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Egyes kutatók szerint la-
kott lehetett a honfogla-
lás korában is. Nézetü-

ket arra alapozzák, hogy a
helynév hadrendi szálláshe-
lyet jelentett. Mások ugyan-
akkor úgy vélik, hogy a Kõ-
szeg név megváltozása ered-
ményezte a falunevet. Írásos
források a faluról a török ki-
ûzése utáni országos újrate-
lepítések idejébõl vannak.
Koháry István országbíró te-
lepítette a birtokára 1716-tól
kezdõdõen a jobbágyokat.
Az 1720-as összeíráskor 4
magyar és 14 tót ajkú csalá-
dot írtak össze. A legtöbben
már a 18. század közepére
elhagyták evangélikus hitü-
ket, s napjainkra a szlovák
nyelv használata is eltûnt. A
régmúlt hangulatát õrzi vi-
szont az 1749-tõl álló, ba-
rokk-copf stílusú Huszár-
kastély. (1) Falai között
megfordult: Madách Imre,
Deák Ferenc, gróf Apponyi
Albert, Horthy Miklós. A ba-
rokk templom 1764-ben ké-
szült el. (2, 4) A kõkeresztet
1808-ban állították. (5) A
rendszerváltástól újra önálló
a falu. (3, 6)

Some people say Keszeg
was inhabited at the
time of the Settlement of

the Magyar. The idea is
based on the meaning of the
typonym: „quarter of battle
orders”. Others think the
name Kõszeg turned into a
new one. Written sources
are from the time of 
resettlement – after the Turks
had left the country. István
Koháry, the High Justiciar of
the Kingdom settled villeins
from 1716. In the 1720 cen-
sus 4 Hungarian and 14
Slovak  families were record-
ed. Most of them gave up
their evangelical belief by
the 18th century; the use of
Slovak language has also dis-
appe-ared by now. Huszár
Castle in its Baroque-Copf
style has preserved the
atmosphere of the past since
1749. (1) Imre Madách,
Ferenc Deák, Count Albert
Apponyi, Miklós Horthy 
visited its rooms. The
Baroque Church was fin-
ished in 1764. (2, 4) A Stone
Cross was set in 1808. (5)
The village is selfgoverned
since 1989. (3, 6)
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