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Elszó.

Hoc opus, lioe stúdium parvi propcrenius. ot :ini|>li

Si Patriae voluiiius. si nobis vivere cári.

Horat. J'^nnt. Lib. 1. epiat. 3.

Városaink, mint a nemzet család kiegészít tagjai, az ország

történelmi esemén\'('ivel. közállományi viszonyaival mindenkor szdros.

clváias/tliatlan (isszeköttctésben lévén, majd kisoblj. majd nagyuldi

fontoságu következményekkel liatottak a haza jó, vagy balsorsára.

A külcllen háborniban , az alkotmányos és vallásos belharczok

küzdclmcibon. a huzamosb béke idejében, hogy min beíblyási

gyakorohak \iiittsaiiik az ország hadi, politikai és általános m-
veldési ;illa|i(itiíra , tíirténelmiinkbl meggyzdést szerezhetünk,

llaliár Kszeg város valamely nevezetes!) intéz, vagy tényezként

nem jelenik is meg multunk színpadán : de ha tekintjük a német-

ujvári grófoknak garázda villongásaiban. Mátyás király és Fridrik

császárnak harczaiban, a belmozgalmak pártviszályaiban részt vett

gyakori szereplését, különösen az I532-ki török ostromkor tanúsított

hsi védchní't . akkor tle a történelmi érdeket alig tagadhatjuk

meg. Ha pedig t'ídd. természetrajzi s egyéb viszonyait mérlegeljük.

Kszeg várost méltán ligyelmet érdeml kisebb városaink közé

sorozhatjuk. Mindezeknek daczára még eddigelé n<'m találkozott

oly munkás, ki e váiMs tüzetesli. r>sszet"ügg töiliMielmi helyrajzának

megirásáia \;ilalkoz(>tt volna. .\(dia Rosiiak .Márton lékai szent

ágostai szerzetes 1789-ben kiadutt n(''met muMkájjiban az ir)8:í-ki

török ostronH)t . a városi levéltárban rizett azonkori kézirat, ugy

Istváníy és Jovius l'ídjegyzései nyomán elég körülményesen ismer-

tette, de mégis ezen szk keret, egyélikint becses dolgozatában

tképpen a török ostrom leírására szorítkozván . a város muhját

érint s<ik érdekes történehni mozzanatot, helyrajzi viszonyaira,

községi életére vonatk(»zó kítridményt egészen figyelem kivül hagyott.

A jelen század tbiyóiratailian Kszegrl itt-ott szórványosan meg-

jídeiit kiscbli kttzlenn-nyek szinte csak .lurisicii Mikli'is hsi vedel-



mével foglalkoztak. S igy az idézett munka megjelenése óta közel

egy század röppent el, állami életünknek, nemzeti fejldésünknek,

közmveldésünknek s irodalmunknak termékeny százada, a nélkül,

hogy Kszeg történelmi eseményeinek, jelenkori viszonyainak rész-

letes rajza meg lett volna kisértve. Gyakran lépett e mulasztás

élmbe, gyakran éreztem e közönyöséget történelmünk érdekében,

de mindegyre élesztett a remény, hogy majd csak támad oly hivatott

iró. ki e hézagot ki fogja pótolni. Minthogy azonban ez nem
valósult, mindinkább megfogamzott bennem a határozat, hogy

kedvez helyzetemben , a kutforrások kényelmes fölhasználásával

megírjam szülvárosomnak történetét és helyrajzát, melynek falai közt

gyermekségem els éveitl kezdve életem legnagyobb részét töltöttem,

hol a férfikor éveiben polgártársaim baráti hajlandóságának a magán,

ugy közéletben annyi feled hetién bizonyítványaiban részesültem.

Több oldalú tevékenységem folytán különböz irányba vonatva,

nem egy akadály által gátolva, csak több évi gyakran megszakasztott

munka után foganasithattam végre szándékomat. Ki hason termé-

szet munkát feltételez adatok gyjtésével . összeállitásával járó

nehézségeket ismeri, az képes megbirálui. hogy mennyi idt

emészt foglalkozást igényel egy ily ezélu válalat kivitele. Elég

legyen ennek igazolására csak annyit fölemlítenem : miszerint

mintegy háromszáz részben igen hiányosan irott. nehezen olvasható,

tárgymutatóval el nem látott városi jegyzkönyvnek átvizsgálása, nem
különben a meg egy részben rendezetlen állapotban lev levéltári

okmányoknak átkutatása évekre kihúzódó munkát követelt.

Midn a várost helyrajzi, ugy történelmi tekintetben czéloztam

ismertetni, elkerülhetlennek gondoltam, hogy mindazon feladatomhoz

es adatokat közöljem, melyek nem csupán általános, hanem helyi

érdek jelentséggel bírhatnak, s hogy igy a jelen és jöv városi

nemzedék tudásvágya szélesebb arányban legyen kielégítve. Ennél
fogva tehát némely csekély értéknek látszó, de ismeretlen körül-

ményt fölvettem még azon okból is, hogyha netalán az idk viszon-

tagságai, vagy az utókor gondatlansága által — mi elég sajnos, de

egy részben megtörtént — az okmányi kutforrások végleg meg-
semmisülnének, az innét merített adatokban azok egykori létezésé-

nek nyomai fönmaradjanak.

Ezen nézpontokból indulva ki, e munka második, vagy is

történelmi részében oly beosztást választottam, hogy még a kevésbé

fontos történelmi tényeket, vagy községi élet mozzanatait a kútfk
alapján chronologikus rendben kivonati rövidebb alakban soroltam

föl: addig a várost érmt, de az ország történelméhez szorosban



simult oevozete.sb esem('nyek cladásánitl részleto.sobl)f;ri terjeszked-

tem ki ; .st lielyenkiiit u városi jcgyzköDyvek szószerinti szövegét,

az egyes szereplk kifejezéseit is közöltem azért, hogy a viszon-

tagságok által elidézett helyzet, a körülmények benyomásai folytán

uralgott hangulat, a város sorsára liáromlott kövcítkezménycknek

okai, élénkebben, hívebben legyenek a lélek elé tükrözve. Hogy

mennyire feleltem meg föladatomnak? lia váljon mind azt. mit

fölhoztam helyes, szükséges volt-e íölveiinem? a közönség Ítélete

fogja meghatározni. Távol áll tlem az önhitség tudata, mintha

munkám valamely sikerült egészet nyújtana, mert jól érzem én azt,

hogy csak medd vázlatát adhattam a fölkarolt tárgyaknak, s hogy

a gazdag anyagnak kerekded kiment földolgozása a tehetségnek

sokkal nagyobb mértékét kivánja, mint a minvel rendelkezhetem,

én csupán hiteles kutforrásból gyjtött, s csoportosított adat kész-

letet akartam szolgáltatni , e kulcsos város teljes helyrajzának —
egykor biztosabb er által — megírandó müvéhez. De ha addig

is munkám a hazai történelem, a honisme lapjaira bármily csekély

világot deritliet, törekvésem czéljáuál is többet értem el.

Kszeg, 1877. márczius havában.

Chernél Kálmán.





Kííszog város helyirati ismortetóse.

FiUdvíij/J fekvése.

1 lazánk nyiiffoti részc'ii, vas vármogyónok (északi V(''a|iontj;'m

tcnil cl Kszeg város határával, az északi sz<''lf!st'g 47" :li' 04" —
a keleti hosszúság 34M3' 3" íokáu. (I.v.u-ir.l \2\.,. Pozsonytúl 15.

!S()|ir(ml()l 4. Ihulapcsttl 24. Hécstöl l'i',... (irécztöl l'i'^, német

iiiértröldiiyi légvonal távolra.

Égliajlatja.

()rogra])liiai viszonyainál fogva Kszognok i)liysikai éghajlat ja

kedvez; inert a határában, s ehhez közoleblt. vagy távolabb o.s

vidékén elnyúló buja tenyészetü erdségek — a nyugotról és észak-

ról emelked tekintélyes hegyek, halmok változatos níhényzete —
légköi'ét élényel gazdagon látván el, levegje tiszta, üdit és egész-

séges. Kühinösen tavaszai — midn a várost övodz számos kertek,

gyümölesüsek tái NinigzilsbaH iillanak — a lég zamatos illattal is

fszerezett. Habár az éjiiap egyen szakában az északi szelek ren-

desen, és liuzamosan uralkodnak, a nyár havail)an a zájtor esk
nem ritkák, s a nedves lecsapodiisok gyakoi-iak. meg is a viz az

átható lalaj i'iltal gyiM'san lolszivatván. It'ddjének l'olíilete hamar ki-

szárnál. biizhrMJt mocsíirok. melyek IcM'nji't nu'glertzletnek. hosz-

szabb idre nem t;iniadliat nak. Ta,i;adliai lan ugyan, hogy Kus/fi:

éghajlatja gyakori, s rögtön bekrivetkez lég- és iimé'rseki liullám-

zásokinik vnn kitéve, különíison tavaszai és télen, midn az idjáriisi

ingadoziisok (Tezhethíg fidtünk. A legnagyol)li hideg észak-észak

keleti. t'N keleli széllel szokott Im';ÍII;iiiÍ. elleulien észak-nyugt»ti és"

nyiigdti szelek niagas;ibb b'gniersi'ket okoznak. Tavaszai azonbiui
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a l('^riaj>_vulilj id válluzás uralkodván, gyakran l'obruár végéu vagy

luái'tiiis clc'Jrii az idjárás annyira megenyhül: liogy a növéayzí't

a meleg l)eliatása folytán a szokottnál elevenebb i'letre fakad, inint

ez az 1863-ik ('vlteu volt tapasztalható, a mikor fel>ruár hó végével

az összes tenyészet annyira megindult: hogy mártius kiizepén a

baraczkíák áltáljában, némely védettebb helyeken még a körtefák

is virágoztauak, a kertek nemesebb rózsabokrai pedig leveleket haj-

tottak. Ily kora tavasza években, mint az eralitett, ugy a következ

1804. 1865, J 806-ban a megelzött melegebb ua}3ok után ápril és

május havakban oly rendkivüli mérsékesökkenések fordultak el:

hogy különösen ez utóbbi évben május 23., 24.. 25. napjainak reg-

geli óráiban a hévmér 4.— E. fokra süllyedett. Kszegnek leg-

szebb, legállandosabb évszaka rendesen az sz. A mint augusztus

kíizepén túl a nyári hség csökkenik, s az éj nap egyen idejével

napokig tartó dél nyugoti szelek jelennek meg. akkor a huzamos

essések sem maradnak el. Azonl)an az ég kiderülté\el folytonos

szép idjárás következik, mely rentleseu novemberig eltart. E hó

ebijén a derült napsugaras napokat, ködös, zordon idjái'ás váltja

fr>l. s a lió derekán — ha nem elbli — az els fagy is beköszönt.

Kivételké)ipen 1864-ben már october 24-én állott be jelentékeny

fagy, s az ezt kisér sürü hó a még szüretlen szöllket s az egész

természetet több napokig láb magas lepellel takarta be.

Nagyobb hidegek rendesen január hóban jelentkeznek, de a

mérsékcsökkenéseknek aránya az évekhez képest változékony, és

annyira ingatag: hogy mig némely télen a hévmér 8'*.— R. alább

nem süllyed, addig más években január és február havakban a hi-

gany 18".— 20''.— R. fokra esett le. Mártius elején szokott eny-

hülni a tél hidege, niignem e hó közepén vagy végén a fagy sza-

bályszerüleg megsznik; de mind ennek daczára a gyakori északi,

vagy észak keleti hüves szelek csak lassankint engedik uralomra

jutni a melegebb évszak hatalmát.

A tavaszi fagyok gyakoriak, s káros következményeit ilyenkor

leginkább a szlls gazdák erezik súlyosan. Jelentékenyebb tavaszi

fagyok hiteles f(")ljegyzések\) szerint következ években fordultak

el: 1740. 1742, 174*7. 1749, 1751, 1702, 1764. 1705, 1766, 1776,

17í»l. 1800, 1804, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1821, 1837, 1838,

1839, 1852, 1854, 1801, 1862, 1863. 1864, 1865, 1800. 1873, 1870.

Az éghajlati viszonyok tényeziül — a légmérséknek, az ural-

kodó szeleknek, a légnedveségének, viliányoságának, eszéseknek

'j Szilíönyv a városi IdtMrliaii.
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tisszeiiiiiködésc .szolgálván — (,'ZL'Ii lúglüiii viiltoziusukuak tudoináiiyus

iiiegíigVBlt'Sére KaiserahI Károly nyn<í. enlmester ur évek óta ki-

tartó szdríiitlmat fonlitott. Az általa szakórtcleminol eszközölt, és

pontosan loljejivzcft léiitüneményí'kro vonatkozó észlelési adatok K-
szegien 277 nieter tengerszinten niaíiasban rejígeli (5, délutáni 2.

esteli lo ói.ikoi-. mint a najii középniérsék liároni észlelési idejébl

vétett(;k. K szerint 2S évi észlcli'sck tólyf;in Kszefr évi k<izép nii-r-

séke 9.78 c. lön kitüntetve.

A szükséjyrelt eszközök a héesi kíizpoiiti intt-zetnél vizsgáltattak

meg. és K'appeler Z. .1. Iiéesi látszerész míilielyi'lMJl kerültek ki. a

ki hiteles elöiillitt'ija a physikai eszkítzöknek a magyar-osztrák hiro-

lomhan.

A hniérsék a steijer házaknál 4<i méter magaslian a tenger

szine fölött télen 0.1 egész 0.2 niagasahb — ellenhen nyáron 3.8

kevesehl) mint alant a városiján. A télszakálnm némelykor egész

iK'ten át az emiitett raagasági ponton (5—s tokkal magasabb a h
mérsék. s itt is. mint minden inagasabli helyen, a meleg lég áram-

latnak elmélete érvényesül.

Delejti eltérés 10" !)'

Ksö meiinyis(''g hasonló idben ugyan ott . . BGO.^^ milliméter

„ .. .. .. városlian . . . 034. ^^ „

Ttilili tekintélyes csapadékok ezen magaságot nem is érintet-

ték. Harminez évi följegyzések szerint némethon közép es meny-

nyisége 15 hüvelyk, s ennél fogva a fíint idézett csapadékok 4 éven át

azon mértéket jóval meghalladták. Meg^jegyzend, hogy 15 hüvelyk

nedvesség elegend az íisszes tenyészetre. Egy és ugyan azon napon

azon órál)an 14. januárlian a h nnh-sék Kszeg határának leg-

magasabb |jonti;in 707 méter magasban lev ..három k"-nél 8" 7 R.

alant a vái-osbau ugyan ekkiu* 2" — R. volt.

Tizennyolcz li('>iiapou át szerzett 1630 légméii észlelések alap-

ján, a közép légnyomás 736.j7 találtatott.

Ózon gazdag levíígjének. a városban, ugy a határában bven
találtató üde kut- és lórnisvizeinek s általjiUian ('>sszes kedvez helyi

viszonyainak tulajdoiiitliat('i: hogy piisztiti'i kiírok, ragályos jiirv;inyok

és váltí'ilázok itt nem uialkodnak. st még a haziinkban oly nagy

mervlteii dulo l.s;!l-iki e|ieniirigy. Kszegen csak a következ lS32-ki

septeinber ha\;il»aii menill föl. s mig a vidék egyél»b helyein nagy

terjedelemben üzte rondtohisait. itt aránylag kevés áldozatot rab<dt

el. Késbbi években pedig csak sz('tr\ iiuyosau fordullak el egyes

mirigy esetek.
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Magassági méretek.

Részint háromszögmérés, és légraérések folytán C^jzek, Ko-

ristka. Schubert, nem különben a cs. k. földrajzi intézet által lnek

eszközölve. A három szögméreteknél esekélj különbségek fordul-

nak el, melyek onnét származnak, mert ezeknél a bécsi szt. Ist-

ván torony tengelyének talaja vétetett alapul. Ennél fogva a bécsi

és ])udapesti pontok nem egyeznek meg. Mert ez utóbbi köz-

vetlen a tengertl eszközlött szintezet folytán ln nyerve, s hivata-

losan 90.47 m. téve. A bécsi szt. István torony és budape.'sti pon-

tok különbsége által az utóbbinak tengerszinteri magassága 89.93 '^•

Iái) = 91.^^ ni. adna. Ennél fogva világos: hogy a méretek Buda-

pestrl az uj ponttal 5 méterrel magasabban esnek ki, mint a

bécsiek. Hogy a bécsi pont határozottan hibás volt. a cs. k.

földrajzi intézet maga is beismerte, iniuíán annak értéke jelenleg

3 méterrel magasabbra vétetik. Kszeg tenger szinteri magassága

— részint a közelében lév háromszög méretileg megállapitott há-

rom magassági pontról többször ismételt légméri mérések által —
részint pedig 3285 légraéri összehasonlítások folytán, melyek 187:2,

1873 és 1874-ik évben Kszeg és Budapesten eszközöltettek — ha-

tároztatott meg.

absolut relatív absolut rolativ

Ó ház 610 334 méter 1930 1008 láb

Hét kut 434

Kálvária templom . . . 394

Gubahegy várostól dktre . 322

ÍSteijer ház 540

Három szöglet k . . . 767

Strucz vendégl ... 278

Hermann kut . . . . 717

Kut- és forrásvize.

A falai mögött közvetlen emelked hegység, terjedelmes er-

deinek talaja buja növényzetével, a meleg kisugározását. a párák

srsödését, s ezeknek lecsapódását hatalmasan elmozdítván, a föl-

szivott nedveség a hegyek alantibb részeibe nyomul s ezeknek

hasadékaiban, réseibe, ugy rétegeinek fölületéu összegylvén, a

völgyekben több forrásnak adja eredetét, a várost pedig jó iz,

egészséges kutvizzel bven ellátja. A belváros fterén lév csöves

161 „



kútnak') li("» iiK'r.st'ko 1872-ik si'\>U'in\n'A- il-dn oszközölt iii('n''s sze-

rint U.-' -f- ]i. íokot. ii stcijer liázakriál 208 iiiotcrrél inajirasaliban

fekv ln'^yi loirás iiji^yan akkor (5.,; + K. l'okot mutatott. 14-(lik

jauui'irltaii a llcnuaim Ibrrásának vize. mely az utól)b t'iiilitt'tt í'or-

rásiiál k<)nill)i'líii 177 méterrel maiiasalibaii fekszik <).- -|- lí. fokot,

a város ftei'íMi lév kut vi/j'-iiek liö méi"s(''ke u<ryaíi aznu ú|-áhaii

íi.r, -\- R. fokot jelzett. Kzeii iiiérí'si adatok, nem esujián a tnld-

talaj limérsékére. — mely a források évi közép melojiével ej^yenl

szokott lenni — nyújtanak íisszehasonlitási tájékozást, hanem azt is

liizonyitják. liogy Kszeg- üde egészséges vizlieii hiányt nem szenved.

Határja , k iterjedése.

Határja. mely a hegyes, halmos, domhorzatos és részben a

róna táj alakzatát foglalja magáhan — öszhangzó természeti bájaival

a kecses vidék vonzó képét vezeti szem elé.

I latinjának f'-s/.aki s keleti részét mérsékelten emelked hal-

mok, nyugoti oldalát az austriából benyúló terjedcdmes hegyágazat

magaslatai, délre a (íyöngy('»s folyó mentében jobbról és lialról dom-

lioktól szegélyezett s korlátozott sikság képezik.

Fiddterületének változatos alakzata adományozza talajának is

különböz majd terniékényeld), majd silányabb minség természeti

kineseit. .Mi<:- határjának halmos, és róna részeit termékeny szántó-

földek, a (iyöngyös folyam jobb partját buja rétségek boritják, addig

a nyugoti részen emelked hegy.ség oldalaira szeszes bort term
szllsek. gyümölcsösek, gesztenyések, gazdag növényzet pagonyok

sinnilnak. s a hegy térzeti'ket pedig dús lombozatú erdk diszittik.

K kies földrész keretét é.szakról Kéthely. Klastrom. IMei-

g rabén — keletrl Zsidány sopronmegyei falvak — keletdélrl

Tomonl. Xemescsó — délrl L u k i'i
<• s h á z a . l)oroszl<'i —

déliiyugotról \'elem. Czák — nyugotról !> o z s o k. Ham mer és

iiöth vasmegyei Indységek határai alkotják. K'égi határját a város-

nak 1854. I87. 18S3-ik évekbl — mely a jelenh'givel csaknem

Oiivszen azonos — effv a vjtntsi lev(''lt;irtiaii tahiitató Iti^li-ik t''\r|

k(dt másolat tünteti ki.

TenileltMiek folnii'rése tt'tbb ('Veket vett igi'-nybeil. ^ l\oV;ir>ieh

ZsigUKUid vasmegyei fmérnök ;iltal eszkiizoltetett. .\ terkrp 1 Siói-

ban készült el.

Ilalilrjiinak összes térfogata a t'eiiielibi folnn'n's .szerint 10.OU'

*) K/.cii kut iiiiír :i IT-dik sz;i/.iiill>;ui iiiiiit l;iii.-/,<>skiit liasznaltiitott, egy

l(i40-ik ('vi ková.siiyii^Ma s/atíiiI (v. levéltár). 17(Hi-l>an változtatott esoves-

kutra i's iiyerto jeUíu kiilalakját (v. jegyzkönyv).



hold (J30Ó ölével) ós 11657i2 D ^1' melybl száutó földre

2460 hold 8l07i2 D ^l szöllsre 824 h. 82-/12 D öl, erdre 5004 h.

ebbl az alsó erdre 2900 h., s fels erdre 2104 h., bels telekre

104 h. 5027,2 n öl, kertekre 133 h. 3387,2 D öl, haszoiivehetlen

foidie 30!) h., rétekre 1034 hold esik. A lölmérés óta lefolyt évek

folyama alatt azonban ezen kimutatás tíibb részeiben változiíst szen-

vedett, a mennyiben a terület álla,i;ából, külíinösen az alsó erdben,

de más helyeken is több száz holdra terjed tér a gabua és szl
termelés számára meghóditatott.

Hegység.
Az aljjok nori lieoyláuezolatáuak Osztrák és Steijer honból

li;r/,iinkl)a benyúló ágozata — jnieltt a magyar határt érinti — a

steij(U-linni Wechsel hegyébl két alacsonyabb hegyágra szakad.

Kunek egyike délre steijerhoni H a rtb e rg felé vonul, másika pedig

(li'lkoletre 1> r s t y á n k n át R h u e z, aztán éjszakkefetre K-
szeg felé fordul, s a borostyánki hegycsoportot képezi. Ezen hegy-

('sop(u-t — melynek tömege helyenkint 2000 lábnál magasabbra föl

uyulik — l'v(Uialáv;il Zöbarn vidékérl délkeletre, majd észak-

keletre kanyarodván Kszegnek tart, s itt az ,.ó ház" és „Kál-

vária" hegypontokkal északkeletnek és keletnek nyiló, mélyen be-

\ ágott, kai varia, vagy k r u ra b a c h i, K i r á 1 y, S c h n e i d e r b e r g,

K a le h g r a b e n, P g á n y, ma,jd szkebb, majd szélesebb völgyek-

ben, s egyébb utszorosokban végzdik.

A l)orostyánki hegycsoport kúpjai és hátai helyenkint szép

halmokká egyesülnek, különösen a (Työugyös vilgyében Lékánál.

Léka és Kohoncz kí'izt hosszú hegygerincz nyúlik el. mely észak-

keletre Kszeg felé vonul, s melynek legmagasabb kúpja a 882 mé-

ter magas „írott k" (geschriebene Stein). Hasonlóan magasbra

emelked kúpjai még a 707 méter magas „Három szögletk"
(dnu Ecksteinej Ksz(íg határában, mely egyszersmind határpont

Kszeg, Velem és Hammer közt, végre az (510 méter magas „ó

ház" (alté Haus) Kszeg város fölött, a várostól nyugotra.

Föliltaiii viszonyok.

A fold alakzata — mely termékeivel, növényzetével, kölcsönzi

a vidéknek jellegét — érdemel annyi tekintetet, hogy természeti

tulajdonságaira, minségi viszonyaira figyelmet fordítsunk. A k-
szegi hegységet magában foglaló borostyánki hegycsoport magvát

jegöcsös kzetek képezik — a csillámszirt (Gnaisz) és csil-



I ii III ]»a I ;i ((iliiiiiiicrscliirrcr). im-lvck a ln';ivi'k li-lüin s/ikla •Ifcs,.!,-

illakjáltaii r<i|-(liilli;ik <'|ö. in oll s/ 1- m est' s liit''.s/, lf|('|inl ;i \i'<j:í>-

csös pali'ikhaii. ik'IiuI pcdio keskeny latiyii palit Irkvctck \<»iiiilii;ik

át !i csillMiris/iitcn. ht'líí'lr íi s/, ;ini t íi ii I
<• jiala (Clilorit) iiiii-

lalko/.ik. Culci;- Horost Viiiikü vidi-ki'-ii iia«:v löiiifnckhcii. Imi c^vszit.s-

iiiiinl k ('
II k('t\('cs('t is Collal iiia;iiil)aii.

J!(irostyáiik(") ('s KÍKtjuel k(">zt na<j;y se i|m' ii l í ii l(iiiit'L^fk mc-

líiliick Ilii. iiK'lycklteii sok lii<i-.a"yii pala. flildiii pala •'s.jf-

f2;ö('sös (le lejk vaii. .\ .. Kíin Imgy serpciitiii ("s pala lnmü»r(M

antimon, im'-z, vas ('-.s K r ii ;i r szén vciiyckkcl van álliatva. A

(lyönjiyi'is víil^yétöl (lóin- a i-(''i;ilil» átváltoztatott palák ciiy naiiyoMi.

s n<''liiiiiy kisclih tcriilctct Inulaliiak <!. A naiivdili tmilct ('-szakról

Ii(''ka viíh-kótöl (léli'c Szalonakiü' ('-s K'dlioncziu' \alaiiii kv\ nirrtlVihliT.

nyiiüotról Taicsa \i(l('kt'tl keletié Ksze«:ie- m'^y hktIITiMic terjed.

Iiati'irait lcli;it Lé ka, Taresa, l > j - lí o d ;! s z. líulioiiez. Szer-

dahely ('s Küsztíii' jeli'dik. K("»zp(iiilja ozeii naiiydlili területnek

az ..Írott kö". A nii'isik kisehli részlete azon pahikiiak Ni-inei-

Szt.-.Mili;ily(ól. Néniet-I j\ ;irii;d\ iH'iiiely nie<2.'S7,akadással kt'triillielíil

í'jLíy nit''rtt'(d(lre nyúlik. \v/.n\ |ialiík kiizt a zöldes sziníi <''s a loltos

[talák tulnyoinók s tol)l»iiyire \ekoiiy réteiiüek. tíireki-nyídv és szi't-

niiillók. s csak Lékáiiál válnak sz('t nanyolili és vastaiialtl) lapokliaii.

(lyakran pedii; M'kony r(''te^íi csillíiinpairiNa! \.illako/,iiak. ii<'lia elil(.rit-

palává. vaiiy pal;'is serpintiniK' v.'iltoznak, mely iitoliÍMlian cliryso-

I it li van. A zídd palákon kiviil a szürke |ialák is gyakoriak s a

palák azon küloiilMiz vi'ill'ajailioz a esillámpala is járni. A csilhim-

pala li.iidiii \oiiallian mutatkozik leüinkáltlt. Az els \oiial iíolli

le|("d a (iyoiiüyíis menti'ii nyúlik el s Köszeeen alul majdnem Ho-

zsokiii" ér. a imisik Lé-kiitól dt'>|i(' a li.iroiii szeiikö és iroll

k hegyeken ál HoIkuicz xidi'kt'ii;,' leíjVij. a liarmadik vonal odáMi

nyiiii'oti'a Szénéuctö környéki'-n lé'p ird. Az irotl k éjszaki ol-

dahin Szé-m'-^ct mellett ('siiklol tiyiii;otra e|n|önlul('i mész csillam-

palálian a je^öcsö.s mészknek iiiajd kiselili. majd nauyolili (öiiie;íei

\aiiiiak ki\álva, mint a Kalclifiialteii völuy klejté'sé-m'l: más helye-

ken a iiK'sz lassankint eltnik, s zöldes aiiyai; e s i I I ;'i m |t a 1 a

la inad.

A liorostyánki lieüy('so|»ort oldalait kidet é's íjszaknv ii^»il leié

liarmadkori rétiígek ledik he. nndyek Indyenkint a voIüs inedeii-

czéket is kitöltik.

A sitproiii iieiiyáii' mentén a haniiadkori képletek t(>teiiies

nia<íasáiira emelkednek, s a doniltos \idéken messzire Ksze.ireii

lúlii!' teljédnek a i'i'iha víduye irányáhaii. K"^/.e:.!. líidioin-z voiia-



Iától (léin- iiiiir iiiiuileuütt a luiniuulkuri iL-rakudú-s uralkodik s az

eiulitett jiala területek, szigetek gyanánt merülnek íol. A hegy-

lánezolat széleit fed harmadkori képletek területében, itt ott liania

szén telepek is találtatnak mint Mariaí'alván.^)

Kszeg határában az ,,z kútnál" (Rehbrttndl) szinte fordul

el kisebb mennyiségben igen fiatal képlet l)arna szén. melyen a

faszerkezet nyomai jól fölismerhetk.

F 1 y ó.

Kszeg határát a Gyöngyös folyó szeli át. mely Osztrák hon-

ban Zöbaru vidékén ered. mint zöbarui patak délkeletre folyván

a K r u m m . T i e f e n és U n g e r b a e h nev kisebb hegyi patako-

kat fogadván ölében. Kirehschlag közelében a magyar határt

éri. hol jobljról a E e d 1 s c h 1 a g környéken ered K p a t a k . a

1 e b e u s b r u u n i. k h o g e 1 i. s z a 1 m a n s d o r f i csermelyek. — a

Borostyííuk éjszaki oldalán fakadó és Landeeket érint patak

egyesülése után ..Gyöngyösnek" neveztetik, mely nevet a f
folyó is megtartja. Magyar területen két apró csermely Landeck

és Léka között jobbról, a ham meri. röthi és szerdahelyi

cseniielyt'k. lúdról a söptei és sur;'iuyi csermelyek egyesülésé-

bl támadó Bardosi ésAcsád környékén ered szilvágyi pa-

takok képezik mellékvizeit. A Gyöngyös Kszegnél délre kanya-

rodván. L u k á e s h á z a. Csemete. P ö s e. Apát i. G e n c s s több

más helységek határait érintvén, Szombathelyen túl délkeletre, s

végre éjszakkeletre hömpölygeti habjait, s miután vasmegyének leg-

termékenyebb, legnépeseblj vidékét áztatta Sárváron felül a nagy

FviUiával egyesül. A Zöbarnnál ered Gyöngyös a romaiak birtok-

lása idejében Zeberiának. Sabariának neveztetett^), melyben

Kristus születése után 303-ban 4-dik júniusban sz. Qmriuus püspök

vértanúságot szenvedett.

Földmiuéinüsége.

A pozsonyi medeueze — iik-Iv hazánk uyugoti síkságát, vál-

tozatos dombos lapályait. vasmegye kisel)b. nagyoldj területét is

magában foglalja — öbleivel a Repce és Gyöngyös völgyein át K-
szeg vidékére is benyúlik. A kszegi hegységet, mint emiittk esil-

lampala. — dombvidékét pedig harmadkori rétegek alkotják. Határ-

^) Himfalvy; A magyar biro.laloiu természeti viszonyainak leirása 337. 1.

VI. füzet. Stíliezka, ...Jahrbueh der k. k. G.-Anstalt" 1861. 62. folyamában.
-') P. Mathias Fuhrmaim: „Altes iiud ueues Oesterreieh."
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ji'uiak kíílcli fí-s/c'-n ii Vi'irosi iilsó té^iiikciiicnc/i; kiirii.vt'kt'ít. az alsó

crdötíiliijiit coii f2,e r i a kavics, és sár^a agyiig rétogck horitják.

cllciihcii lajtályosb rószoin, mini a (iyöngyös folyam m(íiitt''lM'ii. ki-

s('l)l) riaiiVoMi s/élcisngro kit,(íi;ji'(|ü r('«ii rs iijalilíi ártorokcii áivizi

ki'|)l(H(k triMilnek (ú. Földtcnilctriick síiliycdti'ldt helyeit, s V(»|-

gyeinek talpút sziiit(3 ozcu ánidmiiiiyi kt'itlrick IVidíizik. A liai-iiiad-

kori k('|)zeméiiyek kíizíltt a í'íiisü co n uc r i a agyag a víiliivek-

Ih'ii. (I(»ml)()sl» lielyekeii: és a li(í<í"y''k oldalain kiselil* nagyold) sza-

kadozott tomeiirklicii ne ü y < (I k (I r i k a \ i c s a I — a liogyekeii pedig

tokí'ppcn az agyagos csillám pala van elterjedve, indyenkint

kisclil) mennyiségii jegöcsös mészkvel. Köldmiveli-s alatt

;ill('i homokkal kevert sái'ga agyag téréit a szorgalom termi'keiiy

tejcMMinyel lí'llta el.

L a k s k.

\'asmeL!y(''nek területe. Ks/r;^- \ i(|(''ki''\e| ("is idöklieli iiijun m'-p-

liij :iltal lakatolt? liimpontok hii'inyiihan hdn'tlen mei^áliapitani. I)i-

nem is oly loiilos érdek tndnunk azt: ht»gy azon né-pok. nndyek

jelleiiiiim. szítkiisaiklian a vadsiiu' ;illal lié'lyi'U'e/.lettek micMnIa ni'p-

esaliidhoz tartoztak. Nevezetük — a mint a harez koezkája eiiyik

vaüy niiisik t(>rzsnek szerezte me^ a halaimat — a szerint válto-

zott. A leiü.izott ni'ptai lo\;ilil» v;in(lortilt. elü/.eirit. vagy szoliza-

siigra vett(!li'tt: a gyznek uralma pedig ingadt»Z('i volt. mert alkot-

mány, hddnn\elés. liiztos lakhely, nem csatolta szihirdnl a meiihódi-

tott területhez. A me^yidicn cddii;- irtlsziiire kerílll kkori Irletek-

hl — mint a Fels S zé n (' ge t n (
I (Kszegtl két órányi ti'iv(dra|

\agy ív ii kos 11 ál (tótsiigi járáshaii) találtakhól csak azt kíivetkez-

tetiudjük : hogy e megye területének né|)(ísége a léimai hódítás és

t(depités korát iiiegcizleg íölötte silány, s csak szorv;'inyos hdielett.

annyi azonhan valószinü: hogy l*annoni;'inak a rómaiak által toitciit

megszálliisakur — nn'dn Szoiiihatlndy nmiai ;illoni;isid tír/.eleit ki.

s (>|00 gyalog. 72() lovag l(depetetett le'l. késlili pcdiu' ('laudius

Tiherins esitsziir Kristiis iitiin 4l--r)|-ik évhen K'ómáliól. mintegy

:;().(><»() pidiiárt .sziillitott liazáid< íVddjére. rs ezek által a késldi l-

viii-ossii riiicjkedcil (
' I a 11 d i a Sa\aiia .\ u g n s t a (Szoinlial lic|\ (

vii;igzó <iyarinatot alapitlá, és ez itlélt az itt álloiiiásozi'i \I. és .\ll.

római légiók az i)iart nem esak e várost környez, hanem a l;ivo-

lahli es vidékekre is szétterjesztették — akkor azttii a helyen, hol

') L. FlíiV Vi'jictiws dl' IC iiiilitari
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iitól)l»i századdkhiiii Küszöb' v;ir ós város (onolkodett, a róinaiuk összc-

l"íigo Jaklielyt'kot iieiii állitottak. Foltovlog pedig azért, mert akk(»r.

mint a vidéket jelen természeti alakzatából raegitélhetjük, síiríí ter-

jedelmes erdségek borítván, vadonsága miatt, maguk, ngy házi

állatjaik tájilálására vagy éppen nem, vagy csak hosszabb fáraidság,

nehezebb munka után vélték alkalmatosnak, s ez okból inkább UAd-

i'ajzi fekvésénél lógva a szdidebb, a mivelés leltételeinck inkább

megfelel 8zondjatlielyt s vidiikét, s Kszeg határán túl délre es
síkságot választották letelepedésük helyéül, hol a vidék nyíltabb,

simább alakzata inkább kedvez vala a tetelepült élet meggyökerez-

tetésére, és ennek feutartására szükségelt viszonyok kevesebb akadá-

lyokkal, s gyümölesösbb sikerrel valának föllelhetk. S csak késbb
midn a népesség sza|)or(>dása az <^nd)eri tevékenység tapasztalat és

értelem a földmivellet szánnira több, s kiterjedtebb téreket vett

igényben, csak akkor szélesbült Kszeg jelen határában a termelés-

nek meghódított földmennyisége. Míg a Szoudiathelyet közelebb s

távolabb környez helységek Ólad, Dozmat. Surány, Vép,

K !i m () n , S z 1 1 ö s , F e I s - < ) r , G y i m ó t fa 1 v a . J á k , Fel s -
L e n d v a , Iker v á j-

, Sz. 1^ (' t c i' fa . K ('» r m e n d , K a t a fa római

régészeti tárgyakat szolg;iltafnak fíilszinre, s a Sváb falui malmom
túl római villának maradványai léteznek') ugy egyébb leletek K-
szeg liatár.it érint ..Pogány" szllkig terjednek — addig a város

k(>ze]él)en, és területén a római tartózkodásnak eddigelé semminem
tárgyai sem födöztettek föl. Az említett „Pogány hegy leg-

magasabb szllsében — mely a Kszegtl délnyngotra fekv Bo-

roszló helység határához tartozik — 1828-ik év körül agyagból egy

római harezos mellképe és egy liachusf. több római éremmel ta-

láltatott, mely érdekes leletek nem csak a szllhegy nevének ere-

detét, hanem egyszersmind a nép azon hagyományát is igazolják,

mely szerint a rónniiaknak, vagy pogányoknak tulajdonitatik e vidék

els szll ültetvénye. Az eladottak folytán azt kell következtet-

nünk: hogy bár a város kíizelelib vidékén a rómaiak idnkint nieg-

íórdultak, s itt ott elszórva egyesek letelepültek, de a sokkal késbb

idkben enjelt város építkezési helyén — hol még legcsekélyebb

r('imai maradvány sem jött el — állandó lakhelyekkel nem bírtak.

A rómaiaknak Pannoniál)ól lett kivonulása után, az 5-dik szá-

zad elején a góthok, közepe táján Atilla vérengz hadai jelentek

meg Pannóniában, mely a huunok birodalmának szétmállásával, a

1) Buliits Ede szakavatott rógószüiik bizonyitása nyoiaán a szombathelyre

vezet iit mellett létez sáros megyénél, nagyolíl* kiterjedés római villa létezet.

mely körül számos cserepek találtattak.
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k (( 1 t i ^ ú t h (» k. Ion <i o h a r d o k ós a v a r o k Viiiulorlúsaiiiak. vad

|(iiszlitií.saiii:ik lön sziiilidvr. Kz idkoiliól a tí»rt(''rit'l<'iii vajmi ki-

vés hiteles kiitlVit tartolt l'iil sz;iiiiiiiikra, s enoél toiiva lia/.áiik iivii-

eoti i-ész(''t s vasiiK.'fíye sorsát e tekinteliKMi tíirtí-iielini síini fátyol

boritja. I)e lio«!V a népvándorlás áianilata barbár népeket sodort

K("»sze<i- vidt'kére. tanusitják az IS4I. <''NÍ niájiis lo-;in lelt barbárkori

44 bronzsarb'i . melyeket a város liatáráltan nyujiotra omelked*'

liejiy egyik magasabb pontján lév r d <) g a s z t a I á n a k tTeiiléls-

tisch) nevezett szirtleniez mögött Deekelmann Jakalj és Schöek

Márton kapások kfejtés alkalmával ('<>:\ szikla üregben egymás mellé

helyezve találtak. M
Csak a í)-dik század kezdetí'ii dereng téb'-nk toltb világoság.

midn nagy Kándy esászár <S0;> kt»nil niegtíirviMi az a\ar(ik ural-

mát, l'annoniál)ól l'rank tart(»niányt alkotott, a lí.iba es Knns k<»zti

liddet birtokába vette s azon tért. nudy a Rál)a nyngotészaki part-

jittiil kezdve a diuii'intúli Magvarorsziig nyiigoti részét teszi, s az

avarok birlak. a passani piis|ir»ks(''g|iez esat(dta-). s egyes területeket

híveinek adományozván, németekkel, kídoiiosen bajorokkal t<depitett

nn-g. Kzeti tidepités azonl»an valamely nagyszernek egyáltalyában

nem ké|izelliet, mert a U-dik század kutíoiTasaiban elforduló 40

heiységltl K d 1 i t z, Z a b e r n, M i n i g k i r e h e n osztrákhoni tál vak

esnek hozzánk közelebb, a többi í'iilenditettek nagyolib táv«dra \aii-

nak egymástól elszórva, s igy kétségtelen, imgy e tele|iités igen

terjedehnes térre volt fölosztva.

A honfoglalás idejekor, mint tudjuk raniionia lakosága nagyoltb

iM'szben a gótliok ut<i(ljaib('i|. I o n go I) ;i |-d o k. gepid;ik. bolgá-

rok, avarok, oláhok és küloinblVde s I ;i v o k Imi I, ugyszinie a

nagy Kándy császár által besziillitott nemetekbl állott, kiknek

utódjai sopríMimegye uyugoti liat;ir;'dKiii. s nem kidiMiilien \asmegye

nyugt>téjszaki szögletében jelenleg lakozi'i. s .. Hienzek' (dnevezése

alatt ismeretes neuM'tek.-') Kzek az .\rpáddal bejött magyar fajn

oroszokkal kt'-peztV'k az ország nyugoti ii-szi-md^ akk(ui népségét,

kiknek segítségével késbli Zsolt vezt'rünk az ország hat.irjainak

megvédése czéljábi'il. mint e munka t(»rtt''n(dmi részt'lten ktizleiidjük.

egy várat épitelett. mely Kszeg nevet uyeii.'i

.\ lo-dik sz;tzad \i'g(''\('l. mikor az alsó vái". s e kt>rül a 14-dik

') Városi jcfíyzökiiiivv. Kpyike czi-ii sarlóknak a kös/.ciri •ryiniiasiimi iryüj-

tuiiiciiy táráliiin. másika vasiiicgyc rrgószcti táráliaii Szoiiiliiitliclycii öri/.tftik.

•^) lluiilalvy l'ál. Századok. lS7ti. :^(ill. I.

") Ff nyes. M. ország statistikaja. 1. k. 11. iaj'.

*) Ní'VtcIcn jegyz. 57. Kmlli'-licr után Horvátii Mihály M. <> tor. 1. k. SC, 1.
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szá/ad elején a város alapíttatott, kezddik Kszeg' lakóinak hiteles

története. Ekkor ugyan is Kobert Károly királyunk a foldinivídés

és ipar elmozditása tekintetéitl, ig-éretek, kedvezmények és kivált-

ságokkal számos külföldit, de leginkább németeket édesgetvén az

országba, a kszegi alvár mellett emelked várost is osztrák- és né-

methonból bcvándorlott németekkel telepitette meg. kik itt esak

hamar meghonosulván. oly életmódot és foglalkozást választottak,

mely a vidék természetszer viszonyainak leginkább megfelelt. Ezen

viszonyoknál fogva tehát a megszállók a földniivelésre és állat-

tenyésztésre lévén utalva, a gabna és szöU termelés képezte a la-

koság életszükségleteinek kereset ágát, melly foglalkozások a kéz-

mipart is sokáig háttérbe szorították.^)

A vegyes házból szárraozott utóbbi királyaink szinte a városi

jiolgárosztályt, mint az ország lakosainak egyik leghasznosabb töre-

dékét ismervén föl. Kszeg lakóit a a borkereskedés tekintetében,

számos elnyökben és kiváltságokban részesítették, nem különben

helyhatósági jogaik kiszélesítését eszközíilték.-) Lenditleg hatott

a letelejiültek anyagi érdekeinek elmozdítására az anjou királyok

tlatt rendkívül gyara))ult kereskedés, mely különösen a bortermelk

szorgalmát az ország nyugoti és északnyugoti részein gazdagon ju-

talmazta, miután a borkereskedés a szomszéd német tartományok-

kal, lengyelekkel, hatásos eredmény élénkségre emelkedett.

A kézmipar eleve a város, s a legközelebb vidék lakóinak

elkerülhetlen szükségleteire lévén korlátozva, ennél fogva csak las-

sankint tudott örvendetesb gyarapodásnak utat törni. A földsziní

és helyi viszonyok folytán tehát Kszeg lakóinak foglalkozását a

gabnatermelés, szllmívelés és részben a kézmipar képezvén már
ell»bi idkben , ezen keresetágakat követik eldeikhez képest a

városnak kézi munka után él jelen lakói is, kik hivatásuk min-
ségénél fogva három osztályba sorozhatok. Az egyik osztályt ké-

pezik, a gabnatorm e I k, az úgynevezett ökrösgazdák (Üch-

scnbürger) kik földjeiket szorgalommal mível szántó vet emberek,

gabonanemüek termelésével, ökörfuvarozással s íiiszállitással keresik

élelmüket. A másik osztályt a s z 1 1 m i vei k vagy kapások
ílíau('i-) teszik, kik szll tulajdonnal bírván bortermelés vagy szll-

mivelési napszám után élnek. Végre a ké z m ipar o sok osztálya

ki) vetkezik, melynek zöme posztósok, szabó k, v a r g á k, c s í z-

*) Németujvári grófoknak osztálylevele: 1279-r()l. Róbert Károly 1341-ik

sz. Márton napjáról, továbbá nagy Lajos 1343-ik sz. György napjáról kelt ok-

mányai (városi titkos levéltár).

'') ü. 0.
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iT) íi (1 i á k, á (• H k, k ni i v o s o k h I i'ill. A 1 7-<lik s/.i'i/.ud közopón

az iparos osztály logtöbh szabót, csizmadiát, szijártót. süvc-gjártót.

kádárt, ötvöst és lakatost számlált. A város títbhi lakóit liáztulaj-

(Ionosok, ma<2,ánzók. kereskedk. e<i,yliázi lérí'iuk. köz-

é s egyleti hivatalnokok, n y u g a 1 m a z o 1 1 és tényleges szol-

gálatban álló katona tisztek, közös liadseregboli és honvédelmi

li a d fi a k képezik.

Lakóinak nagyobb része a német nyelvet liaiigoztatja ugyan,

de a hazai nyelv sem idegen a város falai között, legalább nagyobl>

része, ha nem beszéli is nyelvünket, de mindenesetre érti. A város-

ban kezdetben letelepült német jövevények utódai, nemzeti nyelvö-

kct. eredeti sajátságaikat a vegyes házi királyok uralma alatt foly-

tonosan fentartották, st még a reformatio elterjedése korában a

magyarosodásnak, ugy szólván semmi jeleivel sem találkozhatunk.

Csak a 17-dik század elején kíilí)nt"»sen Kszegnek az anyaorszáulmz

l(j4y-ik évben lett vis.szakeblezése után — honnét 14!)]. évtl óta

elszakasztva volt — szoríthatta ki a magyar íaj és elem a némeici

annyira: hogy hazai nyelvünk a község tanácskozmányaiban és köz-

igazgatásában, iily liiztos ('s tartós uralomra jiitliatott. miszerint azon

idtl lógva a város azt, egész a jelenkorig minden hivatalos nyilat-

kozványaiban — József császár uralkodását és a Hach korszak idejét

kivéve — megszakítás nélkül használja. í)e a 17-dík százailban

átmagyarosult városnak közel egy századon túl virágzó nemzetiségi

életét a szatínári béke utáni korszak szoFiioru pangáslja sülyesztette.

Mert ekkor a kormány hagyományos nemzetellenes tíirekvése. hi-

vatalnokainak hazafiságot nélkülöz befolyása alatt meghajolva, la-

kosága nyelvét elhanyagolta, s Kszeg magyarságát lassankint a

németesedés vésze elsodorta. Már I-s IJjtót vaskfzü uialniiiMak.

s az általa letel('|)itett jezsuiták liiizüalniáiiak sikciMilt. az egészlien

protestánsítkból s csaknem tis/.tiln magyanikliól álló bel- és kül-

taiiács tagjai közül töl)beket a katholika vallásra téríteni, s egyszers-

mind ezeket vak eszközül a kornniny érdekei számára megnyrini.

a megnem nyerhetket jtedig {lolitikai. vagy vallási szorengatást^k

által a város kebelébl ('lkölt(iz(''sre kénysz(MÍteni.

.\ Rákóczy mozgajiun \iliarjai, s az emlitcttck fulyiiiii a magyar

lakókban ugy is nn'ggycndt \;'iros. a szomszéd iiÓMict falvaklcil. az

t'irökí'is tartományoklíól, nem kültunben német honliól szám(»s ki-

vándondt iparost fogadván falai közé. a még visszamaradt hazafias

('izi'linrktn! licMil |iolL;:inik niaLi/.alail is — kik a nemzeli \\>:::\

diadahiban hilítkcl vi-sztse. annyi crkidi-si é.s anyagi csapás után

elcsü'i'iedve. a d\nastia védszárnvai alatt nvugfillalili. ltold»»gal>lt
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létet re 111 (íuy lettek uyerlietui — eliiémetesitették, kik a/utáii iieiu-

zetellenes szellem irányukkal egy oly ivadékot neveltek, mely a

várost az eltti magyar jellegébl több emberkoron át egészen ki-

vetkztette. Csak a jelen század harmadik tizedének végeíélé támadt

elevenebb nemzetiségi mozgalom a város köz- és társaséletében,

midn a kerületi tábla ülnökei, ügyvédei, a sz. benedek rend gym-

nasiiimának tanárai, Gyri János városi plébános s több mások mint

nyelvünknek buzgó apostolai Kszegen nemzetiségünket szóval tettel,

uj életre ébresztették , s meghonosítását elmozditták. Hazafiúi

munkáságuk folytán a negyvenes évekl)en a magyarosodás már ör-

vendetes gyarajiodást mutatott föl s sokkal jelentékenyebb elmene-

telt mutatna föl jelenleg, ha gyors halladásának útját a gyászos

nyomokkal járó ötvenes évek átka meg nem akasztja. Mert ekkor

a tömegesen beözönlött német hivatalnokoknak nemzetellenes vak-

mer erszakoskodása, s fííjdalom nem egy, benszültt tisztviselnek,

egyes városi polgárnak gálád közremködése által az- önkénytes ha-

talom germanizáló iránya évrl évre szélesebb ösvényt hódított,

mig nem e vigasz nélküli állapot után bekövetkezett alkotmányos

átalakulás kedvez mozzanatai, a nemzetiség hamvadó tzét, Kszeg

elnémetesed polgáraiban is melegebb lángokra gerjesztették. Azóta

a köz- és társasélet viszonyaiba, a népnevelés ügyeibe befolyással

biró férfiai nemes feladatukul tzték ki: hogy a felébredt nemzeti

szellem, a nép minden osztályát áthassa, s az tíibbé ki ne aludjon,

hanem édes hazánk javára gyümölesíit hozólag. állandó h szere-

tettel ápoltassék. Ha e nemes törekvés az illetknél lankadni nem

fog, akkor luzton hihetjük: hogy Kszeg jó indulatú népét nemze-

tiségi érzelmeiben megfásulás többé nem éri, s a magyar haza

iránti szent kötelmeit, a jöv bár mily viszályos hullámai között a

mily lelkesedéssel, szintoly kitartó hséggel beváltani el nem mu-

lasztandja.

Kszeg földinivel néposztálya — mely leghatározottabban feje^

ki bizonyos jelleget — derült, de nem vidám, inkább komoly, de

nem zord, tevékeny, kitartó munkás, minden serényebb mozgékony-

ság nélkül, nyájas de nem elzékeny, nyers, de nem durva, mér-

tékletes élveiben, egyszer életmódjában, vallásos, törvénytisztel

inkább szokásl)ól, mint meggyzdésbl, értelmes, de nem ííilvilá-

gosodott. okoskodó, gáncsra gúnyra hajlandó, önhasznát szem eltt

tartó, de nem spekulatív szellem, kereskedéssel nem igen foglal-

kozó. Erkidesisége általyában megnyugtató, noha kisebb vagyon-

sértés(ík egyesek által (dkövettetnek, nagyobb vétségek a ritkaságok

közé tai-toziiak. \'itázó természete daczára tettleges czivakodásokra,
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testi sértéseik clkiAcIrsi'ir iifiii lia^v^Ta iiiaüi'it clrafííiiltatiii. líör-

töíjcilx'ii íiz öss/cscii in<';j,r('iiyiliitt('kl><")l közép s/ám mai íit ral) jí'itt

o^y évre. mióta törvény k('Zi'S('-t rlvcsztctlc mé<r kcvcsfl)!!. s c/.í'k

Iiajiynldj l"(''S/t''t is iK'iii liclylx'li lakdxik. Iialiclii idi'^^cil csaNarfíók,

va«iy idci^lfiii'scn Ictíilcpiilt iiaps/áriiosak s/.oliiiUtatták. Csöcsflék

nép, mely bizonyos kereset, vii<iy Jövedelem nélkiil reudrttleii. dolo":-

talaii, és kiesapoijuásra liajló életnióddl vezetne. ii<j:y s/úlvan alig

vaQ í'alai kíizött. Ha a szolgáló. va«iy a liapszátiiból él osztálynál,

néha néha a köz.'sondet zavaró kisi^hb eltérések elfordulnak a

hatóság ébersége által alkalmazott rendszabályok azokat rendes ut-

joklta igazit j;ík.

iMái- korjibbi idkben is az erkíilcsiség fölött szigorú íéliigyelet

vezetetett. Ki elb'ii hiizaság kivüli botrány bizonyult l»e az b(irt("in-

nel. víz és kenyc-r melleti bíiitidéssc! lényitetett. Teiiei-bc jdtt ha-

jadonok az egyhiizban nyilváiiyosan nieglcdcttek. s általányos nieg-

ved'sben r(''szesiili('k. I)éi-li(ilgyek [)eleng(''i'i"e állíttattak, s azután a

városból kivesz(")Ztetlek. .M(''g HíliS-baii a botrányt okozcink In'dit'r

állal pelengérre tettetvén, s miután az egyházat elkíivetett M-tsi'gíik

miatt nyihi'inosan megkövették, a városból ki lnek zve. A JT-dik

században a niegszepltelenitésért zetett bündij 1:2 írt volt és bika

pénznek neveztetett. Kzenkivül erélyes rködés fordítatott a há-

borúk sanyarnsága folytán megszaporodott koldulás korlátohisára.

miután számos elbocsátott és megbénult zsoldos, ezek nejei és gyer-

mekei. elszeg(''nyedett iparos, hiizaiktól megfosztott, vagy elüzíitt

alaltvaló, s egyt'bh kalandorok, kik majd tt'irök, persa és nnís keleti

herezegek neve alatt a v/iros piirtfogásiit igénybe vették. Hason

ipai'lovagdk segélyezésérl a múlt sziizadi jegyzkönyvek gyakiablian

emlékeznek. Az idegen koldusok feliigyidetére IT^H-ben koldus

liirák alkalmaztatlak, kiknek kíHeleségében állott : hogy a városba

liejött esavai'gó mesterlegényeket, és egyébb koldulókat a \;irosli('il

kiutasítsák, s ha ezek engedetleneknek mutatkoztak k(U-b;ic.sal ki-

liajts;ik. Iv/en int(''zn)énybl származón a jeleidegi kiddusliirói állás,

kinek lii\at;isa a \;ii-osí szegény inti'/e! számára hetenkiut egyszer

alamizsmit gyjteni.

.\ mint a le\(''ll;iil»an It'tez l7-dík sziizadlK'li vt-grendeletek-

lil. lellántzásokból. osztály levelekbl kitnik: allahiuvosan mind a

k('l nenilieli lakos;igniil a magyar ollozt'-k dívott, st a fidduiível

osztiilv n;íl. ugy a polgiirs;ig i'<x\ részénei daezára elnémetesedésenek.

nn''g a jelen sziizad els tizedeiben. i'okaiu-émm(d szegi'dyzett. zsi-

m'inal elhiidtt buzakt'k s/.inii Ikiss/.u magyar tdlony. iV-nyes gom-

bokkal, solí'iki'k maiivar nadriiü,-. s/.des karim;iju íVd maL:a> kalap
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volt szokásban. Jelen idben is földmivel népének egy része a

raaoyar nadrágot megtartotta, de föls ruházatul a magyar öltönyt

sötét kék német szabású öltönnyel eserélte föl, másik része pedig

különösen iparosai közül az ácsok és kmivesek sötét kék német

kabátot és nadrágot, magyar kalapot viselnek. Mindegyikének öl-

tözetét azonban a ritkán nélkülözhet kék köpönyeg egészíti ki.

melytl még lanyhább idben sem szeretnek megválni. A nk öl-

tözete lehet egyszer, minden határozott jelleg-nélkül. fényzésre,

piperére mit sem adnak, habár e tekintetben, a városban gyakran

megforduló szomszéd magyar és horvát falvak asszonyai — kik a

tarka barka költségesb ruházatot túlságosan hajhásszák — az után-

zásra elég csábitó példát nyújtanak.

A város miveltebb egyházi és világi osztályzatának sorait, oly

ft'ríiak diszittik. kik nem csak a jó nevelés, értelmiség, tudományos

képzettség, és ismeretgazdagság által tnnek ki. hanem a haza és

város javára különltféle módon érvényesitik tevékenységüket. E

mellett a nnem ellibkelbb osztályzata is az élet több oldalú

viszonyaira vonatkozó mvelt tulajdonaival, könny és vonzó társal-

gási modorral, olvasottsággal, zeneérzékkel, s egyébb erkölcsi aján-

latokkal diszlik. a nélkül azonban, hogy már elért, vagy még el-

érend nemesebb házi és családanyai hivatását szem ell tévesztené.

Ara bár Kszeg hölgykoszorújában nem hiányoznak oly jeles ki-

vételek — kik fajunk tsgyökeres férfiúinak honszeretet tekintetében

ösztönz példányul szolgálhatnak, általyában, még is hölgyeinél nyel-

vünk lángolóbb szeretetét, s a nemzeti érdekek lelkesedtebb ápolását

óhajtanok.

A népeségi viszonyokat illetleg a régibb idkbl semmi adat-

tal sem birunk. csak azt tudjuk: hogy a 17-dik század kíizepén a

belvárosban házzal biró pápista 36 volt. a tíibbi külvárosi 350 házat

fképen protestánsok, s csekély számú katholikus lakosok birták.

Az utóbbi századokban sem tapasztalható valamely szembeszök né-

peségi emelkedés. 1784-ben a város össze irt lakosága 4997 lélek-

bl állott, mely 1857-ben 6858 lakóra rúgott föl, svábfalu helység

lakóit is bele értve. Az 1870-ik évlien eszközölt népszámlálás a

városhoz tartozó Svál)faluvaP). nicly 3:^6 lélek szaporodást ád. kö-

vetkez adatokat szolüáltatoit :

^) Sválifahi 1713-ban települt be Würtembergából kiköltözött németekkel,
kik a város hatiirábaii át engedett helyen azonnal az épitkezést megkezdették.
Iv'ápoliiája 172-lien épült, toronyal azonban a jelen század derekán láttatott el.

J71-bon a város által kiküldött küldöttség helység birájául Moár Hans (lyörgyöt
nevezte ki.
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Lakúfolrik .száma 154í>

Jelen való népífSí'ífi- 6915

•I.ImíI íVtIí 3182

„no 3733

V a 1 1 á s l"o I e k e z e t s z r i n t

:

,. rúniai kiitlidlikus 483:i

görög- egyesült 5

görög nem egyesült 1

ágostai 1880

helvét U
zsidó 177

A 1 1 a |»o t s z (' ri 11 1 :

ntlen íérli 1973

nos , 1099

„ özvegy 98

elvált 12

liaja<l(tn nö 2187

férjes 1129

(•)zvegy 404

elvált' 13

li (> II OS s á g s 7. (' ri II t :

hclyheli tV'i-li 2516

iió 3U40

az ország más községélK'n IV-rti 559

aiistriai tartományban , 103

külföldön , 4

az ország más községében nö 548

ansti-iai tartományban 134

külloldon 11

.1 e I (' n le V ö h II za ni osaii :

férti 3155

nö 37 IS

l\l íi v o I t s ('"

l; i ;i II a |Mi 1 :

inii ni'in. dr olvasni tud tcrli 124

nö 3!m;

ohasiii. inii 111(1 lérli 2340

nö 2254

neni tud olvasni, fs inii íerli 7lN

. •• .. „ ,
K'-^'^

Hivat á s. é s f o <r 1 a I k z á s szerint:

i'gyliázi szoniélyek !•'»

%
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közhivatalnokok 29

tanítók 45

tanulók 172

mvészettel foglalkozók 37

„ ügyvéd . 9

orvos 8

„ sebész 2

,, bába 6

gyógyszerész 2

földbirtokos 342

„ gazdatisztek 6

,. éves szolgák 40

napszámosok 104

Az ipar k ö r ü 1 építészeti, és m v (> s z e t i i 1 1 a r n á 1

:

„ ,. .. önálló vállalkozók 36

„ „ „ munkások •
. 326

kö. fém és faiparágaknál

„ „ ,, ,, önálló vállalkozók 49

„ „ ,, ,, munkások 71

Vegyészeti, élelmezési termelésnél:
(inálló vállalkozók 39

„ munkások 103

S z ö v (") i p a r n á 1

:

,, (inálló vállalkozók 130

„ munkások 115

Br, és egyéb iparágaknál:

„ „ ,. önálló vállalkozó 111

,. ,. ,. munkások 75

Nem közvetlen termel í' o g 1 a 1 k o z á s n á 1

:

„ „ önálló válalkozók . 40

„ „ munkások 29

Kereskedelemnél:
„ önálló válalkozók 69

„ hivatalnokok 3

munkások 45

Pénz- és hitelintézeteknél:
tisztviselk, szolgák 4

háztulajdonosok minden hivatás nélkül 38

,. járadék tulajdonosok 255

„ személyes szolgálatot tevk 828
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H i / (I n y s fóliáik o z ;i s n T; I k ü I :

14 éven felöl íérli 88

,
iiö lf)98

14 é\(MJ iiliil IV'i-fi 885

, .. .. iiö lí)9

A ii(''.p('sf''<»i viszonyok sokkal krdNczülili haladást tüntetnének

litl. li;i vasiiti közvetlen üsszekíittelés által a közlekedés, a forga-

lom iiicukönn\el)bitt('tiiék. s ez által az élelem, s kereset forrásá-

nak ujaljl) elev(!neblj erei iiyiltaliiiiiiak meg: mert daeára azon

kedvez frddszini könilniényeknek : iiogy Kszeg termékeny galiona

frddekkel. buja rétekkel, zamatos ei"s bort term szllsökkel, gaz-

dag gyiimöjcsiisökkel és más egyél) természeti kincsek elnyével

bir. melyek nein csak az élet fentartására. hanem a vagyonosság

elmozdítására is határozó feltételül szolgálnak, mind ezek mellett

még is lakossiiga lialtár szegénynek nem is. — de vagyonosnak

sem iiiMiidliati'i. s pedig azoii okból, mert minden élénkebb tur-

galoiiil('il meglósztva. kereskedése, ipara, pangó állapotban sinldik.

Az('Tt. ha idMÍ;ir;isi viszontagságok miatt a gabona termelés nem

sikerül, vau} ha a gyakorta idöfordiilii tavaszi fagyok, s egyéb

elemi csapások folytán a szllk munkáltatására lorditott er. s

k(iltségek elvesznek, a gabna termel gazdának, de külímitsen a

szllmives kapá.soknak sorsa szánalmat gerjeszt, mert annak a

gabona, ennek a boi' ké{iezvéii fbb kereseti ágát. a múlt évi ter-

més jövedelmének — ha még el nem fogyasztatott — kell pó-

tolni a hiányzót.

Családok.

.\ 14-dik és 15-ik századbeli (•kiiuinyoklian gyéren elforduló

családok között, k<ivetkez jtolgári csah'idnevek emlittetnek : l'wkkei'.

Sas. S(!ydl. (hinser. líayher.

Ki-ik században: l\empl. Krds. Kei-miM'. Slalier. Swaiikler.

l)arkiier. Tranier. IMükemdéii. Marklio. Ledeici'. .Moszer. N'öri'ts.

liedots, Muelieh. l'rban. Deák. Diern. Cozilag. ((iazdagh) Selier-

neyker, Pethoycli. Kis( hmaister. Vrasits, Rornemisza. Szompt. .Meny-

liardt. Martlhui. \'ass, l'inter sat.

.\ 17-ik szi'izad niiisodik tizedéig a német elem tulsidyoz-

Vi'in a magyar nemzetiséget, a magyar lakoság háttérbe szorilatott.

Kkkorig a iii'inel iiyeh |(''\t''ii a \;'irosban uralkodó, okmányokltan.

s egyt'b hi\atalos kiad\iinyokbaii a nemet nyelv használtatván, a

magyar nyelvet nem biró városi jegyzk a magyar haiig/;isu család-
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iievokftt orferditve, legtöbb esetben megcsoukitva jeg'jezték föl. Be

még késbben az említett század derekáu, és végén is, midn
hazai nyelvünk a város falai közt kizárólagos uralomra vivta föl

magát, nehéz a családi nevezetekben eligazodni mert a polgárok családi

nevök mellett egyszersmind i))arnzletnk ntáii neveztettek, mely ne-

vezet aztán idvel valóságos csaláíU névül nniradt használatban,

mint : Szürszabó Tompa Mihály. Lakatjártó Horváth István, Csiz-

madia Balogh Mihály, Bognár Szabó Miinily sat. E században

következ l)irtokos családokkal találkozunk: Inkhoífer, Pammer,

Svetics. Somogyi. Benk, Feyerabent. Hostódj. Oombosy. Kóssa,

Tunya, Tompa, Bognár, Farkas, Dauehner, Fükk (Fügh), Csirip,

Cseitei, Szabó, Ujváry, Sinionyi, Erds, Telekesy, Héés. Lindamáry.

Saál, Simon, Ballá, Ülischer. Lada, Szombathelyi. Hazatius, Mikos,

Fabsics, Puskaries, Fercsák, Fábri, Bona, Seggeuseisen, Hericz, Szeut-

györgyi, Novay, Finta, ürváry. Kulnionn, Forda, Gombköt, Piso-

nies, RádI, Gillig. Szompt. Tsky. Ghilhiny. lllovay, Paar. Kani-

csár, Vass, Kaczor, Perényi. Balogh. Szerencsey, (irenbolth. Kádos.

Meskó, Bosky. Sana. Lakatjártó. Kopi)ay. Salamon sat.

l8-dik században. Fügh. Muiszer. Freiler. Eller, Faigl,

Ekker, Koszor. Leidenfrost Amltrosy, Ludwig. Losy. íiilligh. Mar-

ton, LTnger, Kollmann, Gillinger, Cseke, Kappel, Leiubetter, Mar-

hoíier, Hainrich, Welfel. Vagner. Györkey. Gazdagh. Steinperger,

Szentgyörgyvölgyi, Lada, Miklósy. Ballá. Meeséry, Szajler, Ifsits,

Szampt. Fodor, Kaniesár, Chernél, Palocsay, Paar. Csekonics, Ger-

hauser, Mikos, Kern, Kelez, Donászy. Sigray báró, Strodler, Szom-

bathelyi. Nicky gróf, Batthyány gróf, Tallian. Stettner, Rainisch,

Hara, Svetics, Faludy, Eölbey. Zámbó. Eátky, Malik, Szelestey,

Solterer, Hegeds, Bokor, Kónya, Glick. Si))rik, Adelfy, Tolnai,

Pales, Szent Balási, Koltay. Salamon. Pnnger, Gaszner, Festetics

gróf. Sennyei báró, Keresztnry, Binder. Monsperger. Radiskovies.

Hasacins. Mikos. Artner sat.

A jelenkorban birtokos. legtr)bltet adózók 1872-ben : Sehey

Fülöp, hercííg Eszterházy Miklós. Schey Sándor, Zárka Sándor,

C'hernel Kálmán, Zánelli Károly. Schönbauer Mihály, Waisbecker

Antal. Schey Károly. Lnger Károly. Bierbaner Mihály, Waisbecker

Ede. Ege Miklós, Szaivert József. Kindl József, S(dineller Vilmos.

Ekker Károly, Seybold János, Popper Jakab, Hoifmann Lajos,

Kager Ignác, Schey Ferenc, Plechschmidt János, Czeke József,

Csacsinovits István. Eitner Gusztáv, Wagenhofifer Antal, Fügh

Gyula. Dax János, Kranz János. Binder János, Tallian Kálmán.

Gerhauser József. Schiefer György.
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.Tciciilc;:! liii/tiiliij(loiiosol( íi í(!niitnoví'7,f*tt(ik(;n kivül. i'-s iiia-

^;iii/ó csuliiduk : Alx'le liiiró. J)iih;ii'czy liáró. liiscliol. I)iil»ii;i. iJci--

/scini. Sy.ovjálc. l)itllos. Slaiiiatiniicr. T(i|icicc|-. Niilos. llraliovszky.

I'iidos, Kiilxivics. Jiauriiii;*'!-. l'alliT. .Maliortsits. KIh'Iíii;í. Vajda.

Stcltiici-. Kiizma. Tiircsáiiyi. Matics. Inkcv. Jósa. s7,ciitiiTö|-ii\ i llor-

vátli. Knrcliiiii'iríts. I''aliiiiiiits. licdüts. .Iriiny. Festetics jítóí'. ('ti<'i"-

IK'I, l<'i-cil('i'. S/,(i\ják. Kíittcl. IJcitók. Kdiicr.

Katonaság.

l'iJdiM-ait a liatósiiüa ali'i tai"t(i/,('t S\;ilit'aliival a 7(1. sz. Ic'irú .Icdin

^val(t^('zr(,'(lli('z. és a 75-ik vas-so|)i-(iiiiii(\iiV('i lioiivrd Ziiszlóaljliítz ('-s a

27-dik li()iiv(''d lovasszázadlioz szolüíiltatja. lS7()-l»('ii 2'4 iijjoiicut adott.

jM'illarlali'kiil maradt két ciiilici-. Szinte az akkori iié'pszi'iudálás sz<TÍüt

tettleji'ü.s szdia'alathaii a városliól ti'i\(d xoltak 19

,. .. szal)ad.ságos HU

tartalék . . . 40

Iiiiii\(mI ... 83

II a (l .s e r c ix ii é 1 .s z o 1 <x ;i I a l b a ii volt

:

tiszt tS

altiszt iU

„ „ ,, közleuéuy .... 09

T (' r 111 é k e k.

Gyümölcs.

Köszcü' liat;irj;iiiak siksága, ciiylic doinlijai. lejti. tiWiii s ke-

vesebb lioiiiokkal kevert sárga agyagbé)! állanak, nndyok majd tolili.

majd csekélyebb televéiniyel vannak gazdagítva. Inr/.át. rozsot, árpát,

zabot elég mennyiségben, és j(') minségben teremnek. Mennyire

mehet az évi kíizéptermés, megliatiíidzni adatok hiányában bajos,

annyira azonban mindenesetre l(')lnig. liouv a lielszíikséeletet nagy

részben fedezheti. Kuk(»rica m-m mi\<'ltetik. de aiiiuil bö\ ebben

lordul el burgonya, ví'tríis b'diere. t's luczcrua. .\rat;is ut;in a

szántások iiaiiy mennyist''ij,íi liaj(lin;ival. I'elii'r r(''|>;ival hittatnak el.

K'i'tjei a gyTuigyös kozelélien bujiik. jó szénát, és sarjút adók. s

többször kasziilhatók. Kerti vetenn-nyei kr>zött a spárga, a sabitiik

kulolllide nemei. egy(''b koiivlia zolds(''g. li;Í!-om kiterjedt k;'ili0szl;is

kertjében termesztett jeles lejes ká]ioszt,i|a említést érdemelnek.

Azoid<i\rd a hüvelyes n('»v»''nyeklil a bali. borsó, vii'ágkid. ng*u"ka.

laboda, paradicsom alma. zeller, hagyma a v;irost kiirnyez számos

kertekben btdtogyasztásra tenyésztetik. .\ \áros lakói a xinienii-

velés iránt is hajlammal viseltetnek. kidÍMHisen a nemesli r('>zs;ik
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tenyésztésével több kerttiilajdonos uagv szeretettel, gonddal és

szakismerettel foglalkozik. Némely rózsatouyésztuek gyjteménye
— nem csak a helyes Ízléssel választott fajok sokszerüsége, hanem

a példányok szabályos alakja, a virányzat tökélye mellett, — az

njabb st legujal)!) vívmányok képviselete által tnik ki.

(íyümölcse mennyiség s a kiilönltféle fajok nemességét gaz-

daságát s jó izét tekintve hazánk bármely vidékének hason ter-

mékeivel méltán versenyezhet. Mert a házi kerteket a szllsök

alsó és fels téréit, s ezeket szegélyz völgyeket mindenütt vállo-

gatott fajii gyümölcsös ültetvények lepik el, melyeknek Ízletes ter-

ményei távolabb vidékekre szállíttatnak. Kajszin és szi baraczkja,

cseresznyéje, diója, gesztenyéje, lasponyája, berkenyéje, szedre, ri-

biszkéje, köszmétéje, — különösen pagonyainak szamatos málnája,

szamóezája. áfonyája, mogyorója bven látja el a fogyasztó közön-

séget. De legkiválóbb minségben és számosabb válfajban dísz-

lenek azonban almái és körtéi, melyek kedvez években -nevezetes

kereskedési és jövedelmi cikket képeznek. Nem csupán a város,

hanem az egész vidék gyümölcsészetének hyKklésére, és jelen föl-

virágozására néhai Völfel József hírneves pomolog szerzett magá-

nak kitörttlhetlen érdemeket, ki az általa kezdeményezett, s rövid

id alatt oly szép emelkedésnek íirvend gyümölcs oskolája által

Christ, és Diel-tl szerzett jelesl) fajokat terjesztvén, s megismer-

tetvén, a gyümölcs tenyésztést a kí'tznéppcl ;iiiiiyira megkedveltette:

hogy a nemesel)b gyümölcs mivelése a város liatárjál)an általános

elteijedést "nyert, ugy hogy jelenleg a legkitnbb alma, s körte

fajok a kert és szlltulajdonosoknál széles s nagy ré.szben okszer

ápoltatásban részesülvén, ez által a nép kereseti ágának egy jövö-

delmez forrása nyittatott meg. Völfel József elhalálozásával íia

vette át a gyümölcs-intézet további vezetését, ki iskoláját számos

kiváló újdonságokkal szaporítván, lelkiismeretesen, szabályosan ke-

zelt csemete ültetvényei által a már atyja életében diszl üzletet,

oly fényes állapotra emelte : hogy ültetvényeinek számmennyisé-

gével ha talán nem is, de minségével a külföld hason intézeteivel

becsülettel szálhat sorompóba.

Szllszet és borászat.

Terményei között gazdászati tekintetben minden esetre els

sorban a szll említend, mely rendes idjárási viszonyok között.

szeszes, testes, kedvezbb években pedig kitn zamatos nedvet,

st aszubort is szolgáltat.

Mikor V min viszonyok közt V és ki által V alapíttatott Kszeg
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hegyein a szllszot. biztosan megmondani nelu'-z. Azt. hogy a

honí'oglaJást ra('gel("tZ()tt idlicii Puniioiiia licgyiíiii szüHültotví'iiyek

léteztek, pjutropius és C'laudianns római ir('ik l)izonyit)ák. továbbá,

liogy Pi'obii.s római csiiszáj- l*amioiii;il)a katonái által szllt miveltctelt

Ain'clius \nctor munkájából tudjuk^, hogy Kszeg hegyein seink

bejövetidc eltt a bortermés otthonos lett volna, alig tehetjük löl.

V'alósziníi ugyan : hogy a róuuti légiók nevezetesb állomásának

Savariának közelében, oly vidéken: mint Kszeg, melynek hegyei

a szllm Ívelésre alkalmasnak mutatkoztak, egye.s szétszórt kisebb

ültetvények léteztek, mit anuiil inkább is hihetünk: mert a kevésbé

kedvez helyzet sziuriszéd ,. I'ogány* szllseiben talált római

emlék(;k esakugyan az akkorban itt meghonosult szllmivelés elfo-

gadására utalnak, habár mint lollebb emiitettük magában Kszeg
határában a római tarlózkíKÍásnak legkisebb nyomára sem akadunk.

Legyen bár miként okmányilag annyi mindenesetre bizonyos : hoiiy

a i;-3-(lik században Kszeg hegyein már szllk léteztek. I'gyaii

is a német-ujvári gróíoknak kszegvára ez idétti birtokosainak

]27í)-beD kelt osztály levelében a töi»bek között ezen tétel is el-

fordul: ..(.íastrum a ütem K ü z i g a j) j» e' 1 1 at u m. eum \ i I I a

Ihiruszlau. et eum a I i i s ii t i 1 i ta t i lius suis praeter v i-

n e a r u m c i b r i o n e s m a g i s t r o J o a u n i ete. sünt a s s i g-

nata"^'). Továbbá e mellett szól Róbert Károly királynak 1341-

Ijen 8o|iron és Pozsony városok részére kiadott parancsa : melyben

meghagyta : hogy birtokukon, és városukon át bort szállitó Ksze-

gieket zavarin ne merészeljék^). Késbbi királyaink is borkereskedés

tekintetében számos kiváltságokban részesítették a Kszegieket, kik

ekkor már nagy suIyt fektetvén a bortermelésre, termesztményök-

nek hirt és kelendséget .szereztek, s szeszes boraikat szerenesés

er(Mlménnyel szállították a haza határán át a kereskedelem jiiaczára.

E szerint a hov nevezetest.'bb. jelentékenyebb kereskedehni

czikkül szolgálván Kszeg egykori lakóinak, polgárai az idrl-idre

nagyobbodó fogyasztás folytán, a szllszetet, — mely kedvez évek-

ben a kézmiparnál jitvedelmezbb jutalmat nyújtott szorgalmuknak

— nagy elszeretettel mivelték. Ks igy a szllsök száma is évrl

évre szaporodott, mihez lenditleg az is járult, hogy számos kiv;'ilt-

ságaikuál fogva boraikat vámmentesen szállithatták az austriai

örökös tartományokba. — A bor kimérése bizonyos id tartamig

M Aurelius N'iitur; df ciu-sarilius Caji. 37.

'*) Városi titkos Icvrltár.

') Ugyan ott.
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miüden szölltulajdonosnak jogában állott, elleuben idegen borokat

a város tei'ületéu kimérni nem volt megengodve, s azon lakosok,

kik más begyek termelését magán fogyasztásra boztak be. bizonyos

meghatározott dij lefizetésére szoríttattak.

A város nyugoti részén mérsékelten emelked hegység keleti

és déli lejtóit 810 holddal borító szollsök f ültetvénye a f ur m í n t,

vagy szigeti, mely németül Mosler, a vidék nyelvén pedig

Zapfner, Zapfeter, Gemaíner név alatt ismeretes. Ezen

különben kitn faj, kés érésénél, érzékeny természeténél fogva,

kétségtelenül déli, nevezeténél fogva pedig római származásra mutat.

Igen elfogadható azon vélemény, mely szerint a szllfaj Friaulból

(Forun] Julii) vagy is Forliból (Forum Livii) jutott hazánkba, és

származási nevét, habár megváltoztatott alakban megtartotta. Már

Horatius 1-s könyvének 20-ik ódájában következ szavakkal em-

lékszik meg a szllfajról : „Mea nec Falernae temperent
V i t e s, n e q u e F o r m i a n i p o e u 1 a c o 1 1 e s"

.

Mi annak bizonyítására szolgál, hogy ezen fajból álló ültet-

vények már a költ idejében a rómaiaknak kitn bort szolgáltattak.

A furmint a hideg iránt meglehetsen érzékeny különösen

alanti nedvesebb fekvésben, s Kszeg hsebb talajában, azonkívül

csak középszer termékenységgel bír. Fája ers, bora olajos sze-

szes, testes, tartós, zamatos, de csak harmadik negyedik óvóben

nyeri meg tökéletes fejldésével sajátságos jellemét.

A furminton kívül elvan még terjedve a nagy burgundi,

gross er blau er Burgunder, helyesebben blauer Gamay.
mely az itteni talajban b termést s jó vörös bort ád. e mellett

nem kényes, s a tavaszi fagyokkal is jobban dacol. Némely szl-

lsgazda a rajnai rizlinget, traminit, olasz rizlinget, kék
klevnert is miveli, de a helybeli viszonyoknak saját tapaszta-

lásom szerint csak a furmint felel meg legjobban. A szll nem

csak példás szorgalommal, hanem kell okszerséggel ápoltatik.

A tke metszése rendesen csapra vagy erejéhez képest 15— 18

rügy ivvesszre történik, mely uyeregalakban a talajba slyesz-

tetik, a háromszoros kapálás, karózás, gyomlálás, tördelés, kötözés,

s egyéb munkálatok a megfelel idben pontosan hajtatnak véghez;

elhanyagolt szollsök Kszegen ritka kivételek közé számithatók.

A szüret többnyire október hó végs hetére esik. s november má-

sodik hetéig kihúzódik. Az évenkínt szrt bor mennyisége átlagos

számítással 15,000—20,000 akóra tehet. A pincék mind a vá-

rosban vannak, a hol a sajtolás is eszközöltetik.

Legjobb fekvés s a legnemesebb bort adó hegy tere a ki-
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rúly szol l (lv(tni<i) moly egykori királyaink liirtokáljan li'-vö

köszegvár laito/i'kiit, k(''|t('ZV('Mi . ii(;v<''l is iiim't s/.ániia/tatja')-

1-s FürdiiiiiiHl kir;'ily <'Z<Ui szllöst l')l-ik június In'* |í<-:in

kiadott okmánya szerint Alts .Mihály kszegi ph^hánosnak, s tölilj

polgároknak zálogképp(;n azon kötelozettsóggel adta át : li(»gy éven-

kint 8 akó bor hegy vámot tartozzanak a kszegi várba kiszolgál-

tatni^) ellenijén a zálogvevk által tett javításokat a zálogtulajdonos

a viszaváltáskor megtéríteni köteles.^) A király szll azonban t<>lil)é

vissza nem Vi'dtatatott. mert ez id óta íólytomtsan magánybirto-

kosok tiilajdoiüiban találjuk.

A magasabb helyzet szöllsí'iknek talaja, csillám pala részek-

kel kevert televényes sárga agyagból, az alantabbiaké [ledig keve-

sebb közeteket, de több televényt tartalmazó sárga agyagból áll.

Okszer gondos müvelés alatt jó állapotban lev szilsöknek

holdja 1600 ölével 50

—

(iO akó l)ort szokott teremni kedvez

nuides években, melynek ára akónkint <S() osztrák itczé\el számítva,

minségéhez s az országban uialkodó árviszonyokhoz képest

8

—

V'i írt k()zt ingadozik, kitn évek termése, mint ujalib idkben

az 18(j8-ik évi ó-bornak ára akónkint 'Zi)—80 írtig eiufdkedt.tt.

Az összes szilsöknek térfogata vödör (Elmer) szerint hatá-

roztatik meg 800 vagy 1000 Q öllel számítva, a mint közelebb

vagy távolabb esnek a várostól, egyszersmind vétel árul is e szerint

l] öleukint 50 krajezártól fölfelé egész i frtig, de még ezeutul is

változik. A féríi szll napszám néhány évekkel ezeítt 50 kr.. a

ni pedig 40 krajezár volt. most pedig amazoké 7'» krra. enn--

zeké 00 krra rúgott föl. A iia]»számosok semmiiiein ellátitsban

sem részesülnek, csuitán szüret alkaliiwhal kapnak reggelire iiiilin-

kát és kenyeret, délben pedig l)oit.

A kszegieknek a Itortermelés lévén rt'gilib idktl lng\;i leg-

fontosabb jövedelmi ága. a miként a szllsök mi\e|ésére minden-

kor kiváló gondot lórditottak. akként a venyigék kifejldi'sé't el-

nmzditó. vagy akadályozó idjárási visz(Uiyokat is nagy ligyelemmel

kiséilék. a szlltki'k ta\as/.i liajl;'is;iiiiak fejldése, magasága sze-

rint a leend szüret nienyiségére ("s minségére jó. vagy l»al kíivet-

keztett'seket vontak. Húzgálniuk e tekintetben annyira ment. hogy

századok óta miiiilen t'-vbeu Sz.-( iytirgy napjiln a hegymesterek a

tanács t'ltt megjelenni, s a tki-k liajiiisait bemutalni kiüeleztettek.

') Titkos lovi'lfiir: Kr/,sól>ct királyiK' Icwlc. i>;itiiiii W.vssciírad 4-t!t <lit'

festi Itcati Martini. 1874.
») U. 0. (i4. s/. alatt.

") U. 0. Ü7. sz. alatt.
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A nnilt században ezoo szokás folytán a bemntatott hajtások, ter-

mészeti naijyságbtin ós alakban egy ezen czéh'a készített kíiiiyvbeu

lerajzoltatván, az évi termés eredménye az erre vonatkozó ueve-

zetesb köridményekkel bejegyeztetett.

Ezen szU könyv az r740-ik évtl kezdve, egy-két évet

kivéve — megszakasztás nélkül pontosan vezettetik. A löutebbi

évtl egész 1875-ig évig, tehát 135 évi íljegyzések szerint a

bortermelést illetleg következ eredmények tnnek ki:

K i t (i II ü . \ a g y igen j <» 1 1 »i r v o 1 1.

1748, 1775, 1779, 1783, 1797. 1806, 1807, 1811, 1834, 1889.

1841. 1848, 1857. 18(jl. 18(53. 1805. J8(i(). 1868, .i kövér szá-

mokkal jehdt é\ek kii üll terményt szolgáltattak.

J ó bor.

1740. 1747. 1755. 1778. 179á. 1794. 1798. 18O0. 1802. 1804.

1818. 1823. 1820, 1827. 1830. 1852. 1858, 1802.

A lkaim a s. k ö z é |» s z e r ü m i n s é g ü é s m e n y i s é g ü.

1750. 1752. 1753. 1754. 1750. 1757. 1759, 1700. 1701. 1705.

1700. 1777. 1781. 1789. 1791. 1793. 1795. 1790. 1801, 1810. 1812.

1817. 1819. 1823. 1825. 1831, 1832, 1833, 1835. 1830. 1847. 1849.

1850, 1851. 1853. 1854, 1859. 1800. 1872. 1874. ez utóbbi évben

gazdag termés.

M e n y i s é g re sok. mi n s é g r e k i t ü n .

1783, 1800, 1807, 1811, 1834, 1848. 1808.

1834-ben a menyiség sokkal jelentékenyebb lett volna, lia a

szllsük a jég által nem szenvednek.

Menyiségre sok, igen közéjiszerü. vagy savanyu bor.

1790. 1799, 1803, 1810, 1831, 1840. 1842. 1843, 1844, 1845.

1851, 1853, 1809, 1870.

Menyiségre kevés és silány s a \' a n y u b o r.

1740, 1749, 1751, 1758. 1702, 1703, 1704. 1770, 1780. 1809,

1813, 1814. 1815, 1810, 1829, 1837, 1804. 1871.

A lerajzolt Sz.-György napkori hajtások között az 1779-ik évi

18 hüvelyket, s igy a legmagasabb mértéket mutatja, mely évben

esetlegesen kitn termés következett, s az akkori bortermelk

elítéletének megersítésére ujaldj alapot szolgáltatott.

Régebben a város saját szllsökkel bírt, melyek terjedel-

mesebb része az ugy nevezett „Müniclr'-ben vala, ebbl évenkint
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a királynak liizonyos rrir'nyis(''«;ii (\h.su\n liorral jánilt. A lovrltár

l<fji;n''«^il)l) iiiilailiaii kövL'tkL'Z szllösek (or<luInak (íIö : K i r :i I y.

I* o I jL^' á r. P 11 k II i'i r. S t a y ^ e r. 1' ii r ü' I c i t Ii n e r. I. a
j

t li ii r.

K ^ ti r. F u k I i. X y ii I. A \> i a li ;'i iii sili.. molytík mostausiíjr is

johliára i^iy iicvcztcttiick. A <xví-c/a. u^y Iic'IvIh.'Ií jezsuiták is l»ii-tak

szllsökkftl. az clhhiífk szllöso a „Kotta I e r"-huij. az iitóljliiaki'

pedio' a ,.Ka I
<• Ii li ra l»(' 11' iKüiicnetéiiél az iiuy nevezett SeylxtMt

féle enlöcske atellenélten iiyii;i(»tra l'ekiidt.

Miji' azeltt Kszeji' burkereskedése a haza liatiirain tiil Silczia.

Szász- és I*()rusz(»rszái2('kiii kitciicijt. aíjdiii' a jelt*n idnln-n Ijorát a

lielyhi'li. vagy a szonisziMJ vidék lugyasztásáii kiviil csupán a k("»ze-

IcIjI) es Osztrák és Steyer li('lys('i>ek veiidéulösei. s ÍKirkcreskedi

veszik igénybe és egyáltalyáliaii nriu részesül azon iii('>ltat;isliaii.

iiiiiit a mint ajánlatos tulajdtuiiiiál a lMir|tiaczoii inegt'nlcinidne.

he iiiilit.'lyt azon szánios ilt ITil nem sorolliati* akadályok, melyek

a magyar borok kivitelei és kelendségét a kiilíTddön gátolják

elniellztelnek. s nem különbeu a szll termelés és pineze kezelés

javitásáia czélzó törekvések, kíizlekedési eszközök szajioritása. és

idegen nenizetekkidi gyak(wiabb érintkez/'s tlyt;in hazai boraink

értékesítése nagyobb niéi\bcii kíizdhet (isNényt niagiinak a küll'öldön.

megvagyok gyzdve . hogy akkoi' : Kszeg bor-ipara jelenlegi

nu'dd helyz(ítébl kibontakozhatván, szeszes zamatos bura — imdy

a bécsi nemzetközi, s egyébb kíil és belíTdili kiiillitasokoii érdem-

érmekkel l(»ii kitüntetve — mint a kíilfnrgalom ;'illaiidó és keresett

czikke leeud ismerve.

Erd.
A Viirosiiak r)0()4 T" hoJdlHíj ;lll('( erdsébe az ugy nevezett

alsó és ííils erdbl iill. Az alsó erd a várostól keletre (elv

dombvidék térzeteit 2\H)() [j holddal, a iTds erd pedig a nyugati

hegység oldalait, magaslatait 21(»4 T] l'olddal boritja.

K kél erdnek kepe. alak/al e-> no\eny/.et tekintetében egy-

mástól meglehetsen különbítzik. Mig az als(» erdnek kis(dtb hal-

mok, mélyedések iiltal megszakasztott terét a koesános vagy közön-

séges tölgy, (((uercus robiir pedunculata) és sessili Ihu'a. koc.Nántalan

tölgy, az erdei téiiyü (piiius sylvestris). a közíinséges léiiyíi (juni-

|H'rus commiinis). rekettye, iiyir fedi. — addig föls erdejének, ttd-

gyesek és bükkösíik alkotta erdségeiben, a mogyoró, kecskerágó,

fagyai, galagmiya. liodza stli. ke\crve terjeszkedik ki. pagonyait,

vágásait pedig a hegyi iiitvenyzi't zoim'incza. s buja illatú virágzata

borit el : de minél majíasabbra emelkedik a hceyvidi-k. anmil inkább
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gyérülnek a lapályi fa neinok, s a l»ükk terjeszti ki gyztes diadallal

az északi lejtk oldalaira, völgyeire viharokkal daczoló uralmát.

Külíinösen a steyer házakat környez híikk erd magasra íol-

nyuló tr>rzseinck tekintélyes ágai árnyas csarnokokat képezve boriil-

liuk az alattuk itt ott kiemelkedni törekv (!gyes elsatnyult fényre,

mely az ernys lomberd nyge alatt lir és szakályos mohától

átfont ágait csüggesztve bocsájtja a. rothadó csalitra, melyen ten-

géd növények, vagy világot kerül gombák fakadnak.

Az erdk egyik nevezetes!) jövedelmét adván a városnak,

niüveletíikre most már több gond forditatik, mint korábbi években.

Mióta az egykori pusztító kezelést, egy józanabb erdészeti rendszer

alkalmazása váltotta tol. és azon régtl fogva divó szokás — mely-

nél íogva miiidcü lakházhoz, nagyságának arányához képest éven-

ként bizonyos menyiségü tüzel fa szolgáltatott ki — beszüntot-

tetett. azóta az erdk mivelése is jobb karba lu helyezve. Az
erdk állapotját oly érzékeny sebekkel sújtó, amaz fönnemlitett

gyakorlatnak fölfüggesztése annál inkáid) is vált parancsoló szük-

séggé, mert az ugy is okszerüetlen erdészeti gazdálkodás a város-

nak az erdbl befolyó jövedelmi forrását nem sokára egészen ki-

merítette volna. Ha a helybeli lakóság által hetenkint kétszer gya-

korolt fáizásra, s az ezzel járó erdei kihágások meggátlására.

nagyobb íigyelem, éberebb rködés fordítatnék, akkor bizonyára a

városi erdk jolib sorsa lényegesen fogna elmozditatní.

Az erdk cSO ós 100 éves vágásra vannak ))eosztva. Ara a

legszebb tüzel bükk fa ölének házhoz állítva It— 13 frt, a tölgy

ölének 8— !J Irt között változik.

Növényzet.
A növény életi viszonyokat — ha csak az emlteri ipar azokat

meg nem változtatja — az éghajlati feltételek, a földminsége

szabályozzák. A föld szabályos, vagy szabálytalan alakja, a rajta

tenyész növénytakaró, és állatvilág határozzák meg egyes vidék

és területnek sajátszer jellegét. Növényvilágának gazdag változata,

buja fejldése, bájos alakzata, tarka színezete, Kszeg tájának nem
csak szépségét, hanem természetrajzi jelentségét is fokozza. Habár

az egyes növénynemek faj viszonyainak tzetesb elsorolásába

nem bocsátkozhatunk, még is a földisme fontoságánál fogva, a

kszegi határ és legközelebb es vidék gazdag virányzatát — a

növényzet több typusainak, némely érdekesb növény családnak

áttekintésével — ismertetni kívánjuk.

Kszeg viránya hazánk dombvidéki vírányától általányosau
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iH'iii kiilíiiildi/ik. Icoalálili valaiiKfly <'lt(''r. sa)átsii<ros jclleorfit. vagy

l'f'liitlö alakokat ijeiii mutat.

Hojuységének magaslatain és völgyeiheii azoiilKiii már talál-

kozliattiuk a liogyi virány több (''rdokesli képviselivel, indyck az

alanti lapályaslj tériíkcn uom fordulnak olö.

Mig a talaj, a magash fekvés és egyél)b befolyású tényezk

minsége szerint a L a b i á t á-k. (' r u <• i f e r á k. R o s a <• e á k.

r c li i (1 e á k, x a I i d á k. ( i e n t i á n á k. P y r o I a c e á k stb.

fajai — nem kíilöul)en kdpí'ir ln'lyrin és szirtéin a saxifragák.
T h y III u s ok. (' a m \> a n u 1 á k. s egyéb!) növénynemek díszle-

nek : — addig az emelkedett erdk, s vigályok nap melegítette

televényeiii. a S a m b u e e u s r a f e m o s a. K u b u s ok. A t r o p

a

Bell a d II II a . I) i g i t a 1 i s o k . H e páti c ii k .

\' a I e r i á-

n á k. 1* e t a s i t e s e k. V e r a t r u m o k. S c a b i o s a k. T a ii a-

(• e t u III k. A r t e iii i s i á k. A s p e r u 1 á k stjj. alakzatai tarka

változatoságltan jelennek meg, a hegyek északi oldalait bven ellep

a f o n y á v a 1. (Vaceinium myrthyfoliuni.)

Kzeii általányos tájékozási pontok elrebocsátása után kíizlom

Kszeg virányát. a mint ezt szorgalmas és avatott füvészünk t. Freli

Alfons sz. lieni'dek rendi tanár. Kocli ..Synop.sis der deutsclien.

und scliwi'izer Klora"-jáiiak nyoiiiiin osztályozva kr>Z()lte.')

K a n u II (• u 1 a e e a e. S z i r o n t á k f e 1 é k.

Clematis \itallia. Szalag bérese.

Tlialietniiii a(iuilegiloliuiii. <,'zámoly levelii \ iriiiiiicz.

'riialietriini angustifoliiiiii. Szüklcvelü vinniiiez.

Tlialictruiii május. Nagyobb virnánez.

Aiiemoiie pulsatilla. Li'áiiy köki'iresin.

Aneinoiie pratensis. .Mezei kTtktircsin.

Aneiiione raminciiloides. Hoglár kítkíircsin.

Adonis aestivalis. Nyári hérics.

Raniiiiciilus liearia. Saláta szii'onták.

Uanunculiis acrr. Niiltozó szinuilák.

Ranuneiiliis aiiriroiiiiis. Kéti szironták.

Ranuneiiliis repnis. Hoglárka.

Raniiiiciiliis l'liiloiiotis. Szriis sziroiitiik.

Ranum-iiliis ar\riisi>>. Mez/.ei s/.iroiil:ik. KV sceleratii^. Tör-

zsi ka sz.

Calllia paliislris. Mucsiiri Liólyaliir.

') Krti'silV('iiy a kíis/.i'i:i k:itli. kis •:ymii!isiimir.il lS7'>ti.
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* Holleborus iii^er. Fekete linnyor.

* Helleborus viridis. Zöld hunyor.

* Nigella arvensis. Mezei kaodilla.

Aquilegia vulgáris. Harang czánioly.

Delpbinium Consolida. Szarkaláb sarkvirág.

* Delpbinium Ajacis. Kerti szarkablb.

* Aconitum Napellus. Katika sisakvirág.

Aetaea spicata. Füzéres takta.

B e r b e r i d a e. Borból y a íé 1 é k.

Berberis vulgáris. Sóska borbolya.

P a p a V e r a e e a e. M á k lé 1 r k.

Papaver Argenione. Szem mák.

* Pai)aver somniferum. Kerti mák.

Pa}taver Khoeas. Pipacs mák.

Papaver dubium. Kétes mák.

Cbolidítuium május. Czinadoniai Godirez.

F u m a r i a c e a e. F ü s t i k e f é 1 é k.

("orydalis solida. Tömör keltike. C. cava. Odus keltike.

Fumaria oíficinalis. Földi füstiké.

Fumaria Ijulljosa.

(j r u e i fe r a e. Kereszté s v i r á g f é 1 é k.

Nasturtium off'icinale. Orvosi rezsuka.

Turritis glabra. Kopasz toronyszál.

Arabis turrita. Torony ikrapikk.

Cardamine pratensis. Kakuk foszlár. C. amara. Keser f.

0. triíblia. Háromlevel f. C. impatiens. Virág rugó f.

Deutaria enneajjbilla. Kilenelevelü fogasir. I). bulbifera. Gu-

móterm f.

Hesperis matronalis. Porapás estike.

Sisymbrium pannonieum. Pannoni zsombor. S. Tbalianum.

Gyömös zsombor. S. Alliaria. Hagymaszagú zs. S. co-

lumna. Hamvas zs. S. Sopbia. Zsófia zs.

Barbarea praecox. Korai tormáucs.

Sinapsis arvensis. Vetési mustár. S. álba. Fehér m.

Alyssum calycinum. Csészész Ternye.

Lunaria annua. Tokás lapiez,

Draba verna. Tavaszi daravirág. D. muralis. Köfali d.

Thlaspi arvense. Vetési Tarsóka.

Capsella bursa pastoris. Pásztor tarsolyíu
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Ciiiíjclinu (Jciitiitii. F(j;4;is <j!;()mborkii.

L(!pi<liiiiii carupestrc. Kerti zsázsu.

C i s t i n ii 0. S 7. II li a r l('' I
•'• k.

Helianthoíiimn Fmnaiia. Kac.skör<"ts tctemolilii. II. viiljraro.

Kíizíiiiségos tetoiiH)|{|('i.

V i I a r i (í a i;. \' i o 1 a f ó I é k.

Viola liirta. Horzas viola. V. collina. }Ialiiii v. \ . oduiata.

Szagos viola. \'. caiiiria. Sovány v. \ . clatidr. .Ma^M-

salilp V. \ . tiicojoi-. Háromszitiíi \. \ . aívciisi.s. Mezei v.

\\ (' s (1 a (• a 0. R e Z e (l a t'é 1 é k.

líeseda liiteola. Sárg'ásfcht'r rezedé. R. odorata. Szaeo.s r.*

I) r () s ora f ea e. Ha rni a t l'íi
í'é

I é k.

I'ai'iiassia |ialii.stris. íiyönyíirü Ixtglárpót.

I
*

( 1 1 y ^' a I e a e. C .s é s z e s z ;! i- ii y f (''
I

<' k

.

Poly^^ala vulgáris. Pacsirta csészeszárny.

S i I e II e ae. S z i len e fé I ék.

(rypsopiiiia iiiiiralis. (iye}»i derczefü.

Diantlins Cartlmsiaiinniiii. I>ar;'it sze;iíTi.

SaiM)iiai-ia nlVicinalis. Tajtékzó sza|i|)anl'ü.

<'iiciilialus liaccitei-. Hogyóterniü kukuha.

Sijeiie inilata. Hólyagos sziline. S. iiiitaiis. Bókoló sz. S.

tloia. Ksti sz.

Lyd) iiis tlos euculi. Kakuk inéesvirág. L. viscaria. Szurkos

ni. li. vespertiini. Ksti ni.

Agrosteniina (íilliago. \'etési konkoly.

A 1 s i n e a e. A 1 s z i n e lé I é k.

Mosliringia trinervia. Hárominn Moliringia.

Arenaria eiliata. Rillás lioinokhur. .\. ser|)yIliíoIia. Kakuk li.

Stellaria iiiedia. Gyenge csillaghur. S. (iiaiiiinea. Pázsit li.

St. Holostea. Olocsán csillaghur. St. iieiiioruiii. Ligeti cs.

Holosteeuin uinliellatuiii. Ki'iiyös ()|o<'s;iii.

Cerastiuni re|M'iis. Kus/.i'i niailiiiiinr. C osatuin. Toj.-l^dad-

lé\e|ri Ili.

L i n e a e. L <' II t'é I é k.

* LillUIII U^itatis^i||lll|ll. li:i/,i IcU.

M a I v a (• ea e. M :'i I y v a l'é lék.

.Maha .Mcea. ( 'sillauszöros mályva. .M. syhestris. Knlei

111. .M. \ultiarÍN. Kitzonséges ni.
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T i 1 i a c e a e. H á r s fé ] ó k.

* Tilia grandií'olia. Nagylevelü hárs (8zódokfa.j T. parviíolia

Kislevelü hárs.*

H y p e r i e i ii e a e. L i n k a f é 1 é k.

Hypericuin perfoi'atniii. (Jsou.a Hiika. H. latif'oHum. Szé-

híslc'vehi 1.

A c e r i n e a e. J u h a r f é 1 é k.

Aeer pseudoplatanus. Juhar Jávor. A. [)lataaoides. Jókori J. *

A. campestre. Fodor J. A. tataricum. Fekete gyiirüs J.

H y p c a s t a u e a e. B o k r é t a f é 1 é k.

* Aeseiikis Hypoeastaiium. Gesztenye bokrétafa. * A. pavia.

Piros bokrétafa. * A. flava. Sárga b.

A m p e 1 i d a e. S z 1 1 ö f é 1 é k.

* Vitis viniíera. Borterm szllö. * V, htbrusca. Amerikai sz.

* ximjjelopsis hederaeea. Borostyán venyige.

