlT"#"1.;'.i.:ialnOik"rtittek a Nemzeti iVlirzeumba 6s

'az esztergomi Balassa Mfzeumba'
A IX. szuzadbii;;gl"fia honfoglal6 magya|ok ltteni megteleped6-

s6r6l is vannak adataink, eml6keink'



Ddmiis a kciz6pkorban
X. B6la korond,zdsa

{A K6pes Krrinika miniatfrrija)

A Dunakanyar 6ltal k<inil<iielt erdcis hegyvidek - mint mdr emlitet-
trik - a honfoglaldst6l kezdve a fejedelmek, majd Arpad-h6zi kir6lvaink
csalfdi birtokterr.ilete volt. Ezen a hatalmas erd6birtokon, melyet a k6z6p-
kcrban egys6gesen ,,Pi1is-erd6"-nek neveztek, tcibb kird.lyi vaddszkast6ly,
palota l6tez6s6rtil tudunk. Az elmrilt 6vek r6g6szeti-tort6neti kutatdsaib6l
tudjuk azt is, hogy kcizcittt-ik kiemelkedS szerepet iiltszott a diirniisi kirr{lyi
palota, mely a XI. szdzadban kir6lyaink kedvelt tart6zkoddsl helye 6s fon-
tos birtokkozpontja volt.

ElsS kcjzvetett adatunk a XIV. szdzadi K6pes Krrinikdban maradt fenn
erc61 az idcjr'51. Az 1063. 6v esemenyein6l ugyanis a kdvetkezSk olvashatok:
,,. . . A j6mbor (L) B6la kirdly ezuI|n betcjltve ur"alkoddsdnak harmadik
evet, kir6iyi j6sziig6n, Dtimiisiin osszezizodott beom16 tr6njiin; teste gv6-
gyithatatian betegs6gbe esett... f6lholtan vittek a Kanizsva patakidhoz;
oLL tivozott el e vilSgbirl." B61a kiriily ekkor egy vdrhat6 n6met tdmadds
visszaveresere k6sztilcidve tar.tott itt orsziiggyfil6st. A nvugati hat6rok fel6
felvonul6 csapatai ut6n vitt6k Drjmosr6l sebestilten, amikor meghalt.



Killmiin kir:i,ly
6s .A.Irnos herceg
hib6kfil6se Btill:i:ii, r

utrlnros lrt:rrr3 vad;iurria
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I.BELA

VARGHA GYULA

116noml6s

Ddmiisi erdS vadait vadS,szva,
B61a kir6ly b6rcek magas6t mdssza;
udvara odalent elmaradt t6le,
csak G6za fiSval l6p a te,t5re.

Meg6ll a magas erdei tiszt6son,
j6 hely az, onn6t hogy messze 16sson.
Kit6rul a t6j. M61yen alatta
felcsillan a Duna sz6les szalagja.

Sasszeme villan, nekitiiz nyugatnak:
,,R6g nem dreztem magam ily nyugodtnak;
v6gre naporn szdllt f6nyes delel5re,
sok baj utdn b6tran n6zek e16re.

Csak te ne volnal, fiam. il;' cstiggedl,
r.ill5, nem kalap6cs: ha nem u"tsz, titnek.
Oromet rosszban 6n seln tai51tam,
de balmily uoi'sban balr'rn megallt:im.

Bajnoki szably6m sosem 6rte szennyfolt,
lengyel bujdosS,som dicstelen nem volt;
Itthorr a cs6szdr dolyf6t tonkrevertem,
v6rtes hada elhullt, v6rbe ]reverten.

S mi volt a hAla? KirAlyi bdty6m
koronSt ig6rt, s gyilkot fent gy5.v6n.
Korona vagy kard? . . . Itt a val6 vdlasz^
eny6m mindkettS, s terdd sz|ll az."

Hallgatja G6za szomcnian atyjft,
s kcinny fulja vegig btis ibrizatjSt:
,,Biineinket, apfm, Isten bocs6ssa;
rigy b6nt nagyb6tydm v6res buk6sa.

Eln6zhetik-6 ezt az ha'ualmi?
Jobb tiirni a ro,sszab, mint rnegtorolni.
Fi6t, Salamont, Isten foilcenette, -hogy 16pnek valaha tr6nra helYet'Le?"

