Mriltid6z6 irdsok
Az elmrilt k|tszdz evben a csall6kozr6l tobb t6jleir6 konyv es tanulmdny
jelent meg, benne Nagymad (Mad) teleptilesr6r is. Az alrbbiakban
nehiiny
szerz6 id6rend szerinti tanulmdnydt, tortenetirdsat adiuk kcizre, kovetve
a korabeli nvelvezetet. A kozolt tanulmdnyokban ndhainy trirtenelmi
esemeny leir6sa, vagy szemdly emlitese ismetl6dik, ami arra vezethetci
vrssza.
hogv mds-mds korban i16dott.
:l:*:l:

NAGYMAD, amelyet tobbnyire Madnak irnak. Mad falu lakdja vort
az 125455' dvekben Duha, aki perben rinott a ny6kiekkel egy 3 eke
,,ugyragu foldtertilet
miatt, 6s tanukkal kellett bizonyitania, hogy ez a ftild az 6
<ir<ikrott

titaj". - rzeo-

'Bela
pozsonyi kipralan egy hamis okrevdlben arr6l ir, hogy
IV
kirdly
parancsdra Mad hatdrdt megf rlrta, 6s aztleirja.- Mad
r332-ben hatdros petennyel.
- 1347-ben a Mikl6s niidor rrltal pozsony 6s Moson megydk
pozsonyban

ban pedig

a

r6sz6re

megtartott megyei kozgyiilesen azt a pert, amely Karcsai
Demeter fia fdnos 6s
viirkonyi fainos fia Lotdr es szorgaja,Madi Baldzs fia Gergely
kdzott folyik megsebesites miatt, elhalasztjilk. - Mad es Kismad 1395-ben
nemesek birtoka. - l40lben Mihdly fia Milte, peter fia Ferenc 6s Mihrliy
fia fakab madi nemesek - A madi
hatdrjdr6-levdl 1404-b61. - r4l0-ben letenyi Albert
fia Jrinos 6s Mild6s fia Gril
bevallj;lk, hogy Kismad kozeleben a fermadi nemeseknek
r2 miirka ertdkben
adtak el. - Nagymadi Domonkos fia
f:rnos es Miityeis fia Bertaran r43lSrdcilevt
ben kiriilyi emberek.

-

1493-ban Kis- 6s Nagym"d .,emeseit a ny'lszigeti
ap:rcrik
- ris-aJr cat es fia Damjiin'1523_ian peres
kedik Amad6 Iswiin 6s Mihrily ellen. A pozsonyi
kiiptalan
u, tigyben az
Amadek reszercil 65 tanrit, mig a kisma riak
"bb.n
resz6rcil g tamit hallgat ro, Jonr.i"tir

tiltjiik

Petenye sziger haszndratiit6l.

anagynadi
(Hdzi Je
Pozsony, 20

n6hdnyat.

kt)zepiori foldralza, Kalligram Ki)nyvkiad6
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Mad, teljesebben Nagymad, pozsony.
vm._ben, a Csall6kcizb en, % mfd_
re E-EK-re B6st5l' vrirkony es Arb:ir
kciz<itt. E falu kdzer.ben szokta
olykor
t'7

af6t
K<rrvirr Matyris kir6ly egy terebelyes h6rsfa alatt magit kipihenni. Ez't
:.rzt.ltban a lakosok szand6kosan, valoszintileg gonosz cdlzattal kivdgtdk,

egy kedves kis kdrwely-fdjiit kivdgvln, 6ket megiitkozta, s ,,csiribiri rossz embe-

reknek'nevezte voha. Ut. p. Somorja. (Fenyes,III, 54.) (Utolso postahivatal)

(Ugyanott.)

rs;rere
(Korabinsky, 391).
Koncsol Laszlo: A Csalokijz vdrosai
Kttlligram Kdnyvkiado, Pozsony, 2005.