G e r a n i a c e a e. (t e r e 1 y f é 1 é k.

Geránium sylvatieum. Ligeti gerely. (-1. pusihum. Apró gerely.

(í. roberlianum. Bakbüzü g.

Frodium cieutarium. Bür(')k árorr.

B a I s a m i n e a e. F á j v i r á g f é 1 é k.

Impatiens iioli me tangere. Üvegszáru lajvirág.

X a 1 i d a e. S ó s d i f é 1 é k.

Oxalis acetosella. Madár sósdi. 0. sti-ieta. Merev s.

R u t a e e a e. Ruta í é 1 v, k.

* Ruta graveolens. Szagos ruta.

C e 1 a s t r i n e a e. s u t k a 1 o m f é 1 é k.

* Staphylea pinnata. Mogyorós hályogfix.

Fvonymus europaeus. Csikós kecskei'ágó. * F. verrueosus.

P)il)ircses k. * E. foliis variegatis. Tarka levelii k. * E.

hitifolia. Széles level k.

R h a m n a e. Ben g e félé k.

Rliaiimus cathartifa. Varjú tíivis benge. R. frangula. Kutya b.

T h e r e b i n t h a e e a e. B a 1 z s a m f é 1 é k.

" Rhiis cotinus. Sárga sömörese. * R. typhyna. Virginiai s.
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P a p i 1 i n a e e a e. Pillangósak,

(jieiiista |)iuí'uiiil>eiis. Henye rekettye. (í. pilosa. Szrös r.

G. germán ica. Német r. 0. sagittalis. Nyilas r.

* Cytisus Lahiirnnm. Fai zanót. C. nigrieans. Feketed zanót.

C purpureus. Bibor zanót.

Ononis sj)innsa. Tövises igliez.

Modií-ago liijiiiliiia. Komlós esigaes. M. minima. Piezi es.

Melilotiis ílciitata. Fogas niézkcrep. M. álba. Fehér ni.

Trifoiiiini iiibens. Piruló lóJKírc T. ropcns. (lyökcrez 1.

T. arvoMse. Herehiira I. T. pratense. Kéti I.

Astnigaliis glyeijiliyllos. Kdcslovelü bóka.

Onobryí'his sativa. Takarmány csacsöröm.

Vicia sylvatiea. liigeti babó. * V. sativa. Abrak I). V. sepium.

(iyopüi b. V. pannonica. Pannoni b. \'. hybrida. Jvorfs b.

V. lathyroides. Piezi b.

* Kiviini lens. Fzelék lencse.

* Pisum arvense. Mezei borsó. * Pisnm sativum. Veteményes b.

* Pliasoolus vnlgaris. Savi paszuly.

Latliyrus tubcrosus. Mogyorós bükkíin. L. pratensis. I^irlagi I).

L. latil'ojius. Széleslcvciü b.

Orolius vermis. Tavaszi lednek. O. tuberosus. Gumós 1.

0. albus. Fehér I. 0. variegatns. Szrösíid 1.

'' líoltiiiia Pseudoacacia. Alakász. * R. Iiisjíjda. Rózsás r.

* R. cai-agana. Pokros r.

i\ m y g d a I c a c M a ii d o I a f é 1 é k.

* Amygdalus coinniMiiis. ("senioge inandola.

* j'crsica vulgáris. szi baraczk.

* Pruiius aiMHcniaca. Tengeri kajszin. P. spino.sa. Kökényszilva.

* P. insitilia. K()zé]i sz. P. domestica. Kerti sz.

'' Cerasophora duleis. Fdes megy. * C. acida. Porizü m.

* C. chainaeeerasus. Cseplesz m.

* Pnnius Avium. Cseresnye megy. * V. padus. Zelnieze m.

* P. Mahaleb. Saj m.

I* () s a e e a e. R ó z s a lé 1 é k.

* Spiraea salicilolia. Füzlevelü bajnócza. * S. ulmit'olia. Szél-

levelii b. S. AruMcus. Szakállas b. S. lilipendula. Koloii-

ezos b. S. ulniaria. liOgyez b.

(leuni uibanuni. Szcgfüszagu csiklász.

Hubus Idaeu.s. Málna szeder. R. I'rutieosus. Seregély sz.

3
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Fragaria vesea. Földi eper. F. elatior. Kerti eper. * F. grandi-

flóra. Ananász eper. F. collina. Csattogó eper.

Potentilla anserina. Liba pimpó. P. repens. Terjed p.

P. tormentilla. Timpó p. P. verna. Tavaszi p. P. einerea.

Hamvas p. P. reeta. Egyenes p. P. álba. Fehér p.

P. caulesceno. Sátorozó p.

Agrimonia Eiipatoria. Bojtorjános párló.

Eosa canina. Csipke rózsa. K. arvensis. Mezei r. E..rubigi-

nosa. Tövises r.

S a n g u i s r b e a e. Y é r f ö f é 1 é k.

Sanguisorba offieinalis. Orvosi vérf,

Poterium sanguisorba. Vérf esábair.

P m a e e a e. A 1 m a fé 1 é k.

Crataegus Oxiaeantha. Csere galagonya. C. torminalis. Bar-

kócza g. * C. pentagyna. Ötnyeleesü g. * C. nigra.

Fekete g.

* Mespilus germanica, Borizii nászpolya.

* Cydonia vulgáris. Közönséges birs.

Pyrus comraunis. Vad körte. P. mahis. Vadalma körte.

* P. malus baceata.

* Sorbus domestiea. P"'ojtós berkenye. * S. aneuparia. Vörös b.

Onagrarieae. Csészekürtfélék.

Epilobium hisutum Piros esövirics. E. montanum. Hegyi cs.

Oenothera biennis. Ligeteké esészekürt.

Circaea lutetiana. Varázs szirompár.

L i t li r a r i e a e. F ü z é n y f é 1 é k.

Lithrum salicaria. Réti füzény.

T am a r i s e i n e a e. A t á n f é 1 é k.

Tamarix germanica. Német tamaris. *

Philadelpheae. Jézsafélék.

Philadelphus coronarius. Korona jézsafa. *

M y r t a c e a e. I r n y e f é 1 é k.

Myrtus communis. Közönséges irnye (Myrtus). *

C u c u r b i t a c e a e. T ö k f é 1 é k.

(Jucurbita Pepo. Uri tök, * C. Melopepo. Koronás tök. *

C. Citrullus. Görögdinnye tök. *
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('iicumis siitivus. Siivanyitó ufíorka. * C molo. Sár<ííi (liiiiiyo ii.
*

Bryotiicii álba. liiivös gönyd. B. disifa. Kétlaki g-.

S (•
I (' r a II l li a o. S z c k 1 á r íc'- 1

('• k.

Sciciaiilliiis aiiiiinis. Kgynyári szfklár.

(
' r a s s II 1 a í' e a o. I* o z s g- a \'r I (' k.

ScmIiiiii Tíiaxiiiiiiiii. Halilcvolü szaka. S. acrc Horsos sz.
*

Sciupcrvivuiii tcctoniiii. Rózsás nilf'ii.

(Iros sii I a r i ae. Ki b i s z k o Ir I (''k.

Kilx's gi(»ssiilaria. l'tiszméte ribiszko. * lí. nibnim. N'íiríis r.

* Kibcs iiijiriiiii. I*\'k('t(' r. * II. aiirciiiii. .\raiiy r.
"•'

S a X i f r a g a c. K ö tör f é 1 ó k.

Sa.vií'raga bulbifora. Rügyliagymás kötör.

C'brys(»s|»l(Miinni altcniifbliiiiii. Arany veselko.

I III li ('
1 I i f (M* a e. E rn y s e k.

Saniciila onroiiaca. Hegyi gombcrnyö.

Asliaiilin inajoi-. iícrki zajióí-za.

Kryiigiiiii) campcstro. Mozci iringó,

('icuta virosa. (iyilkns csoinorika.

A|>íuni gravnolons. Xagyszagu zsollor. *

l'titrosciinuni .sativuni. Ivíizónsógos potrezsolcni. *

Acgopodiiiin Podagraria. Bigeosi ))akt()|»|».

('ariiiii ('ai-\i. Konylia kömény.

I*ini]»iii('lla anisurn. Xomos ánizs. *

Fof'iiicubmi oriicinalf. Kdos ánizs. *

Aothiisa eynapiiiin. Ebzsollér ádáz. *

fiivisticinn ofíicinale. Orvosi lostyán. *

Angclica sylvcstris. Krdoi aiigelica.

AiitbristMis nciiiorosa. Ligeti liirlmlya. .\. (•crcroliiiin.

Zamatos t.
*

Anctbum gravoojcns. Kerti ka|Mir. *

Pastinaca sativa. Kerti pasztiiiak.

Teribliiim maxiiiium. Durva magiarai.

Daiiciis ('arota. S.irna murok. '''

('oniiiiii iiiaeiilatum. Hüibis liün'tk.

('oi'iaiidriim sativum. Kerti koi-iandrom.

Ueraejeum sídKUiilyhum. .Mrd\('talii tápsir.

.\ r a 1 i a c e a e. H o rost y á n t'('' I é k.

nedeia iieli.x. Repkény borostyán.

3*
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Corneae. Som fél ék.

Cornus sanguinea. Vörösgyürü som. 0. mas Húsos s.
*

L o r a n t h a c e a e. F a k i n f é 1 é k.

Viseiim album. Élsdi fagyöngy.

Loranthus europaeus. Élsdi fakin, vagy fanyüg.

C a p r i f o 1 i a c e a e. B a n g i t a f é 1 é k.

Adoxa moschatellina. Pézsma koezkagyöngy.

SainV)U('Us Ebuhis. Földi bodza. S. nigra. Gyep b. S. raee-

mosa. Fürtíis b.

Viburnum opulus. Kánya bangita. * V, lantana. Ostormén b.
*

Lonieera Caprifolium. Jerikói lonifsera. * L. xilostuem. Cközke

1. * L. nigra. Fekete 1. * L. tatariea. Tatár 1.
*

Stellatae. Külösfélék.

Asperula arvensis. Ugari müge. A. odorata. Szagos m.

Galium crueiatum. Keresztes galfij. G. verura. Tejoltó g.

G. mollugo. Puha g.

Valeriánáé. G y ö k é n k e f é 1 é k.

Valeriána offieinalis. Macska gyökénke. V. exaltata. Magas g.

Valerianolla Fedia vagy olitoria. Saláta galambhegy.

Dipsaeeae. Mácsonyafélék.

Dipsacus laciniatus. Héjakut mácsonya. D. fullonum. Takács m.

Succisa pratensis. Réti varfü.

Scabiosa arvensis. Mezei sikantyu. S. columbaria. Galamb s.

S. oehloreuea. Vajszinii s.

Compositae. Fészkesek.

Eupatorium cannabinum. Kender pakóeza.

Tussilago Farfara. Lókörmü szaraáriapu.

Petasites albus. Fehér szattyu.

Linosyris vulgáris. Közönséges aranyfürt.

Aster Amellus. Csillag gerepesin.

Bellis perennis. Szászorszép rukercz.

Erigeron eanadense. Sepreneze küllörojt. E. aere. Bóbitás k.

Solidago virgaurea. Aranyos ritkaréj.

Inula Helenium. Örvénygyökér serteesék. I. hybrida. Korcs s.

I. hirta. Borzas s. I. Conysa, Konizs s.

Bidens cernua. Bókoló villamag.



- 37 -

Hf'liaiithus íinnuus. Na|>ralor<ió vini<r.
*

Filagu Ucnuaiiica. Német l'oiiállü. F. arvuusis. (iyepi f.

Unaphalium rectum. Magas gyopár, ü. lutesalljurn. líal-

vány gy. G. disicum. Parlagi gy. 0. sylvaticuin. PJrdei gy.

Artemisia Absinthiiuii. Fehér üröm. A. vulgari.s. Fekete ü.

A. scoparia. Sepr ü.

Tanaeetum vulgare. Gilisztaüz varádics.

Achillea miJIeíoliiim. Egérlark csicskóró.

Aiitlit'mis cotula. Jiüzös muiitika. A. arveusi.s. Parlagi m.

A. tinctoria. Fest m.

Matricaria Chamomilla. Orvosi szikíü.

(Jliry.saiitliemum Leucautliemum. Ökörszem aranyvirág.

Doronicum Pardalianenes. Zerge tarkor.

Aruica montana. Hegyi aruika.

Senecio vulgáris. Aggúlü üszögér. iS. Jacubaea. Jierzeilt ü.

Calendula arvensis. Ugar peremér. *

Carduus Acanthoides. Akánt bugács. C. crispus. Fodros b.

C. detioratus. Csügged b.

Onopordon Acaiithiiim. Fehérbátii bordon.

Lappá major. Nagy bojtorján. L. minor. Kis b.

Carlina acaulis. Száratlaii kc'irfény. C. vulgáris. Közön.séges

köríény.

Serratula tinctoria. Fest zsoltina.

Centaurea Jacea. Imola csüküll. C. cyanus. Búzavirág cs.

C. solstitialis. Sáfrányos cs.

Cichorium íntybus. Mezei katáng. C. endivia. Kndivia k.
*

Leontodou taraxacum. Pitypang oroszláníbg.

Picris hieracioides. Édes niagvarott.

Tragopogon pratense. Réti kecskedisz.

Scorzonera hispauica. Spanyol pozdor.

Preuantlies purpurea. Piros csakkör.

l^actuca sativa. Kerti saláta. * L. virosa. Mérges s.

Sonchus oleraceus. Dudva csorboka.

Hieracium ))ilosella. Egéríu bolgyomál. H. i»raealtum. ]\ía-

gas li. II. aurantiaeum. Narancsszín h. 11. miirorum.

Kt'aii ii. II. saliaudum. CMasz. Ii.

\ m b )• s i a c c a e. (' s i m p aj lé 1 é k.

Xantliiiim stniinariiiiii. S/.urós csimiiMJ. X. spinnsinn. ])i^/.-

ii(')to\is csimiiaj.
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C a m p a n u 1 a c e a e. C s e n g e t y ü k e f é 1 é k.

Jasione raontana. Erdei csékcsillag.

Phyteuma orbiculare. Gömbös rapoücz. P. spicatiiii]. Fü-

zéres rapouez.

Cainpanula piilla. Setétkék csengetyükc. C. piisilla. Piezi

es. C. rapímciüoides. Raponezképü cs. C. Trachelium.

Villás cs. C. patia. Terepély cs. C. persiciíblia. Ba-

raczklcvclü cs. C. cervicaria. Vállas es. C. gloinerata.

Csoinús cs. C. sibirica. Szil)iriai cs.

V a c c i 11 e a e. A l'e n y a í'é 1 é k.

Vaeciiiium Myrtillus. Fekete áfonya.

Eri ciné a e. Hangáié lék.

Erica carneae. Testszin hanea.

P y ro 1 a c e a e. K ö r t i k e í' é 1 é k.

Pyrola rotnndifolia. Kerekdedlevelü körtike. P. sccuuda.

Egyoldalú körtike.

A q u i
t'

1 i a c e a e. M a g y a 1 lé 1 é k.

llex aqiiifoliuin. Téli magyal. *

1 e a c e a e. 01 aj fa í é 1 é k.

Ligustrum viilgare. Vesszs fagyai.

Syringa vulgáris. Orgonafa v. szelenczevirág. *

Fraxinus exeelsior. Magas körisfa. * F. pendula. Függ k.
*

A s c 1 e p i a d e a e. K r e p i a fé 1 é k.

Cynauclium Vineetoxicum. Méregöl esinka.

Apocyneae. Apocsi nfélék.

Vinca minor. Brvén metéug.

•Neriuiü Oleander. Közönséges oleander. *

Tárnics félék.

Kornis tárnics. G. obtusifolia.

G e u t i a n e a e.

Gentiana Pneumonanthe.

Tompalevelü tárnics.

Erithraea Centaurium. Ezerjófü földeper.

C n V u 1 V u 1 a c e a e. Szulák f é 1 é k.

Couvulvulus sepium. Nagy szulák. C. arvensis. Kis szulák.

Ouseuta Europaea. Fonál füuyiig. C. monogyna. Egyterinésü f.
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1{ r a *^ i n e a o. li o r a <í ó l"é I é k.

Asjieni^io pnjciibcíis. Heiiyt' iiiaj^i.szák.

EchiDospeniiuju Lappula. Bojturjáu sülraag.

Cynoglossum officináié. Orvosi árn.

Ariííliiisa (ilTiciiialis. Orvosi atraczél.

S}in])hituiii olVicinal((. Fekete iiadályt. !S. lubcro.suiii. (lu-

inós uadáiyt.

Cerinthe iiiiuor. Kis szeplén.

Eciiiuiii vulgare. Terjöke ki<ryószisz.

l'uliiiuuaria otíiciiialis. Pöttügetett gálna. I*. angustifolia.

KeskeDylevelü gálna.

Myositis paliistris. Mucsúri niiszút v. uefelejts. M. intermc-

(lia. Közííp m. M. sylvatica. Knlei m. M. arvcnsis.

iMczci III. M. lactca. 'rcjszinii iii. M. s})ar;siti(»|-a. Zi-

láltviratii ni.

S 1 a e a e. C s u c s o r f é 1 é k.

Lyiuni hailtaniiii. I'ongyola Fánzár.

Solanuni nigruiii. Fekete csucsor. IS. dulcaniara. Keser-

édes cs. S. tuberosum. Burgonya cs.
*

Atropa Beliadona. Maszlagos nadragulya,

llyoseianius niger. Uolunditó csalmatok.

Datura Stramoniuni. Maszlagos redszirom.

Lycopersicum esculentum. Ehet paradicsomalma.

Capsicuni annuuni. Egynyári pa])rika.

V e r b a s c e a e. F a r k k ó r ó í'é 1 é k.

Verbascum Tha})sus. Okür íarkkóró. V. nigruni. Fekete f.

\. phoeiiiceuiii. Violasziuü 1". \'. veisilKtrum. Barna 1".

Serophularia nodosa. (iüesüs tákajak.

A n t i r r li i 11 e a e. Pint y l'é 1 é k.

Digilalis liitca. Sárga gyszvirág.

Aiitirrliinuni niajus. Nagyobb piuty.

Linaria vulgáris. Közönséges gyiijtovány.

Venuüca Clianiaedris. Cser szigoráll. V. Anagallis. l'olé sz.

^'. iieccabunga. I)eréeze sz. \. oiriciiialis. Orvosi sz.

V. aiistriaca. Osztrák sz. V. .spicata. Macskatárkii sz.

\'. scr[iyllilolia. Kakuk >z. V. veriia. Tavaszi sz. V. tri-

phyllos. Ujjas sz. V. liaederaeíblia. Biu-ostyánlevelü sz.

\. ojiaca. HdiiKÍlyos sz. V. agrestis. Mezei sz.
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r b a n c h e a e. S z á d o r fé 1 ó k.

Orobanche elatior. Magas szádor. 0. rubens. Pirosló sz.

0. íiava. Sárga sz.

Lathraea squamaria. Pikkelyes vicsor.

Rhinanthaceae. L aporfél ók.

Melampinim cristatiira. Tarójos fintor. M. arvense. Csor-

molya f. M. nemorosum. Kóküstökü f.

Ehiiiauthus major. Csorgó lapor.

Euphrasia officinalis. Szemviditó szálkacsók. E. Odontites.

Fogancs sz. E. lutea. Sárga sz.

Labiatae. Ajkasak.

Ocymum Basilicuni. Közönséges bazsilikom. *

Lavandula vera. Igazi lavendula. *

Mentha piperita. Borsos menta. M. erispa. Fodor m.

M. aquatica. Vizi m. M. arvensis. Tarlói m.

Lycopus eiiropaeus. Vizi peszérez.

Rosmarinus ofíicinalis. Szagos rozmarin. *
;1

Salvia officinalis. Orvosi zsálya. * S. giutinosa. Enyves zs.
'

S. pratensis. Mezei zs. S. verticillata. Gyürüs zs. i

Origanum vigare. Közönséges murvapikk. 0. major. Ma- i

jorana m.

Thymns vulgáris. Közönséges demutka. * T. serpyllum.

Kakuk d.

Satureja hortensis. Borsos szátorja. *

Clinopodium vulgare. Közönséges pereszlén.

Melissa officinalis. Czitromszagu melissa.

Glechoma hederacea. Kétiksz repkény.

Melittis Melissophylhmi. Meliszalevelü mozsárvirág.

Lamiiim amplexicaule. Szárölel tátkanaf. L. purpureum.

Piros t. L. album. Fehér t.

Galeobdolou luteum. Vérestorku mamó.

Galeopsis ocliloreuca. Vajszinii vajíü. Cr. Tetrabit. Közön-

séges V. G. versicolor. Tarka v.

Stacbys silvatica. Erdei liuuyász.

Betonica officinalis. Orvosi bakfü.

Marrubium vulgare. Közönséges pemet.

Ballota nigra. Fekete pesztercze.

Leonurus cardiaea. Szúrós gyöngyajak.

Scutellaria hastifolia. Dárdalevelii csukóka.



- 41 -

Prunella vulgáris. Közönséges bekavar. P. grandiíiora. Nagy-

viratu 1». P. álba. Fehér b.

Ajuga reptaus. Ostorindás kacskanyak. A. Genevensis. (ieníi

k. A. pyramidalis. Gulá.s k.

Teucrium C'iuiiuaedrys. (jaiiiaiidor turorja.

V e r b e n a c e a e. G a 1 a in b ó c z í é 1 é k.

Verbéna otíicinali.s. Szapora galambóez.

P r i ni u 1 a c e a e. K a n k a 1 i n lé 1 é k.

Lysirnachia vulgáris. Füsény lizénka. L. punctata. Pöttö-

getett 1. L. uunimularia. Fillér 1.

Aiiagallis arvensis. Mezei tik.szeni. A. caerulea. Kékviratu t.

i^-iinuia acaulis. Kocsántalan kankalin.

Cyclanien curopaeuni. Ligeti íürtszirorn.

P 1 a n t a g i n e a e. U t i I a |» u fé 1 é k.

Plantago niajor. Széleslevelíi iitihijiu. 1'. niedia. Közép u.

P. lancioiata. Keskeiiylevelii ii.

P li y 1 1 a e e a e. V é r fii r t fé 1 é k.

Phytolaeea Decaiidra. Közönséges vérfürt. *

( li e n o p d e a e. L i b a t o p p f é I é k.

ChenopíMliimi Ponus Henrieus. Paréj libato])p. Ch. vnlvaria.

Piidös 1.

Béta vulgaiis. Közönséges raángold. *

Spinac(!a oiera(uni. Fegyverlclcii [laréj.
""'

1:* 1 y g n e a e. (
' s i k s z á r f é 1 é k.

Kuniex pratensis. Jjósóska lóroiii. P. síMitatus. * Pajzso.s I.

R. liastifulius. Láiidzsalevelü I. R. acetosa. Sóska 1.

R. aeetüsella. Madár 1.

Polygununi Hydropi}irr. Horsos csikszár. P. avii'ulare. Por-

csin cs. P. uricntalc. Keleti cs. * P. dunietorinu. Fulyó

cs. P. fogdpyniiii. I'oliánka cs.

T li i Ml (•
1 ( a V. H (» r o s z I ;i u y f é 1 é k.

Daplnic Mcscri'iiiii. l'\irl<as boros/hiii. h. Ciirdnim. Henye

boroszlií II.

S a II t a I a c e a e. S z a ii d a I f é I

(' k.

Tliesiiiiii iiioiitaiiiini. ileo\i iiöíiretdk.
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Eleagneae. Ezüstfafélék.

Eleagnus angiistiíblia. Keskenylevelü ezüstfa. *

A r i s 1 1 c h i e a e. G é g e v i r á g f é 1 é k.

Aristolocliia Clematitis. Farkasalma gégevirág.

Asaruin eiirojjaeimi. Európai kaputnyák.

Fj u p h r b i a c e a e. F ü t e j f é 1 é k.

Buxus fsempervirens. Télizöld piiszpáug. *

Eiiphorbia dulcis. Edéi; íütoj. E. procera.

E. epithymoides. Borzas f. E. ainygdaloides.

levelii f. E. Cyparissias. Farkas f. E. pepliis.

E. virgata. Vesszös f. E. segetalis. Vetési í'.

Merciirialis pereimis. Evelö szélfü.

Magas f.

Baraczk-

Dudva f.

Urticeae. Csalán fél ék.

ürtica urens. Apró csalán. U. dioica. Kétlaki cs.

Canuabis sativa. Yetésü kender. *

Humuhis Luptdiis. Felfutó komló.

Fieus Cariea. Cariai fügefa. *

Morus álba. Fehér eperfa. * M. nigra. Szeder e.
*

Ulmus campestris. Mezei szilfa. * U. peudula. Függ sz. *

Juglandeae. D,iófafélék.

Juglans regia. Pompás diófa. * J. nigra. Fekete d.

C u p u 1 i f e r a e. K u p a c s o s f é 1 é k.

Fagus silvatiea. Erdei bikk.

Castanea vesca. Csemege gesztenyefa.

Quereus sessiliflora. Kocsáutalan tölgy.

Kocsános t. Qu. Ceri'is. Cser t.

Corylus Avellana. Közönséges mogyoró.

ves m. *

Carpinus betulus. Közönséges gyertyánfa

Qu. pedunculata.

C. tubulosa. Csö-

vS a 1 i c i n e a e. F ü z f é 1 é k.

Salix allja. Fehér füz. S. babylonica. Szomor f. *

S. caprea. Kecske f. S. aurita. Füles f. S. cinerea.

Szürke í.

Popius álba. Fehér nyárfa. P. tremula. Rezg ny.

P. pyramidalis. Jegenye uy. P. nigra. Fekete ny.
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Betulineae. Ny ir félék.

Betula albíi. Fehér nyir. H. puheseens. Szrösöd ny.

AliJU.s iiicuna. Hamvas éger. A. glutinosa. Kiiyve.s é.

C u i í'e r a e. T o Ij z o s
1' c 1 é k.

Jimipenis coininuui.s. (iyalogíenyíi horóka.

(Juprcssus s(im[)(;rvircii.s. Ürükzölil cziprusfa. *

Piuus silvostriíí. VjVíU'Á L P. Laxis. N'íin'is f. P. picea.

Iau-a f. P. aiistraliö. Sötét 1'. ]\ abicsi. Jegeoyo vagy

Nemes í".

A 1 i s III ;i (• e a e. H i d o r t é 1 é k.

Alisiiia l'laiitagu. l'tif'ü liiilor.

P t a 111 (3 a e. Lí s z a u y 1 é 1 é k.

P(>taiiJoi;(ituii iiataiiy. Békatutaj iiszauy.

I j e 111 11 a c c a c. L e p e s o í" é 1 é k.

Lt'iiiiia iiiiiior. AjM'ó lupesu.

T y p li a c e a e. ( i y éken y í'é lék.

Typlia aiigiistif'olia. Háti gyékéoy.

A 1 1) i ( I (• a (
'. K ( 1 1 1 1 y V i r á g léié k.

Ariiiii marillái Ilin. Kollus konty virág.

r c li i (1 e a e. ív u s It u r lé 1
(' k.

Orcliis militaris. Vitéz ko.shor. 0. iistuiata. 8öiiiörös k.

0. iiiorio. Agár k. 0. pallciio. ÍSápaill k. 0. iiuíciilata.

Foltos k. 0. latitblia. Szélcslcvelii k.

(i ymnatlt'iiia Coiiopsra. Sziiii} (iglábii (ariiiljircs.

l'lalaiitliera hil'olia. Kétk'vein lapár.

('(.'|<lialaiitlK'.ra eiisilolia. Kardli'xclii tckcptulioii. (". !ul»ra.

Piros t.

Listcra ovata. Tajásdadlcvclii lis/iera.

1 r i d i (' a e. N ö s z i r o m lé 1 o k.

Crociis vi'riiiis. Tavaszi sálráii. l'. voriiirs alldllorus. Fo-

liérviratiis.

(iladiolus commiiiiis. Ko/öit^^égos d;ikoska. *

Iris gormanica. Német nszirom. * I. j)sciidacoriis. S;i>.

A m a r vili d a t\ N a r c z i s z í'é
1 é k.

Nnrfissiis pocticii>. I\<dlc>/i iiarczisz. N. p.scudonarcissns. Al u.
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Leacojum vernum. Tavaszi tözike.

Galanthus nivalis. Kikeleti hóvirág.

A s p a r a g e a e. N y u 1 á r d y é k f é 1 é k.

Asparagus ofílcinalis. Spárga uyulárnyék.

Paris quadrifolia. Négylevelü csillár.

ConvaJlaria Polygonatum. Fehérgyökerü sülyíü. C. multi-

ílora. Fürtös s. C. majális. Májusi gyöugyvirág

Majanthemum bifolium. Kétlevelü aranyvirág.

Liliaceae. L ili oinfé lék.

Tulipa Gesneriana. Gesner tulipánt. *

Fritillaria imperialis. Koronás hatkotu. *

Lilium Martagon. Turbán liliom.

Antherium ramosum. Ágas hölye.

Ornithogalum umbeilatum. Ernys sárma.

Gagea lutea. Sárga tyuktaréj.

Seilla biíbiia. Kétlevelü esilla.

Allium sativum. Foghagyma. * A. porrum. Poré h. *

A. vineale. Bajuszos h. A. Schoenoprasum. Metél h. *

A. Ascalonium. Mogyoró h. * A. eepa. Vörös h. *

C 1 c h i c a c e a e. K i k i r i c s f é 1 é k.

Colehicum autumnale. Zászpa kikerics.

Veratrum nigrum. Fekete zászpa. V. album. Fehér z.

Juncaceae. Szittyó félék.

Juucus conglomeratus. Bunkós szittyó.

Luzula campestris. Mezei luzula.

Cyperaceae. Pálkaí'élék.

Heleocharis pahistris. Árva tóclisz.

Scirpus silvaticus. Erdei káka. S. compressus. Lapított k.

Eroforum augustifolium. Keskenylevelü gyapu.

Carex stenophylla. Szittyás sás. C. caespitosa. Gyepi s.

C. atrata. Feketés s. C. peudula. Függ s.

G r a m i u e a e. Pázsit í'é 1 é k.

Zea Mays. Tengeri kukoricza. *

Andropogon Ischemum. Vértállitó lenyer.

Sorghum vulgare. Mohar csenkesz. *

Phalaris arundinaeeii. Nádképü polyvawuk.

Autlioxauthum odoratum. Szagos borjupázsit.

I
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Alopoonnis pratf-nsis. RfHi oí'sotpázsit. A.íronifulatiis. Bötykös p.

l'lilciim Uncliíiicri. Höliiiicr kamócsiii. IMi. pratcnsc. j{(''ii k.

Agrostis stoloniíera. Taraczkos tippan. A.\ul<iaris. Közönsógest.

La<iurus ovatiis. Tojásdad bársonyfii.

('alaniagrostris niontana. Hofiyi iiádlippaii.

Miliuin oniisiim. Zihiltfojü ktísapázsit.

Pliragniitf's ((írniminis. K<"»Z(»iisé<ies totöiiád.

Heslcria catírulcu. Kék szcszleria.

Lamarí'kia aurca. Aranyos lairiaiv-kia.

Aira ('aos|)itosa. (iycpfs napicz. A. Hcxiiosa. Vaiiyijra n.

Holciis lanatus. l'elyliPs fzirók.

Avena sativa. Ahrak zab. * A. caiiadonsis. Kaiiadiai /..
*

A. fatna. Héla z. A. pratensis. Héti z.

Molií-a nutans. Hókoló léhapót.

Hriza Media. Kíizóp rez<>e.

Poa triviális. Sovány perje. P. pratensis. .Mezei p.

(ilycoria tinitans. Harinatkása mézpázsit.

Dactylis glonierata. ("soniós cbir.

Festuca pratensis. Réti csenkesz. F. gigantoa. Óriási cs.

Bromus secaliims. (íabona rozsnok. B. raccnidsus. Fürtös r.

B. sterilis. Medd r.

Triticum vulgare. Közönséges búza. * T. rrpciis. Taiac/.k li.

Scf-alo corcalo. Oal)ona rozs. *

Klyinus erinitus. Hajas ezinibor.

Hordeum vulgare. Közönséges árpa. *

Loliuni perenne. ^]velö va(lócz. L. tonnilcrituin. Szédit v.

Nárdus stricta. Sudár magiir.

F (j u i s e t a c c a e. Z s ii r 1 (> l't' I

(' k.

F(|nis('tiini arvenso. Mezei zsurló. K. sil\aticuiii. Krdei zs.

|j y (• p () d i a (• e a e. K o r p a t'ü lé I

(' k.

Lycopodjuiii clavatuni. Kapesos kdrpalii.

V \ I ice s. l*áp r ági élek.

l'olypndiiiiM vulgare. Kdesgyökér páfráii.

Aspidiuin Filix Mas. Férfias pájirág. \. » »reu|itiiiis. llenyi p.

A. Filix teniiiia. l'apragy p. A. aculeatuui. TíNkes p.

Aspleniuiii Triclioruanos. Ziláltliaju liordalap.

Ptííris a(|uilina. Sas repü.

Csillaggal jolzctt mivéiiyck imivclcs alatt állanak.



Miután a jelen növényjegyzékben a sejt vagy virágtalan

(Cryptogamae) növényeknek némely osztálya mint a gombáké nem
ln fölvéve, melyek pedig a város határában és közelb vidéken

számosb fajokban fordulnak el. ezen hézag pótlásául a hiányzókat

több évi észleléseim folytán kiegészitem a következkben.

s z t á 1 y. G m b á k. F u n g i n a e.

R e n d. H i'i r t y a g o m b á k. H y m e n o m y c e t e s.

Nem. G a 1 ó c z a. A g a r i c u s.

Erny galócza. Agarieus procerus. Seopoli. Lóhere földeken.

Törsz g. A. eaudieinus. Persoon. Alsó erdben fák törzsein.

Henger g. A. eomatus. Müller. Szll hegyeinkben s ker-

tekben.

Kövér g. A. adiposus. Batseh. Alsó erdben lombfák törzsein.

Keser g. A. lateritius. Persoon. Alsó erdben csoportosan

fa tuskókon.

Közönséges vagy esiperka g. A. eampestris. Persoon. Loban-

ger réten és erdk szélein.

Ehet g. A. eduiis. Persoon. Szll hegyeinken.

Füstös g. A. fumosus. Persoon. Alsó erd fenyveseiben.

Mészáros réten.

Légy öl g. A. musearia. Linné. (Amanita muscaria.) Erde-

inkben mindenütt.

Párna g. A. fuliginosus. Fries. Fenyves és lomberdeinkben.

Barna vöríis g. A. rnfus. Seopoli. Alsó erd fenyü fái alatt.

Császári g. A. eaesareus seu aurantiaeus. Linné. Klastromi

erdben. Ritka.

Csomós g. A. phalloides. Fries. Erdeinkben gyakori.

Piros g. A. ruber. Trattiniek. Föls erd knegyedénél mo-

hák közíitt.

Mézes g. A. melleus. Vahl. (Gelyva) Szilfák, bikkek tuskóin.

Törzsalj g. A. delieiosus. Linné. Fenyüfák között. Ritka.

Fszeres g. (szegf gomba). A. oreades. Button. Fölsesorda

legeln.

Varas g. A. ostreatus. Jaquin. Lombos fák törzsein. Zsidányi

erdben.

Kékes g. A. violaeeus. Linné. Fenyves és lomberdeinkben.

Változó g. A. mutabilis. Sehaetíer. Loinbfák törzsein. Alsó

erdben.

Szz g. A. virgineus. Wulfeu. Gyöngyös melléki réteken.
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liariiíis szíirkc <^. A. fiiscosfons. Klastromi ovdiWx'w.

(iyilkos <r. A. ncfator. Bulliard. Kciiyii (''s loirilil'ák mohái

között.

IVlyhf's <r. A. tonninosus. Sfliacffor. ("sói iiyin'shcn.

Pirosló <y. A. nihosfí'iis. Frics. Alsó crdöhon.

Kí>yf'nl(") g. A. intogor. Liiinó. Erdei nkboii.

Kgct g. A. pyrogalins. Hiilliard. Fciiyü ('s lomherdfiiiklMMi-

Hcczós g. A. rimosiis. liiilliard. KCrtcklion. rótckfii

Magvas g. A. granulosus. Porsoon. Kótliclyi ordlton.

liors g. A. piporatiis. Boroszlói, kószi'gi crdölicii.

Tojos g. A. insulsus. Frics. Krdoiiikl»cii gyakori.

Nem. Vargányák. Ca n th a rcll u s.

Ehet vargánya. Nyulgomba. Cantharellus eibarius. Fries.

Föls erdben gyakori.

Nem. T i ii o r u. H (» I c t ii s.

Nemes tinoru vagy eliet t. Boletus ednlis. Liimó. Krdoink-

ben gyakori.

Borsos t. B. Piperatus. Persooii. Krdók sz(''l('iii. Sviiblalvánál.

Király t. B. rcgius. Knniibliolz. Alsó oi-dl»en zsidányi

határnál,

(lyiirüs t. B. aniiidaliis. Pcrsooii. Alsó erdijén fenyü tVik

alatt.

Rezes t. B. anreus. SfdiacíTer. Ei'deinkben.

Érdes t. B. scaber. l^illiard. Fdls csorda Icgídnól nz erd
szélén,

lliisos t. B. I^oviinis. Eiiiné. Alsó erdben sváblalvi liatiirbaii.

Szrös t. B. subtomentosus. Linné. Erdeinklten.

Vörös t. B. satanas. Lenz. Lomberdeinkben . kertekben . s

ezek környékén.

V()r(")slábu t. B. erythrojdius. .Msi'i ("s (els erdben.

Boszorkii t. B. luridiis. SchaeiVer. Alsi't erd lenyii és leiub-

tái alatt.

Xeiii. R o ^ t a 1 a |i. I* e I y \> n v ii s.

Leveles rustalaii. l'nlyimriH t'roiidosus. Persooii. TiilLry Iák

törzsein.

Kozák rostalap. 1'. o\iiiiis. SeliaetVer. Svi'ibtalvi erdlieii.

Ágas rostalap. I'. uiiiltellatiis. l-'ries. Klastrtimi erdben.

Illatos rostahíjí. 1'. >\a\e(tlens. Fries. Füzta li'trzsoken.

Czilromsárga rostalap. P. cilrinns. Persoon. Lomb Iáink torzséin.
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Tapló rostalap. P. fomentarins. Linné. Erdeinkben fák tör-

zsein.

Romboló rostalap. Faltapló. P. destriictor. Pries. Nedves

házak gerendái között, pinezékben stb.

Nem. Szömörcsög. Morchella. Linné.

Ehet vagy kuesma szöniíircsög. Morchella eseiilenta. Persoon.

Tavaszai lomberdeinklxMi. Doroszlói erdben.

Kúpos szömöresög. M. conif;!. Fries. Föls erdben. Czáki,

velenii stb. erdkben.

Nem. Redesög. HelveUa. Linné.

Ehet vagy kora redesög. Hclvella eseulenta. Persoon. Föls
erdben tavaszkor.

Óriás redesög (nálunk szarvas gomba). H. gigás. Persoon.

H. erispa. Fries. Föls és alsó erdben lomb fák alatt.

Nem. Gerben. Hydnum. Linné.

Törékeny gerben. Hydnnm re))andnm. Linné. Erdeinkben.

Pikkelyes gerben. H. imbrieatum. Jjinné. Kéthelyi erd feny-

veseiben.

Tövises gerben. H. erinaeeus. Per.soon. Föls erdben bikkek

hasadékaiban ritka.

Bokros gerben. H. coralloides. Sroixili. Fenyü és lombfák

törzsein.

Nem. P a 1 ;i n k il k. (
' 1 a \ a r i a.

iMozsárüt vagy bunkós palánka. Clavaria Pistiiaris. Linné.

Hétkutnáli erdben.

Sárga palánka. C. flava. Persoon. Ugyan ott.

Pirosas palánka. C. Botrytis. Persoon. U. o. s az zkutnáH

erdben.

R e n d. Hasas g o m I) ;i k. G a s t e r o m y e e t e s.

Nem. Pöfeteg. Lycoperdon. Linné.

Nagy pöfeteg. Poszsza. Lycoperdon Bovista. Fries. Csepregi

útnál lév csorda legeln.

Nyúl pöfeteg. L. evelatum. Botton. (iyöngyös melléki réteken.

Narancsszín pöfeteg. L. aurantiaeum. Bulliard. U. o.

Közönséges pöfeteg. L. gematum. Batsch. Erdeinkben. csor-

dáink legelin szszel.
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Nem. B ü z (i s g o in 1) ii k. P li o I hi s. L i n n ó.

Jiiidíisko. I'liolliis iiii|iii(li(Mis. Líiiik''. Kortcklx'U rothadt

íVik körül.

I'cimI. I\iirikiis ;í- (1 111 It ;'i k. I) i s c d in y cc t e s.

Nem. Koltak jio iii li ú k. (i co^-l os iim. l'c r so o ii.

Szríis kohak^oiiiha. (icdniosiiiii liirsiitiiiii. l'ci'soon. Soi-

lidld crdo alatti r(;t('ii.

s /, t ;i I y. Z 11 7. Ili ó k. L i
(• li e n o s. II o f f in.

lí (' II d. (' s (' r j
(' / u z ni ó k.

Fali ziiziik'i. I'ariiiclia pariclina. A(di. I^'alakon. fákon.

I>ajiiszos zuzmó. Tsnca liarhata. Píilsö (M"dö li;irom patak-

ja ii;il.

s z t á I y. j\r o li fi'' 1 r k. l\í ii s c i n a o. H i s c li.

Hííiid. iMáj mohok. Hepaticae.

l'ajzsos fsillajialj. Maridiantia [jolymorpha. L. Krih-iiiklicn.

R p, n d. L V é 1 m o h o k. ]\r u s c i. J ) i 1 1.

lláromszíigü hi|)|ion. líypniim triquitnim. Enh.'inkltcu honos.

KriZ(»ns(''o(>s paprad. I'ojytricliuiii (•oiiimiinc. L. Knh'inklM'ii.

í) s z t á I y. .M o s z a t i" ó 1 r k. A I
,n- a e.

I\ (' II d. \' i z fo II á I lí' I
('• k. (

' n f (' r v a c o a o.

Kocsoiia moszat. Xostoc ('omiiiiiiic. \ auidi. lvort(d\"l)cn i's

nHckcii.

Közönséges Aizfomtl. Conferva riviilaris. 1.. (iyöngyíisheu.

s herczejii tóhaii.

Állatvilág.
A iiiiiit a níiMMiyzctct a vidók ciiyik fö jidlcp'iil tüntrtliik

fol. iii>y szinte az iillal vilá«i'ot ennek kiegcszitö mellék bélyegéül

kt'll elismernünk.

A m'ivéiiyek meiiiiyisi'géliez ar;inyositva az állatok száma

sokkal esekidvelili litván, iniiitsem hogy ezek li'tíik. \ai:y iii;iiiyuk

állal a vidi'klieii szeiiilieszíikö ftdtünést. vagy jelentékeny liezagoi

okozhalnáiiak : miiilliogy azonhan különszerü alakjuk, sokfele

hangjuk . h.ijos dallaiiink . sajátszer tulajdonaik s jiltalános

élettülletilk ;illal. az (isszes természet ('lélikiti'sére, egyes \ idék

jellemzésére segéd eszközül szolgálnak, mellözhetlennek tartom.

4
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Kszeg s vidéke állatvilíígát rendszeres sorozatban bemutatni ; iigy

a mint 36 évi szorgalmas megíigyelések folytán e részl)en magam-

nak tapasztalást szereztem.

Különösen madárvilága Kszegnek változatos, s kedvez ter-

mészeti viszonyainál fogva sokféle fajokat mutat t'ö\ az éneklk

rendjébl, kiválólag ennek zenérféle (sylvia) nemébl: azonkívül a

vándorlás szakában ritkább szárnyasok is érintik vidékét.

Tavaszai a fülmile . liuros és zenérek érdekes!) képviseli

nagy számban telepednek meg a pagonyok srségeiben, a pata-

koktól iitszelt v(')lgy(ík bokrozatailtan, a számos kertek árnyas lom-

l)Ozatail)an , s ekkor bár merre irányozzuk lépteinket, a madár-

világ bájos zenéje mindenütt kisérend bennüidvet. s zengzetes

dallamai élénkké varázsolják a természet ballgatag magányát.

Itt csak azon állatfajok legyenek pontosan fölemlitve, melyek

kétségtelenül rendesen itt tartózkodnak, vagy vándorlás és költöz-

k(")dés id(\jekor kisebli. vagy nagyobb száinl)an vidékünket meg-

látogatják.

Azon vándor madarakat, melyek osak utazás közben és szór-

ványosan érintik \ id(''kiinket. * jelíiltem.

Az osztályozásuíil Lcunis módosításával Cuvier rendszerét

követtem, a nemek, családok és fajoknál Petényi és Trívaldszky

elnevezéseit használtam.

Oszt á 1 y. K ni I s e k.

R e n (1. C a r n i v o r a. Hse v k.

Család. C' h i r p 1

1

1 e r a. K é z - s z á r n y u a k.

Nem. \' e s p e r t i I i n a. Denevérek.
Yespertilio auritus. Linné. Nagyfülü denevér.

Vespertilio murinus. L. Deres denevér.

Vesperugo pi})ístrellus. Bufton. Törpe denevér.

E e n d. R a }) a c í a. R a g a d o z ó k.

Család. ínsect ivóra. Rovarevk.
Nem. Erin a c e u s. fS ü n.

E. europeus. L. Közönséges sün. tüskésborz.

Nem. Talp a. V a k o n d.

T. europea. I^. Közönséges vakond.

Család. C ami v o r a. Húsevk.
Nem. M e 1 e s. Bor z.

M. taxus. Sehreb. Közönséges borz. lS68-ik tavaszán a

pogányi nyiresben lövetett.
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Ncni. iM u s teli u. ]VI o n y é t.

M. iiiitorius. L. íííiréiiy menyét.

M. viiliiaiis. Sclircl). Kíizön.sí'íííes menyét.

M. iiiariis. L. Nyüst monyéi. 185-l)<ín a klastrdiiii cnl-

heii líivctelt.

M. foina. Sciiicli. .\ycsl menyét. 1847-ben a velmii és

kétliclyi. l.S4!l-l)en a kszegi erdükljon lövetett.

Nem. li u l ra. \ i d ra.

L. Milgaris. jj. K('»/,r)iis(''<i('s vidra. Als(') erd jiatakjánál é.s

a gyöngyös melletti alsó réten lövetett.

Nem. ('anis. KI).

('. raiiiiliaris. Linné. Szídid vagy liázi eh. Töldi vált'ajokljan.

* ('. Iiipiis. Ijiuk'. Karkas eb. Mint kóbor némelykor elö-

lordul : többek között 1832-ben jnnius 22-én Zex Pál

nemes-esói lakús, az alsó kszegi vágásban 6 darab farkas

kíilyket lógott. 1833-ik január 29-én Iloiczer .íános kszegi

varga-mester a város alsó erdejében szinte egy liini far-

kast ltt. A föls erdijén kivételképen néha szinte mu-

tatkoznak farkasok, mint 1851- és 1853-ban.

C. vnlpes. liinné. l\'(')ka eb. (íyakori.

Nem. Kelis. Maeska.
K. dduiestica. Briss. Házi macska.

K c n d, G 1 i r e s. r 1 k.

Nem. S (• i u r u s. .M o kii s.

S. vulgáris. Kinné. Közönséges mokns vagy evet.

Nem. iM y ox u s. J* e 1 e.

M. avídlanarius. Linné. Mogyoró jKde. Doroszlói erdbcm

184G-ban fogatott.

M. glis. Sídii'el*. Kilel pele. ("sáki gesztenyésben nem

ritka.

Nem. S pe 1- m (• |i li i hl s. ('nvier. Magfaló.
S. eitillus. Linné. íMezei magláló. ('sepregi útnál, ritka.

Nem. II y p II (I a e II s. iM e z t a n y á s z.

II. ai\alis. I'allas. .Mezei mezianyász.

11. ampliibius. LiiiiK'. Vizipatkány. (íyiwigyös f»dyól>an.

II. lerreslris. L. Kiddi meztanyiisz. lÚM'teinkben.

Nem. .M 11 s. K gé r.

Mus deeiiiiiaiiiis. S(diieb. Wiiidnj- egér. patk;iny.

Miis rattiis. Lilim''. Il;i/.i patkiiny.

iMiis miiseiiliis. Sidireb. Házi egér.

4*
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Mus agrárius. Sehreb. Szántóföldi egér.

Mus minutus. Pallas. Sorex vulgáris. Törpe egér. Kér-

teinkben.

Nem. Crieetus. Hörcsög.
C. frumentarius. Pallas. Kíizönséges hörcsög. Svábfalvi

mezn.
Nem. Lep US. Nyúl.

L. timidus. Linné. Mezei nyúl.

L. eumieulus. Tengeri nyúl.

E e n d. P a c h y d e r m a t a. \ a s t a g b ü r ü e k.

Nem. S u s. I) i s z n ó.

S. vulgáris. Házi disznó.

Nem. E q u u s. L ó.

E. caballus. L. Közönséges ló.

E. asinus. L. Szamár.

E e n d. E u m i n a n t i a. K é r ö d z ö k.

Nem. C e r V u s. Szarva s.

* C. elaphus. Linné. Közönséges szarvas. Csak mint váltó vad

igen ritkán jön el.

C. capreolus. Linné. Oz. Mint álló vad a föls erdben.

Nem . C a p r a. Kecske.
C. hircus. L. Házi kecske.

Nem. Ovis. J u h.

0. aries. Házi juh.

Nem. Bos. Marha.
B. taurus. L. Közönséges marha.

Oszt á I y. M a d a r a k. A v e s.

E e n d. E a p a c e s. E a g a d á r o k.

Család. A c c i p i t r i u a e. S ó 1 y m o k.

Nem. Falco nobilis. Nemes sólyom.
* F. peregrinus. Bechstein. Vándor sólyom.

* F. subbutes. Naumann. Olyüded sólyom.

F. tinnuuculus. F. alaudarius. Gmelin. Vércse sólyom.

Család. A q u i 1 1 a e. S a s o k.

Nem. Aquilla. T ul aj dónk épe ni sas.

* A. melanaotos. Linné. Közönséges sas. Igen ritkán fordul

el. a többek között egyike 1858-ban a doroszlói határl)au.

másika 186á-ben a föls erdben lövetett.
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("saliul. A s 1 II r (; s. 11 r
j j á k.

Nem. Hiitco. Ölyv.

\i. Iii^()|)iis. Ijiiik''. l)iirviil;il)U (")|yv.

\i. viil<iaiis. Ijcclislciii. Közünséjios ölvv. eucn-s/ káiiva.

Csulúd. S t r i ^' i (I a ('. ii a g 1 y o k.

Nem. Strix. Hagoly.

S. otíis. liiniu'. Kíizópszerü liilcs ban(»|y.

S. alutn. L. Kiizíiiisrücs í'aliagoly.

S. liaiinm-a. Xaiiiiianii. Fátyol hajidly.

S. passcriiia. Rctz. Kü/,»"»iis(''U(.s (''ji lia^oly. Iial;iliiiailár.

\{ (' II (1. S (• a 11 s r (' s. K u s /, ó k.

(Jsalúd. Pici (I a c II a i" k á I y o k.

Nem. P i (-11 s. II a rk ál y.

P. niartiiis. Liuiié. Fekete harkály.

P. viridis. Linné. Zöld harkály.

P. caiuis. Linné. Szürke harkály, líitkáhli.

P. major. Linné. Nagyoltb harkály.

P. leiiconotos. Bechs. Fehérliátu harkály. Csak egyet lát-

tam, mely Velemhen lövetett.

P. niedius. L. Kíizép harkály.

P. iiiiiior. L. Kisebb harkály.

Nem. Y u n x. N y a k t e k e r c s.

Yunx torquilla. Naumann. Közönséges nyaktckrrcs . gyü-

mölcsöseinkben, szllseinkben nem ritka.

Család. C II (• H I i d a e. K a k u k o k.

Nem. Cuculiis. Kakiik.

0. canorus. L. Hangos kakiik. Xein ritka.

R e n d. P a s s e r e s. Ve r é b (" é I é k.

(ysalád. 1) e n t i
) o s t r e s. C s o r r 1' o g a s o k.

Nem. Laiiiiis. (i é b i c s.

Lanius excnbitor. L. (»r gébics.

Laniiis nificeps. \j. Yciheiiyes géliics.

Lanius s|»iii(it(ii((iius. Hcdi. Töviscsavaré géliics.

i\c II 1 . M u s c i e a p a. 1 j é g y I' o g ó.

Muscicapa grisola. Linné. Szürke légylugú.

Mnscicapa albi<•(l|li^. Tciiini. drves légykapó.

.Miiscica|ia atrica|»illa. (Iiiiell. (iy:iszus l(\<:ykapii.

Nem. Pombycilla. Mezek.
* Loiiibycilla garrnia. L. Csacska mezek. Nidia nagy számban.
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Nem. T u r d u s. H u r o s.

Turdus viseivorus. Linii. Enyvcvo rigó.

Tiirdus pilatis. L. Fenyves rigó. Eendesen télen nagy számban.

Turdus musicus. Linn. Énekl rigó.

Turdus illiacus. Linn. Bori rigó. ()sszel nagy számban.

Turdus merula. Linn. Fekete riaó.

* Turdus torquatus. Naum. Örves rigó. Ritka.

Nem. r i 1 u s. A r a n y b e g y.

Oriolus galbula. Linn. Sárga aranybegy, sárga rigó.

Család. S u b u 1 i r s t r e s. A r c s o r r u a k.

Nem. Motacilla. Biliegén y.

Motacilla álba. Linn. Barázda billegény.

* Motacilla sulpliurea. Bech. Kénes billegény.

* Motacilla ílava. Linn. Aranysárga billegény.

Nem. Anthus. Pipilke.
Antbus pratensis. Linn. Réti pipilke.

Anthus arboreus. Bech. Fai pipilke.

Nem. S a X i c 1 a. S z i k 1 á r.

* Saxicola oenanthe. Linn. Szántási sziklár.

* Saxicola rubetra. Bech. Barnabegyü sziklár.

Saxicola ribicola. Liuu. Feketebegyü sziklár.

Nem. S y 1 V i a. D a 1 á r , z e n é r.

Sylvia rubocula. Lath. Veresbegyü zenér.

Sylvia phoenicurus. Füstíárku vagy kerti dalár.

Sylvia tithys. Lath. Veresfarku vagy házi dalár.

Lusciola luscinia. L. Bájdalu zenér, fülemile. Gyakori.

Lusciola philomela. Naum. Magyar zenér, csalogány. Nem
ritka.

Sylvia nisoria. Bech. Külls zenér. Czáki nyires. Rth.

Sylvia atricapilla. L. Barátka zenér. Számosan.

Sylvia horteusis. Bech. Kerti zenér. Ritka.

Sylvia cinerea. Bech. Szürke zenér. Gyakori.

Sylvia curruca. Bech. Poszáta zenér. Gyakori.

Sylvia modularis. Lath. Csalogány csattogány.

Nem. R e g u 1 u s. Ö k ö r s z e m.

Regulus crococephalus. Linn. Királyka ökörszem.

Ficedula hypolais. Linn. Sárgabasu ökörszem.

Ficedula sibilatrix. Bech. Zöldes ökörszem.

Ficedula trochylus. Bech. Füzike ökörszem.

Nem. T r g 1 d y t e s. B u j k á r.

Troglodytes parvulus. Koch, Közönséges bujkár, ökörszem.
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Csillád, (.'oiii- et s II h II 1 i j- o s t r (' s. Kii})- <'s á rcsct ri"u a k.

Nem. S i t t a. Vaj kár.

Sitta cacsia <Miri)|ica. Ijiiii. Kiii-dpai vajki'ir. (-/.iiikf liark;ily.

N<'iii. S 1 II r II 11 s. S (• r (' n- ('.

I V.

Stiiriiiis Milüaris. h. Kr)Z(tiis(''^(!S seregély.

Nem. I' a r ii s. (' z i n c j<- o.

Panis cristatiis. Jiiiiii. KiiImis cziiicgc. Kitku.

Fariis caiKlatiis. Linii. Ilossziilárkii czincj.n'.

Panis iiiajdr. Liiiii. Xaji'v cziiic^c.

J'arus eoeriileiis. Mim. KT'k eziiiejnc

Panis atcr. Tiiiiii. Fenyves ezine^e. l\itka.

Panis atrica[)illiis. (iiiiel!. ]íarátka ezinege.

Nem. A I a ii d a. Pa e s irt a.

Alaiida eristata. L. Hiibos [jaesirta.

Alauda arvensj.s. L. Szántóka pacsirta.

Alaiida ariiorea. P. Erdei vagy l'ai pacsirta.

Nem. K m I) e r i z a. S á r m á n y.

Kmlieriza citroiiella. L. (,'zitrom sziiiü sármány, sárga sárimtiiy.

Kiiiliei-jza iiiilliaris. L. Szürke sái'inány. kíileses sáriii;iiiy.

Nem. F r i n g i 1 I a. P i n t y.

Coccotliraustes vulgáris. Pali. Közönséges magiiyili'i.

Pyrliula serinus. L. Zöldike magiiyitó.

Pyrliiila riiln'ieilla. Pali. Közönséges vereshegy.

Loxia eurvirostra. Xaiiiii. b'enyves kcresztorr.

Fringilla domestica. L. Házi veréb.

Fringilla moiitaiia. L. Mezei veréb.

Fringilla eoelebs. P. Kerti pinty.

Fringilla spiniis. P. Közíuiséges esiz.

Fringilla cardiieljs. P. Köztinséges teiigelieze.

Fringilla serinus. P. Sárga kenderke.

Fringilla linaria. P. Kenderike esiz. líitka . oak némely

években jelellik meg nagy számban.

Fringilla caiiiiabina. P. N:igy kenderike.

Fringilla niPiitilriiigilla. P. Hegyi pinty.

( 'saliid. Ij o n g i - e t e r a s s i (j ii e r e s t r e s. Huss z u - é .s

V a s t a g (• s (I r r ii a k.

Nem. (" o r V u s. 1! o I I i'i.

('(ir\us coroiie. P. \ ai jii liollú.

Curviis <'(>rni\. P. Szürke lutlló.

(Jnrviis rrugilegiis. P. N'etési varjú.

(Jorvus iiKinediila. I^. Csóka Imllú. Jxilka.
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Corvus pica, L. Szarka.

Corvus glandarius. Cuv. Cserszajkó. Ritka, néha elfordul.

Corvus carjocatactesl. L. Diótör holló, szajkó. Nem ritka.

Nem. Coracias. Szalakóta.
Coracias garrula. L. Kariesa szalakóta, zöld kánva.

Család. L n g i- et t e n u i r o s t r e s. Hosszú- és vékony-
c s r r u a k.

Nem. Certhia. Fakúszó.
Certhia familiáris. L. Közönséges fakúszó.

Nem. II p u p a. Banka.
Upupa epops. Naum. Büdös banka.

Nem. A 1 c e d 0. J e g é r.

Alcedo ispida. Naum. Közönséges jegér. 184G-I)an egyet a

kalló fölött a Gyöngyösnél lttem.

Család. F i s s i r s t r e s. H a s a d t e s o r r u a k.

Nem. H i r u n d 0. F e s k e.

Hirundo urbiea. L. Házi fecske.

Hirundo rustiea. L. Füstös fecske.

Nem. C y p s e 1 u s. F ö 1 1 e n g.

Cypselus murarius. Temmink. Kfali felleng. Némelykor a

kszegi vár tornyaiban.

Nem. Capri m u 1 g u s. L a p p a n t y u.

Caprimulgus europaeus. Linn. Európai lappantyú.

Rend. G a 1 1 i n a e. Tyúkfélék.

Nem. P a V 0. P á v a.

Pavo eristatus. Linn. Házi páva.

Nem. M e 1 e a g r i s. P u 1 y k a.

Meleagris gallopava. L. Közönséges pulyka.

Nem. N u m i d a. Gyöngytyúk.
Numida meleagris. L. Közönséges gyöngytyúk.

Nem. G a 1 1 u s. Kakas.
Gallus domesticus. Kakas és tyúk. Több válfajokban.

Nem. T e t r a 0. Fajd.
* Tetrao tetrix. Naum. Nyirfajd. Eddig kett lövetett,

egyike 1836-ban a csói nyiresben, másika 1853-l)an Cher-

nél Viktor által a „Klausen" nev vágásban.

* Tetrao bonasia. Linn. Császár fajd. 1873-bau Markovits

József ügyvéd által lövetett a czáki nyiresben.

Perdix cinerea. Lath. Szürke fogoly.

Perdix coturnix. Lath. Közönséges fürj.
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Csahul. ÍI I 11 111 I) i II a c dala iii It fr I
('• k.

Nem. C I II 111 b a. (i a I a iii 1».

Cülurnlja [laliinibiis. l/inii. Örves <ialaii)l).

Columha ooiias. Liiiii. \ ad ^ialaiiili.

Columba livia. Liiiii. ll;'i/,i izalaiiili. T«iltl» válíajukljaii.

Columba tuiliir. I><t,j<'. Gíirh; {ialaiiib.

(Joliimba risdiia. Friscb. Kaf/a^ó galamb. Házi tcnyc'sz-

tésbcíi.

K ó II (1. ( i r a 1 1 a (i. ( i ó r I á b ii a k.

Csahul. P r e s s i r () s t r (! s. N y o iii o 1 1 c s o r r ii a k.

Nem. t i s. T n z o k.

* Otis totrix. Naiiiii. Kis tuzok. lícziick. ISO^-ben iövetott.

Nem. V a n e 1 1 u s. Ji i b u c z.

* Vanolliis cristatiis. Liiiii. lvözünsi''ges libucz. szárcsa.

Nem. (J li a r a d r i u s. J^ i 1 e,

* Oediciiemiis crepitans. Tomm. 1859-bcii a ,. Kalló" iiicllftti

réteken lövetett.

* Cliaradriiis iiioriiiclliis. Liiiii. Moriiiell lile.

* Cliaradriiis albilVdiis. íMeyer. FeliérlMuiildku liji'.

Család. \j () II g i- et t e II II i r s t r e s. II o s s z u- és v é k u ii y-

(* s r r 11 a k.

Nem. 8 c o I o p a x. S z a 1 o ii k a.

Scolopax nisticola. Limi. Erdei szalonka.

* Scolopax major. L. Nagyobb szalonka.

* Scolopax gallinago. L. Mocsár szalonka.

Nem. lí a 1

1

II s. C u \ a t.

* Ralliis a(iiiaticiis. L. Vizi giivat.

Kallus crex. L. Haris, mezei giival.

R c n d. ]* a I m i \) e d e s. U s z li á r t y ;'i s o k.

Család. \j 11 g i p e ii n e s. II o s s z ii s z ;i r ii y ii a k.

Nem. \j a r ii s. S i rá 1 y.

* l^anis ridiÍMiiKJiis. Naiim. Nevel sir;ily.

* iiariis caiiiis. Kin. Osz sin'ily.

Család. L a III e 1 1 i r (> s t r < s una ii ii u ii i r o s t r f s. Lcnif/-

e s () r r ii a k é s k ö r ö m c s o r r ii a k.

Nem. A ii s c r. I, u d.

* Aiiscr cincriMis. Linn. S/íirkc hid.

Auser domcstieus. Linii. lli'i/.i lud.
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Nem. A n a s. E ii c z a.

* Auas bosehas. L. EgikIos vagy töke rueza.

* Anas strepera. L. Csörg riicza.

* Anas querqiiedula. L. Telel rueza.

* Anas crecea. L. Apró rueza.

Anas domestiea. L. Házi rueza.

Nem. M e r g u s. B u v á r.

* Mergus serrator. L. Bubo.s Itiivár. lS73-ik év tavaszán

szomszéd Kétliely helység határában egy, vándorlás köz-

ijén elbágyadt, him elevenen fogatott.

s z t á 1 y. Pt ('
i)

t i 1 i a. II i\ 1 1 k.

Rend. Sauria. Gyikok.

Család. 8 q u a m m a t a. Pikkelyesek.
Nem. Lacerta. Gyik.

Lacerta viridis. Daud. Zöld gyik. Sehützengrabeni völgy-

ben és óházi utaknál.

Lacerta agilis. L. Fürge gyik.

Anguis fragilis. Törékeny csúszó.

Ii e n d. p h i d i a. K i g y ó k.

Család. Coluber. Sikló.

Coluber natrix. L. Közönséges sikh'».

Colulter austriacus. L. Sima sikló.

Rend. B a t r a e h i i. 31 e z t e 1 e n I) r ü e k.

Család. Ecaudati. Farkatlanok.
Nem. H y 1 a. L e v é 1 b é k a.

Hyla arborea. Falevél béka.

Nem. Rana. Béka.
Rana esculeuta. L. Zöld béka.

Rana temporaria. L. Barna béka.

Nem. P e 1 b a t e s. T ó u n k a.

Pelobates fuscus. Laur. Barna tóunka.

Bombinator igneus. Merr. Tüzunka.

Nem. Buffo. Varangy.
Bufíb cinereus. Schn. Szürke varangy.

Család. Caudata. Farkkal birok.

Nem. Salamandra. Gték.
Salaniaudra maculata. Laur. Foltos gte.

Triton punetatus. Laur. Foltos vagy vizi gte.
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Osztály, l'iscr.s. Halak.

R 11 (I. M a I a (• ji t c i' y ^- i i. !> á i:' y s z á I k á ii a k.

('sáliul. Cy ])!• i 11 (I i (I r i. I'o ii t y
!'(''

I

(' k.

Nem. (Jypriiiiis. I'oiity.

Cyprinus farpis. L. Potyka ponty.

Cyprimis liailms. \j. Mí'iriia |Miiity.

Cyprinus carassiiis. \j. Kárász poiily. ritka.

Cyprinus alhuriius. J^. Fehér ke.sze<j.

Nem. Cobitis. T criit' ly.

Cobitis Ijarbacula. L. Bajuszos torgóly (íyöníryö.sben.

Cobitis taenia. Kövi tcrgély. A föls erd jtatakjaiban.

Család. E s e i n i. C s u k á k.

Nem. Esox. Csuka
Esox liK'ius. li. Kíizönscges csuka

Család. Sal m (» 11 i (1 cs. S zeni I i n gck.

Nem. 8 a I iii «>. S zc m I i n g.

Saliiio ("ario. L. Pisztráng. Fídsö erd patakjaiban iiriiicly-

koi" a (iy(»iigy('tsl)('ii.

Kzeii bálákon kiviil másttk nem InrdMliiak el, ezek is csak

csekély mcnnyist'gben. Folyami i;ikbaii (.Vstaciis íiuviatilis) azon-

ban a ((yöngyíts nem szenved liiáiiyi. A bal í'ogyasztó kíizüiiséget

lieti vásárok alkalmával lugassal, harcsával stb.. Fert és Palaton

melléki halkereskcdk látják el.

Messz(! vezetne czéluiiktúl. Iia a rovarok ( Insecta). paukányok

( Arachnidae), férgek (A'ermes). usztályainak nemeit, fajait részlete-

sen akarnók fölsorolni. eli'H' legyen annyit rtilenditeiii : hogy kt"izé|i

Kuropa lapály- és dombvidéken elölorduló p('ikok. férgek nagyoldi

része, kül»"»nöseii a rovarok oszt;ílyábó| a Coleopterak (Téliely

i-ripiik). II y ni e II n p 1 e rá k (ll;irtya nipíik). Ortbopter;ik ( Kgye-

iies rüpiik). II e m i pl (! rá k (Ft'-I rttpíik). Xeuropterjik ( Reczés

ríipük). Íj e p i d n pt e rák (Pikkely {(tpiikl. I)i|>leriik (Két nipük)

rendjt'lil kisebb nagyobb családokban egyes, vagy ((ibln's rajoklian

és fajokban liatáráiiak. iigy vidt'keiiek teii-in. létezésük feltélele

szerint otthonosak.

.Mieltt az iilhit\ iliigol ismertet jelen kozlenieiiyemel bcziir-

miiii, legyenek még utólagosan Kszeg azon hasznos házi- s egyébb-

állatai n'niden fideinlitve, melyek h;iztarl:is!Íl>aii. i|»ara t;'iiiiogalásánál

j(deiitékeny, sokszerü basznot adó tényezknek tekinthetk.
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L ó.

A városban találtató lovaknak naf>-yoblj része <i,a/.(lászuti hasz-

nálatra, kisebb része pedig fuvarozásra tartatik. Fényzés, vagy

kényelem czéljából kevés 16 nyer élelmet. A könny és nehéz

lovak összes száma 301,

() k (') r . t e h é n.

Csordája szép, Ijeune miirzthali és ogyébb nemesebb fajú

tehenek láthatók. A földmivelo osztály tulajdonában lév magyar

fajú ökrök termetesek, ersek, s hogy beszerzésekor használható-

ságukra figyelem forditatik, igen természetes ; mert gyenge elsat-

nyult állatok, az ert igényl és emészt agyagos fölmivelésénél,

ugy hegyi fuvarozásnál nem volnának alkalmazhatók. A tehenek

mezei munkái'a nem használtatnak, csupán tej és trágya szolgál-

tatás végett tartatnak. A tehenekkel nem biró lakóságot, tejjel,

vajjal, a szomszéd helységek, de fképpen a város hatósága alá

tartozó Sváb falu látja el.

A város területén létez tehén 442. ökör 140. bika ü, borjú 115.

K e e s k e.

Ezeltt a szegényebb sorsú néposztálynál a kecske nagy

számban volt elterjedve, de a cserjékben okozott pusztítások

miatt kiirtatott; most 11 van. ez is istálóbani tartásra szorítva.

Sertés.

Egyedül házi fogyasztásra hizlaltatik. A lakóknak szük-

séglete leginkább a környék magyar fajú sertéseibl, vagy a váro-

son Bécsbe áthajtott slavoníaí mangolicza fajból fedeztetik. Hiz-

lalásra összesen 503 sertése van.

Szárnyasok.
Szárnyas házi állatok tenyésztésével, csak egyesek foglalkoz-

nak, a lakók asztalait pulykával, híddal, kacsával, tyúkkal, csir-

kével, kappannal, tojással, a szomszéd, leginkább magyar helysé-

geknek majorságot nevel aszonyai látják el.

M é h.

A méhészet egy-két méhészgazda által elég okszeren gya-

koroltatik, de a szorgalomnak, fáradságnak megfelel jutalomban

még sem részesülhet, miután az éghajlati viszonyok. — különösen

a gyakran uralkodó szelek, gyorsan változó légmérséklet, zápor

esk , a méhészetre káros következményekkel hatván , szén-
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vedélybl lizü ni(''li(''szc'iiik' iiiiiiikássága cloilto legyzhetlon akiidá-

lyokiii ciiicliick. Kzüii okok j;ii-nlt;ik Icg'mkúljl) ahhoz: hogy töhh

('•rtohiK's iiK'liúsz a kedvetlen siker í'olytáii elcsüggedvén, a méhek
tenyésztésével fölhagyott. Jelenleg 111 kasnál töhh ninfs. de ezek

kr»Z(ill lilhl) Dzicr/.oM rciidszcrc iit;iii kí'szíilt v;in. s olasz iindickkcl.

S e I y e iii li c i' n y ó.

A selyem tenyésztésben tett eddigi kísérletek sem vezettek

l)nzditólag eredményez sikerre. A helyi visz(myokhoz képest az

iparnak e neme éj)p(!n háládatlannak bizonyulván be. a selyem

tenyésztés elömozditásái'a eloldd idkben a kormány által íiltettetni

rendelt e|ierf"ák mivelése annyira elhaiiyagoltatcitt : Imay a meglev

ültetvények las.sankint egészen kivesztek, s ndnden további kisérlel

be lön szüntetve.

V a (I J a.

Föls erdeje zeket és nyulakat rejt. alsó erdejének pagonyai,

határjáiiak mezségei l'ogiyot. nyáron pedig fürjet meglehets

mennyiségben tá|}Iálnak. Noha az ek")l)bi évek kíméletlen pusz-

títása, a vadnak trökkeli elfogdozása. a vad létszámát nagyon

megritkította, de ha a vadászati törvény szigorúan leend fogana-

sitva, kedvez helyi viszonyainál fogva, a vad bizonyosan gyara-

podó állományra íog emelkedni. A kszegi vadászatnak legszebb

részét kéj)ezi a szahmka i\ad. mei1 a tavaszi, de különösen az szi

viindorlás idejekor nt'inely években az erdei szalonka ttunegesen

keresi fíil a határában található kedvenez helyeit: s ilyeidvor nem

tartozik a ritka esetek kí'tzé. hegy az ügyes és szorgalmas vadil.sz

4(1—O s mé'g tíibb szalonkát l (}<>:\ ivadban. lSr):^-ik év szén

némely vadász 70—80 darabot ejtett el. Fürj rendesen 400—500.

de néha még 1000 darabon felül is levetik.

A vadászat régilib állapotáról vajnd kevi'set jegyezhetünk

líd. csak azt értjük kullóriásainkból : liogv a 10-ik században

Kszeg polgiirai szorgalmatosan gyakoi"oltiik a vadak üJdíizését.

Kgy 1577-ik teb. !)-én kcdt. a városi község és ilj. .Iuri^<di Miklós

Kszeg-vár ura kíizt létre jtUt, a liéesi cs. kamara által helylien

hagyott egyezség szerint — melylien kültinbféle ktdesrmös kötele-

zettsí'gek ('s li/.eii'sek kiszolgáltatiisa liat;'iro/taíik meg — a ttibhek

ko/.otl azon pont is elfordul: miszerint a kszegi ptdgiiroknak

szabadságiiban ;ill. a vi'iroshoz tartozéi egész területen a vailakat

niiiKJen iiK'iiszoi'itiis iH'lkíil elejleni : oly felh'tel mellett azoubau :

liogv a lelil \ adnak env negvedres/i'i a \ár liirtokosiinak ;itadni.
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vagy ha ez íiliUól nagyobb mennyiséget szüksógelne, bizonyos

fizetésért átengedni tartozzanak. A következ században a vadászat

nem volt korlátozva, kivéve a vasárnapokat és ünnepeket; a kik

ezen tilalom ellen vétkeztek, azok pénzbirsággal lnek büntetve,

mint 171á-ik évi aug. 16-án Ualla János és Mecséry István az

okból : mert ünnepnapon kópékkal vadásztak, fejenként két-két

forint ))ünte(ésre Ítéltettek.

1729-ik évi márt. 29-én a tanács a vad kiméllése tekintetébl

a párosodás idejében a vadászatot megtiltotta azon okadatolással

:

hogy a tanácsbeli nraknak és egyébb érdemes polgároknak, — kik

nem nyereségvágyból, hanem szórakozás kedveért vadásznak —
mulatságot szerezhessenek. Sajátságos ezen intézkedés azon sza-

bályzata; miszerint a tilalom márt. 29-ik napjától egész május l-ig

volt kiterjesztve. A deákoknak, ugy azoknak kik a városi polgárok

sorába fölvéve nem valának. semmi sziu alatt sem volt megengedve

a vadászat gyakorlata.

A föls erd 1751-ben lön tilossá téve. de e tilalmat alig

tisztelték, mert 1759-ik évi szept. 11-én szükségesnek találta a

tanács — minthogy a vadászok annyira elszaiiorodtak, a kézm-
vesek pedig mesterségeiket elhagyván, elnyomorogtak, st mint a

városi jegyzkönyv kifejezi : „ t ö b b e n m e g s á n t u 1 1 a k és v é g s

Ínségre jutottak" — a föls erd tilalmazását szigorú szabályok

mellett kihirdetni. A vadászati kihágások mindazonáltal nem gyé-

rültek, hanem inkább növekedtek, s ennél fogva 1769-ik évi april

11-én közhírül tétetett: hogy mindenkinek, ki a föls erdben

vadászva találtatik, l fegyvere elkobzása mellett, ebei is agyon

fognak lövetni.

1782-l)on a város egész határát gróf Battyányi Alajos kibér-

leni szándékozván, azon kérelemmel fordult a tanácshoz : hogy a

városhoz tartozó egész terület tilalmassá tétessék, egyúttal bérleti

feltételeit a k. kamarának leend felterjesztés végett közölte. Mi-

n(ík folytán a föls erd árverés utján gróf Battyányi Alajosnak,

mint legtöbbet Ígérnek 318 írt 50 dénáron hat évi tartamra —
a szllh§;gy, gesztenyések, gyümölcsösek kivételével — bérbe

adatott. Az árverés feltételei közt azon pont is befoglaltatott

:

hogy a bérlnek ebekkel vadászni nem szabad, ellenben a bérl

határozott kívánatára elrendeltetett : hogy a (iyöngyös jobb partján

lév mezkön és réteken mindenkinek tilalmas legyen a vadászat,

mely. szabálynak ö is magát alávetette. Ezen határozat ellen a

szept. 17-én tartott közgylésen, a városi szószólló az egész kül-

tanács nevében tiltakozott, azonban eredmény nélkül.
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K/'sölilii i(|("ikl)i'ii a íiilsö crilö rciKlfscii niiiidfii liatodik évbon,

majd ('«iT(.'.s vagyonos inajráiizóknak. va«:-v vadász társulattá alakult

kcbfdbcü |ioI«iár(>kii:ik béi'lic adatott. .Jidcnlcj; a íülsü erdt horírze*'

Ksztcrhi'izy Fái. az als«j erdt i'-s összes inez.séfret pedio; egy kileiK-z

tajiluil álló inasán tái'sasáj^' birja vadászl)érletbeu.

A í'(')ls crtb'i Steijei" liázakiiál (''jMilt vadászlakot. — iindvet

vadii.vzalok alkalii)á\al . a vadi'iszok (cImmI. vagy éjji tanváid hasz-

náltak). — IS:}()-ik ('vi (Iccz. o-áii kelt k. kamarai engedély folytán

az akkori vadászbi-rl ('liciiiid (iyíirgy emelte saját k«"dts(''g(''n.

A s V á II y o k o r s z á g á b ó 1.

Xolia az Osztráklioiil)ól lieiiyidó hegysi-g egv<'s részdbeu

nevezetesen H(»rostyáiiknm'| k e n k . k é n e s . magnós, kevés

r(''Z. galiez és serpentin gazdag tídepekbeii. — Lékánál pe-

dig vas eltordiil. — még is Kszeg saját határában semminem
éi'cz sem található. Csupán sok é.s kitn épület anyagot szolgál-

tató kl)en . ngy fazekas agyagban bvelkedik, mely utóbbit a

helybeli gerencsérek, kálliák. konyhaedények és virágcserepek

égetésére használnak líil. A k ('s foldnemek között rendesen

csekély mész is van vegyülve.

Szorgalom, kézmipar, gyárak.

A szllsek okszer miveltetéso mellett, a mint bdlebb eiiili-

tettk. líddiiiivtílése szinte a korszer gazdálkodás igényeinek ineg-

felelleg a váltó-gazdászat alkalmazásával gyakoroltatik. Mintán

kézmíí-iparosai mesterségükön kivl megelzíitt idkben gabona

leniieléssel. de rrikt'ppeii a szll iiiiveléssel foglalkoztak. — ipar-

czikkeik elánisitásáiiál a í snlyt csak is a város, vagy a legk(')ze-

lebbi vidék szükségleteinek kieh'gitésére fektethetti'k .
— euilél

fogva az ipar valaimdy kedvez hahidi'ist iieiu tehetett. .V helylieli

ipar (dmeneteléiiek f akadálya gyanánt kell elÍMiieriniiik a ha-

zánklia századokon ;it dnlt hálionis viszontagságokat, melyek K-
szeget is jiyakrabbaii eiiiitvi'ii. ipai:iiiak Ité-kés kifejldését Initrál-

latlák. s éléiikelil) üzleti íisztönét minden ti'ivídalib ható vállalatokra

meg/sibbasztollák. A tiiríik betíirések. a hazai villongások esemé-

nyei lo|yt;'iii a keziiiü-ipairal foglalkozó |i(dgárokat és ezek segé-

deit az erditett viiros vi'delmi hadi- és rsi-gi szolgálatra gyak-

rabban V(''\eii igeiiylte. teniii'szetes : hogy az ipar a lolylonos

zaklatások miatt . iiiidn a személy t-s vagyon az ellen roiiilKtló

l;illlallil^aillak . kiiiH'li't leii zs;ikin;iiiy;inak \ala kit(''\e. valaiiiidy

iiaiivolil) \ ir;ii;/;is|iak iieiii iiidiilhalotl.
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A 16-dik és 17-dik században mi'i-iparosai között leginkáljb

szabót, csizmadiát, szijgyártót, süvegg'yártót, ötvöst, lakatost talá-

lunk. A kiilíinféle kézmü-ipart üz polgároknak számszerinti kimu-

tatását ez idbl adatok liiáuvában nem adbatjuk, esak a 18-dik

század irataiból lehet némi Itiztossággal az egyes ij^arággal foglal-

kozó iparosok jegyzékét (isszcállitani.

1742-ben volt:

Szürszabó 23

Timár 6

Asztalos 7

Gombköt 10

Német varga 12

Szijgyártó 4

Süveggyártó 4

Csizmadia . 39

Váltómives (szaltó) 25

Bodnár 6

Lakatos 7

Kovács 4

Azon iparos, ki mcstcMJogot szándékozott elnyerni, a városi

tanácshoz folyamodott, mely a folyamodó képeségét s egyébb tulaj-

donait megbírálván, — ha ez kifogásnélkülinek találtatott, s vala-

mely gonoszság, vagy egyébb erkölcstelenség által nem volt bélye-

gezve , s azonkívül szakmájában ügyeségét bebizonyította — a

mesterjog nékie megadatott. Az uj mester meghíteztetése után a

polgári jog elnyerésére, s bizonyos meghatározott díj lefizetésére

köteleztetvén, illet czéhébe fölvétetett, mely rendes szabályok

alapján igazgatván l)elügyeit. az uj mester azoknak magát alávetni

tartozott.

Jelenleg a n ö v é n y o r s z á g termékeinek fíildolgozásával

foglalkozó iparosok között több sütt, két pálinka fzt, két czuk-

rászt , egy csemege sütt, számos ácsot, néhány esztergályost,

festt, kádárt, bodnárt, több asztalost találunk, ezeken kívül egy

gzmalmot, hét vízi malmot, melynek ketttíje fürészettel van ellátva.

Az áll a törsz ági gyártással, egy kesztys, néhány timár,

számos posztós egy posztó kallóval dolgozik, kik közönséges, de jó

minség posztó szöveteikkel az alsóbb néposztály szükségleteit

kellleg kielégítik. Elbbi idkben száznál több szövszék dolgo-

zott, de késbl) az osztrák gyárok finomabb, tetszetsb gyártmányai

az itteni készítményeket a píaczról leszorítván, jelenleg a posztósok

száma jóval megapadt.
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l.S44Hlik ('vhen részvények utján torjcdolnios posztófryiír

iillitatott I'dI. iiH'ly íi})yc's vezetés, igaz liazaíiiii szándék niclli-tl

lii\al\ii leli \i»lna kitíizütt czéljáiiak f^yüiníilcsíizlei)- nieiifcldni : de

múl" a \ lillalat ImiIcs k(irál»aii n|y lii;ni\(ik mutatkoztak, melyek a

i'em(''iiyl('li (jniiytikct. de ma<>át a iiyár h'-lrli''! is veszélyiyej fénye-

kellék. Nriii csak a üyár i^azíiatásánál . Iiaiiem tcídiiiikai és

admiiiistrati\ Nc/eti-si-iK-l is. oly szakképzettség és gyakuiiati tapasz-

talás nt'lkídi eüyiMiek alkalmaztattak, kik ügyetlen, de talán kdki-

ismeretleii keZ(dés által a vállalatot mindegyre a sülyedéséliez köze-

IcMi jiittatl;ik. Mzeii liajjok. de kiilrmíi.sen a Inri'adalnm ut:'ini

mauyar liankjegyek értéktelenitése tolytán a gyár oly súlyos károkat

szeii\edett : liogy néhány évi |)aiiuó müktidése után hSoO-lien lie-

szíinteitricii. A piis/,i(')gyár épülete, az üzletliez tartozó göz- és

szövögéjiekkel. s egyélib szer(dvényekk(d együtt Hegnier Károly

morva Ilon i nyárnok által megvásároltatván, lisztörlö és í'ürészel

gözmaldiiiiiiíi alakitatott át. gz és nndeg fürdk összeköttetésével ;

de ezen \;'illalal is nidiány evi üzlet után esd alá került, s egy

lielylieli magán társulat Itirtokália jutván, kattuuii laktanyává változ-

tattatott :it. és jelenleg mint ilyen használtatik.

Az ;i s V ;'i n y országi gyártók kozíltt van ezüstmüvese,

kolonip;ira . tlili liádogo.sa. kovácsa, lakatosa, liarangruilje. két

ti'gla keiiiciic/i'-jc . tíiiil) fazekasa, mdiány kályha készitöjc. Ide

sorozhatjuk még eiiv-kt't szapaiiyosát . kik azeltt sz;'lmo^allllall

vahiuak. de miut;ln az iijalih sicarin gyertya nemek elterjedt'sc

által az iparnak ezen ;iga oly \ isszahikésl szenvedett . nauyon

niegkevesltedtek.

.\ iiiíiipar különl»('»z ágai kedvezhh ;illapotra mutatnának,

ha a nviMs anyag fídmunkálására megkiv;inlati'> •'•rttdeni iiagyohl».

u;.;y a kt-s/itnn-nyek tdárusilására a \;illalkozó szellem ipart>saiiik

közíitt e|e\eiielili lenne. Andiiir m-m lehet taiiadni: ho^y a hely-

Ixdi iparosukra c>iiugeszt ii\oni,ist gxakoidj a Itdiliek kozolt azon

korülnii'ny : hogy a \ aii\ onosli os/t;il\ u/ in készitett szükségleti

és ejiyi'lili ipar-czikkekel. a lli'csliol konnvíi niodon. johli mino-

sé;ilien megszerezhetk liltal ehmdh'tzi . ugy szinte ezi'nki\id a

vásárok(»n i'ejniesen no'gjelen ideueii íirusoknak \ersenye. kik

ruha. hililieji. s külonlele czikkeikei nau\olili nienn\ i^t''lll'en. s igy

Jnliinyoslian :i Ilii hat \:'in (d('», olcsólth ;iron. nagyohli \;ilaN/,tekliaii

hocs;ilhalj;ik e/eket a ktizöuség rendtdkezésére.

K e r e s k e (I 1' s

.

l\oz\ei|eii \a>nli os/ekottete.s hian\;iiian. minden i;vor^allil.
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kéiiyclinesb közlckodéstöl , élénkebl) lürualoiutól iiicüfnsztva a krt

iiirrtfíild távolra cs büki, vag-y szouibatliclyi vasúti álldiiiiisra lórii

iitaha. szállítási nehézségek, s ebitl ered hátráiívdk — keres-

kedésének eiiielkedetebb leudiiletét érzékenyen akadályozzák. St
mióta a Bécsbl. 8eninierino-en át Triesztbe vezet vasjtálya. késbb

\>vt\\is a sdjiroii-kanizsai vonal létri' jíUt. s ennek folytán két j)árliuza-

uios vonal közé ékeltetett — azóta a Triesztitl Zágrábon. Varasdon-

Kszegen át évenkint Bécsbe száliitott nagy mennyiség fszer

üzleti és egyébb czikkek szállitását e két oldalas pálya magához

ragadván — Kszegnek Trieszttel és llorvátlionnal élénkebb keres-

kedelmi (isszek()tetése megsznt, s a nagyobb forgalom elmaradá-

sá\al. iiAcdelmezési ezen ágiit tímkre tette. Már a Nemmeringi

vonal létrehozatalakor bekövetkezett hátrányokat a kíizség elég

súlyosan erezvén, midn a sopron-kanizsai vonalnak Kszeg kike-

rülésével leend fölállítása terveztetett, az éltbl a város kereske-

dési viszonyaira Inii-oinb'i veszélyeket fíilísmervén . érdekei szem

eltt tartásával az illet ludyekre több izben küldöttségeket menesz-

tett, áldozatkész ajánlatokat terjesztett, s mindent elkövetett annak

kíeszkíizlésére : Imgy a V(tnal Kszegnek, mint legrövidelilt. s leg-

terinészetesb iránynak vezetessék. De mindezen tí'trekvések daezára,

egyes tekintélyes tényezk befolyásának sikerült oda hatni : hogy

fontosa))!) érdekek mellzésével, .speciális tekinteteknek, döntbb

siilyt adjanak : mint egy népes, szoi'gahiias vidék és 7000 lakost

számláló ipart z város anyagi emelkedésének, jólétének. \ixy

ttdiát a gyorsabb kíizvetlen vasnti közlekedéstl megfosztva, korlá-

tolt kereskedése épületiára. boi'ra. gyüiiK'ilesre s galioiia neiiiekre

szorítkozik.

r s z á g u t.

Kítzlekedését négy országút eszközli, keletnek Csepregen át

a büki vasúti állomáshoz, — délnek Szombathelyre, — nyii-

gotnak Kirsehlag felé Bécs - 1'
j li e 1 y n ek. — végre éjszaknak

S p r n felé.

Eégel)beii. de még a 17-dik század elején is a Kszegiek

Bécsbe nem a jelenleg használt útvonalon Sojtronnak. hanem

Csáva- (Stol)j. Pecsenyéd- (Pötschen) és Höflein helysége-

ken át vezet utón — mely most használaton kivl van —
szoktak utazni.

Országútjain kivül két mellékutja van. melynek egyike kelet-

délnek Acsád(tu át Sárvárra, másika pedig dél-nyugotnak Eo-

hüuezon. Föls-Eörön át Uréczbe vezet.
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A \iir()s liatáiál)aii K'-vö iilak. hidak és utczai kövozet hasz-

iiiilat;'i('-rl a N.iios váiiKtt szed. iiiclyiKik bérlete 7515 írt. 9á kr.

jüvcdcIiiK't \('zcl a liázi ix'iiztárlta.

T á V i r d a. ^
T;i\irdi'ija IS74-lieii a koniiáiiy köllségén ln föláll itva. (dy

íídtélel iiKdlctl : lio^iv a kozséjyi- a távirdai lielyiséo- bérköltségeit,

ugy az ehhez szüksétidt tüziía kiszolf^áltíitását magára vállalta.

V á s i'i r.

J77:i-dik i'vIm'ii az orszi'igos. ]785-h('ii j)odig a marha vásár

tartása (r»ls(")l)l) hclvfii engedélyeztetvén, azóta éveukint országos,

és hclciikiiil 2 lirti \;ís;ira van. Amazok hétfn, emezek szerdán

és szoniliat(»ii tártainak. Azonkívül J873-I)an hetenkint egyszer

szerdiin marha \;'isiir tai-tása is engedélyeztetett.

}S z á I I o d i'i k.

A seninierinui- és sn|)i(in-kanizsai vaspálya létesülte eltt tiz

száll(»dii\al liirl. mely szám az('»ta hatra olvadt le. A ..fehér ló"-.

..fehér liáriMiy-. ,.rózsa"- és ,.arany o rósz 1 ány-hoz
czinizetlck hesziintettek. A íénn;illók kí'izdtt az „ai'any stnicz"-

hoz czimzett szálloda az egyetlen. Ind az ntas igényeinek nn'g-

f(d(d kény(dend>en lészesiilhet.

líégiltl) szállodái \al;inak a kiil\án»slian az ..aiany sas",

lielvároslian a nmstani árvaház ludyt'-n az ..arany koi"ona" és

..(' e h t' r I

('»•• a l'n|)ia<zon. melyet már lü45-l)en Philisics Tamás

vendt-^lös liirtuk;ÍMan laláljid^.

S (t i- h á z.

Kszeg('n a s("m' fogyasztás fük(''|i)ien az (>tvenes évek elején

kezdett migyohl) nieixhen elterjedni. Sídlözdéje a múlt század

derekiin (''|Milt. de a lienin' uy;ii"lott si'ir a fogyasztó kíizt'tnség foko-

ziitl i/lt'-si'l iijaiili idüiieii nem el(''git\(''n ki. ezélszerühhnek találta

a község a sörln'iz ImtIüncI oly egyezkedésre lépni: mel\nid lógva

ez a fzést liesziintetM'n. a helyi szüksi'nictet oszt ráklioni \o min-

ség gyártmányai láthassa el.

\\ I e I m i s z e r e k.

Ilalc'ir a jelcnlei! ;illal;inosan uralkod('i drágaság tóiytán az

élelmi szerek :ira koi;ililii idkln'Z aránytisitva — .jÓNal maga-

sahlira ingott fol. még is nnis városokhoz képest Kszeg élehnezés

tekinletélten hazánk olcsóbb városai közé tartozik.

5*
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Az élelmi szorek s egyéljjj ezikkek egykori áríblyaiiiiinak

kitüntetí^sére szolgáljon egy Jf16()-ik évi szíiinadás. E szerint:

1 Ilid 15 dciuir. 1 nyúl 30 dénár. 1 kii|»|);m 10 d('ii;ii-. 1 malaez

28 (lenár. 1 iont hal 8 dénár. 1 hering 4 doiiár. I kenyér (h'inír.

1 szekér tüzelfa 8(5 dénár. 1 akós nj hordó 70 dcuár. 1 kályha

7 íbrint. 1 font asztah- gyertya 8 krajczár. 1 font szappan 10 kraj-

ezár. J font olaj 50 dénár, 1000 zsiudelyszeg 75 dénár. 1 font

vas 7 dénár. 1 köböl hnza 90. rozs 75 és zab 28 dénár. I font

hns 4 ki'ajczár. 1 koncz papir 13 dénár. 1 ]iár karmazsin csiziiia

2 fin-JMt 00 dénár. 1 cziti'om krajezár, ^j^ font bors 18 dénár.

1 lat sáí'ráu 60 krajczár. 1 font füge 30 krajezár. j font eznkor

48 krajezár, 1 font mandola 36 krajczár. 1 lat iiinskát virág 15

ki-ajezár. 1 lat szegfüljors 10 krajezár. 1 lat fahéj 9 krajezár. 1

font gyömbér 24 krajezár. 1 font rizskása 24 krajezár. 1 akó bor

2 forint. 1000 darab szll karó 1 forint. 1 pár ezii)ell 32 dénár.

1 süveg 50 dein'ti'. 1 rf nioi'vai [losztó 60 dénár volt. Hojtó

napszámos 24 dtnnirt. gyomláló 12 dénárt, ni napszámos szüretkor

5 dénárt kajjott. Fuvarbér Kszegrl Béesbe 2 forint és 2 demír

vtdt. l()85-ben Czompó András végrendelete szerint egy hold

szántóftlld ára 15 forint volt. 1711-l»en pedig egy n eseléduek

évi lizetésp 1 jiár lábbelibl és 7 forintból állott.

Pénzintézetek.

Kszeg két pénzintézettel bir. egyike az 1844-ik évben há-

romszáz 100 frtos részvényeken alapított ,.takarékpén ztár"

mely 31,000 részvénytkével. 20.000 frt tartaléktkével rendelkezik,

ezen kivül egy 12,000 frtra beesült saját tulajdonaiban lév emeletes

házban vezeti ügyeit. Az 1876-ik évi pénztári-kimutatás szerint a

megelzött I87-ik évl)en a tekintélyes ösS7;egre rugó kegy-adomá-

nyozások, nem kühinlten az 1873-ik évi börze válság alkalmával

szenvedett veszteség mellett, egy 50 frtos befizetett részvényre

55 frt osztalék jutott.

Másik i»énzintézete az 1876-ik évi május 1-én megnyitott

..általány OS takarékpénztár", mely 500 darab 100 frtos

részvény és 53 trt befizetés mellett 25.000 frt ala|Mt('» tkével

inditatott meg. s üzleti tevékenységénél fogva biztati'i kilátásoknak

nézz elébe.

Tanodák, nevelintézetek.

A városi tanodák helyzetérl, s általában a népvelés viszo-

nvairól a reformatiot meoelz idkbl, mi sem sziváreott át
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tiKloinásiiiikia. ("sak a Ki-dik .század vójitizodcilji — mikor az iij

vallás Köszcj:- lalai k(iz(>tt szilárd jiívíikcnikct vorlictctt — n,v»;rínik

a iK'VcIf's íijivrt ill('tlí!<i- iirmely liitdcs l'ölviiáíío.sitásokat. Kkknr

iiuviiii is a lakosa^' töhitsi'iirt ki-jtczö iit'Mict liitrclckczctü protes-

tánsok taiiodáiltaii az oktatást, olvasásliaii. irásliaii. számolásban.

iit'iiH'i ii\('l\(ii iii'iiH't taiiiti'i. cllfiilifii a iiiaii'vai' íblekezotiickiH-l a

taiit;ir<i_\aka( magyar nyelven ma<:yar tanitók adt;ik <'lö. A nevelés

íídíitli l'elii;^yeletet a küzsé<i vezette, a tanitúk (akkor rectorj s

segédjeik li'zetését a városi pénztár viselte. I. Lipót király a vallás

szabadságot minden irányban korliitozandó ]()7í>-ik évi á[»ril 27-én

(iliyllani (íyíii'gy biztosa által a városnak megparancsolta : hogy a

katliolikus tanoda számára a kozséu eddigi prot. tanodájának —
mely a mostani :i<)-dik sz;imii ház íVildsziiiti helyiségeiben volt

ellirlyc/.\c — tágasb helyiséget szerezzen. Knnek íolytáu a 47-dik

szám alalti ház akkori tulajdonosától ("seitei Szabó Jánostól 50 frtou

meg\iis;ir(dtatv;in. a város kíiltst'géii hason czéli-a J'iili'pitetett.

A nevelés ügye csak lassank(''nt emelkedhetett ki kezdettJeges

állapotából, migneni a 17-dik század vége íélé. a jezsuiták letele-

]iedésével íólállitott gymuasium a nyilványos oktatás fejldését,

halladását jelentékenyen elsegítette.

Ci y u] n a s i u m.*)

Alapitója a gymnasiiimiiak gróf Széchenyi (iyíirgy gyri
piis|MÍk. ki iildozat kézségt'tl (isztruiriztetve már HitiO-ik évi miíjus

lo-án a gyi'i püs|)(')kség javadalmához tartozó Sopron megyei

Rákosról Miller Fülöp jezsuitához I. Lipót király gyóntatója hoz

le\elel iiite/ett. melyben kinyilatkoztatta : hogy a kszegi pleliánia

ve/,el(''S(''re. ('s a majdan li'tesül gymnasium ellátására tervezett

szent Ferencz szerzetesek helyett jezsuitákat óliajtami letelejiiteni.

Mintegy tiz i''\ig huziKlott ki ter\('iiek foganatosítása, mignem

1. Lip('it H)74-ik r\'\ augustus ^ü-i'-n Hí'csben keltezett levelében

gróf SziM-henyi (iyorgyöt czélba \etí sz;indt''kának valósitiisiira

melegen buzditotta. .Minek folytán a püspök, ki't soproni je/.suita

aty;i\al IM koson ez ('rdemlien értekez\én. s az ezen idben a

kszegi piebihiiát ellátó szent Kei'encz szerzetesekel — kir;ilyi

hel\ benliMgyiisiiNal Kom/nonilia helyezvt'n :it — a pleli.inia elliíti'i-

sával l(i7.")-ik (''\i janiiiir I'.'-imi Kukké! Mikli'ist v<j:\ jezsuita ti'ir-

s;i\al bizta meg.

•'
) KiitloiTiisiik : Krti'silvr-iiy ;i i>;inin>iilialiiii sz. lU'iicilck ii'iiilii'k ki'is/.cgi

líViuiiasiiiiiiitnJl. Ii^(i4 "). Hoiior Kiiiii'llicit.
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Széchenyi György azonban gyinnasiumot is akarván ala|iitani.

az építend székház terét elfoglaló három házat gróf Kollonits

Lipót kamara elnök kózbenjárulásával 1500 frtoii megvásárolta.

Miután Somogyi András városbíró I677-ik évben téglavet fölállí-

tására a jezsuitáknak egy darab földet ajándékozott, a székház

építése Orsoliní Péter lékai építésznek Rómáitan jóváhagyott terve

szerint 3500 frt szerzdésileg kikötiUt dij mellett még azon évi

június 5-én Kecskeméthy János soproni jezsuita fnök felügyelete

alatt meginditatott, s Dráskovích Miklós országbíró és Ziehy István

oroszvárí grófok, nem különben több helybeli polgár áldozatkész

anyagi támogatásával l(i80-ik évben l>efejeztetett. V//Á megelzleg
a gymnasium azonlian már 1677-ík évi november hóban meg-

nyittatván, a tanfolyam négy alsó osztályban 180 növendékkel

meg is kezdetett.

A gymnasium alapítványául gróf Széchenyi György 50,000

Irtot ajánlott föl oly föltétellel : hogy addig, mig ezen összeget

folyóvá teheti. Ivarácsfalva , Wístleck. Taudieii. Loipersiiach és

Klingenpach helységeket 120 kapás szllvel haszonvételül a

Jezsuitáknak oda engedi. A tanítás hat évi sikeres folyam után

megszakítatott : mert 1683-ik ('vi július havában Tökölyí hadai elöl

a jezsuiták Stayerországba kényszerültek menekülni, honnét

Bécsnek a török ostrom alul lett fölszabadiiliisa után visszatérvén,

Eszterházy Miklós nádor közremunkálása folytán székházukba

visszahelyeztettek, és a tanítást négy osztályban ismét folytatták.

1691-beu az ötödik osztály (költészeti). 1002-ben a hatodik

osztály (szónoklati) megnyittatott. 1700-ban a tanodák, székház és

egyház lángok által földulatván, a tanítás J 703-ig szünetelt, a

mikor Kollonits bíbornok 1500 írt, Telekesy István egri püspök

100 tallér. Vasmegye rendéi 300 frt, Matussek András gyri

nagyprépost 300 frt kegyadományaíval az elpusztult épületek újra

helyre lnek állítva.

A Rákóczy-féle mozgalomnak 1705-l)en Kszegre lett elter-

jedésekor, s a felkel hadak megszállásával a tanítás ismét egy

idre niegzavártatott. 1709-tl egész 1714-íg részint a belháború

zavarai, részint a tanodák ujabbi leégése njíatt. az ifjúság oktatása

négy osztályra szoríttatott, de az utóblii éviteu az 5-dik és 6-dik

osztály is megnyittatott. 1720-ban a tanodák, székliáz, egyház

tüz által ujabl) károkat szenvedvén, a tanítás két évre ismét föl

ln függesztve, mígnem 172(i-ban a gymnasium 800 frt költséggel

— melynek födelezéséhez Sopron- és Zalaraegye. továljbá Nádasdy

Tamás, Széchenyi (iyörgy grófok, Sigray Károly báró és Kszeg
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város jiiniltiik — liclvn-illlillatoii. K/.m allialniniiial a ^viiiiiaNiiim

egy kis la tíUdiiyiiyal rs liaiaiiii^al ln |(i|.sz(.'r<'lvi'. mely jt-li-iilt-jr

is a laiiói-ák jd/j'-sí-rc lias/iiilltatik.

ll'l'l-inl Icloszlatiisiik idcji'i^i i'<x{-H/. 177-i-i;;' a j«.'Zsiiil;ik iiiiii-

ilc'ii iiiciis/akasztás iH'lkiil taiiitottak. im'-ií' jicdiji' cj'y-f'ry laiiár

li'M'ii alkaliiia/va ki'-t os/tillyliaii. imlia luriliill rlu oly rv is. iiiclv-

Itcii a tamil(') iljiisáj;' s/áma iiicjilialadla a (iOO-at. mint c/.t a rilka

pdiitossiiügal ve/('l('U aiiyak('iiiy\ — iiiclyin'ii KiS'J-tnl cucs/, l77()-i,ir

t'vn'il ('vre egykrt rv kivi'tclt'vi'l a taiiiifok. ii^y taiiiili'tk iii'-Ns/.criiit

Iteju'iyezvék — taiiiisitja. M/.ni iiyiiIczadri'Hi \asta<i- k»»iiy\iifk

k(")Votk('Z("» cziiiic \aii :

„Xniiiiiia l'i"acr<'ct(iriiiii. I'i'dicssiiriiiii r\ I )i>ci|iiilnriiiii Aiwdn-

('|iisc(i|ialis (iyiiiiiasij socictalis .Icsu" (ijnsy. Ali aiiiiM HiSÜ. qiin

duimis liacc a statu lícsidcntiac ad collctiiali'iii ti'aiisy(. miIi |iriiiio

H. I*. Kmcricd Szikszay.

Hrliil a 'J-dik lajMiii ^íVtJ' Sz(''(di('iiyi ( iyririiyiick hzaliad k<'zz<'l

t'csictt csaliidi cziiiicic áll : V(tr<')s iiiezölM'ii liániias líruv UWiAl v<^y

íVdii-r ^iaJaiid) zöld koszorút tartva oniyálian. e l(d(»ti — a im-zöii

kiviil — pus|M)k síivi'ji. [>iis]iök liot ús ketts kereszt a cziiiicr

alatt ezen irattal :

jjiuirea Szói-sciiími' vfiicriiiiiiir Serta ('oliuiiliae

Siilj (|iK'is I'allailiac (ici-crtaiit Castra .Iiivt'iitaL'

VlVc h> \\AA\ lil.l ct iioMs (Icorírl SzOCseid rVidhilor

(.ii.MiiasIl ^iiisk'iisls.

