Pozsonypüspöki rövid történelme
Pozsonypüspöki 1972. január 1-ig önálló mezőváros volt,
ekkor csatolták Szlovákia fővárosához. Azóta Pozsony II-es
körzete, a szlovák főváros legnagyobb és egyik leggyorsabban
fejlődő városrésze. Katasztrális területe 42,5 km², lakosainak
száma 22 -23 ezer fő.
Pozsonypüspöki a Csallóköz legnyugatibb, Pozsony
legdélkeletibb pontján terül el, átlagosan 130 méter tengerszint
feletti magasságban, a Föld 48,07 északi szélességi és 17,12 keleti
hosszúsági fokán.
Pozsonypüspöki címere és zászlaja

A Duna a történelem kezdete óta útjelzője és társa a folyása mentén
letelepedetteknek.
Embereket és tájakat köt össze, amint áradó vagy nyugodtan
hömpölygő vize elér a forrástól a tengerig. A folyam középső szakasza az
idők során egy sajátos szigetet metszett ki a tájból, Európa legnagyobb
szárazföldi szigetét, a mintegy 100 km hosszú és 20—35 km széles
Csallóközt.
A nagy folyó az évezredek során többször változtatta a medrét, fő- és
mellékágai számtalanszor találtak maguknak új útirányt, ám egy dolog
mégsem változott az utolsó kétezer év során: ahogy régen, napjainkban is a
Duna képezi Pozsonypüspöki déli—délnyugati kataszteri területének
határát.

A múlt történéseinek leghívebb őrzője a föld mélye, az egyes korok legbeszédesebb krónikásai a
fellelt tárgyak, a megmunkált kövek és a régi építmények maradványai. A történelmi kutatás
szempontjából a tárgyi emlékekhez társulnak a fennmaradt krónikák, a régmúltban lejegyzett írott
dokumentumok és a szellemi hagyományok.
Ezeknek köszönhetően tudhatjuk meg mi is, hogy Pozsonypüspöki és környéke az elmúlt két
évezred során folyamatosan lakott volt.
A pozsonypüspökiek szerencsés helyzetben vannak, mert városuk neves szülötte, a nemzetközi
rangú történész, Dr. Püspöki Nagy Péter még 1968-ban kiadta a „Püspöki mezőváros története” c.
magyar, illetve 1969-ben a Podunajské Biskupice című szlovák nyelvű helytörténeti monográfiát
Pozsonypüspöki történelméről. Ennél átfogóbb és alaposabb múltfeldolgzással kevés város dicsekedhet.
A későbbiek során Dr. Püspöki Nagy Péter még számos szakpublikációban ismertette további
kutatásainak eredményeit. Jelen összefoglalónkban a város rövid történelmét nagyrészt az ő munkái és
eredményei alapján s további 12 kiadvány adataiból építkezve ismertetjük.
A Csallóköz i.e. 6-tól bizonyítottan a Római Birodalom része volt. A
Limes Romanus északi határát Közép-Európában a Duna fő ága képezte. Az
impérium pontos meghatározása okán azonban számításba kell vennünk,
hogy a Duna mai medre (Pozsony és Medve között a Rába torkolatáig) nem
azonos az 1000-2000 évvel ezelőtti állapotokkal. A folyómeder
szabályozatlansága az éves áradások után azt eredményezte, hogy a nagy
folyó nem mindig tért vissza eredeti medrébe, hanem sokszor százméterekkel
is változtatta a folyásirányt, számos új medret hozva létre.
Ám ennél is érdekesebb, mégis kevesek által ismert tény, hogy a 18.
századig – az esési szögek miatt – a mai Kis-Duna képezte a Duna fő ágát,
annak medrében hömpölygött a több víz.
Ezer évvel ezelőtt a Duna fő ága Pozsonyban még a mai Grössling utca és Malomárok (Mlynské nivy) utca helyén folyt
Vereknye irányába, onnan a mai Kis-Duna medrében egészen Gútáig, ahol a Vággal egyesülve északról ölelte Komárom
város (a 10. században alapították) és a neves római város, Brigetio (Komárom—Ószőny—Izsa) területét, majd Celemantio
(Virt) magasságában ömlött bele a Rába folyó.

Püspöki Nagy Péter vízrajza talán meghökkenti az olvasót, de hogy így volt, azt a Csallóköz felszínének mai dőlési
szöge is egyértelműen bizonyítja, hiszen a Csallóköz természetes lejtése nyugatról keleti irányba, illetve délről északi irányba
egyértelműen kimutatható: Komárom tengerszint feletti magassága 16 méterrel kevesebb mint Pozsonyé, a déli—északi
lejtésnek köszönhetően pedig a Kis-Duna térsége 4-5 méterrel fekszik alacsonyabban mint a Nagy-Duna mente. Ez így volt a
középkorban is, sőt egészen a bős-nagymarosi vízlépcső megépítéséig. Emiatt a lejtés miatt a Duna mellékágai Somorja és
Bős irányában gyakran változtatták medrüket s a sok kis mederváltoztatás eredményeként alakult ki délen egy óriásmeder,
amelybe a 18. sz. áradásai, illetve a Duna mentét megmozgató földrengések során tódult át a több víz, s ekkor vált az északi
ág helyett a déli ág a Duna fő folyásává.
Az ezt megelőző jelentősebb változások – amelyek Európa legnagyobb
szárazföldi szigetének, a mai Csallóköznek a kialakulásához vezettek –
valószínűleg a 11. században mentek végbe. Akkor alakult ki a Csallóközből, tehát a Lajta és a Csalló (Csallónak nevezték a magyarok a Duna
Pozsony és Komárom közti szakaszát) folyók közti területből a mai
Csallóköz (később németül Große Schüttinsel vagy Große Schütt).

A Csallóköz Lázár deák 1528-ban készített térképén, a nyugati csücsökben olvasható
Pyspeky, azaz Püspöki neve (Lazarus secretarius: Tabula Hungariae, 1528)

A vízrajzi változások megértésével magyarázatot kapunk arra, miért került elő oly sok római kori régészeti lelet a NagyDuna északi részén, sőt Ptolemaiosz és több más ókori történész adatai is értelmet nyernek. Érthetővé válik az is, hogyan
tudta i.e. 10-ben Tiberius a Csallóközt a Római Birodalom részévé tenni.
A Római Birodalom idején Püspöki területének rendkívüli stratégiai jelentőségét az adta, hogy itt húzódott az impérium
határvonala, a Limes Romanus.