S<it6t d.rny rebben B61a szem6be, -de im, egy harcos toppan e16be.
Nyugaii gyepuk haciisp6nja kiildi,
arc6n a siets6g izgalma til ki.

11
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Es sz5l lihegve: ,,Ilram, kir,dlYom,
tengernyi n6met gyiil a hat6ron;
danddrra danddr, nincs v6ge-hossza'
Ott van a csdszdr, Salamont hozza.

Kurtj6t a kir5.ly sietve kaPja,
s teli tr.id5vel megharsogatja.
,,Gyorsan a vcilgynek, nyiiri palotfmba!
Ki a h6s, ki a hr-i? Hadd veszem sz6mba!"

H,ar:agos hangokt6l a palota zrtg m{t,
mintlolgy, a viharkran, egy bajnok r-igy 6ll,
zsivajos zajban rnijlnak a percek. . .

Padidson paik:in;' vagy eg6r Perceg?

Cit "{il a magas tr6n. Mennvezet'6n-ii
liet angyai mosolyog, mennyei 6nil,
triin kcjrr-il, kcirben, isp6nck, b5nok,
13iia kir51y bStor bajnokai 611nak.

Jci a kir51y fr, s a tr6nrr iel15P,
biiszke on6,rzet dagasztja mell6t:
,,Vit6zek, a magyar vagy gyoz, vagy elvesz,
de semmi cs6szdr szolgaia nem lesz!"

L6ng csap a szr5t61, i'6zL5ng a szemeklle.
De a k6t angyal mintha remegne.
Tr6nrnennyezet indut. ,,Nagy Isten!" ,,Jaj, jajl"
A kir6lyra omlik szornyil robajial.

Romok kozL - holtan vagy csak al6lva?
v6re's fej6vel ott fekszik B61a.
Fia zokogva rjleli a bestet:

,,Oh, hogy igy kellett iiitnom elested?"

,,Istenit6let . . ." Sok isp6n morrncg.
ije osszemosolyog Petr6d, Bik6cs, Szoinok,
s Petr6d odasrig, meglokve Bilc6csot:

,,Ugy6, r.igyesen dolgoztak az 6csok?"

12
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Domos nev6nek 6s az rtt 611o kir6lyi palotfnak legkordbbi irott eml6-

k6t I. (Szent) LAsz16 hirdlvnak egy 900 6vvel ezelcjlt, 1079-ben kelt oklevele

i'rizte meg. Ebben az ezzlend6ben L6szl6 kirSlv a n6metek elleni hadifratra
kdszrilSdve Domoson tart6zkodott, ahol Gr-rden kir6lyi serviens egy birlok
adcmdnyozfs6val kapcsolatban kereste tjt fe1. Az okirat szerint: ,,... a ki-
liily ebben rz u-gyben szal:ad rendelkezSst enged6lvezett a dtimiisi kfriSban
(.,in curia l}misiensi"), amikor t6lidciben a n6metek megsemmisitds6re k6-
szilt. . ."

E lesrnsihl'r friinmaradt ir6.sos em16k alapi6n uinnepli Domos kozs6g_ r,b-

19?9-ben 900 eves fenndllSs, t. Domos nev6nek eredet6r6l tribbf6le e1k6p-

zel6s alakult ki. lrlvelv6szeink velemenye szerint valoszinfileg egy Dimis--
DiLmus szem.5Lyn6vJ:r51 keletkezett, mag;rar n6vac15,ssal, amely a 169i magyal:

Dimiter, I)emeter, Domotor szem6iyn6vnek a ltecdzo alakja leheteli. Leg-

korAbbi irott alakjai: Dimis, Demes, Durmis, Demus.