Iv/ou aiiyak(inyvl)i'ii a taiiult'i iljiisiiü' ckkt'iit van fölosztva

Klictori's. I'uctac. Syiitaxistac ( ii-aiimiaticac. l'riiici|ii>t;o'. Maiuro

Tarvislac. Miimics l'arxistac Dcclinistac

A iczMiililk taiirt'iidszcri'iifk. oklatii^i IcM'kt'iiy.Nc.iii'iit'k >uly-

lioiitja. a liiiiiiaiiisiikiis laiiiiliiiiiiiyok á|tolá>aliaii állviiii. a liazai

iiyrK. iii'iii/cii (rkidcMik i'lliaiiyau'oiásiivai l'ök»''|i|M'ii a latin nyelv

nii\i'l(''S(''r('. a klassjkiisok iiiciiiMiicrti'tósói-i' s a tiiiliiiii;in\ ok egyol-

dalii Icrjcsztí'si'rc \ala ala|iil\a nlíd^od(''siik iriinya. \\\v\\ a n(t\('iidók

il.iiiság nMV(d<"Ml(S(''nck sajiilszcni litdycü'rl kídcsonozvcn. Iialásiival

választó laial alkololl a kíilonlioz n(''|'oszt;ilyok társadalmi \iszo-

n\ ailian.

A ;z\ innasinnml riil;iHil;isa ols lizcdcilicn Iruink.ildi a dnuiin-

lidi liirlokus. clökclit urnics csaiiiilok >ariai kai liolikusok cs |irotf>-

tiinsok vogycscn liitonatliik. kikin-k sz;ini;ira a iczsiiilíik sZfkli;i/iik-

l»an tá|iinl('Z('t('t is n\iloltak: Imnv a |iroli'sians ni'MMidi'kkrl \alo

lólvloiios. s közelrlilii frinlkc/.fs ;iltal ^ikorídjon kti/.idt>k ncnndyckol
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a katliolika valLásuak megnyerni. Ebbeli fszániitásuk nem is maradt

eredmény nélkül, mert csakugyan több család ifjú tagja: mint

Vidos, Meeséry stb. a kathulikus vallásra áttért vala.

A Döveudékek jegyzéke következ ismertel)b család neveket

mutat föl: Káldy, Szarka. Vidos, Chernél, Kéry. Szegedj,

M e s z 1 é n y i , E o s t y , C z o bor, 1 n k e y , T a r, 8 k n b 1 i c s. J\I e-

cséry, Batyányi, Simon, Nádasdy, Ballá stb.

Az iíjuság száma és névsora az anyakönyv szerkesztése eltti

évekbl tehát egész 1689-ig sehol sincs följegyezve, st azt még
magától a jezsuiták évkönyveibl — melyekben a székbáz kelet-

kezésétl b»gva egész 1749-ikig minden, a rend helybeli tiu'ténetére

vonatkozó nevezetesb eseményeket részletesen följegyezték — sem

lehet kitudni. A negyedrét alakú érdekes évkönyvnek els lapján

ez áll : „História D o m u s G i u s i e n s i s seu K e u s z e g g s o c i-

e tat is Jesu". Ezeu a város történetére sok tekintetlxm pontos

adatokat tartalmazó kutfbrrásra, e munka tí'u'ténclmi részében több-

ször visszatérendünk.

A jezsuitáknak 1774-ben érvényesített eltöriUtetése után egész

1777-ikig Szüts Antal szomliathelyi kanonok, egyszersmind kszegi

plébános igazgatása alatt Szombathely megyei világi papok taní-

tottak a gymnasiumban, köztük 1774-ben Istvánl'y Elek. Halász

József, továbbá Paintner Mihály (volt jezsuita), 177(3-ban Fuxhoffer

József (volt jezsuita) mint tanárok fordulnak el. mibl következ-

tethetjük: hogy többen az eltörült jezsuiták közül a píispöki megyék

kebelébe átvétettek.

1777-ben már folytak az alkudozások Somogyi Dániel pan-

nonhalmi fapáttal a kszegi gymnasium átvétele iránt, minthogy

azoul)an a fapát azon évi július 13-án kelt fölterjesztésében egyé-

nek hiánya miatt lehetetlennek állította a fíilsbb kívánatnak telje-

sítését, a szent Pál rendiek szóllíttattak föl ; de ezek sem válalkoz-

hatván, a kegyesrendiek hivathik meg a gymnasium vezetésére, kik

csakugyan az 1777-ik évi noveml)er haválian Pillér Coelestiu igaz-

gatása alatt a tanítást meg is kezdették, és J8í5-ikig dicséretes

sikerrel folytatták, mely évben Paintner iMihály gyrtankerületi

figazgató József nádorhoz intézett fölterjesztésében — a magyar

kincstár megkímélése tekintetélxU — a pannonhalmi szent Benedek

rendiek alkalmaztatását íuditváiiyozta. minek helybenhagyása után

a kerületi figazgató 1815-ík évi november 6-án Imce Elek igazgatót

6 tanárral a gymnasíundja ünnepélyesen beiktatta, azon kötelezett-

séggel: hogy az els osztályt is— melyet eddig világi tanitó látott el—
a gymnasiumba bekebelezvén, a szent Benedek rendiek tanítsák.
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A szont lít'iicdck iffiilick ;ill<;ilmii7,iís;i iij s ktMlvc/ fonliilatot

a(l(»tt ii taiiíi^v ;illa(»(tt;íiiak : mcit c/cii itimI Idki's tanárai, a lia/ai

t(i|-t(''II('li'|||. ii iM'lll/cli ir(Ml;||u||| Ís|||(.|t(.|('.s('Tc kiVi'llló ií(i||i|(it Innlil-

váti. a scnlíilö ifjiisi'ii: Iniií-kony kcItcIt'lM'ii a liazaszm-lft ('•r/j-liin-t

l'(ilk<i|t('»tl(''k. s iiciii/clisi'-iiíiiik t»i\álil(i á|i(iliis!Íiii lelkes ljii/,^Ml(iiiiiiial

a/,t seikeiitetti'k. A rend a/.on ir|e> U-rWni kn/Ail. kik e/ in'iiiv liaii

leetiilib ('rdriiiel s/ere/tek. eji'n- Jeoyen e;jiy K r i s t i a li l'iiis. K o-

vácsies .Ma re/, el. líeély Fide| i'-s ||n||i'|- K II L;e Iliért

neveit fideinliteiii . kik iii;i> Itilil) ri'iiilt;irs;iikkal \;(ll\et\i' a iie\rlés

ii;:y<''t . iieiii csiiiiiíii a \alliis. va^v rdets/íikst'-jilctiík kiidé^-jtésórc.

liaiieiii mint ma;:asaltl) eikidcsi. sy,ej|enii és lia/aíiiii czéNik el('r(''.sór(.'

s/ad«iáló tényezül tekintvén, tanárkodásuk lulyaina alatt m-iiws

lii\at;issal líirekedtük az ivadék iiiüvi'l("i(|é'S(''nek tdöiiiozditására. iiein-

zetiesedí'.sének in('<iszilár(litá.sára liasziKis hejnlyéisnkat é'i-vi'iiyesiteni.

\ nevezett rend letelepili-sekdr. az akkori osztály rendszer

lolytiiii () oszlíiiylian . elöldi latiii-iiiai:yar. ké'söMi l<S45-t| kezdve

eiié'sz l<S5()-iki^' Jiiaiiyar eladási jiyídveii oktatott. Kz utólilii é-\lteii

lieliozott iij tanszervezet a kszegi <> osztéilyii üymiiasinnini 4 osz-

liilyii al-uyiiiiiasiiiiiiiiiri alakitnita at. iiielylieii a taiitárüfyak a jicr-

iiiaiiizáló szakrend.szei'liez ké[)esl néniét nyelven adattak el ej^ész

J8()l-ig-, a midn a magyar királyi lielylai't('» tanáesnak o('tt)lier

21-én kelt — .s a tanári karii;ik ISiiti-ik évi deezomlier 18-áii

ITdterjesztett véleményére alapitotl — intézménye a kszeui iiym-

nasiiimot a tisztán iiiau-yar uymiiasiniiink sorália vette |(t| : mely

iiitézvé'ny azonliaii a inai:\ar kir/ilyi lielytarli'i tanácsnak lS():i-ik

évi Jurms l-('')i kiadott lendelete i'illal nda iijéMlnsitatott : lio.iiy az

(dadási ny(dv lNt>'i,o-ik tanévtl kezd\e \eiiyes. \agyis maiiyar-

iit'niet lényen, azaz: liony a hittant a laiiiiló tetszése szerint ina-

••yanil, va;.;'y iK'nieiíil i.iiiiillinssa. a leriiies/.eliii(liiiiiiiiiyiik. szjimtan

és né'inet iiyel\ pedie iK'iiielíil adassanak el. Kzeii rendelet lielíi

szerinti kiviteléltl sziirmazaiidéi krivelkezmé'iiyeket a tamiri kar

elre r(ilisiiier\eii . iiiiyaiiazdi! laiié'\ ki-zdetiMi tarldt taiiae>knzin;'t-

nyaliaii elhatározta, a iié'iiieiid eladatni reinhdl tárgyakat iukáldt

kel iiyehcii eladni, s a laniili'iknak iiieu'eiii:edni. azuii tárgyakat

inauyariil is taiiiillialiii. .\ hazalias l(irek\esíi laiiari karnak ezen

ii\atos határozata — mely esak is hazai ii\e|\niik é'rdekt'lieii szii-

leinletl — fölslih litdyeii ji'iva liae\al\;iii. a |irovisoriiiiii tartama

alatt, a lainiiok \ei:yes-tanit;isi i-endszerll leiiellei; elté-rlek. s a

lanil;isn;il a maiiyar n\e|\el alkaliiiaztiik : iiiii:neiii a l'elels ma^^wir

niiiiiszterimii mei:alakiilas;i\al a kszegi ;:yiiinasimii tisztiin magyar

iiMiiasiiimmá alakulóin iil. azóta lalai kozéitt a szenl Menedék
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rendi tanárok folytatólagos hazaíiui tevékeny oktatása int'llett

évenkint IH)— 140 tanuló — kö/tiik számos német ajkii noviMulék

— magyarosodása, erkíilcsi és szellemi mveldése eszk(")/,(lhetik.

A tanári karnak, a kii lón egyházi hitszónoknak ellátásn, a

taneszközöknek beszerzése, az é|(iileteknek iöntartása. s általyáhan

minden költség a pannonhalmi fapátság jövedelmébl födözletik.

mintán a rend a jezsuiták javára tett összes alai)itványokból. csak

a székházat, gymnasinmot. egyél)b éjMileteket és az ide tartozó

— a városon kivül tékv — 8 holdas kertet, és 5 hold szántó

földet nverte birtokába. Kszeg város azoiilian eo-y méö' lSJ(i-ik

évi jannár 12-én hozott határozatánál fogva évenkint 54 öl tüzel

fát szolgáltat ki a széklniznak. a vágási és szállítási bérnek lefize-

tése mellett: továbbá azon okból: hogy a rend 1815-ben az els
osztály tanítását is átvette — melyben addig a város által íizetott

világi tanár oktatott — külön még 6 ölet ád.

A kszegi gymnasiunihoz kétféle ösztíindij van k('»tve : me-

lyeknek egyikét Mecsery Ferencz kapitány 1743-ik évi dcezember

19-án 2000 írttal két tanuló számára . másikat Feresák Mózes

1779-ik évi febuár 28-án 8000 frttal három tanulóra, összesen öt

52 frt 50 kros ösztöndíjjal alapítottak. A Fercsák-féle id lolytán

négyre szaporodott föl. tehát 6 segély-dijban részesülhetnek a

tanulók. Mind a két alaj)itványt Kszeg város hatósága kezeli, s

mind a kettre családbeli iíjaknak van elsbbsége, st a Mecsery

félérií j)rotestaiis tanulóknak is van igénye, ha azok a Mecsery

családból származók, kíHelesek lévén azonban a katholikus gymna-
siumot látogatni. A kinevezési jog a Fercsák-féle alapítványnál

mindenkor e család legidsliikét illeti, ellenben a Mecsery-félénél a

városi hatóságot : megkívántatván minden elforduló esetben a

helytartó tanács, jelenleg a magyar minisztérium megersítése.

Mintliogy e két ösztöndíj a kszegi gymnasíumra alapítatott, mely

akkor (i osztályai bírt, azért ha az ösztöndijjas Kszegen a 4 osz-

tályt bevégí^zte. még két éven át részesülhet az ösztöndíjban. Iiár-

mely kath. gymnasiumban folytatná is tanulmányait.

A kszegi gymnasinmot megnyitása óta látogatott tannh'i iljuság

számának áttekintéséül aljon itt a következ kimutatás :

1677/8—1772/3 = 00 év jezsuiták alatt .... 29,783.

1773/4—1776/7 =--= 4 év világi papok alatl . . . 903.

1777/8—1814/5 ---= 38 év kegyes-rendiek alatl . . 7.708.

1815/6—1875/6 ==^ 61 év sz. Benedek rendiek alatt 11.467.

1677/8—1875/6 = 199 év alatt . . . összesen: 49.861.
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A ii(''j:v os/ti'ilvii ;^_\ iiiiia>iiiiii(iii kivül. ;i róiii;ii katli. iiovoii-

(l(''kck s/iuii;'ira Köszcfiiick \iiii <'ii\ ('» os/iiilv lt«'tl álló. a váms

kt"»ltst''n(''ii l'f'iitartoll tclckc/cti clcini taiKMiája lU'jry dklí'veli's taiii-

tóval. ('>/}' raj/Jaiiiti')\al. kik a/, rmltfri tudás els oIciiicíIm' vezetik

Ite a ii(''|iiM'\c|(''si |(ir\i'iiv ;iltal iiie^is/aliott liatáii^r a Y.si-w^r ilpi-

S!i<í()t. A taiiit('(k ejryiki't a lielylicli i'(i\ali;i7, alapitviiiiváhól a

szítiiiliatlielyi kii|ttalaii li/eti. imlv ennek nii';iválas/tásáli(i/ sajál

ké]ivise|<"ije iiltal lieínlyTr-l uNakoinl. Az eleiiri tanodát éveiikint

liUniialí'i niiiidki't iiemíi iíjiis;'ii:iiak s/i'inia 7á()—740 kíizíitt \ált(t/,ik.

J(S7r)()-ik taiii''\ lieii liii laiione/, 2W.

leány -if-Ü.

Isnit'tln iskiilai. és kereskedelmi ().s/,lál\ li.in liii 1*1!*.

„ ,. .. „ leán_\ .

''>'').

Viiji (tsszeseii : Tol.

A kalli. leiiny mivendekekel — \iin».s aiiyaiii se^^t-lyezése

nitdlett — a n(''|M»ktat;isi tr>r\(Miy ('íMehindieM elüir! (denii lanul-

niáiiyekltaii az ISliS. iMlien letelepiilt i|(ini(is apiieziik oktatják, kik

l(S74-ln'n Ildi ki'iiezdét is nyitottak.

Az i'van^vlikiis vallilsuak ^zillll (i liii e> li lei'niy i'v 1 nyelvt'-

szeti osztálylM'd iillii eli'iiii taiiod;i\al liomlítskodiiak i:yeriin'keik

neveltetésérl. A tanitók tizetéséliez aráiiylau' a város is járul.

Tanodájuk l(S43-liaii e|nilt. az anyau:of liozz;'i a viiros szol»í;'iltatta.

e<;j a katli. és e\aiii:'. kozíitt ISOl-ik (A i iie\riiilHr 1 :.'-én létre

jött egyesséj;- alapjj'iii. .\z 1875/H-ik lamA V(''i;-evid a tanoilának

["M) férti. s ns leány jiyerinek: (isszesen ,04 inAciidt'ke vidl.

A zsid('i iiveniiekek kezd (d<tatásiít. a lielylieli lalti oldahinal

alkalmazott — taiiiloi ki'iie-.i'ni.cl hji-i'. — ('iiekl eszkt»zli.

I* o 1 ^' ií r i t a II o d a.

A m''|ilie\e|i''> ílLiye cmrlkedel ri il i t'i')|dollek lle/./. elélte a

város áldozat készs(''<i(''vel . nem kíilriiilii'n a takarekpenztiirnak

10.000 Irt adomiíiiyá\al. iii:y a/, lillam >ei:t|yezi''st''Vtd trdállitott

pol^iiri tanoda ;illal. iiir|\iirk ei|ir|\ i'z/'se eZ(djiiln'>l az evanjr.

fívülekezet tiilajdomiliaii le\o S|. szaiiiii kel emeletes hiiz a Viiros

kidtséjíéii 'ili.OOO lituii iiiei;\;(s;iroltalott. lS7(i-ik év nyiiri lióna-

jiailian az ids einelei lielyisi'^ei a koz(deldt szíiksé'üelt taijoszliilyok

Indvisi'jiei száiiiiira lilalakitlalMiii. iinyanazon v\\ szeptnnlicr -t'-ii

K u- e .Miklós p<di:iiii iskolaszeki (dn<»knek M e n ii y <•
i .lezsef

királyi tanácsos, \asiiiegyei taiitélügytdönek alkalomszer szónoklatai
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mellett ünnepélyesen megnyittatott, s n tantolyam l tiii és I leány

osztály rés/ére két rendes tanár, liái'oiii segéd taiiití'i. s egy tanitónö

oktatásával mcgiiiditatott. A Itcii-dtt férli tanonc/,(tk száma 47. a

leányoké 'Zb, összesen : li.

— Az elsorolt tanintézetek iK'Acndékei ja\ára J87()-I)an

..J) e á k 1*' e r c n c z a I a ]> i t v á n y" cziiuc alatt egy ösztíin dij

létesült, mely cgyestdv kezdeményezése folytán, a városi hatóságnak

1-30 Írttal való adományozása mellett JI<)() írttal alapitatott. Az

évról évre szaiiorilandó ala[itöke kamatjaihól. a lielyljeli összes

tanintézeteklton valláskülí'mliség iK'lkül Kszegen született oly

német ajkú növendékek dijjaztafnak . kik amagyar nyelvben legtöbb

haladást mutatnak ííd.

N n ö V e 1 d e.

Adamecz Tei'ézia 1874-lien iiyolcz leány osztály sziinnira.

tápintézettel ösztdíapesolt n n(i\(dd(''t ;illilott. liol a sok oldalú

mveltség intézetvezetnmdv gondos l'elügyelete mellett, egy

magyar, és egy német-í'ranczia iievidn. s told) tauitó szakavatott

utmutati'tsa nyomán nyernek a növendí'kek a tanulmányokban, kézi

munkákban j(i\ liivatiisuknak juegielel kiképeztetést.

K i s d e d ó V o d a.

Rég érezte Kszeg lakósága egy alap nevel intézet liiányát,

azért a hatvanas évek elején, a városnak több nemeskeblü teríia,

a kor vezéreszméinek ujmutatásait követvén, s szem eltt tartván

a kisdedek kezdettleges okszei'íi nevelésének üdvös hatását, egy

értekezletben gylt össze a czélból. hogy néhai Paletta-Gutten

Terézia 2000 írt végrendeleti hagyatékának alapján, ('o;y kisded-

óvoda léti'e hozataliit megkísértse. A nemesirányu vállalat azonban

mindjárt kezdetben, daczára egyesek lelkesedésének, vallási nehéz-

ségek miatt megakasztatvún. függben maradt mindaddig: migneni

Schey Fülöp kszegi birtokos 1868-ik év tavaszán azon ajánlattal

fordult a városi közgyléshez: hogy kész egy óvoda felállitására

10.000 frtot állami kötvényeklteu. azonkívül egy házat és kertet a

l'idállítandó óvoda ezí'djaira oda ajándékozni, azon feltétel kikötésével

azonl)aii : hogy a frdállítandó óvodába a kisdedek minden vallás

különbség nélkül vetessenek föl, s ápoltassanak. Az enilterbaráti

nemes ajánlatot a keizgyülés közlelkesedéssel karolván föl. azonnal

egyértelmleg elhatározta: hogy az építend óvodához megkívánt

k anyagokat a kíizség ingyen fogja kiszolgáltatni. Ez alkalommal

kebelébl több küldöttségeket nevezett ki oly feladattal: hogy
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uláinisok iitJMi). ;i tervezett iiilí-zet liiiiin<íatiísiira [tárlfojrókat

<ryüjtseiiek.

A városi ké|»vi.selö tcstiilot. iiu'V az emlitett eiiiljerharát aila-

kozó ;'(M(Pzatk(''szs(''^í'. ví'gro a kíil(l("»ftsé^ek Ihizl'i'i eljárása, itly

sikeitelt credmriivt idí'ztek el: lio.üv rövid id alatt az e«rylel

I') ala|iiló ('s ;2(l(l rendes la^iiial iiieoalakullial \ iiii. az i'iNoda iileiü-

leliescii iiiíik(Ml('s('t cjfve a lichiiros ')!). sz. alatti. aziit;'iii |iediir

U^yaii a lH'|\i'ini> t. sz. alalli li;izak lu'l'lett liel yiséoeilieii iiiejiiii-

ditdtla. S kí'iztd kt't (''\C|I át l\lli'l\ llenililia okleveles lelü^Vídöllü

vezetése iindlett Inlytatta. lialiiir az oNdda leiitartására iiie^^kiváii-

tatú krdlséiicket az ala|iit\áiiyi tüki'-k kamat jailiúl. ujtv az »''veiikiiiti

tiifísáiíi dijjakÍMil lielolvíi j<i\rdi'liiiek liHlítzIi'k. dl' az óvoda •'•|HÍle-

téliek l'olállit;is;ira az egylet seilllllilieiilü íisszoiiuel sem reiidfdkez-

lietvi'-ll. annak valósítását etiV kedvez jíivöll renit-nviette. Az

iitivek ezen ;ill;is;ll)an S(diey l'"íiloii adakozásámik nn-rtt-kt-t n<>\elni

szándékozván. l(S7()-ik e\i niajns In'i 'iO-án tartott óvoda viilaszt-

nn'iíiyi lih-slien személyesen ineg;j(denv»''n. szóval kijelentette: Intfry

a kisdeddvoda é|iiilotét saját kédtsé^éii akarja rtdenndtetni. Kz

njaltlii iMMnes ajánlatának ktivctkeztéhen. az általa már elólili aj:ín-

di''kozolt . de tékv(''s('n('l lónva alkalmatlan S|(l-ik sz. alatti ház a

temet ntczi'ilian ijfio titon (diirnsitatviin — a város eiiyik le^szelil»

tert'-n jelez M ersicslé'je ll;'iz . táiiüs kelMtid — .")(). 0(1(1 t'rtun meii-

\;is;ii-o|tatott. Az ('pitkezés lialladi'ktalantd nn''^' azon lS7(t-ik evIien

Zimmer|iacli maiiyart')vári e|iitnn'ster terve szerint meu'k<'Ziletvén.

az ('|iil(''si k anvaeoj^iiak a vTiros rt-szerid leli inuyen kisztdiial-

latása nndlett (llatzindléi- Samind Indylteli e|iitniester vezeté-sével

a léntelihi adakoZiHiak kt")ltsén(''n kt'ivetkez ('vlien lie is l'ejezletett.

I'irzsi'liel kii'iilynénk tisztidetere .. j-] I i s a li e t li i n ii m"-nak

elnevezett óvoda l.S7l-ik i'vi jiniius '.'4-1^1 íJarlos .1 ;i n o s udvari

taniicsos — - mint télst''i>(' kirfilvnenk ki-iiviseliijt-nek — nem kidon-

lien a v.irosi hatóságnak . sz;in)i» katonai. |iolL:;iri. iiri. mi:v mind

ki't nendieli kr»ZÖnsé»ill(>k. Schey l<'iilo|t ('-s esal;idj;inak ieleiilété-

hen. az emlitett királyni ki'pvisel. Tiires;invi Lajos ván»si

|t<»lü'ái"nn'ster i'-s Chernél K ;i I m ;i n ovndai ehiok meiiiiyilo

szi'moklata melleit riiiiie|iidveM'ii lidavatai v;in a ko/.||a^/n;llalnak

átadatott.

Kz idtl loiiva a/, inti'/el iid\<«s míd\odi'S(''t e^v vezerln

miinkiisiiua i'-s eüy :i|io|oll .seet-dkezi-se mellel I li'-nyes sikerrel

llytatja. es gyakorlati szervezette (d in;ir is azon teii>lei;es hizo-

iiyitványokat nyujlotla : hoüv az iuaz keresztény valhls. az erktdi'.si

l'ojldés. s az endierliar:iti alapelvek, har mily oldalnd n,vilatk*i/ó
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kast szel lem kizánisihal iiicgcuyeztethetk. Az eddigi tapasztaltak

utiiii iiK'gvagvimk üvzdvc : hogy az intézetnek minden látogatója,

iia elfogultság nélkül lé)»i át annak küszöbét, látva a zsenge nö-

vendékek okszer ápoltatását. gondos íelngyelletét és életkoruknak

megfehdö ezélszeni foglalkoztatását — méltó elismerését ember-

liaráti intézetünktl megtagadni nem fogja. Az intézetet rendesen

100_120 kisd.íd látogatja.

K a t o II a i a I - r e á 1 tan o d a.

Az (»g\kori kat(tnai níivelde állam kíiltségéii 185()-ban állita-

tott fol 200 M(')veml('k számára, kik iiégv oszti'ilyban képeztettek ki

a katonai pályái'a, s négy évi taiilblyam után altiszti minségben

léptek a cs. k. liadseregije. Az intézet IST-ben annyiból válto-

zást szenvedett, a ineiinyiböl katonai ,.al-reál intézetté" alaki-

tatott át. melyben az ifjúság a közíls hadseregben miíszakilag

letMid alkalmaztatása végett nyeri kezd mi\('ltetését. A növen-

dékek száma :2r)(). kiknek egy része állami költségen, egy része

pedig évenkint lizetend 200 frtért, részesül öltözékben, élelemben,

szállásban és oktatásban. A tanfolyam négy évre terjed ki.

A fent elsorolt tanodák és nevelési intézeteknek miveldési

eszközein kivül az itjiiság a tornászatot. a zene-egylet tanodájában

a zenészetet. a franezia és angol nyelveket magán-tanitók ntján. az

iiszást a katonai i'eál intézet uszodájában — teheti sajátjává.

Ennyi miveldési tényez, és alkalom segélyével a népnevelés

ügye bizonyosan a legörvendetesb hódításokat teend jövben : ha a

népiskolai oktatást szabályozó 1868-ik évi 38-ik törvényezikk ren-

deletei — mely szerint minden szül és gyám köteles a gondozása

alatt lév gyermekeket tizeniU évük betöltéséig iskoláztatni —
szigoi'uan érvényre emtdtetnek. Mert fájdalom, a városi alsói)!)

iit''posztály (Hldigi culturalis gyorsabi) haladásának egyik akadá-

lyául, azon igazolhatlan. és félszeg atyáról liura átszált szokást, az

alsóbb néprétegek, (h^ kiil()n()sen a földmivesek közt uralkodott

kí'izönyt kell elismernünk, melynél fogva a szülk gyermekeiket. —
mieltt az elemi oskolákat bevégezhették volna. tanulmán3^aik foly-

tatásától viszatai'tóztatták azon okból: hogy azokat családi terheik,

vagy kényelmíik könuyebitése végett, földmivelési és szllszeti

foglalatoságaiknál alkalmazhassák. Kevésbé terhelteti e vád kéz-

mvesek osztályát, kik nagyobb gondot fordítván gyermekeik

neveltetésére, ezeket iskoláztaták, s ha képeségükrl. tanidásbani

szorgalmukról meggyzdtek, a fbb tanosztályok folytatására leg-
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)i;iu}(il)l» aiiyu<ii áldozatokkiil kiMiys/erittittt-k : csakliojíy Icliutséj^ük.

í'is liajlaiiiiikliíi/, k<''|»(íst választandó liiNatásokiiak léthiztositó

álhísiikliaii )iiculf|c||ic.ss('iii'k.

Jótékony intézetek.

A r V a li i'i /.

.I('it('-kt>iiy iiit(''/('t('i kii/(itt — iiKilvf'k clödciiik í'elfbaráti sy.cvc-

tcti'iK'k i'iiilt'ki'íil K(")s/cii('l diszitik. s jelen laki'iiiKik liiuiianistikiis

s/('lleiiiérn| taiiiiskodiiak, (dsö lielyen ciidileiidö a/ árvaliáz. iiiely-

Itcii annyi jídcssó vált (';:yliá/i és világi í'érfin nyert ótalniat :

liogy ke/dü s/elleiMÍ kik(''|i<'zéstít eszközölluisso. Az áivaliáz Keicz

linie jezsuita iiiissionariiis . k(''S("»l»l) gTÖri kamtiKik ösztönzí'sére.

A d e Ily (elölth [''iLMscimia MM ) Antal konileti táMai üliiíik. s más

einlierltai'átiik adakozásával, u^y Kszcjj; város áldozat k«'szség;évol

1749-lit'n alapilatott : oly czélhól : hogy föképiPén szegény megtérült,

vagy protestáns szülktl származott gyei'niekek . nem küiíimlien

nevtdés és élelmi szükséget szenved árvák a kegya(loniányokl»ól

liejí'itt al:ipit\;inyl>('d elláttassanak. Az í-redelileg 'yiHH) Irtlu'il álli'i

al;i)iit\iiiiy. — Frinkl .lakait gyrmegyei áldozár. Svtjtics

.lakai) kir. szf'inélyntik ajámlé'ka . s Kel ez Imre gyjtése által

n('li;iny lOd Irtai gyara|iodvi'in . ezen íisszeggel a Terepoleze-ltde

ház és kert. to\álil);t ( i I i c k Vi'ir(»si tain'icsos háza a lielvj'iros liástya

í'iilaiiiiil meg\ás:iroltat\!Íii. 174!>-ik r\'\ nttvemher hó (i-iiii ezen

lie|\ is(''g(dJieii (tt iirva — kik a sziget külvi'iroslian létez árvaház-

han a ktizsí'g k(dts(''g('Mi é'hdmeztettek — ln elhelyezve. Az ala-

pit \;inyi tke lkozásálntz járult még egy. nénndy kereskedk állal

m:ir koráhhaii a városi ái\ák javára áldozott 84(H) rrtlnd ;il|i'i tke.

nndyel a város, a sziget kiUvárosltan lev. és eladott árvaházának

árával a lídiillitandó intézet ezé-ljaiia oda engedett. Legnagyolili

gyarapodást nyert azonhan az inti'v.et. a lent enditell .\ d e I t'

\

Antalnak 17il-ik r\'\ rel»rn;ir 'l\-r\\ kelt \(''gi-endtdete ;illal. ki

j(deiitékeiiy vagyonálian az árvaházat tevén orítkoséve. ez a v»'g-

liagyó lótsági javait eláriisitván. a hejöll összeg kamataival JTStK

81, 2")^ íVtra enii'lkedcii. .\lint;in l77S-haii a ( ilick-lV-le ház

ledttiiteletl. s Lada l-'ereiicz \;ir(isi lanáesosnak a hehíiroshan

lé'lez ..arany k o i- o n ;r'-lioz czim/i'tt vendé'glje I7(><l Irton

megvásároltatott \olna. ennek tálaira az i''pitkpzt''> nn'gkt'/deiett,

.\z iirvahiiz keletre did liondokláliinak i'pilkezese a \iiros állal

oda aj;llMlékozolt lnislya talaia l"iM-lM'n eszköztdletelt. l7.S')-hen

az ár\ahi'tz II e t e 1 e .\l e n y h « r t építész által hevégeztetveii

.
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az árvák azoouiil Ih'uuo elhelyeztettek. 1787-ik évi szeptember hó

26-án kelt l'ölsöblt rendelet folytán az árvaház épülete a kerületi

lál)la használatára leíoglaltatván. 1788-ik évi május hó 1-én az

árvák kiszállásoltattak, egy része a pozsonyi árvaházl)aii. másik

része pedig kszegi magánosoknál nyervén hajlékot.

A kerületi tálila által használt helyiségért évenkint zetett

(!00 Irt hér. iigy az alajütvilnyi töke pénz, az utóbbi év május hó

2()-án a küzalapitváiiyhoz csatoltatott. az árvaházban talált ingósá-

gok píMÍig r(''sziiit eladattak, részint pedig a pozsonyi l'-árvaházlja

szállitattak. II. József császár halála iitiin 11í)0-ik évi május

havában az intézet eredeti rendeltetése helyére ismét \ isszahozatott.

az alapit\iinyi tök(''k pedig a szond»atlielyi püs|i()k. ('s Kszeg város

megbizottjainak kiszolgáltattak. A késbb bekíivetkezett Scala az

alajjitványi tkét tetemesen megcsrikkentvéii.aze nnatt szükségessé vált

megtakaritás(tk. az ápolást nyert nriNcndékek sz;im;it is megszorították.

.Jelenleg (iO leginkiilib convcrtita gyermek nyer ingyen szál-

lást, élelmet és ruházatot, kik a imhi. katholikusok (deini. és gyni-

nasialis oskoláit látogatják. 1850-tl lugNa 'iO árva gyermek.

— nuután az 5-dik és (j-dik gymnasialis oszt.ily itt beszüntetett —
tanulmányaik folytatása végett, bármely f-g\ mnasiumban segélyez-

tetik. — A lídvéleli jogot részben a szoml)athelyi juispök kápta-

lanjával, részint pedig Kszeg \áros gyakorolja. Az alajtitvány

igazgatását a szíunliathelyi káptalan, a háztartiist. a níivendékek

iélügyeletét pedig egy ugyan azim püspitk megyei hdkész vezeti.')

Szegény p o 1 g á r o k i u t é z e t e.

Már a 16-dik században volt Kszegnek szegény intézete,

melyet .lurisiídi Mikh'is épitetett. hol elnyouKU'odott emberek ápolásra

találtak.-) iMiuihogy ennek késblii nyomai elvesznek, azt kell hin-

nünk, hogy a háJjorus idk visszahatása folytán, miután a czéhek,

melyek az elnyomorodott iparosokat segélyezték, sokat szenvedtek, a

fentartására szükségeit eszközeikkel nem rendelkezhetvén, ezen intézet

elenyészett, vagy az 1733-ik évben létrejött szegény polgárok intéze-

tébe olvadott, melyben elaggott városi polgárok szállással, ruhával.

mérsékelt napi díjjal segélyeztetnek. Ezen intézetnek f alapítói

Mesko Jakab 3000 írt. Mesko Ádám 6000 frt. Herbeville
grófn sz. Meskó 6000 frt. Hááry Ferencz plébános 1781-beD

300 frt adományai. Vagyona saját házán kivül végrendeleti hagyomá-

nyok, s más kegyes adakozások folytán 13.000 forintra emelkedett.

^) Városi levéltár.

^) Cs. kamarához lieailott tölirata a városnak 1508. városi levéltárban.
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V á r s i s z •!• ('
ii y i ii t <'' / e t.

10,00(1 Irt tökévfil s egy házzal bir, molyhen az alapitvány

kaiiiiiljiiiltói . s az úvenki'iit hofolyó adoniáiiyokhól á4 t(;lietetltiíi

szegiMiy szállással, ás csckt'ly iiapidijjal láttatik el. 1774-beD

S t u le m Im' rji üi'"í'ii(") ()0()() Irt kegyadoinányával alapitatott.

K n r h il z i e g y 1 e t.

l(Soo-li;iii ;ila|iit;il\:iii. saját liázáii kÍMil 21.004 IVt :ilapitváliyi

tökí'vel rciidrlkczik. c^y i'ijiidcs (trvos gyójivitása s a sziirkií in'^iiikt'k

áp(dásii melleit ezen intézetben .szcgényebl) sorsú betegek nyernek

ITdvélelt. Az intézel ulapitásálioz < * |» p • ii i' i
•' d e r .1 á n os volt

városliiró. Csepecz Terézia. Ií(!pscli .M i ii ;'i I y ezüstniives,

Se II i I d II a II e r Katalin. l'ál János, késöbli a helybeli

takai-ékpéiiztiir. (iyöri János kszegi |)lébános és gróf" S z é-

(' h e II y i l'i'tl j'áriillak tekintélyesl) összeggel. Az egyletet a

kézmvesek testületein kivid kíiridbídöl áOO pártfogó tag évenkioti

1 írt tagsági dijjal kéjiczi.

1' a I li s (' Il S ii m II e I alapit v á n y a.

lS|(i-ik ('nIh'ii keletkezett, vagyonsága 1575 írt töke é.s egy

l().r)l(i Irtia becsült, ezen kivül egy meg nem becsült házból "áll.

A vagyonság jíivedídmeiltöl 10 elaggott jirotestans egyén szállással,

riiliiizattal . Iával és naponkint 10— 1:2 kr. (hdiiii dijjal láttatik cd.

Az alapit\,iiiy j(>\edc|iiieilH"il ezen ki\íil 4 (isztí'tiidij szolgáltatik ki

'i;!0 Cillal szegény, szorgalmas protestáns taniil(ik kr>Z(Ut a l*allis(di

í'ide rokonságból. Az intézet t'(")líigyeleti jogát a \égreiidelkezó

akaratja szerint, az evangídikiis ('(Uivent gyakorolja.

A I b e r t 1" ö II e r c z e g n e v é t visel
s z e g é n y i n t é z e t.

S (• li e y Fülöp által elaggott szegények számára 185(>-))an

alapit \ a. nielylieii négy kath., két protestáns, hat izratdita szállás-

ban, riilnizatlian s napi dijban részesül. Saj;it emeletes házán

kivül Ki.tXM) Irt alapit\:iiiya van. Kzcn az iiiség és nyoiiKH'

eiiyliitésére. a lieteg(d< ápolására sztdgéiló intézeteken kivül egy

kalliolikiis. ligy szinte i'>x\ e\angelikiis jiilékoiiy mii egylet mködik,

imdy a tagok é\i Ixdizeléseiböl. s egyébb kegyes adakoziisoklud

líirekszik embertársainak sanyarii sorsán cnyhiteni.

T ü z o 1 t ó e g y lel.

\ égre az önkéntes tüzidtó egylel. mely iSlül-beii alakulván.

(i



800 pártnJó tagot számlál, inüköd tagjai a város majorjában s az

itt íolúllitott magas fabódéban gyakorolják magokat a tzoltásban.

Az egylet, ka nem is minden megkivántató. de a legszükségesebb

tzoltó szerekkel el van látva. Tagjai, ;i már eddig elfordult

tzesetek alkalmával , éberséget . pontoságot . gyeséget . szóval

é I etrevalóságot tanúsítottak.

Társas élet.

1 V a s ó e g y 1 e t.

A mveltebb közönség társas élete, két olvasó egyletben

nyilvánul. A régibb olvasó egylet 1835-ben alakult, de a forra-

dalom után betiltatván, nj életre — szabályainak átváltoztatásával —
] 858-ban éljredett, s azóta a társas szórakozások el(5mozditásásával,

a mveldés terjesztésével, a napi irodalom pártolásával csekély

anyagi erejének arányához képest, kitzött ezéljait elérni törekszik.

A másik, az ugy nevezett katholikiis kasino. mely 1870-ik

évben egyházi és polgári elemekbl \ötí létre. 1875-ik évben

eonservativ egyletté alakitatván át. politikai eonservativ irányát,

befolyását szkebb kíirén kivl a közélet viszonyaii"ii is kiterjeszti.

Kávé h á z.

Három kávéháza k(")zött a f-piaczon létez Lehner-féle

kávéház, melyet 1807-ben Donaszy József nyitott meg. s leginkább

hadsereglteli tisztek, kereskedk, magánzók által láttogattatik, érde-

mel cmlitést; másik a Gambert-féle — melyet 1718-ban Károly

Jáuos kávé-fz birt — ugy a l)álházi kávéház alig l»ir valamely

társas életi jelentséggel.

Színészet.

Állandó színháza — habár egy ilyennek fölállítása egyszer,

másszor, de siker nélkül megkísértetett — nincsen. 1816-bau az

uri utcza végén lév öreg bástya toronyt színházzá tervezték

átalakítani, de nem eszközöltetett. Továbbá 1837-lten állandó

színház építésére részvéuytársulat alakult ugyan . de pártolás

hiánya miatt a színház létre nem jöhetett. Színházi helyiségül a

bálház tágas teremé használtatik, hol rendesen a téli hónapok

alatt, valamely magyar, vagy német vándor-szintársulat adja

eladásait. Az els magyar szini eladást Kilinyi igazgató a

20-as években mutatta be. azután Hevesi Szabó Imre 1841-ik
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('vi novcmhor liavában kozdte nu.'g eladásait, utiinna Havy.
I'á / III á II . Szil |t por. Hetónyi. Szigeti. Kétzcry igazgatók

társulatai niiikütltí'k. majd kisebb, majd nagyobb eredménynyel.

Z (! n (' e g y I e t.

ZeiiclaiKMJáviil (isszekotött zeneegylete lH40-beu Sylvinyi

Józsel' liiiiiiiiiiczados lii\ataliu»k buzdítására alakult, s több éve-

ken át a Icgiiiclcücblt párMbgás mellett virágzó állapotnak íirven-

dett. Haiigvcrsciiyeibcíi nem e<£y liiriieves bel- és külfíddi mvész,

köztíik liiszt h'crciicz stlt. lejtett íTd. Az egylet tanodájában több

zciK'taiiái". voim'i. fuvó liangszerekeii . zongorázásban, énekléslx'ii

adott oktatást, s az intézet több jeles zenészt és énekesnt kt'pczett

ki a zeiK'világiiak. A í^neegylet alapszabályainak a miilt tizt^dlxMi

cszközlött lényeges megváltoztatásával, ugy belszervezete átalakí-

tásával. (^>>:y karmester vezetése mellett — ki egyszersmind a

zene laiiodi'iiiak taiiitó|a volt — leginkáblt a vihigi zenét mivelvén.

jól isk(dázott zenekarával az éven kint töltbször tartott zene estélyek.

tánczvigalmak és sétatéri zene eladások alkalmával a közönség

szórakozását mozdította el. Az egylet azonban huszonöt évi

mködése után a kel>elél)en fölmerült viszályok következtében

I87-ben tV'iloszlott.

I) a I á r d a.

^Coneordia" név alatt 187á-ben támadott föl a megsznt

ének egylet tíiredékeibl. s azóta uj elemekkel gyarajiodván,

az egyliázi és világi ének iiiiNch'sét. a társas élet fokozását s

nemesitését tzvén ki feladatául, évenkint e ezélból négy énekléssel,

zenével (iss/.ekt'ttött mulatságot ád.

Sziiii eladások, hangversenyek, más egyéb mutatványok,

tánczvigalmak a lnilház termében tartatnak, hol ily alkalmakkor

mindenki, polgári állás megkülönböztetése nélkül, szabadon élvez-

heti a kínálkozó szórakozásokat.

L ö V íi 1 d e.

A letnt idk háltorgós viszonyai, a királyi városokat állandó

katonaság liiáiiv;il(aii . vagy az i-ség esekély száma miatt arra

ulaltiik : hogy a p<tlgáidk a fegyver használatában gyakorlatot

szerezvt'ii. szkséj:' esett'beli ellenséges iiientáiliadások ellen szemé-

lyeiket s vagyoiiiikal MMlclinc/liessék. K czélltól teli;lt m;'ir koráltbi

idkben a városok polgárai luzoiiyos helyen (isszegylekeztek a

végett, iiogy a lövészetben gyakorlatot s ügyeséget szerezhessenek.

U*
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Ily lövöldöz helynek nyomára a 17-dik században találunk, midn
1688-bau Erds János városbíró értesiti a tanácsot: hogy a lövöl-

dözés, mely a zür-zavaros idk miatt félbe szakasztatott , ujra

megkezdetett, s Gombosy Dániel, mint a líivöldözésnek föleleve-

nitje, a tartandó lövész ünnepélyre a tanácsot meghívja. Ez

idétt a lövölde a belváros déli sánczárkában, azon ház sor mögött

volt, mely most a takarékpénztári épületet is magában foglalja s

egész az öreg bástyáig (Zwinger) teijed. Mária Terézia királyunk

által fölállított polgári orsereg 1751-ben saját lövöldével birt,

minthogy ezen évi május 4-én ennek építéséhez a város bizonyos

mennyiség téglát utalványozott. Ezen lövölde azonban szk volta

miatt megnagyobbitatni czéloztatván, 1799-ik évi július 1-én a

szomszédságában lév területbl a szükségelt tér kihasitatván

,

ennek négyszög ölét a város 10 krral engedte át a lövész társa-

ságnak. De ezen lövölde csak rövid ideig alhatott fönn. njert már

1805-ik évi május 8-án egy 50 tagból álló ujabb lövész társulat

alakult a polgári rsereg soraiból, mely a kezdetben mindjárt

visszalép p }) e n r i e d e r János helyébe W i n d p a s s i n g e r

Ern tanácsost választotta meg igazgatójának. A franczia háború

után bekövetkezett hoszu béke folytán a polgári rség intézvénye

jelentségét elvesztvén, minden ösztön megsznt arra : hogy a

polgárok magokat a lövészetben gyakorolják, s igy lassankint a

czéllövészet irányában oly közönyöség kapott lábra, s az érdekeltség

annyira hanyatlott, hogy az egylet lövöldöjét áruba bocsátotta, s

azt a város 1832-ki február 1-én 8000 frton megvásárolván, kórházi

ezélokra alakitotta át, s most helyiségeiben a szürke nénikék

ápolják a szenved emberiséget.

A czéllövészet kedveli számára részvények utján a hatvanas

években íolállitott lövölde pártfogolás hiánya miatt 1875-ben

beszüntetett.

A lövöldével egykor szoros öszeköttetésben állott polgári

rsereg intézményérl, nem lesz felesleges néhány szavakkal

megemlékezni. A kszegi egyenruhás rsereg Mária Terézia

királyunk uralkodása idejében, a múlt század derekán keletkezett,

de az idk viszontagsága folytán néhány tizedes élete után meg-

sznt, mignem 1805-ik évi áugustus 19-éu fölsbb engedély folytán

ismét fölállitatott. Ezen rsereg fölügyelete a városi hatóság

köréhez tartozott, parancsnokságát azonban katonai tekintetben egy

rnagy vezette, kinek köteleségében állott arra törekedni: hogy az

alatta álló rsereg a hadi gyakorlatokban gyeséget szerezzen.

A folyton tartó béke. ezen intézvényt is minden komolyabb



- 85 -

jolontöst'írótl mnírfosztván az rserofr sznlfrálata, bizonyos ünnfpi'lyfk

alkalmáiii. kiii'tly születése napjára, iiniajira stb. szorítkozott. Az

rség c<íyeij ruhája, zöld Irakklx'il vönis hajtókával es sárga váll-

rojttal, sárga csizma nadrágból, félre csapott zöld tollas kalaplx')!

állolt. Fegyverzetét sziironynélkiili líegyver képezte. Öltözéke a

oegyvenes években anyiból változást szenvedett, miszerint a sárga

csizmanadrág helyett, zíiid néniét bugyogót kapott vörös szegély-

zettel. J848-bau egy nemzeti öltözékii polgári rsereg terveztetett,

de életbe léptét a Ibrradalom viharjai megakadályoztatták.

K ö u y V n y m d a.

Kszegen 1651-ben könyvnyomda mködött, melynek akkori

tulajdonosa Vechetius András volt, ki az 1652-ik évre szolgáló, .s

mhelyében sajtolt naptárt elismerése jeléül a városi tanácsnak

ajánlotta, a miért ez neki 12 írt. jutalomdijjat adományozott. K

könyvsajtó meddig? min sikerrel mködött? és min okoknál

louva sznt meg? nem tudjuk: sokáig azonban aligha dolgozott,

miután a tanácslési fentebbi határozaton kivül. egykori létezésének

minden nyoma elenyi-szett . legalább ezen sajtó által nyomott

munka nem került szemeim elé. de még az érintett naptárt sem

sikerült sok koresésem daczára a levéltárban föllelni. Lehet, hogy

az itt na|»világot látott kevés nyomtatványt a zavargós idk meg-

semmisitették . vagy a nyiunda egyes fennmaradt hinn(uulój;i

valahol elleledten lappang.

1836-ban Reichard Károly szászhoni polgár kíuiyvke-

reskedést. s ezzel összeköttetésben álló nyomdát állított föl. mely

klöníisen a Gustav-Adolf protestáns egylet biblia kiadványainak

nyomtatásával lévén megbízva, éveken át élénk munkaságnak

örvendett. Az ötvenes évek ostromállapotával járó tulszigoru.

legtíibb esetben hibás rcndszaliályok . a krmyvkereskedési üzletre,

ugy sajtóra hátninyos következményekkel folyván be. az idkíizlien

elhalt Rei(diard Kándy önikösei a könyvkereskedést lieszüntették.

a könyvsajtót pedig Sopronl)a helyezték át.

A hatvanas évek kezdetén Bertalan fy Imre szondtathelyi

nyomda tulajdonos Kszegen í'í*:\ liók nyomdát ;illitott. mely leg-

inkiiblt liiMitalos irományok, hirdetések, árjegyzékek, egyéb kisebb

iratoknak, s nem külrudien a „(i u s e r A n z e i g e r" czimii

német hetilapnak nyomtatását eszközli.

K i> I c s o n k o n y \ t á r.

A Iti-dik század végén a városnak saját ki»zségi könyvtára



volt, mely rendesen az ovang. lelkész lakásán, s ennek felügyelete

alatt riztetett. Egy 1614. sept. 16-án fölvett jegyzék szerint e

könyvtár tartalmát körülbell 300 latin és német nyelven irt munka,

számos kötetekkel alkotta. A jegyzék egy magyar könyvet sem

tüntet föl. A jezsuitáknak is volt nagyobbszerü könyvtára, de ez

feloszlatásuk után fölsbb rendeletre Pozsonyba szállitatott. Gróf

Zsigray Károlynak 24,000 frtra becsült könyvtárát az 1777.

tüz vész megsemmisítette. A szent Benedek rendiek könyvtára,

vallási és tudományos szakmunkákon kivül. szépirodalmi müveket

is foglal magában, melyeket a tanárok használnak. A múlt század

végén Ludwigh Sámuel könyvkötnek kölcsön könyvtára volt, mely

fölsbb rendelet folytán beszüntetett. JMost az olvasó közönség

igényeinek kielégitésérc két kölcsön könyvtár által van gondoskodva,

hol a regényirodalmat kedvelnek, az ujabb kor termékeibl vá-

lasztékos gyjtemény áll rendelkezésére.

Egészségi ügy.

Az egészségi ügyre régebben kevés gond forditatott. Fürdje

az ugy nevezett „Padstübl" egy borbély felügyelete alatt már

a 16-dik században volt ugyan, de hoszabb ideig tartott, mig

czélszerübb nézetek az egészség ügy tekintetélien ösvényt törhettek.

Csak a 18-dik században kezdtek behatóbban az orvosi felügye-

letrl gondoskodni, midn a közegészség ügy javítására különliféle

eszközök s rendszabályok lnek alkalmazva. 1702-ik évi január

23-án P a 1 u g y a i G á b o r cs. k. biztos meghagyása folytán

Wallner Ferencz orvostudór a város számára lel fogadtatott. Jelen-

leg a lakósok egészségi állapotára több orvos, sebész, két gyógy-

szertárral ügyel. A császár utczában lév gyógyszertár 1711-ben

nyitatott meg. 1743-ban a jezsuiták székházukban gyógyszertárt

szereltek föl, mely a székház nyugoti f bemenetelénél, a mostani

ajtótól balra találtató földszini helyiségben volt. A rend

föloszlatásakor a gyógytár, szerelvényeivel együtt magán birtokba

jutott , tulajdonosa azt a plébánia templom mögötti házban

helyezte el. hol azóta a jezsuiták által használt csinos rococo

faragványu és feliratú szekrényekkel . dobozokkal . palaczkokkal

jelenleg is fenáll.

A császár utczában lév másik gyógyszertár . mint

emiitettük, a múlt század kezdetén keletkezett, fölállítása eltt

a városban gyógyszertár nem volt, hanem az orvosi szerek

Sopronból hozattak.



Mulató helyek.

Nyilvános iniilah) licl\(;i vs kcitici j:v<''i"t'ii. s legf'f'dr'bh íiiinf'ii-

és vasárnapokon látogatottak. A szllsökkol . gyümölcsösökkel

.

kftrtokkcl liiró. vagy gahnatermolrst ós kózipart iiz lakós(»k na-

gyobb ívs/c ;i/ ('nyli('l)lt ('vs/.akokban szabail idejét kertjeiben.

sznilöscibcn s/,(ikl;i Idlteiii. A iinív cllclib néposztály pedig inkább

a városhoz közelebb, vagy távolabb e.sö sétalielyeken keresi

élvezetéi. A nyilványos Indyek es kertek között még leggyak-

rabban van látftgalva a városi s ö r li á z, az nj-jiirdö. a Netter-
féle. ri ec li se li m idt és bálliázi kertek, hol sörrel,

borral, étkekkel szolgálnak, s esetleges alkalommal ezigány é.s

egyéb zenészek tartják eladásaikat.

N é t i'i k.

A MÍi-os közvetlen szomsz(''.dságában. a két Gyöngyös tolyó

paitjaiiiak liossz;lban ejiiyiiló sétány, névszerint ..Szée h e n yi-tér".

mint a \;iros|i(i/, legkd/cjebli es("i. legszorgalmasban is kei'estefik

löl. Nem különben kedvelt si'ta helye a városiaknak, az enditetl

sétánnyal egy liid illtal (tsszekrilött „katona ntiveldei" kert.

mely iombosiHb'i gesztenyefa sdrttzatával . \ált(>zatos diszese|-je

idtetMMiyeJveJ. iinivas nyughelyeivel sz;inios látogatót csáldt oh-be.

különösen a (It'liili'ini óriikban a gonddal ápolt ékes kert kedvene/,

gyl- és taliilkozi'isi pdutja az ismersöknek: s méltán, inert a tiir-

salgási ('Ivezeteii ki\íil — a MÍros ni(ig(itf emelked üde Z(»ld

hegység, az íisszes tájt uralgó kálvária, a szllsiiklten (dszéirtan

l'ehérl házikók . lestl képeket osztanak a természetbarát

szemeinek.

Tüv;ibb,i keresett s(''t;ii köz('' tartozik a kalviíria-hegy aljiiiiiil

vezet ut a .. pos/, t('i k a II ('i"-hoz. ngy szinte e m(')g(itt a hegy

magaslatiin lev ..vitvös í("»
I d"'-hez. mely a \id(''k egyik legszeblt

pontjául jelezhet. Meri nem csak az alattunk ellei'ül rtlii kies

V(')lgynek bársony sima üde p;'i/,sitja. \;ilio/.al(is lirnyalatn tVii .

bokrozalai gyíniyíirkodtetik szenn'inket. hanem a nyugoti Inittt'-rlien

magasra emelked In'i hegy (Schneelieig) szleji't . éjszakrelé-

Sopron nu'gye dondiozatait. hegyeit, a tiivolba szüi'kel Rozália
kiipolnáját li'ilja az ittas pillanat L a n d z s (' r roniv;ii"ii\al. nndynek

szürke sárgás falazata — mint a liajdannak egyik elhalt szelleme —
idegenszerüen tekint a nyiijas \idt''k mos(dygó (detere. .\ ..vöríis

l'ídd'-tl nélniny száz lépésnyire l'ekv kalviiria egyiniz tere szinte

oly terjedelmes és elragaib'i. a tiijszépségnek szinte oly liái(d('>



ujalib tükrözetét vezeti felénk. Mig észak keletfelé a fert sima

tükre, a pozsonyi „várhegy" kékes vonalok)3an merüMoi elttünk,

addig közel alattunk a hegy lábánál terülnek el. jniut egy madár-

távlatban mutatkozva, Kszeg varos hosszan kigyódzó utczái, ház-

teti, tiszta épületjei. melyek egyházait s százados vár tornyait

festileg övedzik. Továbbá pedig Sopron és Vas megyének

iialmoktól megszakított rónái, rajta elszórt számos helységeknek

fehérl egyház tornyai, erdk, mezk fölváltott csoportozatai, a

szabályos ormu „Ság" és „Somló" hegyek vulkánszorü alakjai,

a „b a k n y", Zala megye hegyei „S ü m e g" vár czukor süvegü

gúlájával lépnek a messzeség ködébl szemeink elébe. Közelebb

pedig az eltérben a romai emlékekben gazdag „Szombat hely"-

uek tekintélyes basilikája, menynek nyúló karjaival, az összes

tájképnek oly érdekes változatoságát tüntetik íol, hogy varázsba

ringatott lelkünk alig képes az elttünk álló nagy kép egyes rész-

leteinek befogadására. De bár mily vonzert gyakorol érzékeinkre

c kedves táj szemlélete, képzeletünkhöz még is legliaugosabban

szólnak az alattunk fekv város és várnak bástya falai, melyeket a

kül ellen fegyvere, a polgári harez és vallási viszályok sötét átka

nem egyszer hazaíiui vérrel festett be.

Kedves sétája még a lakóknak a „Király völgye", mely-

nek ösvénye — szorgalommal mivelt szllsek és gyümölcsösektl

szegélyezve — a nyájas völgy legérdekesebb pontjához a „nagy
gesztenye" fához vezet. Ezen óriás terjedehnü gesztenye

Stegmüller János örököseinek birtokán áll, s egykori tulajdonosai

kegyeletének, kedvez helyi viszonyoknak köszönheti ertelyes

magaskoru életét. Egy mérsékelt domblejtn terjeszti ki lomb-

ernys árnyait e fa óriás, és messze kinyújtott, leereszked sudaras

ágaival az üde pázsitot csókolván, alakzatának kecses öszhangzá-

sával. bámulatos nagyságával gyönyörködteti a természet barátot.

Hazánk erdeiben vannak tán magasabb, korosabl) és vastagabb fa

nevezeteségek — mint például a kapuvári tölgy Sopron

megyében, melynek törzs körülete a kszegi gesztenye fát négy

lábbal meghalladja — de tekintve annak görbe, kérges törzsét,

alacsony satnya, egyenetlen, vastag törzsével arányban nem álló

koronáját, ezzel egyátalyában nem vetélkedhetik. A kszegi gesz-

tenye fa, tökéletesen ép, egyenes törzsének körfogata, gyökerétl

négy láb magaságban 316 hüvelyk vastag, átmérje 100" 57'"

hüvelyk, hatalmas els ágai pedig két ölnyi magaságban nnek ki

terjedelmes szabályos törzsébl. A fa magasága 50 láb, köbtar-

talma 1413 köbláb, vagyis 19 öl, az összes fatömeg súlya 928 mázsa.
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Ha a vihar fgyik f csucsiíjiát m-m lior/solla vuliia le tf-kinlélyes

siidarai iii(''<< magasi)ra ciriolkodriének. Távolalibrúl szotiilélve a

fát, valódi nagyságát alig sejdítjük, s csak közoleblj lépve gy-
zdíiiik JiK'g igazán csodálandó törzsónek, messze kinyidó ágainak

int'ltóságos arányairól. S igy áll i; százados óriás erejének, széj»-

ségének tókí^yóhcM. s állani log taliui ini'g sok évig a vidék

díszére, a látogatók ^V(iMy<'trér('. njig nem az elemek r(»mlM)ló

hatalma, vagy az emhi'i'ek haszonvágya öt is fí'dflre teritvi-n. a

növényzet e fenséges remeke, az enyészetnek iutaiid zsákniáiiyiil.

Eme érdekes, ugy kecses sétaponton kiviil a ..Schneider-

bergi'' tanya, az „Urspruogi". a „Kai c ligrabeni"', a ^Po-

gány" viilgyeknek és egyéb szllösökbe vezet ösvények — a

fenyves erdt kedvel természet barátot i»edig a Klastrom. IMeigra-

ben, Kéthely helységekbe viv erdei utak — bizonyosan kifogják

elégíteni.

\ fölsorolt séta helyeken ki\nl a várost több oldalról távo-

labb és kílzelebb övedz erds(''gekben, a halmokat Itorító szll-

sökben. gyíimidcsösökkel diszl völgyeklieii a séta kedvel érzékei

sok (iMalii ingerre lelhetnek: mei't b;tr mily irányba vezessék is

léptei, az anyatermészet pazaron gniidoskoildtt. hogy bájaival K-
szeg ktirnyékét \'ö\ ékesíthesse.

A tá\ol;ililM si'ii'ikal kerest a hegység erdeinek sött't ernyi,

a vigályosok és völgyeknek üde Itársony sznyege, a magaslatuk

regényes kilátásai, bájoló bidiatásokkal fogják lelnlineselni. ily

kilátást nyiijt"' pmilok az ..ó-ház" vagy „ó-vár". Jíll4 láli tengeri

színteri magassággal, s a távolabb es. de terjedelmesb látkört adó

„három szöglet k". *i4(>!» láli emelkedéssel. Az elbljíhez

egy. az utóbbihoz liánun iira alatt érkezhetünk gyalogolva. A

kilátás mind a k»''t helyen egyformán megle|». Mig egy felül

erdkktd megrakott hegyek. Osztrákhon magas berezelnek saját-

szer alakzatai, a .. W e e h s c |". ..Haxaipe". ,.(i r ü n se h a c h e r".

„8c h n e e b e rg" ormai festi látviinyl \ezelnek eldbe, addii: más

részi'l az alattad elteriil halmos, vagy (lond>orzatu és sík. hazai

vidék mezs/'gein nviijas lálvak. távolról kekell hegvek ködös

körrajzai üdviizohiek.

\'égre az idylli egyhangúságot kedvellt a ..s t a j e r h ;i z a k"

t's ,.Hermann kut' liijiiijzí kies képe. az andalgó méla no'rengt

pedig a ..lírt kut" erdei magánya — nudynek nv\\\;\ csendji't a

csörgedez patak híunpölyg halijai. \agv egyes rideg madár ro\íd

hangütése szakítják léibe — elégítheti ki legbiztosablian.

A mily bájosak Kszeg közelebb és távolabb érinthet gyalog-
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sétái, oly mértékben jutalmazok kocsin eszközlend kiráorlulásai.

Ezek között kétségtelenül legszebb, és történelmileg legérdekesb

pont „L é k a-', hová a szekérút, a kiesen íékvö ,.Rtl)" helysége

mellett vonul el. Röth Kszegtl nyugotnak kis félórányira fekszik

gyalogúton pedig három negyedóra alatt két ösvényen közelithetjíik

meg; vagy a kálvária alatt a regényesen fekv posztó kallótól

balra es árnyas erdn át, vagy pedig ettl jobbra terül buja

réteken át a Oiyöngyös partjain halladva. A helység kitágult

völgy ölében lestileg fekszik egyházával, melynek csodatev szz
Máriája az év ))izonyos ünnepein, a közel vidékrl búcsújáró

hiveket vonz magához. A régebl)en itt létezett csodatev képet

— miután Rákóczy protestáns hadai Rth megszállásakor bántal-

makkal illettek — az akkori lelkész jónak találta az egyházból

eltávolítani. Ambrosy Mihály lutheránus kszegi polgár — kinek

házálian Bezerédy Imre ezredes buzgó katholikus szálva volt. talán

ennek ösztönzésére a csoda tev képet magához vévén, épségben

megrizte. J7()í)-ben Schmauchler Hermann lékai szent Ágoston

szerzetes, a huitnevezett polgártól megszerezvén, ezt a lékai egyház

chorusára helyhezte el. s a köztiszteletnek ismét átadta.')

Rth lalut elhagyva a Gyöngyöstl átszelt gyönyör völgyben

buja rétek, mezség, erdkkel bontott halmok gazdag változatú

növényzetének közepette folyton kecses táj|)ontokat érintve Lékának

nagy részlten roiiilia hullott vára mellett másfél óra alatt Léka

mezvárosbii érkezünk. A várostól keletnek, egy emelkedett hal-

mon áll a romlatag vár. melynek góth ivboltozatu íoldszini osz-

lopos terme, láragott homok kbl készült börtön alaga, mély kútja

íigyelmet érdem lk.

Magában a szerény városkában áll a József császár által

eltörült szent Ágoston szerzeteseknek egykori két emeletes tágas

zárdája, mely részben a helybeli plébános lakásául szolgál, részben

pedig uri kényelemnek megfelelleg átalakitatván Eszterházy Pál

berezeg lakhelyiségeül használtatik. A zárda épületével közvetlen

összeköttetésben függ terjedelmes egyháznak sírboltja, a Nádasdy

esaládbeliek temetkezési helye, hol a többek között a lefejezett

Nádasdy Ferencz országbírónak, az ifjan elhunyt szép remény
Tamásnak és atyjának Lipótnak — K'dinárom megye hazaíiui szi-

lárd lelk fispányának — földi maradványai nyugszanak. A
sirbolt oltárán látható szz Mária képe. elbb Apátiban a kihalt

Kéry grófok várkápolnájában volt elhelyezve, melyet a vallási

*) Czinár Mór. Monosterologia. il. k. 214. lap.
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mozgalmak idejéhon tulbnzíió protcí^tansok ofiT kútba sülyosztottok.

liol rtill(H|((zt,(;tv(''ii a vallási kf«>v(d('t jclciilciii rHiKÍeltésóre illcszt<'tt.')

Végre a kdcsiii kiriimliili'ikriak H^yflmi'-lH- MJánlaiKliik még a

a vasniegvoi ,. Hd lo st y á n k ö'-i. a soiirdniiicgyci ..Jia ri d z é r"-i.

az osztráklinni ,. K i re li se li I a g'-i várak, melyek reircnyes íekvi-sii-

k()u kiviil. t(irt(''ii('lmi ('nlckkcl is kiiiiilkoziiak.

Város.
Köszog város, ugy a iTtlsü és alsó vár alajjitásáuak törtenetét,

miilt eseményoinek tiizetesh közlését, e munka történelmi részének

tartván föl. addig is legyen elég e helyen fölemlíteni : hogy a

város s eiiii((k iiyugoti oldalán fekv alsó vár eredetét a 18-dik

század k('ize|»én a iKMnctiíjváii ((iíissingi) grófok nemzetségélil

sziírmazó licjnrik liiíiinak ('s liiinak Ivánnak k("tsz<'»ni.-) .Magát az

ö.sszes várost, az egykor körfalakkal, mély szánczárkokkal vt'dett

„belváros", éjszakról a „sz ige t"' régebben ..német Hostáil''.

délrl pedig a ..magyar utcza" régebben ..magyar lldstád"

külvárosok, tolib mellék ntczával k('|ii'zik. mt'lyrk ruyíittlegesen

ül") ház számot liinletnek f(»|.

A belviírus ntezái : a v á r o s li á /. 1 1' r <•. ii r i w t <• z a. I» á I-

ház. iskdla uiczák. Szigeti kiilviiroshan : r('izsa. sziget,

gyöngy (IS. I' a ni mer. puskapor, hegy a II,ja. vagy lócson.

fürd. erd. tyúk iHi-z;ik. »> fa piac/. Magyal" külvároslian

:

1*' lo r i a n p i a (• z. vásiirt('r. fpiacz. császár, m agyai', k o-

V á (• s. csrd a, s á n e z. r o li i> n c z j. t e m e t . s z i
j j \l y ii r t (>

utczák. .\/ iitczák elnevezéseikéi, mini iinis regildi viiroseklian i>

szokásban vidt itt is rendesen a hozziijiik legkiizeli'lilt ;illó tekinté-

ly(;sebb é|)ületll. mint : városluiz tere. biillniz utcza. iskola utcza,

temjilomtól, zárdától, iskolától, szobortól mint a Flórian piacz vagy

azon iparnsdkli'il nyerh'k kiklj nagyoldi s/,;'iinltaii inegszi'tllva \a-

liiiiak: — igy Kszegen is a koviíi-s. szijj'gyiirto iitcziik az ott laki'<

iparosoktól, a puskajior nicza a kíizídében lev puskapoitor malom-

tól: gyakorta pedig iieMikel lie|\i ii'iidelictesiiktl. mint lápiaez.

vásártér, s. a. t. szerezték.

Kszeg lakházai a nagysiie-. a t(''nvü/,(''s igi'nyeinek, az i'pi-

tt'szet nemesebb l'elaila!;iliak liein lelejiick ilgvaii lilee-. ,|(> ,. Iii.iliyl

a bidváro.s t«)bb házainak ixloiLszerü kim-zese. legtolilijkeiiek pedig

tiszta egyszer külseje szerény módon k;irp('itolja.

*) Czinár Mór. MoiiastiToloffia. „'. kot; 214 lap.

2) Fejér, Cod. Dii.l : 8. 27!l. lii|..
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Tekintélyesb épületei közé sorozandók a belvárosban a szent
Jakab, vagy német templom, a plébánia, vagy magyar
templom, a vár. u benczések székháza és gymnasiuma,
árvaház, városház. Külvárosban az evangélikus i ma-
li á z. z s i d ú z s i n a g ó g- a, k i s d e d o v o d a, h o n v é d I a k t a n y a,

k a 1 n a n íi v e 1 d e, e s. k. I o v a r d a, az egykori posztógyár
épü leijei, végre a várostól nyugatnak emelked hegység zárpontján

álló Kálvária egyháza.

A belváros régibb épületjeit eredeti alakjából — az idk
folyamán eszközölt módosítások, és a 18-ik század ferde építkezési

Ízlése — kiforgatták, csak a város tanácsházának éjszakra dl, és

a 4-ik szánni Meskoféle ház kapuszine által elfödött oldalán, ugy

a á7-ik számú Stettuer ház déli részén látható íöldszini ablakok

emlékeztetnek a kíizépkor góth építészetének jellegére.

Egészen más képe volt a mostaninál Kszegnek az löSá-ik

évi török ostromot inegelzött idkben ; midn a külváros rendet-

leníll elszórt szalma frxlelü szegényes házaival környezte a kör-

falakkal minden oldalról ersített belvárost, és ennek nyugoti szög-

letében négy gömböly toronnyal álló várt. Ha az ostrom eltti

korszakból a várt, és még ekkor nagyobb részben szalma födelü

házakkal biró belvárost szemeink elé vezethetnénk, akkor a szent

-lakab egyházat, és a városi tanácsházat kivéve, egy idegenszer

látvány állna elttünk, melyben a jelen nemzedék örökségéül jutott,

és annyi ujjításokon. bvítéseken átment várost, jelenkori alakú

épületjeível lehetetlen volna felismerni.

A várt jobbára még a 13-ik században nyert kezdetleges

állapotában, négy sarkán ép kerekded tornyaival, — a belvárost

pedig az 1336. 1440. 1482. 1514. 1528. években királyaink pa-

rancsa folytán ersbitett, javított erdvényeivel láthatnék.^)

A török ostrom által sokat szenvedett vár, és belvárosnak

védíálai 1532. 1537-ben fölépítetvén tekintélyes szilárd tornyokkal

láttattak el, melyek 1605-ben Bocskay mozgalmának kitörésekor

ujabban kijavíttatván, a czélszerü védelem igényeinek megfelelbb

állapotában helyeztettek.

Azon téren — melyet utóbb a jezsuiták számára alapított,

most szent benedek rendiek székháza, és gymnasiuma foglal el —
a 17-ik század közepén Csirip András, Frankovits János, és Milet

Gáspár szerény lakházai állottak, ott pedig, hol a plébánia egyház

*) A közlend adatok, hol más kutforrásra hivatkozás nem történik, a

városi levéltár irományaiból és jegyzkönyveibl származnak.



- 93 -

tornya oniclkcdik ki a belváros házteti közül, azon század másod

tizedének deníkáifj- Szent Katalin védelme alatt kis kápolna volt

sírkerttl körülvéve, hová — a j)leliania temploniiiak KíáO-lian tör-

tént fölépítése, s késbb bekövetkezett elfoglalása után is j»)79-iír

midn már az egyházak a katliolikiisok birtokába jutának — czi-k

a protestánsokkal vegyesen temetkeztek.

170(1. inai-tius 4-t''u 1710. dctdhcr 'üí-én 1780. angustns ll-i'-ii

kiütíitt tüzvés/.ck a bchárost az egyházakkal együtt elhamvasztván,

az ('pülctck tekintete nagy részben változást szenvedett. A ftd-

épüll belváros uevezetesli építményeinek, ktirfalaiiiak. bástya t(U'-

nyainak. a lángok pusztításai folytán kiigazított viirnak a múlt

század derekáról már biztos rajzát adhatjuk. M Kkkor a Ipel város

védíaiain három négyszög, és négy kerekded tonuiy emelkedett

régi elnevezéseivel. A négyszög „föls kapu" vagy „aus-

triai torony' a belváros f kijáratánál a ;28-ik és 2t)-ik számú

házak kíizott, a most is létez, és a Ijelváros d»''li kijáratául hasz-

nált négyszög ,.alsó kapu torony, a ..nagy bástya to-

rony" vagy „öreg Z\v inger" az uri ulcza déli kimenetelénél,

a ..kis Zwinger" az uri utezai 14-ik számú ház uyugotra fekv

kertjében, továbbá a kerekded ,.Lombay torony a jeleidegi

bálháznak keleti, és a 37-ik számú J)allo.s-féle háznak nyugot-

éjszaki sarka közt. a „Hoher" vagy ,.Hohár" torony, mely az

árvaház épületének éjszak-keleti szögleteit képezi. A Hokorliílzmil

lév ,.1I a lász kap u" torony a 41-ik számú Figeíele. es 4'J-ik

számú Ozoly házak keleti részén. \'égre a ..Czigány máskeni

„(!sigá st o ro u y a 7S-ik számú l'<ip[»er. és 7ü-ik számú kainraili

liiizak udvarán, nu'g most is létez csonka tiu'ony.

A belváros körfalazatának ezen elösíu'olt tornyai kozid az

,.alsó kapu", a „nagy és Kis Zwinger- mi'g téntartott hasz-

milható állapotban meg vannak. A ..lionibay torony IS/JO-ik

('vi septeiid>er o-áii. a ..II a I ás z k a p u". ugy a ..fiils vagy aus-

triai lorony iSrbi-baii rontattak le. .\ Loud^ay. ('s ilaliiszkapu

terjedejnies göuibídvded vastag tornyai — Ibii'er Albert tervezí'te

szerint .Nüi'ubei'gbeu enudt védtornyokiiak ndntájára — valáiiak

épitve. A halászkapu tornyának keletre tekint Inunhtkzatáu nagy

fekete betkben ezeu t'elirat \ala olvasható:

l>;i |>a>i-iii iioliis (loiiiino iii (liclms iiostris. (|iii:i iioii ost aliiis i|<ii

[Hifíiict iniiiioliis. iiisi tu Itciis in>sti'r. ITif)*.

A beháros erüdil \ eu veinek vt'-delmilei: való feutarl;lsa a

*) A város taaái'stüriui'lifu talaltalu. 17;{t>-l'an kfs/ult .•l:iiirstiiiiMi\ iiluii
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tornyoknak, kapuknak, bástyafalaknak kijavítása, ersítése, sáncz-

árkaínak kíásatása. s ezeknek vízzel szükségelt ellátása az egész

község feladatához tartozott, a kül és belvárosnak örizetét, s

egyél)b védelmi kötelezettségeket a háború, és béke idejében a

lakosok támogatásával az iparosok ezébei teljesítették. Késbb
azonban a kötelezettséget terhesnek találván, béke idejében fogadott

napi, és éji rökre bízták a bástyák ílvigyázatát. kik kitzött órák-

ban a bástyák, és kíiríáiakon kíirüljárván a kapuk tornyain szét-

tekintvén, rkítdésiik jelzéséül, vagy az órákat kiáltották ki, vagy

valamely elirt mondatot hangoztattak. Az rködés biztosabb esz-

közlése céljából az összes város több negyedre osztatott, s az ezek-

hez sorozott fegyver köteles népség a város kapitány s az illet

negyed-mester közvetlen parancsa alá volt rendelve. Ellenséges

megtámadások, fenyeget veszélyek eseteiben a városi tanácsosok

vezetése mellett néhány szabadon választott kapitány, és ck-raester

(Waíbl) állott élén a hadi szolgálatra hivatott lakosságnak. Ugy
nemkülönben a város összes védelmét a városi tanács kormányozta,

melynek intézkedéseit mindenki feltétlenül szigorúan köteleztetett

foganatosítani, s veszély alkalmával a riadó jeladásra meghatáro-

zott helyen megjelenni: hogy rögtön a kapuk, és bástyák védehnét

a fegyvert fogó nép a szükséges eszközökkel elláthassa.

Régibb korl)au. míg Kszeg vára királyaink, késbb az osztrák

fherczegek birtokát képezte, a várrségét — ezeknek várparancs-

nokai alatt álló várkatonák. — utóbb pedig midn a vár zálogtulaj-

donosok, és magán csahidok birtokába jutott ezeknek várnagyai

jiai'ancsa alatt lev zsoldosok eszközölték.

Háborgós ídk)»en. vagy a hadvisel ellen közeledtének hírére

a vár liel- és külkapuja. ugy a belváros fíiis- és alsó torony ka-

pui — hol szekereken történt a kijárat — éjjel nappal bezárva

tartattak, s ilyenkor a közlekedés a külvárossal csak hiányosan

eszközöltetett, vagy végképpen megszakasztatott. Hason alkalmak-

kor az aggodalmasb külvárosi lakosság becsesb ingóságaival biz-

tonság tekintetébl a belvárosba menekült, hol a vagyonosabb, és

uri osztály is személyét, és vagyonát az elzárható kapuk, és véd-

het falak mögött nagyobb bátorsági)an érezvén, lakházakat is

inkább itt szerzett, és épített; mint az ellen támadásainak, pusz-

tításainak, zsákmányolásainak szabadon kitett nyilt külvárosban.

A belváros védíalainak lréseibl hiányos szerkezet, elha-

nyagolt, vagy rozsdától emésztett ágyuk tátongtak, melyek csak a

közelg veszély esetében, vagy a folytoutartó uyughatatlauságok

végett helyeztettek annyira, a mennyire használható állapotba, s
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ekkor nMidescii ^Makorlatlaii (•ivéiick által ki-zelífttek. Ily liiáiiyok

iiiuniltíik lel töhljck között 17()5-ik évi (Icczciiiltcr ^)-i'\\ Kisíiilutly

(íyörgynok véghoz vitt támadása alkaliiiával. iiiidön J)(»|)|)(d.Nt('iii

császári várparancsnok Rákóczy hadainak közelcfJtckor a screghontó.

vagy orgona ágynt kilövetni akarván, ez a rozsda miatt cl nem sült.

A Icíolyt századokhan. cgt'sz a múlt század derekáig a köz-

lekedés kocsin a ht'ivjiroshf'il. mint cinlilök két helyen — az éjszaki-

vagy föls, ngy a déli vagy a I s (i lorony kaiiujáii át cszkti-

Zíilletett : az nri utczálfól a külvárosba kijáiVis nem vult. ez csak

177T-ik (•('tdÍH-r í>l-én Svelics .lakali királyi szcmélyiiiik sürget

ösztí'inzésére — kinek háza a mostani 1;^. szánni .Mt)llik l't-le iiáz

Volt — a város sáncz iirkán esiii;iltatott holtozatos Ind által ér-

vényesit(!tett.

A hálhiíz melletti Lomliay toi'oiiy. to\ál»lt;i a Halász torony

kapuin :it a közlekedés csupán gyalogolok számára J.S'il-l>en nyit-

tatott mcíg. Az a 1 s ó t o r o n y. ugy f e 1 s ö vagy a n s t ]•
i a i. to-

rony kapuinak kijáratainál hidak feszültek: ez utéd)hil('tl joliltra

keletnek a (Só. szánni Riedl-féle háznak udvarát szahályos négy-

szög tavacska Itoritotta. A léls kapu hídjának uyugoti leré-l

18áH. május ál)-án Párezer Antal megvásárolván, rajta házat emelt.

s azóta az egykori hid helyét most pinczék. kamarák tolalják el.

s fölöttük szekérút vonul el.

A fapiaczoii. hol szz Máriának r^^y régi szobra áll. lo-

vál)bá a császár utcza derekán a TÍO-ik szánni ház ellenében nyu-

gdtnak. a mint az ut a r(dionc/,i utczába kanyarodik, véüre a ma-

gyar uti-/ai ..I i'g 1 ;i z (1 \as"-nak gúnyolt si'tiinyon az •")S4-dik

szánni egykori Seiniyei házzal szemközt, tavacskák állottak.

Igen tévediK'iik. ha azt hinnk : hogy a belváros ulcz;'ii. lak-

ilázai az ellibi századokban oly alak/allal liirlak. niiiit Napjaiiikitan.

A város csinosítására, egészségi érdekeii"e csak késbb |n loldi

gondoskodás fordítva. Régebben semmi, vagy csak kevés ligye-

lemmel viseltettek az utczák. a laklnizak szabályos, építési alakjára

:

meri az épité'si kedv a legsürgsb. és elodázhatlanahb szükségletek

által li'véii korliitozva. a ki'nytdem kítvetelményei jold»ára elimdlz-

tellek. A házakat külöm'isen a külvárosban nem egyenes, szalcily-

szerii vonalban, hanem ei:yenetlenül. a jobb izlé'sl b;lnl\a ugy épi-

tedt'k. hogy minden li;iz ('<j:\ k\i\\\ó sarkot képezett. inel\en kilátás

cZ(''ljábó| kis ablakot alkalmaztattak. Csak ujabb idobcíi lepett

idetbe egv szépitt'szeti iuzollnii'ili V. uirlviifk teladat;iho/. tarlo/.ik.

az iijoiniau é-piimd. \agy lényegesen al\;illoztalaiido lui/.ak terveit

megbírálni. > mindazt mi az uj építkezések által a kozlekeiles
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megszorítására, az egészségügy hátrányára szolgálhatna — aka-

dályozni.

Még a 18-ik század elején a bel- és külváros házainak szá-

rnosb része zsúppal volt fedve, csak 1 720-ban tiltatott meg a bel-

város házainak szalmávali födetése. 1723-ban összesen 239 nagyobb

polgári, 178 kisebb lakház és 41 elpusztult hajlék találtatott, holott

most a város 915 házszámmal bir. Az utezák jó karban tartására,

tisztogatására vajmi kevés gond lön fordítva, a szemét, s egyébb

hulladék rendesen a vár, és belváros sánez árkaiba hányatott, az

elhullott marhák, és egyébb házi álhitok hullái ])edig régente a

belváros közvetlen közelében a mostani ,.h egy állja" uteza nyu-

goti részére hordattak, hol fölhalmozva, vagy szétszórva idrl,

idre nagyobb mennyiség marha, és ló esont hevert. Innét ered-

hetett az emiitett uteza egy részének Lucsen. Luchon, és

Lueson 16-ik századbeli elnevezése. Uteza kövezet, föd-ött esa-

tornák nem voltak, ezek ujabbkori intézkedések eredményei; hanem

a házak udvaraiból kifolyó rondaságot a sánczárkok. nyitott csa-

tornák fogták föl, melyek azután tavaszkor a hó rögtöni olvadásá-

val, vagy nyári zápor esk alkalmával rohamos patakokká növeked-

vén és kiáradván, iszapos bzhödt tartalmukkal, az utczákat elborí-

tották, vagy a város különböz részein található tavacskákba és

gödrökbe összegylvén, kipárolgásuk által a léget megfertztették.

Az „alsó torony" kapujának kijáratánál jolibra nyugotnak

eltei-ült, belváros sánczárkának partjain — hol most a két takarék-

pénztár épületei, s egész sor diszes magán ház áll — 1701-ben

tüskék, bozótok tenyésztek, melyeknek kiirtására öreg Fábry István

válalkozott, oly feltétel alatt hogy azon tért neki a város fáradsága

jutalnuiul egy idre használatul átengedje. Az emiitett torony

kaputól balra keletnek — hol az 50-ik szám alatti Hirtenhueber

ház van, — 1736-ban nyitott fabódé állott, melynek terét Pittner

József tornyos mester (városi zenész) megvásárolván 1774-ben

reája emeletes házat, s benne táncztermet épitett, mely azonban

néhány évi használat után beomlott. Ezen egykori bálház föld-

szini részében a jelen század harminczas éveiben mészárszékek

valának. A mostani bálházat Autóin Gáspár a folyó század

kezdetén épitette.

A ])elvárosnak legrégibb egyetlen vendéglje volt az ..arany

korona", mely 1749-ben mint már másutt érintettem Lada Ferencz

tanácsnoktól, az építend árvaház javára megszereztetvén, annak

nyugoti homlokfalazata az árvaház n3"ugoti oldalához csatoltatott,

az átellenében lév 64-ik számú ház pedig — mely késbb a
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város tiiliijddriiihii jutott, s jelonI('<f a királyi járásbinjsáí? által

használtatik — voiHlf'íglönok alakitatott át.

A kiilvároshaii a ,.f'eli(''r ló"-hoz, ujiy az ^arany struez"-hoz

czimzí'tt szállodák a 17-dik század kezdotén már iiifigvoltak, de

tulajdonosaik uevei után novoztottek . jelen cziinereik alatt az

elsrl — Miely 1874-l)en szálloda lenni megsznt — 1710-ben.

— az utóldiin'd 171<S-l)an tétetik euilités.

Az els ká\ ('házat 1717-hen Török Károly kávés nyitotta

in<'^- a ()()-ik szánni háziján, hol most is (iampert kávéháza van.

Az 1700. január 30-áu reggeli 8 órakor kiütött tzvész az

egész belvárost elhamvasztván , az elpusztult plébános lak (OO-dik

számú ház) eladatván, a mostani plébánia helyiség megvásároltatott.

A plébánia egyház vagy magyar templom tornya 1725-ben

icliér liádoggal volt födve, réz födelét 1770-ben nyerte.

A kálvária egyház még nem szolgált a hivek használatául,

és vidék diszéiil. építését 1729-l>en kezdték, s néhány év alatt

fejezték lif.

Az ágostai [)rotestánsok imaházának helyét a hitközség

1782-ben szcn'ztt' meg Ludwigh könyvköt, és Strobel tulaj-

donosoktól.

Az árvaház tckintí'lyt's t'piilcle még nem állott, alapitva

1749-ben ln. keleti lioinlnkzata pedig 1782-ben emeltetett a város

báslya kfalára.

A vár szinte a mostanitól sok részben eltér alakot mutatott.

Akkor minden .sarkán négyszög toronynyal lévén ellátva, sokkal

magasabi) nyugoti oldalának falazatán erkélyek valának alkalmazva,

melyeket karesu tornyooskák diszitettek.

.Miután a várost régibb, ugy múlt századi alakjiilian töreked-

tem vázolni, átti'rek történelmi visszapillantással egyes nevezetesb

építményeinek rajzara.

S z e n t .lak a b e g y h á z.

A város hajdankori épületei közt mint a legrégibb . els

helyi'M emlitend a „szent .lakab egyház" vagy „német

temphun". Mikor? és ki által épitetett a szent Jakab egyház?

dönt adatok hiányában, biztosan nem vagyunk képesek meg-

határozni. Kosnak .Márton Kszeg ostromának le i rója . minden

kutíórrás idézése nélkid, csak ugy gyauitólag. — utánna több

niiisok is — az egyház éjdtését (íara Miklós liáuak, szinte .Miklós

7
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nádornak tiilajdonitja.^) Lehet az egyház még' korábbi, de lehet

késbbi eredet is ; hanem ha építészeti modorát . beljének ers

oszlopait, hajóit, szentélyének csinos gótliivü ablakait biráió sze-

mekkel tekintjük : akkor alig fogunk hit)ázDÍ. ha az egyház bölcs

korát csakugyan a 14-dik század végére, vagy a 15-dik elejére

tesszük. Az egyház kül- és belalakja a letnt századok viszon-

tagságai által, különösen az 1440. 1482. 1514. 1526. 1533. 1537.

1605. 1706. 1710. 1720-dik években (hilt lángok pusztításai folytán

sok változtatásokat szenvedett, s a gyakrabban szükségessé vált

lényeges kiigazítások, toldozások, a jezsuiták átalakítási szenvedélye,

ízléstelen díszítése, a sz. Jakab egyházat tetszetsb eredeti alak-

jából, régi jellegébl kivetkztették, annyi bizonyos, hogy az egy-

ház góth részeivel öszhangzásban éppen nem álló törpe torony, az

épület baroque homlokzata els tekintetre a jezsuiták nehézkes,

torzszer átidomításáról tesznek bizonyságot.

A sz. Jakab egyház a hitújításnak Kszegen lett elterjedése

idejéig 1550-ig a város plébánia egyháza volt.-) Négy évvel utóljl)

1554-ben. miután a protestantismus a város falai közt mindinkább

meghonosult, az akkori katholikus lelkész Alts Mihály ismeretlen

okokból, de hihetleg az uralomra jutott protestánsok zaklatásai

folytán állomását elhagyván egész 1560-ig a helvét- ezentúl pedig

a tetemesen fölszaporodott ágostai vallású német hitközség hasz-

nálta imaházul a sz. Jakab egyházat,^) mígnem 1671-ben május hó

12-én és következ napokon Széchenyi György gyri püspök erélyes

közben járulásával . egy tekintélyes egyházi és világi féríiakból álló

császári küldöttség az ágostaiaktól — töbl) napi ellenszegülés

után — az egyházat vissza nem foglalta, s a katholikus hívek

lelki ellátására jezsuitákat nem telepített le.'^) Ezeknek 1774-dik

évben bekövetkezett kívonuhísa után 1777-íg a szombathelymegyeí

világi papok, azon évtl 1815-íg a kegyes rendiek, ezután pedig a

szent benedekieknek birtokába jött az egyház. °)

Miután 1671-ben a szent Jakab egyház visszafoglalása eszkö-

zöltetett, s a katholíkusoknok átadatott volna, az ágostai német

hitközség kényszerülve volt. a magyar hitközség költségén épített

és folyton általa használt magyar templomot igénybe venni.

M Rosnák Márton. Kszeg ostroma. 12. lap.

^) ístvánfy és ennek nyomán Rosnák Kszeg ostromában. 53. lap.

^) Magyarhoni ágostai liitii evang. egyház egyetemes névtára. Székáts

József. 1848. 134. lap.

*) Kszegi jezsuiták évkönyve.

^) Kszegi gymnasium története. Holler Engelbert. 1865.
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]{ü\'n\ idci^- iiiiiiil a kf't k(')/s(''<i- itt ^vakorolta (;lkül(irn"»/,v(' ájtato-

sii«iiit . (le iiiiutiiii a k(''l nyelv liivck kö/jitt siirl(!»(iásnk támadtak,

a iii''iiwt ajknak iiiialiiiziil Kiillt'ts (icr^rcly liázát fiZí'rezték me^.

addiu' |»('diií'. iiiij: ••/, czfljáiiak iii(';j;l('lt'lölo<r átalakitatott volna,

vallás <i\ak(t|-|at likat a város taiiáfsliá/áhaii vtíg'eztc'k.')

10^\i''l»ltii;iiii a s/,. .lakali f'^\\\áy. t'-pitkozése egyszer, rövidsége

szi'lessí'gi'iick arányával cllentétcjt kéjx'Z. három iiajóját tekintélyes

fcjm'dkíili oszlopok támogatják. Belseje terjedelmes, szentélyének

(•>iiiiis g(')tlii\ii al)lakai, |ia|ii széke, s az ennek útellenél)en lev

liár<iin os/.t;ilyzatii menyezet, — mint a kö/.i'pkor iiemcsli izli'sének

hirdeti — érdeket kelthetm'k. A szentt-ly pohártára a rocoeo

kornak diszeselilt mvei kíizé sorDzlnitú. A l olt;irt('»l Ijulról délnek

lieiiynl('i >liikko iniiid\ii\al di.s/itetl s/ent Ferenc/, kápolnát és idtárt

— szi''kli!Í/. I(djegyzései szerint — isinertítlen nev jezsuita emelte

l7()()-'ian: de ezen adat hiteles/'gét kétségessé teszi a városi

jegyzkönyvnek lii/onyitiisa . nii'ly a k;'ipn|iia t''pités('-t IToT-hen

{{('zerédy linri' lí;iki'»(zy ezredesém'k tnlajdonitja. noha a kápolna

hemenett-iick lmhi\ire alkalmazóit i-hronogram a székház lidjegy-

zését igazolja. I!;ir kitl \ette légyen eredetét a csinos kápohia.

annyi liizonyos. hogy Telekesy István egri pspiik egy k;ip(dna

épit(''S(''liez 17i»0-lian () Irtot adományozott.-)

.\ kápolna íidirala kr>\ étkez :

(^Vls (,)Vls

AVXIUI- Inhl-r.

\i'nl 11\('

Ope.M InN'enles.

.\z egyháznak (dtárokkal diszilell délre és éjszakra kidl
szárnyoldalait l7(S-lian Kereskényi .Vdáni jezsuita tnok ('pitette.-'l

A f oltári Kszterházy Pál nádor l(il)H-lian — a szz .M;lria

oltárt l(i!tS-l)an Telekesy Ulv;in esamidi. kt'sliii egri püspök —
a szent kereszt oltiirt l7!».S-l»an kegyesremiiek — a szent

.Vlajos oltiirt hihetleg, valanndyik Hatyányi gróf. minthttgy e

esaliid ezimere \an rajla — a szent l)eiiedek olt;irt. mely

szent Ignáez oll;ira \(»ll azcdtl. I7l!i-lien keresztt-ny liivek emel-

ték, s IS4(l-lian a henezt'-sek v:iItoztatt;'ik iil védszeuljk tiszteletére.

S z e n I .1 ;i n o s t-s s z e n I A n n a olt ;i r o k — melyeket a

') Városi jofryzköiiyv.

'^) Városi Icvi'-ltár ironiáiiva s/.crint

") Városi ji'nyzököiiyv.
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lírotestiiiisok elromboltak, s továbl) száz évnél használaton kivül

sötét helyen riztek — 1676-l)an a jezsuiták által a nyilvános

tiszteletnek uji'a visszaadattak. A s z e n t h á r o m s á ^i- í oltár,

s zent F e r e n c z és kereszt oltárok Buchain Antal liécs-

ujhelyi püspök által 1702-ik évi június 11-én lnek ünnepélyesen

fölszentelve. \) !S z e n t J á u o s kápolna — mostani oratórium

— ITOJ-ben épült.-') Egy 14S8-ik évi szent László király napján

kelt okmány — mely 1081-ben az egyházhoz tartozó ereklyékhez

volt mellékelve — szent Farkas és keresztel szent János oltárairól

tészen enilitést.'') A szz Mária szobor r735-ben hely-

heztetett a f oltárra. A szentély fa szekrényét 1685-Ijen Telekesy

István akkori gyri kanonok, — az orgonát lOTö-ban Draskovits

Miklós gróf adományozta. 172()-ban a J oltái' taljernaeulummal

diszesitetett. r738-baii az egyházon nagyobb világoság czéljából

hét ablak nyittatott, s talajzata márvány lapokkal rakatott, ki.^^)

Az egyház fbemenetének csarnoka, mely a csinos góthivü

f ajtót eltakarja, a múlt század utolsó tizedeibl származik. Kjszaki

oldalán belül délnek tekintve Jurisich Miklós gyermekeinek 1538-ban

vörös salzburgi márványból emelt családi czimmerrel diszitett sír-

köve áll ezen fölirattal

:

„I c h A d a m J u r i s i t z F r e y h e r z u G i n s z 1 i g in

d i e s e m G r a )j m i t s a m b t m e i n e r s c h w e s t e r A n n a

\v e 1 c h e s z mi r m e i n V a t e r N i c 1 a s z J u r i s i t z F r e y he r

,

z u G i n s z , R ö m. K r. M t. R a t . C a m e r . b r i s t e r . V e 1
1-

h a u p t m a n n d e r fin i'f n i e d e r ö s t e r r e i e h i s e h e u v n d

Wiudischen Land. \nd Land haup tmann in Chrain,

pauen hat lasseu. liiemit wil uns der gutige Got

génedig, vnd harmherzig sein. 1538."

Ezen síremléknek átellenében, s közvetlen szomszédságában,

az egyház talajzatában van beeresztve Buchain család egyik sarjá-

nak, valosziuüleg Antalnak, bécsújhelyi püsjiöknek czimmerrel ellá-

tott, olvashatlan feliratú elkopott sirlapja.

A f oltár ellenében a közép hajó alatt, továbbá az egyház

uyugoti fbemenetétl jobbra az imapadsor között szinte elvásott

sirlapok vannak alkalmazva. Az egyházban találtató összes sír-

boltokat 1873-dik évi ápril hó 24-én fölbontattam és átvizsgáltam

') Székház följegyzései a benezések irattitrálian. Városi jegyzkönyv.

^) Városi jegyzköny.

^) Városi levéltár.

*) Székház í'öjjegyzései a benezések irattárában.
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a (•'/('lltól : Ijo^ív Szécliy jMiiriáiiiik — ekkoráig- krnh's alatt lev —
t(;iiK'tk<'Z(''si liolyét tuláii ((tHiMlczlictoiii. NvoiiioZiísoni sikcn'-t má>

alkaloiiiiiial imis helyen rZ-szIctcscii iinii' isiiici-tftvt'ii. az <'T(l<.'kln(|(i

(itt krn-iiliiK'iiycs tiidniiiást szerezhet ina/iáiiak.' )

Az egykori vajiiyoijos, s tfkiiitélyi'S JiikholVci" családnak sir-

iMtltja sziiito, az cíiyház iiyn<:'oíi f ajtí'tjánál a kar alatt h'-tezett. a

mint ezt InkhdlVei- Menyhértnek hií34-l>on Rojiiáliól irt levele

— liul jezsuita vuit — hizcjnyitja. IjOVcílébcn ii<iyati is nia<ra. ii;j:y

Orzsnlya Kraiigcpan Uyörgyné nevélxni helocgycz. ho<ry Dcmzet-

ségéiiok a szent .lakah egyházhan létez sirholtját a Kiiszöfrhy —
(iazdag esali'id tenietkezésiU használhassa.-) A karzaton most is

látható ezimorek, e csaláíhjk egyikének ezimerei leiietnek.

A szentély és sekrestye alját elfoglaló f sirliultnak rendes

liejVirata az egyház kelet (h'di ré-széii az uteza fell vidt.és 1842-ik

évhen falaztatott lie. K f sirholt keletkezte. alkalmasint az egyház

épitkezésének korával esik íissze. levéltári okmányok szerint két-

ségtelen, hogy régilili századokltan nnír temetkezési lielyiil inisz-

iiiílták : de hogy a 17-dik század végét megelzött idkhi sirem-

lékek. leli)-alok nem maradtak föl. mindenesetre föltn körnhnény.

s csak annak tiilajdonithatjuk leginkál>lt. hogy a teníjdomnak a

protestánsok által történt elfoglalása alkalmával, s ezeknek száz-

huszonegy évi szakadatlan l)irtoklása alatt, a vallási küzilelniek

idejí'hen uralgott iiltalányos ingerültség, tíirelmetlenst'g minden a

sirlioltliaii h'tezö katliolikus emlé-ket elt;'i\(ilitott. l-jne fr»lteV(''s

igazidiisíira vezet egy a \asvái'i kiiptalannak gn'il' Piilfy l'ál n;idor

paraiicsáhiil l()4-dik évi mi'ijus ;)-iln Kszegen \t''gliez vitt tanu-

\allatii>a. mely szei'int 47 kihallgatott tanii \alloin;isál)óI ki\iliiulik.

hogy KiáiJ-dik évIien a sz. .lakai) egyház kiigazitiisa alkalmával az

evangélikusok a lienne lev oltái'okat . keresztidt. szentelt viz

inedeiiczi'ket erszakosan (dromh(dták t-s kihányták, nem külonlien

a .lurisi(di t's Szé(diy csah'idok sirludtjainak klapjait kifeszitvén.

ékszerekel ken'sendk a ko|>orsókat fcdnyitották . de mit sem

talállak. A tohhek kitzött K'áday. máskép (lomhosy Mátyás -iallotta :

hogy a német é's magyar lutheránus hitkíizségek k(">zi">tt H)r)l-hen

viszálykodás és verekedé's t;'imadt az tikliól : nu'rt a magyarok azon

kiviinalmilt. hogy a sz. .lakali templom harangjait számukra enged-

jék ilt. a ni'mel hillelekezetiiek megtugadtiik. Kkkor tanú saji'tl

szeuM'ixel liilta. lioiiy a magyarok ln''t idl;'irt a teiupjcmlud kidolitak.

') Századok. IST'i-ik óvi lolyani.

"j Viirotíi lovóltár.
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Fevcraliondt János pedig a keresztel kre föl hágván, kalapácsesal

azt (liribre darabra törte, iigy a szentelt viztartúkat is összezúzta.

Továl)bá látta a mint a sírbolton lev k(»vet fölvették, st abba a

tami maga is le ment, de benne ember koponyákon, egy darab

vason, bársony foszlányokon kivül mit sem találtak, s már ekkor

a sírboltok össze vissza voltak hányva és forgatva. Kinyilatkoztatta

egyszersmind, hogy Simon kmivesnek feleségétl hallotta: miként

férje 1652-ben. midn a templom tisztogatását és kijavítását esz-

közölte, a falban némely ereklyéket talált, mely fölfedezés közlésére

a tanácsbeliek a sírboltokat éjjel lölfeszitették és átkutatták azon

reményben, hogy kincseket lelhetnek, kik csakugyan egy pénzel

telt vas ládácskát találtak is.^j

Az itt közlöttek azon meggyzdést szolgáltatják, hogy a sz.

.Jakal) egyház sírboltjai sértetlenül nem maradtak, mibl részint a

régibb sir emlékeknek hiányát megmagyarázhatjuk magunknak

részint pedig némi biztossággal azt következtethetjük, hogy a

hitujjitás meghonosulása eltt, a f sírboltban netalán létez emlé-

kek a bekövetkezett gyakrabbi vallási villongások, szenvedélyes

izgalmak , határt nem ismer türelmetlenség kitörései folytán egy-

kori rendeltetésük helyérl elmozditattak. s az idk viszontagságai-

ban megsemmisültek.

A sz. Jakab egyház két kisded tornyocskával van ellátva, melyek

nagyobbika az épület homlokzata föhUt nyugotra. — a kissebbike

a, szentély fölött keletre nézz. 16l5-l)en az egyház órával volt

ellátva, mint ezt Pidler Kristóf lakatos nyugtája bizonyítja, mely

szerint a város az óra kijavításáért 9 tallért fizetett.