Bizonyíték erre Piusz császár 230-ból fennmaradt mérföldköve, amely eredetileg
Püspökin a hajdani érseki kastély parkjában (napjainkban a kórház parkja) állt. A
mérföldkő pontos másolata ma eredeti helyétől mintegy 100 mérrel arrébb, a Biskupická
utca közepén húzódó zöldsávban emlékeztet a múltra.
A mérföldkő feliratát is Püspöki Nagy Péter fejtette meg, a szöveg jelentése
magyarul: „Az uralkodó császár M. AVRELIUSZ SEVERUSZ ALEXANDER PIUSZ,
augusztus, főpap, tribuni hatalmának nyolcadik, konzulságának harmadik (évében), a
haza Atyja állította helyre. 16 mérföld.“ A 16 mérföld Püspöki Carnuntumtól való
távolságát jelöli, Carnuntum ui. központi római város volt a mai Deutsch-Altenburg és
Petronell között Ausztria területén, a Duna jobb partján.
Az eredeti mérföldkövet – Rómer Flóris tudósítása szerint – 1876-ban Simor János
esztergomi érsek vitette át püspöki birtokáról esztergomi palotájának parkjába, ahonnan
az 1930-as években az ottani Balassa Múzeumba került.
Alexander Severusz Piusz császár 230-ban készült mérföldkövének pontos mása Püspöki
főutcáján.
(A másolat Andrej Rudavský szobrászművész munkája)

Területünkön vezetett keresztül az ókor leghíresebb kereskedelmi útvonala, az ún. Borostyánút is, amelyen békeidőben
árut szállítottak, háborúk idején pedig a seregek felvonulási területéül szolgált.
Püspöki Nagy Péter 1964-ben a Szent Miklós-plébániatemplom falában egy
töredékes latin feliratot talált. Az általa megfejtett szövegrészletek bizonyítják, hogy itt a
római korban egy municípium lehetett. A municípium olyan városias jellegű település,
melynek önkormányzatát az Impérium elismerte, de lakosai nem latinok, nem rómaiak,
hanem az adott provincia népei voltak. A Csallóköz sziget lakói az időben illír-pannon
kiteusok, illetve az Aventínus által említett szkíták lehetettek, akik valószínűleg a
népvándorlás koráig (4-8. sz.) fenntartották itt magukat.
A felirattöredék a III. századból egy nagyobb felirat része, a megfejthető szöveg így hangzik:
„Az első személynök D…(az iparosok főnöke) a gazdasági felügyelőkkel állította II….”

A következő fennmaradt írásos dokumentum a 9. századból azt
bizonyítja, hogy Pozsonypüspöki a 9. sz. első felében Vetvar néven az utolsó
avar kagánság egyházi központja volt.
Az Avar Birodalom 805-ben összeomlott, ezután Nagy Károly a Duna
jobb parti területeit egészen a Dráváig a Frank Birodalomhoz csatolta. Ezzel
egyidejűleg azonban létrehozta a Frank Birodalom Avar Tartományát, amely
az akkori Duna-vonal, a Rába és a Bécsi erdő között feküdt, tehát a mi
területünket is magába foglalta.
Az avarok az időben már felvették a kereszténységet, s a 9. századtól
egyházi irányítás tekintetében a salzburgi érsekek kormányzása alá tartozó
Passaui Püspökséghez tartoztak.
2017-ben a D4-es és az R7-es utak építése során a régészek Pozsonypüspöki területén kiterjedt avar kori temetőre bukkantak. A mintegy 750800 sír alkotta temetőből az épülő út sávja alatt 465 sírt tártak fel, ami megerősítette, hogy városrészünk területén 1200-1300 évvel ezelőtt az
adott korban igencsak jelentősnek minősülő avar település volt.

A passaui püspök az egyházmegye egy-egy térségét alsóbb kormányzatokra bízta.
Helységünk területén már akkor avar keresztény templom állt, ugyanis itt volt az avarok
Anno püspökének, illetve a vetvári független önkormányzattal bíró tartománynak a
székhelye. Mindezt Német Lajos király eredetiben fennmaradt, 836. február 16-án
Osternhouában kelt levele egyértelműen bizonyítja.
Mai városunk elődtelepülései a középkorban számos Duna-ág által kialakított
szigeten jöttek létre. A legkorábbról ránk maradt avar megnevezés is erre utal, hiszen a
Vetvar szóösszetételben a vet- = vizes, mocsaras a var- = területet, vidéket jelöl. A 9.
századi germán dokumentumok sem véletlenül tüntetik fel Kirichbachként
(templom+patak) a települést, mert ők a területet átszövő folyóvizeken túl már fontosnak
tartják, hogy utaljanak a helység templomára is. Az avar megnevezésben a templom szó
még nem szerepel, ami arra utal, hogy a templomot az avarok építették azután, miután már
benépesítették és nevet adtak a településüknek, mely Vetvar néven vált püspöki
székhellyé.

Dr. Püspöki Nagy Péter 1968-ban dokumentumok és tárgyi emlékek alapján a
fiatal tudós eltökéltségével állította, hogy 1800 évvel ezelőtt Püspöki területén egy
római kori municípium állt, majd 500 évvel később, a 9-10. században avar püspöki
székhely, az utolsó avar kaganátus központja terült el itt.
Állításait 50 évvel később régészeti leletek sora is megerősíti.
A 10. század végén az itt lakó avar népmaradvány és a magyar nép ajkán – lévén a
hely a 9. sz. elejétől püspökség – állandósult a hely Püspöki (Pispuki) megnevezése.
A 890-es évek után a magyar fennhatóság területe nyugat felé megközelítette az Enns
folyó vidékét. Miután a 907-es pozsonyi csatában a magyarok legyőzték a bajor és frank
egyesített seregeket, térségünkben állandósult a magyar jelenlét.
Száz évvel később Árpád nagyfejedelemségét felváltotta Közép-Európa első
középkori reguláris állama, a Magyar Királyság, ahol Szent István (970-1038) király a
kereszténységet tette államvallássá.
István király elrendelte, hogy minden tíz falu köteles egy templomot
emelni („Decem ville ecclesiam edificent“ - Szent István Törvényei,
Decretorum liber II. § 1), s a Csallóközben ennek értelmében 12
templomnak kellett épülnie.
A csallóközi helyszínek felsorolásakor Püspöki az első helyen szerepelt,
azaz jelentős település lehetett, ráadásul említettük, hogy itt már az avar idők
óta volt keresztény templom.
A lakosoknak az említett rendelkezést tehát könnyű volt teljesíteniük,
mert valószínűleg csupán egy meglévő templomot kellett tatarozniuk.
Decretorum liber II. § 1

A püspöki plébánia ősrégi könyve, a „Liber Antiquissimus” (amely az 1859-es
tűzvész idején semmisült meg, de adatait több korai forrásanyag is átvette és őrzi,
hitelességét pedig a 13. sz.-tól írott források cáfolhatatlan sora bizonyítja) a püspöki új
templom építésének évét 1221-ben határozza meg. Ez azt jelenti, hogy az új templom egy
időben épült a pozsonyi dómmal.
A plébániatemplomot 1264-től Szent Miklós templomaként említik az okmányok.
Szent Miklós egyike a 14 segítő szentnek, ő az oltalmazója a gyermekeknek és
családoknak, fiatal lányoknak, diákoknak, vízenjáróknak, molnároknak és kenyérsütőknek, szegényeknek, raboknak.
Az 1221-es adat az első fennmaradt újkori írásos emlék Püspökiről, ezért ezt a
számot tekintjük a város alapítása évének is.
A Szent Miklós-plébániatemplom 1905-ben

Templomunk egységes gótikus stílusban
épült, legszebb része a gótikus szentély. Tiszta,
egyszerű formái arra utalnak, hogy ez egyike
Szlovákia legrégibb gótikus boltozatainak.
A falakat freskók díszítették, amelyek egy
része a 20. század átépítései során tönkrement,
de a megmenthetőket az 2016-17-es években
feltárták és szépen restaurálták.

A plébániatemplom kora gótikus kőportáléja
napjainkig megőrizte eredeti arculatát

A sekrestye szintén a 13. századi arculatát őrzi. Épek a
keresztboltozatokat lezáró geometrikus gótikus, illetve a
növényi motívumokat megjelenítő gyámkövek és a
keresztboltozat két domborműves záróköve is.