ds falvai, harmadik k6tet, 22. Iap.

t;::r9
MAD. Magyar falu Posony Viirm. foldes Urai tobb Urasdgok' lakosai
kev6s katolikusok, 6s tobben reformatusok, fekszik Albiirhoz nem messze,

Mad, als6csall6ktizi magyar kiskozseg, g6h|zzal es 470, egyenl<i r6szben
r6m. kath. es ev. ref. valllsu lakossal. Kirrilyi birtok volt, ahol a hagyomdny
szerint Mdty6s kirrlly gyakran tart6zkodott. Ismeretes a Mdtyiis korabeli nepreg6kb<jl is. A kirdly vad6sztany6ja dllitolag a kozsdg mellett elteri.il6 nagy erdoben lett volna. A kozseg ujabbkori nemesi birtokosait nem
ismerjiik. Reformdtus temploma 1788-ban epiilt. 1847-ben az egesz kozseg
a templommal 6s a paplakkal egytitt leegett. A falu postrlja Dunaszerdahely,
tdviroja es vasfti iillomisa pedig Albdr. (Borovszky: Pozsony vdrmegye, 85.)
(Ugyanott.)

Alist6l es Petenyi pusztdval hatdros; hatdrja leginkribb rozsot terem, k6posztdt, kukoritzdt kozdpszertien, erd6je nints, rettye keves, piatza Szerdahelyen
es Samarj6n van.

(VilYi, II, 558.)
Mad:

(Ugyanott.)

1254-ben Kismad emlitve; kesobb Nagymad. E falvak a 16. s2.2. feleben egyesiiltek. Kismadot 1576-ban Nagymad hatdrdban fekv6 telepiileskent jegyzik. A falu nemes csalddoke, a 16. sz.-t6l aD6czyake stb. 1828-ban
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ivlid (Nagy),
l{cl. tcmplom

R. kat.
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288

315
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634

(Nagy,I,263.)
(Ugyanott.)
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1938- 45-ben

kozs6get Magyarorszdghoz csatoltdk.
A nepesseg az elsci Csehszlovilkidban es jelenleg j6reszt a mezlgazdas6gban
dolgozik. A faluszeli mocsarakban n6dat viignak, s szcil6hiincsot k6szitenek
belole. 1960-t6l a falut Albrirhoz- csatoltdk.
IV. 9. Klassz. r. k. templom 1790-b61, dtalakiwa a 19. s2.2. feleben. Miiriaoszlop 1875-b61. Neoklasszicista kastely a 19. sz. vegdrtil. Mad: Tiirelmi ref.
88 h6z es 634 lelek.

HAz

a

templom 1788-b61. Neoklassz. r. k. templom 1869-b61.
**t<

r85l
Mad(Nagy)'magyarfalu,Posonvdrmegyeben'szerdahelytcildelreYzorAevang., 285 ref.,l3 zsid6lak. Ref. Anyaszentegyhdz,

rr'ira.'liiplil il6 kath.,3

.'klczsiil. Hatiirdrrak egy resze vizenycis; retje, legel6je b6ven, sok burgonya'
Ktiziirrse'gcs vdleked6s, hogy hajdan Corvin Matyds itt gyakran mulatozott'
s inne n sz:irntazott azon anekdota is, mintha egyszer t6volleteben a nagy-madiak

'
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(Ugyanou 36-j7.lap.)