A torony harangjai jelen századbeli öntések , kivévén a

nagyobbik torony harmadik harangját, mely 1782-ben, ugy a

kisebb torony nagyobb harangját, mely 1722-ben készült.

Az egyház nyugoti f homlokzatán kben vésve ezen föl-

irat olvasható:

Dom.

Honori

S. Jacobi Moris Após.

Olim Dicata.

CIO. lOCLXXl
Veteribus Sacris

Eeddita

CIO. DCCCYII. Ren.

^) Városi levéltár.
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li('gil)l) (!.s/k-()/('i az ('íiTliá/iiak c^iv kis c/iist fcs/jilct i-zcii

íölirjittíil :

yancte .lacoljc

01'.

\.

Iv\ h'gato (i('(ti-ny Scliallfll

1Ü70.

tuviil)l)á v\xy l"üg-gü czíist liim|ia. mrlvin-k (iMalaiii rz ilil Iil'Vl'.svi' :

(iliislriisls gratlai-WM

Vlrgliils Aris ("oiiCorDIbVs \(.ils

Cinitls l'o.sVcrVnt

]741.

.Marirt Aiitoiiia

Bo RoÚ\

Nata

Nuliilis (le Millcrslioítoii, et .lnsi.'|ilius Aiittniiiis

do Koth

('uusortps

Et Euplirosiiia di.^

Sclietár íilia.

Plébánia egyház.

Szriit .lakali cutIüiz kíizvcllcii szdiiiszi'flsiiüiiliaii ;'ill a szriit

Illírt' vimIcIiiic alatti \,ir(isi |» I

('• I) a ii i a <• u' v li ;í z. vagv iii a g v a r

( f m j> I (I III. iiK'lvi'l Kil-licii íigostai vallásii niagvar lii\('k nncltck')

az ('üvkori szent Katalin'-) k;i|Kt|ii;'icska mollrtt. l-izi-ii kii|Mt|iia

hi7l-ik r\\ in.ijiis j-Vki lialiirozal kti\ ('tkczti'licii — iiiiiit:iii a

iii-iiict liittolckczclii cvaiigclikiisoktól a sz. .lakali cgvliiiz vissza-

l'oglaltatott — lt'r<>iiilit»ltat\iiii . aiiyauáliúl a iiiagTar tfiiiplom a kt'-t

külíiiilurzü iiycKíi r\aiiui'likiis liil Irlrkczct valhis gvakorlata V(''gt'lt

iiH'giiaiiVitidiitatott.'') XaNisziiiiilog t'zeii <''|iitkt'Zt's t'olytiiii nyerte a

li'iiiploiii éjszakra kiszrtgellü ol(laIk;i|i(>l!i;ij;'it . iiüv sekrestyéjét,

nii'lyiirk iiMigdtra trkintn aMaka alatt veit az egyliiiz sii-lM»ltj;iuiik

henii'iirtc. mely lS4'i-ik (•\licii t'alaztatnit Ite.

*) Mt.Mnuri:iIi;i Anno ici.'i. \',. M;iy. .\/, in:ijryar8zeiitt'^'\li!Í/ii!tk i''|»iiU't«'rf

;iz kik a K's/ili;j Ilosijnlli.in l\i>ilsi''i;i't :iill:iii:ik ii/i>kii:ik .It'iry/.i'sc. (Inráily kö/«>lt<'.

-) líusiKik. "rl. l:i|'.

•') Kszi'tí városnak Szri-hciiyi (iyingyliöz iritózctt atiratalian Itíll. v\\

iiiajii!* 15-i'ii. Városi ji'^yzküiiyv cs levéltúli jogy/,i'!H.'k.



— 104 -

A magyar templomnak 1620-ban bevégzett építkezése után

— a mint föntebb érintem — a magyarajka ágostaiak, ezen mint

saját költségükön épített imaházban tartották az isteni tiszteletet,

a németek hitíelekezete pedig a katholikusoktól már a régebben

elfoglalt sz. Jakab egyházban ; innét magyarázható meg, a két

egyháznak közel szomszédsága, ugy szinte a jelenkorra átszármazott

német és magyar templom elnevezése.

Mialatt a két egyház a protestánsok birtokában volt, azalatt

a csekély számra leolvadt katholikus hivek a belvárosban lév

Nádasdy házban — most 2-ik szám alatti tábornoki lakás — gya-

korolták ájtatoságukat, hol 1657-ben tágasabb kápolnát szándékoz-

ván épitetni, az építkezésnek az evangélikusokból álló városi tanács

ünnepélyesen ellenmondott, de mindennek daczára az épités foga-

nasitva lön, a kápolna ablakait azonban, oltárait, ugy a benne lév

eszközöket, szerelvényeket Eáday Gombköt Mátyás ugyanazon évi

május 23-án erszakosan összerombolta.

A plébánia, vagy magyar templom alakja — kül párkáuy-

zatának kacskaringós lombozataival, s ezek közt alkalmazott Luther,

Melanchton , s más hitujjitók dombor arczképeivel . 24 öl 4 láb

magas aránytalan tornyával építészeti szempontból mit sem nyújt

érdekest, mi íigyehnünket lebilincselhetné; egyedül a szentélyt és

templomot elválasztó vasrácsozatu korlát bir némileg iparmvészeti

jelentséggel.

Az egyház mbecscsel biró kincsei gyanánt megemlitendk

:

a kitn szorgalommal, nemes Ízléssel, s renaisance jelleggel ké-

szített két font sulyu aranyozott ezüst szentségtartó , továbbá a

sokkal nehézkesb mv, de azért szintén csinos, aranyozott ezüst

kehely, melynek magassága 8", öblének legnagyobb átmérje

pedig 4" 10'". Talpazatának góth fölirata fölvilágosítást nyújt a

m eredetérl : her § volfgang § haiden § hat § lassen § machen

§ disen § köhlich § do § nian § czelt § 1§5§8§6 §. Alul véko-

nyan pedig ez áll bevésve: XXX. ltt m. í)14.

Ezen tárgyakon kivül, mint becses egyházi ereklye riztetik

itt II. Endre király leányának szent Erzsébetnek állítólagosán

saját kezeivel hímzett casulája. Ámbár egy régi kanonika láto-

gatás azt mondja : „ S. E 1 i s a b e t h a c a s u 1 a m f e c i t " nem
különben az 1692-ik évi egyházi látogatás irományai e miseruhát

szintén szent Erzsébetnek tulajdonítják, mégis e díszes mü korát.

— alakjánál, kelméjénél, hímzésénél fogva avatott régészeti tudósunk

Romer kétségbe vonja, s keletkeztet legfölebb a 16-dik század
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kez(l('ti''r(! teszi. 'l K mise i-iiliii .-iiaiiv tiilajjal ('S víirös selviiiii

loiiiljozattíil liir. a liátáii lev keresztuek közopén iiiiíideii l'ojiial-

Viíiiy nélkíil a Im(I(1o^síÍ<»()s szz van elliolyezve, ékesen liinizett

alsó niliiiliaii. rs az e ('r>|("itt redözíitt kíiptuiynek szélét jobbjával,

a mez nélküli kis Jézust i)e(lig baljával tartva, s lángalaku fény-

sMíi,ártól k(inil(i\('(lz\t' : a léje fölött nyilt ives korona két i'Ojiiil

an<i-yal által emeltetik, a íéj fölött alkalmazott \\v<^\ loltluin szent

Anna ül. jdlilijiijian a mezm-lküli kisdedet. lialtí-rdiMi jiediü- a szent

ténytl körülvett kis .Máriát nyu;j.asztva. A kiizéps naj^y kép

léje irányában ismét két naj^y lob van alkalmazva, a jobb oldalilian

ilju ai'czal evang. szent János ül. bal oldaliban jx'dig szent Kndre

két kezével az (dtte ;ill('i lénle kercszt ágait fogva, a boldogságos

szz alatt annak atyja Joaeliim áll a középs képet tartva. A
iMtka diszes liinizi's liüvolyknyi magaságra kidon]borodik. és a

talajra reá van várva. Hajdan a miserulia kelméje gyíingyökkel és

egyél) becses kövekkel vala diszitve. melyeknek azonban egy része

már akk<»r hiányzott, midn a német teníjdomnak. a katliolikusok

javára líirté'iit \isszal<:lalása után — Kiizmits Péter kszegi

plébános, ngy a város küldöttjei között l()72-ik évi oetober 2-án

létre jíitt egyesség folytán — a templomhoz tartozó ékszerek a

tanáes részérl a pl(''li;iii(is kezeihez litadattak. Kzen mise ruha

•'•veiikint egyszer, szent Erzsébet napján nov. I!)-én használtatik.

A magyar temjilom épitése által ennek helyén és körületén

lev sírkert térfogata tetemesen megkissebl)edvén . s azonkivül a

lakóság szaporodí'i sz;im;i\al a halandóság ai;inya is növekedvén,

beállott egy terjedelmesebb sii'kertrl való gondoskodiis szüksége.

Vj czélból hagyományozta UnS-ban InklioHer (iáspár a város

akkori „.^'as i s p o t ;i I y a" mellett tal;il!;it('i azon l'ri|dr(''szt. mely a

mostani temetin' M'zet úttól balra, a sz. .binos ká|H)lnácska

átellenében fekszik, jelenleg lakliázakkal és keitekkel van lioritva:

iniU't ki'sblieil kiMiyelnii okoklMil a temet jelenlegi helyére teletelt

iil es 1717-ben közadaktizás utj.'in kfallal bekeritetell. .\ tenu'l-

nek elég tágas tephuna van. mely I74-lien ('•püll. Tkéje lliüO Irt.

A plébánia födíitt a kegyúri jogot a v;'iros nyaktu'olja. egyházi

ügyekben |mmIí;í- a szombathelyi püspöksi-g egyluiz liatt')Siigi teiMi-

let(diez tartozik. l<)77-ben eszközölt visszaállitásaktu' a kszegi

plt'bánia egi'sz \'as megyével a gyri egyház megyélie \(dl beke-

belezve, migm'm J 777-ben Mária Ten-zia kir;ily t-s \ I. I'ius piipa

közös nmgegyezt'se tölytiin atti'd e|szakilal\;in az újonnan alakitotl

') IvoiiMT Klóris. .Vii-liac'olüsiai értosit. 1809.
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szomlcitlielyi püs|ir)kséuliez Jii csatolva. A plébánia templom

tkéjét 4025 írt. és egy végrendoletileg- liagyományozott emeletes

ház képezi, azonkívül Gyri János volt i)lébános által egy iij

templom építésére hagyományozott alap. mely 52.635 írtra szapo-

rodott. A reíbrmatio meggyökerezése eltti idbl Kszeg plébá-

nosai k(»zíil csak kett kinyomozható :

1343. Hypolít.^j

1551. Álts Mihály.'"^)

A p 1 é b á n í a v í s s z a á 1 1 í t á s a u t á ii.^)

I(j71-I)en Pongrácz Ádám. 8zéchenyí György gyri püspök

segéd hdkésze néhány hétig.

H)71-tl egész lö75-ik Ivuzmits Péter, Gyr egyházmegyei

lelkész.

1()75. Kükkel .Miklós jezsuita, utánna más ismeretlen nev
rend társak.

1(588. Szily Gál)or jezsuita.

1(J8I). Szikszay Imre jezsuita.

lt)90-tl l()08-ig ismeretlen nev jezsuiták.

S z m 1) a l li e 1 y e g y h ;í z m egyei lelkésze k.^j

lö98— 1()!:)9. Tarródy János.

1699—1711. l'jváry Cíyörgy.

1 7 1 1—1 726. Vargyasy "^Endre.

1726—1740. Stefaics Mihály.

J 740— 1748. Horváth István.

1748-1766. Farkas Ciyörgy.

J 766— 1791. Szcs Antal.

1791—1808. Kovácsics Iguácz.

1808—1820. Yárady József.

1820—1849. Gyry János.

1849—1868. Griller Antal.

1868—1876. Major János.

A plébánia lak az egyházak visszafoglalása idejétl fogva

egész a r7-dik század véaéig a sz. .lakab egvház nvua-oti homlok-

ul Nagy Lajos királynak lo43-ik évben Szent-György napján Visegrádon

kelt okmánya (városi titkos levéltár) szerint.

-) Ostromot leiró kézirat (városi levéltárban ). I. Ferdinándnak 1.^.51-ben

a „König-' szll zálogba adása iránt kiadott okmánya (titkos levéltár).

^) Jezsuiták évkönyve.

*) T. Major János jelenlegi kszegi plébános szíves közleménye szerint.
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/;itiiiiak iitrlli.'iK'ln'ii lev '^O-ik s/,;iiini alatti lüizliaii \n|t . Imi a

r(ij:!,lalást uuijXiiV'y/AtU'}^ podig a/ ('\aii«i,('likiis lolki'ísz. s az iskolák

vajának cllitílyf'zvc Ezon házat 170()-ik ('-vi január 3()-án tüzvrsz

elliarin ászt váll . a község- eladta ós jiclyetto Jiada iiyih'iiy liázát

(i(l-ik szj'iin alatt 700 Irt. és 4 dli. ai-aiiyi>ii. |ilél»ánia liázuak iikíjí'-

vásárolta. mely azután ezen czi-lra a^xy századon át használtatott,

inifj;' nem a \ái'os 180*2-ik évi niártius iU-rn l'nni .lózsrlnck

2000 írton átenjicdte . niintli<ii;y in.ir k(''t ('Wcl cjnlih azaz iSOO-ik

('•\i octohíir í>-án Lada Anna kisasszony téreschh házát a jeiculeji'

használt pléhánia lakhelyiséget 4000 Irton ni('iiszi'r<'Zte.V)

K V a n ii' I i k u s h i t k n z s é <••
i ni a h á z a.

A kszi'fii áu'ostai hitvalhisu cvanuclikiisok német és niauyar

yyiilckozeteitl teniploinaik ÍOTI-Iilmi ('-s l()To-l)an elvétetvén, isteni

szolii,álatnk, mint országszerte, ngy itt is lie lön szüutetye. Az

lli(Sl-ik évi 2(5. t. ez. l'olytán \'asmegy(! jirotestansai vallás gyakor-

latukat Nemes-Csóhan kényszeritet\én tartani, a megye lÜlsu vidé-

kének magyar, néimit és vendajku lullicránusai ide sereglettek

lelki é|iiilésl)eii részesiilendök. hol a kszegi hitközségnek is iiieg-

\ala engedve, hogy ott temidomof építhessen s lelkészeket tarthasson.

Knnek követkcztéhcn NVnies-Csólian k(''t német és egy magyar-

vend lelkész szolgálata mellett lartiik az isienj tiszteletet egész

l7.S-5-ig. a mikor II. .lózsel' tiirelmi |»arancs;ira. a koráhld viszon-

tagságok alatt megsznt protestáns gyiilekeze'tek országszt-rte újra

vissza iillittat;inak. .V kszegi ágostai evanuclikusok továljl* euv

századiii'il . nem csnicin a \allás gyakorlatáhan valamik korlá-

tozva: hanem egyt'li nnis szoroiigatásokat is szenvedlek. A telihek

ki'iziitt ni(''g J7()!>-Immi. ha a csi evangélikus lelkész. Ii;innil\

ügvlien a Miros kíis/(ili(''i Titli'pte. kr)t(de/\e \(i|| magíit a város-

hirómil jelenteni, ki aziil;iii egy \iirosi hajdút remleUéii l'ölvigyázó

kiséretiil melh'je. ennek szigorú léliigyidt'te alatt idzhetett estig

a \;irosli;iii. I77^!-ik (''\i június |!)-én Aslioth .hinos nenies-csúi

evangélikus lelki'sznek eg(''szs(''ge helyreiillit;isa tekiiitett'hl a város-

l)ani tartózkodást 14 najtra a tamics oly léltt'tel mellett engedte

meg: ha ez magát ezen id alatt \ issza\ ttiiultan heki'seii \i>elendi.

Lassankí'iit a tiirídmelleiisi'gi szigort enyhéhlt reiidszaliályok til-

tották t'td. s már a következ é\i deczeiiilier 2o-;iii li(dytart('itan;iesi

paraiies tolvtiin nieghagvatott : hogy a protestáns lelkt'szek a váro«-li;i

akadiilytalauul heeresztessenek. \'(''gre l7Sl-ik t''\i deczeinlier ;!-;'in

') Városi levéltár ós je^yzköiij vek.
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a hclytíirió tanács egy iijabbi rendeletével megengedte a protestáns

lelkészeknek útlevél nélküli szabad utazliatást. A protestantismust

korlátozó bilincsek azonban legnagyobb részben csak 1783-ban

hullottak le, s ekkor a kszegi hitközség Ludwigh Sámuel és Stróbl

tulajdonosoktól egy tágas alkalmas tért megszerezvén, mostani

tekintélyes imaházát erre építette.

Kszeg ágostai hitvallású egyház községe a dunántúli egyház

kerület hatósági köréhez tartozik, és igazgatása a hazai törvények

alapján önkormányzati és képviseleti . melyet saját gyülekezeti

üléseiben egy — három évre választott világi felügyel elnöklete

mellett — gyakorol. Az egyliázi tanácstagok kíizgyülésileg válasz-

tatnak. A kszegi egyház, a kerület irányában, ennek egyházi

rendszere értelmében, mint egyházi hatóság esperességi jogokat

élvez, és magát a kerületi gyléseken saját küldöttje által képvi-

selteti , nem különben a superintendenssel is hivatalosan közvet-

lenül érintkezik. Népnevelési, oktatási ügyeit egy külön iskola-

szék kormányozza.

A Kszegen mükíHlött evangélikus lelkészek névsorát illetleg

sajnálattal kell íölemliteuem, miszerint azt minden kutatásom

daczára csak hézagosan közölhetem. A mennyire levéltári íöljegy-

zések, nyugták, levelezések nyomán kiiiuhatolható vala a magyar

és német hitgyülekezetek régibb lelkészeinek névjegyzéke a követ-

kez :

1570. Semley Simon.

1584—1593. Bathay István magyar.

1585. Heibner Simon német.

1592. Buschen Amand német.

1595. Hannenreuther Raphael német.

1597— 1599. Kszegliy Mihály magyar.

1602. Welther János német.

1H12. Hartlieb György német.

1614. Grünberger András német.

1625. Keyer (Fejér) János magyar.

1627. Dosner Kristóf német.

1634. Khern Ferdinánd német.

1642. Müller Mátyás német.

1646. Csukha Márton magyar.

1659—1662. Klesch Daniéi német.

1663—1665. Löher Kristóf német.

1665—1666. Gerner Mihály német.

1663—1665. Fistrovits Gergely magyar.
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l()fi6—1671. Fekete István ma<(yíir. A [lozsonyi törvény-

szi'k elöl Szi'isziionlni menekült. lioiiinH KiSl-Jjeii visszatértekor

rövid idei^' Oslfy-AsszenyCiiii lelkészkeilctt. innét nienekiilni kény-

s/ci íiJM'n. cltojiatnti. elöl)!) lii'csljc. ;i/tiiii l'ozsonylja bebörtönöz-

tél \ t-n. Kolloiiits M|i(')t k.nnarii cliiíik liiizditiisi'ira lO.SíJ-biin iiitt-t

Vi'illuztatta.M

Í(i(iS. I'iliriniici" Ki'i'cszti'iy m'-nict.

I<)7 1. (sirtncr .Mciiyliri'l Mí-niet.

A z á íi' (I s t !i i f \ a n a' r I i k ii s hit k ti z s é <í vallás <£ y a-

l< (• 1' I a 1 li n a k K ö s z r ^- (! n e s z k íi z i) I t It e s z íi n t e t é s e

II t ;i II . az itt (' Ili li i t k ti z s ('• g- II (' k . X (; ni e s - C s ó b a n

a lkai 111 a z o 1 1 é s l'e n t a r t o 1 1 leik é s z e i.-)

1701—1705. Fridrlius György Dániel. 170-ik évi (iecz.

S-áii a líákóczy hadak támadásakor golyó által elesett.^)

I70()—1710. Fermann GottíVied.

1710— 171>>. KasttMiliolz .láiics András.

171;}— 1715. Miisser Saiiiucl.

1715—1711). Terber H.-nrik.

171(5—1724. (iiescke Pál. Kredctilcu- Köszegliy, ennek lia

Mikli'is, atyj;inak clliali'iloZiisa ulaii. Xí-iiictlmiilia krdtözött, s 1745.

lii|i('sél»eii a theologiát tanulta. Xémetlion vele jeles költt nyert.

lvölt(!ményeit barátja (iiii-tiier I7()7-beu adta ki. A müveit, tndo-

nninyos. becsületes IVtIíu. kora iievezetesb Íróinak Hagedorunak.

Klojistocknak stb. barátságát birta. Kz ut('>bbi .. W i n go 1

1'"
kTilte-

ni(''iiyébeii neki emléket állított.')

1724—17:^8. ('less Laj(.s Frigyes.

1788—1741. JJitroir I'ál.

1741— 1744. Materiius KristóC Máitun.

1744— 1757. Ser|»ilius Henrik Tlieo|diil.

1757— 17()(). Klierling András.

17G0_]771. (iaiiiaiif Sámuel.

1771— 1772. Ilajn(n-zy Samiiel.

1772— 17.^8. Woliliiiiilli l"'erriicz Kándy.

178:}— 1784. AslKitll .lálios (n.tttVied.

•) Itk'viiiiiitkd/.i'i kcl/.liiiii'iiyciiicl l;is(l; SzázadDk. 1S7(>. ('vtolyaiii.

'-) Micliiiciis Izidor cVMii^clikiis Idki'sz szivcs közl(Mii('iiy<' után.

') .Magyar törtóiifliiii ciiili'kt'klicii. IJitti-r krónikája, "i";. k. V.'".'. lap

•) Klopst.nk odai. r,',i'>. •,'. k. ".•'*. lap.
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A kszegi ;i g o s t a i e \^ a n g" e 1 i k ii s li i t k íi l s é g vall á s

g y a k r 1 a t ií n a k v issza állit ú s a u t á ii K ö szegen
alkalmazott evangélikus lelkésze k.

17cS4— 1810. Kárász Ádám.
1783—1815. Artner Keresztek Honor

1810—1842. Schiieller Lajos.'

1815— 18()4. Michaelis Frigyes.

1842—1876. Sclmellor Vilmos.

1864—1874. Michaelis Izidor helyettes.

1874—1876. Michaelis Izidor.

Elnhhi idök))en rendesen egy német s egy magyar hitszónok

volt alkalmazva: a hitközség vallás gyakorlatának vissza álhtása

ntán pedig két német lelkész szolgálata mellett tartatott az isteni

szolgálat, a magyar ajknak szánníra külön lelkészi állomás inost

nincsen rendszeresítve, hanem (v>ek részére az elemi tanodák egyik

tanára, — ki egysz(>rsmind hittuddr — tartja a magyar hitszó-

noklatokat.

I z r a e lilák z s i n a g o g á
j
a.

Régihl) t(ir\('iiyeÍMk tilalmazván az izraelitáknak a városokban

való telepíUést. Kszegen a jelen század derekáig a zsidóság egy

két családra volt szorítva, s ezek minden tekintetben osztoztak

hitsorsosaiknak országszerte éreztetett nyomasztó helyzetében. Mily

szigornan ragaszkodott Kszeg a zsidókra vonatkozó hazai törvé-

nyeink határozatához, bizonyítja azon körüknény : hogy midn
1753-ik évi január 2-án a helytartó tanács a város kebelében

lakózó zsidók névjegyzékét fölterjesztetni kívánta, a városi hatóság

egyszeren azt válaszolta, hogy területén semminem izraelita sem

tartózkodik, de nem is tartózkodhatik : mert a város ket falai

k(»zé )je nem Ibgadja. A szigorii nézetek azonban ugy látszik egy

id mnlva enyhültek, njiután a múlt század utolsó tizedében, né-

hány izraelitának, köztük Schey Izraelnek és 8pitzernek a letele-

})ülésre engedelmet adtának. 180l-ik évi septeraber 1-én azonban

már a község panaszt emelt a miatt, hogy a zsidók nagyon elsza-

porodnak, ingatlan birtokot szereznek, s a keresztényeket keresetük-

ben megkárosítják. Minek folytán a közgylés a fentálló törvényekre

támoszkodva elhatározta, hogy a zsidónak jövendben a város

területén birtokot szerezni tilalmas. Eldjl kifolyólag egy lakház-

nak vételét — melyet Schey maga neve alatt egy lackenbachi

zsidó számára vásárolt — megsemmisítette azon okból : mert a

vev zsidó volt. Lassanként a zsidóság a városban meggyarapodott.
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különösön a íorradaloin utáni i'-vckbcn tölih fsalád tflopodctt lo.

JcIf'iilcLi- ;iz itt lak('i/.('» /,si(|(')k száma 177 föro ini'iiv.

A/, izraelita k(izs(''n- Itiizüalnnival. ii^v Sdicy Fiilöp adako/á-

s;t\al (liszcs zsinajioua ('piilt. iiiclyct 18()()-ik óvl)on ünnoiK'lycsfn

nicüii \ií<itlak.

V á r.

A köszcui alvárl — a m'-nn-tujvári ui't'tlukiiak kíizcl cfi-v

százados liirtokhisa után — a l4-(lik sziizail harmadik tizeilrhen

királyaiidv tiilajdoiiálian tahiljnk. kik a vár <">riz('tt''n'. védelmére

saját várnauy^yaik által ügyeltek. Zsiuniond kir;'ily Ji>!),2-I»en az

ahárt a vái"<iss;il együtt <iara .Mikli'isníik és li\(''r(''iii'k .lánu^nak

adonn'inyozta.' ) I. l'lászló király 1441-ljeii J*alúczy Simon l'»")|()vász-

nn'stoiének és (iutliy Oi'száüh Mihály t'ökincstárnokáiiak adta.-)

1446-tól í'oész 148:í-ik éviii' kevés meji'szakaszt ássál Fridrik esiiszár

liii-tokálta volt.-') Kz utólihi i'v vé<j;-(''n Miityás királyunk \issza-

hóditotta.'M de csak rfivid idei"' maradhatott az orszáu' tulajdona,

minthogy hali'ila ut;iii .Miksa császár T's II. Ihiszló versenytársak

között uraludtt viszályidv kíivetkeztéhen 1491-ik t'-vi novembor 7-én

Pozsonyi >an létre líitt (><iycsség' Köszcgvárt és várost Miksa császár

hirtokáha juttatta, s önnél íouva osztrákhonhoz csatoltatott. ^')

K sajnos ooyos.séget követ évhen a császár a várt és várost

Stottonliord Pruoschonk Zsiüinond és Honrik tostvereknok oniiodto

át élothosziuiani hirtokuL") I. I<'erdiinuid király, mint Uí-met császár

.lurisich Miklós várnagyának adta ir):iíl-l)eii záh)gkéii|M'n.") mignem

1587-lien hadi érdemei jutahn;iul a várt minden tartozékaival

együtt a hadi és politikai erí-nyeklieii egyaránt jides térliuiiak és

maradékainak adouiiiiiyozta.'') .Iurisi(di egyenes (i|-(ik(>s mdkül

haláU)Zván (d. utánna \\Cispriaídi .li'inos. ezut;iii ennek ismeretlen

nev veje — valószinüleg Teulel Kristóf — ismét iljaldt .lurisicdi

.Miklós és János testvérek. eztd< iiiag\a szakadtaival de\('cseri

Clioroii .liiiios li;ir(') s utí'dili ennek le;iiiya Margit lerjezett NVitlasdy

*) Zsigiiioml kir.'ilyiiiik l:{'.l-.>-ik i-vi .Iciv.. S-:iii ki'it niffriTsilö okiiiioiya.

Hiiilííi k. kaiiiiirai Icvrltár lasc j.'il'i. Nro ,'(;.

-) Városi titkos l('V(''ltár.

") Tt'lcky. lliiiiyatliak kora. 4S1. 4S-2. lap. Vaiosi titkos Icvóltar.

*) llorv:'itii Mihály •,'-ik k. .'.ÍM. la|,. Szalay :iik k. :lll. la)..

•') Szalay. 87!l.

") Finilialirr KriiiVt's 1;!1. 1 ;'.,', lap. Cs. os/.tráklia/.i t-s állami li'Vt-ltár után.

') Városi lilk.)s Icv.'llár.

") l\ o.
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Kristóíhé, végre pedig a Széchy grófok valának a vár zálogbirtokosai. ^)

Az elszúiiilúltaknak, iigy a Széchy családnak zálogbirtoklása alatt

egész 1049-ikig, inidoii a vár, a vái'ossal hazánkhoz visszakapcsol-

tatott, s egyszersniiiKl az utóbbi a sz. k. városok sorába emeltetett,

mindkett alsó Osztráiilion tartozmáuyaikéiit tekintetett, s euuél

fogva mindennem ügyeik a német törvények szerint a bécsi k.

kamara által intéztettek el. III. Ferdinánd a várt tartozékaival

együtt l()50-ben a 80 éves háborn))an tanusitott érdemeiért Széchy

Dénes grófnak adományozta. A Szécliyek fin ágának kihaltával.

Széchy Juliana — férjezett Kéry Ferenczné, — Margit — férjezett

kissennyei Sennyei Ferenczné — és Mária örökösödtek Köszegvár

és uradaliná))an. Az örökösöktl 1695-ben Eszterházy Pál herczeg

a tulajdont örökjoggal megszerezvén,^) jelenleg a vár tartozmányaival

egyetemben a berezegi család hitbizományi javaihoz tartozik.

Kutb)rrás:iink kíivetkez kszegi várnagyokról tesznek

említést.

1276. Bnllo.^)

1310. Miklós mester.'^)

1328. Desen.-O

1331. János, másként András.")

1336. Tihauce gróf')

1346. Mihály, másként Leschenö.**)

1374. Frank konya bán íia.^J

1385. Frank mester, i*')

1387. Heron de Jaclni.'^)

1395. Péten Tamás, i-)

1404. Vathy László. >=*)

1455. Peruichaten Krabatdsdorf '*)

^) Városi titkos levéltár.

2) U. 0.

3) Fejér. VII. 5. 424.

*) Fejér. VIII. 1. 391. Városi titkos levéltár.

") Fejér. VIII. 7. 209.

«) Fejér. VIII. 3. 524. 525.

') Fejér. VIII. 4 209.

«) Fejér. I. 1. 453.

^) Városi titkos levéltár.

*") Városi titkos levéltár.

") Fejér. X. 1. 389.

^-) Szopori Nagy Imre gyiijteuiénye. F. k. 97. lap.

"') Városi titkos levéltár.

'*) Heveuesi LIII. 84. h\K Nagy Imre gyjteményében
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1484. Botyanyi Boldizsár. M
I4í)(). Tclioriackhy Albert.^)

l')\\. Maraxi Péter.^j

]')2U. .Iiirisicli Miklós.'*)

A \!Ír ciiiflctcs li(»s/,sy,as négyszög épiih'tet képez, melynek

éjszak-kcit'ti . ('s kclct-di'-li sai'kain majias néuvszíiglctcs toniytik

eniclkcdiii'k. A iK-inctiiJNári ^ról'ok által a liJ-dik s/.ázadhan épült

eredeti vár. — a iiajdaiikor liillM»i-<iásai. a t(ir('tk (istroiii nimliolásai.

az id viszontagságai ;iltal sokat szenvedvén, — csekély részijén

kijavitatott. nagyold) részlien pedig lebontatván, alapíálaira a mos-

tani várt építették, niidy az idk folyamában sokszerü átalakulásokon

iiiciit által. \vi\ a városi levéltárban találtató szemle szerint .

melyet I8()-ban cs. biztosok. Kszegváros tanáesa és szakeml)erek

vegyesen t(dyesitett(>k. összesen a vái'ban 15 tágas szoba, egy nagy

étterem és i^i^y más nagy terem. 14 lakkamra, tágas pinezék.

mailtárok é's ist;ill('»k valáiiak. A várnak mind a négy sarkán

tekiiit(''lves tornyok állottak. A k(det-déli sarkon lév tornyon óra

volt. .leleideiii külalakját nagy ívszben az 1777-ik évi június 9-én

történt elliannasztása ut;'in nyerte. Kredeti . vagy régibb kori

állap(»liibaii a vár mindejiyik saikán gondiídyü tornyokkal volt

ellátva, nndyekiiek ketteje a \ár dél-keleti és dél-nyugoti szögletén

csonka állapotban most is látható. Hajdaukori falainak egyes

maradványai szinte lölismerhetk. nyugoti falazatán, mely jóval

magasabb \olt. egykor erkélyek valának alkalmazva, melyeknek

talpkövei most is szendélhetk. A belváros udvarára szolgáló.

iiyu<:-otiiak tekint Iái párkányzata. i"ománkori tögtagozat utánzásra

mntal. .\ \iirk:ip(iliia (Mlonszerü szerkezete, az udvarra iiyiló terje-

delmes s/.t'p pinczt'k ligyelmet érdemelnek. A lielváros ka|iuj:iiiak

balszárnyán tíirök b'ipalkó van ((ilszegezve . ettl pedig lialra a

kapun bídül c^^y ódon vasajtó nyilik. mely ft'díUt nagy csont darab

— liaii voniiinyilag óriás bibcsont — \an fid Inggeszt ve. a tíirítk

liadser<'get kisér tevék egyikének liulla része, vagy pedig a mi

méü' elfo^adliatóbb. azon tevék csont maradványa Udiet. melyeket

Clioion .Margit íizvegy Nádasdy Ki-ist(d'ni'' a 17-dik s/.;izad elején

ks/egi Níirkertji'ben lipolt s szei'ecsen foglyai iiltal riztetett.-')

') Viirosi titkos Icv.'itár. Nagv Iv-m. I, k. ".i.T.t l;ii..

-) KinilüiliiT Frifivcs. !(*.• lap.

=') Városi titkos l.'v.'ltár.

••) r. o.

') CJitn-oii .Mariíitiiak tolyamoiivmiya Mátyás ns/trák l"öliorczt>f:ln'/,, iin'ly-

liiii |iaiias/.ki)ilik. Iio^ry a kszcfíi [lojiíárok ^^yi'riiickciiu'k t-scli'-djcit l'aiilalmaz-

/.ak. iiaioiii törtik lo^lyát iialálra vertek, ejiv s/.ereesoiijét |.'eilig. ki a varkerllien

tevéit öri/.te. efiy ks/.es^i s/.lirimives fejszével iiiegsoliesitotte. Városi levéltár.

8
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S z ti n t b e 11 d e k i e k s / é k li á z a é s g y ni n a s i u iii a.

Sz. Jakab (?gTliázzaI közvetleuül összekötött egykori jezsuita,

most sz. Benedek rendiek székháza, ugy gyiiiiiasiiuna. mint másutt

már érintettük. Kollonits lA\)ó{ kamara elnök, de í("tképi)en Széelienyi

(íyörgy gyri iiiispök. k(''söl)b kalocsai éi'sek liuzgóságiinak kíiszönik

fíiiállitásukat.

A jezsuita atvák letclciiiijésük után rövid id midva J(>7-ben

a széldiáz és gymnasium építkezését megkezdették, és öt év alatt

be is fejezték. A két emeletes székház homlokfalával uyugotnak

tekint, mig a vele szoros ((sszeköttetésben álló ei>:y emeletit gym-
nasium annak észak-keleti sarkát képezi, s fíilnyuló magas diszes

homlokzatával délnek néz. A székház, nemkülönben a gymnasium

a jezsuiták építkezési modorában, vagyis a liaroípie styl szellemében

van emelve. A gymnasium hat tágas, magas és világos tan-

teremmel bir. melyeknek ablakai keletre nyilnak. s a mostani négy

tanosztíily számára megtelel kényelmes helyiséget nyújt. Az
els és második osztály földszint . a harmadik és negyedik

jiedig az els emeletben vagyon elhelyezve, hol a legtágasabb

terem — melyet az eltt a hatodik, vagy költészeti osztály foglalt

el. s magas szekrényben álló oltár diszitett — jelenleg rajztanoda

helyiségül hesználtatik. a harmadik osztály egykori helyisége ftild-

szint tornászati teremmé alakitatott át.

A volt hatodik osztály ajtaja fölött a falban Niczky Kristól

gróf dombormv mellszobra van beeresztve ezen fölirattal: „C.

(
" h r i s t f r o. X i t z k i. ,J . r d. S. S t e p h. (

' o m ni e n d. S. C.

K. Et. A. M. J. St. Cous. Coin. Teines. 8u|)remo. Prov.

.laur. Et. (^.-Eeel. Stud. Praesidi.

S u m. .1 u d i e u m. 1 n. Or d. R e d a e t i s. S e n t. C o ni p o s i t o.

.T a z ige. S (• I a v o n i a. P o n t e. E t. A g g e r e. Pere n n i. A d.

E s z e k. Hu n g. J u n e t a. Pro v. T e m e s. P a t r i a e. R e s t i t u t a.

Siipr. Scientiar. Se de. In. Regiam. Rudensem. Traus-
lata. P]pisco]io. E t. Collég. S a e e r d. E c e 1. C h a n a d.

A e d i b u s. \ u m. A e r e. A u c t i s.

Coel. Pillér. E. Sehol. Piis. A I). Inst aurát is. Lit-

teris. .1. Gymnas. H. R. Direct. Ordin. S u i. Xomine. H.

M. (ír. P. OíoIoCCLXXX.

A gymnasium épületének a városház terére néz homlokzata

földszin jobbra és balra egy egy ajtóval van ellátva, melyeknek

esak egyike a balfell lév szolgál bejárásul, a másik pedig vak-

ajtó. A bejárásul szolgáló ajtó íVtIött : ...luventuti patriae". a
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másik viikajtó fölött folytatólag: „et bon is artiltus" fölirat áll.

Mindegyik ajtó fölött az oinelcthon egy egy ablak, ezek között

csinos ci'ki'ly \aii alkalmazva, nidv f(»lr»tt a falban Mária Terézia

király (lniiibdi-iiiiu íi mcllszobi-a koszoi'iiltaii alatta ezen fölirattal:

.M. Tlicrrsiac. A. 1'. F. I ii s t a ii ra t i s. A |i ii d. L i t.

C. C. \l. \{. SHh.I. Piar. l'J jlH'CLXXX.

Az összes lionilokzat egy falat képez, melynek kíizejie két

oldaláiiiil maiia^liaii kinyúlik, e két oldalon a ké-t ablak fíiiött a

fal sz('gély(''ii I. I'^erciicz és II. József, a k(ize|H''n píjdig — .Mái'ia

Terézia emiitett doiiibormíive fölött — I. Hiidolf köböl faragott

mellszobrai iillaiiak.

A gyniiiasiiini museumában — mely a székliáz második

emeletében vagyon ellielyezve — egy római tégla, egy viz\('zetö

cs fekete agyagliól a szent \'id liegyi római vizvezetékböl, néhány

csontilarab valamely nagyobb gerinczes állat hnllájából. meglehets

madárgyiijtemény. ásvány, jtliysikai eszközök és egyéb tanszerek

Iára találtatik. Kzeken ki\nl. mintegy 2000 darai)ra men. ré.szint

római, magyar, részint egyéb nemzetek érmeinek eredeti, ngy

ntánzott példánya, továbbá egy barna csikós török korsó. — mely

állitólag -lo é\ eltt az ó-háznál (ó-vár) leietett, — római üveg és

cseiép hinipa. ei^y ódonszeiai kulcs .. l<'ra n kó-Burgair'-ból. régi

vas sarkanlyii Zalamegye llencse helységél)öl. egy |)ár barliarkori

liroiizdaiab t i. egy liiles tokos kelt szekereze és egy meggörbilett

vésii ri/lelik.

T a n á c s h á z.

A község tanácslniza a \áros legrégibb s legnevezetesb épit-

ményei egyikének tekinthet. Keletk(>zési idejének semmi biztos

nyomára sem akadhatunk ugyan, de hihetjük, hogy már a l-dik

század diM'ekán. vagy már (döljb is emeltettek ogygyoí!. tálai:

nagyobb belterjedcdmét. külalakjiit. mostani homlokzatának magas-

ságát pedig biz(uiyosan késbbi kornak, talán az 17lO-ik vvi

octol)er hó :2!)-en pusztító tzvész utáni (''pitkezésnek kttsz()ni. A

fiddszini helyiségek é[)itési alakja, (xlon ludlozatai. nem különben

az épület északi oldalfalazatának a 4-dik s/.iimu Mesko-léle ház

kapiiszinébe nyiló csinos g('itlial»lakja. aziui télle\ést igazolják.

ImiiT a tanácslniz fiildszini része, a \ái"os emelkeilt-st-nek i-t'gilib

idszakából származik; mikor a keletre néz alsó htdyiségel —
melyiu'k fele részét most a pénztári hisatal képezi •— valétszimlloü-

tanácskozási leremid lia.szn;ilt;ik. .\zon rt'szt, mely a pt'-nzlári

lii\atalt.d falazat által \an el\álaszt\a. I(i:í(i-b;in liolt(t/.attal láttiik e!.
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164í>-bea pedig a talajzatot eltávolitván. az alatta lév piuczével

egyesitették . lioünét a mostani pénztári hel\áségbe — hol a

város borai mérettek ki — közvetlen összeköttetést eszközöltek.

Az els emeletben jelenleg használt tanácstermet boltíves

diszes menyezet borítja, oldalfalain pedig I. Lipót és III. Károly

életnagyságú, — II. József császár, JMária Terézia, I. Ferencz,

V. Ferdinánd és Ferencz József királyok olajfestményü mellképeí.

Deák Ferencz, Battyányi Lajos knyomatu arczképei, egyéb kisebb

alkalmi képekkel függenek. A terem falára van még illesztve, egy

múlt század))eli olajfestmény, mely Kszeg várost akkori állapotá-

ban ábrázolja. A kép származásának okát a lajta Ie\ ezen

felirat ismerteti

:

SaCrae Vlrglnl RötensI, sanCtís WenDeLTno,

aC LeonarDo PeCorIs LVe PerICLItans Yrbs

GInsIa VoVet.

A tanácsterem szilárd alkotású asztalán — melyet 1765-ben

Fournier János ajándékozott — fából készült feszület áll. talap-

zatán következ felirattal

:

lesV ChrIstI sít Vnlo praetorio

Ginsiensi CrVX DoMInl nostrl.

A tanácsház éjiületének keletre dl homlokzata öt széles és

magas ablakával a belváros fterére tekint, ablakai között dombor

vakolat körök vannak alkalmazva, melyeknek két elseje üres, har-

madikában Magyarország, negyedikében a császári ház. ötödikében

pedig Kszeg város czimerei 1712-tl fogva, de többször meg-

ujjitva díszlenek.

L e V é 1 t á r.

A tanácsház nyugoti szárnyában riztetik a városi levéltár.

— mely a történelmi, községi és magánügyi okmányoknak igen

becses gyjteményét tartalmazza, s minden esetre hazai városaink

nevezetesb levéltárai közé tartozik. Els alapítását a város betele-

pítésének azon idejére, vezethetjük vissza, midn Bobért Károly

1328-ban, s utánna több királyaink a letelepült jövevényeket kivált-

ságokkal, fontos szabadalom levelekkel megajándékozván, ezeknek

rizetérl és fentartásáról kellé gondoskodni. Hol volt kezdetben,

a még akkor csekély számú okmányokkal, ügyiratokkal bíró levéltár

helyisége? lehetetlen kitüntetni, mert ezt csak akkor lehetnénk

képesek megjelölni, ha a tanácsház épülésének, berendezésének

idejét adatok nyomán biztosan raeghatározhatnók. Elfogadva azon
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rüntf'ltlii iir'/,]M)iitnt : iiiis/.cririf ;i taiiácslii'iz ('[lilésóiiek els idcjt'ljéii

taiiMcskozási tcrciiiiil ;i l'üldszinti li('lyis('';ret használták: akkor alig

logiuik hibázni, ha a l('V(''ltár si iif'lyi.s(''f^iil — azon szilárd holt-

ives földszinti kis kamarát Jídöljük. — niel.v ablakával nyugotnak

az udvarra tekint, s még néhány évekktd ezeltt az árvaszéki

számadónak lii\aíalszoljája volt.

Századok folyamában gyakran piisztitó tüzv(''szek. nem kíilíinl^en

kényelmi igények folytán a tanácsház épülete is lényeges kiigazí-

tásokat, átalakításokat szíikségelvén. a lakóságnak emelkedése pedig

az ügyiratok tetemesb szaporodását vonván maga után. igen termé-

szetes, hogy a levéltár szk helyiségét mással, nagyobbal cserélték

föl. A hagyomány és él tanuk bizonyításai által annyit tudunk,

hogy a jelen század elején a leM'ltár azon szoltában volt rizve,

a mely jelenleg a vái'osi rendrkapitány irodája. Jv/eii helyiség

czélszerüetleiiségét a község tajtasztalván. lS::ií)-ik óvi deczember

!)-én tartott közgylésében elhatározta, hogy a levéltári irományok

a község, vagy is kültanács tanácskozási termébe helyeztessenek

el. az eddigi levéltári helyiség jiedig procuratoriavá változtassék át:

a kültanács számára ellenben jöv tanácskozási teremül, a tanács

ház hátsó épületében lev egyik szoba. — hol a városi harangozó

lakott — jelöltetett ki. Ezen tervezett áthelyezést, ismeretlen

okoknál fogva azonban nem foganasitották . s csak a 48-dik forra-

dahtm lezajlása után . midn az alkotmányos közegek mkö-
dése beszüntetett, vándorolt a levéltár a község vagy kültanács

által eddig használt tágasi). kényelmesb tereml)e. hol azon idtl

lógva a jelen pillanatig a városi fjegyz ügyidete alatt riztetik.

Jelen helyisége a levéltárnak egy a város tanácstermének nyuüctra

nyiló ajtaJ!Í\al szemközt lev. vasajtóval elzárt, vasaltlaktábhikkal

és rácsokkal védett elég világoságot nyujti*. délnek néz három

ablakú, hosszúkás négyszög száraz szobából áll. mely tzvész és

Itetörés ellen kell biztonságot szolgáltat. Itt riztetik az úgynevezett

„titkos levéltár' is. egy négyes zárral elcsukható és 17íS4-l>en

készült vas szekrénylx'n. mely ismét egy nnís vörös réz szekrényt

foglal magában. \ küls vasszekrény iK'gy kulcsa k<')zl egyike a

pcdgármesteriK'l. Iiiirom pedig klíui egy egy tanacsnokn;il van

leté\('. s csak (\ayüttes jelenli''t<">klien z;ii-|iató UA. a törtc'netbuvár

haszni'ilaliira aznnbiiii iiiÍMilenkor a legszivfsb (d/t'-keiiységgel

frdnyitlatik. Kzeii vass/.ekrény vagy titk(»s levéltár tartalmát a

város leglntosaltb szabailalom levelei, okmányai s Kszeg v;iros lö:>-2-i

török ostromának egyiiltjíi kezii'ata kt'pezi. A titkos levéltár ok-

mányait szopoii Nagy Imre. volt ker. tiildai. ke-^ölll» legtlil> lt'>r-
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vényszéki ülnök számról számra kivonta, rendezte és csomagolta.

A szabadalomleveleknek és egyéb okmányoknak nagyobb része a

város adó, borkereskedés szabadságára, vánimonteségére vonatkozik.

s 178. számmal 10. csomagban vannak öszekötve. Ezek között a

legfontosabb a kiváltság levelek 1336. 1426. 1448. 1478. 1483.

1484. 1527. 1532. 1533. 1535 1546 1598. 1600. 1609. 1623. 1647.

és 1648-ról valók, mely utóbbi évekljen Kszeg hazánkhoz visza-

csatoltatott és 1649-ben a szabad királyi városok sorába emeltetvén,

mint illyen törvénybe iktatatott. Továbbá 1691. 1765. 1785 stij.

szóllók, mely okmányok részint a város régi szabadalmainak meg-

ersítését, részint ujabbak adományozását tartalmazzák.

A szekrényben ezeken kiviil egy bronzsarló, egyike azoknak,

melyek a város mögött emelked hegygerinczen kfejtés alkalmá-

val egy szirtüregben lelettek. továl)bá a város pecsétnyomói kü-

lönböz idszakiból, több emlékérem, és egy a kulcsos városok

jelvényéül szolgáló nagy kulcs — riztetnek. A titkos levéltár

tartalmán kivül fülkés nyilt faszekrényben láthatók a város tauács.

és község üléseinek 1573-ik évtl kezdett, egész 1649-ik évi april hó

9-ik napjáig, mint Kszegnek hazánkhoz lett viszakel)lezése idejéig

német nyelven, ezentúl pedig egész jelenkorunkig — II. József

uralkodása, és a Bach korszak évei kivételével — magyar nyelven

szerkesztett jegyzkönyvei, a régiebbek részben ódonszerü ékitmé-

nyü, arany lombozatú bekötésekben. Ezen a város községi életét,

viszontagságait rajzoló, helyenkint az események benyomásai alatt

szerkesztett jegyzkönyvek inellett nagy menyiségben találhatók a

város törvénykezésére, adóügyére, számadásaira, egyes családok birtok

és jogi viszonyaira vonatkozó iratok ; egy terjedelmes boszorkány

per a múlt század derekáról részletes tanú vallomásokkal, s egy

szll könyv, melyben 1740-tl kezdve egész napjainkig, évrl évre

a szent György napján mutatkozott szllhajtás lerajzolva s az évi

bortermés följegyezve van. Továbbá a jurisichek, széchyek, Kszeg

vára egyéb birtokosainak bormérési joga érdemében váltott levele-

zései, ugy más kiselib nagyobb érdem iratok, melyek a város

szellemi, erkölcsi fejldéséhez, a vallásfelekezetek egymás iránti

viszonyaihoz, a divatozó szokásokhoz , a községi és társas élet

különbféle fokozataihoz , az ipar és kereskedelem jelenségeihez, az

elítélet és babona kinövéseihez nem egy becses adalékot szolgál-

tatnak. Ezeknek tetemes része a szoba közepén álló, s egykor a

kültanács által használt nagy asztalon vannak elhelyezve.

A levéltár ajtajának átellenél)en és közeléljen lév ódon

almáriomban. s az ablak melletti szekrénvbeu összecsomagolt
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}illaiMill)iiii iiiíihIcii liirfiv i'-s idöi-i'inl Ií;4VcIiiiiIm' M-Iclt.' in-lkíil \;tiiii;ik

vcjivcs t;íi-j:vii levelek, reiideletr'k ellielyezve. k<>/tiik : Zriiivi (iyíir^ry

vé^r(!ii(lelet('iiek l<iá(i-ik é\i (leczember 14-éii kelt íojialiiiazványa.

Kszteiliiizy Mikli'is inldor. Szt^clieiiyi (iyör<iT érsek. Nádtisdy Taiii;í>>.

Pál ('-s Ferenc/,. Kolloiiits Li)M'»t. Lijtpay íiy()r<iy. Batthyányi íJol-

(lizsi'tr. Tliiírzú (iyíiriiy. Zrínyi Péter ('-s niás(»k levelezései: le<:l)-

velihcn azohlian l*ák('ic/,y Kereiiez iiiozLialinálnil ered liadi |iaran-

csok. nyilt é.s niaiíi'in levelek, kiilonítsi'n Kisfaludy <iyürg:y. Eszter-

liázy Antal é.s l);iniel. HollorjtoMt János íliadi hiztos. Andrásy

István. (Jli(.'rnel (íálior. Csáky .MiJiály. líezerédy Jnire. s töljlj más

nagyohlj és kisel)b szereplk t()llál)ül . melyek a nemzeti moz«;alom

dunántidi eseményeire tájékozó vilá^itá.st derítenek: s még- sokkal

je|ont(''kenyel»b anyag" zsákmányl)an részesüllietne itt a tíirténetlnivár.

Iia a li;ilM»rg('»s idk okítzta za\ai'(ik. iiiiv az I7|(>-ik t''\ i augusztus

In') ll-t'n diili<ing tzvész — mely a tauácslnizat elliainvasztotta —
a levéltár számos becses ii-atait megueni semmisitett('k \(dna. Sze-

rencse, hogy ez alkalniiinial Ki'ugdvics .Mihály jegyz, a lev('-lt;'ir

megmentéseié sietett . s vg\ hajdú segélyével a már-mái' idliara-

pódzott lángokat elljtván. a nagyoltb veszélyt elháríthatta.

A levéltár közlíttt irott tiirgyai?) kivül. m-mely érdekes régiségi

eriíklyéket is tartahnaz. Itt riztetik .lurisicli .Mikh'tsnak a títnik

ostrom alatt lia>-znált . most már nu'glehetsen szétrongyolt zász-

lója : i"j:\ niiis h)44-ik lAbl
i('»

karlian lév lobogó, mely alatt

Kszteiházy Mikli'is Uiidor Nczénylete alatt a kszegiek Rákóczy

(lytirgy hadai ellen valának kiindulandók : ii^xy a város siínczárká-

ban talált kurucz grán;itos síiveg rézlemeze, undyeii IMki'iczy

l''eienc/, czimerc és a ..|»ro glória et patria" kiirirat szi'p mun-

kiilian látható: egy késsel l'ídszerelt tr. melyd a hagyiunány

közlése szerint llermann kszegi várnagy — ki a {örök ostrom

alatt a várt és várost áliiokid az ellen ke/.i're akarta j<its/aiii —
nienekiilé's kíizben a város lóls erdejélien . az emlékére eliie\ezelt

..llermann" hegyi lórrásnál elevenen megnyuzatott'l: egy l47H-ik

évi kiadású miniatré lestményekkíd diszitett csinos biblia: az

egyenruhás polgárságnak 1800-ik ('-vi és egy lS47-lien lidszentidt

zászlója: egy liohi'r pallos, egyik oldaKiii kerék, a másikiin lútóla

bélyeggel, melyet a \;'iros az H)()2-ik i''\i janu;ir h»'> 2S-án elhalt

Kiliany \iirosi IndnT ozxcuyétl \ás;irolt wn'is: végre (."^y tollal

'l HöniiaiMi (s iii'iii lli'iiii.oiii I Miliály kszegi Viiniiifiy . clölili Mocskity..

iiti')lili Hcflcii liivc. i(r,'l-ik f\i iiiiijiis •.il-i'-ii ("olalto i-s. liinlpiOiiin-siiok k;iti>iiái

által véficztctt'tt ki. l,;i-il : A vasmegyei réjrészeti egylet lS7ti-ik cvi jeleiitésé-

l'en. erre voiiatko/.ú kö/.leiiiéiiveiuet.
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rajzolt kép, mely Lipót király fejével a ,.psalini jioeiiiteutialest-'

ábrázolja. A m készitje Püehler Jáuos linczi lakos, ki

Kszegen lakozó rokonainak látogatása alkalmával ajándékozta ezt

a városnak.^)

A városi levéltárt föLsóblj rendelet folytán 1789-ben Dallos

üyörgy. kerületi táblai gyakornok részben rendezte, IBáO-ban

pedig Pernlioftér János válalta magára ennek szabályozá.sát. de

csekély sikerrel ; késbb a levéltárnak jelen helyiségbe lett átszálli-

tásakor mások is foglalkoztak hason föladattal, de az iratoknak

hiányos, czélszerüetlen beo.sztása. .szám és kornélküli szabálytalan

elhelyezése, s általános rendetlen állapotja. a rendezknek nem
csak avatatlanságát , de hanyagságát is tanusitja, és a mi kevés

rend a levéltárban van, azt kétségtelenül a közelebbi kezelésnek

kell tulajdonitanunk, rendesebb beosztását, pontos lajstromozását

pedig jöv intézkedésektl reménylhetjük , de meg is várhatjuk:

mert a megelzött nemzedékek a levéltárral oly becses örökséget

hagytak reánk, mely bizonyosan megérdemli, hogy ennek nagy-

számú . jelentékeny érték történelmi kincsei éber figyelemmel

riztessenek, mentül elbb szakavatott egyén által szabályszerüleg

rendeztessenek, hogy a történet búvár tanulmányozására, a tudo-

mány javára jövben kényelmesebben, biztosabl)an fölhasználható

adat kutforrásul szolgálhasson.

Á r V a h á z.

Az épület nyugoti oldala — a mint lollebb emiitettük — a

nemes czélra megvásárolt „arany korona" vendégl falaira épi-

tetett. Éjszaki, ugy keleti homlokfala a belvárost övedzett, s a

város tulajdonához tartozott bástya körfalára ln emelve. A számos,

elég tágas szobákból álló emeletes épület legkisebl) építészeti

érdeket sem kelt. A íoldszini ebédl terem falán Adelfy

Antal kerületi táblai elnök és Kelcz Imre egykori jezsuita, kési )b

gyri kanonok, az árvaház falapitóinak olajfestményü arezképei

függenek. Az épület keleti homlokzatán lév császári sas. József

császár idejébl származik, a mikor az árvaházat a kerületi tábla

használván hivatalos helyiségéül, az mint a cs. hivatal jelvénye

oda alkalmaztatott. 1848-ban lelkesült ifjak a sast eltávolították,

csupán az ország czimerét hagyván meg. Az ostrom állapot kez-

detekor azonban a sas régi helyére ismét visszatétetett.

*) Városi levéltár mellékironiányai.
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N (' m 7, ("ti t ;i II (I (1 ii.

A liitiijilús eltL'ijedt'.sc után a iia^Vdldt n'-s/Jjcii jirutestaiis

város clriiii tiinodájíi ogvsz lOTíi-ig- a szent Jakab egyliá/ átellc-

nél>oii 1(''\(") lelkész laknak {'Zi)-ik szám alalti liáz) íöMszini lielyi-

ségeilicn volt. .Mintán az (igvliázak a katli(ilikn>(ik Itirtokálj a jutot-

tak, a protestáns lelkészek emlitett lakháza a katliolikiis )i|(''l)ános-

nak n'udrlicti'tt lakiis;iiil. A léiitrlilii r\ ajiril Ih'i IT-i'ii ( lliilli'invi

(ijTirgT cs. Iiiztos nii\uliagViis;'ii-a a katliolikus tanoda czt'dji'ira

eseitei SzaJjó .láiios liázát ( Kliegl-léle ház. 47-ik szám alatt) a

község niegviisárolván és cmeleti'e épitvén. egész J84J-ig itt része-

sült a zsenge iljuság oktatáslnin. Miiithogv ki'iiyídmetlen szk

volta miatt e ház a legszerényebb igényeket sem vala képes

kitílégitoni. mulaszthatlaunak ismerte a község a uéijneveh''s ezél-

jainak meglelelbb helyiségrl gondoskodni. Kunéi fogva a váro.s

költségén Handler József helybeli építmester vezetése mellett

jött létre az idézett évben a mostani elemi tanoda egyszer bár.

de elég kényelmes é|)íilete.

Honvéd I a k t a 11 y a.

Kpitése szinte a város költségén l87:^-ik éviien lögaiiasitalváii. a

kíivetkezö éviben egy honvéd huszár század s a 78-dik számú

gyalog honvéd zászlóalj használatára átadatott.

A város területén található nagyobb épületek közt megeiiili-

tendk még az egykori posztógyárból átalakított ,.gzmaíom" két

emeletü épülete, melyet tulajdonosának bukása után egy magán

részvény-társulat .'iO.SOO Irton megszerezvén. I87(j-lian az itt ta-

nyi'izó ktizös hadseregbeli lo\as helyrség vii\ részének elszálláso-

lására bérletképen átengedett. Továliliá a két emeletü diszes

..katonai növelde' és végre a ..Kálvária egyház."

K a I V a r i a.

.\ kaharia egyluiz a Mirns iiiögt"tttlel(''ii k<'tz\('tlen emelked

hegys(''g nyugot-éjszaki lokaii. liomlokzat;i\al kelet-didiiek Soproii-

és N'asniegye v:il!ozalos keesii vidt'kt'i'e tekiiit\e. az itsszes tájkör-

iiyezetnek uralgó iV'iiypoiitja. s kétségeiikivíil hazánk kal\ari;ii

között egyike az érdekesebli(d<nek. K tulajtlonságiit neki sem

t'pité'szeli \ag\ n'gi's/eti becse, mint iiikiil)!^ ked\e/, i'egényes

lék\t'se. nyiijas liiiiom tornyú épülete kölcsönzi, mely a városhoz

közeledt, niiir t;i\olról mosolyogva üdvözli. A kálváriához vezet

ösvényen csaknem egyenl távolban nyilt állomási kápoluáeskák
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vannak emelve, melyckljen megváltónk szcnvedésit ábrázoló kez-

detleges mvészeti lestméuvek és szoliruk állanak. A városból

mintegy kis íéb'ira alatt megközelithet kálvária egyház, szll-

söktl. gesztenyésektl övedzett térzeten áll. melyre néhány szo-

I)orral diszitett 14 széles léfjcszet vezet föl. Az egyház elterét

ndvítzitnk feszületje, jobltról és balról a latrok keresztjeivé 1

foglalja el. A teijedelmes épület Ijelscje. f és mellék oltárai a

múlt század Ízléstelenségérl tanúskodnak. A kálvária eredetét

illetleg egészen biztos adatokkal rendelkezünk. A jezsuiták meg-

houosulása után a mostani egyház helyén, a szlltmivelk, ugy

az elmen hivek buzdítására l(j8()-ban egyszer fa kereszt ln
emelve, iTielynek közelében Lada (iyörgy nejével Sóós Annával

szent Donátnak a szllsök és mezségek védszentjének tiszteletére

J 715-ben egy kis kápolnát épitetett. mit a reá következ évben

föl is szenteltek. Minthogy az említett régibb fa kereszt az idk
betólyiisa folytán (összeomlott, 1720-ban Losy Lipót jezsuita egy

kl)l faragott keresztet üdvözítnkéi, ugy szinte a hegység aljától

kezdve arányos távolban, nyolez kisebb fa keresztéit állított löl.

melyeken fekete táblák valának alkalmazva Kristns kínszenvedését

eltüntet festményekkel. A vallási buzgalom még melegebb kife-

jezésekben nyilvánult 1729-ben. midn I-ieunich Pál jezsuita

kezdeményezésére egy tekintélyes egyház építése terveztetett. E
szándék élénk viszhangra találván, különösen Pálfy Miklós nádor.

a városi község, Svetics Jakal) és József, ugy tíibb magányzók

támogatása, jelentékeny kegyadományok gyjtése mellett eszkíiz-

lésbe vétetett és még ugyan azon évi septeraber hó 14-éü 8teíaits

Mihály városi pléliános és Benk fSámuel városbíró vezetésével

kivonult tekintélyes körmenet jelenlétében az alapk Kisóczy Mihály

jezsuita házfnök által ünnepélyesen íölszenteltetett. Ezután a

városi plébános által tartott fényes isteni szolgálat bevégeztével

Bartovíts István és Kail Ferencz jezsuiták, az elbbi magyar, az

utóblii német nyelven szónoklottak. Ernyedetlen munkasággal foly-

tatván a következ években is az építést, vasár- és ünnepnapokat

sem véve ki. a lakósok tömegesen vonultak ki a kálváriára, mind-

egyike egy pár keresztbe fektetett téglát vivén ui agával . csakhogy

a buzgóság mve mentül elbb befejeztethessék, s ekként körül-

bell 70,000 tégla ln az építkezés helyére fölhordva. Üt évet

vett az építkezés igénybe, mig nem az egyház 1784-ben. az ehhez

csatolt remete lak. kertjének kfalazatával 1735-ben elkészült. Az
egyház bels fölszerelésére oltárokkali ellátására több évek valának

szükségesek. A szent Donát oltárt Lada György nagylelksége.
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1737-l)t'ij ;><)() III k(»||s('^iicl emelte iiifly i''\Ih'|i ;i jiaijuk > c^rvt'-li

asztalos iiiuiikiík is clkészíiUek. A/ (ii-^(tii;it Svclics .lakait királyi

ii<iV('sz I74()-Ii('ii SO Irton, a szószi-kct .Mccsí'tv Fcrciicz 174ií-l»aii

100 Irton szrözte lie. \'éere a l (iltáit ]74-l»eii állitották l'íil

és Radosticli .Iiislina. iieliai l'alinli .lános ozveoyóiiok 100 Irinyi

lia^ivoinányozása folytán 1740-ban ozíistezték és aranyozták un'^r,

niolyot az adakozónnok kojiyeleles enili'kezeN're kíivolkez |o|-

irattal láttak ol :

l\stl CrVCe.M IWtlna I Vslo ex a\ro DntaVli.

A kálváriához \i\n (isviMiyen l(''\ö itlloni/isi k k.-iitolnio-skiik

1708-lian állilattak lol . az o<iyliáz t(''rzet(''n(.'k lé|M-sözt'to pedi^^

177-lion készült.

1870-ik aug. 7-én 1
'/i

órakor az e;iyliáz toniyail villám suil\án.

ózok loé;:tok. (le nn'íg azon évhon liolyroállitatván. a mogujitutt

tornyú o<iyliáz fováhliá is a vallásosa^ látogatott czéljiohtjáiil. a

közöl és távolalih vidi'-k szendteszíikö ékesedéül szolgál. A roinoto

lakban ogész l(S47-ig. mint az ulols('> remote olhalálozásáig foly-

tonosan romoték laktak, kik az ogyliáz tisztán tartására iigyoltok. s

állali'iban ogyliázli szolgálatokat teljesitottok. Az olsü remote 178-).

lön alkabnazva. W'olsz Henrik gróf. olszegéDviilt fest volt. A

kalvariíinak tökéje :2<S41 Irt.

Kise b b k i'i
|i o I II ;i k

.

A vás;irnye|ie!i levö szeiit L(''ii;irf k;i|M.|iia, hagyomány

szerint azon Indyot foglalja el. hol az ir):3:i-diki tonik ostromkor

Ibraliim nagy vezér táliori sátra állott. Tökéje 10 írt.

Szent .\ 11 1 a I kit po I iiit cska a |ioszli'» kallidioz vezet iitoii

I 172 frl tökével.

.\e|M»milk szdll .1 ii II o s tiszle|e|(''re emelt kiipolliak. egyike

a S(t|H(iiiba vez»'tö iilon köz\eilen a (iyöugyíis hidjánál. — másika

a i'(di(i!ic/.i iilc/.a vt'gi'ii a leinetö irányában, l'alocsay .l;inosiit''.

születeti .Mesko Kva illtal emelve S4 íVl tökév.d.

.Mogeiiiliteiidok iiieLi a szent diiiiios a|iiicz;ik es szürke

lli'Hiki'k k;i|H)||i;ii. melyek lljabli idölieli keletkeztek.

S Z o b r o k . k o -keresztek.

N'allásos szobrai i's kö-keiosztjei kozott og\ik sem bir

ré'geszeli. vagy mvészeti becsosol. A szobrok feiitartiisiira külön

alapitványok szolgálnak, az összes kö-keies/tek kiigazitiísára alapi-

tütt tke á79 frtnyi összeget tesz ki.
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A belváros Viírosíliáz terén álló „Boldog uszony" szobrát a

város költségén . Eisenkölbl soproni köíkragó készítette. Ennek
sarkain szent .loadiim. szent Anna és szent József alakjai állanak

ezen fölirattal :

Nyugoti oldalán :

HouorI Vlrglnís

Deíparae Kosari I

Reglnae PosVIt

GoLossVM Elljera

Reglaq\'e Yrbs

GInsIensIs.

JJ é 1 i 1 d a I ;i n :

Regina Sacratissiiui

Rosarii. Ora i)ro

Nobis.

Í73ÍJ.

A fpiaez terén álló szent Háromság szobor, a dögvész

emlékéül 1712-ben Ion emelve. Fölirat rajta nincsen.

Szent Flórián szobor, a hasonnev téren, 1810-ben álli-

tatott. Alaptkéje 250 frt.

Keleti oldalán ezen fölirat van:

C'ives. Ginsiensis.

Incendio. Adíiictati.

Tutelae.

Divi. Flórian i.

Domos. iáuas.

Yoverunt.

M. DCCC. X.

Hátnisó nyugoti oldalán:

Renovatus.

1859.

74.

Szíiz 31iiria szobor a koklus liidnál. mely megrongált álla-

jiota miatt 18ö9-ben javitatott ki. Tökéje i'ó frt.

A fa])iaezon álló szz Mária szobor csak részben olvasható,

elvásott ezen fölirattal

:

Non CoufVnl)

AroVan laM.

In YoCoVIte

Sal AR D.
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Xciii kíildiiljoii ii helviíros déli és éjszaki kijáratainiil a 26..

85., ()0. és !tt)-ik számú liúzak l'ülkéihcii álló sz(»l»r<jk . a váríts

Ic'grégiljlj szoltrai. Kzck liajdari a liclváros l'ö ka|»iiiiiál létez

hidakon állottak.

Sziiz .Mi'iria szohor a szi^ct-kíilvárosltaii. a szfítény intézt

templomának szomszédsáfiáhan. hová IST-Vhcii lillitatott. dölth a

városi síirház melh'tt volt.

l-'ol i rat a keleti i-(''szén :

I tor

Pára

Tuliim

Kla

Vlrgo Belpara

pie Tibi

S\'ppLlCautII)Ys

Henlgna Mater

AVXILIare.

Dé'li részén :

Vlatores

HI(! sVbsIstlte

\'Irg]nI(|Ve

p\'rIssl.Mao

DlClte aVc.

I\j szaki r(''szén :

('\LlVI HonorI(iV<-

Virgin Is

slne Labe orIgínaLI

ConCeptae

DeVotA^s CLTens

DICat.

Szent kereszt szoluir. mely a Sopronlia vezet utón a

városi \;ÍMili;iz kíize|(''l»eii ;1|| ezeii rojirratta! :

HeLLIs

FerVentIbVs

A(jA'ls(|V(' Lato

HestagnantIbVs.

CIVIVM
ADVmita l'Ictas

Str\ \lt.
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C z i m e r.

Kszeg' város czinierp az anjou és jagcllo házból .származott

királyaiuk alatt egész 1446-ig következ volt : háromszöglet két

részre osztott vért, melynek bal vörös mezjében öt egész és három

fél fraiK'zia liliom, jobb szinte víirös mezjében Magyarország négy

folyama látható ,.ÍS. Civium ]). 0. Gunsa" körirattal.^) Ugyan

ezen czimert tünteti föl egy 1349-ben kiadott bevallási okmánynak

zöld zsinóron függ pecsétje, mely ..Sigillnm de (iinsa" kör-

irattal van ellátva.-)

Jelenlegi czimerét a városnak. — miután 1445-ben ezt fegy-

\'errel uralma alá vette, — Fridrik császár 144B-ban adományozta,

mely alkalommal szabadalmait is megersitette.^)

Ezen czimer régibb festményben a tanácsház fjegyzi hivatal

szobájában, különléle liadi diszitményekkel ékítve szemlélhet, kö-

vetkez körirattal: ,.Adjutorium nostrum Deus" 1532. és 1644.

évszáinmal. A czimeren : kék mezben rácscsal ellátott bástya

fal \au. melynek két kapuja között bástya torony nyúlik tol. A
nyilt kapuk fdliitti ajtót arany korona diszitti. Az összes czimert

két angyal tartja.

I. Ferdinánd 1532-ik évi november lió 29-én a török ostrom

alkalmával tanúsított hsi védelem jutalmául a Kszegieknek nem
csak (isszes szabadalmaikat ersítette meg, hanem egyszersmind

inegengedte . liogy kiadványaikon vörös pecsétet használhassanak,^)

III. Ferdinánd pedig, midn a város az országhoz vísszaesatoltatott

és a szabad királyi városok sorába lu emelve . az eddigi czimer

,

ugy a vörös pecsét használatát sziate megengedte.-'') Ezen idtl

fogva a város a Fridrik császár által adományozott czimerrel él.

Hivatalos pecsétnyomója a városnak magyar kítrirattal lS42-ik évi

július hó 1-én láttatott el.

Közigazgatás, törvénykezés.

Kszeg helyhatósági életére vonatkozólag a múltból csak

annyit jegyezhetünk föl, hogy Osztrákhonba történt bekebelezése

után közigazgatási és igazság szolgáltatási ügyeit egy választott

bíró vezette. A Itiró mellett segédképpen szerzdésileg alkalmazott

') Városi titkos levéitárliaii rzött peesétnyonió

^) P;iiiiioiilialiíii levélti'irlian 8."). cs. 16. 13.

^) Városi titkos levéltár.

*) U. 0.

'") U. 0.
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jc^vzö rniiködöií, ki rendesoQ nagyobb képositése folytán t/myleg

a város legfontosabb lii\atabioka \»)It.

A kiilíiiifV'lo törvónykozi'si. kii/igazgatási inlt'zkíMb'sok l'ölíUt a

bécsi cs. t(irv(''ny.sz(''k és cs. kaniaia örkÍMbitt. hová a lakúsok

paiKis/.iis ri'líiitolvaiiKiilviiiiyaikat. adi'tZíisi ('s cnyt'b sí'IT'Iiiics íi^^yciket

orvoslás vi-uctt utalva Valiinak bdtfMjcszteni. Hadi ós vi'dtdiiii

intézniéiiyckbcíi a város a csiiszáii várpaianí'SUoksá,g rendeletciní-'k

vala alávetve. Midn Kszeg a liazáboz visszacsatoltatott s szabad

királyi városok soriiba Indyeztotvéii . tinálló törvényhatósággal

ruháztatott töl. helyhatósági élete is c^y egészen uj fordulatnak

indult (deilte. Ekkor törvénykezésének, közigazgatásának ellátására

majd tíilib. majd kevesebb polgái- hivatott nieg azok kíizül. kik a

Viirosban hiiztulajdonosok valának. és társadalmi állásuk, vagy

értídnd kéjiesógük folytán a kíiziigyek részvétére magokat érdeme-

sítették. Ezek közül nt'dn'inyan a l»eltanács(tt. a töbl)i nagyoldi

rész pedig a kiiltauiicsot képezte. A b(dtanáes a bíróból, vagy

idnkint a polgármesteritl, majd tiddi majd kevesebb tanácsosok-

ból állott. .V tizenhetedik században a beltanáesot rendesen 4

titkos és 14 más tanácsos képezte. A birói liivatal a város alapí-

tásának már (ds idejében fVd lön állítva, mert J;^4''i-bau t>km;i-

nyaink .Miklós kszegi liiróról tesznek említést. Noha 1385-ben

Nykkel nnnt polgái'mestei' j<tn el. mégis ezen hivatallal egész

170 l-ig nem találkozunk, a mikor l'alngyai (íábor cs. kir. biztos

e tisztséget elszíu' léjitette életlie. ki l'aminer dánost a község

éléidc ellenzése daczára polgármesternek kínevezte. Ezen idtl

fogva némelykoi' . de csak kívételképen akkor: ha a tisztújítás

királyi biztosok k(')zbenji'ii'ulásával tíirtént. polgármesterek is válasz-

tatlak. .V poliijtrmestei'i hivatal, mint rendes jiivatal l.S48-ltan

ln l'oliillitva.

\ kültanács a lakós;ig kiilriid»('tz oszt;ilyaib('d szerveztetett. s

majd 'id *i4 vagy 'M). utí'ibbi idben pedig (i(l élet Inisziglan

\álasztott |iolüárbó| alakult. \ kt'izígazgatási. törvénykezési, gaz-

dasági üi:y(d< a viirosbiró. Nauy esetieü'esen a pídgárnuvsier által

koriminyoztattak. lia ezen k(''t hivatal, uunt ut-nudykor nu'uteiMi'Ut

ouy szenH'lybcn volt ei^yesitvc Elleidvcz esetben a jogi ügyek a

városbirí'i. a közigazgatásiak |M'dig a polgármester hivatalához

tartoztak, l-'ontosald) tárgyak azonban az egész bel- és kültanács

megegyezése ('s hozzii jiiruhisával végeztetf(d< v\ . elleidien pi-res

ügyek rendszeres királyi leirat kiivetkeztélten a \;irosliiró és nn-g

indiiinN tanácsos ;iltal rembdiettek elittdletin. Kisebb, ugy naiiyoblt

binnfidi esrtekbi'n s/,inte a li(dtan;ics ítélt, miután a \áros a
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pallos jog-ot I. Károly, nagy Lajos ós Mária királyok által adomá-

nyozott szabaflalniak folytán gyakorolta.^)

A l)iró, tanácsosok és egyéb hivatalnokok választása, ugy a

kíiltanáes kiegészítése — ha tagjai halálozás által megritkultak,

vagy más okok miatt hivatásukat nem folytathatták — az egész

kíizséget, vagy is bel- és kíiltaiiáesot együttlegesen illette, az az

maga magát egészítette ki.

A 17-(lik és 18-clik századokban a tisztnjitás évenkint szent

György napján, késbb pedig rendesen minden harmadik évben

ejtetett meg, gyakrabban királyi biztosok vezetése mellett. A bel-

tanácslieliek választhatási jogosultságához egész 1848-ig megkíván-

tató kellék volt, hogy az illet értelmi képeségén kivül a városban

ház vagy egyéb ingatlan birtok tulajdonosa legyen. A kültanács

elnökét, ugy aleln()két — kik népszószólóknak hivattak .— saját

testületébl választotta. Ugyan ezen testület hozzájái-nlásával válasz-

totta a beltanáes az országgylési kíivetet. s mind azon városi

liivatalnokokat. kik tisztújítás alá estek. Az országgylési követ

választásakor pártviszályok nem fordultak el. a jelölt egyéniségé-

lien rendesen a két tanács megegyezett, s kCtzfelkiáltással történt

megválasztása.

Minden tárgyat, mely a város szal)a(lalmait. javait, szám-

adásait érintette, jóváhagyás végett a beltanáes a kültanáes elé

terjesztette, s csak akkor juthatott az ügy dönt érvényre, ha ez

az utóbbi testület helybenhagyását megnyerte.

Az igazság szolgáltatást kizárólag a beltanáes törvénytudó

tagjaiból alakult törvényszék eszkiizölle. Kszeg mint szabad

királyi város, az 1649. 39 40. és 1655. 110. t. ez. szerint a

tárnoki városok közé soroztatván. polgári pereit a tárnokszékhez,

innen az 1807. 9-ik törvény ezikkely folytán egyenesen a hétsze-

mélyes tá'ilára fellebbezte. A folyó század eltti idkben az

igazságszolgáltatás szomorú viszonyairól, a biróság félszeg eljárá-

sáról nyilatkoznak a városi levéltárban találtató ))oszorkány és egyéb

fenyit perekben hozott Ítéletek, s azon barbár eljárás, mely szerint

a vallomások kicsikarására, az ügyek földerítésére a vádlottak a

legembertelenebb kinfaggatások által szoritattak. És fájdalom ! ily

bódult törvényszéki eljárás még a múlt század derekán is fordult el
Kszegen, midn egy balgatag nt boszorkányság vádja miatt hosszú

kínzások után elégetéssel büntetett a végrehajtó hatalom.

M Máriíi kirúlynénalv 1404-beii sz. Péter ós Pál na()Jiiü kszegi váriján

kiadott szabadalom levelének 15-dik századbeli kivonat*. Városi levéltárban.
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Közbiztonsági, rendri ügyek u váro.s kapitány hivatalálioz

tartóztuk, ki egyszoiMuiml a tanár-.s végzéseit is t'ogauatositotta.

A tisztviselknek és ogyéli iiivatalnokoknak fizetése az idk

viszonyaihoz képest különíele változásokat szenvedett. 1848 eltt

a Itirónak fizetése: 200 írt. á4 íil fa. |)olgármesteré ugyan annyi,

kapitányé 108 frt. 18 öl iá. fjegyzé 2i)() frt. 2(> öl fa. tanácsno-

koknak egyenkint \')i) Irt. 18 öl fa. aljegyzé '>()() írt. áO öl fa.

fügyészé 50 frt. ii) <>l Iá. alügyészé 3 öl fa, iroda kiadóé 150 frt.

II öl fa. két járiiluoké 80 frt. 11 öl fa. Írnoké 34 frt. pénztár-

noké 350 frt. 8 öl fa. ellenré 250 frt. öl iá. irnokjáé 150 frt.

4 til Iá. másiké 34 Irt., népszószóllóé 30 frt. 8 öl fa. alszószóllóé

8 (t| Iá . jegyzé 5 <d Iá . gyáinatyáé áOO frt. 2 öl fa . ellenré

150 frt.. forvosé 150 frt. 4 öl fa. sebészé 25 frt. 2 öl fa. A házi

|>énztárnak évenkinti kiadása 8— 11.000 frt. között ingadozott.

Kszeg város liiiáinak. polgármestereinek névszerinti jegyzéke

a mennyire hiteles kutlöi-rásttk alapján ké|ies voltam íisszeáiritani —
kti\ étkez :

1343. Miklös.'l

1348. István.-)

1349. Neunster. vagy Neustct Miklós.^)

1353—1366. János filiiis Nieolai de Pula.^)

1367. .Mik lés.'')

1378. IVil.*^)

1380. Péter.')

1381. Layher vagy Raylier János.**)

1385. Xykkel vagy Miklós, mint pdigármester jTm el.'')

14... Zakálos Péter.i")

1406. Benedek.")

1437. Kulán István.^-)

*) VárriKÍ titkds lfV(''lt;ir. :2-ink s/.áiii.

') r. ...

^) l'i'tcr iMUsiiiuiiostori (Uiisticdiii ) ;t|iiilii:ik KU'.'. tt'tl licviillasi okmaiiyaliaii

l'aiiiiDiilialiiii oklcví'ltárliaii. H. cs. Ki. 13. — 1843. t-vi tiiilci;ii;iiivtailiaii kti/.ölvc.

•*) Fejér IX. 3. 37!». Városi titkos levéltár.

'') Városi titkos levéltár. 8. szám.

") r. 0. 11. szám.
~) V. o. 14. szám.

") r. 0. 14. szám.

") V. o. 18. szám.

'"I Nagy linrc (szoiiori) fr.vüjt. 1. k. lltl. la|i.

") Városi titkos levéltár. "J"*. szám.

'-) l. o. 33. szám.
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153á. Renipl István') török ostrom alatt karján iiioo-sol)osült.

1553. Xyreö Mátyás.-)

174. Inkliofíer Erliánlt-')

1570. Fabior Kristóf.

I57!:i. Khlein Tamás.

1584. Daiicliner Pál.

J586. I'liiikonöfeu Jáuos.

1587. Hostódy Tamás.

1588. Daiifhner Pál.

1592. Euyody Fábián.

1596. Freysinger Mihály.

1604. Herbst Bálint.

1606. Freysinger JMihály.

1()07. Csöky György.

1620. Erds Péter.

1622. Pammer Benedek.

1624. Danehner Márton.

1626. Hustoti (Hostód}') János.

1628. Pammer Benedek.

1630. Pintér János.

1()32. Hostódy János.

1634. l'ammer Benedek, ki a tisztujitáskor liivalalától

visszalépvón. magyar és német nyelven l>iicsii/ott el.

1635. Balázs lAlihály.

1637. Marton Ferenez.

1639. Pammer Vid.

1641. Marton Ferenez.

1643. Pammer János.

1646. Marton Ferenez.

1647. Pammer János. Hivataloskodása alatt Kszeg az

országhoz visszacsatoltatván, a jegyzkönyv magyarnl ln szerkesztve.

1649. Hostóti (Hostódy) János.

1650. Fayerabendt János.

1652. Hostódy István, ki meghalálozván . helyettesitelett.

1653. Fayerabendt János, ntóbl) pedig Pammer János.

1654. Pammer János.

1655. Nóvák János.

*) Városi titkos lovóltár. Török ostrom kéziratálian.

^) Városi titkos levéltár.

^) A következ névjegyzéke a liirákiiak a városi jeg-yzököiiyvlil állita-

tütt össze.
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l()")í). Svr'fií-s András.

16B2. i'aiiiiiici' Mihály.

1004. Svctifs .Vinlrás.

1005. PaiiiiiK.'r xMiluíly.

1070. Hodikiis György.

líl^-túl cgV'sz 1072-ik ('vig- a hpltanáf.'; ós kiiltanúfS! ogészon

protostaiisfikhól állott, ez ntóblji ('vOcn a 24 knltaiiáf.sOeliek közó

a katolikusdk nagy nehezen két katholikust Safier Péter és K(tni-

Játliy .MiiiJilyt lieválasztották.

Hi74. Üenük István, idökrizheii nioghalálozván . holyot-

tos iiin'i lett

lO'O. Simon .liiiKis. kit i'^^y Inniapi hivataloskodás után

követeti

l<i(S(). I Jváry András, idüküzbcn elhalván, htdyettesitetett.

lOSI. Nagy István.

10<S:>. Fekoío István a kath. vallásra áttért ogykori ovang.

sn|MM'intendens. A tisztnjitás alkalmával mükridö cs. Oiztos az elnliOi

tisztviselket relí'iiggosztvi'n. Fekete jstválll nevezte ki liiróiuik.

s egyszersmind az egész tanácsot katholikusokliól alakította. A

következ é'vlien tartott tisztujitáskoi- Fekete István elnn'llztetvtMi.

hin'i lett

1084. Ki'ds ,l;'tiH)s.

1091. Fekete ,lán(»s.

10Í)2. Krds János.

ItüC). Hem'ik István. A tisztujitáskor Frank János cs. k.

bizto.s — 'rullnninn János cvangelikns halála folytán üresedéshe

jött tanácsosi álloináshan — Mesko Adáni katholikust. az evangé-

likusok erélyes tiltakozása ellenére megersítette.

hi!)i;. Oliszer Károly.

I0!)!l. Svetics János.

1701. Svctícs János. Palugyai (iáhor cs. k. biztos, a

polgárinesterí hivatalt, a község ellenzése daczára idetbe li'ptette.

s ezen állomásra Pammer Jánost kinevezte.

1702. Penk István bíró.

I'ammi'r J;inos polgármester.

170"). Svetics Jiilios.

llttO. Svetics .lános. ki IMkoczy kuruezai által bánlal-

niazlalv;in . s súlyos sebei köM'lkezlt'ben e|li;iláloZotl . ulódjiiul

helyelesiteletl :

I7(M). IMmiiier .lános.

1707. l'iimnier János.

9*
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170ít. Knigovicli Mihály, ki e<iT^^zprsiiiin(l a jpo:yzséget

is vezette.

1712. Krugovich Mihály.

Titsztujitási cs. k. biztos báró Mediiyáiiszky Pál.

1714. Pammer János.

Tisztújítási cs. k. biztos Gosztouyi István.

1715. Paniiner János.

Tisztiijitási cs. k. biztos Gosztouyi Istváu.

1716. Krugovich Mihály.

Tisztújítási cs. k. biztos Venier Bernát, ki fölsbb parancs

folytán a beltanácsban lev, s újra megválasztott három evangé-

likus tanácsnokot nem ersítette meg, ámbár az evang. tanácsbeliek

azt zajos fenyegetések közt követelték. Ennélfogva Szompt András.

Fügh György és Ambrosy Sámuel a tanácsitól kimai-adtak.

1717. Pammer János.

Tisztújítási cs. k. biztos Venier Bernát.

1719. Pammer János.

Venier Bernát kir. biztos az egész bel- és kiiltanácsot katlio-

likusokból alakította. Ezen alkalommal Krugovich Mihály jegyz,

23 évi hivataloskodása után visszalépett.

1720. Pammer János.

Majthényi János kir. biztos a kizárt oO evang. községbeli

tagokat a kültanácsba visszahelyezte. Jegyz Iwsits György lett.

1721. Jjada (työrgy mint helyettes bíró.

1722. Lada György.

Tisztújítási kir. biztos Venier Bernát.

1729. Benk Sámuel. Miután Lada Gyíirgy. a k()zség

élénk kérelmére, a bírói tisztet többé el nem válalta.

1730. Benk Sámuel.

1731. Lada György.

1733. Benk Sámuel.

1737. Kanicsár Pál.

1739. Svetics József.

1747. Palocsay János.

1749. Svetics József, 1762-ben elhalván, helyettesitetett.

1762. Lada Ferencz.

1763. Lada Ferencz.

1 764. Palocsay Ferencz, idközijén elhalván. helyettesitetett.

1765. Lada Lerencz.

1766. Fodor Ferencz.

1768. Fodor Ferencz. idkiizbcn elhalván., helvettesítetett.
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ITíiS. L;i(|,i l'"crciic/,.

I76í>. K;ic/nr .hiiio.s.

1778. Paar (iyürjiv.

1775. Strodler Jáuo.s.

1784. Paar Györíiv.

1785. Monsjiorgor FerHiic/,.

1786. Paar (íyör<ry fölsölili icndelfl ;tltiil lön ii|fi;ilfii('-

scii kiiievezvo.

1787. Paar György.

1790. Palof'say Antal.

1793. Strodlor .íáno.s.

1808. Staukovits .láiios.

1810. Staiikovits .János, id/ikí't/.licn (dlialván. litdyettc.situtt.

1810. StriMll.T .János.

1812. Strodler .liiiios.

iíSlo. Sídiildliauer .lános helyettes biró.

1S14. Sídiildhauer .lános.

1820. Oppenriedcr .lános.

1828. Leiid)atlicr .Mihály.

1831. Loiidiathcr .Milnily. ki idökrizheii rlhalváii. liclyct-

tt'sitetctt.

1S81. Sídiildliaurr .h'inos h. Itirí'i volt ('li'(''s/. 1838-ig. a

unkor in<'g\álas/,tatott.

1838. S(diildhaii('r .lános.

I83Í). Sídiildhaucr .lános.

1840. Schildhaucr .lános.

1841. Krug István helyettes liiri'i.

1843. Ertl .lános v. hiró.

Fiigli Zsigmond polgármester, ezen lii\atal rkkor

rendszerositetett.

1544. Ertl .lános v. biró.

Fügh Zsigmond polgármester.

A városbíró idközl)en cliialviin. hclycftt'siirictt.

1845. Nagy Károly h. biró.

Fiigh Zsigmond polgármester.

lS4r). Nagy Károly li. biró.

Fiigh Zsiüinond polüiirnn-stcr.

IS47. NaüV Kiíroly li. Iiiri'i.

I'^iigh Zsigmond poli:;inii('stt'r.

1545. Waab István v. biró.

Nagy Kíiroly iiolgármester.
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1849. Raab István v. biro.

Nagy Káruly polgáriiiester.

1850. Raab István v. biró.

Nagy Károly pulgármester.

A / a 1 k 1 111 á n y í' ö 1
1' ü g g e s z t é s e u t á u :

1850. Kulcsár István polgármester néhány liúna[Hg.

1850—18G0. Slainatinger András polgármester.

A z a lkot m á n y v i s s z a á 1 1 i t á s a u t á n :

1801. Kranz Sándor itolgármester. egyszersmind városbíró.

Az ideiglenes kormányzat (provisoriuin) idejében.

1861. Stranzl János i)olgármesternek kineveztetett.

Kranz Sándor városbírónak kineveztetett.

Stranzl János polgármester elhalván, kineveztetett

1864. Kranz Sándor polgármesternek és egyszersmind

városbírónak.

1866. Kranz Sándor })olgármester és városbíró hivatalát

elhagyván

:

1866. Ege Miklós polgármesternek és egyszersmind város-

bírónak kineveztetett.

Az a 1 k 1 m á n y vissza á Ilit ;í s a u t ;i n :

1867. Ege Miklós polgármesternek és egyszersmind város-

bírónak niegválasztatott. ki hivatalától 1870-beu önként visszalépvén,

a közgylés beható ösztönzésére és kérelmére azt toválibá megtar-

tani egyáltalában vonakodván, helyettesitetett

1870. Tnrcsányi Lajos polgármester.

Ullinanu Sándor városbíró.

Turesányi Lajos polgármester 1871-ben a szombathelyi tör-

vényszékhez ülnöknek kineveztetvén, megválasztatott

1871. üllmann Sándor polgármester és városliiró. ki id-

közben meghalálozván, megválasztatott

1872. Bierbauer Mihály polgármester.

Miután az 1871. XXXII. t. ez. nyomán Kszegen kir. járás-

bíróság állítatott föl. s ennélfogva a törvénykezési ügyek a város

hatósága alól elvonattak, a városbírói hivatal, mint szükségtelen.

be ln szüntetve.

A korábbi tísztujitásoknál azon szokás dívott, miszerint a

községi, vagy kültanácsbeh tagoknak fejeukiut *1 pint bor és
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s/,;ii\a.s(»k (síilciiK-iiN ) löiK'k kiszoliiáltíitva a városi [M'ii/.tár t(jrln''re.

Xolia a k. kaiiiai-a (.'Züii vis.s/at''l(''st tölili izbcu cltilttiUa. iiir*jr i-s

iS'iS-hiiii iiiilitcsi Farkas Antal kíTíilcli t;'tlihii iiliii>k. mint k. l)iztos

V(,'Z('t('S(; nn'llcit megejtett tisztnjitásuái, a kíizsi'fi' az iX'gi szokást

továhhá is Irntartatui krrolninzte. mit ugyan a k. hiztos L'leiutf

hatáiozoltan ellenezett, de utóljíj mégis a bornak és sütejiiéuynek

kiusztogatását lialgatólag eltrte, minéllogva l()'/.j akó bor és \li

szarvas árának költsége nehezedett a liázi [)énztárra. \'égre 1888-bau

ezen helytelen szokás az akkori tisztujitást vezet Cserghe Fcrencz

k. biztos által beszüntetett.

Városbirák. ugy polgármesterek megválasztásánál a plébánia

egyliá/, (U'eg harangja hii-dette a kíizíinségiK'' a véghez nM.'iit vá-

lasztást, minek niegtrn-tént/'vel a/, uj lii\ataliiok az cgyházlian iinnt'-

pélyes szertartással az esküt letette. I8l8-ik évi september 24-én

kiadott helytartó tanácsi leirat ezt oda módosította, hogy jöven-

dben a biró \agy polgiirmcstcr iiilkíil(inbsi''g n(''lkül a lanáesházljau

Intéztessenek meg. Az esküt letev uj hatósági touíik kezelte a

kormányzat jeléül buzogányt adtak.') a városi kajdtányt pedig

—
• a vedelem, a kiizbiztonság jelké}»ekéiit — karddal övedztek.-)

Kzen tis'/tujitási szertartások még jelenleg is gyakorlatban vannak.

Jelen kíizigazgatási hatáskíirérl a k<")Zt()rvény hatóságok ren-

dezésérl szóló l(S70-ik 4;2-ik t. ez. krtrülményesen intézketlett,

mely szerint a t(ii'V(''nyhatósági képviselet, a kíizcgek jelmt ségé, a

tisztviselk Vi'tlaszlásának módozatai, m-m külimben a képvisel

tagok és tiszt \iselk felelssége szabatosan meg van iiatározva.

Kzen t(ir\i''nyc/.ikkely 'il. i^-a szerint a lakósok arányához képest a

\árosi bizottmány — a szavazattal biró városi tisztviselken kivül -

—

áll 48 tagból, kiknek télét a város szavazattal biró közönsége által

választott, másik léiét pedig a legtöldi királyi eg-yenes adót íizet

polgárok képezik.

Töi-\(''nyliat('isiigi k(izgyüléseit a kép\isel testídet szervezeti

szabályaiiiiil l(>g\a. minden Ik') (ds csötörtökén tartja: ezen kivül

a bizottmány tagjai tolib állandó szakbizottságokban, úgymint:

gazdászati. szt'pitészeti. ár\as/éki. iskolaszéki stli. választmányokban

mködnek, Imgy a \iiros ('rdekeit polgári köt(deségükhöz képest

minden ii'iinylian (''r\t''nyre juttat hassiik.

A város évi kíUséüvetése IMÜ-a (i. !•!•() Irt 8!i kr. kiadást.

M A joltMlli'^^ ii;is/,ii;tlt liii/.Hüiiiiyt c^iV tiilviijiial tíihilt ezüst s/,t'lfiii-/f

;ir:Mi >-siiiiilt!ittiik 17ü4-l>cii.

'^) A kui'itáiiyi kard 1';'.í4-1.>l'Ii ki szült.
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47,716 frt 67 kr. lievétolt, tehát 0,280 frt 'Zi kr. hiányt mutat (öl.

mely ;i 34.000 írt egyenes királyi adóra íbrintonkint 277;( ki'ajczár

póthíkot szükségeU, a képvisel testület azonban 20 krajczár pót-

lékot állapitott meg, a 773 krajczárokat más módon reniénylvén

fedezhetni.

Az 1870-ik törvény értelmében 1872-ik évi ápril á-án eszkö-

zölt városi szervezet folytán, a város közigazgatási és önkormányzati

közegeinek létszáma, és ezeknek szaljályozott fizetése következ.

Tiszti karnak tagjai:

1. Polgármester, ki egyszersmind árvaszéki elnök . . 1200

2. Rendr kapitány 900

3. Fjegyz .
.' 800

4. Öt tiszteletbeli tanácsos fizetés nélkül

5. Fügyész, ki egyúttal árvaszéki ügyész 400

6. Pénztárnok 700

7. Közgyám 200

8. Számvev 200

9. Orvos 200

Levéltárnoki hivatal külön nem reudszerésztetett. hanem

teendit a fjegyz teljesiti.

Segéd és kezel személyzet:

1. Pénztári ellenr 600

2. Sebész , 40

3. Két Írnok, kiknek egyike a })olgármester utasításához

képest az iktatói könyvet, a másika a kiadó könyvet

vezeti, egyenkint 250

4. Erdmester 700

5. Erdészsegéd 300

6. Szülészn 50

Szolga személyzet áll: 1 rendrmester. 4 rendr és 2 hivatal-

szolgából.

A tiszti kar tagjainak nyugdíjjazása nincsen ugyan szabályozva,

de elvileg meg ln állapítva.

Az 1876-ík 22. t. ez. alapján Kszeg mint önálló törvény-

hatóság beszüntetvén, a szabad királyi város czímének meghagyása

mellett Vasmegye törvényhatóságába kebeleztetett. Ennélfogva a

rendezett tanácsú városok állásába helyheztetvéu. ugyanazon jogo-

kat, hatáskört és kötelességeket gyakorol, melyeikkel az 1871-ík
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1(>. I. í-/,. ('s általhiltaii a tiir\t''iiy a ii'iiilf/<'ft taiiácscsal liirú

Viirttsokat l"(tlnili;t/ta. .I(i\nic a v;íi(i>. ;i inrjivi-i hizottságltaii a/

l<S7(t-ik' M. t. <•/,. ala(ij;'iii It-s/ l<(''ji\ isil\i'. Aíldi;^' pfíli;;, a iiiijr a

iii(';j;vei liizottsáij,' iijra alakiilaiid. az a/, iS'JT-ik (!V végéig. Kszeg
várcis a luegyi'i l)iz()lts;igi taguL és in'iicsi'g an'iiiyáliuz ké-pcst reá

f'S("i t) választott, és 6 Icgtídil) ad/it lizi'l liizottsági taggal IfciKÍ

kt'iiviscUc a iiicgyoi tr»rv(''iiyliatúságii;íl. Az id/'Zctt 1870. törvény

a városi clnljáróság választását, a ké|ivis('| testület alakiti'isát az

J(S7l-ik Is. t. ez. értoliiiéhoii inegliatáruzváii . Keszeg k(''i»viselü-

testíihíto jövendöl)en 34 \i'ilasztott . és 34 k'gtr»bl> adót íizct

kéjivis(!Í(") tagból fog állani.

<) r s z á g g y fi 1 é s i k (' |» v i s e 1 e t.

Kozálloiiiáiiyi viszonyaink változiisailnr/. a korszídleni .j»»g<»s

kovetelniényeilioz képest képviseli rendszerünk csak liosszaljli idk

után juthatott kedvezbb kiJéJldéséliez. seink beismervéu ország-

gyiilésíiiik szervezésének szükségét az l(iO(S-ik 1. t. ezikkl)en sza-

batosan niegliatározták az országos rendeket, és ezeknek negyedik

kiegészit számához a sz. kir. városokat is fölvették. Kzen alap-

törvény folytán Kszeg — szaluul királyi várossá lett emeltetésével —
az l()4!)-iki országgylésre királyi meghivó levél által meghivatott.

s azóta mindenkor egy vagy több követei által képviseltetve volt

tr>rvényhozásunkl)an. Midn a nemesi osztály személyes megjele-

nése az országgyléseken kiment a gyakorlatl)ól . s a vármegyék

utasításokkal ellátott követeket kezdtek küldeid : akkor ezeknek

száma meghatározva nem volt. hanem majd toMi. majd kevesebb

kr.vetet menesztett mindegyik vármegye. A királyi viirosok hasonló

eljárást kíivettek . annál inkább is, mintliogy leguyakraliban a

királyi meghivó leveleklien sem szabatott in(>g a küldend követek

száma, igy sokszor megtr»i-tént . hogy egyes városl)ól töl)b k(>vet

jelent UM'g. mint néimdy \iirmegyébl. Példiiul Kszeg az 1<)4!I.

országgylésre m'-gy. az Hi'). ln't. az Kiít. iK'gy. az 1(5(51 Iw'trom

követet klde a maga részérl, \olia ezen szaltálytalanságot az

|(5S|-iki országgyült'sen az alsi'i ti'ilda lieszntetni óhajtotta, midn
a \;irniegy<'i. ugy városi követek sziímát kellre sz(»ritani tervezte:

mindazonáltal a töls tábla tdlenzése miatt e javaslat szentesítést

nem nyerhetvén, a megyt''k. ugy kiri'ilyi \árosok. köztük Kszeg is.

még ezután szinte tobli ko\ctek ;iltal \oliak k(''pviselve. A meg-

választandó megyei ko\eiek kt'pesitésénél az l()2')-ik (5:í. t. ez.

feltételül lüzte ki. lioiiv biHokos nemesek leirvenek. elleidien a
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királyi városok k(')veteiiick váhisztlintási kellékeirl törvóiiyciiik nem
rendelkeztek. Ma^ál a választási ,jo<iot városaiukbuu. ugy Kszeiien is,

<a polg'árok összege iiein gyakorolta, liauem a helyliatósági szervezet

minden ágában uralkodott ferdeségeknél fogva a követet is az ön

magát kiegészit kültanáes választotta és pedig nem korlátlanul,

hanem a beltauáes által kijelölt egyének körébl. Egyszer ugyan

1684-ben a kültanáes a követválasztási jogot kizárólagosan magának

tulajdonítván, megkísértette a beltanács hozzájárulása nélkül köve-

teket választani, de a beltanács erélyes föllépésével a választást

megsemraisitvén, az általa kijelöltek lnek megválasztva, s jogosult

képviselknek elismerve.

A követválasztásoknál divott jogtalan . hibás rendszernek

elmellzését az 1848-iki orszilggyülés szabad szellem intézményei-

nek k(isz(")iijük. melyeknél Ibgva városainkban a szabad választási,

közigazgatási jogok bizonyos feltételek mellett a lakósok összegére

lettek vala ruházva ; mi által ezek az alkotmány, a nemzetiség,

a község érdekeihez szorosli kötelékekkel füzetvén. nem csak ösz-

tönírztetve vannak az ország alkotmányos szal)adsága. a város

helyhatósági intézményei fölött éber részvéttel rködni, hanem

egyszersmind képesítettek azon közállományi fontoságra emelkedni,

melyen más culturalis nemzeteknél a városok állanak.

A képviseleti rendszer ezen ujabbkori javítása eltt a meg-

választott városi követek utasítással látattak el, melyeknek kidol-

gozását a kültanáes értelmes!) tagjaiból kinevezett bizottmány esz-

közölte. Ezen bizottmány az általános országos, ugy a megyei

és városi törvényhatóságok által megküldött külihileges sérelmeket,

kivánatokat. a város érdekeit eszközl ügyeket az utasítások alak-

jába foglalván, helybenhagyás végett a közgylés eleibe terjesztette.