A sekrestye boltozatának gyönyörű záróköve a „Krisztusfő” eredeti
állapotában látható, ugyanígy a stilizált szárnyú angyalmotívumos
gyámkő

Továbi értékes műemlék a templomon belül a jobb oldali
mellékhajó keleti falába illesztett Péter kanonok sírköve, aki 1360
szeptemberében hunyt el. Tudomásunk szerint ez a taláros ábrázolás
volt a Magyar Királyság területén az első alakos sírkő. A sírkő
eredetileg az oltár előtti padlózatba volt helyezve, ezért a
márványrajz az idők során nagyon megkopott.
A Szent Miklós-plébániatemplom szentélye, sekrestyéje és
tornya még ma is a 13. századi alakját őrzi, sőt a hajók alapjainak
nagy része is három-négy méteres magasságig ebből a korból
maradt ránk, ám a templom három hajójának eredeti gótikus
boltozata egy 15. századi földrengés során, amely az egész Dunavonalon megmozgatta a földet, beomlott.
Az új boltozatot az 1470-80-as években építették újra, már
sokkal egyszerűbb, bordázat nélküli, vidéki, késő gótikus stílusban.

Az évszázadok során végzett folyamatos karbantartásról, javításokról a korabeli
dokumentumok, jegyzőkönyvek tudósítanak. Tamás püspöki plébános 1343. július
26-án kelt végrendeletében pl. ezt olvashatjuk: „a bárányok árából meghagyom,
hogy fejezzék be a püspöki templom meszelését (v. vakolását).”
Az ősi főoltár az 1600-as évek végén, a törökdúlások következtében ment
tönkre.
A keletkezett tetemes károk helyreállításáról később három vizitáció is tudósít:
– 1694-ben Szenczi,
– 1714-ben Pongrácz,
– 1781-ben Batthyányi.
A törökdúlások során elpusztult a templom
gótikus berendezése és a toronyóra is.

A legjelentősebb felújítási munkálatokat Csáky érsek végeztette el
1750 körül. Ezt követően Batthyányi József hercegprímás a templomot
1755-ben újraszentelte, mivel 1683-ban a török jelenlét idején vért ontottak
annak falai közt.
A ma látható oltár a 20. század első felében készült neogót stílusban.
Az eredetileg háromhajós bencés típusú korai gót stílusban épült püspöki
plébániatemplom nagymértékben hatott a Csallóköz további templomainak stílusára.
Maga az épület a 20. század első harmadáig őrizte eredeti jellegét, amikor is
technokrata stílusban tovább bővítették.

Az 1937-es átépítés során a templom délkeleti hajójában
helyezték el az Ormosdy család 1794-ben készült kriptájának sötét
márványtömbből faragotf eredeti halotti oltárát.
Az oltár fölött egyetlen darab fekete márványkőből faragott
értékes kereszt van, rajta fekete bronzfeszület. Az alkotás Johann
Martin Fischer műve és 1792 óta van a püspöki templomban.
A Szent Kereszt-oltár fülkéjét Nagy József pozsonypüspöki
festőművész és grafikus 1962-64-ben készült freskói díszítik.
A templom udvarában 1715-ig temető volt.
A Szent Miklós-plébániatemplom napjainkban

Monumentalitását a templom mindvégig megőrizte, erről tudósítanak Batthyányi József hercegprímás sorai is:
„Antiquissima interim est Basilica ...quae quidemamplitudine et magnificentia operis nulli insularum primas cessit.“
(E. libro visitationum Card. Josephi a Batthyan Anni 1781)
„Mégis ősrégi ez a bazilika…, mely nagyságában és nagyszerűségében a sziget egyetlen műve előtt sem veszíti el
az elsőbbségét.“
(Batthyányi József hercegprímás vizitációs könyvéből, 1781)
1889-ben a szentély színes üveg ablakokat kapott. 1937-ben új oldalhajókkal bővítették a templomot, ám a munkák során
a déli és északi falak lebontásával ősrégi falfestmények is az enyészeté lettek.
A plébániatemplomon kívül Püspökinek még két további templomuk van. A keresztes nővérek hajdani kolostora mellett
található a Szent Kereszt-templom, melyet a háború után építettek, de a felszentelésére csak a rendszerváltás után, 1992-ben
került sor.

A szunyogdi Szent József-templom korábbi építésű – ma már
toronyházak közé beékelődve húzódik meg –, késő reneszánsz stílusú,
egyhajós épület. Szelepcsényi György érsek építtette 1681-ben.
A főutca sétányának keleti részén van a Szűz Mária-kápolna, kicsit
távolabb a Rozália-kápolna, de a településen kívül, a szántóföldeken is
számos Krisztus-kereszt és kápolnácska (Kormányosi kép) jelezte az itt
élők békességóhajtását.
A Szent József-templom az 1960-as években

A főutca sétányának keleti
részén van a Szűz Mária-kápolna,
kicsit távolabb a Rozália-kápolna
(az 1715. évi pestisjárvány emlékére
építették 1723-ban), de a településen
kívül, a szántóföldeken is számos
Krisztus-kereszt és kápolnácska
(Kormányosi kép) jelezte az itt élők
békességóhajtását.
A Kormányosi kép és a Hősök
kápolnája

A település nevei
230-ban - Dr. Püspöki Nagy Péter kitartó tudományos kutatásainak eredményeként ma már bizonyított tény, hogy a
Notitia Dignitatumban és a Pannonia Primában megnevezett – eddig nem azonosított – Arrianae vagy Caratena (Carobena) nevű római kori székhely a mai Püspöki térségébe esett. Tehát Alexander Szever Piusz császár 230-ban felállított
mérföldköve mellett nemcsak katonai tábor, hanem római kori település is létezett.
836-ban - Eredetiben fennmaradt írásos dokumentumok legkorábban a 9. századból maradtak ránk, ezek egy Vetvar
nevű avar településről adnak hírt térségünkből (a Vetvar szóösszetételben a vet- = vizes, mocsaras a var- = területet, vidéket
jelent). Német Lajos keleti frank király eredetiben fennmaradt, 836. február 16-án Osternhouában kelt oklevelében az Avar
Tartományban fekvő Kirichbach nevű helyet egy épített templommal és száznál több mansioval (jobbágytelek) Reginarius
passaui püspöknek adományozta. Tehát a korabeli germán krónikák ugyanezt a települést Kirchbachként (Kirichbach) jelölik,
amely megnevezés szabad fordítása templom+patak. Hivatalos bajor nyelven a helyet tehát Kirchbachnak nevezték, az itt lakó
avarok viszont saját nyelvükön Pispuknak nevezhették.
963-1912 - Miután Taksony fejedelem kérésére 963-ban XII. János pápa megalakította az országos hatáskörű esztergomi
latin püspökséget városunk még 37 évig püspöki, s nem érseki birtok volt.
Valószínűleg az avar és korai magyar püspökségnek az emlékét őrizte tovább a település neve Pispuki formában a 20.
század elejéig. Amennyiben a település ugyanis később kapta volna a nevét, akkor – már csak a tulajdonviszonyok
megerősítése okán is – városunk neve „Érseki“ és nem Püspöki lenne. Szent István ugyanis 1000-ben létrehozta az
Esztergomi Érsekséget, s eredetiben fennmaradt dokumentumok sora bizonyítja, hogy Püspöki 1000-rel kezdődően egészen
1912-ig megszakítás nélkül az esztergomi érsek birtoka volt. Illogikus lett volna tehát az érseki birtokot püspökinek
elnevezni.
A továbbiakban az esztergomi schematizmusok tudósítanak Püspökiről, először1221-ben. Városunk nevét a
későbbiekben dokumentumok sora örökítette meg: 1262-ben „Pispuky“ alakban, 1264-ben „Pispucki ni Collotkuz“
formában, 1308-ban „Pispuki”,1349-ben és 1400-ban „Pwspyky”, 1419-ben „Pispekfalva“, 1430-ban „Pyspeky” majd 1631től a helyesírás lassú állandósulásával „Püspöki” szóalakkal. A különböző írásmód oka a kodifikált helyesírás hiánya, illetve
a latin ábécé (mindössze 26 betűből áll) és a magyar (44 betűt használ) hangzógazdagság közti különbség.