A XI. sze.za.rJ v6ge t,fj5.n a korabbi kii:al",i palota trercegi tuia.jdonba

kerrilt.
A XII. szSzad elei6n ism6t ielent6s, maid tragikus esem6nyek szinhe-

iye lett Domos. (i1r.-,r.795 K6jm6n kirSlyunk fiv6re, Aln-ros herceg, a ko-

r6bbi kir6lyi kast6ly meilett pr6po-"ts6got 6s k6ptalant alapitott 110?-ben'

Az alapitds 6s felszentel6s k<irr"ilm6nyeit r6szlete.sen elbesz615 K6pes Kr6-
nika miiriS,tora az esem6nyeket i<Spekben is megiirokitette: ,,...[ herceg

ezut6n l)onaoson monostort 6pitett, meghivta a kir6lvt, joiron el a felszen-

'Leiesre. Ugy is tort5nt. Szu.t5n,a palotalreliek megv6doltiik a herceget: ke-

lencSt k6szit, hogy megolie a kiriivt a monostor 6piilet6ben' A kir61v ha-

ragra gyillt 6s el akarta tit fogni. c1t a fStisztelend6 nrispokok 6s mas der6k
f6ernh.r"ck 1r'rJf.6k lnrv oz 1'rr6ic16rr 6. tsak a herceg ellens63ci trlnltdk ki
IVFfIIU\

- kozben'i,{rtak 6rte a kirdlyn6l 6s dssze'odkitett6k 5ket."

A kirdly ezutSn - nem bizva mfl Almos hercegben - szabadon en-
geclte 6t, de kis6rdket adott melle, amil;,-.r' vad6szat,t:... indult ,r BakonVba"

A herceg s6lyma Cs6r mellett varir'it foqctt. A k6t madfr ktizctelm6ben A1-

mos sajAt sorsdt l6tva. megk6rdezte kis6r6it: ,,... Mi lenn.e. ha a varju
rnegeskridne a srit.r'omnak. nem kir:og tobb6, ha elbocs6tia?" A kis6rfik je-

ientett6k e szavaka-t a. kir6.ly,nak, Almos pedig megszokve t51uk Passauba

futott a n6rnet cs:aszf*hoz -, se.qits6g6rt brityia ellen.

,,".. a"z ur 1113-ih 6v6ben a cg1sz6r hatalmas sereget mozgiisitott A1-

rnos herceq 6i.dek6ben 6s Magyarcrsz,i:g hatir6r:a jott, hogy t{rgvaljon a

kir61lyal 6s l:r6k6t szerezzen kozliikl ez meg is t6r1,5nt ...',) - irja tovSbb a

icr6nik6s" A b5kekot6-qt. kovet5ei-r a" kiriily m5gis elfogatta a herceget es fiit
6s megvakitt:rtta 5ket; azt is meghagtrta, ho{y a-!iqded 861{t tecl'^ek mag-

talann6.. De aki megvlkitotta, f61t Istentcil 6s;'r ki rlil-1ri nem kiha16s6t61: ku-
l;'akiilykot tett magtalannd, annak her6it vitte a kir6lynak'

14



-Almos 6s Bdla

megvakit6sa

CSANADI IMRE

Alruios herceg ffisegvakfttatdsa

Kirdlyi sz6kben, pfpos l{61mdn,
gonosz tiirsakkal gonoszt fund6l 5m:
szem6t kitolatni nem retteg
atyjafi6nak, Almos hercegiek"

,irmos ur, talpig viddm piroslran.
hanyatt, k6szikl5n, karcsfn, hosszan.
Ugy fekszik, oiyan engedeimes. *-
SllithatnS-nk: rossz v6ge nem le;2.
DehSt pribek ril hasdra, keztire, --
jobban tekintve: f6miik fene t5re.
Szeg6ny Almos, utolszor i1;that
vir69fej ekk6-zsugorodoit f jrket,
aranyio ege,t nemkril6n.l:err, _-
maradv6n mintegy sot6t verernben.

Liim, mire indit a,z irigvs,5g:
megvakittatja b6ty clnncin occs6'l !

mi tobb, kisded fi5t is annak, -trogy kiher61j5k, rendel6 r"rgyancsak I

,,Apr5, Artatlan ! kivetve szlkl5ra,
vakon. c,iupaszon. fdtumat vfria.
Testi ruhrkent, fcjebe ragadva.
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f6I-Pirosalma: hercegi saPka.
f,agYitnat az Ur kovi-sziveket:
k6sse1 prib6k mony,6sz ink6bb ebet,
bizonyi6gk6ppen K61mAn azt szeml6lje,
hagYatik b6k6n kis B6la her6je.

Te Deum . ,. Teh6t sz6ledjen a bdnat:
nem szakad magva m6g Arpdd-Hfzdnak!