Miután a bizottmány dolgozata módositatott, vagy egészben elfo-

gadtatott, az utasítások a megbízó levéllel együtt a megválasztott

és hiteztetett követnek kezéhez szolgáhattak azon figyelmeztetéssel,

hogy a város sajátlagos érdekeit mindenek eltt elmozdítani töre-

kedjék. Fizetése a követnek az idk viszonyaihoz képest változott,

s majd több. majd kevesebb napi dijban ln megállapítva. l(381-ben

a rendkívüli drágaság tekintetébl Kszeg követeinek egyenkint

3 forint uapidijjat szolgáltatott ki a házi pénztárból. Megtörtént

azonban, mint az 1712-iki országgylés alkalmával, hogy a község

maga gondoskodott követeinek háztartásáról, élelmezésérl, az

idézett évben ugyan is kamarásának meghagyta, hogy a követek

konyhájára a szükséges fz eszközöket, edényeket, élelmi szereket

beszerezze, azonkívül számukra szakácsnét fogadjon' föl.
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K ("t s /, (' <i (» r s z á <; >^ y ü I ó .s i k <> \ e t (; i . .s /,. k i r. \ á r u s s á

1 1 1 (' III (3 1 1 e t é s c II t ú II . íi z J84S-Í k i v ú i > á fi i jir.

1()49. Painiiiur .láiios . Sv(;tics András. Tlioliiay Jáiios.

Kíillös (Icrficlv.

lOO. Tliuliiay .Jáuu.s, Swaijficr .lakali. (IdiiiIjo.nv .Mátyá.s.

Xovi'iky Jánus, Somogyi András. Jlosztóty Miliály.

K('.sa üyörgy.

JlJí*. (ioinbosy .Mátyás. líosztóty jNliliály. Siimni .J;inu.s.

Fent (iörjiy.

H)()á. Husztóty Mihály. Fuiil (lyörgy, Fddor .Viidrás.

J()81. Nagy István, .Simon dános. Kszeg" liy Mihály.

I(j84. Fekete István. Ivszeghy .Mihály. I)ng<)\ics (lyíirgy.

1(587. Svetics János. Kszeghy .Milnlly. TiiIImkuiii dános

lü88. Kszeghy .Mihály. Svetics dános, Tullmonn János.

1708. A várost ekkor megszállott Kákóczy hadak nem
engedték, hogy I. József király meghívó levíde

folytán a pozsonyi országgylésre a város követeket

küldhessen, azt azonban a község Eszterházy Antal

tábornoktól lioszu könyörgés után kieszközlette. hogy

követeinek meg nem jelenhetése végett a királynál

magát ment levél által igaz(dliassa.

1711 Lada (lyörgy. Fügli líy<irüy.

ni4. Lada (lyörgy. lMigovics .Mihály.

lli'ó. Lada György. Krugovics .Mihály.

1728. Lada (íyörgy.

1741. Svetics József.

1751. Svetics József

17Ö4/. Palocsay Ferencz.

1790/1. l'aar (lyörgy.

17!)'i. K'aiiiiscii Igiiiicz.

17!)(). Rainisch liiiiácz.

LSOá. Stn.dler János.

LSO. Kiii.|| János.

1807. Fiigli Jiinos.

181 1. (ieidiaiiser Síimnél.

1825/7. (iáál dózsef

1880. (íáál József

188á/(). (iáál József.

1889/40. Nagy Kándy.

1848/4. .Nagy Kándy.

1847/8. Nagy Károly.
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A'L 1848-ik 5. t. ez. 5. §-;i a iK'pszHiii. mint területi és kir/-

gazdúszati tekintetek alapjára tett aráuvlagos felosztás szerint

Kszeg sz. kir. városnak önálló követküldési jogát beszüntetvén,

Vasmegye egyik képvisel választási kerületévé alakitotta át, s

annyi népeségü vidéket csatolt Kszeghez, mint választási fhely-

hez, a mennyi a megyét illet 10 követséghez képest egy követ

választására megkívántatott. Ezen íölosztás szerint a kszegi kép-

visel választási kerület — Kszeg sz. kir., Rohonez, Léka, Boros-

tyánk mezvárosokat, 49 helységet. 30,000 lélekkel, körülbelül

2500—3000 szavazat képes választóval karol magához, mely szám-

hoz a legutóbbi 1875-ki képvisel választáskor Kszeg Sváb faluval

530, a töblti község pedig 1920 választóval járult.

Népképviselet a 1 a p j á w megválasztott o r s z á g-

g y ü 1 é s i k (' p viseli:

1848. Bezerédy László. Ellenjelölt nélkül egyhangúlag.

1861. Königraayer Károly. Deákpárti. Miután Hollán Ern
s versenytársa, egy kszegi polgár, mindketten deák-

pártiak, a kétszeri választásnál közbe jött verekedés

folytán a jelöltségtl visszaléptek. Egyhangúlag.

1865. Babarczy Antal báró. Conservativ, Ellenjelöltje

Chernél Ferdinánd. Deákpárti. A szavazás alkal-

mával elfordult rendetlenségek miatt a választás

országgyülésileg megsemmisíttetvén . helyébe meg-

választatott idközben :

1867. Szabó Miklós. Deák))árti. Ellenjelölt nélkül egy-

hangúlag.

J868. Szabó Miklós. Deákpárti. Ellenjelíiltje Tuezenthaller

Lajos baloldali. Szabó Miklós kir. táblai elnöknek

neveztetvén ki , helyébe megválasztatott idközben.

1870. Falk Miksa. Szabadelv. Ellenjelölt nélkül egy-

hangúlag.

1872. Falk Miksa. Ellenjelölt nélkül egyhangúlag.

1875. Fíigh Károly. Szabadelv. Ellenjelöltje Apponyi

Albert gróf széls jobboldali.

Törvén y kezes.

^lieltt az igazságszolgáltatás jelenlegi képviseletérl szóllanék,

mellzhetlennek tartom az itten majdnem másfél századig bíráskodó

kerületi tábláról megemlékezni azon oknál fogva: mert ezen ítól-

széknek Kszegre lett helyheztetése által az alkotmányos hadi
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iiio/^alinak síinyarusiijiai alatt cliiyoiiiorddott város iicIk'Z iii.st'';i('lH'»l

íolucsudliatváii . nivid id imilva nem csak Im^v kedvez aiiyajii

<>Tara|(()(liisiiak . erkrdcsi einolkcdésiiek indullialolt. liaiieiii iieiii/.et-

séji'i éi-dekeiiiek lejlödési're is. a kerületi tálda utóbbi idkben

euvik le^íóiitusabli li-iivez ;j;yaiiáiit liatutt ki. I'.iryaii is a kerületi

tábliuiál alkaliiiazdtt iia<>yobb részben vagyoims idiKikíikiiek. számos

ügyvédeknek letel(í)(ül(''sével éléiikeblx'' alakult társas viszonyok

íólytáii a városba bekíiltözcitt szomszéd megyei Ijirtokos családoknak

szükségletei, több. tágasli. kéiiyehnesb laklj(dyiségekel igényelvén,

a polgárokat éjjitkezési \iilahit()kra buzditották. s a véiros csino-

sitásat elmozdították. Azonki\iil a teluíts uj lakók kíiltséges,

gyaki'an fVmyüz éh^tmódja. a m'ii'os jalai kíizt meglórduló peres

leieknek kiijtckezése. az éb-inii szei'eknek. i)tai'nzleti ezikkeknek

migyobb meniiyisé'gü logyasztását idézvén el. igeu természetes,

hogy az élénkebb pénzforgalom a termeszt, ugy iparos vagyono-

sodására üdvös kt't\<'tkezinények nélkül nem maradhatott. A tár-

sadalmi téi'en jtedig az Ítélszék lelkes tagjainak a polgárokkal

való gyakori érintkezése nem csupáu kíizmüveldési, nemzetiségi

tekintetben gyakorolt elnyös belblyást . hanem tíibb jótékony

intézetnek, társas egyletnek keletkezését, késbbi lenálhatását sok

részben biztosította. A töbI)ok közül esak az árvaházát emiitjük

Ilii. mely lóképpen Adelfy A ni a! láblai eInCtk likezü adományo-

zásának kö8z<»ni nemes reinlelteté'sü lételé-t. H szei'int különböz

irányban kiíejtett hasznos Ix'íólyásánál lógva bátran állithatjuk,

hogy a kerületi téiblának Kszegen lett fölállitása a város szellemi

és anyagi \ iszonyaiban nevezetes lurdidatul alkui \án. a jólétnek

oly ked\('z kdrszakát nyitotta meg. nudynek áldásai értídnii halla-

dásában. nemzeti tpjld(''sében, jótékony intézeteiben nyilatkoznak.

Iv/eii konilnK'nyek elre boesájtása után alig hiszem íelesle-

gesnek. ha a kszegi kerületi tábla eredetét, hivatalos személyzetét

és egyél) viszonyait néhány vonásokkal isnu'rtetem.

Az ITl-ik tiirvények különbféle országos bizottmányokat

rendeltek el oly czi'dból. hogy n'szint a még fenmaradl vallásügyi

séi-elm(d<et int(''zn(''k. részink az ország közigazgatiisában. t(irvény-

ki'zésí'ben nndhatlanul szükségíissé vált javításokat dolgoznák ki.

s a legk<"»zelcbbi orsziiggy íd(''s elé'br i^m jesztent'k. .\ \övok hálioru

bel(jezte uti'in llLS-ban a béke helyreiillván. a kiküldött (U*sz;igos

\;'ilasztm;inyok 1720-ban. nem kültmben a ki'ivetkez évcklien

feladoii niunkéilataikat bevégezti-k . melyek fulutt 17 'io-lian a

pnzs(in\i (uszággyídés halántzván. mé-g azon évi június ha\;dian

a rendek szentesítés alá terjesztették. Kzen az Igazságszolgáltatás
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érdekében alkotott nj törvényezikkek folytan a hétszemélyes

táblánál, mint a leo-fölshb fölebbviteli törvényszéknél hivataloskodó

ülnököknek száina tizenötre emeltetett, a királyi tábla pedig oly

módon szabályoztatott, hogy mindazon ügyek, melyek az eltt a

nádor és országbiró eltt folytak le. e tíirvényszékhez utaltattak.

Mintán ezen módositás által a királyi táblához kapcsolt

nádori és országbirói itél mestereknek hivatalos munka köre

jelentékeny terjedelmet nyert, nehogy e miatt az igazságszolgál-

tatás menete késedelmet szenvedjen, azon ügyek megítélésére,

melyek eddig az itél mesterek eltt tárgyaltattak, az ország négy

kerületének városaiban Debreczenben. Eperjesen. Nagy-Szombatban

és Kszegen kerületi táblák nevezete alatti — Horvát- és Tótország

részére pedig báni tábla czime alatt — külön uj törvényszékek

alkottattak.

Miután a kszegi kerületi tál)lának bizonyos perekl^eni Itirás-

kodása és 1 1 megyére kiterjetl hatásköre megállapitatott. nem

különben tagjainak kineveztetése megtörtént, a táblai elnök kálóezi

Sainovits Mátyás az Ítélszék ünnepélyes beiktatását 1724-ik évi

ápril hó 29-én Stepbaies Mihály városi plél)anos. Lada György

városbíró. Benk Sámuel városi tanácsos. Spanger András jezsuiták

kszegi házfuöke és számos meghívott uri vendég jelenlétében

ünnepélyes szertartással eszközölte. Ennek megtörténte után a

törvényszék hivatalos mködését 1 elnök, 4 ülnökkel megkezdvén,

eredeti szervezete nyomán 1785-ík évi november 17-ig folytatta.

Ekkor lí. .lózsef császár az itéluszékeknél uj rendszert hozván be.

a kerületi táblák hatáskörét szániosabli személyzet mellett széle-

sebbre terjesztette ki. Ugyanis a kerületi táblákat — azon ügyeken

kivül, melyek elbb bírósága alá tartoztak ~ illetékeséggel ruházta

föl, mind azon ügyekre is, melyek az eltt els folyamodásban a

királyi táljla és itél mesteri székek eltt folytak le. Ezen kivül

az ügyvédi vizsgálatok eszközlésével, s az ezekrl szólló okmányok

kiadásával szinte a kerületi táblákat ]»izta meg. Ülnökeinek számát

négyrl tízre szaporította és ugyanazon rangfokozatra emelte mely-

ben elblí a királyi tábla birái áltanak. Az elnöknek fizetését,

mely kezdettl fogva lOOÓ frt. volt. 2500 írtra, az ülnök(")k fizetését

pedig 800 frtról 1300 egész ISiOO írtba állapította meg.

II, Jószef császár azonban élte végnapjaiban alkotmány ellenes

intézkedéseit érvénytelenítvén. 1790-ik elején a kerületi táblák is

Károly és Mária Terézia királyok alatt nyert szervezetébe vissza

lnek helyezve, csupán azon eltéréssíd. hogy a kerületi ítélszék

rendes bíráinak eredeti négy száma — a régibb
* 800 írt. ülnöki



- US -

fi/f'téssf'l — hatra omeltctctt. K/cri szorvozot szerint niüköflütt az

it(''lszt''k ISO-ik év íilüjéig-. a iiiikdr Rolioiiczy Igiu'u'z cs. Itiztos a

kfriilfti tálilát tTtlííiggesztetto. A tál)la k(»ntsalili tagjai iiyiigal-

iiiaztattak. iíjaljlt n'-szo pedig a soproni tölsl>lj törvényszékní'! nyert

alkalmazást. A kiMiyszci* uralom mcgszíinfi-vcl a kerületi tálda

I8()l-ik (''\i m.ijiis l-('ii újra vissza lön állit\a. s m'-liány i'-veken át

<'lölil(i liatíiskiiri'Vcl miikrujritl. mig iicni az iSli.S. 2U. \. vi.. i?i. §-a

ala|)jáii mint kerületi liiljla lV)|oszlatat\iin. miniszteri intézkedt-s

koV('tkezt(''l(cn lS(il»-ik évi június hó l-én királyi vegyes liiróságiiá

alakult át. Ivzeii lendszaliály az hSTO. 1-'). t. ezikkelyhen szen-

tesitést nyervt-n. e tiirvi'iiy liatározat;ihoz kt'-pest. a királyi vegyes

hiróság tt'irvénykezéséhez l'olel)lt\iteJileg szöll l>ii-tok után járó

tartozások megváltásúhói szi'irmazott perek, els l'olyaniodásihig

jiedig sajtóvétségi . ugy a kinestárnak az ]8()8. i\. X. ez. alapján

imlitan(h't kártérítési kereseteibl támadott ügyek tartoztak. Lét-

számát a kszegi k. vegyes biróságnak egy elnök, két rendes, két

))ótl»iró és egy jegyz képezte. Végre 1871-ik évi deezemlier hó

81-én a királyi vegyes Inróság az egykori kerületi táblának ezen

niarad\iinya is be ln szüntetve, s az igazságszolgáltatás kíizegéíU

királyi jiiriisluróság állitatott íTtl.

A duni'inluli kszegi kerületi táblának. elnt>kei és ühitikei

fídállitása idejé'töl kezdve 1 724-kétl eg(''sz I78r)-dikig következk

valamik.')

Kin (1 k <"• k :

17^4. Sainovies Mátyás. Kihalt 172(>.

1726. .Mohos .lános. f 1731.

17:)l. Ziehi Ádám. Hétszemélyes liilijáná! ülm'ik lelt IToS.

1738. Xiczky Ádám. t 1741."

1741. ("zomp('> S.imloi-. t 1704.

174. Kelez Adiini. t 1757.

1757. Sigray Károly báró. llétszeundyes táldáiKil ülnök

lett 17<il.

17(il. Adelly Antal, t 1771.

1771. Ilgyészy Andi;is. Nyugalmazlalott I7s4.

I7S4. Horváth h'erenez (jákfalvi).

I' I n r. k .. k :

1724. .Mídiós .liiiios. Keiületi táldai elmik lelt K'iti.

') Uisttirin t!iliiil:ic «li<triilii:ili< tr:iii-(l;Émil>iiiiia('. t'(iiisiTÍ}'ta pfi- Fi;oi-

t'iscuiii Cscijrlifö liS-i4.
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1724. Rosty Miklós, f 1737.

1724. Kisfaludy László. Nyugaluiaztatott 1738.

17á4. Biró István. Királyi táblai iiluük lett 1750.

1726. Niezky Ádám. Kerületi táblai elnök lett 1738.

172ö. Triiuniel Mátyás, j 1730.

1730. Kek'Z Ádám. Kerületi táblai elnök lett 1754.

1737. 8zegedy László. Nyiiga lm áztatott 1761.

1738. Kauiesár Pál. f l'^53.

1738. Sveties Jakab. Királyi tábhii iihiök lett 1743.

1743. Sidó Boldizsái'. j 1753.

1752. Koller Antal, j 1761.

1753. Hgyészy András. Kerületi táblai elnök lett 1771.

1754. Xiczky Sándor. Yisszaléjjott 175(5.

1756. Eátky József, y ^^'''i-

1762. Oszterhueber Antal, f '^''^l-

1765. Ulésy Fereucz. Nyugalmaztatott 1779.

1767. Malik Ferencz. Alkalmaztatott 1786.

1770. Xiezky István gróf. Tiszteletbeli lilniik. \'issza-

lépett 1772.

1771. Szelestey János. El mellztetett 1786.: de ismét

alkalmaztatott 1790.

1773. Niezky (jiyörgy gróf. Számfölötti ülnök. Veröeze

vgye fispánjává neveztetett ki 1T77.

1776. Széc-lienyi Ferenez gróf. Horvátországi liáni he-

lyettes ós báni tábla elnöke lett 1783.

1777. Chernél Dávid. Alkalmaztatott 1786.

1779. Nagy Dániel. Alkalmaztatott 1786.

A kerületi táblának — átalakított szervezetében —
1786-tól egész 1790-ig.

Elnöke:

1786. Horváth Ferenez (jákfalvi). Alkalmaztatott 1790.

t' 1 n ö k e i

:

1786. Malik Ferencz. Alkalmaztatott 1790.

„ ^agy Dániel. Szinte 1790.

Chernél Dávid. Szinte 1790.

,, Ferenezy Antal. Szinte ]790.

„ Fogaras}^ Gábor. Nagyszondiati kei'ületi táblához

áttétetett 1790.
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1786. MikoK Li'iszló. Királyi táblai üliKik lett 1788.

„ V'izkelety István. Alkalmaztatott 179Ü.

Matkovits Pál. Szinte 1790.

„ Lodoraerszky István. Szinte 1790.

1787. Horváth Ignáez, István. Magyar kan<'ellariáboz

igazgatónak neveztetett ki 1790.

Tailián Antal. Alkalmaztatott 1790.

Zárka Mihály. Szinte 1790.

1788. Hortelendy Ignáez. Szinte 1790.

A kerületi tál)lának — eredetileg szervezett állapotában

lett visszaállítása után — 1790-tl egész 1850-ig.

Elnökei:

1790. Horváth Ferencz (jákfalvi). t l'^99.

1799. Chernél Dávid, f 1808.

1808. Matkovits Pál. j 1823.

1824. Zárka Mihály, t 1829.

1829. Bezerédy György. Nyugalmaztatott 1850.

Ülnökök:

1790. Malik Ferencz. f 1^90.

Cheriicl Dávid. Kerületi táblai elnök lett 1799.

„ Ferenczy Antal, j 1797.

Yizkelety István, f 1804.

Lodoinerszky István, f 1791.

„ Horváth Ignáez István, t 1828.

Tailián Antal. Királyi táblai ülnök lett 1798.

Zárka Mihály. Kerületi táblai elnök lett 1824.

,. Hertehmdy Ignáez. j 1800.

1792. Sigray Jakab báró. Tiszteletbeli. Mint a Marti-

novits-tele összeesküvésnek részese . lefejeztetett

17!>5-ik évi luájiis lió 20-án.

M

') MüitiiKivits elf'ogatúsáiiak liivéro Sigray Kszegrl — hol háza az

mi iit.ziiliaii . a mostani IH. számú ház voU — Vcsz|;>ri'UilH' inoiiekült. do itt

clto^^itiitt. Hason sDisliaii részesültek Rosty Pál vasmegyei táltlaliiró. Hrelim

.laiiDs rnJKHn-zi scIm'sz és Uosty .János kszegi kerületi táMai jegyz, ki l'árizs-

lian két izlicn megfordult, hogy ott a jakoliinusokkal értekezzék. 17!t4-ik évi

aui;usztus liavál)an szállásán, uri ntezai 1». szám alatti házban, Sigray házának

átcllcnélKMi. ugyan azon katonatiszt által — ki elfogatása végett Sopronliól ide

rciiiicltitctt . s kivel egész éjfélig a kávéházban tekézott — haza érkezte ntan

letartii/.tatiitt. Klfogatása után elóbb halaira, utóbb KutYsteinl>an töltend hét

10
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1798. Matiss József, f 1805.

1800. Batthyányi Miklós gróf. Királyi kamaránál titok-

nok lett 1802.

„ Széchenyi Lajos gróf. Királyi táblánál tanácsos

lett 1802.

„ Adamovits Eókus. | 1810.

1805. Amadé Ferencz iíj. gr. Tiszteletbeli, lemondott 1805.

1805. Kosos ígnácz.

1806. Lada ígnácz.

1809. Horváth János (szentgyörgyi). Lemondott 1810.

1810. Mikos Ferencz. Királyi táblai ülnök lett 1822.

Tóth János, t
1822."^

„ Niczky Lajos gróf Tiszteletbeli, lemondott 1816.

„ Nákó Sándor. Tiszteletbeli, lemondott 1-813.

„ Cserghe Ferencz. Nyugalmaztatott 1850.

1815. Farkas Antal (gulácsi). f 1829.

„ Chernél Ferencz. Nyugalmaztatott 1850.

1816. Rosty Antal. Tiszteletbeli.

1822. Mesterházy Dániel. Nyugalmaztatott 1835.

1825. Szabó ígnácz (kis-gecsényi). f 1828.

1826. Nádasdy Lipót gróf Tiszteletbei. Királyi táblai

ülnök lett 1829.

1828. Szerdahelyi ígnácz. t 1831.

1829. Igmándy Antal. Nyugalmaztatott 1850.

1830. Fiáth Péter. Tiszteletbeh, lemondott 1846.

1831. Sellyei Elek. Nyugalmaztatott 1850.

1833. Eszterházy Miklós gr. Tiszteletbeli, lemondott 1836.

1835. Wenkheim József gr. Tiszteletbeli, lemondott 1839.

„ Hugonay Gusztáv gr. Tiszteletbeli, lemondott 1843.

1836. Noszlopy ígnácz. Királyi táblai ülnök lett 1838.

„ Repásy József f 1837.

„ Gáál József. Soproni fölsbb törvényszéknél ülnök

lett 1850.

1838. Hegeds Antal. Soproni fölsbb törvényszéknél

ülnök lett 1850.

évre Ítéltetett. Kiszabadulása után búskomorságba esett, s 180.5-ben golyóval

életét kioltotta. Chernél Dávid az összeesküvés idejében kerületi táblai ülnök

csupán azon okból : mert Sigraynál tett egyik látogatása alkalmával, ennek

asztalán nyitva fekv könyvben, Payne Tamásnak „Les droiis de Vliomme-'

ezimü magyarra fordított munkájában lapozgatott, szinte feleletre vonatván,

több évig felügyeilet alatt volt.
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1841. Takács Sándor (tótliil. Számfölötti. Nyugalmaz-

ta tott 1850.

184;3. Vilczck líudolf gróf. Ti.szteletbeli. loinoiKlott 1847.

184:1 Mi'szh'iiyi Lajos. Tiszteletlioli. A tábla loloszla-

tásával hivatalától megvált 1850.

1847. Sigray Fiilöj). Tiszteletbeli. A tálda feloszlatá-

sával hivatala szinte megsznt.

A k e r i\ jeti t ;i 1

1

1 ií ii a k 1801 -b e n o s z k ö z ö 1 1 visszaállítása

iitáu egész ISOU-beii bekövetkezett végleges fíiloszlatásáig.

K I D <» k e :

1861. Babarczy Antal báró. Nyugalmaztatott 18ö9.

Ülnökök:
1861. \i(l(.s Lajos. Nyugalmaztatott 1860.

„ Bobest Lajos. Királyi vegyes bíróságnál elnök

lett 1860.

Tóth Károly. Királyi tálilai ülnök lett 1869.

„ Torkos Ferencz. Nyugalmaztatott 1869.

„ Fábiánits Ignácz. Királyi vegyes bíróságnál ülnök

lett 1869.

Mersics Lajos. Királyi táblai ülnök lett 1869.

Nagy Imre (szopori). Királyi táblai ülnök lett 1869.

A kerületi táblának hivatalos helyisége íölállitá.sa után 26

évig a Bertoni-ft'le házban volt (jelenleg 29. sz. a. Hrabovszky ház)

innét a tyuk-utczai Horváth házba — most 300. sz. a. Schey

József ház — tétetett át. Miután 1. József esászár intézkeilé.se

folytán az itél szék személyzete jóval megszajtoritatcitt 1787-ben a

tábla az árvaházat vette évenkinti 600 frt. bérlet íizetés mellett

használatija. Kzután a (íasner-féle, utóbb Nagy Ferencz tulajdo-

nába jutott (64. szám alatti) ház szolgált az Ítélszék helyiségéül.

1808-bau (Jerhauser Sámuel (22. sz. a.j, 1816-ban Tallián Antal

(13. sz. a.), 1821-ben pedig a Hazatius most Bogdányi-féle (8. sz. a.)

házban tartá a tábla üléseit. Minthogy e háznak akkori tulajdonosa

a házbért tetemesen fölemelte, a városi hatóság — mely az itéló-

széket szállással ellátni magát kötelezte — lolsbüki Nagy Ferenez-

nek föllebb enilitett házát 1826. évi ápril 2l-én 14000 frton meg-

vásárolta, s a kenUeti tábla használatára átengedte. Kzeu helyiséget

folytonosan használta a tál)la egész végfeloszlatásáig, a mikor a

királyi vegyes bin'iságnak, jelenleg pedig a királyi járásbíróságnak

rendelkezésére ajánltatott föl.

10*
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Királyi j á r á s b i r ó s á g.

Az els foljamodásu királyi törvényszékek és járásbíróságok

életbe léptetését czélzó 1871. 31. t. czikk s ezt kisér miniszteri

intézkedések Vasmegyében Szombathelyen és Szent-Gotthárdon

királyi törvényszékeket állítottak föl. Ezen törvénykezési reform

következtében Kszegen telekkönyvezéssel ellátott, a szombathelyi

királyi törvényszék hatósága alá rendelt királyi jár á s b i r ó s á g
mködik, mely kell számú segéd és kezel személyzettel 85350

mértíbldre, és 28,809 lélekre — Kszeg várost is bele értve —
terjeszti ki törvénykezési hatáskörét. A kszegi királyi járásbíróság

elé tartozó peres ügyek vezetését 8 ügyvéd , egyéb közjegyzi

teendket pedig egy szinte a városban lakozó kir. közjegyz látja el.

Ezenkívül Vasmegye szolgabíró járásai egyikének a kszegi
járásnak hivatalos központja a város kebelében van.

Végre a soproni királyi pénzügyi igazgatóságnak alárendelt

királyi adószed hivatal, egy adószedvel és ellenrrel itten

hivataloskodik.

Miután az eddig közlitek által Kszeg sz. kir. város föld,

természetrajzi viszonyait, lakóságának iparüzleti, földmiveli foglal-

kozását, erkölcsi és értelmi mveltségét, társadalmi, ugy közhatósági

állapotát — történelmi vonatkozásokkal — lelkiismeretes tárgyi-

lagoság mellett törekedtem ismertetni, feladatom részletes meg-

oldásához érkezvén, áttérek a város történelmi múltjára, melynek

képét e munka következ része hozandja.
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Koszo.u' város törtóii(3lme

az Árpád és vogyes iioinzcísé^lKOi királyok alatt.

K("is/('U' város alii|titiis!it 1 'iüiJ körül Németiíjvári ((iüssiugi)

llciiiiik l)áiiii;ik. ('s íii'iuak .láiius n.'idornak küszüui. kik Magyar-

ur,szá«>' Jiyiigoti részének, ugy szinto íi kszegi föls és alsó vár-

nak akkori urai. a völgyben álló alsóvár kíMMiyezctén az els jö-

vevényeket ,. li s |) i t e s" letelepítették. '

)

Az alsó vár. ngy az ennek keleti és déli oldalán emelked
város, nevel kt'tségcn kivíil a mar sokkal ell)l) épült föls vár-

tól nyerte, mely a v;'irostól nyugot felé fekv hegységnek kideti

legmagasi) iókozat;iii li;ilniiili;i onidha egyes rom maratl\;inyt»kkal

hirdeti egykori lételét.

A két vár keletkezési koi'át süni homály horitja. s tíilth hazai

váraink ktizíis sorsiiljan osztozik: mert eredetét, imidját. okát. és

idpontját e|iilkezésüknek. els kori eseményeit egyikének sem lehet

történelmi hiteleségücl kitüntetni, mintán oly okmány, mely a hii-

várló szellemet biztos nyomokra vezethetné, ekkorig napfényre még

nem jutott. Lazins a íölsvárt avar királyok lakhelyének véle-

nn-nyezi.-'l egyik történetírónk pedig e vár eredetét illetleg azt

iillitja: hogy Zsolt fejedelem az ország határszéleinek védelme te-

kintetéliöl \;is várim'gyélien o^^y várat épitetett. mely K.szeg uevet

nyert.-') .\llitás;i támogatásául l?éla király névttden jegyzjének

kí'tvetkez szavaira hivatkozik: hu\ \ i lo Zulta |iost reversio-

nem millium suonnii. lixit metas Hungáriáé. K\ parte

graecoriim nsípie ad poriam Waeil. et us(|ue ad terram

liaey. ali oecidente us(|ue ad maré. uhi est Spalatina ei-

vitas. et e\ pa rt e T lieot oM ieoi'u m UM|Ue ad pon t eni < i u nei I.

') Ki'jtT. Co.i. Di].. VIII. :{. •,»7!i.

-') 'iV'loki, Hiuiyiidiak kora, (i. k. l. n-s/. 71. I.

•') ll<iivátii Mih.ily. MiifíyHrürs/.áír tört. l. k. Sll. I.

1
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et in eiisdem partibiis dedit eastriira coustriiere Ruthe-

nis, qiii cum Almo dnce, avo suo in J^annoniam venerant.^)

Hogy névtelen jegyznk, ezen az oroszok által épitett vár alatt

csakugyan Kszeg várat, s a Giineil alatt a csekély széleségü és

mélység Gyöngyös (németül Günz) íblyóeskát értette legyen? alig

hihetjük: mert igen kétségesnek tnik föl: hogy els fejedelmeink

idejekor — midn az ipar, kereskedés, kezdetleges állopotából még

nem bontakozhatott ki, s ennél fogva a forgalom szk mérv fon-

toságához képest a közlekedési eszközöket is csak igen hiányosak-

nak kell föltételeznünk — hogy akkor a jelentéktelen, s könnyen

átgázolható Gyöngyösen, oly tekintélyes hid állott volna, melyet

seink az ország egyik határjeléül tztek volna ki; ezt pedig annál

kevésbé fogadhatjuk el: mórt Zsolt vezér folytonos hadviseléssel

elfoglalva, s a szomszéd tartományok beütései által nyugtalanítva

alig gondolhatott az ország határainak biztos kijelölésére; de kü-

lönben midn közte, és Ottó király között a határszéli villongások

kitörtek, a magyar határ egész az Enns folyóig terjedt, melyen innen

fekv föld a Lajta folyam, és hegység közötti tartományai hazánk-

hoz tartozott, s seink birtokában maradt meg az augsburgi ütközet

után is, s csak Geyza vezér idejében sikerit a németeknek azt

Mölk várának bevételével a Wiener Wald-ig visszaszorítani, s a

keleti határgrófságot helyreállítani. Sokkal valószínbb tehát: hogy

a kérdéses Guncil hid a Dunába beszakadó Enns vizén, vagy a

Dunán az egykori Lauraceum romjain épült Ennsburgnál volt. St
az sem hihetetlen, hogy az Inn egyik mellék folyóját hidalta át,

melynek közelében a magyarok berohanásai ellen a bajorhatár vé-

delmére egy vár épitetett.^) Miután Enns és vidéke római telep

volt, igen természetes: hogy a római miveltség, kényelmes, ugy biztos

közlekedésre is kiterjesztette gondoskodását, s a vidéket átszel fo-

lyók egyikén nagyobbszer ers khidat emelt. Ezen okoknál fogva

a névtelen jegyz által emiitett Guncil hidját a Gyöngyös hidjáúl

el nem fogadhatjuk, s e szerint a kszegi fölsvár építését — dön-

tbb adatok hiányában — Zsolt vezérünknek nem tulajdoníthatjuk.

A fölsvár a hatalmas, de zabolátlan németujváriaknak romba

dlt saslaka, mely jelenleg ó-háznak neveztetik, talán azon idbl
nyerte e nevét, a midn már düledez falazatának csekély terjedelme

miatt, távolról tekintve, inkább ódon ház alakját tnteti vala föl, mely

a vár nevezetére érdemesnek többé nem tartatott. Hogy egyébiránt

^) Béla király névtelen jegyzje. 57. fejezet.

^) Szabó Károly, A magyar vezérek kora. 155. 1.
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(^/ ('lii('V<'/,('-s n'i'i csak a ki'snM)! idklxMi níliá/latotl: kt'tsi'fícn kí-

vül lírlvczik a váidsi Ifvltiir iroiiiáiiyui. iiiélyokhen az ó-ház D(*v

ulatt isinort roiijok. ogész a l<S-ik század közepéig még mindijr í'ö\s

vár, vagy ó-vár ncvfizí'ttel emlittotnok. Xolia a föls vár a keletre

düli") liogység legmagasabb poDtjára vala emelve, és természetes

uralkodója az alatta tdiiyuló vidéknek, még sem birt azon szilárd.

s kedvez JH'lyzettcl . mint a minvel számos régi váraink kérked-

hettek : mert (dy elkiilönzött és meredek szirtek, meyek az ostrom-

lókat a várhegy megmászásában , és köröndje megközelitésében

akadályozhatták volna, itt ninesenek: mind a mcdlett egykori falaza-

tával, köi'ülfutó sáiiczával. a hajdankor legszüksé^esb védelmi igé-

nyeinek megfelelhetett, s a kor szellemében, háborgó urainak elég

bátorságos tészkiil szolgál vala.

Tárgyunkat illet legrégibb kutforrásaink töbliször alig enged-

nek eligazodni: mert a 13-dik századbeli okmányokban Kyszug,
Kuzig. Kussugh s. a. t. nevezetek, majd Német-rj várra, majd

Kszegre alkalmaztatva fordulnak el. s a zavarból annál bajosabb

biztos tájékozást nyernünk, mert mindegyike Vasmegyében az ország

nyugoti véghatárán feküdt, mindegyike föls és alsó várral birt.

mindegyike a Németujváriak birtokálian volt. s itt is. ott is szer-

zetes zárda éjMÜt.M Kétségtelen hajdani nevei Kszegnek: Kew-
szeg. K'eus(!g, (lunza. (iuncli. Kszeg vára legelször IV. Béla

királynak az lr^48-ban kiadott okmányál)an említtetik, mely szerint

llerbord gi-ófnak Ost liának — ki a Frigyes császár hatalmáliau

esett Kusziigh várat visszafoglalta — érdeme jutalmazásául a

Dráván tul lékv Rázna birtok adomanyoztatott.-) Kjiy késbl)i

János tárnokmester által lá7()-ban a sydani birtok iránt a maria-

hegyi (Borsraonostor . most Klastrom) apáttal folytatott per meg-

szüntetése érdemében kiadott okmányban ..Bullo nosler castel-

lanus in (iunz'' tétellel találkozunk.-')

Kszegnek els ismert tulajdonosai, a Németujváriak. hogy mily

módon jutottak terjeíhdmes vasmegyei birtokukhoz azt tudjuk.' l de

hogy mikor lnek Kszegnek urai? arról okmányaink balgáinak.

Csuiián egy a vasvári káptalan (dtt l'i7!l-ben kelt. s ugyanaztui

káptalan által .Miklós, másképen Kokos-nak németujvári .Miklós

nád(U' liiinak meiikeresi-sére Ki'JS-lian iitirt osztálvlevél tanusitja:

M Katona. VI. k. '•ÜÜ. A sz. Ferenc/, s/trzi't zánlajat 128ít-lion. miiln
.\llicrt liiTczcg Kszeget oslronnual Ix'Vcil.' a Ij'ingoli eljnis/.tit. itták.

') Kojér. IV. 2. 81. 1.

^) Fejér. VII. 5. 424.

*) Hdtku Tivailar. Cliák Máté és kortársai. 7. 1.

l*
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hogy néraetujvári Heiiirik 1)án elhalálozása után. ennek gyermekei

János és Miklós 1279-beu barátságosan megosztozván az öregbik

livér János tárnokmester Kiizig várat, Duruszlaii, Peresztegh,

Thnskand. Cuneche s. a. t. helységeket, ellenben Miklós Szent

\'i(l várat. Bosuk, Zerudahel, Welem. Chak, Nikliis. Kosz-

tony helységeket. Guor ínhinak fele részével kaptaosztály részben. \)

Ezen átkos emlék nemzetség — mely az erszak az ármány

ösvényén oly gyorsan emelkedett föl a hatalom magaslatára — fék-

telen gonoszságai, vakmer merényletei, aljas eselszövényei által

majdnem egy századon át az országnak nehéz bonyodalmakat, a

dunántúli résznek Kszeggel pusztító hadi viszályokat okozott. A
Németujváriaknak bnös szereplése , Kszeg sorsával szoros össze-

függésben lévén, e család történetét a város múltjától el jiem k-
lönözhetjük, hanem együttesen kell tárgyalnunk.

II. Geiza király uralkodása alatt Volfer ésHedrik testvérek német-

országi jövevények az országban beköltözködvéu . Hedrik a gyri

szigetnek vidékén, hol jelenleg Hédervár (ell)b Hedreehvar) áll.

telepedett le, a másik testvér Volfer pedig Yasmegyébeu a Kyscen,

vagy Cuzin nev hegyet és vidékét (hol késbb Güssing, Né-

metujvár épült) nyerte birtokul. Hedriktl a Hédervári család

eredt. Yolfertl pedig a Kszini vagy Gssingi (németujvári) ág

származott.-)

A gyorsan vagyonosságra s országos tekintélyre emelkedett

j()vevényekuek utódai galádul hálálták meg a magyar vendégszere-

tetet. Volfernak unokája ugyanis németujvári Heinrik —- kit IV. Béla

király bens bizalmára méltatott . s mint legmeghitel)b tanácsosát

nádornak tett — akkor, midn az atya király és István korona

örökös közt a trón versengések kitörtek. Heinrik nádor fondorlatai,

igazü-atásai szították a családi harcz lánojait. Miután az ország

két pártra szakadt, s a küzdelem nyilt háborúvá fejldíitt. Béla ki-

rály három hadsereget indított lázadó fiának megzabolázására. A
legtekintélyesb s legtöbb ft számláló sereg vezérletével Heinrik

nádort bizta meg, ki azonban István hada által legyzetvén, fiaival

együtt fogságba jutott. A békekötés után Béla király szerencsétlen

hadvezérét udvarába fogadta s uja))l) kegyelmét éreztetend tótország

bánjává nevezte ki. E kitüntetés a korona cirökös pártjánál a ke-

gyencz ellenében csak nagyobb bizalmatlanságot. mélyel)l» gylöl-

séget gerjesztett. Heinrik nádor a korona örököst maga iránt

') Fejér, VIII. 3. 321—324. V. t. levéltár, másolatha.

-) Botka Tivadar, Chák Máté s. a. 6. 1.
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ki(.'níi<'sztt'Iiii cliiiiilaszlváii . ikíIioüt a Ijekövetkcizü trúiiváltoziis al-

kaliii;iv,il az iij király liosziijiiiiak Icgyoii áklozatu. az óvatos l'éiiiii

]i(''la kinllv kiizljcjánilásu lólytáti jöv Ijiztosiíására Ottokár cseh

kipiily |i;iit(n,i:('» \<''(l('liiii''t clörc kicszkíizölte.

.Midüii 1\. lU'ild halála után, a trónra jutott V. István ós Ot-

tokár cscli kiiiily között u háljoru kiütött. Ilcinrik bán az iij király

jjoszuját kikcriil('ii(l("». a csi'h királyt jmmIíh- maiia iránt lekötelezend

Kszi'i!. Szent \ \(\. Zaloiiak. K(.'itusz. Jiorostyánk és

Karkas\;tr (Zá^oriáljan) várakat a <-soh király hadainak átadta,

maga iicdiu- .liinos lii'nal ll^TO-hcn Pi'á,u;lba inenckíilt .M Ind mái-

olhit V. István nénje .\nna. Hatislaw niacsói bán özvegye, az ország

kincstiiráb(')l elorzott kincsekkel biztos menhelyre talált. ^liutáu

y. István a kincseknek s az átszökött országuagyoknak kiadását

siker nélkül követelte Ottokártól, ellene a háborút meginditotta. s

vele Mosony vidékén meg is ütközött, a nélkül azonban: hogy a

gyzelem koczkája bármelyik harczoló király elnyére dlt volna

el.^) K kétes kimenet csata után a két fél között 1270. július 25.

eszközölt békekötés föltételeinek egyike az is: hogy Ottokár a hoz-

zája menekült lurakat ne pártfogolja, s ezeknek htlensége által

hatalmába vett Kszeg. 8zent \'id várakat szolgáltassa ki az Dr-

szágnak.'M J)aczára ezen békekötésnek Ottokár a ljirtokái»an tartott

vái'akat nem csak. hogy ki nem adta. hanem az ótalma alatt lév

-W'nietujviiriakat ari'a is Idlliatalmazta: hogy Kszeg s egyébli

hatiiiindi Niiraikból rablásaikat a vidéken lölytat hassák. M (Jttokár

szószegése lólytán \. István a béke kötelékei alól magát fohddo-

zottnak érezvén, seregeivel Osztrákhonba rontott, s azt kíméletlenül

pusztitotla. A cseh király viszont 1271-dik tavaszán tekintélyes

hadervel .Magyarországba töi-t. s mig fegyverei Pozsonyt. Xagy-

8zoml»atot, Ovárt. s több más erségeket meghódították, addig

^ . István részére (íergely tárnokmester vasmegyei fispán. .lakali,

és Ost testvérek Kszeget bajnoki ostnunmal visszafoglalták, s a

várrséget elzték.^) Végre a hadviscd léjedehnek ktizt 1271-ik

július ha\iilian megkötött békeszerzdc's i'tllal (>lti)kái- lekötelezte

magát, hogy mindazon várakat, melyek a pártos magyar urak segít-

ségével l)irtokába jutottak, visszaliocsátja. ugy szinte a pártfogását

') Kfj.T. V. 1. 11! 1. 1.

-) FcjlT. V. 1. lo. I,

») Fej.T. V. I. il:!. S/.alav b;.s/,|.,. M. o. t..rt. -,'. k. S."). 1.

*) Fejór. V. l, 100, 1. Horváth Milialy. .M. n. tort 1. k. 442.

'') Fejér, V. 1. •J;U~"J;i'>. Hii/.ai okmánytár. VI. IKi. I.
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élvez németujvári Heinriknek és Jáaosníik nem engedi meg. hogy

Magyarország részeit háborgassák.^)

Mind az által, hogy a királyok szerzdése biztositá a nyugoti

határszélek nyugalmát, Kszeg nem sokáig örvendhete a békenap-

iainak, mert V. István elhalálozása után. IV. László kiskorusáa-a

alatt, anyja a Kun Erzsébet, és Pektári Joachim ítárnokmester

ragadván meg a hatalom gyeplit, botor kormányzásuk, a gyermek

király könyelmüsége, nem különben az ország fbbjeinek gonosz

önzése, törvényt tapodó hatalmaskodása, egy nyughatatlan, vad kor-

szakot idéztek a hazára. Miután az özvegy királyné udvarában a

cselszövény, a zabolátlanság minden korlátokat tulhágott, s a király

és törvények iránti tisztelet mindegyre mélyebbre sülyedett, igen

természetes: hogy a furak erkölcstelen hajlamai íisztönz ingert

nyertek botrányosb garázdaságok elkövetésére, és épen azon tekin-

télyes férfiak, kiknek föladata leendett az ország javát elmozditani.

a bel- és külbéke megrzésére ügyelni, azok haszuiilták föl az or-

szág rendetlen helyzetét s önz czélokért a nép védelmére szolgáló

hatalmat, a támadó, az elnyomó fegyverével cserélték föl. Ekként

a jogérzet, az erkölcsi nemesebb indulat a nemzet elkeliben el-

hamvadván, a párttusák vadon hullámain féktelenség ököljog s eze-

ket kisér rablások emelkedtek fölszinre, melyek nem csak egyesek

közbiztonságát, hanem a fejedelem jogait st az ország épségét is

veszéllyel fenyegették.

Az ország ezen zilált állapotában németujvári Heinrik és fia

János kedveznek hitték az id})outot arra. hogy önz czéljaik

elérésére álnok terveiket végrehajthassák. Mihelyt a hazában uralgó

rendetlen viszonyokról értesültek, azonnal elhagyván pártfogójuk

udvarát Magyarországl)a visszatértek, s fondorlataiknak szabad féket

eresztettek.

IV, László kegyeiben magokat behízelegvén , a gyámoltalan

király nem csak birtokaikat adta vissza,^) hanem Heinriket tót-

országi bánná. János fiát pedig Sopronmegye fispánjává nevezte

ki. Heinrik bán ezen kitüntetésre eleve érdemesnek is mutatkozott,

minthogy az 1273-ik év tavaszán kitört cseh háborúban 30.000 ha-

dával legközelebbi pártfogójának Ottokárnak seregét diadalmasan

legyzte.^) De az ingadozó ármányt vadászó család csak rövid ideig

maradt állandó László király hségében, mert utóbbi hadi dicssége

^) Fejér, Y. 1. 113. és 124. 1.

2) Hazai okmánytár, II. 10. 1.

2) Lichnovszky, „Die Geseliiclite des Hauses Habsburg"., 1. k. 214. I.

Horváth Mihály, Magyarország tört. 1. k. 448. 1.
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után isiiK't íi bn ö.svt'nyi'n' t(*rt, s többszörös íolsí'/zst'rti'st k<'»v<'tett

el, s galáíl nieréiiyeit azzal korouázta: liogy Jiéia királyi hun-zeget

megölte. Endre királyi herezeget |)edig összeesküdt cziokusai által

ejliiirczoltatta. K vakmer tette után lá74-ben drávántuli jószágaira

menekült, honnét pártliivcivel fegyveresen Magyarországba szándé-

koza törni, de az elébe indított királyi had által Füenuél legyze-

tett, hol a gonosz férfiú maga is életével lakolt. M
Heinrik bánnak hátramaradt három fia János. Miklós és Hfin-

i'ik hitszegett iiártüt attyiiknak méltó sarjai a király haragját nem
sokáig érezték.-') mert áiiibiir .biudst lázadási vétségeért a soproni

fispáuságtól és Seynte birtokától megfösztá^) mégis késbben fivé-

níivei együtt a pápai követ közbevetésére ismét kegyelnu'be fogadta*!

st daezára botrányos tetteiknek, melyekért egyházi átokkal is súj-

tattak. Jánost l:i81-ben nádorrá tette.-') Miklóst pedig egyéblj ki-

timtetésekben részesítette.^') De a hálát nem ismer Xémetujváriak

ismét pártot ütöttek, miért a király borostyánki várukat J284-ben

ostrom alá vette.') Sikertelen vivás után azonban a király kény-

telen volt Albert osztrák berezeg támogatását igt-nybe venni, ennek

segéd hadai azonban németujvári János által bekerítetvén, magokat

megadták. Albert herczeg és János közt béke köttetett ugyan, de

az utóbbi fölbontván a szövetséget Stájerország pusztítására sietett.

s mint zabolátlan kényúr, a meddig csak gyilkoló karja terjedt, sar-

ezolva. gyújtogatva, öldíikölve zte rablásait Kszeg várából.

K czégéi-es esalád szerepl tagjai kíizött Jánoson, vagy Ivánon

látjuk a féktelenség, a ravaszság, a gonoszság bélyegét legmerészeb-

ben kifejezve. A garázda férfiú — kit embertelen kegyetlenkedései,

mértéktelen kinesszomja miatt kutforrásaink ..ragadozó farkasad-

nak neveznek,**) a törvényt megvetve nem csak az egyesek személyét

és vagyonát tzte ki erszakoskodásának ezélpoutjául . hanem a

hatalom gúnyára, a fejedelem tudta és akarata ellenére Albert osz-

trák herczeggel saját rovására uyilt háborút íóly tátott és ennek

tartományait kíméletlenül zsákmányolta. A vakmer hatalmaskodót

megtorolandó Albert lá89-ík tavaszán 15.000 fegyveressel a rabloncz

») Botka Tiva.liir. Chák Máté élete. 14. hip.

'*) V. o., 14. I. .Árpádkori iij okmiiiiyfar. IX. k. 77 SS

") liütkii Tivailiir. ii. o. ]"». 1.

*) Hazai okiiiiiiiytár. I. 7S. I.

^) Arpútikori iij Dkiiiáiiytár. IX. •.."'7. 'M"i.

») Hotka Tivadar, Ki. 1.

') Fejér. V. 3. 4tiO Áriiadkori iij .ikiiiaiivtar. IV. -i'.yA. ','.')•,'. lla/.ai .•km..

301. 312. 324.

") Katona, lUst. Crit. VI i»8l">. lU.<toria aii,'<tralis pars pleiiior. Kreiieriiél.
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ellen indult, s a Xémetiíjviiriak roppant birtokát, köztök Kszeget,
Sopronyt, Rolionczot, Nagy-Mái-tout, Pinkaft, Cheruel-

lenburcliot, Sz. Margitot, Nyéket, Kaboldot, Szaionakot-

Ovárt s. a. t. , összesen harminez helységet hatalmába kerített.*)

De nem sokáig lehetett Albert berezeg Kszeg birtokában, mert

még ugyanazon év nyarán Kszeget Ivánnak ffészkét — azon ok-

ból: mert ez 500 elfogott németnek kezeit lábait elvágatta — se-

regeivel ostrom alá vette. ^) A német had ostrom rohamait az elleu-

ség többszörös megtámadásait és a szóró gépek köveit, a nyilveszk

záporát a város bátran kiállván, az ostromot hsiesen visszaverte.

Az ostrom tizenegyedik napján a német hadak a várost ujabban

minden oldalról megtámadták, s mintán faltörgépekkel a város

bástyáján rést törtek, tömegesen berohantak, s azt hatalmokl>a ke-

rítették. Az összes lakosság a várba vonult vissza, hol az még na-

gyobb ellentállással védelmezte a falakat, a nk is hsiesen osztoz-

ván a féríiak véres küzdelmében. A vár bástyáját védelmezk a

faltörgépek ütéseit faágakból kötött, s köteleken leeresztett csoma-

gokkal törekedtek elhárítani, melyeket azonban az ostromlók, póz-

nákra ersített görbe éles vasakkal mindannyiszor elmetszettek. Mig

a féríiak a berezeg seregeire ég gerendákat, köveket hajítottak,

addig a nk ég szövétnekeket, raéhekkel telt köpüket szórtak s

forró vizet öntöttek az ellenségre. Németujvári Iván a védelem

sikertelenségérl meggyzdvén, nehéz helyzetében ármány által

akart magán segíteni. Albert emberei közül néhányat pénzzel meg-

vesztegetett a czélból : hogy ezek a herezeget a magyar sereg kö-

zeledésének hirével, s Osztrákhon):)au kitört nyugtalanságokkal ré-

mítsék meg, s nekie tanácsolják: hogy a vár ostromával hagyou

föl, s rögtön haza siessen az osztrák furak lázadását lecsillapítandó.

Albert azonban a hamis tanácsra nem hajolt, hanem hírnöke által

a várbelieknek kijelentette: hogy mindazoknak életét és vagyonát,

biztosítja, kik a fegyvert leteszik, ellenben az ellentállókat irgalom

nélkül kardra hányja. Ennek hallatára a várból többen megszöktek, a

benmaradtak azonban eltökélték a várt utolsó emberig védeni. Több

napi bajnok védelem után, miután a falakon rések törettek s az

ezeken betoluló csapatoknak ellentállani az rség többé képes nem
vala, a vár meghódolt. Albert berezeg az rségnek szabadmenetet

engedett, s a nagy részben összeomlott várfalakat saját költségén

és embereivel kiigazitatta s megersítette, a vár rizetével pedig

^) Katona, u. o. 986. Fejér. V. 3. 482. Szalay László. II. 104. Horváth
Mihály, I. 467. 1.

'

2) Katona, u. o. YI. 990. 1.



Ki))(íil)(!r<i' licn-htold Viinia^vúl l»izta iiicu-. A/ ostrom iilkaliiiiíval

az egí'ihZ vi'iios. a szent l'\!i('iicz szcrzclcsck liajli'-kával a láiiguk

martaléka Itin. csupán az ofivliázi .szerelvények, kelyhek, könyvek

mentetlek me^;. M K keseni le(-zke. Ksze/i:nek elveszte. Ivánt a

meí^röíizötl lázadi'it el nem esíi<ii:('szl<!tte. st "ionosz tiz(?lmeit továhl)

is folytatta. I\'. L;'iszli'i me^i'^yilkoltatiisa után n^iyan is a mint a

királyi tri'm! eJlMulaland/) III. Izmiré ti'itnr>zá;j.lt'''l nljíit Széke.síeliér-

vár feli' folytatná, az eleibe siet Iván a Ijíiséj'' álezája alatt a lier-

czefiot letartí'tztatta s szoron<.>atott li(dyzet<'-l)en kezesekel. váltsá<r-

(lijjat. ejiyélil) kiMlve/ Ígéreteket zsai'oll ki tle.-) K kierszakolt

kötelezettse<j,ek eeyike valu a tölihek kíizött az is: liogy Ivánnak

elvesztett birtokait Kudre visszaszerezze. Endre Albert lierczejLíet

követei által íelszólitütta, hogy az orszáj»té)l elszakasztott birtokokat.

s mindazon várakat, melyeket iiémetujvári Ivántól ellgialt. szolgál-

tassa ki. All)ert azonban a király követelését visszautasit(jtta. minél-

l'ogva Miidre elhatározta fegyverrel magának elégtételt szerezni, .s

azért, hogy véderejét szaporithassa, s egyéblj az országiján elhara-

pódzott rendetlenségeket megszíintethessen. l;2í>J-ik február havában

gyídi'st hirdetett, hol a tíibbek kiV/.i'úi az is (dhaliiroziatott : hogy

a kozliiztonság tekintetébl a .\(''metnj\iiriakiiak liatiirszidi lalib'i várai

lerontassanak.^)

.Mig iMidre 8zékesfelii'r\!Írí az orsziig rendjei\el a közigazgatás,

a lioiivi'delein tei-(''ii sziiks(''gesekiiek taliilt inti'zkedésekbeu fárado-

zott, addig Albert az ország halárait átléjivén Pozsonyt. Nagy-

Szondjatot elfoglalta. Kniiek folytán viszont Endre ÍSO.OOO fegy-

veressel Osztrákhoidia tört. s íobb erségeket meghóditván. liées-

nek ostromához fogott. Albert kétes helyzetében békét ajánlott,

mely l;*iíll-ik augiistus .'ilj-án h'tre jött. A Ijékeszerzdés leltéhdei

között az is lóglaltatdtt : hogy Albeil az országtól ídszakasztolt

részeket visszaadja, a Ni-metujváiiaknak az osztr;d< határszélein

lév erségeik azonban a rab|,i>nk megi:;itl;isa vi'-i^ett lerontassa-

md(.')

I'izen sulyds liatiirozat Naijdn Kszegri' ki ln-e leijesztNe?

bizlosan nem tudjuk, azt azonban okuidc van gyanilani: hogy a ga-

rázda furak leggarazdabbikát Ivánt az oszló igaz^iili keze kszegi

') fnlicr iitáii Kiitiiiiii. VI. '.l'.td. f FiiIiiiikuiii :
Alt iiinl iii'iirs (»i'slt'rrfifli.

I. trj. IKi. I. Li.-liii,,vs/.l<y. I. ÍSI. I.

-•) KcJ.T. VI, I. -.'ol. I{(ptk:i, IS. I.

•'l H.irvalli .Mili;d\. .M. ors/.. t..il. I. iri. S/.ah.y L;.-/.l.'.. II. I"'' H" "l

Li.-iiiiovszky. II. 2;i 1.

•') Vru'V. VI. 1. ISO. Kiit.iiii,. VI. l(>;o rs l-.'ll. I.
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birtokíiibaü seiii kimélte s a büntetés következraénveit a kszegi

fölsvár szenvedte, mely mint határszéli rabló fészek leromboltatván,

többé föl sem épült, hanem az események hatalma az alsóvárt és

várost soílorta a történelein színpadára.

A Németuj váriak azonban nem okulva az ellenök alkalmazott

szigorral, a következ 1292-ik évben ismét pártütéssel háborították

az ország nyugalmát. Endre király a rakonezátlan lázongókat meg-
zabolázandó, fegyveres hadat indított ellenök. s Pozsonyt, Detrekt,

Sümeget, Kszeget tlük elvette.') Endrének igazságos, erélyes

eljárása a féktelen furakat, köztük a Németuj váriakat a királytól

mindegyre jobban elidegenítették. Különösen Iván nem felejthette,

hogy több erssége az Albertéi kötött béke értelmében levontatott,

s ennélfogva a boszu ösztönétl ingereltetve, rabolva, pusztítva vál-

tozó szerencsével küzdött a király hadaival. Ezután pedig több párt-

ütkkel szövetkezett], kik hatliatósan sürgették a római pápát, hogy

küldje be ^lartell Károlynak kiskorú íiát, Róbert Károlyt, Endre

helyett királynak.

Mialatt az ország két pártra szakadott s az uralgó rendetJen-

ségben a dúlások, rablások, gyújtogatások hazaszerte korlátlan tért

nyertek, azalatt 111. Endre is elhalálozott. Az ekkor bekövetkezett

királyválasztási küzdelmekben a Németujváriak ismét jelentékeny

szerepet vezettek. Különösen Kszegnek ura Iván az ország sze-

rencsétlen helyzetét, az általányos közzavart ármány és ravaszság

által aljas kinesvágyának csillapítására törekedett kiaknázni. A mint

a választási mozgalom s a párttusák hullámai magasbra emelkedtek.

Iván íivéreivel Róbert Károly ügyétl azonnal elpártolván . Venczel

cseh király felekezetéhez csatlakozott, mely 1301 júliusban, a töb-

bek között németujvári Heinriket menesztette küldötségileg Cseh-

országba: hogy a választás feltételeit a trón követel Venczellel

egyesség utján tisztálja hozza. -^j Mig Heinrik a követséggel Venczel-

uél idzött, Iván seregeivel Esztergomot körültáborozta, és innét

Róbert Károlyt Bécsbe riasztotta. Esztergomot rövid ellentállás

után meghódítván, az ide érkezett Venczeluek azt nagy öszveg

pénzért áruba bocsájtotta.^) Yenczel ügyének hanyatlásával, ámbár

a furak nagyobb része megsznt érdekei mellet buzogni, mégis a

németujvári testvérpár nem vonta meg tle támogatását, de mihelyt

Yenczel az országból eltávozott, bajor Ottónak legmelegebb pártolói

^) Katona, YI. 1241. Fejér, VII. 2. 195. TI. 2. 19. 260. 265.

2) Szalay László, II. 125. Horváth Mihály, 2. k. 6. 1.

«) U. 0. 125. ü. 0. 7. 1.
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között Köszí'ji- urát találjuk, ki íivéroiví;! f'gyetciiiltcii Icírlíuzfróljhan

.segítette bejövetelét, s inegkoronáztatását. ')

Ottó bukása után a kiizzavar iiiéginkáldj megindult, s a kor-

íuáiiy in''lküli országhall a líuvénytelenség. a fekteiensi'g liatalnias-

bau emelte föl fejét. Tr(;iieNéni ("liák Máté a morva szélektl Ko-

máromig (iukényüleg uralgott, a Xémctujvi'iriak pedig Kszegtl

Zágrábig fosztogattak. -

)

Róbert Károly ti'óiijáuak sziliird állást szerzeiid. azon töre-

k(!(lett. liojiv az ellenpárt makacsabb s tekinti-lyesb furait érdekei-

hez liiiiczolliassa. Kzen (/('HmiI nfiiictiii\;iri .liliiosi Ib-inrikiiek fiát

flovászmester<''\é . Tolna és Somogy megye fispánjává. .Miklóst

tárnokmesterévé, öregebb líeinriket jiedig Ivánnak íivérét l;-}08-ban

tótor.szág bánjává nevezte ki. mely kitüntetések által a hatalmas-

kodó család nevezett tagjait csakugyan maga iránt le is kötelezte.^)

Kllenben németujvári Iván utódait Andrást. Jánost és Miklóst —
kit Kokosmik is neveztek —• nem sikerült ügyének megnyerni, ezek

a dun;intiili részekben folytonosan lázadást .szítottak'*) Ekkor már

Iván a gálád ral)loncz bnös pályáját hihetleg bevégezte, miután

l:]()()-ik ('ven tul átkos életének minden nyoma eltnik.

.MiiitJKiuy a trón versengés viszálvai alatt az erszak, a fejet-

lenség, az ouk(''ny mi'lyebb gyíikereket vert az országlian. az álta-

lános bomlást meggátolandó Koljcrt Károly a zavargó lázadók le-

nyügözé.sére intézte tevékenységét. Kniiek folytán a duniiutul garáz-

dálkodó Németujváriak megtényitésére — kik Kszegbl raliolva

zaklatták a vidéket -— seregeket küldött. A lázangók legyzetése

után. a/, iillaliik erszakkal eltulajdonitolt Itirtokok visszafoglaltattak,

de miután a királynál kegyelemért esdettek, és esküvel kötidezték

magokat az alattvalói hség megtartására, l'god és Kanizsa várakon

kívül összes jószágaiknak, ngy Kszegnek is birtokália visszalndyez-

tettek.-')

Miutiin h'oliert Károly a kény urakat meglékezle. az alásülyedt

királ\i tekintélyt, a jog és törvény urahnát Indyreállitotta. liyelmél

a piMiz ('s liadeiuek javítására forditotta. Nem kevesebb gonilot

intézett a kereskedés, és nemzeti szorgahun fejldt'sere. uiíneltogva

mindennem kedvezmények mellett osztrák és némefcu-szági jovo-

vényeket telepített le az országban. .\ keresked.'s lendületét, az

») Fejér. VIII. i. IS.H.

-) SzHlay hiis/i.l. II. k. i:!-J. 1.

«) Fejór. VIII. 1. -.iio. Motka. Cliak .Matc 4»i. 1.

*) V. o. 4(i. 1. Ziihy. (".mIox I. 128. 137. lH.

••) Hazai oKmaiivtár. 1. \i\. 140. 147. 151.
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ipar eliuozditását czélozta az által i.s: liogy a liazai városokat kü-

lönféle kiváltságokbaü részesítette, s ezek lakóit a trón érdekeihez

olvasztotta. Miután 1327-ben Kanizsai Lörincz által németujvári

Andrásnak zendül serege Gunch (Güns) városánál legyzetett.')

a király Kszeget uralma alá vette, \\'\ jövevényekkel megtelepítette.

s a következ évben jiedíg királyi kegyelmét tanúsította az által:

hogy mindazon jogokat és szabadalmakat, melyeket a kszegiek a

város fölépítése után élveztek, újra megersítette és biztosította.-)

Sopron és Pozsony város polgárainak pedig 1341-ben meghagyta:

hogy bort, ugy egyél))) czikkeket szállító Kszeg polgárait területeiken

békével és sza))adon át bocsássák.^) Koljert Kái'oly a honvédelem

szervezését szinte kormányzása teladátaul tzvén ki, gondoskodását a

párt küzdelmek alatt sokat szenvedett Kszegre is kiterjesztette, s

polgárainak megparancsolta: hogy a város falait megépítsék, ijástyák-

kal és sánczárkokkal megersítsék: hogy veszély esetében a falai közé

menekült vidéknek népe itt ótalmat találjon, ugy a várt és várost

véd polgároknak védhelyet nyújthasson. Hogy a város ezen kötele-

zettségbl származott építkezési terheket könnyebben viselhesse, tíz

évre polgáraínak az ugy nevezett — census regalis-t — elengedte.*)

Mikor Eobert Károly országlásának végtízedébeu a közjó el-

mozdítására szolgáló intézkedéseit foganasitotta . akkor már a bel-

háború vihara is lezajlott, s a németujvári család In'inös szereplését

befejezvén letnt a történelem színpadáról, inelyen az országnak oly

sok viszályt, a dunántúli részeknek annyi romlást okozott. A foly-

tonos villongásoknak természetes következményeit, a nyomort, a

pusztulást, fképen Kszeg a rabloncz nemzetség ffészke viselte,

hol az ököljog ezen vaskorában a fegyverzaj, az önkény a polgári

ipart, békés forgalmat kedvezbb fejldésre jutni gátolták. A párt-

tusák elfojtása, a közrend helyreállítása után azonban egész Y. László

uralkodásáig az országhadjáratai által Kszeg nyugalma nem zavar-

tatott, de egyébaránt is a vegyes házbeli királyok alatt számos

szabadalmakban részesitetvén, a város belállapotának viszonyai az

idk körülményeihez képest élénkebb lendületnek indultak. A város

e kori állai)otának ismertetéséül közöljük, idszerinti sorozattal, rövid

kivonati alakban mindazon szabadalmakat és okmányokat, melyek e

korszakból a város közügyeinek átpillantására vezethetnek.

») Fejér, Vili. 3. 22i;.

-) I. Lajos király által 1348-ban megersített okmányban. Városi titkos

levéltár, í). csomag. 171. szám. Fejér, Vlll. 4. 214. 1.

^) Városi titkos levéltár, 1. cs. 1. sz.

*) Városi titkos levéltár, 1. es. 2. sz.
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1348-))an

Szfint (ivörjíj

niipján.

Visegrádon.

1^47.

i;]4s.

1 '>')>.

Sz. liüriiu'/.

Uiipja

utáui H/.i-r<l:'iii

Kildiui.

Sz. liiirinc/.

nupja

utáni Hxt'rdáii

Hildán.

Il,v|i<ilit kns/('«»i |)l<'lji'm()S. Miklós váro.^hiró. s tnbli

kszegi polf^árokiiiik szoiiiélyesou oliidott kt'-rolnn'-rf! M
I. liiijos király iiiejioiüsitettc atyának 1. Károlynak l:^:>í»-

l»aii ki'lt (ikináiiyát — t(»vál>l)á .saját 1842-(Jik okmányát.

iiicIvIxMi a királyi iulú\ azon feltétl alatt on'rodte el a

köszeoieknck : liogy a város falait ni<'<it''j)itsék és fen-

lartsák. niiilas/.tás esrtt'lteii az iiitala kiszaljandt) liiiiitc-

téslieii részellt'lnek.-)

I. Lajos király vizsgiilatra küMtc Lürincz f(iis|iiíiit.

Laczkli István által clloiilalt l*eiltli és Kszefr kiizti

l()|(l ifiiiit.'") nii'lyrt a k("isz4'ui<'k!ii'k isim't liiftokália aila-

lott.'l

Liiiincz MH'stt'r. \ as és Sopron niejzTei fis|i;'iii nn'ü-

erösitette a köszeuiek által személyesen eleibe terjesz-

tett kiváltsáli' leveleket, melyek szerint ..uullus inter

|ireilictas civitales Kewszeüli. (

'

lie proji'li et Flolionrz

vina ad |»oites Tiieutonie coiitra pii\ ileu'iítlam liltertatem

diete civilatis Ke\vszei>h. et in piejudiciiim ejiisdem de-

ferre. et deferri faeere presiimat." '')

I. Lajns kiiiily Kszeji' város polgárait, mintliofiy

iJesseiiyei István li;it legyedet lársai\al egyiitt lopás és

ralilásaik miatt fíilakaszlatták . minden tnVíiltlii keresel

allli lohiientette.'')

I. Lajos kir;ily. .h'nios kszegi liiró. i'wkker l>tv;iii

és Miklós kt'ielmi'-re — Litterati I't'ter mesteiiiek a ka-

marai iiyeredi'k szedjének megliagyta : liogy a kszegi

polgároktól kamarai nyeicdi'kei — liicrnm eamerae —
ne szed(íssen.'

)

I. Lajos király megjiaranrstdta .hines mesternek Mik-

li'is liiiiiak leiikai \ lirnagyának. hogy Idzoiiyos föld és

erdreszt, mely K'ewt es Kszeg kí'Zt fekszik s liizo-

nyos ..("onies W ol I lia]du>" ellglall a kszegieknek

visszaadassa/ 1

') \';imsi titkos Icvi'ltár. 1. cs. "2. s/. Ffjt'T. Vili. t. -.'o!'.

-) V. t. l.-v.-ltar. 11. o. K.-J.T. I\. 1. lO'.l. I.

"( Krj.T, I. 1. r,:{(;.

') r. ... 1. 1. V.I4.

••) r. ... I. I. iVMi

") Van.si titkos lovóltár. 1. .s. :{. s/.

-•) V. 0. 1. es. 4. sz. Fi'j.T. I\. "J. •,"24. I.

") K.'j.T. I\. 1. 4Mr.. I.
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1354. A vasvári káptalan okmánya szerint I. Lajos király

Laetare rendelte: hogy csói Gotthárd fia Miklós, mint királyi

"^^TedXn
"'

'
^'*'^^^' egy bizonyos íold végett a helyszínére kimenvén,

ott határjárást eszküzíiljíMi. ezen földnek Idrtokáha a k-
szegieket beiktassa: minek folytán a nevezett királyi em-

ber, a kái»talan küldöttjével a lékai várnagy, ugy Léka,

Rötli és Kedliely falubeli lakosok jelenlétében a határ-

járást eszközölte, s a kszegi polgárokat azon földek

birtokába minden ellenmondás nélkül beiktatta. A város

határának azon része, hol a határozás történt, a kedhelyi,

röthi határok és a Gyöngyös folyó mellett feküdt.')

1366. I. Lajos király Visegrádon kelt okmányában híveinek.

Maria foganta- s hatóságainak megparancsolta: hogy a kszegi polgárok

Teddén"'
birtokát és javait lakostársaiknak, vagy eljáróiknak vétke,

vagy adósága miatt letartóztatni ne merészeljék, hanem

ha panaszok fordulnának el a kszegiek ellen, saját

városuk birája, vagy esküdtje eltt indítandó meg az ügy.

s ha ezek nem intézkednének, a városbíró a király, vagy

tárnokmesternél bepanaszolandó.-)

1366. L Lajos király megparancsolta Ohyurh* Péter mester

Ugyan onnét budal kauuira grófjának: liogy JMiklós nev Kszeg vá-
azon napro

. ^.^^^^^ blrájának. a király s ennek annya eltt tett kéré-

sére a kszegiek a kamarai nyeredék — lucrura ea-

merae — fizetéstl föliiientetvén annak a kszegi pol-

gároktól való beszedéstl magát tartóztassa.-^)

1367. I. Lajos király megparancsolta a soproniaknak, hogy a

Gyertya kszogl borokuak Németország felé, vagy bárhová szállitá-
szentelö napján r, ii'i 'i i ' -ii

Budiin *'"^ ^'® akadályozzak, meghagyván egyszersmind: hogy a

kszegieknek Sopron városában bort lerakni tilalmazva

van.'^)

1370, I. Lajos király megparancsolta az ország lakosainak az

sz. Mihály I3:36_ban kiadott parancsához képest, hoav a kszegieket
napja utáni * ^ '

"-
'

, , .

kedden, scu] vagTouukbau. sem személyükben le ne tartóztassák. =')

1374. Erzsébet királyné — Frankónak Kónya bán liának

sz. Márton y.^g ^g Soprou vármegvék fispániának, s egyszersmind
napja utáni

,

^ ^"^
, ,

, , ,

csütörtökön, kszegi vámasvuak — Sas Miklós es Gunzer Miklós

') Fejér. IX. 2. :331. 1. Városi titkos levéltár. 1. es. 5. k.

'"') Városi titkos levéltar, 1. i-s. (5. sz. Fejér. IX. 3. 574.

3) U. 0. 1. cs. 7. sz.

*) ü. 0. 1. es, 8. sz. Fejér. IX. 4. 41. 1.

^) U. 0. 1. es. 9. sz.



köszcj:,! |)ol«iiinik paiiaszii tolytííii a kiriily iicvt'hpii mo«r-

lia^ytíi: liofi-y a kös/tíiiicket .szuljudulmaikhaii ne liiil»i»r-

{íass.'i. különösen ne kényszerítse ket, hoj^y a Kszeg
liatárhcli királyi (most Kíinig) szlt nie<rsziirete|j('k. s

Ijorát távol vidi'kre elszállitsák. rendelvén efryszersniind.

hogy a várnagy kszegi tartózkodása idejekor annak élel-

mezésérl a kszegiek gondoskodjanak, nem különben az

adószedknek töljíi terlies és szokatlan iijjitásait. ugy

zsarolásait el ne szivcljt'k. ')

1374. Erzsébet kii-ályiu' — Frank(')nak Sopron és N'asmegyék

foisi»ánjáiiak iiicgliagyta: hogy Lriiicz nev familiárisá-

nak István kszegi polgár által töi'tént meiiíileti-seért. a

kszegi polgárokat ne bántalmazza.-)

1378. A vasvári ká|italan Pál nevíi kszegi l)iró kérésére

vi/.i<.>r<'8/.t átirja í. Károly királynak Pozsonyban 1337-ben költ ok-
""'*^""

mányát, melyben Kszeg megszállóit (hospites) bizto-

sitja az általuk birt birtokról, és inti az ország tisztviselit,

liogy ellenök ezen birtok miatt senki se iiiráskodjék. ha-

nem ha per támadna elleünk. az a király eltt indí-

tandó, s az okmányok ott íölmutatandók.^)

1380. I. Lajos király 13G7-ik évben kiadott paranesához

sz. Egyed liasonlólag — Péternek István fiának kszegi polgárnak
napján utáni t í, •

i
• •

i _ l, i l

panaszara — Sopron varos ptiluaraiiiak ineghagvta: hoirv

zrtioniban. a kszegíeket a borszálliti'isban ne akadályozziik.*)

1381. 1. Lajos király — líayher fia .láiios. iniiit kszegi

«z. István városbíró, ugy Péter (dbbi \árosbiró ;ilial a tulilii meg-
utáni pénteken. ^^.|,.,. _

l,,", j,,., _ „..véb.Ml a királv el-Ut tett pa-
Zoloroban. ' • '

násza folytán a borsmonostori (Klastrom) apátságnak

megparanesolta: hogy a Gyöngyös folyó körül fekv Iti-

zonyos liirtoklian a kszegieket háborgatni óvakodjék.'')

1381. 1. Lajos király jtaranesára — a vasvári káptalan. K-
KisHBHzony j.^^^. y,i,.,)s; s Vele szouiszéd ("só és ("sömöfe helységek
napja utáni

_ , . , , ....
.•Rot..rtc-.k.^n. Iiat;iri;'iliaii lialarjarast téliesített.")

') Városi titkos lovritiir. 1. cs. 10. s/.. K.j.t. 1\. i. 1. .s :.sl -.'.StJ.

•) r. o. Koj.T. IX. 4. nso— 5S1.

••') l". o. 1. .s. 11. sz.

^) t . o. 1. i's. 12. sz.

f') U. 1. fs. 14. sz.

*) r. o. 1. «'s. 15. sz. Kt'jiT. IX. n. r)04. Osn és Osöinöto liolys.'-srok oz

i(i(Ht Liikáts tiainak liirtokn volt. t'zcktiM sziiniiazliatott n szomszótl ..hukátsliú/.ii
•

liolys(''g i'liiovozósü.
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1383. Mária királyné átirattá I. Lajos királynak 1357-beu

Január 13-iin. kelt okiuányát, melyben a rötlii és kedhelyi határok közt
^"'^'*"'

a Gyöngyös vize melletti birtok határozásáról szóló 1354.

évben a vasvári káptalan által kiadott bizonyítvány szinte

hiteles alakban átíratott.^)

1385. Erzsébet királyné I. Lajos király özvegye Rayher á-
uj év napján, uak Jáiiosnak, Miklós polgármesternek, és Lrinez esktUlt-

Budan.
^^^j^ ].,'.^.^^.]jjj(ij^.(3 — Szerecsen János mester kamarai vár-

grófnak, ugy Sopron és vasmegyei tisztviselinek meg-

parancsolta: hogy a kszegiektl kauiai'ai jíivedéket szedni

óvakodjék.-)

1385. Erzsébet királyné — Fraidi mester. Vas és Sopron

TTj év napján, megyék fispánjának, ugy Kszeg vára alvárnagyaiuak

megparancsolta: hogy mintán a királyné városából. K-
szeg polgárai részérl, városbiróságot viselt Rayhernek

lia .lános. Nykkel polgármester, és Lrinez esküdt i)a-

naszt (uneltek az iránt: hogy a polgárság a Nagy Lajos

király által adományozott szabadalmak gyakorlatában aka-

dályoztatik. és táborozási költség fejében tlük ervel is

pénz gyjtetik, a kszegieken ily zsarolásokat tenni ne

merészeljiMiek, és szabadalmaikban ket ne háborgassák.^)

1385. Erzsébet királyné Nagy Lajos király özvegye, Frank

Július hó 10. mesternek, mint Kszeg vára várnagyának megparan-
"'""

csolta: hogy Kszeg város polgárai által a városban ho-

zott fákért kovács szénért, .szlkarókért, deszkákért, ugy

egyébb eszközökért, a királyné kszegi polgáraitól, mint

vámmentesektl, vámot szedni óvakodjék.'*)

1387. Zsigmond brandenburgi rgróf, mint Mária királyné

férje márczins 1-éu Kszegen idzött.^)

1387. Zsigmond, mint Mária királyné férje. Kszeg polgárai

Február hava szám ái'a, inind azon szabadalmakat, melyeket I. Lajos

királytól nyertek, a királyné nevében megersítette, egy-

szersmiut Sopron megye fispánját, ngy a kszegi vár-

nagyot utasította, hogy az emiitett polgárokat jogaikl)an

háborgatni ne merészeljék.^)

24-rül.

Kszegen.

^) Vúrosi titkoí levéltár. 1. rs. l(j. sz.

2) U. 0. 1. cs. 17. sz. Fejér. X. 1. 208.

3) U. 0. 1. cs. 18. sz.

*) ü. 0. 1. es. 19. sz.

s) Fejér, X. 1. 326.

**) Városi titkos levéltár, 1. es. 20. sz. Fejér, X. 1. 845—346.
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1888. Zsio-niond király incíiparaní'.solta: hofry Kszeg pol-

uj .v utáni guruit, midn a királylioz utaznak panaszaik, vagy kr-rrd-

Hiidiiii"
""'•'^ olintézése czr-ljáljól. nuígvániolni iniuilenki vakoiljt'k.

egyszersinint a kszegieknek megliagyta: hogy ily al-

kaloniniai kereskedelmi czikkcket magukkal ne vi^iyenek.')

1-5!)1. A kszegi polgárok Horsmonostor .Mt-iiyliártnak liii'-

tokát elfoglalták.-)

^iV.)\. A kszegiek Kötli körül fekv hirlok erdemében lia-

tiirjárásért folyamodtak.^)

J391. A locsmándi helység Kszeg vánUia íizette adóját.*)

loíl'i. Zsigmond király Kismartonln'd megparancsolta a liors-

Föi)nidr 'j-ri. monostori (Klastrom) apátnak, liogy azon darab Sildet.

18-. áron.
,,,,,|^^.j^,f^ .^^ apátság a kszegiektl elfoglalt, boesássa vis.sza.

lia [)edig azok ellen valamely panasza volna azt a király

eltt, a rendes törvény utján inditsa meg.-')

139á. Zsigmond király megengedi: hogy Oara .MikJs iié-

uucíember s. moly birtokainak átengedése mellett Kszeg várat és

fallal kerített várost minden jogaival és haszonvételeivel

együtt esereképen l)iitokál)a vehesse.^) Zsigmond király

ezen okmányát azon é\i deczemlier S-;in ünnepélyesen

megersilctte.')

\'M)t. Zsigmond király Temesvárott augustus l-én kiatloit

Aiit'nHztuB i:.. okmányában a \eszprémi káptalannak meghagyta: hogy
Ton,...v:ir.

(..^^..^ ^"jj,.,^.^ ,^..|j ,j.^j^ Miklst és JáuOSt ket KSZOg
vár és bástyával ersített város, ugy Cheznek vár Idr-

tokália. ugy az ezekhez tartozó javadalmaklia bevezesse.

M(dy l)irtokl)a vezetés a nevezett káptalan jelentése sze-

rint, ugyanazon évi szt. Ferenez napján meg is történt.

Kzen jelentéslil kitnik, hogy: két Kszeg vára. és vá-

rosának tartozékait képezték, (ieneh, Sebeteleky uevü

pusztával. Doroszlow. Azonfaiwa. szinte Kazár pusz-

tával, alsó és fels Zakón, Tliemeid es Ludiman

A Hl brus pu>zt;'i\al.'')

') Városi titk.>s lovfltar, I. .-s. •>\. s/.. bV-jér, N 1
t'ei

•') Fejór. .\. 1. iu\).

3) l'. 1). X. 1. r.s.-..

^) f. o. X. 1. 7:^0.

'•) Városi titkos Icvt'ltár. 1. fs. i'i. sz.

*') Krciii-lijí' a liu.liii kir. kamarai li'vóltárlian las.-. |.'>1"J Nr. ",'•;.

^) l'. o. u/oii >-s<)tnagliaii. a/.on s/.áiii alatt.

••) Hii.lai kir. kiuiiarai li-vólfár N. H. .\. fas.*. \'>\>. Nr. -M.
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1404. Zsigmond király tekintetbe vévén a kszegi polgárok-
sz. György hava

j^g^]. g^ foiTadaloiTi idejében trónjához viseltetett hségét

Pozsonyban, s ckkor szenvcdett sok rablásaikat és egyébb sérelmeiket

— Gara Miklós nádor közbenvetésére 5 éven át minden

harminczad és vám fizetéstl — ha boraikat kíilí'öldre

szállítanák is — fölmentette.^)

1404. Gara Miklós nádor meghagyta Yathy László kszegi
November hó várnagyának: hogy Kszeg polgárait szabadalmaikban és

18-rül.
, . . ^

G i O

sokiósoii. egyebb jogaik gyakorlatában, ne akadályozza.-)

1406. A vasvári káptalan — Benedek kszegi vái-osbiró

janiuir 13-rüi. kércljnére Nagy Lajos királynak 1380-ik évben kiadott

okmányát hiteles alakban átirta.^j

1406. Zsigmond király mindazon okmányokat, melyek sze-

Május hó 17.
j.jjjt \^^i Kszeg várt, a fallal ersített várost és Chez-

nek várt Gara Miklósnak és fivérének Jánosnak, iigy

ezek örököseinek csere utján birtokul átengedte — ujab-

ban megersíti.'')

1407. Zsigmond király — Gara Miklós nádor panaszára, a

Február hó goprouiakuak meghagyta: hogy a Németországba bort

Budán. szállító kszegieket területöken a szállításban ne aka-

dályozzák.^)

1407. Zsigmond király az ország összes lakóinak megparan-
Február hó esolta, hoo-y Gara Miklós nádor városában Kszegen lakó

Budán. polgárokat es szállókat (hospites) vagyonaikban, szemé-

lyeikben letartóztatni, vagy elítélni ne merészeljék, mi-

után a kszegiek csak saját rendes birájuk és esküdtjük

eltt lévén beperelhetk, és ha ezek bíráskodási el-

járásukban hanyagoknak mutatkoznának, Gara Miklós

nádornak, mint uroknak, vagy ennek tisztjeinek bejelen-

tendk.*^)

1407. Zsigmond király az országgylés végzeméuyére hivat-

Aprii hó 7-rGi. j^Qzváu Gara Miklós nádort Kszeg polgáraitól bármin
Budán.

, ? ,

vámnak vagv harminczadnak szedésétl eltiltotta.'^)

^) Városi titkos levéltár, 1. es. 23. sz.

-) U. 0. 1. es. 24. sz.

^) ü. 0. 1. es. 25. sz.

••) Budai kir. kamarai levéltár N. B. A. 1512. fase. 26. Nr. Zsigmond
király idézett okmányában, két Kszeg váráról tétetik emlités, noha a föls vár

ekkor romokban hevert, de külön tartozékkal birt.

^) Városi titkos levéltár, 1. es. 26. sz.

®) U. 0. 1. es. 27. sz.

') U. 0. 1. es. 28. sz.
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] 4()í). Zsiniiiuiid király lianiiiiic/ailusaiiiak m('g|)íiranosolta:

Márcz. lü-ri.
|n,jj.y mjijtáii (iiiiíi Miklós iiiuidi- liilajtidiiáiioz tartozó

Budila.

Kszeg város polgárainak liarmiiK-zadi illctókóltl 400 ío-

riiitot fdfngcdctt. ezen összug ijoszáníitásával lianniiicza-

(lollialják meg a köszogiekct.')

1411. (iára Miklós nádor és íivórí* fíara .láiios — \'atliy

i>eo2emi).2o-r<5i.
j .',s;y|('j küszcgi várnagviikat oda utasitották: hogy Kösz»'g

Ouráii.

polgiii'aiiiak erdeit (''s n'-ljeit. más nem \ái*(isl>eli tele-

piiltek által használtatni nf engedje, mindaddig még nem

ez ügy (dintézése vt-gett Kszegre jíivendenok.-)

1411. (iára Mikh'ts nádor Kszeg \áros l)irtoko.sa az ország
'''""'°''"""'' várnagvait és adószedit íigV(dmeztettc: hogv Zsigmond

kir;ily a kszegi polgárokat áruiktól, minden vám es

ailiili/.eté'stl ((dnientvén. ezen szahadalmat tiszteletben

larlsák.-'i

1414. Zsiiinioiid kinily az egyházi ügyek, ugy n'tmai királya

Jaiiuár 14-rui.
1,.,, |,or(.iiázt at ása miatt az orszájihól távol lévén, ezalatt

Hildán. M 1 • 'I ' . -l-l
Jiorljala kn'alyne vezette az ország ügyeit, ki kormányzási

hatalmánál l'ogva Kszeg polgárainak megengedte: hogy

keresked(diiii czikkeitl járó harminczad oly niennyiséghen

szedet liessi'k. iiiiiit az a so|iroiii |Mi|gároktól szedetik.')

14H7. Kólán István város liirájiinak kiaihi'tnya t"ulyt;in a

Nap nélkül.
( j viiiiüTÍis iitczáhaii az árkon felül és alul lev két ház

minden nemíi adi'ili'd rrdmeiitíftett azon kikíitésstd: hogy

e házak tulajdonosai az árkot a (lyöngyíis vizéig ki-

tisztogássiik t-s egész éven át azt tisztán tartsák.-')

1440. (iára László ma<-sói lián és jjptómegye fispánja.

s/.ent iinrr
,,,j,,| ^'ö^zeg liírtokosa. a tzvész által tdpusztiilt várost

uiiviii". ,..,,, 11-11
sokióH.Mi. ujia l>ene|iesiteiii szándékozván, az njoniiaii települknek

S t'vi adómentséget adott.'')

1441. I. riászló király Körmend imdletti tiilMn"iilM»| Kszeg
Nap nrik.ii. mezvárost (oppidiim) Palóezy Simonnak és (iiilhy Ország

.Mihálynak adoiiiiíiiyozviin. ket a lurtoklia \i''t(dre kikíildte

és a kszegii'ket ir;iliyuklia ellgedelnies.'i^re iiilelle.'l

•s. •»». s/.M
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1441. Palóczy Simon I. Ulászló király flovászraestere. és

Május 12-rMi. Oi'száo'h Miliúly királyi fkinestárnok, mint Koszejí város
Kszegen. .,,,,,. '^

nrai másolatban átírtak es megersítettek Gara Miklós

nádornak, és Gara .Jánosnak Kszeg elbbi birtokosainak

1407-ik évi június 30-án Kszegen kiadott szabadalmi

levelét, melyben Róbert Károly, I. Lajos és Mária ki-

rályok által kibocsátott szabadalmak újra érvényesíttet-

tek. Ezen szabadalmak tartalma következ: 1. Hogy
minden ajándék adástól és befizetéstl mentesek, s csak

annyit fizessenek a kszegi polgárok, mennyit akarnak

és képesek. 2. Birót szabadon választhatnak, a ki esküdt

társával minden büntettek fölött itél. 3. Szabad költöz-

ködés engedtetik. 4. Minden capetia gabonától 10 dénárt

tartoznak fizetni. 5. A bordézsma mustban szedetik. 6. A
városban letelepült nemesek hasonló jogokat élveznek a

polgárokkal. 7. Ha a helybeli birák meg nem egyeznek

az Ítélet hozásban, vagy a 12 esküdt valamely peres

ügyben, azt a soproni polgárok vizsgálják felül és dönt-

sék el. 8. A kszegi polgárok ugyanazon jogokban ré-

szesülnek, mint a soproniak. 9. A szabad költözködhetési

jog mellett, a kiköltcizködk minden ingatlan vagyonukat

pénzé tehetik, házuk elárusitásáért azonban 12 dénárt

fizetnek, valamint az eladott szlért is. 10. Ha az itélet-

hozáskor a 12 esküdt közül 7 esküdt megegyez a ho-

zandó Ítéletben, annak ítélete áll az 5 esküdt ellenében,

s az végrehajtandó. 11. A sörtvés tízedtl fölmentet-

nek. 13. A plébánost és birót szabadon választhatják.

s ebbe a várnagy be nem avatkozhatik. 14. Annyi bi-

zalommal viseltetnek a kszegi polgárok iránt, hogy

seramiféle föladásra nem hajtanak. 15. Sem vásárkor,

sem más eladásoknál semminem adófizetéssel sem tar-

toznak eladott áruczíkkeiktl.^)

* *

A várnai vereség csapásai még be sem hegedtek, már is Fridrik

római király ujabb viszályokba keverte az országot, melyeknek vég-

zetteljes következményei Kszeg sorsára kihatottak.

Mihelyt Ulászló király elestének híre elterjedt az országban.

a király választási mozgalom azonnal megindult. Nehogy a trón vita

a megrendült közállapotot még inkábli veszélj'^eztesse, nehogy Fridrik

') Városi titkos levéltár, 1. es. 35. sz.
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róiiiai kiiiilv \ . Jiás/Jó •iváiiisá'ii'tiiiik szíih' alatt a/ (irs/,á;Lr niiyt-Wn:

hcavatk'íjzliassoii. NajiV az ors/ájrlást iiia;L''iilio/, ra<ra(lja. I44-ik liusvét

iiyolf'zadiira ()rs7,á^íi;viil<'ís liinictctctt. indy ii|»ril li('> \r!«^rn Pesten

iii<';;nyitt(itt. Mialatt az ()rszii^<iviil(''s a trón JH'tfiltt'st' s í'jryi'-l)!) k«iz-

íiyvck iiiiiil iiili''zk('(l(''S('it l)('V(''«r('Zt<'. a kozlx* Ki'idrik király azdii

nríi<iy alatt . Iio^y a köszciiick tartoiiiáiiyailia Itctortck s liivcin lia-

talmaskodásokat követtek el, július lia\i'iliaii Köszejict ktii-iiltáherozta.

i'i")\iil clleritállás utáu ostroiiinial lievette. s iiydlezvau [iol«.^irt uiiii-

(Icii kilialjiatás és vizsgálat nélkül lolakasztatott.') Jvet^yetlcu ninii-

kája hevéu'eztével. liefiT Kszeget uraliiiiinak lu'ztositsa. sercjiéufk

egy i'észét Iiclyrségíil liátraliagyta.-)

A k(ivetkez(") 1440-ik évhen Fri<irik a város összes szaliadal-

luait niegerösitette és számára uj ezinieit a(loiii;iiiyozott .') ue-lyt-t

ez idtl Ibgva a város folytonosun iiasznál.

l<'ii(lrik császári'á leend kí»ronáztatásá\ al lé-MMi elfoglalva, a

közte és .Magyarország kíizt kitöi't liáljorgások kii-gyetditésé-re haj-

landónak mutatkozott, iiiiiick lölytán 1447 június 1-én Kege(lén közte

és a magyar i'eiulek között két évre hékciegyeség köttetett, mely

.szeriiil S(i|iriiii. Kszeg, s a liirlokálian lév cgyél»l> várak és vií-

rosok a végleges é's i'tllaudi'i liékemegkíUéséig, Fridrik hirtokálian

zálogul maradtak.') Kridi"ik liirtokhisa aziuilian dae/.ilra a regedéi

egyeség által kikötíilt k(''t i'vi légyvei-szünetiiek, hé-kés és nyugodt

nem vala. mert 144!»-lieii ké-nyszeritve \n\{ Kszeget hadaival niei:-

sziillani.'i

14:L'-lien l'"iidiikkel az alkudoziísok a kiskoi'u L.iszlt't t-s a ma-

gyar k(W(Uia kiadatása iránt megindittattak. a niegiilla|iitott leltéttdek

koz<t|t helyet foglalt a toldiek k('»zött az is: hogy Fridrik Kszeget

a nemzet iiirtok;il»a visszahocsiissa. .Vz alkudozások azonl»an sikerre

nem \t'zettek. minthogy Cilley Ilrik a Iti'keoknniny aláirásiihoz nem

járult, a tárgyaliisok tidi.il e miatt csuitáii l'egyverszünetet ered-

ményeztek."!

1454 novemher i<S-;iii llmiyady .l.iiins K>zegeu idzött.')

I4r)!)-ik jaiiUi'ir haviihan dara hiiszh'i es Ijlaky Mikhis Mátyás

kiiiily meiiliuklalására tidiliekkid szo\elkezlek. kik a nt'metujvári

'I S/.;iliiy l,;ls/,|.). III li. Sl, I. ll,.rv,illi Mihály. II, k. •,••;.•{. |.

-) Trickv .lózsft', liim.Viiiliak kma. iSl. 'tS','. I.

•') Városi titkos Icvt-ltár. 1. i-s. MS. s/,.

*) 'IV'l.'ky .1.. lliiiiyii.liiik kora. II. k. 4i;. V, i ll..,\,th \| II k :r,M
'•) T.'l.'ky .1.. liiuiyü.liiik kora. II. k l;!l. 1

«) f. o. II. k. -.iiii;. '2iu. I.

') r. 0. X. k. 432. 1.
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ersségben gyltek össze értekezletre. A cselszöv jiúrt iiiajdiieiii

kirekesztöleg olyasokból állott, kiknek birtokai határosak voltak a

szomszéd stájer és osztrák földdel, vagy Fridrik által jogtalanul el-

foglalt vasmegyei erségekkel. A uémetiíjvári értekezlet oklevél

által tudomásra ki\iinta jutatni, hogy tagjai Fridrik császárt válasz-

tották királynak. Az oklevél kiadatása után Fridrik koronázása fo-

gott volna eszközöltetni.') Ennek folytán Fridrik február á4-én

Sopron várost felszólitotta, hogy seregéhez Kszegre bizonyos számú

fegyvereseket küldjön, miután a kszegiek tudósitása szerint a ma-

gyar had a szigeten és Lékánál gyülekezik és készüldik.^} Fs csak-

ugyan Mátyás király hadai Nagy Simon és Rozgonyi Miklós vezér-

lete alatt útját is állották a császárnak, ki ezen akadály miatt nem

Székesfehérvárt, mint a pártosok által tervezve volt, hanem Bécs-

újhelyben a salzburgi érsek által koronáztatott meg magyar- királyul.^)

Fridrik pártfeleinek hadát azonban Gravenecker Ulrik császári vezér

ötezer fegyverrel növelvén, a pártütk Körmendnél Mátyás dandá-

rait megtámadták és megverték. De rövid napok múlva kemény

ütközet után a magyar zászlókhoz fzdött a gyzelem. *) A kud-

arczot helyre állítandó Fridrik császár uj seregek gyjtésére for-

dította figyelmét s ápril 15-én Bécsújhelybl ismétlleg fölszólitotta

Sopron várost, hogy hadaihoz Kszegre bizonyos számú fegyvere-

seket küldjön.^)

Mátyás Fridrik császárral a korona kiadatása végett alkudo-

zásba bocsátkozván 1462-ik év elején Vitéz Jánost nagyváradi püs-

pökét Gréczbe menesztette Fridrikhez, hogy ezt az egyezkedésre

hajlítsa. Közte és Vitéz között a megállapodás létre is jött, melynek

egyik pontija az is volt: hogy Fraknó, Kabold, Kis-Marton.

Eohoncz és Kszeg tartozékaival, Fridrik és egyenes águ utódai

birtokában maradjanak, egyházi viszonyaikra nézve mindazáltal to-

vábbá is eddigi felsségök alatt fogván állani ezen urodalmak a

török háború terheinek viselésére azonképen luiut az ország többi

részei tegyenek kötelezve. A császár halála után király és rendek

jogositvák, a nevezett ersségeket és urodalmakat negyvenezer arany-

ért beváltani.*^) Ezen egyeség összes pontozataival a budai ország-

gylés által elfogadtatott s a következ 1463-ik évi július 19-én

1) Szalay. M. o. tört.. III. k. 18;». 1.

'*) Hazai okmánytár. V. 261. I.

3) Szalay, III. k. 189. 1.

*} Katona, XIV. k. 227. 1.

^) Hazai okmánytár. W. 396. 1.

«) Szalay, III. k. 198. 1.
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.Miitv/is »!'s Fridiik csiiszár biztosai iiltal Su|iroiibaii a szerzdési

(•klovL'lok ine<ícrösitettek ós kicsen''lt('tlek.') Kunok íblvtÚD Kszííjt

luváljljá is Fridrik császiir Itirtokáliaii inarailt.-) A viszálkddások

azKuhari ezzel ine^- nem szntek, st a ma^ryar király s a nt'-niet

esiisziír k(izött riaprúi na|iia niérfroseMjé vált a viszony, inig nem az

Ízetlenségek 1477-ik junins I'í-i'mi Fridrik <•> Mátyás között nyilt

liáliornhan tíirtek ki. A mint a magyar liadi er Ausztriálfa nyo-

mult és alsó részét megln'iditotta. Ki'idrik esászár líéesbéd idtávo-

zott s Kremsliöj ^liiria születése na)ija ntáni szerdiin 1477-Im'Ii

intette Kszeg Viiros polgárait, hogy a magyar hadsereg ellen vi-

tézül vis(djék és álhatatosan védelmezzék magokat mindaddig, mig

nem lia(lai\al mi liamaráhh segedelmükre járulhat.^) A háltoru

viszoiitaüságai ez alkalommal Kszeget nem is kimélték. miután

l'esnilzcr l'lrik. líohoncz és Szentgotthárd ura a stájer széleket és

Fridrik birtokait pusztitgatta. egyúttal K.szegnek is tetemes ká-

rokat okozott, a mint a császárnak 1478-ik évi májusban (Iréezben

a kszegiek számára kiadott szabadaloinlovele tanúsítja, mely szerint

a kszegi polgároknak számos kárvallásaik pótlása lejében meg-

engedte: hogy gabonáikat, boraikat szabadon s vámlizetés nélkül

szállithassák.^) Noha a két fél ellenségeskedéseit békekötés váltotta

ti'd. még is Fridrik esászár lndorlatai Mátyás királyt kényszeritet-

ték J4<Sá-ik elejiMi a nyugtalan rsászárnak hadat izenni. Miután

a diadalmas magyar seregek Ihiinburgot hatalmába ejtették. .Mátyás

Hadennél ütött tábort, honnan hailai Héesig száguldozlak. A kinily

rséget vetvén liées szomszéd helységeibe. Stiriába készült, de a

semeringi sziU'osnál az év ezen szakál)au elnyomulása akadályokba

ütközvén, az év végével visszafordult es Magyarországlia vezetvén

dandárait. Kszeget s a császárnak több magyarországi ersségeit

meghódította.'') Kzen ostrom alkalmával daczára a csekély ellent-

állásnak a vár és város bastvai mi'grongáltattak s házainak nagyold)

része a lángoktól elpusztitatott , miért is Mátyás király Kszegen

148/3 január 25-én kelt okmányaiban a kszegiek szabadalmait meg-

ersítette, s a hadviselés alatt szenvedett veszteségeik kármentesí-

téséül. (>t évre minden vámlizetéstl ÍÓlszabadította. s egyszersmint

azon 41 lillérl. melyet a kszegiek a kszegi váriba köteleztettek

éveid<iiit adóképcM li/,rtni. öt egymásután következ évre a város

') Szalay, 111. k. -JOS. I.

•"•l Tc'leky. llunya.liak kora. II. k. :Vir>. I.

•'') Városi titkos lovt-ltár. l. i-s. 40. sz.

*) r. 0. 1. rs. 41. sz.

'-) V. o. 1. ..-3. 43. sz. Horváth .M., II. k r.lH. l. Szalay L.. 111. k. :lll 1.
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báytyáiuak fölépítése feltétele mellett elengedte, végre azon polgá-

rokat, kik a liáboni tartania alatt elpusztult szleiket beültették és

müvelet alá vették sorsuknak enyhítéséül öt évre a bordézsma ki-

szolgáltatásától fölmentette.^) A reá következ 1484-ík évi szent

Mihály napját megelzött szom))aton Mátyás király Bottyány Bol-

dizsár kszegi várnagyának meghagyta: hogy a városi polgárokat

boraik szállításában, saját szükségleteikre kívántató marhák behaj-

tásában ne akadályozza.^)

Mátyás király halála után az 1490-ik évi iunius 17-én véghez

ment rákosmezei országgylésen Corvin János az ellenpárton lév

leghatalmasb egyházi és világi furak javaslatára szerzdésileg bele-

egyezett: hogy azon esetben, ha a ezélba veend királyválasztásnál

személye elmellztetnék, akkor azon városokat, ersségeket, urodal-

makat, melyeket atyja Mátyás király a magyar birodalom területén,

ugy Morvában és Osztrákhouban neki adományozott, örökös birto-

kában maradjanak. A szerzdési okmányban elszámlált városok

között Kszeg is föl van említve.^)

11. Ulászló vetélytársai trón igényeiket érvényesitendk a villon-

gásokat megkezdették. Míg Albert lengyel berezeg az ország föls

vidékén pusztított, azalatt Miksa római király hadai Sopron és Vas-

megyébe nyomultak, s az 1490. év elszén Sopront. Kismartont,

Szombathelyt ellentállás után elfoglalták. Kszeg sem tárta fiji

önkényt kapuit a német seregeknek, csak keményebb ostrommal

sikerült azt Miksának hatalmába hajtani.*) A vár hsi védelmét

Bottyány Boldizsár várnagy vezette, s ez alkalommal tanúsított ér-

demei folytán Corvin János 1490-ben kiadott adománylevelében t
somogymegyei Latrán helységgel jutalmazta meg.^)

Miután Miksa római király hadi költségekbl kifogyva hadait

elbocsátotta s a háborút beszüntette, deczember 22-én Sopronból

Németujhelybe távozott, elbb Szombatíielyt, Kszeget s még
néhány kisebb ersségeket német rséggel látott el,'') Kszegbe
várnagyul Jchonackhy All)ertet helyezte el. kinek elfoglalt javait

egyúttal visszaadta.^) Miksa az 1491-ben meginditott szerencsétlen

hadviselése folytán békére hajolván, a béke alkudozásuk Ulászló

*) Városi titkos levéltár, 1. cs. 44. és 45. sz.

-) ü. 0. 1. es. 46. sz.

3) Szalay L., III. k. 358. 1.

") U. 0. 370. 1.

^) Nagy Iván, Magyarország esaládai, I. k. 23í). 1.

6) Szalay L., III. k. 373. 1. Pray. Epist. Procerum. I. k. 26. 1.