MAD
Hdrom lak6teres v6lyoghdzak a 19. sz. v6ger6l, n6das nyeregtetcivel. Kordbbi hazain kripos, fonott, sdrral kikent k6menyek (24.,25.hs2.).
Homlokzatuk egytengelyes, oromzatuk f6b6l (115. hsz.) vagy falazott
(23. hsz.). Tdgas udvarait fonott sovdny vedi. 1945 utdn t6glah6zak, kemeny
fodemmel. Ev. ref. temploma II. )6zsef kori, klasszicista tiirelmi epitmeny
l9

lTst]-bol,javitval925-benteremtemplomfakarzattal,sikmennyezettel.
tagoljAk' A homlokzatbol
Hourlokzatdt pdrk:inyfejezetes sarokpilaszterek
kor1b6l'
kilepo, guleval fedett io'o"y' Berendezese a templomdpit6s
rnt.,titusNepomukiSzt.)dnos-templomaujklasszicista,l8g6-bcil'1945benltepiwe.Egyhaj6septiletfdlkorzdr6dasu'konchlvalboltozottszentdly.
lyel.Hornlokzatasima'Tornyaahomlokzatban.Berendez6sea|9.sz.v6g€k6b6l' a19' sz'
rol. Uti SziizMitia- es Nep' Szt' |6nos-szobra neog6tikus'
2. t'el6b6l. javitva l9l l-ben'
(Sipis pamiatok na Slovensku, 325-326')
([Jgyanott S9.IaP-)

***

Nagymad (Mad)
A kozs6g nevet tobb M6tyds korabeli monda orzi. Ezek szerint a kirdlyi
vaddszlak a kozs6g mellett a Duna drteriilet6n hfz6d6 erd6sdgben volt, ahova a kirdly gyakran j6rt vadfszni. A XIII. sz|zadi okiratok k6t Mad kozseget
is emlitenek Kismad 6s Nagymad n6ven, melyek a XVI. szazad kozepen
egyesi.iltek. Nevevel el6szor egy 1254-ben kelt oklevelben tal6lkozunk Mod
alakban. Nevdnek tovibbi megjelendsi form6i: I260-ban Nagmod, 1299-ben
Felmod, illetve Kysmod, 1786-ban Mad.
A kozseg az Arp6d-hirzi kirdlyok alatt kirdlyi birtok volt. Tov:ibbi sorsl16l, birtokviszonyainak alakul6s6r6l, sajnos vajmi keveset tudunk. A XVII.
Szizadban aD6czy-csal6d birtokolja. Az 1828. evi Nagy Lajos-fdle osszeirdsban SShilzzal es 634 lakossal szerepel. 1847-ben az egesz kozseg a reformdtus templommal egyntt leegett.
A kozseg reform6tus temploma 1788-ban epiilt, neoklasszicista r6m. kat'

Nagymad (Mad)

szerint a kirrilyi
,t iorr"g nevet tobb Maty6s korabeli monda orzi' Ezek
vad6szlakakozsegmellettaDunadrteri.rlet6nhuz6d6erd6segbenvolt'ahova a kir6lY gYakran j6rt vad:iszni'
volt. Tovdbbi sorA k6r:;; az ArpSd_hirzi kirdtyok alatt kiralyi birtok
silr6l-annakellenere,hogyMdtyaskir6lygyakoril6togat6saitaszi)ha'
gyomdnym6gaszazadele"jenisorizte_hitelesoklevelekbolnemsokat
tudunk.
6s pestisj6rvlnyokat
Nem keriilte el az ezena vid6ken pusztit6 kolera-

temploma pedig 1869-ben.
(Hit cimu hetilap, 1994. januar 21., Dr. Zsigmond Tibor irdsa.)

es

veszedelmethozodrvizeket6stiizeketsem.[,egr'rt6bbl847-benvoltakozmind elpuszttizvesz, melyben a nddfedeles hazak ugysz6lvdn
scgben nagy

tultak.EkkorsemmisiiltmegazlTSs-ban6piiltreformatustemplornesvele
egyutt a PaPlak is.

l.ak6inak szdma:

Evben
l n80
1900
t92t
19_30
r94l

tisszesen

ebbiil magyar

456

456

470

470

449
480
504

szlovdk

446
476
s03

1

I

Bratislava' 1.989')
(\/ttrsu Intre: Sziil6fi)ldem, Csatl6ktjz Maddch Kdnyvkiad6'
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