. . . Almos herceget pedig Domirsre vitt6k a saj5t monostorSba."
fatnra., kir61y t?sOUU, J*ikot hai415t erez"te kiizeledni, - nogX fiSnak

biztositsa a tr6nt - elki.ildte Both fia Benedeket Ddmosle, fogja el 6s olje
meg a herceget, ne ilrijkolhessen ha15la eset6n'

A diirniisi kiptalan
tagjai megv6dik
Almos herceget

Hallgassuk tov6bb a kr6nik6st:
,,... Amikor azt|n Benedek oda6rt, a herceg a monostor eltjtt tilt 6s si-

ratta f6jdalm6t. Mikor meghallotta a lovasok siet5 kozeled6s6t, megerezte
lelk6ben, hogy veszedelem fenyegeti 6s bevitette mag6t a monostorba 6s

kez6vel megfogta 3z"6z Szent Margit olt6ri|, hogy Isten 6s a szentek tisz-
te1et6b5i ne mer6szelj6k elvonszolni onnan. De Benedek r6tette szents6g-
trir<j kez6t 6s er6szakosau elvonszolta az olt6rt61, melyet tartott. Kozben a
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herceg kez6rcjl lehorzsolodott a brjr 6s az oltdrt v6r szennyezte meg. A pa-
pok vigydztak az egyh6z ajtajdban 6s el akartak fogni: o azonban megne-
:zelte ezt, diihos szivvel kiment, ahogyan tudott_ 6s amikor elv6gtatott, Pi-
iis erdej6ben leesett a 1616I, nyakS.t szegte 6s meghalt. Kuty6i kcivett6k,
azok faltdk fel husdt es csontjait."

,,Fi6t 8616t pedig a fSemberek Magyarorsz5gon (P6csv6radon) tartot-
t6k, de titkon, a kir61y dtihe miatt."

Kcinyves Kiilm6n fia, II. Istv6n kir611r k6s6bb, - mivel cjrokose nem
volt - a megvakitott 8616t tette meg utoddul (1131-1141). Az 5 uralko-
d6sa alatt, Saui pr6post idej6ben fejezridott be a pr6posts6g 6pft6se, melyet
azuLAn.II. (Vak) Bela kirdly 1138-ban gazdag adom6nyokkal lAtot,t el. Az
Az adomanyozas 1en'1ct hosszu. pergamenre irt kirdlyi okmany orcikitetbe
rneq az ut6kor szAmSra. Ennek'oevezei5 r6sz6b51 511jon itt nehAny sor:

&-n * *f;.;:""r*r* e*, , *d" $k* L*,,o*
" w C*k . f,-;4* ; *t ,..d*,- t -* /q.&. flI .a+* ;f* f$*
..4.& ',.a€ 5"e'{4; '* lb t, F s *.6 * &4- .*r-.i

Ileszlet az aclcmfnyler:eibfl (11;tl-l3?9)

,,. . . A mi urunk J6zus Krisztusnak az uralkodasa alatt, megpedig di-
csSseges megtestesril6se 1138. esztendejeben... anrikor a ioemlekezelti .\l-
mos hercegnek a fia: a fels6ges 6s gy5zedelmes iI. B61a kirdly uralkodott a
Legyelmes kir6lyn6val: IlonAval egyritt, uralkoddsr,rknak a hetedik 6v6-
ben . . . ugyanazon kegyes B61a kir5ly, a nemkev6sbe kegyes Ilona kirdly-
n6val, a fent nevezett nemesekkel es tribb puspdkdkkel 6s isp6nnal, valamint
orsz6ga sok e15ke1<js6g6vel elcirelSt6 m6don es nagy hozzS6rt6ssel - bellii
es kivul egyardnt _- elrendezte a dcimcisi egyhdz dolgAt; mivel atvia, (a
r"iszteletrem6lt6) eml6kezetii Almos herceg a mi urunknak: J6zus Krisztus-
nak a dics6s6g6re - Szent Margit sz'62 6s v6rtanrj nevezete alatt - felepi-
lette ugyan, azonban - minthogy j6sz6nd6k6nak a megval6sitdsdt sok aka-
d61y lehetetlenne tette, akarata el1en6re rendezetlen dllapotban hagyta
hdtla.