') Firnhaber Frigyes, A cs. osztrák házi és állami levéltár után, 09. 1.
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ós Fridrik ijizto.saiviil Pozsonyiján iiio^'-k(;/,(le(tfk. Ktít lióiiajti túr-

•iTíilás után a/ c/iTOzkcdósi nklcvrl iiovciiiImm' 7-»''Ii aláiraltdl . a

szerint, lio^iv Kisinailon. l-'iakin'i. Kalxild. Szai-vkö. Hnrustyáiik.

Rolioiicz. K<")sz(!ii- (;s más liclyséiick, iiiclyok .Mátyás király lia<l-

visolt'sc eltt ii császár kezélien voltak, ozentiil is az I4(i:5-iki szer-

zdésliez k(''j)est annak Inilokáltan maradjanak. '| .\z osztrák n''*-zrn|

kiadóit l)(''keokn"ányltan a t<»l)l;ek k<»z(itt Kszcfiro vonatkozólag ezok

állanak: Iteni (|uantum pert inét ad castra. et opiiida intra

í'ines rejziii II ii nua riae <'(instituta videlicet Fcrreum civi-

tatem. \ (Mcli enst ein . I\ <i lie |sdui-r. JldrnNlein. (iiins. Ilecji-

nitz. l'einsli'in. ei a I i a lóca. (jiie ante hélium (|nondani

regis Matli iae rnernnl. in maniltiis sacre imporialis maies-

tatis coiiventuni est. (|H(id ea l(ic;i oninia preter Reclmitz.

cuni siiis {(ortinencijs anti(|uis, (jund imperialis celsifudo.

de, jiiacia spcciali domi n<» (i nillie mo Peni k irdier j Mxta sne

maiestatis liltcras denavit: delieant apud snam niajesta-

tom i'enianero secundum \ini. et tenorom prioris in>crip-

tioiiis. et cíincordie tempore preíati regis .Matliie ciim im-

periali maiestate l'acte. .sed (|iieiii;im Forrea civitas. et

N'orcliensI ein . et K (ilielst orf ns(| u e liodie in maniltus d. re-

gis Hlad islai aiit siKinini mi lid it nriini lialientnr. conchisum

est, (|und ea lóca i-nni snis peiM i n e n ei js idem d. rex Hla-

dislaiis ad inaniis cesnreas inlVa liinc. et dieni s.inet e (ier-

driidis proxinie \eiitiirain. <|Ue est decima seplima Marcij

aiini iKMi a Li l^ i mi seciindi rnnsii:!iai"e delieliit. reti'iilis Iá-

mén 11 III Ili li iis ciiii (I icinii i li ns circa ea lóca in pi'iori Irac-

tatii iiotalis in mio \i;iiii'e préselt i III in facto impositionis

siiper lioinines illorniii locoiii m oli Líciumra 1<^ passa;:in m |iro

tie t'elisioll e renjii. et illliillii el e \ e re i c i
j j n r i sd i c t Ío 11 i s pe r-

tiiientis ad eclesiii 111 jaii rinenseiii . aiit alias eclesia.s regni

s. a. t.-'l

K/eii jivaliizatos szerzdés. m(dy az orszái: nie-iCMinkiliUiil

vonla maga iitiin s Kszeget iniislVd századon Inl Magyarországtól

tdszakaszlolla s Osztráklmnlta kelMdezte lie. midn a l'ozsonyliól

Mmlára érkezett kiildotiség liltal koztiidoimisia inltatoli. a nemzet

Inizalias é-rzés részt-néd lázas ingerültséget idézel! el. .\ iianiiosan

nyilalkozt* idlens/en\ liazaárniiissal \iidolta az ország liirail . kik

megléledkezveii lioiiliiii klehneikrl, a magvar liirodalom ép>égeiiek

') S/.aiay. 111. k. :^7!> I.

'^) Kinilinlior. u. o. !»!». 1.
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csorbitásával a békekötés feltételeit elválalták, és eldeik szerze-

ményét, az országuak egyes részeit elidegenítették. A nép epés

kií'akadásai ellenére 1492-iki íébrnár 2-ára összegylt országgylésen

a szerzdés elfogadtatott és kihirdetetett. M Miksa még a lefolyt

deczeniber 20-án luspruckban.^) Fridrik 1492-iki január 4-én Linz-

ben ersítették meg a békeoklevelet. ^) A szerzdés elfogadása után

1492-iki február 8-án igy hat nap múlva Fridrik császár tulajdonosi

jogával élvén, Pruesehenk Zsigmond és Heinrik testvéreknek Kszeg
várt és várost élethosziglan oda adoraán3^ozta,'^) mely cselekvényét

a császár Kszeg városával, ugyanazon évi ápril 18-án közölte.^)

Fridrik Cíjászár adományozását a következ május 8-án Miksa

szinte megerösitctte.")

A mint Kszeg a ])ozsonyi szerzdés értelmében osztrák uralom

alá jutott, a háborgatásoknak sora is megnyílott számára. • Sopron

város polgárai tekintetbe nem vévén a város számos kiváltságait, a

kszegi bort Sopron város területén át szállítani nem engedték.

Hasonló eljái'ást követett Pladnitzer Yid. Szalonak várának ura, ki

az uradalmához tartozó területén a bort szállító kszegieket er-
szakosan akadályozta, s rajtok egyébb méltatlanságokat követett el.

Kanizsay László Léka várának birtokosa a kszegieket saját erdeik-

ben a favágásban, rétjeiken a kaszálásban gátolta, s tlük vámot

szedetett. Ládoni István deák csöraötei birtokos pedig azon okból,

mert jobbágyai közül néhányan boszuját kikerülendk Kszeg vá-

rosába menekültek, a város határába több lovagokkal betört, fenye-

getések, káromlások kíizíttt tíibb kszegi polgárt megvagdalt, az ekék

melll a lovakat kifogta és elhajtotta, s egyébb garázda és féktelen

tetteket követett el.'') Hason kisebb háborgatások mellett Kszeg
egy enil)crkoron keresztül, alig itt-ott felületesen megzavart békének

örvendett. Még az 1514-iki pórlázadás s a mohácsi vereség vésze

sem ingatta meg Kszeg nyugalmát.

Midn Ferdinánd fherczeg Zápolya Jánosnak koronáztatásáról

értesült, elhatározta a magyar trón birtokát fegyverhatalomraal meg-

szerezni. Higgadtabb megfontolás után azonban és magyar párt-

hiveinek tanácsára abban állapodott meg: hogy öröködési jogának

1) Horváth M.. II. k. 571. 1.

^) Liehuowszky, 8.

=*) Boníia, V. k. 2. 1. Istvánfy, II. k. 20. I.

*) Firnhaber, 131. 1.

°) U. 0. 132. I.

6) U. 0. 133. 1.

') Városi titkos levéltár, 3. cs. 81. sz.



érv(''iiye8Íté.s(''t <i iieiiizot szalcid Milasztásii által í'szkíizíiltíili. Kfiiick

bizlíjsililsii V(''^clt ma;ivar(irs/ii;:i iiivcivt-l s/jn"/Mdi'f<i kiAi'Ál. mely

.s/f-riiit a/ ors/,;iii alkdtiiii'iiiyjiiiak Ini imv^tartásiit. |iiirtlii\i'inck cddifri

liivatalaikbaii t-s ja\aikbaii való iiic^iiiiararlásiit és s/j;ii\('(||i('t káraik

)ii(,';itri"ilt''S)''l iiiíMlc. iiévs/criiit Hátliuiy István iiá(|i»niak Köszogel

és 2(MM) rúnes íorinlot átadni iiia^:;it Ickritcic/tc. '

)

Az os/jtn'ik liá/holi királyok alatt

a vallás és alkotmányos villongások kitöréséig.

1527—1605.

Midn a vi'i-soiiy<i cllcnkirályok kíizt iiiciikisLTtett liékt'-alkii-

d(i/;isuk inciiliiiisultak. s ciiiick lolytáii l'Y'rdinánd vetélytársa ellen

a li;il)orut niefi'iíjditaui cliiatárii/.ta . liad\isr|(''si k(''s/.íilékeii-e iniiidfii

iiíiiiyhaii •iondot Ini'ditott. Iö:á7-ik június 18-áii Kszegre szinte

parancsot küldiUt. nielylien ineuliaiiyta: Ikijít kszejii urodalniálioz

lartozi) jnliliiiuyai a város falainak kiiuazilásánál s véilállajtDtlia !••-

endö lielylmztetéséiK'!. két va^y liiironi na|ii rolxitot sziili:';iljanak.-'|

Az ellensé<>eskedések kitörvén, inintlmuy a kítvetkezö ('-vtavaszán

Ferdinánd vezérei Kaeziiiner János. Feis Lénárd és Tliurn Miklós

Zápolya .screg'cit Szinánál legyzték. .lános király ÍSzolinián ttu-íik

császárhoz lordult és fiilkérte: hogy vetélytársa ellen intézend liail-

járatáhan seuélyezze. Laski követéiiek üuyes eljárása folytán a csá-

szárt ügyének nu'unyervén, ez ir):2íl-ki niájus lO-i'U :i()0.00(> haddal

vi'dencze segedelmére Konstantináiiolyliól kiindul! . s jniután toldt

hazai \árosokat utjáhan mc.^hi'iijitott. septendier 27-én «>"yzt'Imes

soreg'év(d liécs falai al;l (''i'kc/.cll. Iinniict z>iiknninylú csapatai a ma-

gyar liatíirszi'li vidt'kef Kszegig piisztilották. s a máriaheg\i <'zisz-

terczita a[iáts;igol (Horsmonnstor-Klastrnm ) aIa|tostnI elromltoltiik/'l

') Szalay. IV. k. -]'>. I.

-) Városi titkos Ii'Vi''lt;ir. 1. cs. 4S. sz.

") ("ziiiár .Moiiosti'iiolo^M:iJ;iliaii (II. k. III. I.> iillitja: liofrv a/, aj-atsaj:

lSÜ-ig viráiízott. s i'kkor a szerzetesek szétoszlottak, iioz/áteszi azoiiltaii. hogy

a törökök és tatárok diilták föl. kik K'szuf; sikert<'leii ostroma miatt fölliszülve

ItoHZiijokat ez iipátsáj; szén'oiiiltolásával elétritették ki. Kz elleimiouilás. mert a

kszegi ostrom nem 1.">."{0-It:iii. Iiaiiem i.'):>'2-lieii történt, s eimél toiiva az apátság;

f'öliliilását. az l.r.i!l-ki török lieroiitá< iilejére ti-iietjük. Kf:yéliltir;iiit a Kös/ei:f:it

határos sz márialieiívi aiiatsn-írill énlekes tiiiiinuik: hoiry ez a Uors nem/etseg-

liöl származott Ihimoiikos lián állal alapitatott I iy.'>-l>en a eziszter.v.iták számára
Manes.lort. Iloehenlierg (melynek helyere a zárila ej'iiltt. Pressing. StroMstorlí".

riil/.storlV, MiinehholV. WanenstorlV és l)iigenstortV tahik adományozásával. \/.

alaj>itványt III. Béla király li;i.")-lieii mogorösitette (a paniiouhahiii K'veltár
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Ezen ;ilkaK)iiiiiial a türölv-rtk által szenvedett lulrok enyhitéséül Fer-

(liüánd 15oO-ik jmiius ,2()-;iii Au,i>sl)iirn|jan kiadott okináuyáhan a

kszegieknek urlirri tartozásaikat elenoedte. oly feltétellel: hogy az

ekként nicgkiniélt jténzt a város falainak niegépitésére és ersíté-

sére forditsúk.^)

Ez idétt Szonjbathelyt János liivci tartották megszállva, kik

éjji idben Kszegre berontottak, raboltak, gyújtogattak. A polgá-

rok e miatt Ferdinándnál panaszt emeltek és segélyért esedeztek,

mire a király értesítette a várost, miszerint Teufel Mátyást a város

segélyezésére elinditott;i. egyszersmind utasította a városbelieket,

hogy jol rködjenek, ez esetben biztosítván ket támogatásáról.'^')

.lurisieh Miklós a merényletet megtorlandó néhány könny lovassal

Szombathelyt megtámadta, de a várt Itevenui nekie nem sikerült.

Ennek folytán Bécsbe fölterjesztést intézett, melyben Bécsújhely.

Sopron és Kszeg veszedelmére utalván, az osztrák kormánynál se-

regek és ágyuk gyoi's küldetését süigctte, hogy Szombathelyt annál

sikereseidben ostromolhassa.-')

JMíután Salni Miklós hsi védelme folytán Szolimánnak nem
sikerült Bécset elfoglalni, a tön'ik táborl)an lieállott eleség hiány s

i'agályos betegségek a sultánt arra kényszerítették: hogy Bécs ostro-

mával fölhagyon és visszatérjen Konstantinápolyba. A török f-

sereg ki\onulása után \'árday Pál esztergomi érsek ösztönzésére

Fertlínánd a békeegyességre hajlandónak mutatkozott s ennek esz-

közlésére 1530-ík május 27-én Insbruckból Lamberg Józsefet és

Jurísíeli Miklóst követekül a török fvárosba menesztette, honnét

ezek az év végén visszatérvén 1531 februái" 2-án tudósították Fer-

dinándot: hogy a jöv évben a török sultáii iiuíg fogja ellene indí-

tani a hál)orut. Szolimán készületei azonlian a tervezet hadviselés-

hez még idt kívánhattak, miután az egyévi fegyverszünetben végre

jnég is beleegyezett. Ezalatt az elleukirályok kibékítésére ezélzott

lase. 85. 1(3.1. Cziiiár közli) a szerzetesek szétosztása «tán, az aijátság javadal-

mait töl)l)ek birtokában találjvik. különösen 1568-ban Majlátli Gábor, ugyanazon
('vben királyi jóváhagyás mellett Kanisa Orsolya. Nádasdy Tamás özvegye birta,

\(''gro l(J80-baii berezeg Eszterházy Pál, ki az urodalom fhelyét a falut, hol

most a zárda és templom áll, a cziszterczita rendnek visszaadta, s jelenleg a

ülienfeldi ezisztereziták bírják. A régi templom a falu meletti magaslaton volt.

s lielyét most kápolna foglalja el. A jelenlegi zárda, ugy látszik a régi épület-

bl alakíttatott át. melvnek hoszu tágas alvó terme, több helyiségé alkalmaztatott

át. U. 0. II. k. 111. k

') Városi titkos levéltár, 2. cs. 40. sz.

^) Városi levéltár irománya.

^) Hormaver, Tasehenbueh der vaterlándiselien Gcsohichte. VIII. évfolyam.

1829. 227-255. "^1.
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tanáfskoziiiiíiiyok folytak ('s kihúzódtak 1532 oIpJ('Í|í. könilbolfil

a tcgvvcrs/.íiiict ljatiiri(I('j('i;i>- a iiiidöii. mini várliatú volt a siiltáii

iij hadjárati 10/, k<'szült Ht'cs cllfii. S csakii'ryai' ápril Í-i'mi K'oii-

staiiliiiii|»olyl)ól i:}8.0()() ííígy veressel és JáO ágyúval Mafryarorszá<r

fölé iiK'^iiiidiiJI . s iitközhoii liadscrcjiét I l.000 lvol szajioritván.

Eszéknél a l)iii\;iii átkelt. Mintán Siklóst. P^jrerszf^ct . Halmrsál.

Csiesót. Ka|ioi-n;ik<it. IJrhivárt. línnmt. Ikcr\ári. Ilidvé^^ct. Kiirnicn-

dot, Sz(»ndi;ithelyt . töhh a|>ró várakkal kr»nnyii módon Inilalmália

ejtette, ntji'it liécsi'ck folytatandó uyöztes li;idoszlo|taival Köszejr lelt'

kíizcleilctt. A lii'iioi' e||iiit;'iroz:issal. de hiinivos és <:-yér hadi szcrel-

vényekk(d l)iró kis város, hs )pai"ancsn(d<ának .Iurisi(di .Miklósnak

üjLi'yes vezénylete melleit a török hadat föltartóztatta diadalmenetéhen.

Köszeji' (»strom;'it mint t(irt(''nelniüiik egyik dicsohh liarezias ese-

ményét, a város jnnltjának pedig mindenesetre legtényesehh episod-

jál — hár eléggé van ismertetve — még is az eddig világot látott

adatok iiyoiii;iii c helyen részletesen közleni mellózhetlennek tartom.

Az ostrom leírásánál leghiztosahh kutforrást, egy a városi levéltár-

han heeses ereklye gyanánt rizett, a tötrök megszállás idejéhöl szár-

mazó kézirat sz(dgáltatta. Kzen negyedivthen víh^íis perganienttel

hekötíUl i'idon. megfakult kíUésü kt'zirat oInö lapja gi'ith lietiiklien

ezen íélii-ást viseli: .. Ahsch ri 1 1 en der l\ ít. K h;iy. . . Stat t (iunsz

allten fre
j ha ij t n." Tíihli iii'eseu haiiyolt kip ut;in a tttn"»k ostrom

leiri'isii. e/.uti'iii pedig .lurisi(diii;ik I'^erdlniiiid királyhoz az ostromra

vonatkozó levele ktivetkezik. mely utólihi ugy látszik, mintha késöh-

hen csattdtatott volna a kíitethez. \'égre németujvi'iiM lleinrik hán.

és íiainak .lánosnak és .Miklósnak osztály levele másolathan. Zsigmond

és Corvin i\hityás királyiaknak, és tróiiutódainak a város szahadal-

mail illet okmányai, ugy :i kivetkez német le\él zármik Ite. nndy

nKigyiirhiin igy hangzik: l-'eluiiár Ih'i 2-ik napján l^Mian *i4. ere-

deli levi'l leíratott, s az emliteii ii;i|ioii a Itécsi osztrák kanez»dláriá-

nál hittdesítetett s ezen kr.ny\lie/ csaloliatott. és mindegyik levélnek

szegélye 1. 'i . l] s. a. t. szái al megjtdtdtetett. lloüy tuilliassák.

nitdyík okmány kiilileictl r\ az udvarhoz megersítés végeit. I*ang.

Swaidder (ahiirássai I.

.\z érdekes k(''zirat irójiiul Tresko\ils Karkas morva ,s/.árma/.áNU

kszegi lakost kell laiianunk. ki lö-2s-li;in a \áros regi okmányait

lenu'isolta és ezeket az ostrom leírásá\al e kotethen foglahán. Suailk-

ler Tongrácz augshurgi születés kszegi ids tanácsosnak ajánlotta,

ki az ostrom alall hsi tevékenységid szerepeli. .\ kézirathoz kap-

csolt, hiiiii lc\él f(d\il;ig(»sitási nyiijt (>gyszersmind azt>n körülmény-

rl, hoüv mi ok indíti»tta Tresktivitsot ana; ho^y a ks/ei:ieket
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illet sz;il)a(l;ilinakat lemásolja és átfordítsa. A levél szövoge kö-

Aetkezo

:

Wolfgangiis inoravus Treskovits Ineola ()ii|)i(li (íim.s Paueratio

Swankler ex augusta Viiidelicoriini ojusdeiii opijidi (Juns praecipuo

juratoque CodsuIí Compatrino suo Charissiiiio. 8. I). (Joegit iiie tan-

dem Paocraci priideiis eirciimspeetio tua, et aiitiqnus ego: antiqnu-

rum suporionimque Huiigare regum. ac procerum qiiorimdani anti-

([uas. ac pcnc antiquates lilteras olim (Jivitati datas renovarem iü-

qne lilielhim Iccta ]»r()iiq»ti(iris redigerem. Ncíjiie tameii eonteutus

esse voluisti. iit cas qiiae seripti erant sermoiie iiteiinqiie latino;

nisi et iu iioslraiii illas lingiiam germanicam versas e regioné ex-

criberem, quipp(> jirche caliideíjue perpendens plures ex iisdem lit-

teris ex lectu [lariter, et intelle(,-tu obseuras esse, po.sseque aliquaudo

pontingére, ut vei cauto otiam. aut erudito lectori caiisato rubore

imponant. Idque (jiiod olim jam eontingisse audivimus. Nam dura

semel generosus Comes Heinrichus, Joaimis Comitis de Hardekh

])ater (in eujiis ditione time eivitas erat) semet huc presenteni con-

tnlissit. Cives eonsilis adunito persvasi . Liljertate eorum antiqiia

se i)er ilhim ser\aii suplicaruiit. At (|ui duin lil)ertatnm ij)Soruin

instrumcnta sibi exhiberi postulasset. Allatáé siint. coram eo litte-

rae anticiiiac per quendam oo tcmporo seliolasticnm perlegende: at

qui explieatas iu mitns (il)mntuit. non tantum iutelligere, sed nec

legére eas valens, pi-opter íjuod a eoniite i»reíato severiiis inerepatiis

ingenti vultum rubore perfusus abivit. Verum patria liee geutis

Hungaroruin consvetudo scribendi puro germauo lingue Hungai'ice

experti diffifultatem parere potuit. Nimirum eciam hic ipsorum scri-

beudi stilus in bona parte hebraismum sápit. Solent enim hebrei

íilios (de quibus mentio fit) patrum suorum nominibus frequenter

insinuare. Id qudd iu his (juoque liteiis erebro observatum videmus.

Nam non raro reperies. Venit in nostre majestatis praesentiam pro-

vidus Petrus íilius Laurentii de eivitate nostra Keüsekli ete. sünt

praeterea iu hisee literis verba non nulla ab ipsis liuugaris ger-

máné confecta, vei ad proprietatem sermonis ipsorum usurpata. que

(uisi liuquam eorum eallenti) ad interpretaudum pátere minimé pos-

sunt. Vude ipsi magistratus alicujus ofi'icium, honorem absolute

dieant: — quod e quidem in literis Sigismundi regis que vigesime

prinie sünt; et litera X. insigniti; in raargine aduotavi: sed et de

male eompositis elementorum íiguris pro signo evidenti in libellum

infigere piacúit literas unas parvulas in ordine 34 et litteris K. k.

obsignatas; ut vei in eo ipsoi me lector sudasse perspiciat ceterum

et in singulis literis, tám latino, quam germanico sermone confeetis
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snuii) in fronté íkIíjítto ar»^iinif'iituni (Miraviiniis. ut m<ix ciijiis sint

litcif (|iiisv(' t(!ii()r illanini. Icctini uccuiciv jMtssit. \'alo I*anf'ra<-i

\'w |iriiilriilissinio. cl \i\r. doiiiiiiis mcis civilms (•(nnnK'ndu. Ex tii-

fruriaí; iiostro dcciMia Icltiiiai-ij. Aniin <hii millt'Minu ijiiingr'iitcsiiiio

vigesinio octuvo.

A török osti'oiii s az ukiininyok kivdiialai lu'-nict nyclvt-n van-

nak a kéziratban közölve. 'J'reskovits összeseu 41 okmányt irt. s a

latin szövejiiioket átíonlilotta németre, melyeket azután Swankler

az érinteti kézirathan uJra lemásolt. Van ezeken kiviil nn-ji" Ki ok-

mány Irniásoha 1. Fei-diniiiid. Miksa és líiididl' királyuktól, s ezek-

nek korából szái-niazók. melyidv azonban más kéznek \<inásait árul-

ják el. Az osti"om leírójának. u;L'y a régibb okmányok másub'jjának

kéz'.niiása azonos h'véii. a k(''zirat eg-y koruságában, s biteleségében

Icgkovesbé .sem kételkedhetünk s elbeszélésünk íó|yam;íiian mint a

legjelentékenyebb toi"tén(dnii alapra támaszkodunk. A többi adat»»kat

Rosiiak .Mái'toii sz. ágostoni szerzetesnek 178U-ben Kriszeg ostro-

máról kiadott munkájából .lo\ius l'ál és Istviinl'y '). kíinyvének

tellia.szuálásával szerezlidx'. kiknek közlomcnycit anm'il inkálib is tör-

ténelmi becsesei biroknak ismerbetünk el. mint hogy az elltbi az

ostrom eseményeit .Jurisicli .Miklóstól magától iiallotta. az iitól»bi

pedig magas életkoi'ánál lógva az ostr(tm szemtanúitól gyü|t betett

magának a liösi tény kíinilméiiyeiröl tiíjé'kozó adatokat. Az enditctt

kutlói rás(d<on kivid im'g l'ray. Katona. Ilamnirr muidxáit is i'ö\-

használták Kszeg osti"(Mnának késöbiii Icirói. mint: llormayer és

M e d n y á n s z k y : T a s c li e n li u e li d e i- v a t c i' 1 á n d i s <• b e n ( i e-

sc li i
<• li I e. IS'Ü). folyam 'íil—:i. 1.; Magyarországi .Minerva.

188á. II. 4H7-441. 1.: Filirriár. \SU. évíólyam iMS. 1.: .Magyar-

ország. J<SI)4. lólyamáliaii: J'auler (iyula. iXl— '2S'2. 1.: Ilor-

vátii .Mihály. M agyarorszi'ig tortt-iiete. 111. k. 11

—

74. I.: ÍS/.a-

lay László. .M. o. törtt'-n.. I\. k. 12— 127. 1.. s tídtb mások a

nélkid azonl»an. hogy ujabli. i^mel•etlen adatokat szolgáltattak vidna

rend(dkezésünki'e. St a legújabb idben nn'gindult történetbuvárlati

munkáságnak sem sikcndt. ;it és keresztül kutatott iiazai levéltáraink-

lian a kszegi ostromra \onalko/,('i ujalib mozzaual(»kat tVdt'edezni.

Ily medd körübnt'nyek koziitt. nem Itdu't nnis v;ilaszt;isunk. mint

hogy az eddigi kutlk nyonuin megitdent tbdgozatokra szorítkozzunk,

meri kült'iuiten elltesZelesíinkke! a regén\ iii'ii térre togn;ink ;'lteNa|UlÍ.

Ttii'ok o>lroiii l."):i-j-ik augustus ha\:'ilian.

A török hadsereg köz»dedtének rt'm hirére a szomszed\iiU'k nu'g-

félelmüll szánuís lakosa, leginkáidi \édelenn-e ké[ilelen aggastyánok.



DÖk és gyermekek Kszegbe menekültek, kiket Jurisich a fenyeget

veszélytl megóvandó védelme alá fogadott s számukra a várt kéz-

séggel megnyitotta. A mig Jm'isicli a hadi eszközökkel gyéren és

hiányosan fölszerelt Kszeg védelmére a legszükségesb intézkedések-

kel foglalkozott, az alatt Ibrahim nagyvezér elhadával a város kö-

zelébe érkezett s angustus 5-én havi Inddogasszony najiján. mely

akkor hétfi napi'a esett, a város déli részén elnyúló térségen tábort

ütött, itt ))evárva hadtestének zömét, mely öt napon át folytonosan

ide gyülekezett. Noha a város li lányosan vala erdítve, s a védelmi

rség 28 huszárból. J8 német lovas katonából és 700 menekült

fegyvertelen parasztból állott, még is az rség bátor huszárai az

elvárosban mutatkozó törökcikre kiesapásokat intéztek, és egy uj

zászlót, doI). siphangok s öröm rivalgások között a város falaira

feltztek, honnét jól irányozott lövöldözéssel az ellenben sok kárt

okoztak.

Kszegnek szomorú védelmi helyzetét tanúsítja a hs parancs-

noknak angustus 28-án Ferdinánd, királyhoz irt levele: „Én Bécsbe

szándékoztam indulni tiz nehéz lovassal és huszonnyolcz

huszári'al felséged szolgálatára, s a szegénységemhez ké-

pest trheten ellátott ersséget, egy megbízható nemesre

(Erdst vagy Veöreöst érthette) akartam bizni. de látván, hogy

a török hadak osti-omhoz készülnek, lehetlen vala innen

a megszökés gyanúja nélkül távoznom, nem mintha képes

volnék Kszeget ily nagy er ellen megoltalmazni, hanem
hogy idt nyerjen felséged a készületekhez, kitettem maga-

mat a végveszélynek a halálnak. Isten irgalmazzon lelkem-

nek, mert csak egy mázsa lporom van mindössze.^)

A mint Ibrahim hadteste együtt volt, a nagyvezér angustus

10-éu kora reggel a várost környez szllkbe. s egyébb a várost

uralgó magasabb pontokra ágyukat helyezett el, s a várost és várt

lövetni megkezdette. A következ nap augustns U-én az ágyuk tüze

még nagyobb ervel mködött, s miután a külvárosok házai, melyek

a belváros bástya árkaihoz legközelebb estek, védelmi okokból Ju-

risich parancsára lángba boritattak, s a lakosság a belvárosba hú-

zódott — a védelem nélkül hagyott külvárosokat az ellenség minden

vérontás nélkül elfoglalta. Szolimán császár is augusztus 12-én meg-

közelítette a várost 12.000 janitsár, 20.000 spahi. 20.000 rumeliai,

30.000 anatóliai. 15.000 tatár, és számos végvidéki harezosokból

') Pray. Epist. Proeer. 11. k.. 22—29. 1. Itt ugyan aiig.- 22-ke áll 28-a

helyett, de az iiyoniiatási hiba.
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ákó liiulo.szlopíiivul. s szintit mint Ihi'aliim ír város dóli ró.szc'ii. csak

hogy túvolablj a (iyöngyös folyó joljl) partján egész J^ukácsliázáig

elnyúló mezségen, és délnyugotnak a K öli egy szlkig terjed

téren helyezte el hatalmas táborát. E napon a lövöldözés még foly-

tattatott, do a sultán megérkezésekor beszüntetett. A következ

nap azonban augustus líi-án Szolimán parancsára, sren hulló

esben, ers ostKniira indiill a tön'ik. kóczczal lioritott ég nyilak-

kal, számos ágyúval éjjel nap)»al lövette a várost, s hágcsók segé-

lyével törekedett megmászni a bátran védett falakat. Tiz kisebb

és kilencz nagyobb ostromot intézett a török a vár és város ellen,

de mindannyiszol' a támodók véresen verettek vissza a íálakról.

Augustus 14-én a küzdelem mindegyre folyt, s az ellen tizenhánun

ponton tüzaknákat ásatott, de ezeknek hatását Forintos Mátyás
.Jurisiclinak tzmestere ügyesen meghiúsította, ki az aknákon át

kii/eled tíirököket sikerrel lövöldözte, és ásó eszközeiktl megfosz-

totta. ('Zélszer intézkedései daczára a törökök egy aknát szét-

robbantottak, mely a város bástya falát 10 öl hosszúságban halomba

díintíitte. K széles nyilason át a tíimegesen benyomuló janitsárokat.

a bátor védk sánczkosarak oltalma mellett másfél órai nehéz harcz

után visszaverték. K roliaiii tartama alatt Szolimán, lliraliim nagy

vezérévid a szlk magaslat;iról szemlélte a meghiúsult támadás

jeleneteit.') A nem várt kudarcz után. hogy az ostromlók a bás-

ty;ikra kTiiiyebb iiKMldal l'ol juthassanak. csonuigokl)a kötött rözsékkel

szándékoztak a sánczárkokat kitt'dteni. de a várt védknek ügyesen,

kezelt lövegei e terv kivitelétl ket elriasztották, l'tóbb tevéken,

és szekereken nagy mennyiség f\i hasábokat hordottak össze, inely-

lyekbl az éjszaki, vagy fels kapu t(UMiyának magaságát meg

halladó álványokat enndtek. hogy ezekrl lfegyvereikkel, nyilaik-

kal a \éd(dmezket aiiii;il biztosabl)an pusztíthassák. De minden

igyekezet megtíirl a szemes és bátor rség erélyes intézkedésein,

kik az éj söti'tségét lölhasználván. kénnel, szurokkal, fagyuval tölt

hordókat ludyeztek titkon az álványok alá. és ég szalma zsúpokkal

ezeket lángba boritoiti'ik. A folytonos rkíidés és véíUdem fánulai-

inaitól kimeriilt rség mindazon ált:d csiiggedet lenül dídgozott éjjid

iia|tpal a siker biztató reménye nélkül léladatitiiak hü tidjesiiésébeii.

egyedid hsi ("mtudatáibau keresve julahnal. Midn az ellenség meg-

lészitetl ostrom mivtdieteiiiek eredméiiyttdenségét tapasztalta, harc/.i

buzgalma lankadáisiiak indult, s báitorságát kezdte veszteni. Az (»slrom

') Tliipyoiiiiiiiy s/.i'iint >/.i)liiii;iii u k irá ly (Köiiír) szlk lolötti tórzclnM

— Iiol iihist "ü szö'l|iás/,ti>rokii:ik klil ('iiiilt liujlrka áll - iH'/.tf :t roham

t'olVMIIKlt. «^
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22-ik napján Szolimán ujabb kisérletül ismételt ostromra parancsolta

hadait, melyek kora reggeltl egész délután egy óráig elszánt küz-

delemmel vittük a falakat, heves ágyúzás lfegyverek tüzelésétl

kisérve. Mig az eltorlaszolt fels és alsó kapuk mögött ezél-

szereu alkalmazott töréseken át Kszeg reinek lövegei az ellen

soraiban sok k;irt okoztak, addig a városba röpített golyók arány-

lag keveset ártottak. Végre a város bástyáit folytonosan tüzel

ágyuk több réseket nyitottak, de melyeket az rség, a nk és gyer-

mekek hozzájárulásával ismét eltorlaszoltak. Fent a falakon a nk
izasztó munkában súlyos köveket sülyesztettek a közeledett törökök

könnyen fedett fejeikre, a férfiak pedig a falakhoz támasztott lét-

rákat edzett karjaikkal visszalökték, minek következtében a felmászó

törököket saját bajtársaik szablyái nyársaltak föl. Az emberi ert
meghalladó védelem daczára, az ostromlók közül néhányan a falakra

fölhatoltak és négy zászlót kitztek; a vakmer válalkozók azonban

tüstént szablyára hányatván, a félhold jelvényei eltávolítottak, hogy

ismét Kszeg reinek piros lobogója hirdesse a bátor nép lelkese-

dett harczkedvét. Az rség lelkesedése, szivósága, csüggedetlensége

mellett fképen Jurisich kitartó hsiességének tulajdonitható : hogy

ily kétségbeesett helyzetben Kszeg népe elvala határozva a véde-

lem munkáját a végletekig folytatni.

Miután a törökök rohamai annyi erfeszítés, annyi áldozat

után sem arathattak ei-edményt, azon kivül a táborban élelem hiány

állott be, s járványos betegség ütött ki, a harczkedv pedig mint-

egyre enyészett, nehogy a török fegyver ujabb megaláztatást, Ibra-

him hadvezéri hire nagyobb csorbulást szenvedjen, a lehangolt nagy-

vezér ösztönöztetve érezte magát a végroham megkísérlése eltt

Jurisichot négy küldöttje által a városnak átadására fölszóllitani. A
fölhívásra Jurisich a bástya résnél ugyan megjelent, de határozot-

tan kijelentette: hogy a várat, melyet királyától nyert, raig él föl

nem adja. Válaszát a küldöttek a nagy vezérrel közölvén, rövid

id múlva ismét vissza menesztettek: hogy Jurisichot a sultáu bo-

szaukodásáról, de egyszersmind a nagyvezér jó indulatáról értesít-

sék, ez utóbbi általuk késznek nyilatkozott a hs parancsnok két-

ségbeesett sorsán segíteni, oly feltétel mellett: ha ez a sultánnak

meghódol, a vár kulcsait átadja s minden ház után egy forint évi

adónak, vagy ennek fejében 2000 darab aranynak lefizetésére magát

kötelezi, mint hogy ennyi összeg biztositatott a jancsár aga szá-

mára, kinek veszteségei kármentesítéséül Jurisich személye és va-

gyona volt váltságképen oda Ígérve. Jurisich ezen ajánlatot vissza-

utasította, állítván: hogy a város noiii lévén tulajdona vele nom
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reiidelke/liotik. s tle; adót som fizetljct, 2000 dariib arany podi^^

niiicsoii birtokában. Tagadó válasza után, beható reábcszólésekkcl

tanácsolta llualiim ós kíirnyozeto a liiggadtab megfontolást, do a

szilárd l'('i-(iu határozatában in-in ingadozott, s visszautasító válasza

iMidiutt nicgiiiaradt. Ibrahim az ily módorii alkudozás sikertclen-

ségérl meggyzödvón. más utat nem látott, minthogy legyvernd

oldja meg föladatát, (lazdag bórn;! kecsegtetve uj ndiamra vezé-

nyelte liarczosait. kik eget hasgató j-ivalgások, dóitok pergósc táro-

gatók riadása, líegyvcrck ropogása, ágyuk díU'góse kíízött bszültt-n

r(diantak a bástyák nicgiiniszására. Kkkor az rség a ki'-t oldali'ól

intézett török lövegek, s nyilak zápora, s az erélyesen elnyomuló

ellenség nagy száma miatt daczára elszánt védelmének a rését to-

vább nem tarthatta s visszavonulásra kényszeritetett. A lelólyt na-

pok tusaiban már tetemesen meggyérült rség, ezen rcdiam alkal-

mával ismét hatvan harczképes íéríiu életével áldozott e na[i küz-

dchneiuek. Maga Jurisich is. golyó és kó])ia által megsebesülve

kimerültségében egy védíal mögé vonult, hogy végbajnoki védelem-

ben itt fejezze be dics [)ályáját. A helyzet e pillanatban borzasztó

volt, s a véres válság befejezéséhez sietett. E közbe a város kü-

lönböz pontjain l('\ aggastyánok, nk és gyermekek rettegéstl

zetve a sz. .lakab egyházához gyülekeztek s néma aggodalommal

várták itt a dráma kimenetét. A mint azonban a megsebesült hs
parancsnokot, szeretett védnököket megritkult kis csapatával vissza

vonuláslian nu'g|)iIlantották. rémit jajveszékeléslten tíirt ki kétség-

beesésük. Az elötiir ostromlók a rendkívüli zaj által megleitetve.

a kétségbeesett tömeg kifakadását, közelg vagy elérkezett segédhad

fölötti öröm nyilatkozványnak vélvén, rögtöni rémülettl áthatva in-

gadozni kezdettek, soraik megzavarodva fölljomlottak. A szemes

és bátor várrség e kedvez pillanatot lÖlhasználván erélyes roha-

mot intézett ellenök. s a megfélelmült luigy tömeget két zászló

visszahagyásával rendetlen, vad futamodásra kényszeritette. A cse-

kély de lelkesült kis csapat a futandókat nyomban üldözte, s közülök

sokakat kai'dra hányt. .V kühiii'os (tsszetunlott utc/.áit. a i'ommá

ltt falak kítrnyékét vérrel áztatott hullák s fegyverek b(»ritották.

Kgész a külváros végs píuitji'iig nyúlt ki az iddözés. houiu't vissza

tértek tart\;'in atl('il. hogy a töríik had isnni MUokozik tálioralian.

vissza íVu'dul. s üldítz csapataikat uj ervid megtámadja. Csakugyan

Ibrahim nagyvezér a nunt a rendet annyira, a nu'uuyire helyre-

állitotta. elbli lelkesités. majd kényszerítés által t(irekedetl meg-

rémült hadait ujabld rohamra \ezetui. De hasztalan! a fegyehm'tleii

seregek parancsait annál inkáldi vtuutkodtak tcdjesileni. minthogy
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íizon liir terjedt el a trök táborban, hogy Szent JNIárton íSzonibat-

hely védszentje lángpalossal mutatkozott a falakon a veszélyben

lev keresztényeket megoltalmazandó '). ..Isten és ember
harezol a város mellet" mondák a Janicsárok. „Allah végzése

ellen gyznünk lehetetlen-.

Ezen fejlemények folytán Ibrahim, ki a várrség helyzetét a

valónál sokkal kedvezbbnek Ítélte, elcsügedtt ; vagy a mi még
valószinübb, Jurisich iránti rokonszenve által inditatva, hajlandónak

érezte magát ujal)b alkudozások megkísérlésére. E czélból négy

hírnököt menesztett a bástya réshez Jurísíchot felkérendk, hogy

ne koezkáztassa a város lételét. hanem jöjjön a török táborba és

hódoljon a hatalmas sultánnak. hogy a várost a további ostromol-

tatástól megkíméltesse, egyszersmind menevédet és két tusot aján-

lott, oly biztosítással, hogy tle semmi olyas nem fog kívántatni,

mi állásával vagy becsület érzetével ellenkezésbe jöhetne. Miután

a hs parancsnok számot vetett nyomasztó viszonyaival, s meg-

gyzdött, hogy élelem és lkészlet fogytában, több ostromnak

ellen nem állhat, s a várost önfeláldozásával sem mentheti meg a

végs csapástól, a felszólításnak engedett. Távozása eltt bajnokait

kitartásra lelkesítvén, török kíséret mellett az ellen táborába indult,

hol a nagyvezér a hs parancsnokot érdemei elismeréséül felállva

tiszteletteljesen üdvözölte, kezet szorítva bajnoki védelmét magasz-

talta, maga mellé ültette, s konstantinápolyi ismerkedésükre emlékez-

tetvén nyájasan tudakozódott, ha váljon betegségébl, meljben

ottani követségi idejében szenvedett kigyógyult-e V veszélyesek-e az

ostromnál nyert sebei V miért nem hódolt meg Batyáuy Ferencz és

Erddy Péter példájára? van-e kilátása hadisegélyre V „Becsületem

tiltotta, hogy elbb meghódoljak, míg a végszükség reá

nem kény szerit," feleié az óvatos Jurisich: „most pedig ha

hajlandó volnék is, a várbeli fegyelmetlen spanyol és

német harczosok akadályoznának, csupán a nk és gyer-

mekek rimánkodásaiuak tulajdonítsd, hogy hozzád, kit

barátom, jóakaróm és pártfogóm gyanánt tisztelek, ki-

bocsátottak." „Azt hiszed, hogy tán segítséget nyersz a

spanyol királytól? kérdé Ibrahim, én biztosabban vagyok

értesülve náladnál, hogy hol van . s mit mivel az jelenleg.

Jurisich hallgatott. Lásd folytatá a nagyvezér, én kegyelmet

eszközöltem ki számodra a sultántól. st még a várt és

várost is neked adományozza, ha lobogóinkat a vár falára

') Jovitis utiiii líosii.'ik 44. líi]!.
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kitii/iii iioii) ak.idií I VdZdd." .Itirisidi crru Iclitllntt. s a tH[»as7,-

lalt szivcssi'^i' viszoiiz.isáiil Ihraliiiiiüak oda nyujtutt kczü lirdyelt

kartáiiját ajkával illette, mire a nagyvezér Jiirisichot íelszólitotta.

iiogy öt a sultán kézcsókolásái-a kövesse. Jurisieh azonban ezt tenni

vonakodott kiíögásképen válaszolta, hogyanagyvezér tekintélyénél,

isméit Itelblyásánál fogva mindazt mit ajánl a török császárnak ez

elíugadja. legyen tehát most kímélettel iránta, mintán sebei elbád-

gyoztották s engedje meg. hogy visszatérhessen várába. Ibrahim

közbenjárásiíról biztosítván Jurisichot megigérte. hogy rögtön taka-

rodót parancsol, s két nap múlva Kszeget táborával elhagyja.

„Kszre vettem. — tudósitá Jurisieh késbben Ferdinándot — liogy

mennyire hízelgett a nagyvezérnek, hogy magas tekin-

télyére és l'oiitos befolyására támaszkodva, feleslegesnek

Ítéltem a sultán eltti megjelenésemet."

A fentebbi [lárbeszéd után Jurisichot tiz [i\vük visszakiséi-te

a városba, azon okból, hogy a l»ástya résnél rt álljanak a netán

betolakodók visszatartóztatására. de fkép])en azért, hogy a török

lobogót a város falára töltüzhessék. A jancsárok agája, kiséret

közben .Jurisichot fölkérte, hogy engedje meg nekie a belvárat

megtekinteni. ,.Xem. monda .lurisidi. ntt felbszült spanyolok

és iiéiiictek rkÍHluek. kik ('létedet nem kímélnék, de

egybiriint a bch.'ir nincs is az én parancsom alatt! Az

aiza ije(ltség(''beii ncin mert'szt'Ii tovább niciini. hanem vissza-

maradt, s csak a k()ZJaucsárokat bocsátotta a belváros kapuja alá.

hol ezek borral bven megvendégeltettek. 31iut;in az ital hatása

kellién nyilatkozott, .lui-isicli engedelmével azok a vár falaira fel-

mentek s a vár tornyaira nyolcz vörös zászlót tztek ki. Ibrahim

a tornyokon leng lobogók látásánál kattmai liecsérzetélteii magát

kielégítve találván, azonnal hadseregének elvonulására az intéz-

kedésekíít megtette, s egyszersmind .lurisiehot megkérte az iránt,

hogy a táborból el nem sziillitható sebesülteinek s bi'tegeinek ápo-

lásáról gondoskod jt'k. Ivzen elzmények után maga a tiu'ök csász;ir

is. miután értésére esett, hogy Bécsben és környékén 90,000 gyalog

és 80.000 keresztény lovas táltoroz. s hogy líegensbnrgból számos

ágyutelepek szállíttattak a Dunán, s hogy J'ozsonynál nagyszer

hadászati készülékek törti'nnek. összes hadoszlopaival h;irom heti

nn^gszállás után uugustus '4l-ru Kszegtl elvonult és Sti'jerlnuion

ál \'arasdnak. NVind(U'fehérviiriiak Kiuistantiui'ipolyba visszatért.

A t(U'(ik hadsereg rl\onul;is;inak napjáról küllink vcleméiiye

szétágazik. Ishánfy azt septemlier hó tiS-ára teszi, elleulieii llerber-

stein Zsigmond naplója, ugy a városi levéltárlian rizett s minden-
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esetre legtöbl) liitolességgel l)irú egykori kézirat a török elvon iiiá.st

augiistiis 31-én állitja megtörténtnek. Miután ez utóbhi szerint az

utolsó roham augustus 28-án intéztetett a városra, s a bekövetkezett

békealkudozások Ibrahim és Jurisieh között körülbelül két napot

vettek igénybe, a török had elindulását bátran augustus 31-ére vég-

elvonulását pedig 1. vagy 2-ik septemberre tehetjük. E mellett

bizonyít Herberstein naplója is. mely szerint a törökí>k eltávozása

szinte september második napján ment végbe.

A török ostrom alatt a városiak közül az ellen fegyvere által

418 ember hullott el, a támadók vesztesége mindenesetre sokkal

nagyobb volt, számát meghatároznunk lehetetlen. A védelemnél

hsi halállal elestek, megsebesültek és fbb szereplk neveit a kéz-

irat fentartotta.

H a 1 V a m a r a d t a k

:

Erds Pál tanácsos.

Herszner János tanácsos.

Bedcs Miklós tanácsos.

Ledrer Mátyás tanácsos.

Bedcs András választott kapitány.

Sehneider Márton választott kajiitány.

Thramer János választott kapitány.

Schuster Erhardt rmester.

Slaher András sebei folytán elhalt.

A város dobosa szinte agyonlövetett.

M e g s e b e s ü 1 1 e k.

Jurisieh Miklós várparancsnok.

Rempl István városbiró, karján átlövetett.

Schwankler Pongrácz.

Markhó Bálint.

Plickenofen Mátyás.

Günser Ulrik.

Ygl .János zászlótartó.

A városi sipos szinte megseljesíilt.

Vitézül küzdöttek, de semmi bajok sem történt.

Csó Mihály.

Darkner István.

Vörös Benedek.

Khromoser György rmester.

Swankler Germán.

Schmid Péter.

Forintos Mátyás tüzérmester.
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Köszeii makacs m'mIcIiik'I Itiiálvii liiliiít lennek tiinik IV»I. Iiojiv

e csckélj népOf>s(''gíi város, hatalmas erditvóuyek nélkül, silány r-
ségével ezélszorü liadi és várvédelmi eszközök, kiilönöseu lkészlet

hiányálian. Szolimán roppant hadseregének annyi ostrom és roham

után oly hosszú idig ellenállhatott. E esodáltitos védelem kulcsát

csak is aldniii találhatjuk föl. ha szíuiiIkiii veszszük az általános

tiu'íik tudatlanságot, hadászati tíikéletlenseui't. küliuiösen a várvivás-

Inin \aló ügyetlenséget. Kzen kíirülményckhez járult még a nagy-

számú hadseregnek rendetlen s fölötte hiányos élehnezése. mi ter-

mészetszerleg az rség kitartó ellentállása után Ijetegségeket. le-

hangultságot s általános csüggedést iilézett el. Azonkívül nagy

fontosságot kell még tulajdouitannnk Ihrahim nagyvezér hsünkhe/
viseltet barátságos liajhimának. mely a lovagias nagyvezért kon-

stantinápolyi barátja irányában a végválság eltt kíméletre ösztömizte.

Végre nem felejthetjük el Jurisich bajnoki lelkületét és- liadiügyes-

ségét, melynél fogva minden kedvez esélyt ildomosán fölhasznált

a parancsa alatti város megmentésére. Ezen tényezket mérle<ielve

kevésbé csodálkozhatunk, hogy Kszeg a reá mért Inilálos csapást

magától elháritá: s e nevezetes ostrom nem végzdött sokkal gyá-

szosabb kimenettel. Egyébiránt habár Kszeg a mint emlitettük

nem birt haialmas erditméuyekkel. de egészen elhanyagtdt állapot-

liau sem lidietelt. uiiiithogy a megelzött korszaklian az ország

\t''g\;iiai Ivíizé tartozván 1. Kái'oly és Nagy Lajos királyaink utóbb

Eridrik császár alatt gondot forditottak arra. hogy a város és vár

tüidiet védelnn állapotban legyen, s az akkori idk hadi kí'ivetel-

ményeinek lehetleg megfeleljen. Azonkívül .lin"isich a mint a tíin'ik

hadsereg kiizeledtérl értesült, elhatározta az rizetére bizott várost

álhatatosan védelmezni, azonnal a legszükségesb erdítéseket, igazí-

tásokat a legnagyobb erélylyel eszközölte: a város magas bástya

falait. toiMiyait. kapuit kijavítatta, a körsánczokat kitisztogattatta és

vízzel b\en elhitta. a liiislyák ti'i'zetein pedig ers deszk;'tkl>ól és

gerendákliól födritt karzatokat csin;iltatott. hogy ezek óltahna alatt

az rség iiKigát goly('»k és nyilak ellen liiztosabbau védelmezhesse.

I)(í kidíinben is a ttinik had nagyoldi ostrom ágyukkal nem lévén

ellát\a. kisebb ohlü ütegeivel az ers falaknak nem i;:eii ilrtliatott :

e mellett legnagyobb részlten lovasságból lilló. a várvivásra ügyet-

lenel)b sen'g(.l<|<(.| judult ki Sztdimán liazáj;iból. miután Eerdiiunulot,

mint ehhez intézett levele tudatja, nyilt ütközetlien akarta nieg-

tiimadni.') melv liarczban seregei alkalmasaltitnak, ügyesebbeknek

*) Szoliiiiáii Icvi'lo .loviusiiál. Kosnak közolto tartalmat ol. \n\<
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lii/.ojiyiillak. iiiiiil ;i várak ustrüinlásáliaii. Négrc Iltraliiiii iiaji} vezér

il}' váratJau uohózségekre és kitartó vódelüiure .sem számitott; s

miután Jiirisicliuak hsi magatartása t bámulatra, tiszteletre ragadta,

jutott azoD határozatra, hogy saját hiruevéuek biztosítása, s l)ajnok

ellenfelének s régi ismersének kímélése tekintetébl Jó módjával

valamely tetszets ürügy alatt ejti hatalmába Kszeget, nehogy a

hosszú vívás által kifáradt, élelem hiányt szenved és ragályos

betegség folytán meggyérült táborát az rség kétségbeesett küzdel-

meinek továbbá is áldozatul kitegye. Ezek lehettek a kényszerít

befolyások, ezek a határozó okok, melyek a török hadparancsnok-

ságot annyi sikertelen roham után az ostrom felhagyására ösztönöz-

ték; mert ha ezen tényezket számításunkból kífelejtenk, akkor

az ostrom történetét is egészen más ' szemüvegen át tekintenök,

akkor kútfink hitelességében kétkedve Jurisich hsi emlékét a

titokszerüség gyanújával, a hazafiúi kíitelesség mulasztásával és

esküszegés szenyével fognánk elhomályosítani.

Midn Kszeg falaitól a töröksereg elvonult, .lurisich a meg-

szállásról ugy az ostrom kimenetelérl Ferdinándot tutlósitotta:

„Személyesen nem jöhetek — írá — sebeim és a kóborló

törökök miatt, huszonöt napig védtem e várost, számot

tartok jutalomra. Saját költségemen védtem e házat,

mindenbl kifogytam, küldjön felséged segélyt, kézséggel

koczkáztattam felségedért életemet, de ne kívánja fel-

séged, hogy hírnevemet uj veszélynek kitegyem, most

egyszer az Isten csodálatosan megmentett. Ha valamely

kóbor csapat reám üt. én a várban nem maradhatok, mert

abban egy font lpor sincs, a város falának négy helyen

tág rése van. lakossága megfogyott, s mindene elpusztulván

közel van az éhen háláshoz."')

Az ostrom csapásai által sokat szenvedett Kszeg súlyos kárai

enyhítéséül, még azon évi october 7-én Ferdinándhoz azon kérelem-

mel járult, hogy miután a város egészen elpusztult, egy küldött-

séget küldjön ki. mely vesztességeiket megvizsgálja s sérelmeiket

orvosolja.-) Min foganatja lett kérelmezésüknek nem tudjuk, de

azt tudjuk, hogy Ferdinánd 1531-ík november 9-éu Insbruckban

kelt okmányában. Kszeg polgárainak a török ostromnál kitüntetett

vitézségükért megelégedését és kegyelmét fejezvén ki, ket azon

szabadalommal ajándékozta meg, hogy veres viaszu pecsétet hasz-

1) Pray Epist. Proe. II. 22.

2) Városi titkos levéltár 2. csomag 50. sz.
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núlhíissanak.') .Iiirisidi Miklósi \n:d\<i a/, dslroiiiiiál taiiusitott ki-

Iüik") \ (''(leiméért 1588. Ibhniár lió 20-;iii költ ()kiiiáiiyál)aij „kösze^n

háró" c/iiiiiiicl ljár<jsá<ira ciiiulte. a/-oiikivül tanácsosi c/imiiK.'l és

kaiiiarási raiiü^ial tíintottc ki.-) Kzcu kitüiitc'ti'st'kot iiicfiolzlt'g-

Jiirisicli I r)::i4-l)L'ii u bécsi or.száfiyüléscn a léls házlKin foglalt

liolyot. 1537-beu az o.sztrúk íels-liáznak választináuvi tagjául

választatotl. Továbbá az íit osztrák tarloináiiy rondoiiiok na<ry

értekezletéro uiiyaD azon évi inártius havában a í'els-ház választ-

uiányi küldöttje volt Bécsijén.^) 1537-beu végre Ferdinánd liil

szol«>ája iránt háláját niéginkább lerovandó, Kszeget minden tar-

tozékával neki és teríimaradékinak adományozta.'*) Kszeg ostromával

Jurisich Miklós emléke szorosan összeforrva lévén helyén találjnk

.

hogy itt életpályájának nevezetesb eseményeirl, politikai és di-

l»loniatikai szereplésérl néhány vonásokban megemlékezzünk.

Sajnos, hogy hsünknek családi viszonyait illetleg vajmi kevés

adat jutott az utókor l)i)-tokál)a. pedig kívánatos volna, hogy élet-

rajza kiegészit('séül inagi'iii viszonyaira vonatkozó ininden adat

lehetleg ismertessék, hogy ekként a homályos mozzauatt»k föl-

derítésével a szét szórt töredékekbl egy öszhangzó egész kép

állittathassék élnkbe.

Jurisich nemes szülktl llorváthon Seguia (Zeng) városában

született. Születésének napja ismeretlen. A jelentékeny szellemi

tehetséggel s egyéb jeles tulajdonokkal megáldott féríiu már kora

ifjúságában a hadi pályára lépett, melyen h és buzgó szolgálatai,

éles értelme által kitnvén, 1. Ferdinánd képességét igénybe vette

és több alkaNunmal politikai és diplomatikai küldetésekkel bízta

meg. Midn Krangepan Kristóf a mohácsi ütki'izet után a tótországi

rendeket a haza védelme iránti tanácskozásra I8á()-ik septeml»er

:2-)-ái'a Ka|)roiiczára hívta össze, e gyülekezetet megelzleg Fer-

dinánd ügyi'nek támogatására Frangepautui kívül, .lurisícli .Mikh'^t

nevezte ki biztosul. '| A következ deczenilter hó vt^giiapjaíban {ledig

Czetthiben tartott horvát országgylésen, ismét .lurisichot bizta

meg érdekei ké[)viselti'tésére.") mely alkalommal ir):i7-ík január l-en

a Ferdinándhoz szito horvátság. Ixuvátország nemességének, vár-

megyéinek , városaimik , kerületeinek nevében .lurisich Miklós .

') Vámsi titkos k'Vi'ltiir "2. cs. .")!. s/,.

•*) Hócsi c-s. k. lUíiiiüssógi lovóltár.

^) ProvonlmlnT Aiiiisili-s Slyionsos LVII tol. J.'x..

•) Városi t. lovéltár '2. rs, 5í». sz.

') Kmknói Viluios iii. országgyiilósuk türtóueto 1 k. 41. 1.

«) L". 0. IV. k. i-A. lap.
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Kütziíiiitír -lúiios L'S J'íichlei- János kapitúiiyok és királyi tanácsosok

elterjesztésére Ferdinándot királyukká választották. \) azonkivül a

tartományban uralgó rendetlenségeket a gylés orvosolni kívánván.

Jurisieh Miklóst kérte föl, hogy a királyi helytartó tisztséget vállalja

el, mit Jurisieh azon okból : minthogy ily tiszt adományozása
a rendek liatalom körét áthágja, e kitüntetést csak hosszabb vona-

kodás után. királyi megersítés feltétele mellett fogadta el. melyet

a rendek siettek kikérni.-) Azon évben ápril 28-tin ismét Czettinben

tartott hoi-vátországi gylésbl a rendek kívánalmaikat 17 pontban

terjesztették elé Ferdinándnak Prágába, melyekre a király vála-

szolván a többek között azt is felemlíti: hogy Bihacs város és er-
ség felül tanácskozzanak a rendek Jurisieh Miklóssal az iránt, hogy
mily módon lehetne azt visszahódítani, továbbá jelölnék ki a rendek

azuu végvárakat, melyeknek megersítését óhajtják. Egyúttal Juri-

sieh parancsot vett, hogy a végvárak állapotáról jelentést tegyen.^)

Midn Ferdinánd ügyei Magyarországban Zápolya háborgásai

miatt nem örvendezhettek kedvez elmenetelnek, s állása párt-

viszályok hullámai közt mindegyre ingadozott, 1529-ik májusban

pedig Szolimán Konstantinápolyból 300,000 fnyi haddal Magyar-

ország határához közeledett, akkor Ferdinánd készületlen állapotáltan,

minden áron békét igyekezett vásárolni a töröktl. Ennél fogva

július 27-én Linzben Jurisieh Miklós számára, kit Szolimánhoz

kr»vetül volt menesztend, utasításokat adott ki. Jurisieh csakugyan

a szükséges menevéd eszközlése végett lépést is tett a sultánuál.

de az id rövidsége miatt követségi megbízatásában nem járhatott

el, mert mig Jurisieh augustus 37-éu hadiügyek elintézésével a

Krajnai határszélen foglalkozott, azalatt Szolimán Eszéken felül a

Dráván átkelt s már augustus 18-án Mohácshoz érkezett, s ennél

fogva küldetését nem foganasithatta.^)

1529-ik év véghónapjaiban Jurisichot Kszegen találjuk, honnét

csekély lovas csapattal Szombathelyen Zápolya hiveit megtámadta.^)

Ferdinánd 1530-ik május il-én Insbruckból Lamberg Józsefet

és Jurisieh iMiklóst követekül Konstantin ápolyba küldötte fegyver-

nyugvás és békeviszony eszközlésére. A követek october 17-én

érkeztek a t(»rök fvárosba, hol ugyan nyájas fogadtatásban része-

^) Szalay László IV. 41. lap.

2) Fraknói, M. országgylések története I. k. 47. 1.

3) U. 0. 82. 1.

*) Szalay IV. 86.-87. 1.

°) Hormayer. Taschenbuch der vatcrlandisehen Geschiehte 1829. évfolyam
227.-255. 1.
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.siillck. irH''<ii,s ii siillúiiiiiik válaszú nem vt»ll iii('jrii}'ii<it;it<'i , iiiiiit-

hugy idkozljc'ij liirt kapott : lio«i-v Ftuiliiiánd Hiulát ostnuiioltatja.

Jurisiehot követtársávai letartóztatta, s csak (leí-zoiiiltor ii-d'U

bocsátotta okot szabadon.')

Kiedniéiiytelen útjából liazatórvón. Ivszegcii. iiiint a vár ós

vái'os ])arancsnoka, Fiúménak kapitánya szerény kíiriilnióiiyek mel-

lett tolló napjait, de nem sokáig' élvezliette a családi nyugalmat.

nn'i1 mintegy ni;islV'l óv múlva házi íiröniei közíitt csapott n'ája a

íru-iik oslroni \iliani. X(!Je szerdahelyi J)ersl1y Potentianu V(dt-)

herslVy .láimsnak leiinya. kitl kól gyermeke .\dám rs Anna szár-

mazotl. Kzek azonban korábiian eliialáloztak. de mikor? azt nem

tudjuk, annyi biz(»nyos. hogy 15--58-ban nem voltak életben.'*) Neje

I'otcutiana gyermekeit, ugy lÓrjét is jóval tult'lto, s ugy látszik:

liogy Jurisich halála után ismét férjhez ment, és azon Eycliinger

Potcutiana, — kivel ]5()8 JJerstVy Miklós és (íábor I^ipcse vára

miatt port vezettek.*) P^zen föltevésünket igazolja azon kíirülmény.

melyszerint ha férjénél elbb halálozott volna el. akkor a sirk

nem csak a íiiit és leánykát, hanem az anyát is enilitené. .lurisich

elholta után. minthogy utóda nem maradt, az íizvegy pedig ujab-

ban, taliin igen is rövid id midva lérjhez ment. s özvegységének

megsziinlév(d miután nevet cserélt. Kszeg is idegen zálog tulaj-

donosra Weispi'iach .buiosra szállott.

.lurisich a toi'í'ik (•stroni után is rendesen Kszegen tartt'iz-

kodott. mint ezt egy J8()-ik augusztus 12-rl Kszegen kelt. s az

osztrák helytartó tanácshoz intézett levcde bizonyitja.-'j tiibbszíir

azonban — iiiiiii hit ni lógjuk •— politikai kiiideti'sei kizavarták

házi kiirébl. A töblu'k között Ferdinánd kii'aly lHT-lien ismét

igénybe vette az ügyes lérliMiiak. hü szolgájának tevékenységt't.

Ugyanis az érintett év kora ta\asz.in a törökök l'okozott erélyel

kezdették meg hódításaikat a magyar km'ona területének déli részein.

Ezeket nn'ggátlandó Ferdinánd király augusztus havában Kacziauer

.lános hadvezér parancsnoksága alatt Tól(U-szágba tekintélyes had-

ert inditotl. A :J.O()0 fbl álló had táborozási fáradalmak.

Itctegségek által elcsüggedve, vagy vezt-rétl elándva október In''

elején Fszékiiél ke\és kír/.delem iil;in részben szétfutott, részlten a

irtri'tkt'tktól fidkiMiczidtalittl. F liaUt-gzetü esemény nemcsak r<'iníi-

•) S/.aiiiy. 4. li. Üiii. rs loi. |.

'-*)

Nafiy Iván. .M. or.';/.;i^' isalailiii. .">. k. ;>71. \.

•'') biisil a IViinitot !i .Iiirisicli-lV-lo siroiMlckcn. jeloii iiimika 1. roszóluMi lUO. 1.

•) Sz. l>onO(ti'ki fonv. I'rot. D. [taf;. 2:^0. Nngy Iván ntaii.

•') Krankinij, .^f országgyülósck förti-iioti- 1. k. l'.SÍ. 1.
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lettel töltötte Szlavóniát s a vend loldet. hanein a legnaoyobb

veszélyljel is fenyegette, ennek elháritása végett Ferdinánd Jurisich

Miklóst, Batthyány Ferenczet, Peregh Albertet és Székely Lukácsot

nevezte ki biztosokul, kik november 5-re Donibróba gylést hir-

dettek a tótországi rendeknek, melyen a végek oltalmáról tíirténtek

intézkedések.^) Miután idközben Kaczianer gyanított árulása miatt

fogságra vettetett, utódául a fkapitányságban, november 6-án

Ferdinánd Jurisiehot nevezte ki.-) Fs Jurisich csakugyan mint

mindenkor, ugy ezen alkalommal is a benne helyezett bizalmat

fontos feladatának h és eszélyes teljesítésével fényesen igazolta.

A tótországi rendek lelkesülve üdvözölték a tapasztalt hadvezért és

h hazaíit uj tisztségében, és fölkérték: hogy november 11-re

(írátzba hirdetett értekezlet alatt ne távozzék a tartományból, ha-

nem biztonságuk végett Varasdon tartózkodjék, mit meg is igért.

Egyúttal megkeresték az iránt is : hogy védelem nélkül hagyott

váraikba rendelkezése alatt lév hadaiból rséget szállitson.^)

Sok oldalú hadi és politikai érdemeiért I. Ferdinánd — mint

íöriebb emiitettük — báróságra emelte, s e czim örökösödésére az

1533-ik évi február hó 30-án kiadott okmányában meghatározta

:

hogy azon esetben ha Jurisich Miklós törvényes utód nélkül halna

el, leány utódai, ezek kihaltával pedig Jurisich nvérének íiára

Tvvarkowigkh (Twarkowitsch) Fereuezre száljon a bárói czim. S

valóban sem Jurisich Miklós, de ugy látszik Twarkowitsch Ferencz

sem örvendhetett féríi utódnak, miután Jusisich halála után Kszeg
idegeneknek jutott zálog birtokába, a bárói czim pedig sokkal

késbben ifjabb Jurisich Miklósra és ennek örökösére ruháztatott,

sógorának Swetkowitz Ádámnak 1567-ben beadott folyamodására,

azon okból mert a nevezett iíjabb Miklóson kivül senki más nem
volt életben a Jurisich családból. A folyamodónak egy 1568. évi

január 9-én kelt iratából kitnik : hogy kérelme helybenhagyatott.*)

1538-ban nyerte el Jurisich a krajnai rendiséget, és ugyan

akkor neveztetett ki ottani kormányzóvá,^) s mint ilyen fejezte be

fényes pályáját, melynek ragyogó pontja Kszeg védelme marad örökké.

^) Szalay. 4. k. 17-"x 1. Friinkiiói. 2. k. 60. 1. Pray hist. rcrum Huiig. líl. 48. 1.

-) Szalay. 4. k. 17(1 L

^) Fraiiknói. 2. k. 62. 1.

*) Bécsi C'S. k. liázi, udvari és állami levéltár. A ketts párban beadott
lülyaiiiodványra ezen felzett van vezetve: per Imperatorem aláírás olvas-

liatlan. Szinte a levéltárban van II. Miksa császár által ifjabb Jurisich Miklós
kszegi báró részére 1568. február 7-én kiadott okmány, melyben régi neme-
ségére, lovagi származására történik hivatkozás.

^) Eosnak. 9. 1.
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Elliiiliilozúsúiiiik iiaiija niiiidükkitrái^- iiciii volt fíilíJeritvc. VAat-

in')i annak n)c<iiial;ii()Z;isiiljan ingadoztak, s tapoiialódzva l45-re

Uíttúk azon lbllo\(''slj("il indulva ki, ho^v íjandjer^ József Iniró.

mint a krajnai lökapitáuyságban utóda 154(i-ljan emlittetik elször.')

mi igen bizonytalan támpontot szolgáltat, mert azon körülménybl:

liogy valakinek hivatala megsznt, vagy ebben más követi, nem
lehet még a hivatalt viseltnek halál esetét következtetni. Jnrisieh

halálozásának id(!Jét illetleg legközelebbi fölfedezésem által minden

kétségem ol lön oszlatva. Helybcni levéltári kutatásom alkalmával,

egy l44-ik évi január iJO-án keltezett, az alsó osztrák kamarának

Kszeg városához intézett leiratára találtam, mely által a város

értcsitctik : hogy miután .lurisich Miklós elhalálozott, a kszegi

urodalom. összes tartozékával együtt a császár tulajdonália vissza

szállolt s eiHK'l fogva azt Ferdinánd ismét birtokába veszi, mint-

hogy ezen iratban .lurisicliiól. niiut elhaltról tíirténik einlités. tehát

kétség nem foroghat fön : hogy a nevezett férfiú 1543-Ijau. vagy

legföllebb 1544-ik év els hónapjában fejezte be dicsségtelt életét.

Sajnos, hogy az irat. temetkezésének helyét elhalgatja. ugy szinte

:

hogy eddig nem jött napfényre oly kútf, mely errl felvilágositást

nyújtana. Elhalálozását megelz kszegi rendes tartózkodása után

it('l\('. azt kellé gyanitanom. hogy az itteni szent Jakab egyházban

általa épitetett családi sírboltban tétettek hamvai örök nyugalomra.

K kétséges körülményrl l>izonyoságot szerzend . több helybeli

énlckldvíd egyesülve az emiitett sírboltot — mely az egyház

éjszak oldali hajója alatt a szent Benedek oltár átellenében báró

l'iiclihain léle sirlappal van elzárva — 1873-ik évi ájiril hó 24-én

{('ilbontattam s átvizsgáltam. .Miiiti'in hágcsó segitségé\el a másfél

ol mélység eltornáezba leereszkedtünk, keleti irányban a szent

IJeiiedek oltár felé vezet, ajtó nélkiili nyilason át. a tulajdonkéi)eni

sirbolt üregébe jutottunk. A sirbolt ablak nélküli tégla lioltozatu

üregbl áll, melyntdv alját szétmállott s nagyobb részben elrothadt

koporsó romok boi'itották. Ezeknek eltakarítása után. apró deszka

töredékek és forgács kíizíUt délrl éjszaknak fordított két ko[»onyát.

több kisebb hulla maradványokat, fekete selyem harisnyákltan Imr-

kolt lábcsontokat jiillantottunk meg. Miután a majdnem bokáig

ér romladványokat eltiivolittattuk. rézfejü szegekkel kivert, egykor

szövettel bevont, de már szétomlott díszesebb koporsó részekel

it'xlt'izlünk liil. ket lejiidtt ember és egy gyermek elkorhadt kopO'

M Valvasnr. |||. K. it. k. IV. lej. 4:1 I. IJ.isiiak \":ilv.i>;.)rrM iiiv;itk../,v:>

tt'Vt'scii in44. vt'sz rj. (1(> tán sajtó liilia.
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nyájával s más kisebb (•soutrészekkel, melyek közelében ezüsttel,

vagy aranynyal átsztt teve szr zsinorzatot és gombokat, továbbá

barna, vagy viola sziu szövet virágos — selyem gyermek rokolyát

és zöld kis fzipket taiálánk. Az egyik koponyában egészen meg-

lev ép fels fogsor egykori tulajdonosának középkorára mutatott,

a másik koponyának csak föls része lévén meg, a kort nem leliete

meghatározni. A sírbolt talaján egymástól íéllábnyi távolra három,

mindegyik egy öl hosszú és egy láb magas tégla- tal}iazat vala

szemlélhet, melyeken a három koporsó állott. E három talapzaton

nyugvó koporsók halottai fejjel keletrl nyngotnak tekintve feküdtek.

Miután az egyház éjszaki oldalában befalazott és Jurisieh Miklós

által 1538-ban emelt síremlék a hsnek xVdám és Anna gyermekeit

nevezi, a három tégla-talpazat s ezeken talált koponyák két felntt

és egy gyermek hulláját jelezik, bátran elfogadhatjuk: hogy "Jurisieh

Miklós is saját sírboltjában korábban elhalt gyermekeihez ln elte-

metve, mit annál biztosabban következtethetünk, mert alig hihet,

hogy korának oly hírneves férfia: a 16-ik században divó szokás

ellenére, minden emlék, vagy ismertet jel nékül. idegen helyen,

nem pedig saját sírboltjában takaritatott volna el.^)

Jurisieh Miklós anyagi helyzetérl egyebet nem tudunk

,

minthogy Bécsben két adómentes házat bírt, melynek egyike a

Schenkenstrasse utezában tulajdonosának nemzetisége után „horvát"

háznak neveztetett. Ezen ház késbb Trautsohn herczeg birtokál»a

jutott, mely család utolsó ivadékával Vilmossal kihalt. Ekkor a

„horvát" ház nagyobb részben lebontatott, s helyén az egykori

magyar kanczellaria épülete emelkedett, melynek éjszaki szögletét

az egykori Jurisieh-féle ház maradványa képezi.-) Ezt, ugy egy

második adómentes házat Jurisieh Auern Jánostól és Gerwiek

testvérektl vásárolta.^) Az utóbbit 1559-ik évi november hó 8-áu

Jurisieh György (talán ifjabb Miklós) báró Menesis Bernardnak és

nejének Eauber Katalinnak örökbe eladta.^)

Jurisieh Miklós mint I. Ferdinánd király adományozása foly-

tán 1537-ben Kszegnek is birtokosa lett. A török ostrom eltt

mint zálogliirtokos, családi czimerét a város és vár tornyaira festette,

melvek azonban az ostrom által részint meoTongáltattak, részint

^) A „kszegi sírboltok- átkutatásáról szólló részletes közleméuyeiaet lásd

„Századok" 187-0. évfolyam 128. 1.

2) Kosnak. 10. 1.

^) [^reveiiliuber. Amales Styrenses LVIl. 25(j. Itt az eladás éve 1544.

ápril lió 26-ra van téve, mi toll vagy nyomtatási hiba, mert ekkor Jurisieh már
nem volt életben.

') Wissgrill. lY. 525. 1.
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uiegsciiimisilellek. Jóval kúsöblj Jiiiisicli halála utáu lü8-ljaa

ezen ezimerek lielyreállitása miatt iíjaljb Jurisich .Miklós és Kszeg

város között mérges viszályok támadtak, melyek elintézése végett

a bécsi cs, kamara által kiküldött bizottmány ez ügyben oly hatá-

rozatot hozott, moly szerint a kszegiek a hsparanesnok emlékére

itlkaliiias helyen, saját költségeken a czimereket megújítsák és

megíestessék.') Ha váljon Jnrisieh báróvá lett emeltetése után

régi czimerét megtartotta-e ? vagy ujjal cserélte e föl V nehéz

elhatározni, mert a czimerre vonatkozólag még a bárósági okmány-

ban sem történik emlités. a mi egyébliiránt a korban gyakran

olíordult. küh'inösen ha a nemzedéki czimer meg nem változtatott.

Annyi azonban valószín, hogy ezimerében Kszeg városnak jelenleg

haszmilt czinn?rét csak a török ostrom után nyerte el és vette íTd.

A .Jurisich-féle ezimeruek eddigi leirói,-) köztük legérdemeseltb

genealogunk is'') \'alvasornak téves közlése után indnitak. és a

(ziiiiei't hibásan ismertették.

A szent Jakab egyházban álló egészen ép síremléken csinos

vésetben a Jurisich-féle czimer az egész emlék szélét és hosszának

két haniuidál elfoglalja, lielyenkint különösen a sisak ékezetnél 1

vagy J Vi li'i^'^'ll^"}'!'*^' 'i márványból kidomhorulva. Az összes 7V.2

láli magas és 4 láb széles síremléket 4^2 li'b magaságba a czimer,

alatta :> láb magaságba a felirat foglalja el.-') A czimer i)aiz.sa

négy részbl áll: az 1-s és 4-ikben. mely kék alappal bir, Kszeg

város czimere áll rovátkás fehér vártállal és két nyilt kapuval, ez

utóbbiak között vöríis fedel gömböly torony emelkedik. A 2-dik

és 3-dik paizs részben — melyek vonallal kétfelé vannak osztva a

vonalon felül arany mezben fekete holló, alul pedig joijbi'a lórdult

scorpio látható. A czimer paizs fölött két koronázott sisak : a

jobltról lév sisak arany koronáján, szárnyék pár között fekete

holló, a bal sisak korona fölött páros vörös struczti)ll bodorcs.

alatta a czimer paizs scor[)ioja van. A jobb sisak fekete és arany

fedvel, a bal sisak vtirös és arany fedvel l»oritva.'M K czimer

leirás a sisak feiiélt és egyébb ékességeket illetleg helyesnek

fogadható el. miután a czimertan alapszabályainak megfelel.

Jurisich .Mikli'fsiiak egyenes ulcMJai nem maraiUj'iii. elhaliilozása

után, I. t'erdinaud Kszeget birtokiiba vette s \\'ei>priak .liiiiusuak

') Kosnak. !l. I.

'-) Wiszgrill. IV. íi-M. 1. Dr. o. T. llctinT „Kiaiiur .\.l('l--l.aii.

") Nagy Iván. M. ország osaládai .">. k. 311. I.

*) liásd munka 1-s részi'lion lOU. I.

*•( Csorglii' (M'za Itarátoni. szakavatott lii'ial.likus. luoirlialáro/.asa szerint.
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koblstorli bárónak, kapitánynak, Sopronraegye fispánjának adta

zálogba, kit rövid id múlva ennek veje krottendoríi Tenfel Kristóf

cs. kapitány, azután pedig hsünk fivérének gyermekei, ifjabb

Jurisieh Miklós és János követték Kszeg zálogbirtokában, mint

ezt egy 1546. január 16-ról Bécsben Ferdinánd király által kiadott

okmány bizonyltja. Ezen okni;niyban liivatkozás történik azon

egyeségre. mely 1545. ápril 14-én ifjabl) Jurisieh Miklós és János,

ugy Kszeg városa között a kiküldött cs. biztosok eltt létre jött,

melyszerint a fen forgó viszályokat és pörlekedéseket a felek egymás

közt megszüntetik, a Kszeg városbeliek a Jurisichoknak engedel-

meséget Ígérvén. Továbbá azon 1500 frt iránt, melyet Ferdinánd

néhai Jurisieh Miklósnak a vár és város falának felépitésére aján-

dékozott, nem különben azon 20 ágyú iránt is, melyet a német

birodalombeliektül a kszegiek kaptak, kiegyeztek és lekötelezték

magokat a Jurisichoknak évenkint 50 frt bért fizetni.') De ezzel

a súrlódások Kszeg város és ifjabb Jurisieh Miklós közt befejezve

nem lettek, mert az egyenetlenséget, czivakodást keres ember

Kszeg polgáraival a vámszedés és korcsmáltatási jog gyakorlata

miatt évekig tartó viszálykodásokat folytatott. Azonkívül a város

közügyeinek igazgatására és igazságszolgáltatására nézve önkényes

befolyást követelt magának, mibl ujabb, szenvedélyes viszályok

szülemletek, annyira hogy az ellenségeskedések kisimítására 1568.

osztrákhoni biztosok kiküldetése vált szükségessé. Végre a vitázó

felek kiegyezkedtek s az egyeséget hiteles alakba foglalták.-)

Az egyeség létre jötte után ifjabb Jurisieh Miklós csak

néhány évekig élt, mert egy 1572-ik június 30-ról kelt okmányban

ifjaljb Jurisieh Miklós özvegyérl, mint Kszeg zálogbirtokosnéjáról

történik emlités.^) Ifjabb Jurisieh Miklóssal e család kihalt; négy

évvel késbben 1576-ban özvegye is elhalálozott s vele a név is

sirl>a szállt: ezentúl e rövid idre felmerült nemzetségnek, melynek

a kszegi hs halhatatlan fényt kölcsönzött — történelmünkbl

minden nyoma elenyészik. Sopron megyének 1583. és 1584-ik évi

jegyzkönyvében .Jurisieh Potentiana férjezett Aghy Miklósné né-

hányszor eljön. Levéltárunkban pedig van egy tanuvallatás 1593..

hol utolszor találkozunk a Jurisieh család nevével.'^) Miután mind-

azt luit kiitfink a Jurisicli családra vonatkozót fentartottak. közöltem.

') Városi titkos levéltár, 2. csomag, (il. sz.

'*) Városi t. levéltár, 3. cs. 71. sz.

"') Városi t. levéltár, 4. cs. 7?>. sz.

*) Városi levéltár.
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e hosszii kitértís után áttérek Kszog" eseinényeinok. kischh. naírjobb

hcí'sü t(')i-t('iif'lmi iiiozzuiiíitaiiiiik vi'izolására.

A tnik ostromot követ ('vbeii Fei-dináiid király á|iril .29-én

liéf'sheii kiadott okniányábau Ko.szeg- niezöváro.slieli (o|»pi(liun)

polfj-áraiuak azért: hogy a török cszászárt íalaik alul oly vitézül

visszaverték, örökös vám, harminczad stl). menteséget engedélyezett.')

1583. Béeshen keit okmányában Ferdinánd király a ksze-
niájus 7-én. „.j^j^ érdcmci tekintetébl : liogy a várfalainak kiigazí-

tására költségük legyen, a polgárokat busz évre az

osztrák örökös tartományokban vám és liarminezad

fizetéstl fölmentette. ^j Továbbá szinte azon évi május

7-én tekintve az ostromnál szenvedett káraikat tiz évre

az országos adótól felszabadította.^)

1533. Ferdinánd király Pá|)áu kelt okiiiáiiyálnin trón

május .31-én. eldeinek a kszegiek részérc kiadott szabadalmait meg-

ersitette.'')

1534. Szombathelyen Laaki Hakyth Pál huszárok lkapi-
márc/.iu8 i7-(:'n.j..'jjjy.^

1. Ferdinánd nevében a kszegi polgároknak vám

és harminczad mentességet engedélyezett.^)

1535. Bécsben I. Ferdinánd király meghagyta fispán jai-

•iprii 2i;-iói.
j^j^i^. várnagyainak s adószedinek, minthogy Kszeg mez-
városbeli polgárainak a vár és város védelmében tanúsított

vitézségükért vám és harminczad mentességet engedé-

lyezett, ennélfogva tlük vámot és liarniinczadat szedni

óvakodjanak.*^)

1535. Ugyanazon adatról I. Ferdinánd király. Bakytli Pál

huszárkapitányt utasította: hogy miután Kszeg polg;'irai

vámmentesek, azoktól vámot, harminczadat. vagy másnem
jövedéket a vámszedk által behajtani ne engedjen.')

1537. Kszegen .Jurisich ]\liklós. mint Kszeg urodalmá-

októbnr :.'2-.Mi.
imi^ ^'.j, városnak ura. a császárok s királyok ;iltal Kszeg

városa részére adott szabadalmakat — a török ostrom

alkalmával a i»olgárok által iiyujtett le^eredinénydusaldi

segélyért — megersítette.'" 1

') Városi titl<or levéltár. 2. cs. Tt-l. s/..

-) r. ().. '2. cá. 58. s/.

^) I . o.. 2. OS. 54. s/.

") r. i>.. 2. OS. 55. s/.

^) V. 0., 2. cs. 5(i. s/,.

«) U. 0., 2. OS. 57. sz.

') V. ()., 2. OS. 58. sz.

**) r. it

.

2. OS. .')i». sz.
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Hason kitüntetéseken s kedvezményeken kivül a

mint Kszeg ostromának liire elterjedt, nem csak az

osztrák tartományokban ébresztett lelkesedett elismerést

Jurisich hsi védelme, hauem a külföld is bámulva ma-

gasztalta Kszeg polgárainak harczias magatartását, mely

határt szabott Szolimán további hóditásainak. A kedvez

hangulatot a kszegiek felhaszuálandók, elhatái'ozták

:

hogy az eh-ongált védmüveknek, bástyafalaknak, kapuknak

és tornyoknak fölépítésére, kiigazítására, ágyuk, lpor s

egyelj hadiszerek beszerzésére, súlyos káraik enyhítésére

a német birodalomban, hol a lelkesedés irányukban leg-

melegebben nyilatkozott — könyöradományokat fognak

gyjteni. E czélból Moszer György polgárt s Khowatsch

Pál fKováts) a szent Katalin-féle kápolnának "szerzetes

lelkészét 1535-ik évi február hó 23-án útnak inditották.

Tizenegy héti távollét után ezek visszatérvén, következ

adományokat gyjtöttek :

Vilmos herczeg Münchenben adott

100 dl), koronás aranyat, mely rajnai

forintban tett CXL r. frtot.

Augsburg város CC ,.

Ulm város . . . VI mázsa lport

Memmyngen város XL
Eszlíngen város X ,.

Straszburg város C ,.

Lajos választó fejedelem Heidelbergbe L

Frankfurt város XX ,.

Haylprun (Heilbronn) XX „

Nürnberg város VIII mázsa lpor,

XX db. kettsen öntött rézzel foglalt

horgos puskát, mindegyike IV r. forint

értékben

Eegensburgi püspök X „

Passau város X „

Összesen pénzben DCXX „

Lpor XIV mázsa

Horgos puska .... XX darab.

E gyjtés távol sem szolgáltatott oly eredményt,

hogy a befolyt pénzösszegen a szükséges nagyobb épít-

kezéseket eszközlésbe vehették volna . azért csakis a

bástyák kisebb kiigazítására szorítkoztak, a lényegesb,
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kíiltsóoosb ('')iil(''si niiinkálatokat évfk íolyamiin át foga-

iiasitották.

Noha I. Kodiiiaiul ('s eldei a kszegieket számos

szaltaílaliiiakhan i'észesitették. riK'gis jogaik biztositására

Ferdinánd J45-ik évi márezius hó 21-én Béesben kelt

okmánváliíin a kszegi polgárok részére isuiétileg vám

és hanninezad mentességet engedélyezett, kijelentette

egyszersmint: hogy ezen szabadalom visszavonása egye-

dül a király tetszésétl fltételeztetik.')

1540. Bécsbl Ferdinánd király két ('vre az úrbéri adót
ivi.ruár i-rn.

^j,..^ (>]oi]uedte. oly feltétel alatt azonban : liogy az ily

módon megtakarított pénzt a város falainak föléjiitésére

és megersítésére fordítsák.-)

1547. Ferdinánd király a kszegieket értesítette: hogy a

szeptember 8-án.|j.'^í,ty.'ij^ kügazltására. ü szükséges építkezések eszkíizlé-

sére ahhoz ért mesterembereket fog küldeni.^)

1551. I. Ferdinánd király nevében annak német kormánya
jiiiiiuB i:i-:in. ^ j.König" szllt. mely Kszeg várához és urodalmához

tartozott, Alts Mihály kszegi plébánosnak. Mülieh István,

llrbán Ulrik, Urbán Bálint. Deák Pál, Diern György,

Cozdog (Gazdag) János, (iái András. Seherneyker Ambrus

kszegi polgároknak eladta, eladási ár nem köttetett ki

— esupán évenkint 8 akó bor hegyvámot köteleztettek

az nj tulajdonosok a várba szállítani. ')

1554. Miután a kszegi ]jolgárok és Kádasdy Taniiis rötlii

iiiiijus ir.-in. jobbágyai kTizt bizonyos „Günserau- nev erd miatt

határvillongás forgott föl — Ferdinánd király Alsó-

Osztrákhon és Magyarors'zág részérl ezen határvillongás

kiegyenlítésére vegyes bizottmányt küldött ki. kik azon-

ban egyet nem értvén, a dolgot el nem intézliették. a

király Ítéletére bízván az ügy eld()ntését. A király

részérl tehát sommás utón hozott ítélet ;ilt;tl kimon-

datott, hogy a ,.Onnserau"-i liirlok a rCulii batár

kiegészít részét képezi s enn(''l l'ogv;i ;i ki'is/ciiii'k p;iiia-

szának hely nem adatott.'')

') Viin.si titkos lcvi'lt;ir. 2. t-s. (Hl. sz.

-) Városi titkos lovi''lt;ir. 2. cs. (')"2. sz.

") Városi iovi'ltár külön iroiiiáiiyai.

') Városi titkos lcv('itár. 2. cs. (i4. sz.

') W ().. ?). OS. Cl"), sz.

4*
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1554. Kszeg mezövárosbeliek közt egy részrl, iigy a csói

május ic-iin. nemesek közt inásrészrl, névszeriut Pathj jMiklóssal —
kszegi és esi határokban lév erd iránt — batár

villongás forogván fön , miután az alsó Osztrák, ugy

magyarhoni részint Sopronban, részint Kszegen 1550.

ülésez hizottmány a feleket kiegyeztetni nem tndta. a

király által sommás utón hozott Ítélettel a csói neme-

seknek, ugy Pathy Miklósnak állításaik valóságára a

hitletétel oda ítéltetett.^)

Miután a reformátio 1550. év óta Kszegen elterje-

dett, Alts Mihály kath. plélninos állomását 1554-ben

kényszerítve volt elhagyni, s helyét helvét vallású lelkész

foglalta el. ki az ágostai vallású németek elszaporodásával

1560-ban, ezen vallású lelkésznek engedte át az egyházi

teendket.-)

1563. Miksa király — Ohemetey Bálint és György azon
május 2i;-;in. panaszára. melyszerint a kszegiek a panaszlókat, cse-

lédjeiket
,

jobbágyaikat midn predikáezióra Kszegre

mentek bántalmazták, egy alkalommal tlök 12 frtot,

egy lovat és szlljöket erszakkal elvették, magukat

pedig börtönre vetették — megparancsolja súlyos bün-

tetés terhe alatt : hogy az elfoglalt tárgyakat visszaadják

s ket a jövben bántalmazni ne merészeljék.^)

1564. Miksa királynak osztrákhoni kormánya a marhák
október 29-én. ggabad hajtása iránt intézkedvén , a kszegieknek az

úrbéri adót egy évre elengedte, a város által gyakorolt

borniérést helybenhagyta, egyszersmind a harminczad

ii'ánt is intézkedett.'^)

1565. Miksa király megersíti atyjának 1533. a kszegiek
npni G-iiii.

i'ószére kiadott szabadalom levelét. ''0

15()9. Kszeg város folyamodott Miksa királyhoz az iránt:

november 2L'-,.u.],Qgy
^^ 1532-ki török ostrom alkalmával össze omlott

32 öl hosszú bástya falnak fölépítését elrendelje.'')

1571. Miksa király mindenkinek meghagyta: hogy a
november 5-en. i^szogl polgárokat, soui szomélyükben. sem vagyonúkban

') U. 0., 3. es. 66. sz.

^) Magyarhoni ácost. hitv. evaiigolikiis osvliáz sziitára. Szék'Mts .József

1848. évfolyam 134. 1.

^
.

.

') Városi levéltár mellék iratai.

*) Városi titkos levéltár, 3. es. 69. sz.

^) U. 0., 3. cs. 70. sz.

") Városi levéltári mellék iratok.
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iie tiiil)or«iass;ik. liaiioiii lia panasz merülne liil •'Ilemik.

roHlcs birájuk eltt jelentsék l)e.') KS ("
y. ^

7.2. A királyi kamara által a k("».s>?öífieJv í"e í^íco!] itatta Ír: r:

juniu» ;jo-an.
j,.^ valjoii iiciii akai'jiík a ;i-vri püspökséget illet

Kszeg- városi tizedet haszonbérbe venni , kijelentvén

eg-y.szersminil : liogy ellenkez esetben a tizedszedés

Kszeg vár úrnjének özv. .lurisicli .Miklósnénak (iíjabbj

Ibg haszonbérbe kiadatni.^)

1572. Miksa király nevében annak német kormánya meg-
bzepten.ber 2ÍI. jjygy^.^ . \]ogy miután Kszeg város saját tizedét haszon-

bérbe kivette, a Bécsbe szállitandó 12 akó borra nézvést

kötelezettségének eleget tegyen. Ezen rendelethez van

csatolva Bpatarius Ferencznek Delfin cardinal meghatal-

mazottjának egy az osztrák kormányhoz intézett {)auasz

levele , melyszerint a kszegiek dézma fejében váltság-

dijjukat 700 tallért ugyan lefizették, de a 12 akó bort,

ugyan aniuik fejében még Bécsbe nem szállították.^)

1572. ÍSpatarius Ferencz Delfin cardinal meghatalmazottja
deczemher 17. Kszcg várost a szoHibathelvi várlia szállított dézmáról

Bécs. 7

nyugtázta.^)

1577. Az alsó osztrák kamara a kszegiek számára rend-
február ;t-«n. szabályokat adott ki. melyszerint a polgároknak enge-

délyeztetett : a kszegi földeken találtató vadaknak

lí'ivése. oly feltétel alatt azonban, hogy az elejtett vad-

nak egy negyed részét megfelel dijjért az urodalomnak

átengedni kötelesek.^)

1578. Kudolf király atyjának Miksa királynak a kszegiek
juiiius ii-eii.

i-(3y2ére 1555-ik évben kiadott s/abadalom levelét meg-
BCCB. „

*='

ersítette.'')

1578. A vasvári káptalan Kudolf király parancsára tanu-

vallatást eszközöl az iránt: hogy min .szokás uralkodott

.lurisich Miklós idejében a vámoltatási, vám.szedési jogra

és tizedre nézve. A laiiuvallatás eszközlésére királyi

emberül kiküldve valának': ..Wolfgangus IVdányi de

Táplánfalva. vei Stephanus litteratus de Kadócz — aut

') Városi titkos icvi'ltár, H. os. 71. sz.

-I l . o.. ;!. >•«. 73. s/.

•') Városi titkos lovóUár, 3. es. 74. sz.

*) V. 0., 3. es. 75. sz.

*) A városi lovóltár irat gyiijtoiiii'nyél'Oii.

*) Városi titkos levéltár, 3. cs. 76. sz.

-^T^
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Valeiitimis Nagy de eadem RíuIócz, sive Andrüas, vul

StephaniLs de Nádasd seu Blasius. seu Steftanus Svbrjk

de Zarwaskend, sive Andreas Pathy, uevt; Fiaiieiseiis

Choy de Nemes Cho. aiit Gregorius vei Johannes Lako-

dé Ondód seu Nicolaus Beyczy de eadein Beyez."

A taniivallatás ekként ment véghez

:

Abstemius János káptalani és Nádasdy István meg-

kezdték a tanúvallomást Körmenden, hol kihalgatatott

Nicolaus Lepehewytz provisor eastri Kermend et Eme-
ricus litteratus Kermendy ; az els Jurisich Miklós

titkára volt, a másik pedig 1553. Gregorianczy Pál

bordézmálója.

Sabariában Blasius Urbocicus Rationis arcis Sabariae;

elbb kszegi dézma szed.

Ugyanott Egregius literátus de Eazthowycza Castel-

lanus arcis Sabariae; elbb szinte kszegi decimator.

Ugyanonnét Georgius Yineze szombathelyi lakos,

valamint szinte onnét Kozma Bertalan (ki Cheorgge
Máté és Benedekrl emlékezik) Mathos, máskép Janesos

Gyíirgy (ki Nemay Mátéról várpraeíéctusról és Hetéssy

Jánosról emlékezik) Venerabilis Benedictus Nagy pleba-

uus dieti oppidi Sabariae (ki Benedictus litteratus de

Mezlenrl emlékezik) Nagy Bálint (ki Zele Pálról emlé-

kezik) Marthon Benedek — Emericus Notari civiti Sabari.

— Pauliís íilius quondam Joanuis Hetéssy.

Zanathon : Polgár György püspökség jobbágya.

Mezlenbl: Nemes Feyr István, N. Ágoston Péter,

N. Marton Bálint.

Puszta-Csórói: N. Pathy András.

Nemes-Csórói: N. Choy Bálint. N. Choy Albert,

Pál és Perencz.

Kszegváros külvárosából kihalgattattak : Choy Má-

tyás, Por János. Pather Mihály, Kelemen ]\Iihály, Paur

Mátyás, Zenthe ' Simon és Salamon Lukáts rohonczi

jobbágyai Batthányi Boldizsárnak.

Kihalgatatott: Yeuerabilis Simon presbiter coneio-

nator in possesione Wykér (Ujkér) ki 1550-ik évben

„tempore videlicet quondam Christophori Ewrdegh (he-

lyesebben Teufel) possesoris, et domini arcis Kewsegh

ad officium conciouatoris venisset, et usque magnificum

dominum Franciscum de Schonnach ibidem raansisset."
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('zákiól: .laiikn .Miilr vs l'ccli Aiiiljiiis llallluínyi

l><»l(lizsiir j(»l)l)ii^yai (Miitm .Miliály biróságáról oinlékr'ZiK.'k.

K'í'thelyrl : Salíar Mátyás lihortiiiiis .Ma;iiiili<-i

l''raDCÍ!5CÍ (le Xádasd.

Keötlirl : Xádasdy Fcreucz jobljágyai : Stanipf

I.ás/Jó és \'i(l. ^loliiár Pál, Kewniyes fKiiiivcsj Vid és

Sc'Wtlieth (Sötét) Márton.

Alsó-Jjászlúról : Frayuczy János Xádasdy jubljá«iya.

ki szinte Ewrdegh Kristóf Kszeg uráról emlékszik. —
Aehatius Keinn colomis relicte domine qiiondani Gregory

Beitzy in alsó Laszlóy, ki emliti, hogy idöshb Jurisich Mik-

lós Kszeg várával együtt birta Borsmonostor klastromot.

Sopronban : Nobilis Johannes Kalmár. — Egregius

Martiniis Weysz aliter Feyér, tricesiraator in Zontli

^lárton. ki Kwrdegh Kristóf tiszttartója volt 14<).

J)örií(db('n : Agilis Georgius Stoychych offieialis et

procurator domus seu (Juriae Egregii Gabrielis literati

de Zcntgyürgy , ki 10 évig szolgálta idsbb .hirisit-liot.

emlékezik azon idrl, midn Xádasdy Ferencz birta a

szombathelyi vár uradalmát, s szedte kszegi dézmát.

tauu 32 évig borsmonostori tiszttartó is volt.

ín Seregeiháza Nobilis Emericus Benedyk aliter

Prybék de Zerem Wylak. ki .lurisi<-hot és Schönnachot

szolgálta. ^)

I •)?!>. Istvánfy Miklós királyi tanácsos és titkár hitelesen
juhus i'j-éu.

;',(i,.(;i; Zacluirias borsmonostori apátnak 1505-ik évben
Bécs. , . . , _ . , „

átirt Lajos királynak 1853-ik évrl a kamarai nyeredék

iránt, ugy szinte (iára Miklósnak és .lánosnak 14()7-ik

évben Kszeg város részére kiadott szabadalom leveleit.-}

1585. (íi'óf Zrinyi (iyítrgy Kszeg városát arról értesitetli' :

hogy egy foglyot Kanizsára hoztak, s v tídott t(trvéiiyt

fog szolgáltatni.^)

15SS. Erneszt osztrák fherezeg. Kszeg mezvároslidi
február :iit-éii.

p,,|g.ii-,,|^ kérésére a tólországi harminczadosoknak és

vámszedknek meghagyta : hogy miután a kszegiek

Ferdinánd király által viimmcntesitettek . azoktól vámot

és harmiiu'zadot szedni ne mcrészeljem^k.'l

') Városi titkos ii'Vi'ltar.

") r. o.. 3. es. 77. sz.

") Városi Icvóltár lovolok gyüjtoinóiiyo.

•) Városi titkos lovóltár. 3. os. 78. sz.
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1593. A vasvári káptalan tauuvulloiuá.st eszközölt az iránt,

lia vajon a halakból és egyebekbl szedett e vámot a

kszegi várnagy? Ezen alkalommal királyi emberül

jelen volt „Franciscus Rachay de eadem Racha.

Els tann Nemes Pongrácz Benedek 60 éves

Locsmándról kihalgatatott, állittá : hogy Jurisich Miklóst

mint szolga 10 évig, devecseri Choron Jánost pedig 77^

évig szolgálta Kszeg várában.

Második tanú: Egregius Isaae Berthalanfify in Stob

degens in eastro Kabold repertus 32 éves 2 évig gyar-

mati Balassa István tiszttartója volt a kszegi várban.

Harmadik tanú : Nicolaus Koszthenovith aliter Saffar

de Velika Castellanus Franeisci Nádasd elaustri Bors-

monostor in possesione föls Lászloy (László) repertus

annorum 68.

Negyedik tanú: Nobilis Stephanus literátus Lyndi-

ciensis in Kszeg repertus 32 éves Choron Jánost

szolgálta Kszeg várban.

Ötödik tanú: Egregius Benedietus de Mezlen in

j)ossesione Sz.-Ivánfalva repertus. annor. 50. Jurisich

alatt várnagy és tiszttartó volt.

Hatodik tanú: Nobilis Lucas Chay de eadem Chóó

in Csóó repertus Jurisiehnál 2 évig volt kapus, utóbb

pedig Blasium Zabó ahter Nagh, militem, et lámiliarem

Nicolai Jurisichot 2 évig szolgálta.^)

1598. Miksa osztrák fherezeg rendeletében megparan-

csolta: hogy a Magyarországban utazó kszegi polgá-

rokat sem személyükben, sem vagyonúkban ne hábor-

gassák, s panasz esetében fölöttök Kszeg városbirája s

esktittje itélend.'-^)

1598. Mátyás osztrák fherezeg rendeletében I. Ferdinánd
június lo-éu.

j^jj..yy felment levele folytán a tótországbeheknek,

különösen Várasd város polgárainak meghagyta : hogy a

kszegiektl vámot és harminczadot szedni óvakodjanak.^)

1600. Rudolf király két rendbeli parancsában, magyar- és

február 12-én. tótországl tisztviseliuek meghagyta : hogy Kszeg város

polgárait szabadalmaikban ne akadályoztassák.'^)

*) Városi titkos levéltár.

2) U. c, 3. es. 79. sz.

3) U. 0., 3. es. 80. sz.

*) U. 0., 4. es. 82. sz.

juárczius 10-én

Pozsonvárábaii.
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Az
alkotmányos és vallási mozgalmak korszakában

a szathmári békekötésig 1605—1611.

A liitujitás világtürtéuelmi e.seméDje . mely messze kiható

küvctkezméiiyeivel hazánk sorsába oly mély nyomokat vésett he.

és annyi rombolásnak, borzadalonmak és véres villongásoknak nyi-

totta meg kutí'orrását — Kszeget több emberkoron át súlyos meg-

próbáltatásoknak, forrongásoknak és nyom(»rnak (izonébc sodorta.

Még 11. Lajos király országlatának idejében J^iither tana

átszivárogván Magyarországba . kedvez körülmények .segélyével

.

különösen a mohácsi vész után kitört trónversenygések és török

harezok között, minden nagyobb akadály nélkül, meglep gyor.sa-

sággal a dunántúli részekbe és nyugoti városokba elterjedett. s az

1530-ik évi augsburgi gyülekezet nyilatkozványai folytán oly szilárd

gyökereket vert, hogy a kiirtására czélzott minden késbbi törekvése

a hatalomnak meghiúsult.

Kszeg élénk borkereskedési viszonyainál fogva a külfidddel.

fképen a szászhoni németekkel, ugy a szomszéd Sopronnal külön-

féle üzleti érintkezésben lévén, ezek által a hitujitók tanaival részint

szóbeli, részint irott közlemények utján már J5:iO-ban megismer-

kedett') s az uj vallás elveit, ha még uyiltan nem is. de titoklian

már 1531-ben ápolta.^)

A török zavarok, nem kühinben az 1582- ki ostrom megakasz-

tották ugyan egy idre az uj vallás nagyobb terjedését, de mihelyt

a város a török ostrom érzékeny csapásaiból némileg fölüdülhetett,

a vidéken ekkor már megindult vallási nu)Zgalom elevenebb áram-

lata Kszeg lakóit szinte körébe ragadta.