II. Tamás érsek Püspökin kiadott 1308. évi oklevele így zárul: „Datum in
Pispuky...”, azaz „Adatott Püspökin...”.
„Püspeky“ -- 1378. szept. 22.

„Pispuky“ – 1441

„Püspökij” – 1631

A 18. században fordul elő először a Püspöki nevének németre fordított szóalakja Bischofsdorf és Pischdorf formában.
A városka nevének további megváltoztatására a 20. században került sor:
1912-ben megkapta a Pozsony jelzőt és Pozsonypüspöki lett,
1928-tól Biskupice pri Dunaji,
1944-től Podunajské Biskupice,
1972-től Bratislava—Podunajské Biskupice.

Püspöki stratégiai fekvése
A helynek már a kora történelem során rendkívüli jelentősége volt, ugyanis a Duna ágain itt gázlók vezettek át Oroszvár
és Bécs irányába, de Főrév és Pozsony irányába csakúgy, mint Vereknyén keresztül Nagyszombat felé.
Ez a stratégiai helyzet hatott az itteni lakosok életére, akik
békeidőkben gyarapodtak, fejlődtek, háborúk idején azonban
megnyomorították őket, megpróbálták elorozni birtokaikat és elüldözni
őket szülőhelyükről.
Az említett három gázló jelentőségét Hunyadi János kormányzó is
tudatosította és miután a nagy törökverő 1450-ben itt járt, Püspökin kelt
levelében városként említi Püspökit, s egyben szorgalmazta a Csallóköz
sziget védelmére itt egy sáncerőd megépítését is.
Hunyadi János kormányzó 1450. okt. 6-án Püspökin kelt levele -- ebben
említik először Püspökit mezővárosként (Oppidum Pispiky – alulról a második sor)
Originál: Archív mesta Bratislavy, č. 2564

A 15. sz. második felétől a 17. századig – a statisztikai adatokat és összeírásokat leszámítva – viszonylag kevés
feljegyzés maradt ránk Püspökiről, mégis az adatok tükrében bátran állíthatjuk, hogy a 16. század Püspöki virágzásának, sőt
1683-ig bezárólag gazdasági fellendülésének is legkiemelkedőbb korszaka volt.
A 16. században indult hódító útjára a reformáció mozgalma. Pozsony megyében is teret nyertek Luther és Kálvin tanai,
s az egyre terjedő mozgalom arra kényszerítette Püspöki földesurát, Oláh Miklós érseket, hogy juttatásokkal, anyagi
előnyökkel biztosítsa a régi és részben az új lakosoknak az iránta és a katolikus hit iránti hűségét.

A püspökieknek Oláh Miklós évi két szabad vásárt és szabad heti vásárokat engedélyező kiváltságokat szerez, továbbá a
lakosok Pál érsek ideje óta dézsma- és adómentességet is élveztek. A piac hatására a helyi iparosok cégekbe tömörültek, a
gazdaság fellendült, a lakosság gyarapodott.
A fejlődésvonalat akkor látjuk igazán, ha tudatosítjuk, hogy 1529-ben Szolimán szultán keresztülvonult a városkán és
porig égette azt. Az újraépítés viszonylag gyorsan beindult, 1536-ban a városkában már 36 porta állt, 1631-re ez a szám pedig
120-ra emelkedett.
A legértékesebb adatokat ebben a korban az egyházlátogatási jegyzőkönyvek örökítették meg. Az 1536-os
egyházlátogatási jegyzőkönyv tudatja, hogy „Pyspeki az esztergomi érsek úré… “, akinek ekkor 36 portája volt itt, de
városnak volt ekkor már saját bírája, 5 új háza, 1 koldusháza és 5 szabad portája is. Az 1561-es egyházlátogatási jegyzőkönyv
számunkra érdekes feljegyzéseket is tartogat: „Pispeky az esztergomi érsekség mezővárosa. Ebben a mezővárosban a
templom nagyon jó állapotban van. Béla plébános a szentségeket katolikus szertartás szerint szolgáltatja. Ugyanez a Béla
plébános katolikus életű. Van családja és gyermekei.” (Megj.: A reformáció hatására az időben az alacsonyabb rangú
katolikus papok is nősülhettek.)
Püspöki mezőváros legnevezetesebb kiváltságát, a szabad
vásártartások jogát 1563-ban kapta I. Ferdinánd királytól, aki
engedélyezte a: „Szabad évi vásárokat, minden egyes évben a húsvétot
követő minden nyolcadik napon, valamint szent Fábian és Sebestyén
vértanúk napján (január 20), ugyancsak az ezt megelőző és követő
napokon, amelyek erre alkalmasak, szükségesek és elegendőek. Ezen
felül heti vásárokat minden szerdán, bármely héten, teljesen azokkal a
kiváltságokkal és szabadalmakkal, melyekkel a szabad évi vásárokat és
szabad heti vásárokat a mi szabad városainkban tartani szokták.”
I.Ferdinánd király kiváltságlevele 1563-ból
Originál: Archív Esztergom, ladula Püspöki No. 1

Ebből a korból maradt fenn az első „civil fogalmazványunk” is. Az 1588. április 22én magyarul írt folyamodványban a püspöki polgárok arra kérik a királyi kamarát, hogy
a polgárok várható ellenállása miatt tekintsenek el a kertjeik kisajátításáról szóló
határozat teljesítésétől.
Utalnak arra, hogy a csölleieknek, akiknek a földeket a kamara oda szándékozik
adni, ez sosem volt jogos tulajdonuk, sosem voltak halastavaik, a város (Püspöki) pedig
nem engedélyezi, hogy korlátozzák a halászathoz való jogában.
Az aláírásból („Alázatos szolgái es polgárok”) kitűnik, hogy a városka lakói, noha
mezőgazdaságból és halászatból élnek, a falusi életmód mellett városi polgári öntudattal
bírtak.
Sajnos, az 1859-es nagy püspöki tűzvész során a város és az egyház archívuma
egyaránt odaveszett. Az addig őrzött ősi dokumentumoknak csak a töredéke maradt fenn,
elsősorban olyan okiratok, amelyek valamely oknál fogva korábban elkerültek a helyi
kézirattárból.
Püspöki város hivatalának legrégibb fennmaradt írásos emléke az 1588-as évből
Orig. : OL. Litterae ad Cameram Hung. Fasc. 19. No 1

A szociális és gazdasági fejlődés az 1550-es évek után a céhek
megalapításával éri el tetőfokát.
A 16. és 17. században az alábbi céhtömörüléseket jegyzik Püspökin:
a vargák és csizmadiák céhe (1563 után jött létre), a csallóközi juhászok céhe
(1592), kovácsok és lakatosok céhe (1651), szabók céhe (1671), bognárok céhe
(1675). A molnárok, takácsok, mészárosok és a többi kisiparos nem tömörült
céhekbe, mivel csekély számuk ezt nem tette lehetővé.
A Fukári család máig megőrzött céhládája 1863-ból