Ezek teh6t azok a-szolga-h6zn6pek, akiket AImos herceg adom6nyozott
az ci nagyon kedvelt dcjmrjsi egyhiizanak, hogy a benne 6iiel 6s nappal szol-
g6i6 kanonokoknak a mindennapi 61e1met biztositsdk: . . ."

Ezek ut6n az adomAnyle,zel g5 falut, 1332 szolgdt (nev szerint), 138 szri-
i5t, rdgi mesters6geket, ttlmekeket, foldrajzi neveket stb. sorol fel, s ezzel
Ai'pad-kori tciltcnelmr,ink 6s gilzdas;igtdrt6netrink egyik igen fontos for-
f ;ifia.
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A pr6posis6g szolg5ltat5 n6pei kozott tal5luntri: keny6rsrit5ket, szakS-
csokat, esztergdlyosokat, harangoz6kat, palackk6szit6ket, m6h6szeket, 1ov5-
szokat, solym6szokat, 6csokat.

Drimciscin keny6rsr.it6 n6v szerint: Cigu; harangoz6k: Indi, Hurnete,
Huruat, Bene, S..di 6s Wetikin; 6cs: Simon; ezeken kiviil ,,... Diirnciscin
van egy ek6nyi fcjld hSrom szdnt6vetS h6zn6ppe1."

L6ssunk egy p6id6t arra is, milyen szolg6l'r,at6sokkal tarboztak egyesek:
a Duna-trilparti Helemba halSszai (sz6m 6s n6v szerint 33 f6) is a domosi
pr6postsdgnak ad6zott az ok1ev61 szerint: ,,... A hal6sz6hely pedig az trpoiv
fo1y6n van, tudniillik Damdst6l a B6la-patakig; 6s azon felu1 a Dun6n sza-
badon ott haiSszhatnak, ahol csak akarnak. Ezek a halSszok folditikkei 5s

nagy erdejrikkel, valamint az Ipoly foly6n 1ev6, elcii:b emlftett tanvAval
egytitt adattak. Adniuk ke1l pedig minden szerd.4n, p6nteken 6s szcmbaton
30-30 halat, a nagybojt idej6n viszont minden nap 30 halat ktjtelesek szol-
galtatni. A halaknak a m6rt6ke pedig n6gy teny6r. UlqE_ " ha15:zok peiiiS

- arra, hogy e szolg6ltat6sukat nem teljesitik, semmif6le mentsdget nem
hozhatnak fGI, mert - ha a halSszszerencse cserben hagyja 5ket, az el5itt
sziimri halat meg kell vennirik, 6s igy keIl teljesiteniiik kotelezetts6gr-itrret."

A tdbbi szofuan6p - a- maga szakmajS.ban - hasonl6 el6ir6sok szerint
aCtizott. . .

A tatfrj|rfus idej6n (1242) a monostort val6sziniileg fel€gett6k, de csak-
hamar rij jA6ptilhetett.

Fr6fbstjainak, akik gyakran fontos szerepet..jdtgSotta.{ a vid6k 6let5-
ben, eg6sz sor6t ismerlrit< Lozeptori oktreveleinkb6l. Kiemelkedik kozuhik a

cr.Jrrai nemz,ets6gbSl"szirtmaz6 Fr-ilop, aki 1246-ban IV. B61a kir61y {eles'i-
g6,nek, Mdria kirdlyn$nGk volt kancelldrja.o- 

Sbt nevti prefos{iat l2gg-ban a ze-beg6nyi apftsag Szob melleiti bir-
tok6nak peres ugy6vel kapcsolatbal emlitik'

A dornosi pi6posts6g-egy,ittal hiieles hely is Lehetett. Ez azi jelentette,

trogy t<rit"ttf61e peies vJgy;gyqo jogi ')gveket if:1.'..11 is foglaihatrak' 6s a'z

;tfi;* foglaltahat az okliatif fuggesztelt pecsetjiikkel er5sfthett6k meg,

M6,rten pr6post pecs6tie f347-bdl A pr6posts6g nagypecs6tje. XIV. sz.
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igazolhatt6k. Erre utal egyr6szt az a t6ny, hogv pr6postjai 6s kanonokiai
gyakran vettek r6szt ilyen iigyek intdz6s6ben. de egy okiev6len fennmaradt
a pr6postsdg rragyobbik pecsdtj6nck lenyomata is. A pecs6ten a pr6posts6g
v6d6szentj6nek, Szent Margitnak alakia 15that6, kortilotte latin felirat:
S(igillum) Capituli ecclesie Demesien(sis) maius : a domijsi egyhiz kdpta-
lanj6nak nagy pecs6tje.