A hitújítás elmozdítására leghatályosal)l> befolyást gyakorolt

Vasmegye részeiben a tíibbek közíitt Hatthányi Holdizsár s Nádasdy

Tamás országbíró. Ez utóbbi mveltsége, hal alma és erélyes buz-

galma által az uj eszmék iránt nem csak hogy emelkedett rokon-

szenvet ébresztett, hanem az ]o7-ik év vége felé \Vittenl)ergából

haza tért Dévay Mátyás, ugy késbb Sylvester János közremunká-

lásával Csepregben és Sárvár-1 jszigeten lölállitott kíinyvnyomtlák

és ágostai tanodák eszközlésével hatáskörét a közel és távolalib

vidékre kiterjesztette.^) Nádasdynak mint Léka. a szomszéd Rötli.

') .Morlt- ilAiiliigiu''. (ics.'liiclitc (Icr i'vaiiií. Kirdic in liiiíani. 41. 1.

'') Fiiut Mark. Soinoiii krónika.

') A dunántúli ágostai liitv. evang. ogjliazkoriilet névtára 1853. évre.
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ós iülib K.szt'ggol liaiúj'us helységek urúmik érintkezése, de leg-

inkább az 1553-dik évben tartott soproni országgylés rendéinek a

hitujitáshoz szitó magatartása, Kszeg lakóira oly határozó sikerrel

hatott, hogy az ingadozók is fölbátorodtak s kevés kivétellel mind-

nyájan a hitújítás mellett nyilatkoztak.^)

Miután a Zwingli tanait követ raagyarajku felekezet 1554-ben

a szent Jakab védelme alatt álló plébánia egyházat elfoglalta, Álts

Mihály katholikus lelkész^) egyház és hivek nélkül maradván, a

városból eltávozott.^) Hat évi használat után a magyarajku gyüle-

kezetet a túlsúlyra vergdött német ágostaiak a nevezett egyházból

1560-ban kiszorították.^)

x\mbár I. Ferdinánd király Iiuzgó hive volt a katholika

vallásnak, még is az ország viszályos állapota visszatartóztatta öt

oly rendszabályok alkalmazásától, melyek a protestantisraus ersza-

kosb korlátozására, vagy végleges elnyomására ezélozhattak volna.

Uralkodása végeveiben Oláh Miklós esztergomi érsek kezdeménye-

zésére, s az 1651-ik évben letelepitett jezsuiták ösztönzéseire a

hitújítás elleni visszahatás jelei nyilatkoztak ugyan az országban a

nélkül azonban, hogy a megindult mozgalom Kszeget legkevésbé

érintette volna. Ez idtt, ugy Miksa király uralma alatt is —
kinek szolid hajlamai a szenderg vallási türelmetlenséget nem
engedték felszínre jutni — zavartalan békében folyt Kszegen a

hitujitás bölcs korszaka. Ily körülmények között, a vallás szabad-

ápolásával párhuzamosan , a polgári szabad szellem is élénkebben

fejldött, s miveldési viszonyainak, késbb pedig nemzeti érzel-

meinek fölkeltésére a hitujitás félreismerhetlenül kedvez hatást

gyakorolt. A helyzet azonban Eudolf király alatt komorabbá

alakult. Rudolfnak tétlenség, szerencsétlenség és gyalázat által

megzavart uralkodása alatt sötét felhk vonultak az ország egére,

melyekbl az alkotmányos és vallási mozgalmak villámai törtek ki.

s Kszeget nem egy csapással sújtották.

Miután Luther és Calvin követi közt 1591-ben szakadás

történt, a polgári és vallásszabadság ellenei ezen körülményt ugy

I\U(lolf királynak támogatását czéljaik elmozdítására s a szétágazott

protestantismus eirombolására kedvez alkalmul használták föl.

Noha II. Szolimán halálával a félhold hatalmának legersebb idege

elmetszetett, s alkalom nyilt arra : hogy Rudolf erélyes háború

*) Merló d'Aiílgné. Soproni krónika 84. lap.

^) Városi titkos levéltár, 2. cs. 64. sz.

^) Jezsuiták évkönyve Kszegen.

*) U. 0.
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b('k(! és liarcz között ingadozva a liolyett. liugy a töríik kinz(!'sr'n'

irányozta volna íigyejmét. iukáhlj az alkotmány és vallásszalmdság

korlátozásával szította népeinek eléiiedotlcnséiiit. A liazai törvények,

a sz(3niély és jjirtokjogok sérelmei kapcsolatiam a mimet katonaság

féktelen zsarolásaival s pusztitás:aival, végre az l604-ki országgylés

2'Z. t. ezikkelye. a már ugy is forrongó kedélyeket annyira elmér-

gesitették : hogy u közkeseredettség Bocskay lázadásában lelte

kifejezését. 8 ezzel a vallási s polgári szabadságért vivott liarezok

megindullak, melyeknek sötét jelenetei Kszegre annyi pusztulást

árasztottak.

Bocskay felkelése alatt 1605.

A mint az ellenreíbrmátionak czélba vett erszakos inüvcletci.

ugy a hatalomnak alkotmány ellenes intézkedése következtében

l6()5-ik ápril 'ZO-An a szereuesi gylésen Boeskay Magyarország és

Erdély fejedelmévé kikiáltatott, azonnal a haza téréin a belháború

lángja is fellobogott, s az ellenségeskedések nn'gkezdettek. Ennek

folytán május 24-én Rudolf király megparauc-solta a kszegieknek :

hogy a háborús viszonyok tekintetébl Kszeg várát és városát

védelmi állapotba helyezzék, s a bástyafalak kijavításánál, meger-

sitésém'íl az eddigi szokás s'zerint a három napi robotot mindenki

leszolgálja. \)

Mialatt a kszegiek a vár s város erdítésével foglalkoznának.

Jíocskay hadai napról na[>ra szaporodván, vezérei az ország éjszaki

részét meglióditották. Xémethy (iergely hajdú vezér pedig a nyugoti

részek elfoglalása végett Somorjánál a Dunán átszállott. Miután

ez Pápát és Csepreget bevette, s az itt táliorozó Nádasdy Tamást,

Rátkay Menyhértet, Hagymásy Kristófot. Ilitrváth líáiintot s számos

nemest Boeskay hségére hajlított, Horváth s Hagymásy segrlyévd

a pécsi, szigeti. ko[ii)ányi s kanizsai török segédhadak csatlakozása

mellett Türjét. Körmendet. Szomliathelyt nu'ghóditotta.-)

Innét Smegh ostromára indult, mrlyet azonban Tulok Tamás

várparancsnok vitéz védelme miatt be nem vehetett. Mig az ers

vár vívásánál vesztegelt, a császári hadak Sleijer országitól Ivindsad

András. Keglevils (iyörgy és Blaskovits István vezérlete alatt

betiirtek. Midn Némethy tábora ellen rohanást készlm'-nek

intézni, a hajdúk ket elbb megtámadták, de kemény csata után

') Városi titkos ievi'ltár. 4. i-s. 84 sz.

') Szalay Liis/.ló. 4. k. 441. 1. lloivátli Miiiúly. .1. k. 402. I.
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sziÍMios liaJott. schusült ós 40 fogoly liiitraliugTÚsúval kéuy.sztü-íjltck

vissziivonului. A uéiiiot had gyözeliui iiiám órában biztonságáról

gondcskodni megfeledkezvén, egy erd árnyában nyugalomra eresz-

kedett. Németliy csapatai az alkalmat fíilhasználván a császáriakat

megtámadták, ámbár eleinte vissza verettek, utóbb azonban a csata

a magyarok részére kedvezleg dlt el. Rindsad csak nehezen

szabadult meg az elfogatástól, Blaskovits karján megsebesült, üerecz

Mátyás, (iyulafy Kristóf ós Petrics Ferencz több másokkal fogságba

estek. A vesztett csata után a császáriak Regedére húzódtak

.

Némethy pedig Sümeghvár sikertelen vivása után Szombathelyre

tért vissza, hol a római pápa 800 lovas zsoldosival, kiket a íiorenczi

Rudolphi Sándor vezetett, ers csatába keveredett. De az olaszok

vitéz védelem után, még is végre hátat fordítottak. Ezután rövid

id múlva Tilly János Basta által küldetve 4000 lovas dandárral

Kszegre érkezett, s innét tovább menve, Némethy vezénylete alatt

lév, zsákmányt hajhászó tatárokat Hidvég és Vasvár között várat-

lanul megrohanta, azoknak egy részét lekaszabolta, nagyobb részét

pedig fogságba ejtette. Ezen alkalommal a császári had nagy szo-

morúságára az ifjú Holsteini Frigyest 1000 lovasnak parancsnokát

— ki fényes fegyverzete, tündökl arany pánczélzata által figyelmet

gerjesztett — miután elbb lovát leszúrták, megölték. \)

Ezután Némethy csapatvezetit Kszeg alá küldötte, kik a

következ kiáltványt intéztek a városhoz:

„Keszenetünket és hozzánk illend Barátságunkat iriok mi

hol illik. Krreöl akaránk feienkint titeket megh találnunk, tud-

gyátok azt, hogy ez ideigh valamihez érkeztün, és hozzánk illet

mindenhol oltalmaztuk benneteket, ugy anyira, hogy ha sokan

keszölönk nem lettünk volna chijak az kaputokon, ki sem lhettek

volna, de meghgondolván azt. hogy tij is mi Barátink és attyánk-

fiai lesztek és jövendben megh is legyen felesighteket és gyer-

mekteket mivel tartanátok és táplálnátok. De ti ez ideigh minket

chyak imide amoda halogattatok és mutogattattok , mi immár az

mi alatturdí való vitézleö rendet, towáb semmi úttal nem tartóz-

tathattyuk, hanem által néggel (igy) valamint és liogy tudunk elle-

netek állanunk ugy rea tanulunk, hogy bizony ennél is sokkal

iobban az inatokban esik, és mindenek eltte az ür Isten ti maga-

tokath, feleségteketh és gyermeketeketh Wárosotokkal egyetemben

kezönkbe adja, kicsinti foghiva nagyigii bizony minden Zeöleö

hegyeteketh mind hasznával egyetemben semmivé teszenk, ha

Istvánfy Miklós, XXXIV. k. 515. 1. Kázy Ferencz, 1 k. 50., 51., 52. 1.



- 61 -,

pedig" az ió Isten az licit kezcöiiklte nd^zya iiiagatitkutlj . (fli'stMjtc-

keth és gyenii('k(.'t('k(;tli l)i/<tiiyal nic^ihidíiVí'lfk. IkiüV Wzuúp .^
T(ii"(")k ^V'it(V/(!k ral».saüal>a(i adjijok. u^y Ik'^v kczzeíilotck Magyatc

országot Itizoiiy kewos láthattya. kin'd mi sem az Isten eltt, sem

az \'il;igi emberek eltt okot ne adíiynnk. mert az mi itt való

Irtíinkiiek sem heti sem hava. Kz idcigh. ha az Isten meg nem
vakított volna licnneteketh. eleit vehettetek volna, kewes kárt is

vallottatok volna, de az minthogy vakmerséghre vetettitek maga-

tokath. az l'r Isten meglizet érdemetek szerint, ehhea kétesek ne

legyetek. Minket immár tuwái) ne halogas.satok és mutogassatok,

hanem ezen levél vévc ember által nekíink valasat adgyatok

.

mert holiiaii az napia. hogy a Zeöleöknek neui cliyak az hasznát,

hanem egy teöwigh az Zeöleöteket is ki wagattiok. ezt bizonyai

elhigyétek. Walazt várunk ugyan ma. Zéchy Mihály. Andiadi

Agha, Horváth liálint, Siljrik Oswalt, Deli János." (Levél alakban

összehajtva peesét nélkül.) Kiviil: „Adassék az Keöszeghi l^ironak

es mind fejenkint az egész Tanachynak."') Ezen keltezés nélkiili

iratot biztosan lG05-ik évi május havára tehetjük, a mikor Némethy

Gergely Hagymásy Kristófot és Horváth Bálintot a esepregi várból

kiboesátott telhivó levele folytán Boeskay pártjának megszerezte.^)

Állításunk támogatására szolgál az idézett levél aláiróinak Bocskay

mozgalmával összees életpályája, mert azt biztosan tudjuk : hogy

Zéehy Mihály. Tamásnak. .Magyarország fkapitányának tia a lli-ik

század végén és 17-ik század elején élt'M s kortársa volt szarvas-

kendi Sibrik Osváltnak.M

Miután Kszegnek német polgársága, mely Ivudolf iránti

hségében állhatatosan megmaradott. az érkezend hadi segtdy

reményében a lázadó vezéreket kidíuiféle ürügyek alatt a Viiros

erszakos meghóditiisától visszatartóztatta, ezen fenyeget felhiviisia

Nádasdy Tamást, Kszeg vára zálogbirtokosát felszóllitotta : hogy a

rendelkezése alatt álló várrséget, a harczkéjies polgársággal

parancsnoksága alatt egyesítse, a várt és váro.st a lázadók tdlen

véd(dmezz(í s a esászár birtokában tartsa meg. Nádasdy azonl)an

okkor már Némethy (iergely hajdúvezér által Hoeskay ügyének

megnyervcí lévén, de egyébbíránt is a mozgalom ('zéijaival egyetértvén,

a városiak kívánalmát, ugy a császár támogatásiit hatíirozottan \issza-

ntasitotta és azt adta válaszul: ..hogy a városnak mciivédje

') Ironiúiiyi)!; gyiijtciiit'iiyt' köszojii IpvóítiirliMii.

-) Nagy Iván, Mairyanirs/.áfí csalátiai H. k. 17;!. 1.

») U. ()., 10. k. !'>:«. 1.

*) V.. 0., lü. k. 173. I.
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lenni noni akar s lonni nem is fog. még akkor sem, lia a

császár a kszegi várt és urodalmat neki, s örököseinek

örök idre oda ajándékozná; mert a német számára eg}'^

katonát sem tud kajtni, mig Bocskaynak kétezer fegyverest

könny móddal szerezhet."')

Vj visszantasitó válaszi'a a megrémült Kszeg a fenyeget

veszélylyel szemkíizt véiler és hadiszerek hiányában egység és

vezetés nélkül íimnagára hagyatva 1605. pünkösd napján Boeskay

fegyverei eltt minden ellentállás nélkül meghajolt s kilencz hétig

Nádasdy parancsnoksága alatt a nemzeti zászlót uralta. Néinethy

(jergely e közben a Lráván szándékozott áttörni, de Dráskovits

János bán, Zrinyi Miklós, Trautniansdorf Zsigmond és Batthyányi

Ferencz által visszanyomatott.^) A császári hadak elnyomulásának

hirére Nádasdy — miután az ellenséges indulatú város támogatására

nem számithatott, csekély rségével pedig a várost és várt meg-

rizni lehetetlennek látta — a felkel hadakhoz csatlakozandó

híveivel a várból kivonult. Nemsokára az rség kivonulása után a

császári hadak a várt és várost megszállották és a parancsnokságot

Dorn Farkas 8alni ezredboli kapitányra ruházták. E vadlelkü,

féktelen harczíi mködését rögtöji azzal kezdte meg: hogy t()bb

kszegi lakost azon szin alatt, mintha a lázadás ügyét támogatták

volna elfogatott, s vértlázitó kegyetlenkedéseket követett el. Azon-

kívül a gyanúsított foglyok nejeit üldözte, házaikat katonái által

fosztogatatta, íöldulatta. A többek között október 3-án Marthon

Márton, Thornis Mihály kszegi és Wald György sárvári lakosokat

azon vád folytán, mintha a fölkelkkel érintkeztek volna, kínpadra

vonatta, halálig sanyargatta, végre Wagner Bálint tanácsos. Gel-

harius János jegyz és a császári párton álló (Jhemetey István

ösztönzésére a már-már vonaglókat a várban rizett török foglyok

által lefejeztette , hulláikat pedig az ebek martalékául a város

piaczára vettette. A nevezett három áldozat kinfaggatott vallomásai

szerint: Marthon Márton elfogatása eltt Boeskay híveivel érintke-

zett és Thornis Mihálylyal — ki magát Nádasdy megbízottjának

lenni állította — kölcsönösen azon tervben állapodtak meg: hogy

a várt és várost hadicsellel hatalmukba ejtendik oly módon, misze-

rint a Sziget-külváros kapujához legközelebb es házakban császári

katonaruhában ("iltözött íégyveres felkelket rejtenek cl. kik aztán

a leo'közelebbi éj liomálvában a külvárositól dobszóval l)evonulván.

^) Irományok gyiijteiiiúaye a városi levélt;irl)an.

-') Istváníy XXXIIÍ. Pray Epist. Proepr. ITI. k. 28.S. 1.
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mint fsás/úri 1iíu1m<''|) :i helviiros föls kapuját kinyittatni küví-tolik.

Iteljoí'Siitatiisuk után iicdi^- rügtíin a már elre értesült vámslteli

|iáitliivok IIüniianM .Mihály vezetése alatt te<iyvert rajradnak. lio<ry

a várost küniiyii szeiTel inet^lióditliassák.

Terveztetetl-e valólian e liadi esel? s menyire valának a sze-

rencsétlen vádlottak részesei a moziialom iig-yének ? erre a kínzással

kiesikart vallomások liiztos választ alig- nyújtanak, annyit azonlian

az iratok kétséjLienkivül helyeznek : lio'>-y Hrmann elfbfratott. s va-

gyona elkoboztatott és Tornis Mihály t megszabaditani akarta, de

miután a foglyot kisér ers fegyveres födözettel megmérkzni

tanácsosnak nem tartotta, tervével fölhagyott. Hörmann — kinek

végzetteljcs balsorsáról Bethlen mozgalmának alkalmával megfogunk

emlékezni — Q^^y évig líécsben szigorú fogságban riztetett . s az

ekkor bekövetkezett császári közbocsánat után liékóitéjl megszabadult

ugyan, de elkobzott vagyonát többé vissza nem nyerte.')

l)iirii kapitányt a kszegieken elkövetett számos méltatlanságai.

hatalmaskodásai s katonáinak kiesapongásai miatt a város a kama-

ránál bejKiiiaszolta és az okozott károkért elégtételt kíivetelt. A
panasz elniíizditására Freisinger Milnily városbíró és Dauchner

Márton tanácsos Bécsbe küldettek, hol azonban Dorn kapitány föl-

terjesztésérc s gyanúsító vádjaira KiOB. augusztus áS-án lieljörtí*-

iiöztettek, de rövid id múlva szabadon bocsátattak. Dorn kapitány

szinte a bécsi törvényszékhez idéztetett, de ez a városiak által

ellene támasztott vádak alul részreliajló birái által fölmentetett.-)

Mig e szerint Kszeg a német katonaság önkényének kitéve

naponként ujabb jogsértéseket szenvedett, a nélkül, hogy e miatt

emelt panaszai, a bécsi kormánynál orvoslást nyernének, azalatt

Rudolf király és Boeskay közt a békealkudozások is megnyíltak.

Miután hosszas!) tárgyalás után a békekötés pontjait deczember

22-én a nu'ir haldokló Hocskay megersítette, a háború fegyvrrzaja

elnémult az országliaii és Kszeg megmenekült DtU'ii kapitány

haialniaskodásailól. Kzeutul háboritlan bt'ki'bcíi élvezte nyugalmát

a l>ethlen-télc mozgalom kitöréséig, jnelynek eseményei sídyos

következményekkel nehezültek a város sorsára.

l()()í). JI. ^ilátyás kiiály az ellibi királyok által Kszeg város
.,kt,.w Li-in.

,.,'.j^y,',,.,, adományozott szabadalmakat megersítette. •')

M A .jclciilpgi sírkert lliliinaiui olkoli/.ott v:iiry<>iii'iiiak ogyik rószt't ki'pczto.

c/.t InklKilVpi- (iási-ár iimgáiiak im-gszon-ztc és l(>lS-li:iii vrj;roi\.li'i<'tiI«-ir tfinol-

kc/i'si liclyiii a városnak liagyoiiiányn/.ta.

'-'l Városi levéltár irat fryüjtoiiiéiiyélion.

=') Városi titkos levéltár. 4. os. ÍSCi. sz.
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1610. Nádasdy Tamás mint Kszeg várának zálogbirtokosa
február i-éii.

]\f;ityás királvlioz foljamodott az iránt : liogT a meg-

romlott vár és ersség kiigazítását — azon 000 rajnai

forintokon , melyeket Miksa király e ezélra az óvári

liarminezad által kifizetetni rendelt — a városi község

eszközöltesse. \)

1611. Gróf Thurzó György nádor Kszeg várost fölszólli-

áprii i<;-án.
^^^^^^ . j,Qo-y az ország Jjiiiokába visszajutott szent korona

rzésére, ugy egyéb közszükségletekre a város által tel-

jesítend adót — nehogy a király nelieztelését vonja a

község magára — Péeh Leopold kir. adószednek kezé-

hez Pozsonyba mentül elbb lefizesse.^)

1619. Rátky Mihály — Báufy Kristóf bárót a dunán-
junius 17-éu. inneni hadak fkapitányát tudósitotta : hogy " liét török,

kik németül, horvátul és magyarul beszélnek, polgári

ruhába öltözve s hajókat megnövelve, hárman lóháton,

négyen pedig gyalog kémlelés végett a vidéken baran-

golnak.^)

1619. Bánfy Kristóf Alsó- Len dváról megkereste Kszeg
jiinins ao-iin

y/Q-osút. Eátkv Menyhártnak a király vit-e generálisának

tudósítása folytán : hogy a kémlelés végett kóborló török

latrokra vigyáztasson, fölismerés esetében azokat meg-

fogassa és ers rabságban tartsa, tet pedig azonnal

tudósítsa.*)

Bethlen Gábor mozgalma alatt.

Midn a vallási viszály Csehországban fölzajlott, akkor már
hazánk t()l)b éveken át érezte az ellenreformationak fokozott tevé-

kenységét, s aggályai tapasztalta egyszersmind : hogy az 1608-ik

országgylés rendelkezései az alkotmány és vallás szabadságot a

hatalom sérelmes intézkedései ellenében távolról sem biztosították.

Miután 11. Ferdinánd versenytársának Fridrik pfalzi választó

fejedelemnek törekvései ellenében a császárságot elnyerte, a vallási

és politikai ügyek Magyarország helyzetét nagyon válságossá tették.

A mint Csehországban a vallási zavarok kitörtek, azonnal a német

birodalmi és osztrák protestáns rendeket a mozgalom magával ragadta.

^) Városi levéltár irat gyiijteméiij'ében.

*) Városi levéltár irat gyüjteiuényélien.

^) Városi levéltár levelezési gyjteményében.
*) Városi levéltár levél gyjteményében.
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Miigvamrszájibaii okkor már íon'(in<^ásl)aii löv vallási nyiiírliatat-

lanságok a ma<i;yar protestáns iio)nossó;j^et is noiii sokára a cseliok

ügyóliez csatolták. Hooskay rolkol«''so folytán szorzott álláspont

inegörzóso. a vallási ós polgári szaljadság szilánlitása. s a haza

alkotmányos óniokoinek szorotote izgatták Bothlon Gábort, liogy a

Magyarországban kitörend mozgalom vezetését magára válalja.

Alig liogy Ferdinánd és Bethlen kíizt az ollen.ségeskedések meg-

nyiltak. a mozgalom Kszeget is hullámai közé sodorta, liarczi

események színhelyévé tette a várost mely Boeskay hadainak meg-

szállása óta liiztosabljan lólekzett.

Mintán Bethlen 1019. sze[iteinber kíizejión dobreczoni táborá-

ból megindult és 40 ezerre szapoi'odott harczosaival a íVlvidékot

magához hajlitotta. I\}Zsony meghóditása után gyzelmes hadme-

netben november vége felé az ország nyngoti részeibe robítgott.

Sopronból, ünnepélyes fogadtatás után, Rákóczy György tudósítására,

miszerint Homounay György tekintélyes császári haddal az ország

föls részeibe nyomult, gyorsan Pozsonyba visszasietett, 1700 fnyi

rséget azonban a sopi'oni polgárok kérelmére Bucsi Benedek

parancsnoksága alatt hátra hagyott, mely aztán kisebb és nagyobb

portyázó csajiatokltan a közel, ugy a távolabb vidéket zsákmányolta.')

Kzen rségnek 800— 1Í)00 huszárból álló része Bogradj .lános kapi-

tány vezénylete alatt deezember 14-én virradóra váratlanul Kszeg
külváiosália rontott és a belvárost fenyegetések kíizött SOO tallér

hadisarcz kiszolgáltatása mellett a hódolásra felszóllitotta. kinyilat-

koztatván egyszersmind: hogy tagadó válasz esetében el van hatá-

rozva a külvárost mindenek eltt tzzel, vassal elpusztítani, a Ixd-

várost pedig erszakkal hatalmába ejteni. Bogradj kívánságának

kielégítése iránt a városi tanács — a lielváros parancsnokának

meghallgatása nélkül mit sem akarván határozni, nehogy a város

veszedelmet szenvedjen és a lakosok élete koczkára vettessék — a

várparancsnokkal értekezett és kölcsönös megállapodás után az

erszakoló felkelknek 410 tallért ajánlott, a belvárost azonban

föladni \onakoilott.-| .\ tagadó válaszra Bogradj. noha az ajánlott

összeget, mehet ilerbst Bálint ellegezett, lefizetette, a külvárost

fölgyujtatta. katonái j)edig a polgárságot foszt»»gatták s bántalmaztak.

Kzen alkalommal ")()() ház lett a lángok zsákmánya. Kiinyi ínség

tapasztahisa után a városi tanács, nehogy még lu'vezetesli károk

okoztassanak. kényszerítve érezte magát Bethlennek meghódolni^)

') Gróf Esztcrliázy .Abkl.is (•letc. Sznlay Lászlótól i. k. !»'>. h\\>.

-) Városi jegyzkönyv, l'. o. lovóltár iromány iryiijtouirMiyo.

M Vároüi Invóltár ironiánv írviijtoniónvív
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A következ deczcmber 28-án Coltay Tornán (talán Koltay Tamás)

által zárt magyar levélben Bethlen tiulósitotta a kszegieket, hogy

Sennyei Gáspárt a dunai részekben altábornokának kinevezte, ennek

folytán ennek iiiindoiiljen hitelt adjanak és rendeleteit pontoson

teljesítsék.^) Erre a tanács deezember 29-én Hostódy Mihályt.

Andreásy Szabó Perencz bels tanácsbelieket és Deobressy Deák

Györgyöt Sennyeihoz küldöttségl)e menesztette, megtudandó: .:hogy

mitév legyen a város magatartása végett," egyúttal a tábor-

noknak, jó indulata elnyerése czéljából tiszteletdíj fejében 10 darab

aranyat küldött, melyeket Pammer Benedek bels tanácsbeli, mint

nála letétben i'zölt pénzt, oly feltétel alatt kölcsíinözött oda. hogy

azt annak idejé))en természetben visszatérítsék.-)

Kszeg azonhan a bekövetkezett események tanúsága szerint

ugy látszik Beihlen iránti hségében ingadozott, miután Bográdj

elvonulása után nem sokára Nitzky Ferencz és Eörsy Zsigmond

kapitányok lOO lovas s gyalog haddal a külvárost megszállották s

három héten át itt tanyáztak, mely id alatt különféle garázdálko-

dást követtek el, a várost felgyújtással fenyegetve, folytonos rette-

gésben tartották, mígnem egyik éjben fídkei-ekedtek, számos marhát,

nagy mennyiség gabnát és egyéb tárgyakat azonban magokkal

elvittek.'^)

Alig, hogy ezektl megszabadult a város, rövid id múlva

Hagymásy Kristóf császári kapitány 1000 lovas s gyalog katonával

szállotta meg Kszeget, kiket hosszabb ideig élelemmel, szüleséggel

s egyéb szükségletekkel kellett a városnak ellátni. E mellett nem

kis aggodalmat okozott 1620. január 9-én Jobbágy János szalonaki

udvarbirónak tudósítása, mely szerint a lengyelek Német-T jhelybl

téli szállásul Kszeget tzték ki.*)

l(320-ik á^iril 7-én gróf Eszterházy Miklós Lakompakról a

kszegieket értesítette : hogy ámbár a jó szomszédság tekintetébl

a mustra helyet máshová szerette volna rendelni, azon okból is,

mert Kszeg ezzel már két Ízben terheltetett, mindazonáltal kény-

szerségbl Kszeget választotta, biztosítja azonliau a várost, hogy

személyes jelenléte mellett azon törekszik, hogy vitézei kárt no

okozzanak és sokáig a városban ne késedelmezzenek.^)

Szeptember 18-án szomorú napra virradt Kszeg lakossága.

^) Városi levéltár levelek gyjteménye.
'•*) Városi jegyzkönyv.

^) Városi levéltár levél gyjteménye.

*) Városi levéltár levél gyjteménye,

ö) U. 0.
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Sennyei Gáspár ezredes és altábornok u dunántúli részek parancs-

noka. Sopronban toborzott haddal és 070 katonával a város lalai

alá érkf'Zf'tt és ozt Iciszólitottii . lio<i;y a fcjí'dcIíMniK'k lindrdjoii:

iiiiiili'iii a Viiros kivái)s;i^!Íiiak nem liajolt. st idlonszegült. a kül-

várost Soniiyi'i katniiiíi láii,i>"l):i Itoritották t-s áOO házat clhaiii-

vasztottak.')

A hadi í'('j]('ii)(''iiy('k lolyaimtltan. niiuti'iii Hcthlcn llainiburgot

hasztalanul ostromolta. Dampiorre podig Huszárt Jjakonipaknál

október o-án véres csatálian megverte, a fejedelem személyes

vezérlete mellett '35 ezernyi haddal a várost kíirültáborozta és

liódolatra fölhívta, tagadó válasz esetében kíméletlen eljárást igért

a makacs belváros ellen alkalmazni. Miután a város líagymásy

Kristóf várparanesnok buzdítására a fejedelem kívánatát vissza-

ül ásította, st kirohanást intézett a fejedelem seregei ellen és nem
csekély kárt okozott soraiban. líagymásy díilyfét megboszulandó.

líethlen a külvárosiján a még megmaradt házakat is hajdúi által

elégetette, s így az egész külvárost eliiusztittatta. mely alkalomnuil

több ezer mér gabona, eleség, számos marha s egyéb vagyonság.

több emberélettel esett az ellenszegülés áldozatául.-)

Bethlen fseregével Kszeg alul elvonulván Néniet-Ujvár felé

sietett, hol Batthyányi Ferenez azonnal lobogóihoz csatlakozott.^)

Fj közben egyik nap reggelén néhány zászlók alatt lovas felkelk

ezii'káltak a város közelében azon szándékkal, hogy a városbeliek

marháit kézre keríthessék. Azok a ködös, borongó idt fölhasz-

nálván, a városi kapuk közelében elrejtztek, s midn a lakósok

veszélyt nem sejtve a kajjukat fíilnyitották. a hadíiak rejthelyeikbl

a kapukon lierohantak és a lakosok marháit elhajtották. A ksze-

giek azonban els megle]ietésidibl íéloesudván. a zsákmánylókra

csaptak s többet közülök megöltek. K véres jelenetet a vár zálog-

birtokosnéja Forgách Margit, özvegy Széchy 'I'amásné — ki a fel-

kelk ügyéhez hajlott — várnépével együtt a vár falairól tétlenül

szemlélte; miokból a kszegiek panaszos kifakadásokat szórtak ellene.')

Battiiyányi Fcrencz ekkor már Bethlennek határozott hiv

november 17-én a császárt uralgó város lalainál megjelent s azt

ostríunzár alá vette. Kkk(U" a várurnnek özvegy Széchy Tauíás-

nénak egyetérté.sével Hörmanu Mihály várnagy a magyar hadak

M Ki^szopi (imácPiiMk az udvari l<aniaráli<«/. inti'/.ot lifa.lváiiya. Vár.'-^i

|cV(''lt;irli;iii.

'-) Városi ievrlt.ir iromány gyiijtciiH-iiyo.

=') Kazy I. 18:1 l!i|..

*) Vántsi Ipvi'-ltár iromány gyiijtiMnónyi".

5*
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egy részét éjjeli idben titkon a várkertjén át a várba bebocsátotta,

hogy ezek segélyével a várost az ostromló vezér hatalmába ejthesse.

Következ nap november 18-án Batthyányi a várost hódolatra

fölszóllitotta , de miután ez kaput nyitni egyátalán vonakodott,

meghatározott jelre a várba bejutott felkel csapatok kirohanást

intéztek, s a városba ugyanekkor berohanó hadinéppel az ellenálló

polgárokból többeket megsebesítettek, leöltek, házaikat kifosztották.

Azonkívül Batthyányi három városi tanácsost elfogatott, 45 vagyo-

nosb polgárt értekezlet ürügye alatt német-ujvári várába meghiván,

itt ket börtíinbe záratta s csak 1300 tallér váltságdíj lefizetése

után bocsátá vissza családi tzhelyeikhez, a várossal pedig hadai-

nak élelmezésére 10,000 forint hadisarczot rendelt kiíizetetni.\)

Ez alkalommal Hagymásy várparancsnok kétségbeesett hely-

zetében nejével és gyermekeivel a templomba az oltárhoz mene-

kült, életét ugyan megmentette, de vasba verve Sopronba, s innét

Pozsonyba vitetett Bethlenhez.^)

Nem sokáig maradt azonban Kszeg Bethlen birtokában.

Mert a mint a fejedelemhez a prága-fehérhegyi vesztett csata hire

eljutott, s ez seregeinek zömével a dunántulról elvonult, Preiner

császári tábornok Lakompakot, Csepreget és Kszeget Batthyányi-

tól visszafoglalta.'^)

II. Ferdinánd és Bethlen között 1621. elején folyt béke-

alkudozások ideje alatt Kszeget ismét a fejedelem birtokában

találjuk, minthogy a tárgyalások megszakadta után Bethlen Kszeget

rséggel s védelmi szerekkel ellátta.'^)

Miután Ferdinánd Pázmány, Eszterházy Miklós és pártján

álló híveinek tanácsára elhatározta, hogy a felkelést összes had-

seregének fölhasználásával véglegesen elnyomja , hadait három

osztályban indította meg a fejedelem birtokában lév részek meg-

hódítására. A dunántul mköd hadsereg Colaltó és Eszterházy

Miklós vezénylete alatt 1621. tavaszán, miután Körmendet, Eohonczot

Ferdinándnak meghódította, ^) Kszeg falaihoz közeledett. A tekin-

^) Kszegi tanácsnak az udvari kamarához intézet beadványa.

^) Nagy Iván, Magyarország családai I. k. 243. lap, ki ezen eseményt

Petli krónikája ntán közli, de tévesen, Pozsony helyett Sopront nioinl, pedig

Hagymásy nem Sopronba, hanem Pozsonyba küldetett ifoglynl, hol akkor Bethlen

táborozott, Kazy I. 188. lapon helyesen Pozsonyt emliti, noha hibásan magát

az eseményt deezember havára teszi.

3) Horváth Mihály, 3. k. 556. 1.

*) U. 0., 3. k. 566. 1.

•^) Szalav László. 4. k. 3.^)8 lap. Ugyan attól Eszterházy Miklós élete.

1. k. 11)5. la].'
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télycs liiidcrü ('liívdiniilásáviil ;i Jiattlivúiiyi iiaraiirMKiksága alatti

vár(")rs% holyzetét veszélyeztetve látván, taiiiicsüsbnak vélte a küzelg
elleiiíjcl iiieu' iiein inérkozni. KniiéHbgva a védelmi eszközöknek s

lkészletekuek elszállitása után a várt s Viifost elliagyta. Honnan

n

Mihály várnag7 azonban — ki vagy nem tndott. vagy nem akart

a gondjára bizott várból elvontdni — vissza maradt. .Mintán a

védelem nélkül liagyott várost a császári had minden ellentállás

nélkül ellbglalta, Hörmann 5 tona löjiort — melyet pártfelei hátra

hagytak — nehogy a császáriak birtokába jusson — légbe röjiitett.

A benyomuló ellenség bosziiját kikerülend, menekvésijen kereste

üdvét, mi azonban nem sikerült, mert elfogatott, s minthogy a

fölbszült katonák pártszenvedélye bosziit szomjazott. Hörmann a

város megszállásának napján május 27-én kivégeztetett.')

A- kszegi levéltárban egy védvassal ellátott négy élü sj)any<d

tr riztetik, melynek brhflvelyében sajátszer alakú kés van

illesztve. A trnek összes ho.ssza 43 cent. 1 mm., melybl marko-

latjára 1 1 cent., igen hegyes keskeny pengéjére 32 cent. jut. A
tr hüvelyében nyugvó kés nyelének hossza 11 cent., pengéjéé

pedig 26 cent. tesz. Az éles penge közepe táján 3 cent. széleségre

kidomborodik. A hagyomány szerint Hörmann kszegi várnagy

azon okból, mert az 1532-ki török ostrom alkalmával a várt és

várost álnokul a pogány ellenség kezére akarta játszani, midn
fölfedezése után szökéssel akart a büntetés ell menekülni, a kszegi

hegységbon azon a helyen — hol a nevérl elnevezett H<irniann

kútja van — az emiitett késsel elevenen megnyúzatott.-)

A balvégzet várnagy tehát e szerint a polgári bün legna-

gyobbikával, hazaárulással sújtatott s mint sorsát érdemlett ijüntettes

ijeszt rémképül lön az utókornak lölállitva s emlékét átok és kár-

hozat kisérte.

Miután sem a török ostromot vázoló egyidej kéziratban,

hol a vár és várost védelmez rség és polgárság fbb szerejdi

névszerint ITd vannak sorolva. Ib'iiinann nrve el nem fordul, iigy

szinte a kszegi ostrommal tüzetesben foglalkozó azon korbeli

Íróknál a várnagyról és árulása cselekvényérl legkisebb emlités

setn tétetik, — mit mimlenesetre. mint az ostrom egyik közbenes

jelentékeny mozzanatát alig mellzhették el — én részemrl ezen

(ígyedül a hagyomány uljiin hozzánk leszállott esemény megtör-

téntén, habár ey-észben nem is kételkedtem, de azt minden tor-

*) Városi k'vi'-lti'ir iromány gyiijttMuónyo.

") Állitólajíds lirriick csokt-Iy iiiitradváiiya a iiojryvoiies óvekbi-u a van<íi

Icvóltárbaii lútliató volt.
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ténelmi támpontok hiáujában okszerüleg' iiiús vitizoiijokkal kclle

kapcsolatba hoznom, más korba helyeznem, és igy apocryphnek

tartanom.

Föltevésemet csakugyan késbbi felfedezésem igazolta. Levél-

tári kutatásaim alkalmával egy csomag 17-(lik századbeli nyugták

közt, tölib megfakult, részben elrongyolt s össze nem függ, leg-

inkább tanúvallomásokat tartalmazó ivekre akadtam, melyeknek

nehezen betzhet elmosódott sorai Hörmanu Mihálynak Bocskay

és Bethlen felkelésekor vitt szereplésére és állítólagos árulására,

— mint feljebb közöltem — kétségtelen világot derítettek.

Sajnos ugyan, hogy a pártdtih, a hadi izgalom e borzasztó

cselek vényét, a várnagy elfogatásának és kivégeztetésének részleteit

kutforrásunk elhallgatja, hanem a meglev adatok, összevágó körül-

mények, a városban s császári hadseregben uralgó izgatott " hangulat

folytán meggyzdtünk, hogy a gylöletet, melylyel emléke az utó-

kor által be ln fertztetve, nemzeti szempontból méltatlanul viselte.

De ez alig is lehetett volna másként, mert a szathmári béke után

bekövetkezett alkotmányos hanyatlás korszakában, midn a dynastia

hatalmának megszilárdulásával az önállásra vágyódott nemzet törek-

vései megbénultak, és a politikai, ugy a társadalmi élet terén

általános közönyösség terjedt el; a történelmi események is elvesz-

tették érdekességüket, s a lezajlott nemzeti küzdelmek mellék-

cselekvényei lassankint homályba merültek. Az alkotmányos fá-

sultság ezen állapotában városainkban nemzetellenes fejldés kelet-

kezett, mely a hatalomnak most már vakon hódoló polgárságában

megsemmisítette a hajlamot : hogy a történelmi tényeket, az alkot-

mányos küzdelmek szereplit, s ezek tetteit részrehajlatlan h
emlékezet által dicsítse.

Ezen okokat számba véve, némi biztosággal feltételezhetjük,

hogy a nemzeti ügytl elfordult, a multak emlékein többé lelkesülni

alig biró ivadék Hörmann szövetkezését a pártüt hadakkal, a

vár és város kézre kerítésénél tanúsított közbenjárulását, a 18-dik

század dynastikus érzelmeivel mérlegelte, s ennél fogva a várnagy

emlékét beárnyalni nem idegenkedett, csakhogy eljárását annál

rémítbbé tehesse, t a pogány ellenséggel való czimborálással

vádolta s árulását a török ostrom korába helyezte.

Ily vád következményeivel, ily ijeszt képpé torzítva származ-

tatta reánk a hagyomány a szerencsétlen várnagy alakját, pedig a

csekély bár, de hiteles adatokl)ól annyi világosan kiderül : hogy

Hörmann nem valami árulási bérért, nem a haza elleneivel való

czimborálás bne miatt, hanem áthatva tettének jogos érzetétl,
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az alkotiiiáiiyos szubadság ii'i'iiit tauusitott hü-sógéért .szouvedte

halálát.

Ezüii kitörés után lássuk a továblji események folyamát.

Kszeg elfoglalása után áml)ár Colalto seregei a várost egy

ideig megszállva tartották, mégis Kattliyányi csapatai a kszegieket

éjjel uajjjjal iiyugtalanitották, fenyeget izenetekkel rémítgették, s

lia közülök egyiket vagy másikat elfoghatták, rabságra hurczolták

és bántalnuizták. Szorongatása közben a város több izbeu folya-

modott a királyhoz, hogy a béke helyre áltáig ket elegend véd-

szerekkel, fegyverekkel és lporral lássa el, miután valószinünek

látszik elttük, hogy Batthyányi rövid id múlva u várost boszuból

elpusztítani szándékozik, igy tehát folytonos veszélyben forogván a

város, ne vonja jneg tlük segélyezését, örvendeztesse meg ket
atyai védelmével, nehogy feleségeik, gyermekeik és megmaradt

csekély vagyonuk az ellenség boszuvágyának föláldoztassék. miután

a nyomor, éhség, terhes adók és egyébb inség miatt életöket

l'eiitartani alig képesek.') Hason tartalmú kérelemmel Colaltót és

Eszterházyt szinte megkeresték, kik azon Ígéretet adták : hogy ez

ügyet a királynak pártfogás végett föl fogják terjeszteni.^)

Mialatt Bethlen fegyvereinek vitézsége július 10-én az érsek-

újvári diadalt eredményezte, addig Batthyányi a dunáutul szintén a

fejedelem zászlóihoz ragadta a gyzelmet. Fölhasználván ugyanis

Colaltónak Rohonczon való késedelmezését, török segélylyel a császári

hadakat visszanyomta, különösen a horvát seregekben nagy pusz-

títást tett, Malagridius. Patachích György. Orgován István, Ferenez.

(iásjiár és Zsigmondot fogva Német-Ujvárba vitte. A legyzött és

üldözött császári had Kszegbe menekült, mit Batthyányi azonnal

körülzárott, de sikertelenül ostromolt.^) 3liután a kszegiek a császári

seregnek menhelyet s védelmet nyújtottak, az ostromlók boszujokat

kielégíteiidk, a szllhegyeket elpusztították, a tkéket kivagdalták.

s a szllbirtokosoknak ezáltal töbl) évre kiható károkat okoztak.' I

A villongások folyama alatt tí'tjjbszíir dliannaszlott város, a

gyakori hadi iiiiveletek és megszállások Iblytán elsaiiyarodott

lakoság a nyomói- tetpontját érte el. számos család a lángok ;iltal

hajlékaiktól, a rakonezátlan katonák zsákmái)j|olása folytán mar-

') II. Fonliiiuiid királyin)/. Kösxog vámsának krrvriiye. Városi It'vi'jtár

iromány gyiijti'nK'nyólitMi.

') JI. FcnliiiiiiKl királyiio/ Kszug városának ktivniyi'. Varnsi k'vi'ltár

iromány gyiijtenM'nyt'lion.

=•) Kazy. 1. k. 1I»3. 1. Horváth Mihály. 8. k. öliü. 1. Kat..na. X.W. K. ^Ol. I.

*) Városi levéltár iromány gyüjtciui'nyu.
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liúitúl, élelmi szereitl megfosztatván, a pajtákbau keresett menhelyet

s a legborzasztóbb nélkülözéseket szenvedte, az éhhalál borzadályai

közt tengette napjait.^)

Ennyi súlyos inség kárhozatától csak akkor menekült meg a

szerencsétlen város, midn Nikolsburgban 1622-ben létre jött és

soproni országgylésen megersített békealku folytán 11. Ferdinánd

és Bethlen közt az ellenségeskedések véglegesen beszüntettek.

Ezentúl I. és II. Rákóczy György küzdelmeinek, ugy a kiütött

török háborúskodásoknak folyamában minden megrázkódtatás nél-

kül vonult el Kszeg fölött az idk vihara. Noha a polgári és

vallási sérelmek száma halomra szaporodott az országban. Kszeg
túlnyomó protestáns lakossága vallásszabadságában kevés , vagy

semmi megszorítást sem szenvedett, ugy hogy a magyar és német

hitgyülekezet két külön egyházban gyakorolhatta isteni tiszteletét,

csakugyan a város ezentúl közel félszázados nyugalmáljan községi

ügyei vezetésére nagyobb gondot fordíthatott, iparát, gazdászatát,

bortermelését fejlesztette, s ennélfogva vagyonosodása, anyagi jóléte

élénkebb, örvendetesb lendületnek indulhatott.

1624. Zrinyi György bán Német-Gencsrl irt levelében a

kszegiek iránti barátságos indulatára hivatkozván, a

város biróját fölkérte : hogy iniutáu Borbély Andrást

itéletileg elmarasztalták, az ellene hozott Ítéletet, miután

ez emberséges ember, a bíróság semmisítse meg.^)

1625. Sennyei István váczi püspök, Kszeg város biróját

július ;!-án.
^ tanácsosit, Sennyei Gj'^örgy leányának Annának Poky

Jánossal tartandó menyegzjére Udvardra (Sopronmegye)

meghívta.^)

1626. Kuscheróczy Orchóezy Ferenez II. Ferdinánd király
áprii 17-én. kapitánya, hadnagyinak megparancsolta, — hogy miután

az elmúlt viharos idkben a kszegiek a király melletti

hségükben kárvallásokat szenvedtek. — a városi lako-

soknak semminem kárt ne okozzanak, ket beszálláso-

lással ne terheljék, ha pedig valamelyike hadnagyai,

vagy katonái közül panaszra okot szolgáltatna, azt tes-

tileg és vagyoijilag meg fogja fenyíteni.^)

1626. Gróf Eszterházy Miklós Kis-Martonból a kszegieket

'^"s"*'^*"*'^'''''° intette: hogy miután a király a haza oltalmára önkénytes

^) Városi levéltár iromány gyjteménye.

^) Városi levéltár levelek gyjteménye.

3) U. 0.

*) U. 0.
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liculiit gyiijt. cl»l)('U a kos/cgick akadályokat iie tegyoiK.'k.

inert külön ben snlyoskvetkeznK-nyeket fognak szenvedni.')

J626. (íróf Zrínyi György Locsniándon kelt biztosító leve-

ái.rii 8-áD.
i('.|j(.|, mindenkinek meghagyta : hogy Kszeg városába

semminem katonaság be ne szállásoltassék és senki

által a városljelieknek kár ne okoztassék.^J

lf)26. Gróf Xádasdy Pál Sárvárról kelt levelében a kösze-

október íi-én.
gi(.i^^.t megintette: hogy Vas, Sopron. Zala és Veszprém

vármegyéknek Biiiibe (Beö, Sopron megyében) hozott

határozata szerint a város 50 gyalogot köteleztetvén a

mustrára küldeni, miután ebbeli köteleségét nem telje-

sitetti.'. s ha teljesíteni továbbra is elmulasztaná, bárki

a kszegiek közül kezökbe kerülne, azt keményen meg

fogják büntetni.^)

1626. Telekesi Tíin'ik János és Gorsei Pet Margit

tekintetbe vévén Kszeg városának irányukban mutatott

jó akaratját és kedves szomszédságát, de leginkább azon

körühnényt. miszernit a feutnevezettek rokonai, úgymint

a Nádasdy esaládbeliek.M Kszeg város templomában

temetkeznek, s miután Nádasdy László temetéseért a

város legkisebb fizetést sem fogadott el, ezen oknál

fogva azon kertet.^) melyet a fentnevezettek se devecheri

Choron János Bedcs Jakabtól vett, egy benne lev

puszta halastóval együtt Kszeg városnak ajándékozák.

azon ígérettel: hogy a Széchy családnak Kszeg akkori

zálogl)irtokosának netaláni liirtokliáiiorilásaitúl a ksze-

gieket megóvandják.^)

1632. Hostodj János városbíró és Pintér János a/, uj

au«u8zti.8 2i-én.^gj^g^,'^ szcmléletére s fiilainak felépitetése végett kikül-

dettek. A temet falának felépítésénél szükségelt nap-

számokat a lakosok önként teljesítették.^)

1634. Lí|)pay (iyörgy egri püskök — Geöntörházy Szabó
jauuiir i;t-dn.

^\\\^.^\y ,it.'iy (loöutörházy Sóós Péterre, mint legköze-

*) Városi levéltár lovelok gyüjtcinónyc.

2) U. 0.

») r. 0.

') A (liiriil)osi Nádasdy család rrtetik, mely a fogarasföldi irróf Nádas.lyak

mellek uouiosi ága volt, és Í(>41-1m'ii tiágoii iiioglialt.

•*) Kzoii tér a jeleiilc.!;! Seylmld erdejénél, a Steiiier szöllk éjs/akl oldala

alatt négyszöget ké|iezö földliáiiyással körülkorltott rét. hol egy íorrás is fakad.

") Városi levéltár levelezések gyiijteiiiéiiye.

') Városi jegyzkönyv.



Jcbbi rokuiiáni jutott javakuak a várüsbirú áltaJ Joeudö

íelosztatását — mentl elbb eszközöltetni szorgalmazta.^)

1634. Miután Bethlen felkelése idejében a város többször

ellianivasztatott, s azóta a lakosok tehetetlensége miatt

az építkezések csak részben valáuak eszközölhetk,

annyira hogy a külvárosban nem volt egészen fölépült

ház, a város a béesi kamarához adók elengedése végett

folyamodott, panaszképpen ez alkalommal fölemiitette

:

hogy a t(»r(")k ellen éjjel nappal kelletik rködniök, s e

miatt '62 személyt és több hajdút saját költségükön

ellátni, noha elpusztult házukon és szUöjüken kivül

semmi egyéb vagyonnal sem birnak.^)

1641. Gróf Batthyányi Ádám Né met-Ujvárról fölszóUitotta
jauuar so-áii. x^jjzeg város tanácsát : hogy a város részérl' kiállított

gyalog katonákat elindítsa, hogy kilencz órakor Eumnál

megérkezzenek, hová ekkor maga is megjelenését Ígérte.^)

1642. Ili. Ferdinánd király nevében Darás István személy-
márczius 3-áu.

jjqJjj j^^j^ mcster határlevelet adott ki, melyszerint a

patyi, ugy csói nemesek s a város közt fenforgó határ-

villongási kérdések eldöntettek, jelenlévén Magyarország

részérl ezen ügy elintézésénél (ialanthai Eszterházy

Dániel királyi tanácsos és ajtónálló. Osztopani Perneszy

Ferencz Zala és Somogy vármegyék aiispánya, Eörsy

Zsigmond Sopron vármegye aiispánya. Osztrák részrl

szinte három biztos volt jelen. Az Ítélet ugy hangzott:

hogy a patyi nemesek s a város közti határ ugy marad

mint ezt a kszegiek kimutatták, a esói nemesekkeli

határkérdést illetleg azonban a kszegiek semmi bizo-

nyítékkal el nem állhatván, a vita alatti térség kétfelé

hasítatott és egészen uj határhalmok hányattak.'^)

1644. Gróf Zrínyi Miklós Csáktornyáról mene levelet adott
jiihns 21-én.

.j^ kszegieknek, melyszerint a belváros, és a külváros

katonaszállásoltatástól, vagy tartástól fölmentetett. ^)

1645. III. Ferdinánd a kszegi várt és urodalmat gróf
.áprii 2á-en. y^échy Díenesnek adományozta 246,255 forint zálog

som mában ugyan azon fölül fizetend 25,000 forint és

*) Városi levéltár levelezések gyjteménye.

-) Városi levéltár iroinányok gyjteménye.

") Városi levéltár levelezések gyjteménye.

*) Városi titkos levéltár 5. es. 92. sz.

^) Városi levéltár levelezések gyjteménye.
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6000 tall('rl>aii.') A kösz(!<ii uriidaliiiat mint osztrák-

lionhüz tartozó birtokot 111. Fordiiiand uem luint magyar

király , hanem mint osztrák föherczeg adományozta

.

ktísöblj mint alább látandjiik. mintán K.szt'g Magyar-

(trszáglioz visszacsatoltatott, 111. Ferdinánd mint magyar

király az adományozást megújította.

I(j4<). Pázmány érsek felszóliitotta a kszegieket, ugy
juiiius ;»-ci..

s^/i^i^^. Piiehliaimot (ki liilictöleg Kszeg íjarancsuoka voltj

hogy Paraniszky hadának még ezentúl néhány napra

szállást és mustra helyet adjon. ^)

1(547. 111. Ferdinánd király Panimer János és Svetics

február 20-úu. Audrás kszcgl tanácsosok kérehnére az elbbi királyok

által a városnak adományozott szabadalmakat meger-

sítette. ^) Ezen okmányban Fridrik császár által 1446.

adott és 11. Ferdinánd királynak 16:22. évi okmányban

szinte befoglalt városi czimer. újra szemlélhet.

1()47. Oróf Zrínyi Péter közbeiijárulását Ígérte a vámsnak
MKijus 22-é.i. a királynál, ha a Kszegre szállásolandó és élelmezend

1200 lovasnak máshová elhelyezése iránti kérelme a

községnek sikertelen lenne.

M

1647. (írói' Zrinyi Péter a kszegieket a kalouatartás s

''"K"*^'"* i5-«" szállásolás terhétl fölmentette.^)

Kszeg város visszacsatolása Magyarországhoz.

Midn 1. Mátyás halála után II. l'lászló és Miksa császár

trónkövetel versenytársak ktizíitt a békealkudozások Pozsonylian

megnyiltak. Miksa császár biztosai a Mátyás és Fridrik közt Utio.

kötött szerzdés al:i|»j:iii Magyarországot Miksának követelték,

riászló liiztosai azoiilian ezen szerzdést mint crszakidtat . s a

késbbi események által túlhaladottat érvénytelennek nyilvánitntták

s az alkudozás l elvéül l'lászló törvényes királyságát tzték ki.

Az értckczlcl többszíiri l'élbenszakasztások nu'llett két hóna|Mg

húzódott ki, mig végre 1491-ik november 7-én közmegállapodással

a Itéke létre jött s az egyezkedési oklevél aláíratott. K szerint

l'lászló mindazon \;irakat . városokat és erségeket Austriiiiian .

') Viinisi titkos Icvi'ltár .">. t-s. 114. sz.

•*) Viirosi K'vt'ltar Icvclczrsi'k gyiijtoiiu'iiyo.

^) Városi titkos Icvóitár . i-s. !•'). sz.

*) Városi Icví'ltár Icvolozi-sck fíviijtciiiriiyt'.

'") Városi k'Ví'ltár k'Vi'lezósok gyüjtoiiu'iiyi'.
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Stiriálnm , Karául íöldön, Krajnábau ós más császári örökös

tartományokbaD . melyek saját vagy övéinek birtokában voltak s

melyeket Mátyás fegyverrel, vagy más módon hatalmába ejtett,

Fridrik császárnak a bennök található hadi szerekkel, ágyukkal

együtt visszaadja, Kis-Marton, Fraknó, Kabold, Szarvk, Eohoucz,

Borostyánk, Kszeg és más helységek, melyeket Mátyás hadviselése

eltt a császár birt, ezentúl is az 1463-ik szerzdéshez képest

birtokában maradjanak, s minthogy Kis-Marton, Fraknó és Kabold

Ulászló, vagy alattvalói kezé))en valának, kikötetett, hogy ezen

erségek 1491-iki márczius 17-én a császár megbízottjainak átadas-

sanak, ugy nem különben Szombathely, Szent-Grót, Kéménd,

Márváuykö stb. várak, melyek a lefolyt hadviselés idejében Magyar-

országon s a hozzá tartozó tartományokban Miksa, vagy mások

által elfoglaltattak, tulajdonosaiknak kiszolgáltassanak.^)

A biztosok által aláirott szerzdést, daczára hogy az urak

Budán boszus kedvetlenséggel fogadták, Ulászló deczeraber 6-án

még is megersítette, s midn a következ 1492-ik február- 2-án

tartott országgylésnek a békeokmány fölolvastatott, az ingerült

nemesség az elégületlenség zajával fogadta, s hazaárulással vádolta

mind azokat, kik ily gyalázatos béke létesüléséhez hozzájárultak.

Az ingerültség s a fölbomlott közrend csak akkor állott legalább

külsleg helyre a fvárosban, midn a király megígérte : hogy a

békekötés föltételei módositatni fognak.-) S csakugyan Ulászló

követeket küldött volt Miksához, hogy ezt ha nem is a siker

reményében, de legalább Ígérete szerint a békekötés feltételeinek

módositására felhívja. ^) Mialatt a követek Miksánál jártak, azalatt

a törökök háborgásai, Szörény várának ostroma a figyelmet ide

fordították, s az ersítést nyert békeokmány értelmében Kszeg
Miksa birtokába jutott, s másfél századon tul egész 1649-íg mint az

osztrák fherczegek tulajdona Osztrákhonban maradt bekebelezve.

A pozsonyi békekötés folytán az anyaországtól elszakasztott

birtokok vissza kapcsoltatását noha többször sürgették seink, mind
a mellett ez ügyben csak hosszabb id múlva jutottak eredményhez.

Már 1550-ík évi január és február hóban tartott pozsonyi

országgylés a határok kiigazítása végett bizottságokat küldött ki

:

hogy a Szepeségben a lengyel király, Szakolczán a morvaországi

rendek. Tótországban a steyer rendek, Kszegen pedig az osztrák

\) Szalay László, 3. k. 379. 1.

2) Horváth Mihály. 2. k. 571. 1.

=') U. 0., 2. k. 574. 1.
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rendek kiildöttjeivcl ;i liatúrok szahiilyozása iránt értekezzonek.

Magyarország részelni a szcpcst'gi hizottság tagjai valáiiak: a jm'-csí

és váczi píispükök, lít'wav Ferencz, Verner (íyürgy. liabojí-lii

György és a királyi ügyek igazgatója, mint a korona képviselje.

A szakolczai bizottság tagjai : a veszprémi és nyitrai püspökök.

Szeredy Gáspár, Sihrik (lyörgy. Kamoray Tamás. Chernél Ambrus.

A kszegi bizottság tagjai : a veszprémi és váezi püspíikíik. Mérey

.Miliály. ístváiitíy Pál. C'lieniei Ambrus. Kamoray Tamás és a

királyi ügyek igazgatója. A tótoiszági bizottság tagjai : a bosniai

és tiuiui püspökök. Batthyányi l.rinez. Raven Mihály, Choron

András, Lukács zágrábi kanonok és a királyi ügyek igazgatója.

A nevezett biztosok május l-jére, a kszegiek pedig á5-dik

februáriusra oly utasítással küdetének ki : hogy nem az eddigi

gyakorlat szerint, mint a magyarországoukivüli biztosok kívánják,

hanem inkább a tulajdonjog alai»ján szabályozzák a határokat és

az ezek körül nyilatkozó vitás kérdéseket. A mennyiben pedig a

biztosoknak nem sikerülne az örökös tartományok és Magyarország

között lönforgó nehézségeket illetleg megállapodásra jutni, azok

iránt döntleg a király határozaud. A Kszegen mköd bizto-

soknak feladatául volt kitzve az is : hogy a borsmonostori (Klas-

trom) apátság jószágainak kérdését szinte tárgyalják s oldják meg.

hal)ár az országgylési rendek eltt teljesen kétségtelen, hogy az

Magyarország területéhez tartozik. '

)

Három ('v múlva az l3-ik ápril és május hóban Sopronban

lelölyt országgylésen a rendek a királyt ismét fidkérték : hogy

Magyarország és a szomszéd országok közötti határok kiigazítását,

a határvillongások megszüntetését és az Osztrákhonhoz kapcsolt

kszegi várnak és lánzséri uradalomnak kiváltásat eszközölje. -j

II. Mátyás király által szeptember 2íl-re Poz.sonyba összehitt

koronázási országgylésen, a koronázás után hozott törvényczik-

kelyek egyikében a rendek kifejezték: hogy Kszeg. Borostyánk.

Kabold várak, melyek Magyarországhoz tartoznak, s adófizetés és

egyéb kíizterhek teljesítésében nem az osztrák, hanem a magyar

törvényhatóságoknak, magyar t('»r\ényt'kiiek i'endeltessenek alá s a

megyékbe kelx'Icztesscnek be.")

.Mig az l(ilíi-ik nii'ijus 'ir»-i(ii j'o/.sonyliaii megnyílt orszáu'-

gyülésen nclié/. ak;id;ilyol\ Ickiizdésc ulán I(i:i0-ik jaiiiiár 17-én

'l ('or|Mis .Iniis. XII. tiiivc'iiy 40. 41. 4á. 4:5. 44. 4."). 4(i. 4". t. izikkclyi-k.

KnikiKÜ. .Magyiinirs/.ag gyiik'sok tüiti'iioti'lnMi szinte közli. :V k s.' m; li

•-) I'mZ. törvi'iiy 2S. 'iO. t. ez.

•') KiOS. kontiiázás iitúiii türvéiiv 1. t. iv,. inO'.t. ti"nviii\ ni. ./, -4 j;
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Ferdinánd és Bethlen közt a fegyverszünet létrejött, azalatt a

fojedolcin a eseh-niorva szövetséges rendek biztosaival is bevégezte

az alkudozást, s az 162()-ik január 19-én kiállított okmány egyik

pontja Borostyánkt, Fraknót, Kaboldot, Kis-Martont, Szarvkt és

Kszeget Magyarországhoz vissza kapcsoltatni rendelte. \) E
szerzdés foganatosítása azonban elmaradt, miután a fejedelem az

okmányok kicserélését czélszeriib))nek látta a viszonyok kedvezbb

alakulásáig elhalasztani.^)

A Nikolsburgban létrejött békealku folytán 1622-ik május hó

1-én megnyílt soproni országgylés rendéinek síirgetésére 11. Fer-

dinánd ünnepélyesen megígérte volt, hogy az Osztrákhonhoz

csatolt határszéli birtokokat Borostyánkt, Kaboldot. Fraknót, Kis-

Martont. Szarvkt, Kszeget tartozékaival együtt minden váltság

nélkül vissza szolgáltatja az országnak.^) A végrehajtás foganato-

sítására azonban egy ujabb törvényczikk vált szükségessé, mely az

1625-ik soproni országgylésen alkottatott. E szerint az Osztrák-

honhoz csatolt magyarországi birtokok átvételére határnapul 1626.

vízkereszt napja tüzetett ki. biztosokkul pedig kiküldettek: Telegdy

János nyitrai püspök. Batthyányi Fereucz, Ostrosith István, Cziráky

Moises, Pákay Benedek. Trstiansky Gáspár és Patachich István.*)

A bizottmány Fraknó és Kabold visszacsatolását február 14-én

eszközölte ugyan, de Kszeg és a többi várak bekebelezése az

osztrák birtokosok késedelme miatt haladékot szenvedett^) és

papíron maradt*^) mindaddig, mig nem az 1638. és 1647. ország-

gylési rendek hazafiúi szorgalmazására III. Ferdinánd király 1647.

évi szeptember 7-én a bekeblezést ténylegesen végrehajtatta. A
végrehajtás eszközlésére kiküldött bizottság tagjai valának: Kisdy

Benedek váradi püspök, Cháky László, Erddy Gábriel, Szunyogh

Gáspár, Bohonczy István szalavári apát, Keresztúri László alország-

))iró. Aszalay István nádori itél mester és Káldy Ferencz.'')

1) Pray Prineip. Gab. Bethlen. 1. k. 90. 1.

2) Horváth Mihály. M. o. tört. 3. k. -540. 1.

3) 1622. törvény 2 t. ez. 20. §.

*) 1625. törvény 37. t. ez. 1622. törvény 62. t. ez.

5) Szalay László, Eszterházy Miklós élete. U. k. 312—313. lap.

") Az idézett munkában Szalay László, II. k. 313. lapon. Eszterházy

nádornak 1626. február 14-én ez ügyben a megyékhez küldött jelentésére hivat-

kozik, s a bekeblezést Kszegre, ugy a többi kiszakasztott birtokokra is meg-
történtnek állitja, de hibásan : mert ennek ellent mond az 1635. törvény 60 t.

ezikke, mely szerint Fraknón és Kaboldon kivül a többi birtokok még nem
jöttek az ország tulajdonába, s ezek bekebelezése végett Idztosok küldöttek ki.

Lásd az emiitett törvényt.

') 1638. törvény 38. t. ez. 1C47. törvény 71. t. ez.
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Osztrákhon rószórl : Rcicli í);iiiif'l. Weinzerle György s Sf-holhanlt

Bertalan.')

A következ év noveiiiher O-án a király Köszetfet a szahad

királyi várítsok sonilta emelte és megengedte: hogy eddig használt

régi eziniorét. melyet még Fridrik esászárlól 144()-l)ari nyert

ezentúl is használhassa.-)

Mintán Kszeg. Szarvk, Borostyánk. Kis-Marton vissza-

kehlezéseért az U)49-ki országgylési rendek IIT. Ferdinándnak

örök hálájukat fejezték ki.-^) a király kivánalmára Kszeg a

szabad királyi városok sorába ííiivétetett. s régi szabadalmai, jogai

megersítettek.'*)

Mieltt Kszeg mint sz. kir. város az emiitett országgylésen

törvénykönyvünkbe beczikkelyeztetett volna, III. Ferdinánd 1648-ik

november 27-rl kelt levelében — gróf Draskovich .János nádor

halálozása folytán eszközlend nádor választásra 1649-ik évi január

25-re kiirt országgylésre — meghívta.'') és ezentúl mint sz. kir.

város országgyléseinken követei által képviselve volt.*^)

Kszegnek a hazához lett visszacsatolása uj fordulatot alkotott

a város községi életében. Ekkor ugyan is polgári közszelleme,

nemzeti érzelme ujalib. melegebb lüktetést nyervén, gyermeki

ragaszkodását az anyahazához azzal nyilatkoztatta ki : hogy hazai

nyelvnket a közigazgatás minden ágában tölkarolta. Már az 1649.

országgylés kezdetén a német jegyzkönyv vezetését a község

beszntette, s a magyar nyelvben járatlan jegyzt hivatalától

elmozdítván, ápril hó 7-én (iombosy Mátyást városi jegyznek

nevezte.") Ezen idtl fogva a városi jegyzkíinyv szakadatlanul

— II. .lózsef uralkodása s Baeh korszak éveit leszámítva — magyar

nyelven szerkesztetett. A mily arányban haladott a város évrl

évre magyarosodásálian. szintoly mértéklien ersödött a haza iránti

hségében. Fejldésének kedvez menetét . anyagi emelkedését

azonban a század végtizedeiben fölmerült események megakasz-

tották, a hosszabb liéke áldásait, a szorgalom gyümöleseit. melye-

ket Bethlen mozgalma óta nyugalomban élvezett — tönkre tette az

alkotmányos és valhisi \illoiigásoknak vas kora. melyet oly sok

') Városi jo{;3/ök(iiiy.

-) V;iri)si titkos levéltár .">. i-s. iiT. sz.

=') l(;41l. törvény 'i. t. ez.

•*) 1(')4!). törvény íW. t. i-z. KJöM. törvény S4. t. ez.

') Városi titkos lovéltár (». fs. ÍM.l. sz.

••) Lásd i> niunkii I. részét \'.u. h\\>.

') Városi ji'tiyzi'ikönyv.
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ember és vagyon áldozat, oly sok átok, gyász és kíinny kisért.

De errl alább emlékszünk.

1649. május 12-én Pozsonyban kelt rendeletével III. Ferdinánd

király a vasvári káptalant kiküldte: hogy — miután rimaszéchi

gróf Széchy Dienesuek, Széchy Tamás fiának a harmincz éves

bábomban, ugy Rákóczy György alatti zendüléskor szerzett érde-

meiért Kszeg várat s ahhoz tartozó urodalmat nevezetesen az

0-Várt a hegytetején, Nagy barom, Frankó, Lotsmand, Kis-

Zsidány, Föls s Alsó-Szakony, Tömörd, Asszonyfa, Genes.

Ludad, Pöse, Doroszló, Lukácsháza falukat, a vár melletti

kertet, a vár árka melletti telket, a város kapuja eltt vámszedési.

husvágási, censusszcdési és tizedelési jogot oda adományozta, mely

birtokokat elbb gróf Széchy Tamás és utóbb gróf Széchy Dienes

246,235 forintért zálogba Itirt és érte gróf Széchy Dienes utólago-

san 43,000 forintot íélüllizetett. — gróf Széchy Dienest ezen javak

birtokába beiktassa.

]\Iinek folytán a vasvári káptalan J650-ik évi július hó 31-én

III. Ferdinánd királynak jelentette : hogy idközben gróf Széchy

Dienes elhalálozván, annak Draskovich nejétl született fiait Pétert.

Györgyöt és (uispárt, ugy leányait Máriát és Juliannát — mankó-

büki Horváth Ferencz vasmegyei jegyz, mint kiküldött királyi

ember közbenjöttével, az összehívott számos szomszédok és bizony-

ságok jelenlétében midn beiktatni akarnak, a beiktatásnak Linda-

mári Leonárd Kszeg sz. kir. város részérl, különösen az ó-várra.

s a város határában lev birtokokra, a királyi kisebb haszonvéte-

lek l)irhatására nézve ellenmondott : miokért Kszeg város birái és

oskütjoi ellenmondásukat igazolandók a királyi személynök birósága

eleibe idéztettek.^)

1650. szeptember 24-én tárgyaltatott a városi tanács ülésében

Sántíts Mártonnó Eörzsíkéuek és társaínak boszorkány pere. A
vádolt n a befogatást megelzött napon szeptember hó 23-án

Pammer János bírónak, Yida Tamás és Swetics András tanáes-

lielíeknek szabad akaratjából, minden kinfiiggatás nélkül az ellene

emelt boszorkányságí vádat alaposnak ismerte el ,s boszorkány tár-

sait is megnevezte. A nevezettek Varga Györgyné Magda, Sánta

Magda, Síba Miklósné Magda és leánya, Eörsík Tavasz Györgyné

a tanácsülésben Sántíts Mártonnéval szembesítettek, ki ezúttal

kinyilatkoztatta, hogy valóságos boszorkányok s az ördögi mester-

ségben vele együttértettek. Yarga Györgyné azon okból, mert

') Városi titkos Jovóltár. (!. es. 100. sz.
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s/ent ívilii iiMpjiikor kiilrtiifólc boszorkányságot követett el, de

kivHltk(''|ioii. iiH'i't ii/, tüiilitett napon magát dld) macskává. k(''sljlj

eliljíí viUlo/.tiiKa i'is Lunkay l'ál kszegi lakos liá/ának ajtaján ogy

kis lyukon Ix/lmjt. ('-s a s/ohálian egy bölcsben fekv gyermeknek

ke/ólij ;i csoutot kivelle. mint bus/.orkány Siba Magda társával

együtt, ki ugyan a/on boszorkánysággal vádoltatott, máglyára it('l-

tclti'k, s az it/dot rajtok végre is hajtatott.')

I()58. m;'ir(rziiis IS-án •iróí" Batthyányi Ádám Kszeg városát

l'ídkt'i'lc : hogy ha a király szolgalatjában Körmenden állomásozó

kalon.ik lnirnndyike Kszegnek menne és illet alezredesétl nti

hivelet elmutatni ikmii tudna, mint szíikevényt a vái'os letartóztassa

s tet eri'l azouual tiidósitsa.-)

I()4. JUiijus ;]-án a vallási tíirídmctlcnséüiiek töldi liizonyit-

ványaival találkoziiidv : ugyanis gróf Pál l't'y IMI iiTidor |iarancsiii"a a

vasvári kiiptalan kühhittje (iáiossy György ('s a niidor megbízottja

Nagy György által teljesített tanuvallatásból bebizonyult : hogy

Simon máskép Kimpelmayer egy nnis tái'sával. a városi tanács

meghagyása folytán H)3-ban a szent Jakab egyházban hét oltárt

lei'ontottak . mciyidcnek köveit a tanács oskola építésére tdhordatta

s az (dl;'indvbaii le\ crcklyt'kct a tárnics házhoz vitette.-') Simon

kmves pedig súlyos börtönben záratott azért, mert az ereklyékrl

szólló jegyzéket pápisták kezére adta. Kzen csel(d<edeteért a tanács

és biró t szidahnazván. ez utóbbi azt mondta: hogy megérde-

nieliK'. hogy tiizrc xcttiíssék. Továbbá, hogy a mesteremberek

közé. pápisl;ii be iiciu vottek. ha esak Lutheránus nem lett. st a

|)á|iistáknak a piaczot is eltiltották s ha pápista elhalálozott, luthe-

ránus prcilikiiloiiiak kellett eltemetnie. Továbbá, ha hitheranus

háztulajdonos Iniziit pápistának elakarta adni. a tanács akadályozta,

íiáday Miityás Iclcsi'ge (iyötrkei Susauna kinmmlotta ez alkalommal,

hogy els félje In pápista li'V(''n. meghaliilazásakor a lutheránus

prédikátor nieiiliolt ui';inak teteme födött a pi'edikáló széklil azt

inoinlotla : Kz nem ("rdemelné bestia hit. hogy mi eltemet-

niMik etet. de ,i mii cselekszünk, csak niaLiiink i'inbersé-

liMM'rl cse lekeszszük. Lutheránus asz(myt pápistához férjhez

menni a taiiiics nem engedte, a jiápistíikra nagyoldt adiikal vetettek

s ha l(dizet(''S("\(d kt'S(.'d(dnn'ztek azonnal bdi'tíinre vetették. Kai'i'i-

csony nap tiijban .lezsuitiik jíivi'u i'ízy öireg asszony gyóntatására..

'
) Vj'irosi Jcjiy/.ökniiyv.

') Városi levi'itíir lovcjcli gyiijtcmt'-iiyo.

") A sz(>nt .l:ikal> cjtyliáz már l.'>(>0. M:\ ;i nciiut iirnli'stnii'iok liirlokal-aii

Vilit, .le (• koriu' az oltárokat iicni liáiitottak.



midn ez elhunyt s a Jezsuiták elakartíik temetni, a városbíró

akadályozta ezen szavakkai: oda ne menjenek jezsuiták lialott

házhoz processioval. mert ha mi esik rajtok, magoknak
tulaj donitsák.

Tly vallási nyomásokat szenvedtek a számban nagyon meg-

gyérült s 350 személyre leolvadt pápista lakósok. kik sérelmeik

orvoslása végett hivatkozva az 1647-ik év 14-dik törvény czikkére

folyamodásokat még 1649-ben a nádorhoz íolterjesztették, melyben

a katholikus vallás gyakorlatát a belvái'osljan egyház fölépithetését.

paplak , nskuhik felállithatását és a Lutheránusok szigorú meg-

büntetését kérelmezték.^)

A katholikus lakóság feljajdulása ezúttal minden siker nélkül

hangzott el, s még éveken kényszerült trni a türelmetlenség

nyomásait, de a mint az ellenreíbrmatio hivei elérkezettnek látták

az idót nagyobb tevékenység kifejtésére , s mködésük által a

katholika vallás szélesebb tért nyerhetett Kszeg falai közt, azonnal

a vallási szorougatásokat is megkezdették és ketts mértékkel

fizették vissza a katholikusok a protestánsoknak a részükrl szen-

vedett vallási sérelmeket.

1654. Di'askovich Sára néhai gróí Széchy Dénes özvegye,

október 2-án. leányának lakodalmára a várost meghívta és egyszers-

mint fölkérte , hogy a lakodalmas vendégek számára

szállásról gondoskodjék. -j

1654. A városi közgylésen Pammer János biró közölte

:

október lo-én.
ij^^g.y .^^ esztcrgomi érsek, számos világi és egyházi

rendüekkel gróf Széchy Dénesné leányának lakodalmára

a kszegi várba fog érkezni, kíizhir szerint azonban ez

csak ürügy volna a német templomnak elfoglalására.

Ennek folytán a közgylés elhatározta : ,.hogy azon

esetben, ha az érsek csakugyan a templomba

bemenni szándékozna, bár mi okból lenne is, nem
kell beereszteni, s ennélfogva a polgárság fegy-

verben legyen és vigyázzanak, nehogy vigyázat-

lanság miatt a városnak valami alkalmatlansága

legyen." A város aggodalma azonban alaptalannak

bizon3'ult be. mert az érsek s a többi uri vendégek a

menyegz véghez menetele után a várost elhagyták.")

^) Városi levéltár iromány gyjteménye.

-) Városi levéltár levelek gyüjteménj'o.

^) Városi jegyzkönyv.
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1655. Sztk'henyi György Süineghrl Kszeg város bíráját

'!•*=""'''*' =^'- (''rtesitette . hogy a pestis ugyaD megsznt, de a török

folyton fenyegeti a viílt''ket, s miután a nép futó félljeu

van a török miatt, pi'uzt nem tud szerezni. Panaszol-

kodik egyúttal, hogy lüpui- hiáiiyáltan van nem csak

Sümcghen. hanem Tapoiczáii is. Kérdést intézett a

kszegiekhez, ha van c [Hiskai)oruk? és mi az ára az

öreg s apró pornak? igen szeretné ha pénzért kaphatna

és ekkor szekeret küldene Kszegre.')

1()5S. (uóf Nádasdy Ferencz Bezerédy György Sopron-
jiiiimir L'.!-iin. lupo-yf. alisjtáuját megkerestc az iránt: hogy az utolsó

csata alkalmával a királynak Zemper nev elfogott

futárját kisér törökök gyilkosait kivallassa, a nyert

zsákmánynak mennyisége és hováfurditása iránt Káha-

közhen. különösen Szanyhan haladék nélkül vizsgálatot

teljesítsen s a vallatást latin nyelven hozzája átküldje.-)

j()()0. A város birája a közgylésen fölemiitette, hogy
november i-'-'-"íSzapáry Péter a török fogságban már négy éven át

sanyargatatván , szabadságát esak azon föltét(d alatt

nyerheti vissza, ha 22,000 tallér váltságot tizet és <S í
török rabot a magyar fogságliól kiszabadít, miután ezen

feltételek teljesítésére elégtelen, és még az idei hegy-

vám szedéskor folyamodott a városhoz és kérelme az

országbíró pártfogó levelével is támogatatott, kéri ismét-

lleg a vái'ost, hogy valamely segély lyel járuljon kiszalta-

dulásához. Minek folytán a város szegény tehetsége

szerint 12 arany adományi utasított kiadatni.^)

1061. (iróf Zi'ínyi Miklós megkereste a v;irost . miszerint

düczeraber y-én.],.,-,./,,. ,-.^ Széeliy család közt téntörgó némely vitás

liuyek elintézése végett Kszegre érkezend számos

frendi vendégei elszállásáról gondoskodji'k. A vt-ndt'--

gek néhány mip múlva csakugyan el is érkeztek és

ket a hatóság legnagyobb elzékenységgel szállásolta el.

Zrínyi .Miklós szállása itjaldi Kienaszt liázában (most

í}0-ik szám alatti ház a Ixdvárosban) volt. A vendégek

névszerint ezek valának : Szele p c s é n y í (i y o r u y

esztei-uann t'i'sek . N adasd v l''ereiicz orsziiuliiró

.

') Városi lovt'-hár lovdck srxiijtPiiK'iiyc

^) Városi jt'fryzkiinyv.

») r. ...

ü*
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Nádasdy Boldizsár, Eghresdy Boldizsár, Farkas
András. Tárc-say János, Káldy Péter, Lippicli

Márton, Vittnyédy István, Bezerédy György,
Horváth György, Ehaby István. Zeke, Pá.sztory,

Beleznay Ferencz, Vásárhelyi Gergely, Arm-
priister, Kechkés, Piirkstaller, Szegedy Ferencz,

Nagy György, Ebergényi János, Bottka Ferencz,

Horváth Miklós, Sándor György, Jankovits Mik-

lós, Sombár, Prosznitzky, Viiksits, Abanehinak.
végre Krösvármegye alispánja (neve nincs kitéve). A
szállástadó házigazdák pedig ezek voltak : Hostóty István,

ifjii Kienaszt, Ambry Bálintné, Mikos Ambrus, Marton

Istvánné. Fayranth András, Marczel János, Balogh

Márton, Héra György. Csizmazia (íyrirgy, Thobys

Mátyás, Szemenyei János, Kádas János. Küllösné

,

Batthyányi László, Fraunz Mihály.^) Az itt nevezett

szállástadúk. mint e korban tekintélyesb háztulajdonosok

családjából (Martont kivéve) egyetlen ivadék sincs

többé Kszegen.

1661. Fent György Kszeg város jegyzje mankóbüki
október 17-éii. Horváth Feronczot Zala- és Vasmegye jegyzjét arról

tudósította, hogy a török Kolozsvárt megszállván, Mon-

tecuculi generális hadaival visszatérben vagyon és téli

szállásra Sopron- s Vasraegyékbe jövend, továbbá hogy

a török császár a ráczságnak dobot, zászlót adott a

végett, hogy a magyar végvárakat ostromolják s Zriny-

Ujvárt elromljolják, a királynak is akarata levén . hogy

Zrinyi maga a várt lerontassa, a ki most a királynál

tartózkodik és beteg. Továblfá. hogy a komáromvidéki

német had a Dunán által ment. s Csallóközben fog a

télen maradni, a Mura melletti nemesség pedig 3Iagyar-

országba jön téli szállásra. Ezen hireket a levélírója

Széchy Pétertl, ez pedig az országbírótól halottá.^)

A Zrínyiek, azon rokonsági összeköttetésnél fogva,

melyei a Széchyekhez — Kszeg vára tulajdonosaihoz

csatoltattak, nemkülönben egyéb hivatalos állásukból

kifolyó katonai ügyek elintézése végett Kszegen gyak-

rabban megfordultak, s itteni tartózkodásuk, hivatalos

*) Városi jegyzkönyv.
'•*) Városi levéltár iromány gyiijteiiii'nyi'hon.
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müköflé.sük enilóket a váinsi levrltáruak néhány ironninyu

íentartotta. Ezek között mindonesetre log'tölilj figyelmot

éideirilü Zrínyi (lyíiigyLick a szigetvári hs unokájának

1620-ik évi (loczeniber 14-én Pozsonyban tett végren-

delete, mely a valhísoság, az alattvalói hség s a lion-

szerelem érzelmeit vezeti elöiikl)e.M

lf)H3. Somogyi András s Hodiky í'yörgy a város részérl

i..úju« -'-én. g,.^f Batthyányi Kristóf generalislioz küldettek a végett,

hogy a veszedelmes hirek fell tudomást szerezzenek,

minek folytán jelentették, hogy a kis-komáronii kapitány

a fenn emiitett grófot a törökök nagy készületeirl

értesítette s a )>án izenete szerint, legfeljebb három hét

alatt életre vagy halálra el kell dlni a dolognak, ki t
egyúttal segítségre hivta föl. A városi község, kldíit-

teinek ezen jelentésére elhatározta, hogy a sáncz kerí-

tésen belül a kfal mellett való járást megujj itatja, a

bástyákat megvizsgáltatja, fegyvereket megtisztogatatja.

lkészletet beszerez és mindenkit büntetés terhe alatt a

fegy\er fogásra kötelez.^)

1()ü;^. A\'eselényi Ferencz nádor körlevelélien a személyes
juMius L'8-ái..

föijiíjiést elrendelte , s ennélfogva a város minden húsz

házra egy fegyveres kiállítását elhatározta. A tisztek

ugy legények félfogadásával Péohy Ferencz és Chente

Gergely bízattak meg. A városban lakozó nemeséget

illetleg pedig abban állapodtak meg. hogy mindenki

személyesen eláljon. ha })edig el nem alhatna, maga

helyett mást helyettesítsen, a helyetteseknek azoiilian

lovasoknak kell lenni. Hadnagyokul Somogyi .Vndrás s

Fencz Ciyörgy, „sereghajtóul" pedig Kenyeres Sándor

neveztetett ki és ezeknek parancsa alá adták a gyalog-

ságot is.''')

I()f)8. A Mii'os Idrája a taiiiioülesbeii eladta: ..hogy a

""'5"'"''"'* -'""'mosta ni veszedelmes idben, melyben a pogány

ellenség a magyar kereszténységet minden felül

ktH'l vette, igen szükséges volna, a belss küls
várost jó rizet alatt tartani es bekeríteni."

Mire nézvesi közakarattal ellial;iro/.tiik. hogy a kül\iiro>t

') Kiit;;iliiiazviiiiy, lásil a Zriii\'n'l<ii' vitiiatlutzü kü/.k'iiu''nyL'im.'t : ..Adatok
/ialamcgyi' t ü rt ('•

ii c t ó h ez." 1S77. S. k. 2. tiizot IIS. 1.

'-) Városi jegyzkönyv.
•') r. 0.
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árkokkal veszik körül s a bejárásokat sorompókkal látják

el, a sáuczokat mindenütt megigazitják. Ezen munkára

az egész község elparancsoltatik, ugy a falubeliek is

megkerestetnek a segitségre.

,.Item: folytatja a jegyzkönyv. Ha my zenebona,

vagy támadás lenne a városon, vagy Kjjel, vagy

Nappal tehát in tali casu (kitl ín oltalmazza a várost)

Elöljáróknak a kiktl a községh függlijön. úgy-

mint az Szigethben rendeltetnek Eöreglibik

G r ü n n w a 1 1 h M i h ;í I y u r am . S z e r e n c h y ü y ö rg y
uram és Lrincz Arhon. A Hostattban pedigh

Somogyi András, Danár Jakab és Héra (iyörgy

uraim, Hodiky György és Bannya János kik a

sorompóknál és másutt is a holott fogh kiváu-

tatnyi jó vigyázásban lévén jó rizet alatt tar-

chák az községhet."

,,Item: Ha my Zöndülésnek thát a községh-

nek az el állásra jele lesz az Dobszó, vagy az

Lövés öregh taraezkból, vagy mozsárból s halva

az els lövést, mingyárast kiki fegyverévei ké-

szen legyen, a második lövésre pedigh tartozék

elállany az Sorompókhoz és az Piarczra fegy-

veres kézzel."

..Item: Az itt való Gazdákat mind megh köl-

letik járuy Ueza számra és signaturába venni,

ki mennyed maghával tudnyillik fegyverfogható

Legénokkel alhat el s annak utáuna az szerint

meghinustrálny az községhet."

Minden fölül meghirt rendeletek, hogy a

jöv Pénteken, hogy a községh eleibe adatassa-

nak concludaltatott.

Annak iitánna az város Tornyaira kik legye-

nek Gondviselk, mind az Muuitioból és mind
más szükséghekbl az ide való mód szerint

denomináltattak.

A föls kapu tornyába:

Hosztóty Mihály Uram és Hericz líálint.

A Lomháiba :

Mikos Ambrus Uram és Simon János.

A Hohár Toronyba:
Héra György Uram és Mai'ton (iergely.
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Középs toron yl»íi

:

XoNiik .János Trani és llodikv (iyör<iv.

Uüviüw Tni-(iii y l)a :

Pciiiliúi't András Irani. Smit Tohiás és Feyraiit Ji'tuos.

Az alsó kapu fölött való Toronyba:
Somogyi András Uram, Botthányi liászló Iram és

Bonnya János.

Az Köregh toronyban:

lOöreghbik Gríinnwalth Mihály Uram, iSpedl Mihály és

Khinaszt János.')

J6(i)j. Tartott közgylésben közöltetett gról" Batthyányi
szeptember 30. Xi-i^^txjf generaüsuak a Vathi táborból szeptember 29-én

kelt parancsa, melyszorint — miután Krsckujvár elveszte

következtében a török a dunántúli vidékre szándékozik

vezetni hadait — minden nemesi személynek egy —
kozrciidbelieknek pedig minden háztól egy fegyveresnek

kiállítását íölakasztás. vagy fogság büntetés alatt meg-

hagyta. Továbbá elhatározta a k()Zgyülés , hogy mind-

azok . kik a sáiiczolásbau . vagy rködésben hanyagok

lesznek, fegyvereket beszerezni elmulasztanák, vagy a

meglevket eladnák. megfenyitessenek.=^)

l(J(io. A vasvári káptalan bizonyítványt adott ki arról.

auuusztusi'T-én.jjQgy Kszcg sz. kir. város részérl, annak reudszerinti

ügyésze Lindamári Leonard ünnejiélyes óvást és ellen-

mondást nyilvánított Pammer Mihály városbíró nevében

az iránt, hogy Kszeg várának s ui-oda Imának birtokosa

gróf Széchy Péter a város területén íékv váré}»ük'tl»on

bormérést gyakoroltat, melyhez pedig joga nincs s rzen

joggal eldei sem éltek.-')

I(iö4. A kanizsai táborba a város részérl a gyalogság
jimjus r,-én. kiinditatott, mely liét tízedl)l. 82 fegyveres katonából

állott. Az eljárók valának : fvajda Bonuyai Jáuos

viczéjc llcra István: zászlótartó Arhon Lrincz^
viczéjti .laiikó István: dolios Samarjay Mihály:

sen^ghajtó Clicnle (lergely.')

1H()4. StaulVenlicrg -láiios a liirodalmi tartalék seregnek

""P'*'"'''" ''•• parancsnoka HrodcrsdorllMil liidositotia a kszegieket,

'") Viinisi jejívzükdiiyv.

-I r. ...

^) Városi titl«.s Icv.'ltur. (>. <-s. tol. s/..

*) Vámsi levt'Uár irományok gyiijtonu'iiyo.



hogy 500 sebesültet és beteget fog Kszegre szállitani.

kiknek ellátását és élelmezését meghagyta.^)

1666. I. Lipót király gróf Széchy Pétert , mint Kszeg
február 18-án.

y{^^^.^^ f. uroclaliRa birtokosát, azon kérelmétl — miszerint

a közte és a város közt bizonyos urljéri szolgálmáuyak

és bérfizetések, hegyvám, tized, a város határában fekv

majorsági birtok s ház iránt folyamatban lev peres ügy
rendkívüli iiton egy küldöttség által intéztessék el —
elmozdította. ^)

1668. I. Lipót király latin fordításban kiadta I!. ^látyás

január 4-éii. kin'ilynak május 31-én l6l6-ban kelt Széchy Tamás

részére kibocsátott záloglevelét , jnely szerint Kszeg
vái'át és urodalmát ennek birtokába bocsátja, kivévén

Payerndorf és Neudorf falukat , melyek roraui báró

Harrach Károlynak adattak zálogba. Ezen okmányból

értesülünk, hogy Széchy Tamás 20 német zsoldost

tartozott a várba fogadni , kik a városnak azon kapuját

tartoztak rizni, mely a várhoz legközelebb esett (föls>

vagy austriai kapu).^)

1670. Sclimerling Jordán alsó-austriai kamarai registrator

áprii 18-áu. hiteles másolatban kiadta Kszeg vár- és urodalmához

tartozó birtokok urbáriumát, mely lo69-ben osztrákhoni

kiküldöttek által Íratott össze. Megemlitettik ezen ur-

bérben az „0-Vár".^)

A szent Jakab vagy német templomnak vissza-

foglalása 1671-]3en.

Mig a Vesselényi-féle összeesküvés vezeti tul a hazán az

önkény boszuló bárdja alatt véreztek, a többi részesek pedig a

bécsi, németujhelyi, pozsonyi börtönökben siuldve ellenséges birák

Ítéletétl várták aggasztó sorsuk kimenetelét, addig i. Lipót, mi-

után a fenyeget mozgalmat és minden szabadabb lüktetés rugóit

rémeszközeivel elnyomta, a nemzet alélt állapotát fölhasználván fo-

kozott buzgalommal, szívós erélylyel folytatta az alkotmány elrom-

bolására, a vallás szabadság megseminisitésére czélzó önkényes

intézkedéseit.

^) Városi levéltár levelek gyjteménye.

^) Városi titkos levéltár, 6. cs. 103. sz.

3) U. 0., 6. es. 104. sz.

*) U. 0., 6. es. 110. sz.



- ft9 -

A szoroufiatások, iildíiztotések hos.szu sorát Lobkuwit/ niiui.stor

liíizáiik íels ró.sziMbcri nyitotta nietr. Miután Kassa. Eperjes. Sáros-

patak a vakbuzfialoni els rolianiait átszenvedték. Sopron. Kszeg
a (luiiáiitiili |»rotestantisinus eme lotiizhelyei sem kerülték el bal-

sorsukat. Az líi()íJ-ben fölfedezett összeesküvés terveiben a pro-

testáns lelkészek és tanítók lévén leginkáblt beavatva, a rémuralom

ezeket szemelte ki els soriján üldöztetése áldozatául. EjiV állitólaji'

Vittnyédy István által UMi május 10-rl Betlilon .Miklóslioz intézett

levél íolytáu. mely a kszegi protestáns lelkészeket, mint a ki-

törend mozgalom liiveit. s a dunántúli részek izgatóit tüntette fel.

lf)7J január 80-án szombathelyi Nagy István és Pap Farkas vas-

vári kájitalan tagjai Kszegre küldettek, a végett : hogy Hodikius

városbirót és tanácsostársait vallomásra szorítsák és hitletétel mellett

kihallgassák az iránt: hogy kik gyalázták a királyt? kik esküdtek

ellene össze? kik leveleztek a törökkel? kik valának a zrzavar

okozói? s most is kik izgatják az országbelieket? továbbá, liogy

Vittnyédy István mikor levelezett Vesselényi nádorral? hol. min
.segélylyel és körülményekkel?

A vallatás eredménye fképen Fekete istván kszegi magyar

prédikátort és superiiiteiidenst. nemkülönben Széchy György grófot

kszeg vára urát sujtolta. Az elbbi menekülés, ez utóbbi pedig

nagy pénzbírság árán szabadult meg a kárhozattól. M
Ezen vizsgálat alkalmával értesült a kizárólag protestánsokból

álló városi bel- és kültanács : hogy a sz. Jakab egyházat, melyben

a német lutheránus ág gyakorolta isteni tiszteletét, a katholíkusok

számára a kormány visszafoglalni szándékozik. A megdöbbent

hír hallatára a községbelíek. hogy a czélba vett terv foganasitását

akadályozzák Simon Jánost ..a lutheranus(»k legokosabb lejét"

és Feyeraliendt Jánost ..a legbuzgóbb lutheránust" t'"'i'^

akkor ket jclleiii/.ék ) némely ajándékok kíséretében egy emlék-

irrattal. melyet Fodor .\ndrás szerkesztett. Lipót királyiioz menesz-

tették, melyben a léntálló hazai törvi'-nyek szentségére, a vallás-

szabadsá"!' hosszas üvakorlatára tört(''iit lii\iitkozással esedeztek:

'l S/('(']iy (iyíii-fiv ii Ifüldiilii .jav;ii\li(')l öli-t iilrtü n'sz oíry iianiintlát :i

Ivirálvi iijüi\ (•szilek átciij;ciltr. tnvalilr.i Ifj.OOO Irt. icIizoti-siTe s rsaliulj;ni:il< a

Ivirályi iifryt'szti kövctfloinlö 10.000 íVtliól a ri'á cs liatotlirsziick clciifitilcsiTi'

kött'lf'Zti' iiiapát. Kzcii ltw"2-lpi'ii aiig. l-éii létrejött ofiycsscfr kötclmiiin'k Szreliy

(iyör^'y azoiiliaii iiciii tcvcii olofict. a kir. ügyész i'iiin'k köszojii iirotialtniiliol

illet osztályrészét lefojrlaita. ejlili Széchenyi (iyiirfryiiek utlili gróf l>rask(>vits

Miklósnak zálofrlia ailta, kitl ezen javakat grt Széeliy iVtor a kir. ügyész

Iteleegyezésével niagáiioz váltotta. A Széeliveknek. fképen Téternok a Imrniérés

és vániszodés miatt sok viszálya volt a várossal, niig nem pcnitján a kériléses

jogi viszonyok kiogycnliltt'ttek.
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hogy a koyzGgi prdtestaiisokra inéreudö csapást eszkíizlésbe voudí

ne eogeclje. A küldöttek a snproiii hitsorsusaik tanácsára Kottáit,

iigy a flierczegeket Bécsben fölkeresték, s az emlékiratot az aján-

dékok átadásával Lobkowitz és Moutecucnlinak elterjesztették.

Kzek a város által küldött bort és gyüniölcsíit szívesen fogadták, a

várost atyai indiilatjokról és pártfogoló közbenjárulásukról biz-

tosították ugyan, de végre mégis azt nyilatkoztatták ki: „hogy
mivel ez res Hungarica, abba magokat nem márthatják."

Minthogy ekkor Pálfy Tamás kanczellár Bécstl távol volt, Lob-

kowitz herczeg a küldötteket Orbán István titoknokhoz utasította,

ki minden tartózkodás nélkül közölte : hogy a német vagy öreg

templomnak visszafoglalása végett a királyi parancs már kiadatott.

Innét Dvornikovits Miklós kanczelláriai irrattárnokhoz mentek, ez

azonban a kérdéses parancsról mit sem tudott, állítván, hogy a

kanczellár a rendeleteket maga fogalmazza, s miután a királylyal

aláíratta, csak azután pecsételteti meg. mirl egyébiránt nekie

gyakran tudomása sincsen, tanácsolta azonban a templomnak békes-

utoni átadását, mert különben német katonaságot küldenek a városra,

kik nem csuk feles költséget, hanem egyéb károkat is fognak

okozni a városnak, megjegyezte egyszersmind azt is, hogy a gyri

püspök (íSzéchenyi (iyörgj) azon esetben ha ezen ügy kívánsága

szerint és minden ellenzés nélkül fog elintéztetni, valamely nemes

czélra egy 60,000 írtra terjed alapítványt szándékozik a kszegiek-

nek adományozni.

Ezután Lobkowitz herczeghez tértek vissza, ki ekként nyilat-

kozott : „Ego sum vester páter, de a magyar kanczellár

dolgába és a magyarországi dolgokba magát nem márt-

hat t*}' a" továbbá hogy: „a császár mit sem tud ez ügyrl,
csak a Cancellarius Pálfy Tamás az oka ennek és Magyar
Országhra se mertek volna az Némethek menny, ha eö

nem lett volna, nitimur ín vetitum cupimusque negata a

Papok okay mindezeknek az dolgoknak és ök a Herczeghek
nem segíthetik ezen dolgot, mivel res Hungarica.

Három nap múlva, ápril 13-án, Simon János — ki a kauczellárt

bevárandó Bécsben maradt — szinte hazaérkezett, s a kanczellár-

nak azon válaszáról értesítette a községet: „hogy csak átkeli

adni a templomot a katholíkusok számára, minek megh
lenni, jobb volna cselekednék megh örömest.''

Hason értelemben nyilatkoztak a berezegek és Széchy is:

„ex necessitate faciatis virtutem ín hoc rerum statu, legyen

helye a katholíkusok satisfactiójának, egy általyában csak
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iii('<ili kdl liiiiiii. iHMi (ilistaiitiliiis Icyibus Rcfiiii. Civitatis .

ha németek júiiiick reátok iiicjili válik, iiiiüt lesz akkor az

Orszáyli törvényével való ar^mnentatio. azért e.suk lieába

Cáradviiii jolili haza menni ke<:' vei meteknek. mert (;sak el-

f ,i;hnak jön n i az l'rak eg\-á Jtalá han.

K lever kíizléssel kai)Csolatbau i'ölolvastatott J^ipót királynak

a gyri püsijökhez. ugy.szinte ennek a templom elíglalá.sa érdemé-

hen a városhoz intézett levele, meghallgatása ntán a városhiró

Hodikius (iyörgy íigyelmeztette a községet, hogy a kaoczellár és

gyri püspök eljövetelekor „höcsiilettel. tiszteséggel, és reve-

renter viselye kiki magát ne nyelveskedgyenek. hadgyák a

Tanácsra az dolgot." Simon János ezután eladta, hogy a

so))roni, és pozsonji urak is uno voto azt javaslották. hogy ..semmi

oj)ositiot ne tegyen az A'áros az Istenért, mert ha az nagy
l'raktói az nagy várakat elvehette eö Fölséghe, itt is na-

gyobbat, és többet cselekedhetik, hanem noha nem benc-

vole de szép szóval, és minden szép argumentumokkal
meghbeszélvén. engedelymesseu viselye az A'áros maghát.

és semmi resinstentiókat ne cselekedgyék az Város az

több. és nagyobb gonosznak eltávoztatására. Soproni
l'raimék is mondották ha szüntén az Szent Mihályt (egy-

ház) el akarják is eö kegy Imetek ti venny. csak oda en-

gedik: állegálván minden Legális ratiokat és dolgokat
emittálván az Irak eltt, quibus peraetis In. és Világli

eltt mentesek legyenek, eök ellene nem tehetnek eö

Fölséghének. Azért akarattya. és az Város kedve ellen,

ha oda kíill adiiy s (elveszik eö Ngliok. mi másoknak ne

látiissunk gonosz példát adny, mert ha opponállyuk ma-

ghuiikat az egész szabad Városokat elvesztjük magunk
példa adásával."

A kszegiek aggodalma csakugyan igazidást nyert, mert a

mint az elzmények után v.irliató volt Széchenyi (íyörgy érsek és

gyri püs)t(")k rövid napok mul\a Kszegre érkezett, és a várba

szállott meg. Midn a \;irosi község az érseknél ápril iM-éu tisz-

t(dgett ez kinyilatkoztatta, hogy a király szenu'dyét képvi.seli. és

enm'k nevélien t'elszi'ililja a \:iros!. ha \ aljon átakarja-e adni a

ii('-mel tempbuiKit \agv sem? ..Miut:in az itt va ló Cat holikusok-

nak ez ideigh exíMcit iumjok nem volt. eö F(>lséghe leje

haytogatásá val értette, azé-rt servato juris patronatus

a ut lioii tale penes civilate. kit eti Fölséghe ni'in kivan v[-

vennvi. az mint m;isutt is Sojirnn lian. nieghhal\;'tn kiv;inja
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eÖ Fölséglic hogy ;iz Régi Németh Teiniiloiuot az ki még
tempore Sziilimannys raegh volt, uzon kívül Scholat és

Parocliiiit kivan a Váróstul azért eö representálván az eö
FöLsége személyét ha akarja az Város aclny, nem e?
Egyébbiránt ha eö elmegy, és rejtortálya eö Fölséghének,
nz után mi lesz, mit és kit küld eö Fölséghe tovább ide.

azt nem tudgya. hozván eö Ngha magával Papot is, és

Plebauust lássa az Város emebben amabban, — való Paf
kérésekkel ne ágrávállyák, mert nem inter partes pro-

[)ortionatas van az dologh, hanem IJruukal eö Fölséghével
azért mind a mostani, mind az azután leend pápisták
számára adják oda az nagy temi»lomot eum aceessoriis."

Közölte egyúttal az érsek, hogy Forgách a város emlékiratát a

legközelebbi télen a királynak átküldötte, mit a mini.stertanácsba

elolvastatott, de maga a király is elolvasott és tárgyaltatott; kü-

lönösen esudálkozott a király azon, hogy országának egyik városá-

ban a katholikusoknak ez ideig nem volt vallás gyakorlata, st
álnokul és mesterségesen távolították el innét a katholikusokat.