A török dúlások és a Rákóczi-féle szabadságharc
A 17. század elejére a császári udvar török elleni küzdelmének elmaradása s a helyette tapasztalható vallási és politikai
ügyekbe való beavatkozása az egész országban Habsburg-ellenes hangulatot váltott ki. Felkelések törtek ki, melynek élére
1604-ben Bocskay István állott, 1619-ben pedig Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadai indultak a Habsburg uralom
megszüntetésére.
A püspöki erőd ekkor még bizonyos védelmet nyújtott az itt élőknek, noha 1620. aug. 25-én a szomszédos Csütörtöknél
ütköztek meg a felkelők a királyi sereggel, ám a királyi csapatok fő állomását valószínűleg a püspöki erőd képezte.
Az újabb városégést mégis a következő évtizedek hozták:
Galga szultán 1683-ban még egyszer megpróbálkozott Bécs ostromával, útja során a felvonulási területére eső városokat
felégette, kipusztította. Erre a sorsra jutott 1683-ban Somorja, Püspöki, Szunyogdi és Vereknye is. Ez a törökdúlás olyan
méretű volt, hogy három évet vett igénybe az új élet beindulása Püspökin.
A helység újraépítésére és benépesítésére a megtizedelt régi lakosság nem volt elegendő, ezért új telepeseket kellett
ideköltöztetni Szászországból, de a pusztulást megelőző életszínvonalat többé már nem tudják elérni. A törökdúlás után
ugyanis még Bécs kizsákmányoló politikájával is szembesültek.
Buda visszafoglalása után (1686) a győzelemtől ittas Habsburg uralkodóház hozzáfogott gyarmatosító politikájának
megvalósításához a Magyar Királyság területén. A török elleni háború költségeinek legnagyobb részét Magyarország népével
akarta megfizettetni, s évi 400 000 tallért kitevő adót rótt ki a királyságra, amit a császári katonaság hajtott be. Ez azt jelenti,
hogy két év alatt (1685/86) több adót fizettek Magyarország lakosai a császári udvarnak, mint azt megelőzően a töröknek 100
év alatt, ráadásul a császári hadsereg élelmezése is Magyarország lakosait terhelte.
Az elégedetlenség lángja magasra csapott. Mivel Bécs az országot meghódított tartományaként kezelte és jogait ismét
nem tartotta a tiszteletben 1703-ban kirobbant a felkelés, amelynek élére II. Rákóczi Ferenc állt. Így alig 18 év múltán
Püspöki újabb igen súlyos ütközet színterévé vált.

1704 elejétől Bercsényi csapatainak nagy része Püspökinél táborozott. Az erőd, amely védeni volt hivatott a lakosokat,
folyamatosan hadszíntérré változtatta a környéket.
Az 1704. április 20-i püspöki csata ugyan a kurucok győzelmével ért véget, ám később a bécsi udvar szolgálatában álló
Tramp, a dán segédcsapatok parancsnoka bosszút állt a mezővároson azért, mert annak lakosai a kurucok mellett harcoltak. A
várost kifosztotta és felgyújtatta. 1712-re Püspöki lakossága a felére csökkent.
Püspökin a 15. sz. közepén létesült az első erőd. Alapját
kétségtelenül vízárok képezte, az őserődöt később nagyobb sáncrendszerré alakították.
Alaprajza a komáromi várerődéhez
hasonlított és a 16. sz. elejéről származó haditérkép szerint komoly
erődítés volt. A kor polihisztora, Bél Mátyás, a Notitia Hungariaeban így ír róla: „a mezőváros vízárokkal és széles sáncokkal volt
megerősítve.”
Az erődnek két kapuja volt. Az egyik a mai Rozália-kápolna
környékén a főrévi és vereknyei rév irányába, a másik a mai
Kilencedes utca és a Kati tó közti területen át a püspöki
(kopácslázi) rév felé vezetett.
Püspöki erődműveinek (városfal) alaprajza – 17. század
Originál: Archív mesta Bratislavy, mapa č. 949

A kurucok kivonulása után Püspökibe újabb osztrák erősítés érkezik, hogy a megszerzett erődöt még jobban kiépítsék, s
több ezerre rúgó császári katonaság tartózkodott itt. Az építkezés 1705 októbere körül kezdődött Le Mér francia hadmérnök
irányításával. A város lakosait tovább nyomorította, hogy a munkálatok alatt kötelesek voltak élelmezni a katonaságot.
Acsády Ignác adatai szerint a jobbágyházban elszállásolt katona heti ellátására havi egy tallér fejében kötelesek voltak hetente
5 font húst, 14 font kenyeret, ágyat, gyertyát, tűzifát adni. Lovaskatona esetében ezenfelül még fél mérő zabot és 10 font
szénát is. A havi egy tallér, amit ezért a bekvártélyozott katona zsoldjából a jobbágynak kifizettek, korántsem fedezte a valós
költségeket.
Ez az áldatlan állapot 1720-ig tartott. Az erődöt a császári katonák végleges kivonulása után 1720-1750 között
lerombolták.

A dúlásokat követő pestisjárvány
Az 1622-es pestisjárvány Püspökit még elkerülte (nem úgy
Szunyogdit, Vereknyét és Csöllét), de a következő 1709–1715-ös hullám
utolsó éve különösen sok áldozatot szedett a városkából. Püspöki
népessége ez alkalommal 31,1 % -kal, Szunyogdié pedig 14,3%-kal
csökkent.
A törökdúlás és a pestisjárványok után megüresedett jobbágytelkek
az uradalom használatába kerültek. Ekkor, 1715-1720 között, történt a
német telepesek beáramlása Felső-Ausztriából illetve Karintiából a
környékbeli falvakba is: Csöllére, Dénesdire, Torcsra, Misérdre és
Hidasra. Csákányra ugyanekkor morvák telepedtek.
Az 1714-15-ös, majd az utolsó, 1744-es pestisjárványban elpusztult
püspöki lakosoknak állít emléket az 1776-1780 között emelt díszes
barokk - Szűz Máriát, Szent István első vértanút és Szent Flóriánt, az
árvizek és tűzvészek ellen védő szentet ábrázoló - szoboregyüttes. A
magas talapzaton emelkedő szobor csúcsán 1851-ben a Szentháromság,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek szoborcsoport kapott helyet, amikor is
számunkra ismeretlen művész a szoboregyüttest klasszicista építménnyé
formálta át.
A 18. századdal véget ért Püspöki fénykora, a hajdan öntudatos
polgársággal bíró mezőváros a szegényebb települések sorsára jutott.
Népességszáma hosszú ideig stagnált, több mint száz évig csupán 1200
fő körül mozgott.
A Szentháromság téren magasodó barokk-klasszicista oszoboregyüttes az
1714/15-ös, illetve az 1744-es pestisjárvány áldozatainak állít emléket