1295-ben VIII. Bonifdc pdpa az egyhdzi fegyelem meg'1azul6sa miatt a
domosi pr6posts6got az esztergomi 6rsek fehigyelete al6 rendelte.

Egy 1298-ban kelt okiev6lb6l tudjuk, hogy a Duniinak az lpoly torko-
lata 6s LeustAch t kozti r6sz6n a vizahalAszat joga is a pr6posts6g6 volt

1321. december B-5n a fellSzadt visegrddi vd,rdrs6g tAmadiisa utdn --rnely vdratlan szerencs6tlens6gk6nt szakadt Dcjmosre - ,,tellesen elpusz-
Lt-tlt 6s lakhatatlann6 v61t" a monostor.

_ vakisziniileg ekkor s6nilhetett meg az 1138. 6vi adomdnyievdl is, ame-
iye1. Kdroly ll,6bert kir61y 1329-ben visegrddon rljitt:tott meg MArton pr6*
posL k6r6s6re.

Ez id6ben felmerr-iif az a gondolat, hogy az elpusztitott dornosi l;dpta-
,ant egyeslis6k az 6bud:ilvai 6s Domoson a tovdbbiakban csak egy }<Apldr
maraCjon. A k6pta)an lL:.rrban megSrizte onillosigdt. XIV. szdzrrii prr-
postjai kozril tcjbbet ismeri"ink. i{imelyjkrik kiv5.16, tud6s ember vo1t, akik
hamarosan ma.gasabb pozici6ba keniltek. Itirlsok nev6t 6s em16k6t erSszakos
tetteik miatt drokitettek r-neg rLiEi oklevelek. - A fent mdr emiitett M,6rton
or6post ellen p61d5ul 1Sri,-ber: \r1. Keiemen p6pa vizsgSlatot rendelt el er6-
:zakos tetteinek kivizsgiiias6ra. Nevezettr'ol tol:tr regi okminy megemleltr-
zik. Ezekl:61 tudjuk, hoey 1329 5s 13f,7 kozdii toltotte be a dcjmrisi pr6posti
lisz'ret. Egy 1347-ben keiL okler*lrn t:ediq fcnnma:'adt i\iarton pr6post pe-
tsetje is, am-olvrn - a rr'ptrlanil:,.2 hascnl,lan -- Sz:..rt L4ergit a'hkia 161-
trat6. fFelirata: S(igillum) hiartini, preposili ecclesie Dymisiensis - a do-
mrisi egyhdz pr5postj 6nak, 1\46rtonnak p-^cse lj e. l

A XiV-XV. sz|zad forduldj6n e7tT,bszio nevii prl:post szint6n er6lyes
ember lehetett. Rola egy Zsigmond kira.l'; iltal errendelt vizsgdia.t aiqtii tu-
cl6sitanak. Ezekb6l megtudhatjuk, hogy a vizsS6latra a Visegr6d melletti
Szent AndrAs monostor apdtjdnak panaszfra kertilt sor. A pana zra pedig
egy fjabb er6szakoskod6s adott okot: 1398 au.guszttts6ban Erd6telki Kun
J6nos, az esztergomi 6rsek vaddsza, va.lamint Sz6kely Jdnos 6s Voros P6ter
famiiidrisok, a pr6posts6g e.gy }lensih.nus nevri jobb6gydval, I-{szlo domdsi
pr6post megbizis6b6l a nyilt orszdgfton megtdmadtdk Ldszl6 viseqricii
apftot, amint egyik sajrit (Pilis-)maroti jobbdgy6t br.intet6s c51jfb61 ./iseg-
r'6dra akarta vitetni. A csetepat6 sordn a dcjmosi pr6post emberei az apit-
nak hfrom eztistpohar6t 6s kilenc kanal6t vitt6k el - a jobbdg^gyal egrritt,
u kocsin v6dekezo kapldni6t Egyed testleri megvei'tek. szolgiiit 95'a1 iz-
t6k, s egyiket a fej6n halflosan megsebezt€k. A panasztev5 szerint ,,. . . ha
el nem szaladnak, mindnydjukat megtilik." - A vizsgiilat eredm6ny6t neri:r
ismerjr.ik, de vai6sziniiieg kem6ny it6letet hozhattak. Tal5n enre tltal
IX. BonifSc pSp6nak egy 1402. december 17-6n kelt leve1e, melybren m:g-
engedi., hogy Ldszt6 domosi pr6postot gy6ntat6ja 61ta15nos feloldoz6sban
r6szesitse. L1szl6 pr6postot - talSn mert Somogy megyei nemes embei
volt - ut6bb Ny6ri falu templom6ban temettek el. Vortjs m6rv6nyb6l fa"-

