
Regi, reg elfelejtett esemenyek kroni-
kajat irom. lrnom kell, hisz ugy reme-
lem, hogy varosunk tortenelme, aze a
helye ahol otthon vagyunk, ezer es
ezer szetszorodott apr6 uvegcserepbi51
vegul tukorre all ossze, melybe nezve
vegigkovethetjuk majd e foldon elt
eleink eletet.

1526 veszterhes nyaran. augusztus 29-
en a Szoliman vezette torok hadak Mo-
hacsnal, kora delutan szetvertek a ma-
gyar fosereget. A csataban a fourak es
fopapok mellett elesett II. Lajos is. Az
orszag a torok h6dft6k labainal hevert.
Buda varosat Ibrahim nagyvezer lova-
sai szeptember II-en ertek el. szep-
tember I2-en pedig megerkezett ma-
ga a szultan is. Megtekintettek a varat
es a varost. A katonak a varost felgy(jj-
tottak. a porig egett a palotat kiveve. A
torok sereg 13-an hfdepftesbe fogott a
Dunan, s a tobbszazmeteres alkot-
many egy het mulva mar allt. Ezalatt
az id6 alatt a torok konnyulovasok a
foseregt61 elvalva szerte szaguldoztak,
oltek, rabolva, fosztogatva. Portyazasa-
ik kozben eljutottak Esztergomig, Ta-
taig, Vacig, Eg~rig. sot Miskolcig is.
Aki tehette a legkozelebbi erodftett
helyre. j6 esetben varba futott. A ke-
vesbe szerencsesek hirtelen allftott
szekervarakba sancoltak el magukat. s

kOzd6ttek asszonyaikert, gyermekei-
kert, mikent Pili sma rot mellett tettek.
E het alatt t6rtent az a szomoru ese-
meny, melynek szfnhelye varosunkhoz
k6theto, s melyrol most beszelni akarok.
A Kiralyok k6nyve I. k6tetenek 111.
lapjan olvashato az alabbi adomanyo-
zasi okirat: ,.1528. februar 1. Buda. I.
Ferdinand k.(iraly) a nehai Byr6 Orban
es Mihaly kohazat, kik a mult evekben
felesegeikkel es gyermekeikkel egyutt
megolettek, Cheek birtokban, Pilis me-
gyeben ns.(Ziodi Kozar) Miklos volt vi-

segradi alvarnagynak adja."
E par soros adomanylevel valoszfnuleg
szorosan kapcsolodik egy alig valami-
vel korabban kiadott irathoz, mely
1527. oktober 3-an, Budan megnyflt
orszaggyulesen keltezodott, s mely
ugyancsak a Kiralyok konyve I. kotete-
ben a 130. Japan maradt rank. Ez fgy
szol: ,,1527. Buda okt. 13. I. Ferdinand
k(iraly) a magtalanul elhunyt Hydegh
Orban, Kanya Gergely, Zomory Ja-
nos, Segesdi Mate, Zwech Mate ne-
mesek birtokat Felkezy-n Pilis megye-
ben Mykolai Gergelynek adja."
A ket, I. Ferdinand partjan alIa nemes-
ember az elhunytak neveibol ftelve
helyben elo, a torok portyazasok ellen-
ere helyben maradt koznemesi csalad,
illetve notlen ifju nemesemberek birto-
kait nyerte el husege jutalmaul.
NevOkbol ftelve a Csik falubeli Byro
csalad valamely ose e hivatalt visel-

helle, s igy sikerOlt a jobbagysorb61
koznemessegre kapaszkodniuk. Az
irat szerint val6szfnuleg ket testvert es
azok csaladjat erte 1526. szeptembe-
reben a tragedia. J6m6duak lehettek,
hisz itt olvashat6, kOlon kiemelt kohaz
kitetel e korban rangot jelentett. Vajon
hany embert takar az oklevelben rog-
zitett esemeny?
Ha csupan a ket testvert es csaladju-
kat, talan tiz fat. Ha a helyi ellenallast
es a falu nepet hozzajuk szamftjuk, a
Slam ennel j6val magasabb. Elerheti
az otven, vagy akar a szaz fat is.
Lesbol tortek raj"uk, vagy bizva a falak
erejeben, onkent sancoltak el magu-
kat a nemesi udvarhazban, ma mar
nem megallapithat6.
Az oklevel szovege szerint helyben
maradva vartak a rajuk zudul6 csa-
past. Talan ot felkeszi nemesemberrel
sa kornyekbe menekOlt nepevel
egyOtt neztek szembe a szpahikkal,
vagya kindzsikkal.
Hogy esett? Csupan a szaraz tenyek
arulkodnak a tragediar61. A Huszon-
negyokros-hegy maig orzi titkat.
Ma ugyanott gomba m6dra szaporo-
d6 utcak epOlnek, szep neveket visel-
ve. Akad kozottOk Hold, Tarogat6,
Meredek sot meg S6ska is.
A hely szellemet orizve talan egyszer
setalhatunk maid a Byr6 Orban, vagy
Byr6 Mihaly utcaban is. Talan...
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