Az ország és Püspöki megújhódása a megpróbáltatások után
„A II. Rákóczi Ferenc által vezetett utolsó kuruc felkelés szatmári békével 1711. április 30-án történt befejezését és III.
Károly császár 1712. május 22. napján volt magyar királlyá koronázását, kiváltképpen pedig az 1715. évi új törvények
kibocsátását követően új korszak – Bél Mátyás megfogalmazása szerint – az „Új Magyarország” alapjai lerakásának
korszaka vette a kezdetét.(…) Az ország megújhódása egyszersmind Püspöki mezőváros megújulásának a korszaka is volt.”
(Püspöki Nagy Péter)
Míg 1634-ben (Draschkovich György egyházlátogatási jegyzőkönyve szerint)
a mezővárosban 120 ház állt és 706 lakója volt, addig az 1720. évi összeírás
mindössze 42 negyed- és nyolcad telket mutatott ki a településen. A püspöki erőd
felszámolásának eredményeképp 1768-ban a jobbágyi telekszám és teleknagyság
gyarapodása az 1720. évihez képest elérte a 436,43 %-ot.
A korszakra jellemző földesúri visszaéléseknek elsőként Mária Terézia próbált
gátat szabni az úrbéri viszonyok rendezését szolgáló, 1767-ben kiadott
Urbáriumával. A végrehajtó bizottság Bittó István főbíró vezetésével 1768. április
21-ére elkészítette Püspöki mezőváros Urbáriumát is, ám ezután hosszan tartó
huzavona következett az úriszék és a jobbágyok között, s a jogviszonyok rendezése
csak 1782-ben valósult meg.
Ez az úrbéri szabályozás kétségtelenül sok visszás helyzetet szüntetett meg,
mégsem értékelhetjük úgy, hogy a saját kora európai színvonalára emelte volna a
földművelő népet. Az Urbárium csupán a 18. században kialakult földesúri önkény
legkirívóbb eseteit szüntette meg, ám megtartotta épp a század során bevezetett, a
törökdúlás után többletként kirótt adókat, robotot, dézsmát. Püspöki lakosait ez
nagyban érintette, hiszen ekkor a lakosok 91 %-a földműves és 8, 3 %-a iparos volt.
A püspöki urbárium első lapja 1782-ből Az okirat eredetije: Állami Levéltár Bratislava,
A-X/314 ad. No. 50

Oktatás és művelődéstörténet
Fukári Valéria művelődéstörténész Adalékok Pozsonypüspöki iskolatörténetéhez (A
kezdetektől a XX. század elejéig) című könyvében a nevelés és oktatás kezdeteit Püspökiben a 13.
sz. második felétől folyamatosnak tekinti, tekintettel arra, hogy a településen 1221-től központi
anyaszentegyház volt, s minden kétséget kizáróan a plébános feladatai közé tartozott a hívek lelki
gondozása és a gyermekek oktatása is.
Az első helyi iskolaépületről egy 1588-ból fennmaradt, hadiadó kiszabása céljából készült
portaösszeírásból szerezhetünk tudomást, melyben „domus scholaris“ formában már utalnak egy
meglévő iskolaépületre. Ebből a korból azonban már olyan egyházlátogatási jegyzőkönyvek is
fennmaradtak, amelyekben külön említik (1596-ban és 1598-ban) a helyi iskolát is.

Külön fejezetet szentel a püspöki római katolikus plébánosok tevékenységének, közülök 44-et
a 13. sz. elejétől a 20. sz. elejéig név szerint is felsorol. Ők az egyház, a nevelés és oktatás lelki,
szellemi és anyagi fejlesztését egyaránt feladatuknak tekintették. A 13. századtól a 20. századig
összefoglalt „Lelki-Tanítók” Püspöki plébánosai jegyzékből külön említést érdemel P. Illyés István
hittudós, egyházi író tevékenysége, aki az ellenreformáció éveiben Püspöki plébánosaként írta meg
katekizmusát „a Magyar Közösség oktatására és őketélő nyelvvel Tanító plebanus társai
könnyebbségére” Lelki tej címmel 1686-ban.
P. Illyés István, Püspöki Plebanus: Lelki tej, avagy Catechismus, Nagy-Szombat, MDCLXXXVI

A tanító házát, amely később egyben az iskola is volt, 1722-ben építette a
község. 1781-ben két tantermesre bővítették az épületet s 1830-ban az iskola,
melynek tetőzete zsindellyel volt fedve, ismét új tanteremmel bővült és a
melléképületeket is felújították. Az iskola 60 öl hosszú és 3 ½ öl széles volt. A
városka ekkor valósította meg a még 1803-ban hozott felújításra vonatkozó
elöljárói döntést.
1859-ben a község templom felőli házsora, ahol az iskola épülete is állt,
leégett, s a plébánia és az iskola irattára is a lángok martalékává vált.
Az 1860-as évek elején új, kéttantermes iskola épült a régi helyén, a
templom és a plébánia tőszomszédságában. Ezt 1876-ban a harmadik tanítói
állás létesítésekor újabb tantermekkel bővítették, majd 1906-ban alapjaitól
újjáépítették azt. Ez az épület napjainkig oktatási intézményként szolgál, máig
itt folyik Pozsonypüspökin a magyar nyelvű tanítás.
A templom és az iskola 1906-ban

Püspöki nevezetes épületei
A 18. század jelentős változásokat hozott Püspöki életébe. Az egykoron virágzó mezőváros hanyatlásnak indul. Így volt
ez annak ellenére, hogy épp ebben az időszakban épültek a városi rangját továbbra is őrző település legszebb kúriái, kastélyai,
parkjai és díszkertjei. Az érsek és az érseki uradalom tisztviselői miközben új úrilakokat emeltek, magukat a püspökieket –
akik a 17. századig nem voltak jobbágyok, nem fizettek dézsmát, tizedet, szabad vásártartási joggal bírtak és kiválóan
működtek a saját céhei – a 18. században korábbi kiváltságaiktól megfosztották.
S hogy miképp alakult át a Főutca arculata? A mai kultúrház és az új iskola épülete közt állt Botossy és Wiesenthal
kúriája. Mindketten az érseki uradalom tisztviselői voltak. Tőlük Batthányi József érsek visszavásárolta a kúriákat, hogy
velük bizalmasát, az érseki uradalom fő tisztviselőjét, Ormosdy Istvánt megjutalmazza.

A mezőváros legszebb kastélya ez időben a Palugyai-kúria nevű érseki kastély volt. Keletkezési idejét nem ismerjük, de
azt tudjuk, hogy az érsekeknek itt már korábban is, dokumentumokkal igazoltan 1592-től volt kastélyuk, mely 1724-ben
Palugyai Pál tulajdonába került.
Batthyáni József hercegprímás az urbárium bevezetésének idején a közben több tulajdonost cserélt kastélyt hosszadalmas
pereskedés után visszaszerezte, majd 1779-1780 után felújíttatta az épületet. Kertjét parkosíttatta és a gesztenyefák közé
számos szobor is került. Bél Mátyás 1735-ben még „…nem annyira az épület alakja miatt, hanem inkább villára emlékeztető
kényelme miatt” említi. A kastély 1848-ig érseki rezidenciaként szolgált, majd Püspöki tulajdonába ment át és 1852-től 1912ig itt volt a városháza.
A 19-20. sz. fordulóján azonban felépült az új városháza, s a
korábbi érseki kastélyt 1912-ben gróf Draskovich György
családja vásárolta meg. Ők a keresztes nővéreknek adták tovább,
akik itt rendezték be tartományi székházukat.
A szocializmus éveiben az apácarendeket feloszlatták,
1961-től a 90-es évek elejéig az épület a nyugat-szlovákiai
kerületi TBC kórházának az épülete lett. A célnak megfelelően a
régi kastélyt ekkor teljesen átalakították.
A korábban Palugyai-kúria, majd Battyányi érsek kastélya, később
városháza, ezt követően özv. Draskovich Györgyné kastélya és 1907-től
Szent Kereszt-zárda (jobboldalt)