ragott sirkciv6nek tored6ke ma a tengddi katclikus templomban l5that6.
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Dcimos XY. szlzadi pr6postjai kozul Rozgon5'i P6tert emlitjtik m6g
meg, akib61 k6s5bb veszpr6mi p1ispdit lett. Ez id5 tdjt Zsigmond kir'6'ly is
rneglorduit Domostjn. Amikor azonban 15tta, hogy a kAptalanban a fegye-
lem ism6t meglazult, k6r,e1m6r:e IV. Jeno pdplvai eltrjr<iltette a domiili n16_-
postsdgot 6s az ,61ta1a 1432-ben Siendban megismert 6s megkedvelt, Olajffk
hegyex;t nevezett (,,Olivet6n") Benedek-rendi szerzetesek ap6ts[g6v6 ala-
kittitta (1433-7445). Az olivetdn szerzetesek el is foglalt6k Diimiist. Koz-
tiszteletben 6116 apftjuk Bernardo Filipponi is itt halt meg. Sirhelye va16-

sdgos zardndokhely lett ezekben az 6vekben. A szerzetesek 1446-ban m6gis
lemondtak ap,{tsAgukr6l 6s elkoltciziek Domcisr5l.

A megiiresedett ap6ts6g sors6r6l hamarosan dontott az otszSgos-Ta-
rdcs: ism6i prSposts6gga atakitottAk 5t, 6l6re pedig Hunyadi J6nos kor-
m6nyz6 "gyit 

t*arrelt ember6t, Hossztiaszai Bothos Istv6n esztergomi kano-

"o[o't, 
t<liityi kancell6rt, szenttamf:si pr6po*stot nevezt6k ki pr6postnak.

Az arsiagcs Tan6cs rendelkez,es6vel egyidejrileg R6m'{bsn is dijnt6s
szr.iletett a domrjsi pr6posts6g ugy6ben, 6s ez az orszAggyiil6s el5tti vit6ra,
rnajd a p6p6val szembeni e116ns#gti16sre vezetett. Az tirrtent ugyanis, hogv

u *"g,i.iifi apa,tsegot IV. Jen5 p{pa 1446. augusztus_f-en P5los rendi per-
jeisefge alakiiotta."Ennek 616re peaig,egy 6v_mrilva V. Mikl6s p6pa Kapusi
batirit"ot, a p6los rend r6mai f5 rigyviv6j6t, a Szent P6ter-bazilika pSpai ma-
gyar gy6"tlt6j6t nevezte ki (1a27. november 25.). Amikor "azut1n Kapusi
Befi"i 

"f 
akaria foglalni dornosi perjels6get, m5r itt !".l4Jt* Bothos Istv6nt,

"" 
Or."ago, Tan{cs"51ta1 kinevezett pr6postot. Kapr-rsi kikozositSssel fenye-

guti" -"E Bothost, 6t viszont az OrszA.gos Tandcs sz6litotta fel' hogy ,,. ' ' d

ir.iti ," 8^ds6g6val ellenkez6 kineveztet6s6vel hagyjon fel". A felh6boro-
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dds.akkora volt, h_ogy az igyet Hunyadi az orszlggyiil6s et6 utalta. Mivel
po.9iq 

"? 
glgzriggyiil_65 is_g pagy3r kir6Jyi,kegvriri IG s6retm6t ldtta'a p6pa

int6zked6seben; 1450-51-ben Hunyadi Jen;; korminyz6, majd ^, oi"i^f
rendjei is tiltakozrisukat nyrijtottAk be a pd.p6ndl. v6Aiil'is Bbthos Istv6f;
megmaradt pr6posti sz6k6ben, Kapusi B6llniot pedig tcesouu m6s javada-
lommal krirp6toitrik.