1779-1786 között épült a hajdani Botossy-kúria mellett az Ormosdy család gyönyörű barokk kastélya. Ormosdy István
1760-tól az érseki uradalom fő tisztviselője volt. Az urbárium bevezetése idején a püspöki jobbágyoktól különféle
praktikákkal rengeteg földet vett el, s e szolgálataiért kapta az érsektől itteni birtokait: mintegy 200 holdnyi földet és a
Botossy-, illetve a Weishenthal-kúriát. Az általa felépített pazar kastélyt Ormosdy 1795-ben bekövetkezett halála után a
családja nem tudta fenntartani, így kénytelenek voltak eladni azt. Chernel Ferenc majd Reitner Károly tulajdonosok után a

kastélyt a Draskovich család vásárolta meg, s az ő birtokuk
maradt 1945-ig, amikor is a grófi család származása miatt
menekülni kényszerült.
1945 után a kastélyt szégyenletes módon kifosztották, majd
1958-ban lerombolták, hogy helyére új iskola épüljön.
A rombolás miatt Püspöki egy nevezetes és látványos
műemlékkel lett szegényebb.
Az Ormosdy-kastély 1945-ben, ahogyan azt utolsó lakói, a Draskovich
család azt teljes épségében itt hagyta. Az épület helyén ma iskola áll

Az Ormosdy-kastély építési terve az 1770-es évekből

A Püspökihez tartozó mogyorósi erdőben Batthányi József bíboros, Püspöki földesura, 1780-83 között nyári rezidencia
céljára, vadászkastélynak építtette fel a kétemeletes mogyorósi kastélyt. A pazar rezidenciában állítólag Mária Terézia is
eltöltött néhány hetet, hiszen a korabeli leírások alapján a fényűző épület a királynői igényeket is kielégítette. Voltak benne
tánctermek, reprezentációs termek, fehér márványlépcsők, a falakat
kínai festmények díszítették.
„Kertyében igen szép múlató épület van, melyben a táncz-szobán
kívül 18 más szobák vannak hertzegi módon készítve” ahol (1797-ben a
nemesi felkelés idején) a „Hertzeg ő Eminenciája mind a Kir.
Főhertzegeknek mind pedig a vitéz nemes uraságoknak” nagyszerű
mulatságokat tartott.”
(Vályi András: Magyar Országnak Leírása, Budán, 1799)
1948 után a kastélyépület sorsa is megpecsételődött. Ablakait
befalazták és raktárként használták.
Battyányi érsek rezidenciájának állaga napjainkban

Albert Györgynek, a pozsonyi érseki uradalom pénzügyi felügyelőjének
kúriája szintén a 18. sz. második felében épült. A korábban Kobocsi-féle
kúriaként ismert földszintes, egyszerű, vidéki úrilak szép parkkal és gazdasági
épületekkel volt körülvéve.
Albert György halála után a ház tulajdonosa Albert György egyetlen
lányának férje, Galgóczi Antal lett, majd a család kihaltával az úrilak a
Linzbóth család tulajdonába került. Ma az utolsó tulajdonosok nevén,
Linzbóth-kastélyként tartja számon Püspöki lakossága.
Az Albert György-féle kúria 19. sz.végén

Az Albert-kúria avagy Linzbóth-kastély az egyetlen úrilak a
városrészben, amely fennmaradt eredeti állapotában.
Termeiben 1985-től hangulatos és egyedülálló gyűjtemény kapott
helyet. A Szlovákiában egyetlen Kereskedelmi Múzeum (Múzeum obchodu)
nemcsak a kereskedelem történetébe ad betekintést, hanem 2006-tól az ország
egész területéről összegyűjtött legattraktívabb kereskedelmi eszközök is
megtekinthetők itt.
A Linzbóth- kastély napjainkban a Kereskedelmi Múzeumnak ad otthont

Valamennyi fentebb felsorolt épületet Jáczyg
György érseki mérnök 1778-81 között készült
egyedülálló, kéziratos Püspöki-térképén már feltünteti.
Ez a térképritkaság nemcsak méretével, a tájolás, a
telkek- és kataszteri területek ábrázolásának mérnöki
pontosságával tűnik ki, hanem alkotójának művészi
adottságait is prezentálja.
A geográfiai és földmérői leírások mellett (ahol
olyan részletekre is kitér, mint a város főutcáján a három
nyilvános kút bejelölése) lényegre törően ábrázolja,
hogy mivel foglalkozott a lakosság az adott korban
(mezőgazdaság, állattenyésztés, növény-termesztés,
borászat, halászat). Jelzi a városkát átszövő folyóágakat,
sőt a sánccal és széles árkokkal övezett Püspöki
mezőváros erődjének megrajzolásával az ő korában még
közelmúltnak számító helytörténetre is kitér.
Jáczyg György térképe – 1778-1781
Originál: Prímási Levéltár Esztergom T—165

A nagy térkép bal alsó sarkának felnagyított részlete, rajta:
püspöki életképek, háttérben az ekkorra már lerombolt hajdani erőd,
valamint az azt övező vízárok. A vízárok szélessége az erőd
fénykorában 20-25 m, mélysége 7 m lehetett. Az árkot a Duna
mellékágain befolyó vízzel töltötték fel.
A „beszélő térkép” elmeséli azt is, hogy Püspöki lakosai az
időben nagyrészt halászattal, mezőgazdasággal (gabona- és
szőlőtermesztéssel), állattenyésztéssel foglalkoztak, sőt a hétköznapi
viseletekről is képet alkothatunk.
Jáczyg György 1778-1781-es térképének részletei

Gróf Draskovich György feleségével
Wrbna Paulával és jószágigazgatójaval a
20. sz. elején Püspöki főutcáján

A Fő utcát még a 20. század
elején is vízmeder osztotta ketté. Bizonyíték erre az 1920-as években készült fénykép, melyen a háttérben már látható a
századfordulón felépült városháza, de a kis Duna-meder is, amely alkalmanként még megtelt vízzel.

A püspöki vasútállomás épületét 1895-ben emelték.
Ugyanebben az évben vezették be a helyi postahivatalba a távírót, egy évvel később
pedig a telefonszolgálatot is.

Amikor minden a tűz martalékává válik
Püspöki mezőváros újkori történetében három nagy tűzvészt jegyeztek fel: Az első ismert pusztulásra 1683 júliusában
került sor, amikor Kara Musztafa, a török seregek fővezére a császárváros, Bécs ostromát megkezdte. Tatár seregeinek vezére,
Galga Szultán, 8000 katonával Somorjánál tört be a Csallóközbe, ahonnan Vereknyénél távozott. Az útjába eső két
mezővárost, Somorját és Püspökit porig égette. Püspöki olyannyira elpusztult, hogy lakói csupán három évvel később, 1686
őszén tértek vissza a romok közé.
Alig heverték ki az itt élők a tatár hadak átvonulásának következményeit, amikor 21 évvel később a mezőváros ismét
háborús tűzvész áldozatává vált. A püspökiek a Csallóköz többi településéhez hasonlóan a kuruc-labanc harcok idején II.
Rákóczi Ferenc fejedelem oldalán álltak. A vérengző Heister Sigbert gróf fővezérlete alatt álló császári hadak kötelékébe
tartozó dán csapatok a Csallóköz elfoglalását 1704. április 20-án Püspökinél kezdték meg. A mezőváros lakói cselt vetettek a
dán hadaknak, amiért a dánok vezére – Tramp – bosszút állt. Bél Mátyást idézve: „ … betörte a kapukat és elfoglalta a
mezővárost. Mindazokat, akikkel szemben találta magát megölette, és az ellenségnek nagy vereséget okozva, a várost
kifosztotta és felgyújtotta.”
A harmadik nagy katasztrófa 1859-ben következett be. Ennek a tűzvésznek az emléke máig is nemzedékről nemzedékre
száll, az öregek szerint a mezőváros felső végén tűzzel játszó gyerekek kezéből pattant ki a szikra, mely nyomán néhány óra
alatt mintegy 600 ember vált hajléktalanná. Az iskola krónikásának fél évszázaddal későbbi feljegyzése szerint „A község
templom felőli házsora néhány ház kivételével a tűzvész martaléka lett.” Ebben a tűzvészben pusztult el mind város, mind
pedig a templom addig megőrzött archívuma.
A városka lakói a későbbiek során nem akartak hasonló helyzetbe kerülni, ezért 1882-ben
megalakították a „Püspöki ÖnkéntesTűzoltó Egyletet”, amely azóta is megszakítás nélkül működik.
Az egyletet alapító püspöki gazdák és iparosok a helyi jegyzőt, plébánost és az iskola
kántortanítóját kérték fel az elnöki, alelnöki, illetve a jegyzői poszt betöltésére, ők maguk a tisztikart
és a működő tagságot képezték. A tisztikart a főparancsnok, az alparancsnok, az első
szakaszparancsnok, a második szakaszparancsnok, a szertáros és a fecskendőmester alkották. A
szertár felszerelésének egy részét a község állta, az egyéni felszerelést az egylet alapító tagjai saját
költségükön vásárolták meg.

A Püspöki Önkéntes Tűzoltó Egylet 1886. március 25-i rendkívüli
gyűlésén a „Püspöki Zene Egylet“ testületileg belépett a tűzoltó egyletbe.
Egyúttal valamennyi zenész kötelezte magát, hogy a testület aktív tagjaként
tűzoltó is lesz és tűzoltó marad abban az esetben is, ha a zenekar netán
megszűnne.

A „Püspöki Zene Egylet“ tagjai 1927-ben

Az 1867-től számított „boldog békeidőknek” 1914 vetett véget. A 20.
század még a korábbiaknál is nagyobb próbára tette az itt élőket.
A Szentháromság-téren látható szobor táblája annak a 99 püspöki
katonának állít emléket, akik az I. világháborúban estek el.
A II. világháború mérlege pedig még ennél is szomorúbb volt, ám a II.
világháborúban elesett katonáknak és az azt követően meghurcolt, kitelepített
lakosságnak már nem jutott emléktábla.
Az I. világháborús emlékművön azonban helyet kapott legalább a Blau
család azon hat tagjának a neve, akiket zsidó származásuk miatt hurcoltak el
Püspökiről és a koncentrációs táborban pusztultak el, illetve a fiatalon elesett
partizán, Régely János neve. Az elesett hősök emlékművét a Szentháromság
téren a helyi lakosok adakozásából és a helyi amatőr színjátszó csoportok előadásainak bevételeiből a Püspöki
ÖnkéntesTűzoltó Egylet emeltette 1936-ban.
A Püspöki ÖnkéntesTűzoltó Egylet színjátszó csoportja az emlékmű – V. Ihriský alkotása – előtt 1936-ban, a szoboravatón

A 20. század
Az I. világháborút követően, 1918 után Püspöki az I. Csehszlovák Köztársaság része lett. Ezután jelentősebb szlovák
kolónia jött létre Püspökin. Kiszucából, Árvából valamint Szlovákia egyéb tájairól érkeztek az új lakosok.
A II. világháború után a magyarországi lakosságcsere és a Csehországba való deportáció során 1946-1948 között 140
magyar családot telepítettek ki erőszakkal Csehországba és 300 családot vittek át Magyarországra. Ugyanezen lakosságcsere
kapcsán 160 szlovák család érkezett Magyarországról, illetve 15 család Jugoszláviából és Romániából.
Mivel több embert vittek ki, mint ahányat hoztak, Püspöki lakossága a 20. sz. közepére ismét jelentősen csökkent.
1972. január 1-jén a mezővárost Pozsonyhoz csatolták. Felépültek az új lakónegyedek az Árokközben és Homorúszögön.
Az induláskor három és fél ezres kisváros napjainkra 23 000 ezer lakost befogadó városrésszé duzzadt. A korábbi nemzetiségi
összetétel is időközben megváltozott. A túlnyomó többséget a szlovákság alkotja, 15,5 százalék a magyar lakosok aránya, de
kisebb lélekszámban jelen van a roma, a cseh, a német és más kisebbség is.
Püspöki rákapcsolódott Pozsony vérkeringésére, a városi közlekedésre, része és részese a főváros infrastruktúrájának.
Nagyobbak a munka-, sport- és kulturális lehetőségek, de nagyobbak a helyiekre háruló feladatok is.

A legendák és mondák világa
A múlt minden nép történetében mondák, legendák formájában is testet ölt. Különösen kedves számunkra, ha helyi
vonatkozású legendákkal is büszkélkedhetünk.
A Csallóközhöz és Püspökihez több helyi vonatkozású monda is kötődik, néhányat közülök még a 19. század derekán
jegyeztek le. Az egyik ilyen kedves legenda arról az időről szól, amikor az itt élő lakosságot még nem terhelte a kötelesség és
robot tömkelege, amikor a mezőváros az „aranykorát” élte. Talán vágyként, talán álomként szőtték mesévé a múltat a
helybeliek, de elbeszéléseik mindenképp nagyon sok valóságelemet is tartalmaznak.
„A Csallóközben még azon időben, mielőtt Csaló-közzé lett volna, szép, aranyhajú tündérlányok jártak át a
Macskaréven, a mogyorósi uraság rétjére. Egy agg fűzfa alat, mely máig látható, teríték meg éjente asztalukat. Kinek kedve
tartá, az hozzá állhatott és jól lakhatott, távoztukkor sarujukból aranypor hullott a nyomukba. Ki mennyit bírt, annyit

szedhetett, nem is volt akkor sem koldus, sem szegény az egész tájékon. De mióta egy gazemeber a tündérek asztalánál jól
lakdozva hálátlanul rácsunyított, azóta sohasem látta senki többé a tündéreket. A macskarévi révész kompjában utánuk egy
aranypatkót talált, s azzal ki volt fizetve. A tündérek eltűntek, s a vidéken azóta gyakran nyomor és inség uralkodik: a sziget
Aranykert helyett Csallóközzé lett.”1
(Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia, Pest, 1854, 135.)

Nagy József*: A
Csallóköz legendái Goblein, 315 x 150 cm,
1981-84
N. J. ábrázolásában az
aranyhajú Tündér Ilona
és tündértársai a hálátlan
gazember elől
kárókatonává változva
menekülnek.
kárókatona=kormorán – a
Csallóköz egyik
szimbóluma
Nagy József festőművész
(1926.IV.2. - † 2013.I.3.) - Pozsonypüspökin
született és itt alkotott
haláláig

Ennek a legendának több változata is ismeretes. Egyik változatát, melyben Tündér Ilona hattyú
formájában úszkált a Duna vizén, Karcsay nyomán így ismerteti Ipolyi²:
„Midőn a Csallóköz tája még oly gyönyörű volt, hogy Aranykertnek neveztetnék, sok tündér lakta akkoron. A
NagyDuna szigetei voltak legkedvesebb mulató lakhelyei, ott járt hajdanta Tündér Ilona is, mint hattyú úszkálva a Dunán. Vízi
tündérpalotáiban mondhatatlan fény és gyönyörűség uralkodott, aranytól és gyémánttól ragyogott minden, vízi tartományaik
messze terjedtek el, egész a tengerig.”
(2 Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia, Pest, 1854, 133 és Karcsay: Új Magyar Múzeum, 1851, 495)
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