Ett6I kezdve az,esztergomi 6rs,ek jog,hat6sdga alatt 6rit a diimiisi pr6-
postsiig 15!1-ig, amikor vI. sdndor pdpa a nyitrai piispriks6ghez csatoltl, s
az egyesit6,sr6l s2616 okm6nyt 1503. okt6b,er B-dn III. Pius papa is m,eger6-
sitette. Ezek utiin a nyitrai prispdkcik lettek egyrittal dorn6si-pr6postJk is.

4 pr6postsiig diszes 6pr.ileteit m6r 1526-ban, Buda elfoglald.sa-utiin fel-
6gethette a torok. v6gleges pusztuid.sa visegrdd 6s Esztergom elfoglaliisa
(1543) utrin kovetkezhetett be.

lVlagrit a falut azonban - amely a Malom-patak mellett, ill. a pr6post-
s6g ktirtil (a mai ,,Fels5-falu"-dril6 hely6n) terr.ilt €l -, a tcjrrjk korban is
laktdk.

A h6doltsrlg alatt 1560-ban m6g a nyitrai prispiiknek is addzott. Az
1570. 6vi torok ad6<isszeirds szerint: ,,. . . Dimis falu nincs a defterben.,, A
defterdiir n6v szerint ilsszeirta a falu adoz6 lak6it: ,,... Cseris M6tyris; Cse
J6nos, fia Andriis; Selem Jakab; Hdni (?); Jakab, fia Imre; Ldzdr Duszlicsa,
fia Albert; T6t Mrite; T6t Ldszl6; T6t Istvdn, fia Jilnos; Turincs Benedek:
rnAsik T6t Istviin; T6t Addm.

hSzak szdma:5
kapu: 9

a jovedelem: 3300 (akcse)

Buza: 100 kejl
kevert: 100 kejl
erdS- 6s legel6haszndiati ad6
m'6hkas-tized
sert6s ad6
gyrimdlcs tized
iit kincstAri 16tr61 jtrvedelem
birsilgp6nz, meny,asszony- 6s
rossz malom, Ali birtokriban

450
1200 penz
600 penz
180

B6
30

204
500

hord6ad6 50
_tt

A 15 6ves hdborri idej6n elpusztulhatott Dtimtis is, mert 1615-ben a
pusztult helyek kriz<itt szerepel. 1647-ben mdr isrn6t-krkj5k.

A torcik kitiz6se utdn, 1696-ban ot telkes jobbSgy 6s tiz zsell6r lakia.
1?02-ben I. Lip6t kirdly rendelet6re a meger6sitett pr6postsdg 6piile-

teit 6s mind Visegr6d stb. v6rakat felrobbantottdk.
A r6gi hires 6priletnek ekkor m6r csak romjai 6llnak. Az egykoni le-

irSs szerintazonban: ,,...2 most is 15that6 romok bizonyitjdk, hogy azt ki-
rrliyi bcikeztis6ggei 6pittette Almos herceg, Vak B61a kir6ly atyja".

A XVIII. sz|zad elej6n a falu rij templomdt a romok mellett 6pitett6k
fel. Magukat a hasznal,hatatlan romokat azonban a lakoss6g 6pitkez6sekhez
kezdte sz6thordani. A maradviinyok sorsdt v6gil az rij plebaniatemplom
6pi6se pecs6telte meg: 17BB-1744 kozd.tt gr6f Erdddy Aaam nyitrai ptis_
piik, domrisi pr6po,st a r6gi rornok kriveibril 6pitteti fel barokk itilusbin a
krizs6g mai templom6t.

A tciriik kor ut6n rijratelepr.iki Dornos rakoi - a r6gi anyakdnyvek ta-
ndsdga szerint * ttilnyom6 tribbsegben magyarok voltakl sziimuk 1zB2-ben
meg csak 293 f"o.
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