Ezenkívül a kszegieknek sok más kicsapongásairól is értesült a

kiriíly a többek között, hogy az itten való Prédikátorok nyilvánosan

kiáltották ki: hogy mennyi pápistát tettek lutheránussá s. a. t., és

ezen kiesapongások miatt csak azért nem teljesített a király vizs-

gálatot, mert ezeket egyes emberek követték el, és a város iránt

szánalommal viseltetett. Ismétlleg tehát az érsek felszólította a

városi küldötteket a német templom átadására.

A mint a közgylés az érsek kívánságát megértette, hosszabb

tárgyalás után azon határozatban állapodott meg, hogy miután az

érseknek „pöcsétes-' utasítása nincsen a királytól, a város pedig

örök idktl fogva az ország törvényeit hségesen megtartotta és

felsége áltat esküvel szentesitett szabadságaihoz álhatatosan ragasz-

kodik, azért az érsek követelésének helyt nem adhat, hanem továbbá

is a fejedelem nuigas kegyelmébe helyezvén ügyének igazságát,

jogainak sérthetetlen fentartásáért fog esedezni. Ámbár a koronás

királyt ismerik el törvényes uroknak. mégis fölkérik az érseket,

hogy az ország törvényeit szemeltt tartván, engedjen annyi idt,

hogy a város folyamodványát ez ügyijén alkotmányos királyának

fölterjeszthesse.

A kíizgyülés ezen diplomatikus határozatára az érsek röviden

azt válaszolta: „vagy fehért, vagy feketét mondjon a város,

in suspenso a dolgot nem hagygya, vei affirmativa, vei

negativa legyen, nem gyermek ember , söt az ki öt
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küldötto kif.soda? considerandiim, nu!g- liolnapiiíli elvárja

a rosoliitiót, lássa a város micsoda I (íszcii utol jára Ix'IÍí-."

A k(">zs(*g-.azonl)aii hozott határozatához makacsul ragaszkodott

s mindaddig mig folyamodását a királyhoz be iiem nyújtotta, hánni-

ncmii v(''<il<'gos iiitczkcdcsltr! hoesátkozni vonakodott.

MiiitáM a k(')Zs(''g vonakodó ellonszcgidése miatt az ('rsck lei-

adatát ijí'kes uKni elintrzhctönek nem reményiette, ápril :íO-án

Kszeget elhagyta.

E szerint a német templomnak visszafoglalása ezúttal uiiyaii

el lön halasztva, de niiul elre látható volt he nem sziiuletvc

Sejdítették is kszegiek, hogy a felfüggesztett i'v^y foganasilására a

kormány legrövidehh id alatt szigorú eszközöket fog alkalmazni

miért is Simon Jánost és Feyerabendt .Jánost egy okmányok ala{)jáu

szerkesztett kimerít emlékirattiil P)écslie inditották és utasították,

hogy ott azon férfiakat, kik a város iránt rokonszenvvel viseltetnek.

s a német kormányra l)ef(dyással liirnak ügyök pártiogolására fíd-

kérjék és mind azt elkrivessi-k. mi a fenyeget veszély eltávolítására

szolgálhat.

Mig a városi küldöttek meghizatásukhoz képest Hécshcii idz-

tek, azalatt itthon a jtrotestaus község aggályteljes várakozással

tekintett a bekövetkezend események elébe. De a remény, félelem

és izgalom közt hányatott népet a legközelebbi napok fájdalmasan

rázták ftd kétséges helyzetébl.

.Miután Széchenyi érsek a várost megelzleg jövetelérl érie-

sitette, május J2-én esti hét órakor, tekintélyes királyi küldöttség

kíséretében Kszegre érkezett. A küldöttség tagjai ezek valának:

l'álfy Tamás kanczellár. nyitrai püspötk.

Széchenyi <íyörgy kalocsai érsek, gyri píisp<ik.

(í róf Szt'eliy Péter, vasmegye fispánja.

Kalusy András, vasmegye alispánja.

Kátky ííyörgy, sopronmegye alispiliija.

(Iziráky Moises.

A'asdinyei, Nádítsdy |Misp(ik egykori kapiliinya.

Pásztor y. Sopronvármegye jegyzje.

Horváth -líinos (szentiiyörgyi). vasmciiye sz(dgal»irája.

Niczky (láspár.

Perni'szy István, iigy töibli iii;is megyei sztdüabirákkal

es tál)laliirákkal.

Nagy Imri'. szent piilos szei-zeUiek lagja.

Fissingor dános, .lezus remidnek tagja.

Koviits y].. szent Ferenc/ szerzetnek tanja.
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Zichy György, diúkovári és juáki apát.

Nagy Mihály, ayitrai kanonok: több plébánossal és

segédlelkészszel.

A bevonuló küldöttséget az összes tanács a város kapujánál

ünnepélyesen fogadta, s rövid üdvözlet után elbúcsúzván, kevés idö

múlva a városbirájának a királyi parancsot Nagy Mihály nyitrai

kanonok kézbesítette, oly meghagyással, hogy arra a következ

napon összehívandó közgylés határozottan válaszoljon.

Ez alatt Simon és Feyerabendt bécsi küldetésükbl vissza-

tértek, s másnap, május 13-án jelentették, hogy a királynál, ugy

a herczegeknél mindent elkövettek a végett, hogy a német templom

továl)bra is a protestánsok birtokában maradhasson, s ámbár a

király ajánlotta : hogy az. államtanácsban a város folyamod-

ványát tárgyaltatni fog;ja. mégis Pálfy kanezellár azt el nem ter-

jesztette, st midn eljárásuk sikertelenségét Lobkowitz berezegnek

és más ui'aknak elpanaszolták, mindenki a kanezellárt okozta, hogy

ez ügy akadályokba ütközött, st Lobkowitz herczeg azt mondta

:

„etiam si centies ven érit is frustra est" továbbá, hogy Pálfy

kanezellár az érsek mellé azért adatott a királyi bizottsághoz, hogy

a német templom elfoglalása annál biztosabban megtörténhessék.

Ezek hallatára a közgylés reményét s bizalmát a királyi kegyelembe

helyezvén ismét csak azt határozta : hogy a templomot önkéntesen

át nem adja, de ha mégis a város kedve és akarata ellenére er-

szakkal elvennék, ellent nent fog állani. Egyébiránt hajlandónak

nyilatkozott a helybeli kevés katholikusok számára templom építésére

alkalmas helyet kijelölni, külíinösen hangsúlyozván azon körülményt,

hogy a német templom mindenkor a többségben lév hitfelekezet

birtokában volt, mint azt jelenleg is a többségben lév lutheránusok

bírják, kik a templom kiigazítására, orgona beszerzésére és kar

csináltatására tetemes költségeket fordítottak : azonkívül a templomot

117 évvel ezeltt nem erszakkal vették el a katholikusoktól hanem

papjaik önként távoztak el, s csak miután ez pusztán hagyatott,

lioztak be a városba lutheranos lelkipásztort.

Mig ily okok, hason érvek fölemlitésével folyt le az ügynek

tárgyalása, addig a kir. bizottság tagjai Pálfy kanezellár szállásán,

özv. Svetics Andrásné házában (városház-tér Ijelváros 54. sz. alatti

liáz) a német templom mikénti ))irtokba vétele iránt tanakodtak.

A kir. bizottság személyes biztonsága tekintetébl az emiitett

ház eltt 25 fegyveres katona egy tisztnek vezénylése mellett helyt

foglalt, ki oly utasítással V(dt elliitv;i. hogy magáit mindenben a

kanezellár parancsálioz alkalmazza.
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A V('(l(;sa|)íit ('lli('ly<'/,(''S(' iitiiii IVilfv kanczollár a vezthivlo

tisztet a \ái-()s tMriácsliázáha küldiUlf > a király ri(;véljf'ii a taiiú<-s-

iiak iiH'niiaraiicsdIta. lin;iT Ifnkü/.clchli inegérkozend 300 katona

el.szállásáról rögtön gondoskoilják. Kzt azunlian csak cselül hasz-

nálta., a köz.sóg olréniitéséro. Alig liogv a katonatiszt kühk'téséuek

czólját közölhette, utániul uyonilia a királyi hizottságaak k«'t tagja

is iiiogjeloiit : kik sürgették a tanácsot, hogy a királyi parancsra'

határozott Viilaszát. illotleg a nt'inet toin])l(iin átengcdi'se iránti

I)eleegyezését nyilatkoztassa ki. Kzen födszóllitásra a közgylés

Simon é's Fí'yeialteiult tanácsost, L'jváiy András jegyzt töhh más

községhciiekkel a kiiályi Itizottsághoz küldtltte azon kérelemmel,

hogy a templom ellnglahisát halászszák cl addig, migneni eziránt

a város folyamodványát a kiiál}uak ;iriiyujtluitja s erre választ

nyerhet. .Midn a városi küldöttek a királyi hizottságot a város

kivánahnáról é-rtesitotték. Széchényi érsek kemény kiíejezésekkel

válaszolt, az engedetlenség, a hüségtelenség szemrehányásaival

intette ket. hogy a király iránt alattvalói hódolattal és tartozó

hséggel viseltessenek. Ámbár mindenféle érveket fölhozott a

városi küldöttség, csakhogy a királyi bizottságot feladatának kivite-

létl ehduluissa. mindazonáltal ez határozottan a templom átadását

kívánta, momlván : hogy „Eperjes. Líicse és Bártfa v;irosok

ersebbek. nagyobbak, okosabbak lévén, megh nem merték

tagadny. az eö Fítlséghétl kívánt Tem plonuíkat . haueui

nieghadták s noha ott is némelyek nyakaskodtak. de nagy

hadat szállitván reájok eö Fíilséghe, ngymint Líicsére. az

kik elsben opponáltiik volt magokat, st a Hártl'aiak nagy

Summa aranyat, és Kupákat adván eö Fö Is ég he Vitézi

eljá n')ina k . viiy kevessen nem mentek ugyan reáiuk. de

azután csak hamar i'ajtok. |)(''iizek is eheszvén. Templo-
mokat is elvotté'k. és azon \';'iros Miráji'it. és Notarius;it

\ aslia \('r\i''U l'osonbaii tt">rvényre hoztiík stlt.

llasoii V(Uuitkozások é-s fenyegetdzések ut;in IMIl'y kanczelhir

a birót. ugy az egész kíizséget lázadóknak nevezte, s mint a királyi

parancsnak konok nu'gvetit a i)ozs(myi törvényszékre idéztetni és

ket bebrirtíiníiztetni igt-rle. addig pedig mig folottídv Ítélet h(»zatnék

a bclviirosiia 100(1. a kiilv;iroslia sziute annyi nenu't katona beszál-

liísohisiit Indyezte kíliltiisba : feiiyegetdzé-seít llytatva nioiídéi :

..hasztalan minden kívií nsiigt ok a halasztiis iriint. ezt már
ki'-rté'tek c-s ni'Ui kapt;itok meg. mi azé-rt küldettünk ide

et"> Fölség heléil . li(»gy titeket jt'i módjiival. de komolyan
megin t sü n k a u ('niel leuiploui ;'ilad;isa vételt, neoko/./atok



- 96 -

tehát iij és haszontalan költségeket, a város úgyis sze-

gény, és gondoljátok megh, mennyi káros következmé-
nyeket fog szülni második ellenállástolc , engedelmes-
kedjetek tehát, hozzátok ide a tem])lom kulcsait, ide

többet senkit se ktildjetek. hanem a választ a bii'ó és

tanácsosok hozzák meg."

A kanczellár ezen parancsát a közgylés njabb tárgyalás alá

vette, do_ mintán a tanácskozás hosszabb idre nyúlt ki. a királyi

bizottság türelmét vesztette, s küldöttje által a vitatkozás azonnali

befejezését és a véglegesen hozandó határozat közlését kivánta.

Erre a- városbíró és tanácsos társai újra a királyi bizottsághoz

indultak , s ott az egyetlen Isten szerelmére hivatkozva azon ese-

deztek . hogy csak a mai napon engedjenek halasztást azon okból,

hogy a király szine eleibe járulhassanak, s tle kegyelmes szán-

dékát megtudhassák. Ígérvén, hogy mit felsége parancsolni fog.

azt önként teljesitik.

Ekkor a királyi bizottság az elbbinél sokkal keményebb

kifakadásokkal íbgadta a városbirót és társait, különösen a föl-

ingerült kanczellár ezen szavakra fakadt: „Már látom min
nyakasok és engedetlenek vagytok, nem mindnyájan,

tudjuk mi jól kik azok a kevesek közületek, talán te

Simon János és te Uyváry András, ti ketten vagytok

ennek a nagy engedetlenségnek okai. de bizony meg-

bánjátok, elhidgyétek, a kikkel mit fogunk tenni, nem
sokára megmutat tyúk. Menjetek tehát visz a, s ha a leg-

roszabl)at nem akarjátok, tehát jobb válaszai térjetek

V i s s z a
.

"

Alig hogy a városi küldöttek küldik körébe visszatértek, s a

kanczellár szavait a községgel közölhették, már is Falusy Miklós.

Ráthky György alispányok , Perneszy István szolgabíró a tanács-

liázba megjelentek és kinyilatkoztatták, hogy azon esetben, ha a

tanács a templom kulcsait ki nem szolgáltatja, s ennek folytán a

városba szállásolandó német katonaság miatt egyik vagy másik

vármegye károkat szenvedne, akkor a várostól fognak kárpótlást

követelni, vegye teliát ezen körülményt a község tekintetbe és

adjon liatái'ozott választ, mert a királyi bizottság már megunta a

váíosnak késedelmezését és hosszú balogatását. Egyébiránt is

nagy megvetésnek veszik az urak, hogy a város a királyi bizott-

ságot, mely a király személyét képviseli, ily kevéssé tiszteli, azért:

..caute bánjék a város eö Nagyságokhal, mert bizony meg-

bánya jövben, ti se vattok káral)bak Zrinyi s Nádasdynál:
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az Udvarnál is in Coiisilio ezon város (lolí^a olhnzatatván

iiz (!niisiliiiin csaknem Kebíílliut ina«^\ arázott ezen vái'os-

ra. iiiidöii ott iiistálódtak e\ oo . liojiy az Catholikusokat

iiciii akarnák ktiztük szenvedny."

I)(; a közsí'g iKMu tágított. Az ismételt fenyooetósokre. végre

aliliaii iilla))od(ttt meg, hogy azon esetijén, lia a királyi bizottság a

kallidlikiis fciiijtlom számára kijelelend hellyel nem elégednék

meg. akkor még egyszer ..fejeukint seregestül-' fölmennek

Béf'sbe a királyhoz esedezni, hogy a német temidom ltirt(»káltan

niai'adliassanak. Hu pedig ez sem vezetne ^ikerre. s a király ket

kéndmüklnl elniozditaná. akkor a trnijilnm kulcsait magának a

királynak kézbesítik.

A város ezen határozatára a kanczellár kereken kijelentette,

hogy a király eleibe bocsáttatni nem fognak: „talán nem hisz-

tek nekünk'' íolytatá ,.illy levél mellett, az mely mellett ti

hozzátok küldöttem eö Fölséghétül olly Levél, hogy eö

Fölséghe. az Nagy Spanyol királynak sem Írhatna többet,

de lássátok, mit nyertek magatoknak, kívánván tovább is

a (Joiníssío általam Cathegorica resolutiot."

Ezen szavak után egy fels Magyarországból érkezett levelet

olvasott föl. mely azt tartalmazta: hogy a lcseiek sem akarták

templomjukat az ott müködö királyi bizottságnak átadni, mégis a

bíró és tanács kényszerittettek a templom fiilnyitására. s hivatalos

átadására. ..Tehát elvárja, és követeli" monda a kanczellár

,.az eö Feíilséghe nevével, az itt való város l^iraja és

tanacsatol: hogy Lcse példáját kíiveti lévén Köszegh

Városa lU'c.s kajni eltt, miben keinénke(l ik. jol megh
lássa."

A hallottakat Simon .Iáuos. Feyerabendt .lános. Somogyi

András, l'jváry András, Kádos ,l;ínos (kálvinista) a tanácsházl>a

visszatérvén a községgel közölték. A tanácskozási teremluMi. ud-

varon és iitczán nagy számban összegyülekezett nép. a bel- és

kültanács az indulatok hevétl fölizgatva zajos lárma, keser ki-

fakadások és zokogások között kijcdentették : hogy a templomot

önakarattal semmi esetre át nem adandják. s azt felnyittatní nem

(Migedik.

A fokról fokra növekv ingerültség láttára, s a már már ki-

törend mozgalom elhárítására a királyi Idzotlság szükségesnek

vélte anói tanácskitzni : hogy ily fenyeget körülmények között

feladatának legbiztosabb nieg(»ldása érdekélieii min rendszabályokat

alkalmazzon. í'álfy kanczellár legczélszerübbnek ajánlotta: hogy a
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város elöljáróit, ugy a nép befolyásosabb izgatóit a kir. bizottság

egyenkint maga elébe hivassa, s a király nevében mindegyiket íel-

szólitsák, ha váljon akarnak-e a Felség parancsának engedelmeskedni

vagy sem? A kihallgatás végeztével pedig személyenkint elzáras-

sanak, nehogy a hozzájok intézett kérdéseket, ugy az ezekre adott

válaszokat a kihallgatottak bárkivel is közölhessék. A kanczellár

indítványát a bizottság közhelyesléssel fogadta, s eszközlése végett

azonnal Horváth János szolgabírót, Hodikus György városbiróért

elküldötte, ki a vallatás után tüstént három muskotályos rizete

mellett egyik liátnlsó szobában elzáratott. Hasonló sorsban része-

sültek a tanács s a község szerepl tagjai is.

Miután az idézettek kihallgattattak és egymásután letartóz-

tattak, az izgalmas nép vezetinek eltnését magának megmagyarázni

nem birta, és a legroszabbat sejditette, nagy kiáltozás közt a kan-

czellár szállásához rohant, s közülök többen a ház kapuja alá

tolakodtak. A kapuszinbe betódult zajongóknak közlekedését a ház

eltt felállított katonaság az utczán lévkkel ríigtön elzárta, s azokat

többé ki nem eresztette. A ház eltt összecsoportosult lármás

tömeg ennek látásakor nagy zajjal a tanácsházba — hol a templom

kulcsai riztettek — visszasietett, s ennek, kapuit beltih'l elzárta.

Ennek történtével, minthogy az id is elrehalladott, a kir. bizott-

ság egyértelmüleg a kanczellárt felkérte, hogy menne a tanács-

házhoz, s a zajongó népet az ügy komolyságához képest az ellen-

állas szomorú következményeire figyelmeztesse. Minek folytán a

kanczellár az összes kir. bizottság kíséretében (Széchenyi érsek

kivételével) katonai födözet mellett a tanácsháza felé megindult.

A mint ezt az utczán maradt tömeg észrevette, a nélkül hogy a

kir. bizottság czélba vett szándékát megfejthette volna magának,

meglepetése zöndülésbe tört ki, s rémit ordítással „fegyverre"

kiáltott. A német katonaság erre sorakozott, s tüzelésre készen

várta a parancsot. E pillanatban minden jel arra mutatott, hogy a

tömeget többé féken tartani nem lehet, és a fenyeget vihart véres

összeütközés követi. Nehogy azonban a forrongás kanócza emészt

lángokat gyulaszon, a szenvedélyek féktelensége, a nép meggon-

dolatlansága gyászos jeleneteket idézzen el, a sajnosb következ-

mények eltávolítása végett, a kanczellár a tanácsház eltti téren

békéhet és megnyugtató hangokat intézett a tömeghez és ki-

nyilatkoztatá: hogy nem ellenséges szándékból, hanem a királyi

parancs megmagyarázása czéljából jelenik meg közöttük, meg-

jegyezvén azonban, hogy a nép viselete valóságos lázadás a király

irányában, kinek személyét a jelen parancs által képviseli. De e
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szavak iiiiiidcii eredmény nélkül hangoztak el, azért saját biztonsága

megrzésére, a növeked izgalom lecsijlapitására a királyi bizottság

tanár-sósnak találta a kanczellár szállására visszatérni, hogy a fogva

tartott városi tisztviselket a többi foglyokkal együtt szabadon bo-

csássa. Ezek azonban most vonakodtak foghelyeikot elhagyni

.

különösen Hodikius György városbíró. Somogyi András. Simon

János. i^Y'yerabendt .lános még a kir. bizottság kérelmére sem

hajnitak. st ellenkezleg erélyesen tiltakoztak, ily törvénytelen

(djárás ellen, mondván: ,.mi ártatlanul vagyunk rabok esnem
is megyünk ki. lássák az Urak, mit cselekedtek velünk."

Kkí'tzlie a né|) ismét zajongó lánnii kr)zt a kanczellár lakásához

vonult, s a mindegyre emelked ingerültség, az egymást lelkesít

sz(;nvedélyek kidcsönösen fokozták az elkeseredést, mely határailtól

szabadulandó kicsapongásokban keresett kifejezést.

Pálfy kanczellár és Széchenyi érsek a zenebonára annyira

megdöbbentek, hogy meglepetésökben fenhangon kiáltották: „jöj-

jetek ky, jöjjetek ky. Biro és Tanács, tagadgyuk nem vattok

rabok." de a foglyok nem nu)zdultak. Minek láttára a kanczellár

és Falussy alisitán. l'yváry jegyzt többi fog(dy társai kíizöl kivonták

és karonfogva az els szobába vezették, hol a l)ízottság tagjai, kü-

lönösen Széchy Pétei'. kíinyörgések által sürgették t, hogy menjen

le az utczára. csillapítsa le a népet és vezesse vissza a tanács-

házhoz, s közölje vele : miszerint a kir. bizottság egyedül azon

czélból jött le az utczára. hogy ebédre menjen a várba. Mit l'yváry

mégis tett. Megjelenésére és erélyes közbenjárulására a forrongó

tíimeg egy ideig határozatlanul habozott, míg nem végre a jegyz

kérlel s megnyugtató elterjesztése folytán lecsillapodott.

Tartva az ellcuszogülés következményeitl. Tyváry néhány

higgadtabb érzelm léiliakkal délutáni négy óra tájltan a királyi

bizottságot, mely ekkor uuir a várba Szé(diy grófhoz tért eliédre.

fölkereste; hol a nép magaviseletét mentegette, és rimánkodva

liocsánatért. kíméletért esedezett. Beható könyörgéseire a már mái'

utazni késziil bízottság. az ügy kedvez fordidatának reményében

Hiiísnap|-a liMllasztotta eliucnctcli't.

Mikor ry\áry jegyz a várból visszaérkezett akk(U' már a

fogva volt llddikíus v;ii-usbíró. Somogyi. Fcyerabendt, Balogh .Már-

ton. Szcrcncscy (lyorgy. (Ircmbolt .Mihály liels tanácsbelik. Simon

.lános, llosztóthy Milnily. Csirip András. lv;idos .lános. Kacsor

István, Krds .lán(»s, (iazdagh (iyörgy. Bosky Mihiily. K(»ppay

(íyörgy. l'amMicr Márton. Sana (íyörgy. Lakatjártó .Mihály leg-

elkelbli kídlallii(•.•^lM'li(•k s a iii'p lieí»dyásos vezftöi a tanáesliáznál
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az izgatott tömeg lecsendesitésére hatoltak. A mi részben .sikerült

ngjan, de azzal az aggodalmak nem valának eloszlatva. A kételked

nép ekkor Paramer Jánost és Mihályt kei-este föl, tlük tanár-sut

kérend, hogy a nehéz helyzetben mily ntat válaszszanak. A kér-

dezettek a templom kulcsainak kiszolgáltatását javallottak.

Alkonyat felé a királyi bizottság a tanácsot kemény fenyegeté-

sekkel ismétlleg és utoljára felszólította : hogy személy és vagyon-

biztonságukat tartván szem eltt, a város javát ne koczkáztassa,

hanem a királyi parancsnak hódoljon meg, miutáa a kanczellárnak

a királytól oly meghatalmazása van, mely szerint szükség esetében

a muraközi hadat, s a szomszéd várak német rségeit a városba

rendelheti, s az ellenszegül mindkét rendbeli tanácsot a pozsonyi

bizottmány elé idézheti.

Egész éjjen át kihúzódó tanácskozmány után végre a község

a kényszerségnek meghajolt és sirás, zokogás között kétségbe-

esett csüggedéssel elhatározta : hogy a város biztonsága tekintetébl,

nehogy a templommal együtt többi szabadságaitól és jogaitól meg-

fosztassék, a templom kulcsait átadja: „Láttál volna itt" mondja

kutforrásunk „nem kevés siró, és könyhullató Yárosy, és kül-

földi sok számtalan Envangelicust utriusque sexus pios

homines kicsinyeket, és mind nagyokat, gyermekeket, és

asszonyokat egyenl keserséggel, kin, kü lett volna is.

szived esett volna, és igy Lcsei módon az mind akkor

mondották ad signum obedientiae, et tollenda suspicione

rebellionis a királyi parancsnak engedelmeskedtek."

A városbíró és tanácsos társai következ napon, május 14-én

reggeli 11 órakor, a templom kulcsait az érseknek átadták; ellen-

szegülésük elnézéseért esedezve megígérték : hogy mindazon tár-

gyakat, melyek a német templom tartozékát képezik, hségesen,

minden hiány nélkül kézbesitendik.

A viszonyok ezen kedvez fordulatában a királyi bizottság

késedelem nélkül a német templom tettleges átvételére indult.

Midn ez az összes tanács vezetése mellett, a pápista lakosság,

szerzetesek, jezsuiták kíséretében a templomhoz érkezett, Pálfy

kanczellár a bírónak megparancsolta, hogy az egyház ajtait saját-

kezüleg nyissa föl és a bizottmányt vezesse be. Mit a városbíró,

a nép gylöletétl tartván, teljesíteni vonakodott, de végre mégis a

kényszerít parancsnak engedett, az ajtókat felzárta, és a királyi

bizottságot az egyházba, innét pedig a sekrestyébe bevezette.

Miután a kanczellár püspök egyházi ruhában a templomot

kívül és bolül körüljárta, és háromszor megszentelte, diszöltözetben
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püspöki holtul ('s .süveggel ,,to (leiiiu"' isleui sznlgálatot tartott:

tromljitiik liaisogúsa. duhok pergése, lfegyverek ropogásától kisérve.

Á szertartás heíejezte után a plébánia lakot — hol ekkor

Gartjier Mf'iiyhert uéinet prédikátor szállásolt — a királyi lúzottság

szinte birtokba vette, a prédikátor kiköltözésére négy napi határidt

tzött ki. A plébánia ideiglenes ellátásával Széchenyi érsek saját

káplánját Pongráez Ádám növendék papot bizta meg. kinek helyébe

két hét niulva Kusraits Péter esperest és gyri kanonokot nevezte

ki plébánosnak.

Ennyi nehézség, ennyi ellenszegülés után a királyi bizottság

szerencsésen bevégzett feladatának áldomására fSzéchy gróf várában

gazdag lakomát tartott, honnét azután zenehangok, lfegyverek és

taraczkok durrogásai közt Kszegrl elutazott.')

A leirt kiirühiiények közt folyt le a szent Jakab vagy német

templom visszafoglalásának eseménye, mely minden suh'psabb je-

lenetek nélkül a katholiknsok számára visszaszereztetett. Sokkal

nagyobb leendett a forrongás, sokkal gyászosabb következményekkel

zajlik le az indulatok vihara, ha a királyi bizottság bevoüulása

alkalmakor elrelátó óvatosságból a belváros vonóhidjait föl nem
huzattá, kapuit el nem záratta, s ez által az a belvárosnak a kül-

várossal való közlekedését meg nem szüntette volna : mert ha ezt

elmulasztja akkor a kidvárosban lév számos „szabadlegénység"

és „szolga rend", ugy nemkülönben a csökkönös földmives osztály,

a mint tervezve is volt. a fogva tartott városi elöljárók erszakos

kiszabadítására fegyveresen a belvárosba rohant volna, s kicsap(m-

gásai által az ügy kimenetét akadályoz/a és mindenesetre borúsabbá

változtatja.

A visszafoglalást követ napokban a község elhatározta : hogy

a német és magyar lutheránus gyülekezet isteni szolgálatát ezentúl

a magyar templomban vegyesen gyakorolja, de ezen intézkedés

mindjárt kezdetben sok kényelmetlenséget és zavart okozott : minél-

fogva már május 22-én a német gyülekezet számára Küllíis (iergely

házát vásárolták meg. Addig [tedig mig e helyiséget a nevezett

(•zélra szükségelt átalakításokkal elláthatták, a német ajkú lutheránus

hitközség ájtatosságát a városi tanácsházban gyakorolta.

1672. Hodikius (iyörgy Kszeg városbírája Vasmegye kö-

inárcziun 20-ttn. zöusége cltt Ünnepélyes óvást tett az iránt: hogy Velem.

Czák. Doroszló. Lukácsháza. Nemes-Csó. Zsidány, Tö-

mörd, Pleigram. .Momistorf (talán Horsmonostor), Ket-

') lyvary .Vmiras jofiyz ki-ziiata utaii. Városi jcgyz-ököiiyv. V. li'VcItar

Kszegi jezsuiták évkönyve.
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liely, Rt. Rendek. Hámor és Ijékabeliek ;i várusliatárálioz

tartozó erdkben és réteken marháikat legeltetek.^)

167'á. Lipót király a kszegieknek megparancsolta, hogy a

áprii i-éu. legközelebb megtartandó tisztiijitásnál a városi hivataloklta

képesitett katholikusokat is válaszszanak l)e, miután az

utóbbi tisztújítás alkalmával ezeket egészen elinellzték,

s miért Majlath Miklós k. ügyész a várost ellenszegülés

miatt pei'be idézte. Ennek folytán a város a királyhoz

folyamodott, és mentségül hozta fel, hogy a városban lév

13 képesitett katholikus közül kettt a kültanácsba beválasz-

tottak, de ezek egyike megválasztását visszautasitotta.^j

IHl'Z. A kir. kamara bizonyítványt adott ki arról, hogy

október 2-áii. Kusraits Pótor gyri kanonok és kszegi város-plébános

egyrészrl. Somogyi András, Benk István, Feyerabeudt

János tanácsbeliek, Uyváry András városi jegyz más-

részrl eltte megjelentek, a város mint kegyúr képviseli

és a nevezett plébános között, ennek, ugy az iskola-

tanitónak javadalmai iránt a következ pontokban álla-

pittatott meg az egyezség:

A templomhoz tartozó ékszerek, melyek a város

kezeinél vannak, a plébánosnak átadandók, a templom

és iskola tatarozása, és megépítése a kegyúr kötelessége

leend. Sátoros innepeken a vidékrl bejöv hivek, mint

vendégek a városban elszállásolandók. Miután a plébános

150 frt. évi fizetést kivánt, a kiküldöttek pedig 120 frtot

ajánlottak, megegyezés létre nem jöhetett; ennélfogva a

a fizetés végleges megállapítása a városra bízatott, vala-

mint a lelkészi funetiók jutalmaziisa is. Azonkívül 17

mér búza, ugyan annyi rozs. 16 szekér fii évenkint a

plébánosnak kiszolgáltatandó, továbbá haszuálandja az

Interlait (Hinterlaiten) és kert nev szlket, két darab

rétet, 14 hold szántóföldet. Az iskola tanító fizetése

pedig 30 írtban, 8 mér gabnában és a szükséges tüzel-

fában állapitatott meg.^)

A magyar templom elfoglalása 1673. november 5-én.

A szent Jakab , vagy német templom vissza foglalásának

cselekvénye csak bevezetését képezte a kszegi protestánsok ellen

') V. titkos levéltár 6. csomag. 111. sz.

^) V. jegyzkönyv.

3) V. titkos levéltár 6. cs. 113. sz.
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(•/('Iha \rtl cljárjiMiiik. iin'lv ;i Uilíiiilxiy.ö liitlrlckc/t-tck kt»/t Ini.ss/ii

idre kihiitó cijjiesztelluítloü fi-vül(ilk(»(l(''.s(;k . ó.s keser viszályok

csiráját szórtii cl.

Miutiiii a kszegi iii'iiiL't ágostai gyülekezet teiiiploniát, lelkészi

lakát, iskdláji'it és ahipitványuit egynulsutáii mind elvesztette ; két

év imiha ii magyar liitkir/si-g szinte német ajkú testvércinek

sorsál tan osztozott.

- Ugyanis 1073-ik évi november els napjaiban számos német

katonaság a városba berolumt s a Ijelvárost elfoglalta. November

4-én pedig Pálfy Tanuis kanczellár. nyitrai püspök és Széclionyi

(iyíirgy kalocsai érsek váratlanul szinte Kszegre érkeztek. A két

ljiap bevonulása alatt a német katonaság a város ka])uit és bás-

tyáit elfoglalta, a bel- és külváros kö/.t a közlekedést elzárta,

egyedül a katliolikus lakosoknak engedvén szabad ki- és bejárást.

Ennek liiiN're a tanács tüstént összegylt, és keljelébl )Somogyi

Andrást. .Simon Jánost, líenk Istvánt és Feyeraljendt dánost a

megérkezett egyluiz nagyokhoz küldötte a végett : bogy ezeket

váratlan és feltn idejövetelüknek oka s a német katonaság

remleltetésének czélja fell megkérdezzék. Pálfy kanczellár a

küldöttség tudakozixlására azt válaszolta: hogy „ utas ember
lévén, a dologrul semmit sem tud;" az érsek pedig a/l

meiidá : .hogy nem tudja, hogy ez miért lenne, holnap

azonban majd meglátja."

.Másnap november 5-én a k(''t fpap az egész tanácsot maga

elé rendelte. A tanács azonban czélszerljbnek találta küldöttség

által megké'rdezni. hogy mit kivannak a várostól. Széchenyi érsek

a küldrittségnek kijelentette, hogy miután több évek óta vagyon a

püspökségben, s liivatahinál fogva már régen kötelessége lett volna

a templomokat s iskolákat megvizsgálni, de ezt elmulasztotta, ezen

tisztí't t(diát most szándékozik teljesíteni és azért követeli, hogy

azokat a tanács nyissa föl. .\ mint a városi tanács az egyházi

férjiak kívánalmáról értesült, az ügyet tanácskozás alá vette és

hosszaljb tárgyalás után egy küldöttség által kinyilatkoztatta, hogy

miután a templom és iskolák a kíizség tulajdonát képezik, tehát

ennek tudta és beleegyezése n(''lkiil a/.ok fell a tanács nem ren-

<lelkezlietik . de rendelkezni nem is akar és nem is fog. azért

kivánja. hogy a lielvárosból kiziirt kíizség tagjait lujcsássák be.

\)v a ]»spökök ezen elleuM'tést csak üres kifogásnak, hallogatás

ürgyéin'k tekintetlék és ismétlleg a templom s iskolák kinyílását

sürgették. A tauiics erre ujabban l'olkérte küld(»ttei által az eg\-

liázlV'rtiakai. Imgy engedjék meg legahibli a szándékl)a vett vizsga-
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latról a községet értesiteiii. De hasztalan ! a tauáes kérelme siker

nélkül hang'zott el. Söt a tanács küldöttei Simon, Feyerabeudt és

Csirip letartóztattak s börtönbe zárattak, csupán Erds Jánost bo-

csátották vissza oly fenyeget utasítással miszerint lia a tanács a

templom kulcsait nem kézbesiti, makacs ellenszegüléseért szigorúan

leend büntetve. A visszatér Erds közlésére Hodikus György

városbíró az él Istenre háromszor esküdött, hogy a templomot

semmi szin alatt sem nyitja meg, miután eddig is elég szemre-

hányást szenvedett nem csupán a községtl, hanem fképpen az

„aszonyi néptl" a miatt, mert két évvel ezeltt a német

templomot a királyi bizottságnak fölnyitotta és ezzel az egész

várost megrontotta.
Mig ezek történtek, az alatt a német katonaság egy része a

belváros kapuinál és egyéb fpontokon helyt foglalt, másik része

pedig fegyveres fedezetül a magyar templomhoz vonuló katholi-

kusokat kisérte, s a templom körül fölállott. Ide érkezésük után

azonnal a magyar templomnak — a német templom felé tekint

magas lépcszetü ajtaját lerontották, az alsó-kapu és városkút felli

ajtónak lakatait leverték, s ekkor magokkal vonszolván a birót

harangzugás közt nagy ünnepélyeséggel a templomba bementek

és ezt birtokba vették. Ezután a prédikátor lakot, iskolákat a

község egyéb épületeivel együtt elfoglalták, a prédikátoroknak pedig

szigorúan megparancsolták, hogy két óra leforgása alatt a várost

elhagyják.^) Ekként a hatalomhoz jutott katholikusok napról-napra

töltb tért nyertek s a mint uralmokat megszilárdították, mindazon

vallási faggatásokat, szkkebl nyomatásokat. melyeket egy század

folyama alatt a protestánsok önkénye által szenvedtek, ezentúl a

hatalom mámorában, a vakbuzgalom tul csapó hevében kétszeresen

vissza torolták.

Midn a szent Jakab egyház visszafoglalása 1671-ben esz-

közöltetett , a városi plébánosul alkalmazott Kuzmits Péter maga

mellé segéd-lelkészeknek szent Ferencz szerzetbelieket vett fképpen

azon czélból, hogy a viszonyok kedvez alakultával ezen szerzet

Kszegen zárdát emelhessen. Néhány hónap lefolytával a magyar

templom elfoglalása után deczember 14-én Széehy Péter gróf

Kuzmits plébános ösztönzésére a városi tanácsnak levél által a

szent Ferencz szerzeteseknek letelepítését ajánlotta. Ezen alka-

lommal Kuzmits plébános szinte közölte, hogy a szombathelyi szent

ferencziek megkeresték az iránt, hogy mieltt más szerzetesek

^) Városi jegyzkönyv.
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jüleutkcziKíiiek (''s a váru.-^ áltiil ell'u;;ii(lhilii;iiiak . ket :ij;iiil;iii;i.

kiknek ongedolnics rs kész szolgalatjáról a városi községet biztosi-

totta. Kkkor ugv k(''söl)l)en is valahányszor a szent íerenczlielick

a városban leend letelcpediietés végett folyamodtak, a lutheránu-

sokból álló tanács mindannyiszor azon kifogással mellzte a

kérelmet . hogy ezen ügy nem a tanácsot , hanem az egész

községet illeti.')

A dolgok ezen állásában Széchenyi érsek elérkezettnek látta

az idt arra. hogy régi tervét valósítsa és Kszegen a jezsuitákat

letelepítse. Miután eziránt Lipót király beleegyezését kieszközölte

1675-ik évi január 12-én a }»lél>áiiia ellátására az els két jezsuitát

csakugyan letelepítette. Azon évi június hó 9-én pedig a városi

tanácsot értesítette : miszerint a belvárosban a jezsuiták számára

collegiumot szándékozik a templom szomszédságália éiútetui. s ennél

fogva térnyerés végett még két házat kivan megvenni, úgymint

Krankovits János házát készpénzért s Kaczor István házát, melyért

cserében azon két házat Ígérte, melyeket a magyar templom elfog-

lalása alkalmával az evangélikusoktól vett birtokba, úgymint Külls

(iergely házának felét és Gombköt Mátyás házának felét. Ennek

folytán az egész bel- és kültanács megbízásából Sombor István

kiildetett ki az érseket fölkérend: hogy miután a belváros oly

szo):os, hogy háborús idk bekövetkeztével a menekül külváros-

béliek helyszke miatt alig férnének el. a jezsuiták beszállásolásától

aljon el és inkább plébánost helyezzen a városba. Azon esetlieu

pedig, ha az érsek liatározatát egyáltallában megváltoztatni nem

akármi, a váios nevelten nyilatkoztassa ki. hogy akkor a királyhoz

fognak folyamodni. ..mivel ha beférkznek Jezsuita Uraimé k"

mondja a jegyzkönyv „talán in praejudicis Civitatis sok

következhetik s igy csak nyomoroszik szegény városunk."

Mindezen ellenzések azonban a hajthatlan érseknél czélra

nem vezettek, mert a jezsuiták letelepítését komolyan, visszavon-

hatlanul elhatározta. Kz iigynek végleges elintézése végett KolI(»-

iiits Liiiót kamara elnök október hó ál-én csakugyan Kszegre

érkezett. A mint a község az elnök megérkezésérl értesült, azon-

nal a városbíró tanács társaival udvarlására sietett. Mely alkalom-

inal a jezsuiták letelepítése fölemlitelvéii . a kamara elnök határo-

zottan kijelentette, hogy a jezsuiták itt maradásának kérdése el

van reiKJehe. azért a plt''li;'iiiia ügyélieu lehet leggyorsabban és

legczélszerüel»ben inlé/kedj(''k a város, minthogy ez érdemben a

') Városi jegyzkönyv.
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kalocsai érsek is ido jött. s s/ámos cííjúIj íbglalatoságaik nem
engedik, hogy sokáig Kszegen idzhessenek; vegye tehát mind-

ezeket fontolóra a község és hozzon oly határozatot . mely a város

érdekeire legíidvösbuek tnik föl. Minél fogva a városi közgylés

következ pontokban terjesztette el határozatát

:

1-ször. A város kényszerségbl beleegyez, hogy a jezsuiták

számára székház épitessék, kiköti azonban, hogy a kegyúri jog és

plébánia templom minden tartozmányai és eszközei továbbá is a

várost illessék.

2-szor. Hogy a jezsuita atyák a város törvényhatósági ügyeibe

I:»e ne avatkozzanak, a város kárára bort be ne liozzanak, a város

erdeit ne vágathassák, az elfoglalt kerteket és egyéb ingatlauokat

.

melyek eddig a plébániához nem tartoztak, magok száraára vissza

nem tartják. Azon esetben pedig . ha netalán saját használatukra

szllket, vagy nnís polgári birtokot szerezni szándékoznának, a

városbeli polgárok elvásárlási jogának fentartásával. azok minden-

nem polgári terheknek, adóknak alá legyenek vetve. A székház

építésére elfoglalt házakért járandó méltányos árt lefizessék, azon-

kívül a Ráday Mátyás féie házat . ugy a föls kapunál lév házat

a városnak, — a Külls (íábor féle házat pedig ennek hitelezi

részére visszaadják.

A kíizgylés jelen feltételeit Kollonits és Széchenyi érsek

némely módosításokkal elfogadták, nevezetesen : hogy a szí. Jakab

templom, Csirip András, Frankovits János és Millet Gáspár házai

nem különben a plébánia ház a jezsuitáknak birtokába jussanak,

kik ezek helyett az elfoglalt házak egyikét jövre plébánia lakul

átengedik. Továbbá kikötötték magoknak , hogy a székházba és a

temetbe menekült rabokot és vétkeseket senki se üldözhesse , és

ezeket harmadnapig ne legyenek kötelesek kiszolgáltatni. \)

Az egyezség e szerinti létesülte után. minden további akadály

nélkül a jezsuiták letelepülvén, Kollonits hathatós erkölcsi támogatása

mellett. Széchenyi érsek áldozatkész anyagi segélyezésével az uj

jövevények rövid id múlva annyira meghonosultak, hogy 1677-ben

a gymnásiumot megnyitották és ugyanazon évi június 5-én szék-

házuk építésébe is bele kezdettek.^) A rend letelepülése nevezetes

*) Városi jegyzkönyv.

^) A gymnásunn fölálUtásának történetét lásd e munka (I. rész, 69. lap).

Pótlólag még fölemlitem . miszerint a nagyszombati akadémia fölállitása után
1635-ben Lipót király elhatározta, hogy néhány hazai városokban mint Kassán.
Beszterezcbányán, Sopronban cs Kszegen gymnásiumok állitassanak föl. E
czélból Lamormain Vilmos jezsuita atyát bizta meg és küldötte Magyarországba
oly utasítással, hogy Pázmán érsekkel, Eszterházy nádorral, Lippky kanezellárral s
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kovctkc/tiH'tíjL'ki't, i(l«''zctt el a várus r'|ctr'l)L'ii ; iiiltI a jc/Miiták

íizoiiiial a liittórités tiiiiiik.íját iKüiicsak a város kehelr'ljcii. liaiKiin a

szoiiiszimI vidrkoii is liálxiritlaniil mogiiiditutták. vs röloszlatásiik i(l(.'j(''i«r

bámulatos éiélylyel s oly kedvez sikerrel folytatták. Iiojít u város

lakóságát uagyobh részbeu a katliolika vallásnak lueglióditották. K

fényes eredmény mellett szellemi és mveltségi lölsbbség által a

rendférfiai nem csupán a magánélet viszonyaira, a község ügyeinek

vezetésére gyakoroltak jelentékeny bel'olyást. hanem a neveb-s teré-n

az ilju nemzedék kiképeztetését. oly irányba vezérelték, niely a

kényuralom igényeivel, a katliolika egyliáz kílvetcdményeivel . de

töké|j])en a rend érdekeivel leginkább öszliangzot'. Midn ezen

tényezk a város kíizségi és társadalmi életének minden ágain

hatalomra emelkedtek, s e mellett a kényuralom titkos üzelmei

párosulva erszakos intézkeiléseivel a lelkiismeret szabad nyilatkoz-

ványait, az alkotmányos szellem független fejldését elfojtották —
akkor a polgári párt izgalom, vallási türelmetlenség a higgadtalib

kedélyeket is magához ragadván, táplálta és növelte azon meg-

hasonlást s kölcsönös gyíilöletet. mely a községi és magán életben

a katholikus s protestáns hitfelekezetüek között hosszú idn át

váhiszté) falat alkotott és azokat az ujabb korig két ellenséges

táborra szakasztotta.

J()75. Szelei)csényi György Magyarország helytart é»jának

május :;7-.ti. itélniestero Mednyánszky János eltt lefolyt nyolezadas

Itirósági per hitelesen átíratott. Kzen )ier a királyi

ügyészség részérl Majláth Mikb'is királyi ügyek igazga-

lújáiiak f'tlperesége alatt gróf Széeliy l'éter. íiy("»rgy és

Gáspár alperesek ellen iuditatott az iránt, hogy alperesek

édes atyának gróf Széehy Dénesnek a kszegi urodalom

azon föltétel alatt adoniáuyoztatott. hogy a királyi haszon-

vételeket, ugy sz. kir. Kszeg város jogait és haszon-

vételeit sértetlenül hagyják: mégis mintán némely királyi

jogok, haszonvételek gyak(nlat:ii»an s élvezetében magukat

az alperesek helyezték be , e miatti kártérítés végett

Pálfy kamara chiükkol ( rtcke/.zrk ;i teivt'zott i;\iiuiásiiiiiiokiKik fülúllitása

('•nhMiK'lM'u. kiilöiiöst'ii, li^ííV iiiiiiö alaintt lolictiu' azok cliUlitására cs íciilar-

tiisára tonlitaiii. A iiagyszoinliatliaii tartutt tanái-skoziuáiiyliaii a iievi'Zi'tt iVrliak

aliliaii álla|ii)(ltak iiio-r, lio-ry a iiuvc/ctt czrlra Kassán a t'cjiyviTtár i'piilcto. mely
a szent leit'nczn'iiilit'k ffrykori ('{lyliáza volt. Hcszteivzcliányán a kinilyiliáz a

kórházzal, Sopronlian a minoriták liirtoka és Kszegen pedifr a község házai

volnának legalkalmatosaliliak. A szükséges költségeket , galionat és liort a

király volna kiszolgáltatandó. .\ véleményezés alaj>.ján a következ évlien

Snpronl'Hn a gyninasium a jezsniíák vezetése mellett löl is állitatoti. Kszegen
ellenlii>n az iák nehézsége miatt a terv sokkal késölili valósithatott. Kazy.

IV. kötet. .m. lap.
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60,0U0 írtig hopüi-eltettek ós Ítélet lulytáu 28,286 írtban

elmarasztattak , a végrehajtásra Sigray Sámuel királyi

táljlai jegyz kiküldetvén, ez a végrehajtást akképpen

eszközölte, hogy Föls -Szakonyban egy fél jobbágy

helyet, 16 fertály helyet, fél zsellér helyet és 4 fertály

zsellér helyet, a valamint a hegybeli jogot lefoglalta.

Továbbá jobbágyhelyekre még N.-Aszonyfalván, Lukacs-

hazán , Pösében és Doroszlóban (vasmegyei helységek)

lefoglalásokat teljesített. ^)

1676. Széehy Mária. Weselényi Miklós nádor özvegye, a

oMóber hó els
y/^j.Qg)3Ji.5l; katoua szolgája által fölkérte, hogy miután a

közelebbi napokban Kszegre jövend, s/ámára szállásról

gondoskodjék. A városbíró azonban az özvegy nádor-

nénak, mint bélyegzett személetnek s a császár rabjának

szállást nem mert rendelni . nehogy ez által magának

és a városnak kellemetlen következményeket szerezzen.

Október hó Jó-én az özvegy nádorné a városba érkezett

és az nap a vendégfogadóban tartózkodott, másnap

pedig Csáky megkeresésére Somodgyi fogadta t egy

idre szállásra házába.^)

Széehy Máriának alakja, multunk egyik nevezetes

korszakával, a Weselényi féle összeesküvés eseményeivé]

elválaszthatlan kapcsolatban állván, méltó, hogy minden

fontosabb körülményt, minden jelentékenye))b mozzanatot,

mely a férfias lelk n küzdelmes pályájához fzdek,
kell világítást nyerjen, annál inkább is. mert az özvegy

nádorné életének egyes szakairól, különösen utolsó laká-

sáról, halálozása idejérl, ugy temetkezési helyérl, leg-

tekintélyesb történet íróinknál nemcsak ingadozó, hanem

egészen téves álHtásokkal találkozunk. A többek között

Szalay László valószínséggel,^) Horváth Mihály*) és

Majláth János^) azonban határozottan állítják . hogy

Széehy Mária elfogatása után Bécsben holtíglau apácza

zárdában riztetett. Toldy Ferencz, Gyöngyö.sí István

életrajzában az 1670-ík évre,*^) Nagy Iván pedig az

*) Városi titkos levéltár. 7. es. 114. sz.

') Városi jegyzkönyv.

^) Magyarország története, . kötet 22. könyv 132. 1.

*) U. 0., 4. k. 80. 1.

^) Gesehiehte der Ungaru. -ö. k. l'J—20. 1.

®) Gyöngyösi István élete. 1. 1.
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1080-ik (ívre teszik.') VcfiTc Hajnik Iinro a nádornéról

k()zl<)lt tüzetos (lolgozatáljun. lialáiáuak idejrl. tciiictkczr'si

liolyét szint(3 kótsr'íiosen liatározza iiio<i-.^)

A töitt'iii'liiii igazság' (''nlckébeu szükségesnok tar-

tottam-') az ozvogy iiádonié halálára vonatkozó téves

állitásokat Kszeg váro.s egykorú jegyzk')tiyv(''n(;k követ-

kezleg hangzó tartalmával megezáíólni , és illetleg

Szócliy .Mái'ia olhaliílozásáiiak idejét felderit adatokat

közleni.

AiiiKi Dni l(i79. die iO. .Iiilij. In aedibns Egregii

Stephani Jienk Judicis ete.

Thormási Páter, A'asvári prépost, és Mogyorósi Ádám
Nemes Vas vármegyének Szolgabirája. Tekintetes Mgos
Gróf Csáky László Ur eö Ngha és Feleségbe képében*)

kívánták hogy adná okát az N. Tanács néhai Palatinus

asszonyom eö Ngha jova sequestráltatássának : s ha

azért sequestrálta, hogy ne dissipáltassanak, s az legitimus

suceessortól ne abbalienáltassanak, eö Nghok lévén síu-ces-

sorok, azon jókat a N. Tanács assigiiállya eö Ngoknak

holot jjedigh exalio respectu, aid niotivo adná okát : miért

cselekedte?

Melly kívánságára eö Ngháuak az adatott váloszul.

hogy az sequestratioval a sucessorok jussanak az NiMiios

Tanács semnuben praejudicálni nem akar, hanem mivel

a Nemes Kamara consensussából volt az Asszonynak eö

Nghának itt Küszöghön való residentiája, és az eö Fel-

ségbe kegyelmes gratiájából az n. kamarátul mind ez

ideig sustentatioja : akarta az X. Tanács az Nemes ka-

marának, halálát insinualny- és meghérkezvén az Nemes

kamarának eziránt való választétele, és Oommissioja. az

mit togh paran('boliiy az X. Kamaia. az Nemes Tanács

is a tev leszen.

Mely v;il(>s/,át az X. Tanácsnak értvén az l'r eíi

.\giia. ugyan az megbirl személyek állal solenniter jtro-

tesiált azon. hogy eö Nghoknak. nniil legitimus succes-

soroknak azon praetendált jókat nem assignálta : it(Mn

M Míigyarorsziif; családai. 10. k. 't'A\. 1.

'•*) Hajnik Iiiiro. AkiKloiniüi ('Ttcsitö lS(i4. 4. k. 1. tii/.i't l.")4 1.

•"•) Századok 1S71.. •,>11. 1.

•) (iiiif Csiiky liiiszló — llvi'sliázy Katának. Szceliy Kva leányának és «•

Kzprint a iiailiiiin'' unnkaliuirának — vnlt iVijo. Hajnik iniro. .Vkadfiniai •'•rt<'><it

IS(54. 4. k. I. tiiz.'t i.')4 I
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azon is, hogy inventalny, és consignálny az eö Ngha
pöcsétével nem engedte az N. Tanács. Azon is, hogy

azon jokbol semmi ne abaheuáltassék. Egyébbiránt ez

iránt ha mi kár foghja eö Nghokat követny. az Nemes
Tanácson foghja keresny.

Die 31. Mensis July. In ae(li))ns Egrii Dei Stephani

Benk Judicis est. Iteui. Az minem háromszáz hatvan

kilencz forintot hozót néhai Palatinusné asszonyom eö

Ngha Pál nev szolgája az nemes kamara commissioja

melett, az Sz. Mártony Harminczadostnl. determináltatott.

arrul is, hogy sequesterbe vétessék.

Palatinusné asszonyom eö Ngha Jovai Iventitiojába

exmittáltak Biró Ur Simonyi János , Krdös János és

Nagy István nraimék.

1679. KoUonits Lipót Bécsbl Széchy Gáspár kérelmére
augus7,tus4-én. jjjgggjige(^te: Széchy Mária (mint éltében kivánta) Föls

Lendván a családi sírboltba temetessék el. csak azon

esetben azonban ha hiteles él tanuk is bizonyítanák

:

hogy ezen kívánságát a nádornénak él szájából halottak.

Egyébbiránt meghagyja hogy a nádornénak vagyona

további intézkedésig zár alá vétessék, s róla a leltár

uékie átküldessék.^)

Anno 1679. die 7ma mensis Septembris. In aedibus

Dei .ludius etc. Simon János Ur eö kglme referálta,

hogy Méltóságos Gróf Leopold Kolonies Camerae Praeses

Urnái eö Nghánál lévén Ujhelyben, olly instruetiot

adót légyen eö Ngha eö kglmének, hogy Nemes város

requirállya Széchy Gáspár uramat eö Nghát, Palatinusné

aszszonyom eö Ngha temetése felül: holott pedigh az

Ur a temetést recusálná: temetéssé el az N. város, abs-

que omni pompa: az mi hol való jovait illetti pedigh.

azok cpio meliosi praetio eladatván, consignáltassanak.

és ad ulteriorera dispositioneni conserváltassanak, az

Família pedig exolváltatván, elbocsátassék. Az várbeli

bor, korcsma pénz, és Csáky László Uramnak adatott

pénz is, cum protestatione repetáltassék. Mellyrül Széchy

Gáspár uramat eö Nghát informálnv kívántatik.

^) Kollonits levele a városi tevéitárban. E szerint az özvegv nádorné
Fels-Lendván kivánta eltemetését. minek ellent mond töredékben íéut maradt
végrendelete, melyben temetkezése helyéül határozottan Kszeíiet tzte ki. (Yée-
rendeletí't kiizölto Zsilinszky Miiiály „Magyarhölgyek" munkáiában il:^)— 1»4. laiM
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Anno 1679. dic 15. mciisis Soptombris. In Ciiiia

Sciiaturia otc. Olvastatott Miíltósáj^lios (írólV Kolonits

liCopold Iraiii f'ö N<iha levele néliai ííróí' PalatinnsiK'

usz.szdiiyoni <'ö Xglia temetése végett. Mellyben az

Xeiiies Kamara, és (íiibeniiiiin nevével itarandiollya.

hogy azon test tovább való halladék nélkíil az Páter

.lesuiták Tciii]il(»ni;iliaii eltemettessék, és Lölkiért eötven

.Misét mondasson az Xenies Város, eötven pénzért egvikét;

az temetés végett conveuiállyon értéke szerint, a bi-

zonyos adósságokat pedigh consignályván. továbbra lia-

laszsza. Holmi ingó jovait pedigh mentül jobb áron

eladgya. ludmi ruházattyát (mivel nem derekasak) az

eselédre föloszsza. Az orvos könyveket, és receptákat

Kéryné aszszonyoinnak adgya. az orvosághokat pedigh

(mivel nem sokat érnek) Simonyi .b'inos uramnak adgva.

és ezen dolgot véghben vvén. mindenekríil levél által

iiil'ormállya.

Anno 1()70. die 19. mensis Septemliris. In ('uria

Senatoria etc. Item determináltatott. hogy Palatinusué

aszszonyom eö Ngha holna|i eltemettessék. .Méltósághos

(IrólV Kolonits Leopold l ram eö Ngha Parancsolattya

szerint.

A közlött adatok kétségen kivíil helyezik, hogy

Széchy .Maria az ]67()-ik évi oktoljer 14-én ))éesi fog-

ságaitól Kszegre érkezett, s azon na)i éjjelét a ven(h''g-

í'ogadóban töltötte, azután pedig egy ideig .S(»niodgyi

(Somogyi András) vendége volt, s végleges letelepedése,

három évi tartózkodása után Kszegen. l()7?)-ik július

hó elitjén vagy ktizepén elhalálozván. hullája majdnem

két ll('»ig tellietetlemil riztetett, mignem aZdU é\i M'pt.

hó ;3(>-án gr. Kollonics Leopold kamarai elnök rendeletére

a városi hatóság által eltakaritatott.

Temetkezése Indyt-rl teljes lii/.uiiyosságot szerzendö

azon alkalommal midn iSTo-lian az egykori jezsuiták,

most benczések, szent .lakai) egyhiizában létez .lurisich

esalád sírboltját lölnyittattam. kíilímos ügyeimet fordí-

tottam az íizvegy Uibbuné végnyughelyének fellV.dözésére

is. Miut;'in a .lurisieh-lele sírboltot, ugy az egyház

kíizéphajója és foltáia alatt elterjed nagy sjrlioltot át-

vizsgidtam. vixy haiinadik sirboliot fed klapot szinte

kiemeltettem. Iv/.eii a ldlliiiMi'd nuigotra. a/, imapadok
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két sora között mintogy közej)én fekv sírboltot, nag-y-

ságra, épités/.etl alakzatra, a Jurisicliok sii'boltjához hason-

lónak találtam.^) K sirbolt ójs/ak-keleti szögletében egy

széttöredezett emberi koponya, néhány csont darab, két

alacsony mintegy hat hüvelknyi magas vasálvány (vas-

macska) volt szemlélhet, melyen csak egyetlen koporsó

nyugodhatott, mely azonban egykori tartalmával az em-

lített hulla maradványokon kivül annyira szétmáliott.

hogy egykori létezésének jelei : csupán egyes porhalmok-

l)an valáuak felismerhetk. Ámbár az id emészt ha-

talma minden tájékozási nyomot, mely e sirbolt halott-

jainak biztos megállapitására vezethetne megsemmisitett,

minthogy azonban a birtokunkban lév hiteles adatok

Széchy Máriának Kszegen tíirtént eltemetése mellett

szóllanak; azt kell hinnünk, hogy ezen elkülönzött ma-

gányos koporsót rejt sirbolt lehet azon helyiség, hol a

sokat hányatott özvegy nádorné szétporlott földi marad-

ványai uyugosznak.

Széchy Máriának Kszegen történt letelepedésére,

s itteni utolsó életviszonyaira vonatkozólag megjegyezzük:

hogy férje összeesküvésének fölfedezése után, midn a

fbb részesek elfogattak, az özvegy nádorné szinte 1671

január ;3o-án Eottal János kir. biztos által a Pozsonyba

ülésez „judieium delegatam" elébe idéztetett a

végett: hogy magát a korona ügyész vádjai ellen védel-

mezhesse. A nádorné azonnal egy emlékirat kíséretében

Lipót királyhoz folyamodott kegyelemért, minek folytán

ügyének tárgyalása márczius 11-ére tüzetett ki. Ezután

Lipót király parancsára Bécsbe rendeltetett, hol meg-

érkezése után azonnal rizet alá vették, s egy vendégl-

ben egy ideig fogva tartották, mignem deczember 1-én

1671-ben a szigorú rizet alul felmentették, s a szabad-

kijárást neki megengedték. Széchy Maria többször fo-

lyamodott a királyhoz az iránt: hogy jószágaira térhessen,

hol özvegysége napjait visszavonultan ájtatosságok között

tölthesse. De kérelme sikerre nem vezetett, lakhelyül

továbbá is Bécs jelöltetett ki, elkobzott javainak jövedel-

meibl azonban évenkinti szükségleteire 1500 i-ajnai fo-

rint fizettetett ki. Miután Lessenyei Nagy Ferenczczel

*_) Eiiiielv ieirás.'ii löiuitelili kiizölteiii.
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\;ili'» k<")/,|(;|<('(l('S(!. ii^y niiH'k I (í7->-I»(MI tett vallitliiásai

iijalilj ^vaiiiit táiiias/jdtlak ellene, Lijtól király a/oii évi

á|iril l5-(''ii e||-eiiilelt.e. ii<i;^"y a iiiMlorrié Steierlion vala-

melyik váiália Ii(!ly(!/,t(íss{''k rizot alá. A király azdiilian

(! reiKJcIetét a iiádorné bcliatú kérelmére megváltoztatta

njiyaii. de Magva rország'ha való visszatérését megtagadta.

\'('gi'e a iiádíirm'' kíizel rokonainak. Csáky Lászlónak és

nej(''nek lllésliázy Katalinnak kíizhenjárulására l>i|M'it király

I(i7(i ocíolier íl-i-öl kelt rendeleti'vel a nádorm'-. ugy a

Csiikyak r/'s/t'-rni kiadaiidí'i liiztosit('» levelek mellett meg-

engedte, hogy az özvegy végs iiaitjait i'okonainál tölt-

liesse. Az engedély megadása után kevés iiapok múlva,

mini a Kszeg városi jegyzkíinyv líilelili idézett tartal-

máÍMtl meggyzdtíink. Széeliy Mária esakugyau oetoher

14-én Kszegre érkezett. Iiol a 8<> éves betegesked

iiádoi'n('l rokonai, különösen (iesese Szécliy I^éter kszeg-

várnak ura. elzékeny fogad tatáslian. sok oldalú szives-

st'glien i(''sz(,'sit('tték. s rideg életét lehetleg kellemessé

tenni törekedtek. Fké}t]ieu emiitett öcsese Péter oly

ragaszkodással és hjzaloninial viseltetett iránta, liogy még
zsenge leányainak lelügyeletét és neveltetését is gond-

jaira Itizta: azonkivid irásilag lekötelezte magát, liogy

szeretelt ni'nj'i't élte fogytáig nnnden igényeüten támogatni

s anyagilag j)ártfogolni <d nem mulasztja. Kszegen

tartózkodása alatt títhliszöríólyanuMJott a királyhoz lefoglalt

javainak visszaadása ('rdemidien : a tíddiek között 1678-ik

év végén Szelejicsényi érsek befolyását is felhasználta,

a n('lkül az(tuban. hogy ezélt érlietett volna.

M

Kszegi magányáiian az özvegy nádornt' életeicjélieii

megfogyva, a sors csapásai által megtörve, Széeliy l'éter

leányainak neveltetésében, embertái'sainak gyógy itásában

keresvén szórakozást és vigasztalást. Inirom évi tartóz-

kodiis ut;in egykoi' fényes, de sokszor eUnuult viszontag-

ságos pályáját, az IbTU-ik évi jidius havalian — mint

már enditettük — Kszegen bevégezte.

.\liii' hogy Szé(diy .Mária |i(>i'linvelyi''t a sii'liojt

elziiria. riAid na|'ok niuha a szent Ferencz s/erzet-

lieliek az ir;int folvaniodtak. lio<iv a iioldoiiult nádorné

'I lliijnik liin-c: .McíkIciiiímí (Ttcsitö 4. ív. 1. lii/i'l jSCi |.")4. I. I'iinl.'r

tlvill;i. NCscIiMIvi <•- t;irs;ii iisi./.cc>.l<ji\,isi' 11. k 'lOCi. 1,



- 114 -

hátraliag'yott ingó javaiból száimikra valamely alamizsna

kiszolgáltassak, minek Iblytán I()79-ik novemlier 13-án a

es. kamara Kszeg városnak uieuliagvla. miszei'iiil tegyen

jelentést, hogy e ezélra mit ('s nuMinyit lehetne a lia-

gyatéki ingóságokból a folyamodó szerzet részére ntal-

ványozni.\) Jelen kamarai rendelet az ntolsó okmány,

mely Széehy Máriái-ól emlékszik, ezentúl semminem
adattal sem találkozunk, mely a hirneves nádorn('ra

vonatkoznék.

1061. A pozsonyi káptalan eltt gróf tSzéchy Péter egy-

részrl, Majláth Miklós kir. ügyész a kamara nevében

másrészrl, valamint Somogyi Aiidi'ás és Simon János

mint Kszeg város meghatalmazottjai a kíivetkez egyes-

ségre léptek:

1-ször. Gróf Széehy Péter lemond mindazon jogok-

ról, melyeket adományozás folytán igénybe vett, úgy-

mint bányajog, tized és vámszedés, szt. Gyöi'gy napi

Itértizetés. ugy fáizásról, két kert használatáról, az olesóbb

ároni husméretési jogról, birtokálja bocsátja a városnak

azon 113 hold földet Csó felül, melyet a várostól J (348-ban

végrehajtás utján elfoglalt, a vár azonban megmarad a

gróf birtokában, a Szls vagy J^ugoskert nev kerttel,

ugy az ó halastó nev rét is. 2-szor. A királyi ügyész

elengedi minden gróf Széehy György és Péter testvérek

irányában támasztott jogait és igényeit, miután ennek

jószága elsben Széchenyi György érseknek, utóbb gróf

Draskovits Miklósnak zálogba adatott, azon jószágot a

zálog összegben gróf Széehy Péter visszaválthatja. 3-szor.

Sz. k. Kszeg város a nevezett grófnak 13.600 frtot a

hátralékban maradt tized fejében, ugyan azon fídül még

6000 frtot a jelen egyezkedés folytán, szinte gróf Széehy

Péternek lefízetni tartozik.

A felek között ily értelemben létre jött egyeséget

Lipót király ugyan azon évben in egersitette. '^) a reá

következ 1682. september 2-án pedig Kszeg város a esói

határ melletti 113 hold szántóföld birtokába Bátsmegyei

Fereuez de Paris királyi emlier által be is iktatatott.-'')

*) Városi levéltár levélgyüjteinénye.

'*) Városi t. levéltár 7. os. 117. sz.

^) Vasvári káptal;niii;ik jclfuté^i' Lipót l<ir;il\ lm/ VVimsi titkt)s levél-

tiirlian '7. r-s. 120. sz.



- llf) _

Tökölyi Imre felkelése alatt 1681—1685.

A szcntíi-ottlii'inli üt közel riláii létre jött vasvári liéke — mely

a niagyíir rendek liozzájiinilása nélkül l<"m inejLikíitve — terlies kíivet-

kozményekiiek. iiejiezeii kiejiTeMlit viszályoknak esiráját szórta el. Az

elkeseredi'S síiti'! Iian<iiilala. mely a k/iros l)(''ke folytán a kedélyeket

elt("i||(''. az l()(i!»-ik risszeeskiuéslicn iiyilatkdzutl. Milirlyt N'eselényi

iiitdiir liali(lá\al a Imm-sí kormány okiiiáuvi liizoiiyitványokat szei-zett

a ter\<'/ctt íclkclí's czi'lzatairól. azonnal Lipót király kiMiynral-

iminak ciíV's/ siily;il a lieavatottak menliosznlására. a polii'iiri ('s

vallás szaliadsáii- lenyüíiíizésrre lordit(»tta. Kiiiiclió/.vc a hittel |m-

csótclt alkotmányt, katonai iiarancsiKtkok által iiiaziiatta az oi'szá.u'ot.

liadi t("(i'\ ón vs/.(' keket . rendkivüli lüzottmányokal iillitott tél. és

eayesek vc-tkc miatt az eii(''sz nenr/etet liíintctto. Mert nem esujián

a vétkes vajiT gyanús liíirtönztetett lie. s ítéltetett fej és jószái>-

vosztésre. hanem euész osztályok, nuy kíizséuek hünln'xltek azért:

mert egyes iM-lyegzettek \agy gyaiuisiiotiak— kiket a kényuralom

áldozatul szemelt ki nnigámik — tagjai közé tartoztak. Küliniíisen

— mint Kszegnek fölleli!) vázolt eseményeihöl is meggyzdtünk —
a jirotestans hitíéiekezetüek ellen irányult mindenekeltt a lep-

lezetlen iiukény szigora. Amhár a közingerült.ség liangosaldi ki-

fakadásait a néuu't kornniny rénu'szközeivel hosszahh idre elnémitotta

— de a kedélyek epés forrongását, az alkotmányos szaliadság

lángji'it a tompa megadiislia sülyrsztett nemzetlten el m^'m fojthatta :

st ellenkezleg tör\énytelen intézkedései mindegyre ala|)osl» okot.

mindegyre liveldi anyagot szolgáltattak az osztrák ház iránt erjed

gyülíilet níivelésére. a hizadiis tüzémdv- gerjesztésére, melyet a/

(U'száglian lappangó üld(izöttek izgati'isai. ugy az Krdélyhe menekült

liujdosí'ik liecsapiisai ('veken át szitottak. Hasztalan lk(tzta a kény-

ui'alom szigor;it. a hizadás tüze nem enyhült, migiiem V(''gi'e cdeveii

lángoklia csapott fíil az (inki'iiy által elnyomott hazáhan. .\ köz-

elkeseredí's ezen íirongó állapotálian Tokolyi Inii'e eh'rkezettnek

látta az idt az oi'szág alkotmányos Viigyainak. a \allás s/aliadság

kí»vetelményeiiiek \ali'isit;is;ira. .Milielvl a porta hadi scot'.lye/.t'sérl

liiztítsiti'isi nvert. azonnal az orsz;ig fels reszeihen a lékeh's loli»»gVijái

küiontván. a liadviseh'shez nagyold) erélyly(d lógott, s rövid id
múlva fti|sza|)orodotl hadaival KiVsunirkot. Lcsét fegyvereinek meg-

szerezte. A mint gyzehneinek liire a dunántúli részeklie elliatoll.

a mozgaloui iii'andata \'asnn'gyét is rögtön magi'ival sodorta. Kidtuiöseu

Kemenesalja \ idt-kiMiek legnagyoM) ri'szlien protestáns nemességét

a felkidiVs diadahinak lii/.iali'i reuu'UM' mer/'s/dili ii\ i|;iiko/\;'iu\okiM



j-agtulta. Ugyanis vallás szaliu(1s;igi lic.vriöl sark;il\;i. iiiiiiil(>ii kZ-sc-

dcleni nélkül Fekete István evang. inispököt s volt ks/egi lelkészt

Szászországból — hová még 1673-))an a iiozsonyi törvénvszék tílöl

menekült, s ott Szász Zeitz ^lóricz liciczcgll. ngy a niinmlturii-i

palgároktül gyániolittatott — visszaliivta.

Fekete püspök 1679-ik novcnihei- liaváhan Magvarországiia

visszatérvén, négy hétig Kszegen nejénél rcjtzíilt. honnét ennek

halála, után a kcmenesaljiak ismételt sürg(ítésére Ostíi-Asszouyíára

indult, hol Ostfy Miklós várkastélyai )an elzékeny fogadtatásra

talált. Megérkezésének hirére az egész \i(h'k tömegesen üdvözlé-

sére sietett, s a }»rotestaus urak különféle kitüntetésekben részesítek.

s egyszersmind személyes biztonsága tekintetébl mintegy 800 fegy-

veres ömkénytes vállalkozott védelmére. A püspíik haladék nélkül

(igyházi feladatához fogván, hitfelekezete számára lelkészeket, ta-

nítókat alkalmazott, tanodákat rendezett, s általában püspöki hivatását

koi-látlannl gyakorolta, st Kszegre is lelkészeket nevezett ki.

t(ibb más egyént [)edig meg!)izotí. hogy a városi lakosságot izgassák

s Tökídyi ügyémdv nyerjék meg. Aml)ár amazok a jezsuiták é))er

rködése, de kidönösen a katholika hitre áttért Fjváry András

vántsbiró óvatos intézkedései miatt állomásaikat el nem fogialliatták.

ezek pedig megbizatásukat nem érvényesíthették, de a helylieli

protestánsok mindazonáltal titokban a vidéki háborgókkal folytonos

összeköttetésben állottak, s a mozgalom ügyét elmozditani törekedtek.

A viszonyok ezen állásáról Lipót király értesülvén, hogy a

mozgalom nagyobb teerjedését megakadályozza, s a fenyeget veszélyt

a dunántúli részekben még csirájában elfojthassa, azonnal és töbl»

ízben szigorú parancsot küldött Ostfy Miklóshoz, súlyos büntetés

terhe alatt meghagyván neki, hogy megl)élyegzett vendégét továbbra

pártfogolni ne merészelje, s házából tüstént utasítsa ki, ugyszíute

a püsp(")k rizetére odagyült fegyveres rséget hazameuetelre kény-

szerítse. Hasonértelmü ]);iraucsokat intéztek a zavai'gókhoz Batthyányi

tábornok és Draskovíts ^liklós gróf. komolyan fenyegetve ket: hogy

a fegyvert letévén. Itékesen házi tzhelyeikhez térjenek, s a már

egyszer számzött pártüt püspököt semmi szín alatt és semminem
segélylyel se támogassák. De ezen intések daczára Ostfy és hívei

együttesen kinyilatkoztatták : hogy a vett parancsok eltt meg-

hajolni nem fognak, s a vendégül befoga(h>tt püsiiiikíit ..utolsó csepp

vérig" védelmezni elvannak határozva.

Ezen makacs ellenszegülés folytán a bécsi kormány Gyritl

a német rséget sugár ágyukkal tölszerelve az engedetlenek meg-

zabolásíii'a Ostti-Asszonvfára ríMidellc A mini a mMuet kalonasáü'
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kíizt'lf'dtriick Ilire cltri-jcdi. s ;i \ árkiislélv rséjiu a tiiliiytumj

ervel JiiegiiK-iku/ui kqdcieiiiiL'k lútUi magát, a/oiiiial .szétoszlott, u

esászári had pedig O.stí'y .Miklú.siiak védtelenül iiagyott várka.stélyát

í'üldig leruiiiibolta.

Fekete István ezalatt Sáárvári Jáims iskolajiiesterrei szükésÍKiU

keresett iiieiiekiilést és a l';llniii át szerencsésen (ysallókíizhc Jutott.

lionniH l'iizsiiny \r\r cllihi nicnlii'lyéi'e hjzászorszáíiha igst'krzi'tl.

.Meiiekiilt'se kozlien azonlian .M(ir\aorszá,u' határán Feldsjterg város-

ban, niidön tnváhiii utazása \éiiett íuvart logadna. s magyar (iltözet-

lien lev sz(ikc\(''ny ti'irsiilioz latin szavakat intézne, a t'uvai'os ket
gonosztevknek iai1\áii. mint veszedelmes egyéniségeket a község

elöljáróságának j'öljelentetlte. Az elöljáróság az utasukét a városhói

akadály nélkül kihocsátotta ugyan, de alig haladhattak csekély

tii\olia. elreküldíitt poroszlói által letartóztatta. Származásuk és

utazásuk czélja iránt kihallgattatván, hosszabb lényegetések és zak-

lutá.sok után bevallották, hogy magyarországi evangélikus számzöttek

és Szászországba ki\áiiii,ik iiienekíiini.

A letartóztatott lglyokr*'*! Liclitensteiu herczeg. a város ura.

Lijiót kii'ályt éiMesitvéii. ennek rendeletére legyveres rizet mellett

JJécsbi! kísértettek, hol egyimistíil elkülönítve ers lgságra vettettek.

Innét félév nudva Pozsonyba liui-czoltattak, hol rémülettel esett

tudomásokra, hogy ide szállit;isuk Kollonits J.ipót kívánságára t»'»r-

t(''nt. K('ts(''gbeesetl lielyzeliikben a t<igly(ikat Kollonits Lijn'il töbli

alkalommal a bíirtönben l(')lkereste. azon czélból: hogy majd keeseg-

tet Ígéretek, majd aggasztó i'euyegetések által ket a kath. vallásnak

megnyerhesse: ezenkivid gyakrabban egy jezsuitái kiUdött hozzájuk,

ki végre hosszasb kis(''rletek után l-'ekete Ui\;int az evajig. vallás

elhagyására hajlandóvá lette. A mint a [(iisjKik ;itlér(''si szándékát

kijelentette, azonnal iM'kóiiiól rnlnMoztatván. szabadlábra helyeztetett

s a |M)zsoii\i jezsuiták sz(d<li;'iz;'ib;in kidl kenyelemniid (dsZiillásíd-

tatott. s ezen kivid K'olloiiits t ixdgiiri itltiizt'kkel (''s 1(10 talléi-ral

ajándékozta meg.

Miutiin a |tíis|i(>k n kalliolikn> \all;ts áiiazalaiba elegendki''|ien

be lön avat\a. IblSl. ('V fekete vasiliMiaiíjíin a szt. M;irton \edelme

alatt álló |»ozsonvi egyliiizban ünne|M'lyes szertaiMások mtdletl sz;i-

nios ii(''|i jelenb'li'ben. ;it tt''n''S(''nek ok;it s lialíii'ozatiil latin, magyar

és német nyelven kinyilatkoztat\;in . a kailiolikus egyluiz keludelie

nuigál fttlvétetle.

Iv/eii szertarlí'ishoz a meg mindei:yre \all;is;ilio/. Iii\en ragasz-

kodó 8áár\ári .binos iskolamestert is elvezették, s pedig azon siker-

rel: hogy megliat\a társa példájától ugy az ünne]iély lienyomásától
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szinte iiK'íitiigíulváii clöliiti liilvalhisát. k;itli(tlikiis.stí lenni magát

clt(")kéltr. s ennek Jolytiíii a következ ui'na[)jáu Jiitváltoztatásál

ünne])('l\es szertartá.sok kiséretében a fent említett egyházban ki-

jelentette. Az njoucz hivek lakhelyéül Kollonits Kszeget jelölte

ki, hol Fekete a jezsuiták székházában lu elszállásolva, s itt mind-

addig szívesen látott vendégként tartatott, mig összes javait —
melyek számzetésekor elkoboztattak — a kir. ügyésztl visszanyerte.

A Tökölyi-íéle mozgalom lezajlása után. midn 1(383 végén

Mednvánszkv Pál kamarai titoknok, mint a városi tisztviselséji'

szervezésére kikühhitt kir. l)iztos, az összes evang. hivatalnokokat

állomásaikból elmozdította, s az egész bels és küls tanácsot kath.

egyénekbl szervezte. Fekete^ Istvánt városl)irónak tette meg. ki

ezentúl hivatalában, ugy magán életében egész J(j9á-beu bekövet-

kezett haláláig a német kormányt, nemkülímben uj hitét ép oly

Inizgalomnuil szolgálta, mint azeltt az alkotmányos szabadság és

régi vallásának érdekeit.^)

Ezen mellék eseuiény közlése után, mely a XVlf. század

vallási Inizgalmának ismertetésére némi világot szolgáltat, térjünk

vissza a város történetének rendes sorozatához. Eövid idre, hogy

Tökrdyi Kassát, Füleket hatalmába kerítette s táborával Zólyom alá

szállott. Dráskovich Miklós 168á-ik oetober 7-éu értesitette a várost,

miszerint a király parancsolatjából. Zichy István, Erddy Kristóí

grófok, Szenté Bálint aluádor, Szapáry Péter alországbiróval Kszegre
fognak érkezni a czélból, hogy a vallás ügyében 1681-iki sopronyi

országgylésen hozott törvéiiyczikkelyeket foganatositásba vegyék.
-j

Gróf Dráskovich ]\Jiklós a királyi bizottság nevezett tagjaival más-

nap oct. 8-;in csakugyan a városba megérkezett, és azonnal Filtei't.

Ijipót király két rendbeli i)arancsával a városbiróhoz kühUitte oly

megkereséssel, hogy ez néhány katholikus tanácsbeli társával a kir.

bizottság eltt haladéktalanul megjelenjen. A városbíró meg-

jelenésekor Dráskovich azon kérdést intézte hozzá, ..ha nincsen
e a katholikusoknak valamely panasza az evangélikusok
ellen? ha vau e tudomása arról, miszerint ezek lelkészt

szándékoznak a városba behozni?" Mire a biró azt válaszolta:

Jiogy mindezekrl tudomással nem bir." Szapáry alország-

biró erre megparancsolta a birónak, hogy az evangélikusok közül

is néhányat maga mellé vegyen s velük együtt tüstént térjen vissza.

Elbocsátatásakor az országbíró igy nyilatkozott: „nem kétlem,

^) Kszegi jezsuiták évkönyve. Városi levóltár.

^) Városi jegyzkönyv.
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llOüV illi'lidü a |;i/,ii tn.s.sii^i-;^!! I Vülli/ a Xr III (;s Ta II ú t n c<i Fíil-

s(';<j|i(' kt't rcinl bc'li píitciis puriiii csohit i t. iii el ycklieii eö

Külsé^lic 111 eg' Ilii ^vju. Ik'íív Colli iiiissári iisoktiak agiios-

cállvitk cö Xgliokat. iiinlyrc né/ve iiiiiit Coiiiiiiissáriiis

igy iiitiiiiii II Vii az eö Flilsége in teiitiúját: .lólleliet eü Vü\-

séglie articiilo iö. az ííeligiuuak exercit iuiii ját uiiiversalit er

iiieglii'iiiiiMJt e az Orszá lili iiak. dr Articiil<» 2*5. ezen iiiii-

\crsalit ást restringáivá n, bizuuyus lieiyekíít rondelt \t\'o

exercendo exereitioni reliuioii is. és mint iiogy Kszeghnok
.siiecil'iee azon Ariik iil usltaii símiiiiií inentiója Dincsene

aZíTt eö FíiI.séglie nevi'vel siib ;í1íiví indignation e Siia.

Mtis iuhinoalto eö Kgyelnieket és eö Kgyelmek által az

X. kíizséget l^rodikatort semmi nttal niauoknak lio/.ni ne

iiierészöl Ivének, és se a kat lioiikiisok az evangélikusokat

se az evangélikusok az katliolikiisokat suh eadom indig-

natione vexáiny inerészüllyék. Ha mi Ptcnsioja iészen.

pedigii a Status evangélikusoknak azt promoveálliatya

jövend Országh (uulesse (igy) alkalmatosságává II"

.Miután a városhiró a vele lév katliolikus és evangélikusokkal

a tanáesliázlioz \isszatéit. s a királyi küldöttség nyilatkozatát a

k()zséggel közölte, az evangélikus hitlelekezetiiek értekezletet tar-

lotlak, hol azon liatározathan :'illapodtak meg: miszerint küld<»ttség

által gról' l)ri'isko\ icli országbírót megkérjék az iránt, liogy azon

esetlieii lia hatalmaiban állana, engedje meg az evangélikus lelké-

szeknek a város kelieléhen leend letelepedését. Erre az orsziigiiirú

azt válaszcdta: hogy miután e kérelem engedélyezése a kir. hizott-

ság hatáskíirén liillerjediie, egyáltaláliaii annak helyt nem adhat,

azt azonban nem ellenzi, hogy oly esribcíi. ha valamely terhes

beteg lelki \ igasztalására lelkészt (')liajtana. ez 'egy-két órára lie-

jöhessen, de semmi szin alatl sem engedheti meg éjjen át ennek

a városban való tartózkodását.')

A vasvári békek(H(''s ;iltal niegiillapitott liiis/. t'vi legyver-

sziinet iiii'g nem ji'irt le. midn 1\. .Mohamed Tokolyit ^egélyeze|ld

HiiSI) tavaszán Mustajdia ívezér |»aran(*siioksága alatt roppant had-

sereget inditott az osztrák biroilalom meghóditására. A l'vezér

Kszékeii át Somogy- és Zalamegyéuek vezetvén s«'regeit. iiiiiit;iii

az ntjiilian es viih'kel. \'eszpri''inet . I'iipát ti'ibb lllá^ várakkal

könny módon nieghóditotta, derekhadiival (íyr alá szállott, honnét

a tatárok imsztitva. (ddökohe Mosony- és Sopronmegyébe lielíutek.

') Városi jogyzököiiyv.
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s Rúbaküzhcii \i Jalvat ('IhaiiivasztotUik. Ezalatt Tökölyi biztosai

Barkóczy Fercncz, Hzcpesy Pál és Szalay Pál, Hárvár unit Dras-

kovich Miklóst, Káldy Péter, Bezerédy István. JJöiiiölk András pedig

Batthyányi Kristóf tábornokot a fejedelem pártjára hajlitották.

Minek folytán Batthyányi tábornok a körmendi hidnál rköd
Ádám fiát csapataival tüstént Németiíjvárra rendelte, miáltal itt.

ngy i)raskovichuak meghódoiása folytán a Rába vonala védelem

nélkül hagyatván, a török hadak akadály nélkül nyomultak elre.

A ragadozó hadak közeledtének hirére a nagyobb részben császári

[)ártou álló s megrémidt kszegi katholikusok közül számosan Fe-

kete István egykori evang. püsj)ök vezetése mellett steierországi

Mária-Czellbe menekültek, a helybeli jezsuiták pedig a fenyeget

veszélyre és Batthy^ányi Kristóf azon rendeletére: miszevint a k-
szegiek 500 kiváltott török fogoly számára szállásról és szekerekrl

gondoskodjanak, a tanitást azonnal felfüggesztették, becsesebb ingó-

ságaikat, könyvtárukat, egyházi ékszereiket öt szekéren Steierhon

Thalberg városába szándékozták szállítani, hová a kíirülmények

szerint, saját biztonságuk tekintetébl magok is menekülendk

valának. Szekereiket azonljan Eohonczon Batthyányinak Augustiuus

uevü tisztartója. ui';inak parancsára megtámadta és négy szekéren

lev boraikat erszakkal elvette. Az ötödik szekéren található tár-

gyak tova szállítását ugyan ezúttal nem akadályozta, de a reá

következ éjjel Batthyányitól vett ujabb parancs következtében az

elvonult szekér után nyolcz lovast indított, kik által Pinkafn a

különféle tárgyakat és száz forintot rejt ötödik szekeret a már

eltte való nap kizsákmányolt tíibbivel együtt lefoglaltatta és Német-

üjvárra szállíttatta. Mirl értesülvén a jezsuiták, azonnal egy városi

tanácsost küldöttek Batthyányihoz, hogy a lefoglalt tárgyak ki-

szolgáltatása iránt, melyek között állítólag a kiküldött tanácsos

száz forintja is zsákmányul esett, folyamodjék. Batthyányi azonban

a szolgálatkész tanácsost azon okból, mert a jezsuiták érdekében

kíizbenjárulni merészlett, börtönbe záratta, honnét ez azonban rövid

id alatt az rök vigyázatlansága miatt ugyan kiszabadult, de sem

a pénzt,, sem a jezsuiták elkobzott ingóságaikat vissza többé

nem nyerték. \)

E közben, a mint a kszegiek a felkelés ügyének kedvez
haladásáról meggyzdtek, azonnal a városi tanács egy szivvel és

lélekkel Tökölyinek meghódolt, s hogy tle védlevelet eszközöl-

hessen ki. Simonyi Jánost, Somogyi Andrást, Erds Jánost és öreg.

*) Kszegi jez^í^iták évkönyve.
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Tiillm;iiiii .I;íii(>>l a Icjrdciciii hi'/Jo.sailm/, ^;ti\;iiTa Iiiciies/Uítte

,

miisr(''.szr<"»l \un\\<x l>altliyáii\it r()lk(''rU'. Iiofiv a \íÍi"üs IhMlolatárúI u

portát iifiv T(»kí)lyit liulósitsa.') IJattliyányi július Jíj-áu már u

incj^liúdolt várost megkereste a végett: liogy miután az élelem

lelügyeletére liaiuarjáhaii alkalmas embert nem talál, tehát egy

ilyenrl a város gdudoskodjék. egyéliiránt a kiszolgáltatandó galjoua

ui(Miiiyis(''gén")| s/,('i||('i kiiniitalást a vái'ostól elvái'ja.-)

A városi küldíHtek július 14-én Sárvárról egy tí'u'íik és egy

("sömötéhöl származott í'elkeló kiséretélten a magyar és tíirök mene-

véd levelek"'! meglmzták. s egyszersmind közölték: liogy a fcjedtdeni

iránti liüség bizonyitványául a város Barkóezynak egy hadi élelem-

mel telt társzekeret négy ökörrel, a fehérvári liégm'k pedig ÍH)

tallér tiszteletdijjat köteles Sopronba küldeni, s hogy ez utóbbinak

tiszteletdíjjá eredetileg 400 tallérban V(dt ugyan nn-gállapitva. de

ezt a kisebb összegre mégis hosszabb könyörgés után lealkudtak.

.Mig a városi küldöttség kitzött feladatában Sárváron idzött,

azalatt ifjabb Tullnianii János és Benk János, kik mint a városi

tanács megbizottjai már jóval elbl) c^^y endékirat i'ídterjesztése végett

Bécsije meneszti'ttfík. innét visszaérkeztek és jelentették: hogy ándtár

az endékiratot a kanczcllarnak átnyújtották, tlc iniutiin ott létük

alatt a török hadsereg közeledtének liirére a városban nagy rémület

tánnidott. s maga a kii'ály is Jiécsbl eltávozott, az általános za\ar

közepette mit sem végezhetvén, kénytelcni'k \aiának rettegés és

félelemtl zetve hazatérni.

Kzalatt Simonyi Ján(»s. Krds .láiios és llericz Tamás juliu>

hi-áu a városra kÍM'tett ajjindékot. úgymint a ti'ii'szckcrt't Barkóezy-

nak. \'H) tallért a fehérvári bégnek, azonkívül 50 lrt(»t Szepe.synek.

50 Irtot i»edig Szalaynak Sopronban kézl)esitették. A török bég.

ugy a fejedelem nevezett két biztosa a küldeményt megköszönték.

s szolgálatinkat jövre is li"i|ajánliitt;ik. Barki'iczy mindazonáltal ugy

nyilatkozott, hogy a társzekeret nem utasítja ugyan vissza, hanem

hozzá négy lovat is kivan. ^Minek Iblytán e kivánalmának eleget

teendk a városi küldíUtek négy lovat álliiottak el. de ezeket seni

igadta el haiU'ni jolibakat ki\;iiil. vagy ezekiu'k megfelel pénzbeli

tiszteletdijjat.

.lulius \~,-v\\ dt'iut.'in m''gy óra tájb.in .Nai:} Mihályi Fercm-z.

Tökidyi biztosa. :20 lovas kíséretében a városba érkezett, s a hely-

beli protestánsoktól buzdítva még azon napon ds mködését a

') IlMttliyáiivi v;il:ts/,ii Vurosi Icvt'ltar lovt''la:yiijti'iiu''iiyi'la'ii.

'-) IJatlliviinvi k'voK'. Városi luvíltar k'vrlgviijtoiuóiivét'iMi.
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jezsiiití'ik cllt'ii ir;'uivitztii. A biztos lictt'dlV'l ónikdr e^uy eiiibt'n't

kiildiHle ;i jn/siiitáklio/;. ki állal a Iiá/Joníikrit kél i'eudtársával

szállására — iiielv Aiiiljrosy liázáliau vult — magához rendclti'.

A jezsuiták liáztoii(")ke. a vcndág-képpeu ekkor nála lév liiplay

jiályi és 8iii]ouides büki plébános, és még két beuediktiuiis által

i(db;itorilva. Kan rondtársát maga mellé vévén, a biztos szállásái'a

sietett. Miután a liiztost iidvözíilte ennek utasításait kérte ki. A
biztos kö-szönetét fejezvén ki a Lázíonök tiszteletteljes üdvözletéért,

kezdetben mentegetdzött, hogy akarata ellenére a jezsuiták irányá-

ban szigoruabban kénytelen eljárni mint a hogy érdemlik, ugy

kivánja magát tekintetni, mint szolga, ki nem saját kénye, hanem
mások parancsa szerint cselekszik. Ezen bevezetés után azonnal

a jezsuiták vétkeit sorolta í'öl. a többek között, hogy ezek íookai

tizenhárom óv é)ta annyi ártatlanul kiontott keresztény vérnek, s hogy

a helyett, hogy fejedelmeket és országuagyokat megkérlelték, ki-

engesztelték volna, in kábít liuzditották a lutheránusok és calviiiisták

üldíizésére: ezen okoknál fogva tehát el van liatározva. amint

másutt is történt e szerzet tagjaival, ugy szinte itt is elleuök hason

rendszabályokat alkalmazni. Ennélfogva tehát, miután holnap reggel

némely dolgokról ket ki fogja hallgatni, kötelességé teszi nekik:

hogy a városból eltávozzanak és Magyarországot véglegesen el-

hagyják. A biztos ezen határozatára a jezsuita atyák mindazt, mi

védelmükre szolgálhatott röviden eladták, s az elköltözködésre

késznek nyilatkoztak. Xoha Nagy Mihályi biztos kérelmükre bele-

egyezett: hogy másnap délig az egyház birtokába maradhassanak

és három oltárnál az isteni szolgálatot elvégezhessék, mégis alig

távoztak el a Ijiztostól, már is a körüle lev protestánsok ösztönzé-

sére, két megbizüttat a jezsuiták székházába indított oly meg-

hagyással: hogy a jezsuitáktól az egyház kulcsait haladék nélkül

átvegyék. A jezsuiták azonban a megbízottaknak hitelt nem adván,

a kulcsokat nem kézbesítették, hanem e helyett Nagy Mihályi

biztost adott ígéretére emlékeztették. De minthogy a Ijiztos szán-

dékától nem állott el, küldöttjeinek Csirip Andrásnak e ineg-

rögzött nyakas lutheránusnak és Svetics Jánosnok e neve-

letlen, de magát mindenkinél miveltel)bnek tartó csacska

fecsegnek, mint mondja kutforrásnnk. az egyház kulcsait ki-

szolgáltatták.

Másnap július iM-én reggeh hét óra eltt Nagy Mihályi biztos

számos protestánsok kíséretében a jezsuiták székházában megjelent,

s az eleibe siet házfnöket mindjárt kihallgíitta az iránt: hogy a

templomnak ékszerei hol vannak elrejtve? itt vagy máshol vannak-e
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kiiicst'ik (.;lliclyt.'/,\(; ? iiiclvck v;iiiii;ik clNZiillilva? iiiciiiivi t-s min
iilaiiilviiiiyokkal liirtiak? kik adi'isaikV .Mrly ki-nli-sckri' a liá/JÖDÍtk

a/t \!Ílasz(ilta : liduv a köszcj^i tciiiiiloiii iiriiiclv kelylickcii T-s szciit.si'íii-

tarti'm ki\nl. inclyckci azoiilian a városnak, mini tiilajduiKtsiuik. már

nyolc/, nap döit \ isszaadtak. scnimiiu'iníi ('kszcrekkcl sem l»ir, a

iczsuit.ik kincse pcdiii- a szi'kliiiz nj ('|)id('l<''lH'n \a;i_von ltc(alaz\a.

az az ennek lelépitésére fordittatott. Az alapitvánvl a kalocsai

éi"sek tette, s az ellenséa- által elpusztitott öí tálnl)ól áll. Adósaik

nincsenek, csiiprin a \árns \an niéjLi' 50 frt. tartozási Initralékhan.

('sii-i|» Andnisnál jiediu' !• Irt. kíivotolésük. mely .")!) íViot eltávozásuk

alkalmái'a utiköltséiiíil tartották föl. Ezen Iblszánilált ("tssze»il)l

Na.uy Mihályi ^ Irtot a jezsuitáknak rendelkezésére bocsátott, a

t(tl»lii ;>4 Irtot T(ik(')|yi sz;iniiii'a \ isszatartotta , esküNcI erösiivén.

Iioüy el)l(ol ina.üa részére e<>y tillért sem luisznál tél. st a jezsuiták-

nak négy szemközt kinyilatkoztatta, Iio.ü'V a/ eu-ész összeget rendel-

kezésükre bocsátaná. Iia attól iH'in tartana. Iiouy a jelenlevk öt a

téjedelemnél l)evá(lolják és ez által párttéleinid hitét vesztendi.

A \allatiis lielé.jezése után Xa<iy Mihályi biztos igy nyilatkozott :

..A mint tajiasztalom csekély gazdagságot hagytok liáti'a

Tökölyi l'ejedeli'iii nek.- Kkkor a biztos kíirnyezetében álló

liiizgóbb lutheránusok egyike azt állította, hogy a jezsuitiik adósaikra

vonatkozólag hamis választ adtak, miután azon ^JOO Irt. ik(''t. mely

Somogyi Andr;isii;il \agy(Ui kamatozásra ellielyez\c. eltagadták.

Ivzen \iidi-a azonltan a jezsuiták nn-gjegyezték hogy az(m összeg.

nndy egykor Somogyinál volt m.'m a kszegi, inuiem a soproni ház

lulajdomilioz tartozott.

Kzen léleseh'sek llyanuíban az összegylt tíunegt'U keresztül

a városbíró Kszegi Mihiilylyal utat títrvén a biztoshoz igy szóllolt :

..Jíosz liirek \annak biztos Iram. mellyeket a kebel meg-

i'rteni iiM('izik. ezen szemtanú Kszegi uram. ki hitvesem-

mel ezen lerlály (iriibau jött vissza Si e jerHrsziigl'ol
_

utjMIiau sz;'imos port y ;i zi'i k ka I ! al;i Ikozot l. kik t lilili Ziis/.lt'(k

alatt St eje i'orsz;'ig azon \ideké'n. lio\á a szent aty;ik el-

koltíizkiMhii akarnak. zs;ikm;iny után koltorolnak. Nehogy
leluit ezzel a jezsuita a I \ ;i k a 1 mészárszc'k rcf vezessük, i's

ellenük mintegy kiirt hat lan gy ü lölsi'ggel látszaNsunk visel-

tetni, es okel az oroszliiuy körmeinek szét szaggat ás\i I

oda Ncssük. az elt:i\olitiÍN h a I aszl ásíit' rt esedezem." .V

biriuiak ezen elaibisiira a liiztos megimluhissal azl választdta: ..nem

vagyok én pog;iny. de anuiil ke\esb('' vad lillat. ki ember-

társainak vérét szomjnzza. azért nem ellenkezem abl)au:
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hogy ;tz nlviík cluta/úsokut Ji()lii;i|)iu- IcllTiggüs/ tht'ssék."

Erre ;iz ciivik jezsuita a szÓDuklú vúrosbirúiiak és a biztosnak

kOszönetrt lejczte ki.')

Ezek bevég-ezte utúu a Ijiztos jnirthivei kiséretélieii a tauács-

házlia ment. s inogbizó leveirnrk elöimitatása mellett a községet

íidvözíiivéii. inegbizatásáiiak czélját hosszú lieszédlten közölte, s

Kszeg várost Tökölyi iéjedeleui részére iiieghóíloltnak. a katlio-

Hkiisok egyházait, s mindazt mit ezek évek eltt a lutheránusoktól

elfoglaltak, tulajdoni joggal ez utóbbiak számára átadottaknak nyilat-

koztatta ki.-')

Kijelentésének érvényt szerzeud azonnal (iombosy Dánielt.

8veties János!. Torda Tamást az egyházuk J'elzárására kiküldötte,

kik egyszersmind a nem sokára ott megjelen fejedelmi biztost

harungzugások közt az egyházoki)an fogadt.ík. s iinne])élyesen üd-

vözölték. Háromnegyed kilencz órakor elször a magyar, késöblj

a niMuet prédikátorokat a szent Jakab egyházba bevezették, hol

éneklés végeztével egyik a másik után hitszónoklatot tartott. A
szertartás In-fejezte után I I órakor, a biztos számos evangélikus,

több katholikus ])(dgárok kíséretében a temet kápolnájába ment,

s miután ezt is birtokba vette, a jezsuiták székházába visszasietett.

-Midn a jezsuita házfn("ik, ki Dugovits Györgynél volt ekkor

ebeden, a törtenteki'l értesült, a városbirót megkereste, hogy esz-

kiizíilje ki Tökölyi biztosánál: miszerint engedje meg, hogy vala-

mely küls plébános egy erre alkalmas helyiségben a katholikus

hivek számára az isteni tiszteletet gyakorolhassa. A bizto.s azonban

u kérelmet megtagadta állítván: hogy a katliolikusok valának annyi

keresztény vérontásuak okozói. Ezt értvén a jezsuita házínök a

székházba sietett, hol a biztosnak vádja ellenében czáfololag fel-

hozta: miszerint a biztos ezen embertelen bnnel tegnap a jezsuitákat

terhelte, miért ezek a számzetés által úgyis eléggé bnhdnek,
de egyébiránt maga Tökölyi fejedelem nyilatkozványaiban a katlio-

likusok ngy más vallásbeliek testi és lelki szabadsága biztosításáért

állitja a nemzeti harezot vezetni. De a biztos mindezekre csak azt

válaszolta: „más helyen és más idben lesz errl szó."

Ezután Nagy Mihályi a székház lakszobáinak kulcsait kezeihez

^évén. a székházat, nemkülönben a jezsuiták három magánházát

a fejedelem részére lefoglalta, a talált ingóságokat Olischer városi

ügyész által egy szobába hordatni és elzáratni parancsolta. Végre

') Kszegi jezsuiták évkönyve.

*) Városi jegyzkönyv.
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az (',!Jivl<i>i-i |(r('ilik;it(ir htkoi ;i mosi iijni \ issz.-iliclyrzctt |ii"('(lik:'itnr

sziiiii.ira szinte liii'loklia M'tlc.

MÍIm'Im a napi (•scnii'iiyckinl Szim-Iiv Pi'tcr kszí^íi'Viírának

nra <'i1i'.síilt. azonnal a katlioljknsok (''rdckeiuck clninozditására. a Icn-

lui'gó ncln-zsé^ck ki(',uv('niitt''S(''r(' fordította tcvéki'iiysoiii't. .Mindenek

í'ltt ojiT jezsnitát viláiii papi níliália (dtöztetett. s ezt mind niauán

Milvai-j kiipliin.j.il \árál)an \ isszatai-taiii szándt'kozotl : erre Xagv
.Miliiíl\i liiztos lpele(';nT('Z(''sét ol\ nn'tddal tei'vezte kinyei-ni : miszerint

a l»iztost ebédre voiidóiiiil liivja \;irália. liojiv itl poharazás k«izl)en

az át(")lt<'»ztet(.'ít jezsnita mai'adliati'isát kieszk(tzüllies.se. A mint Szi-i-liy

l'i'ter ezen ki\ ;insá,íi,át a lakoma íoljaM)a alatt vcndéu-ével kíizíiltc.

ez a Víinininak luim kis nu',ii,l('|)otéséro ily szavakra fakadt: ..ezt

ni;ir tled nem \;irtam. mert jól tudod: hogy a fejedelem

és liivc'i. Iiár mily íiniu'y alatt sem lógnak egyetlen je-

zsnitát is megszenvedni az (»rszágljan. s ki ezt még is

cselekednt'. azt k tiiiiln- harii tj o kii ak el nem ismernék.

azi'i't ha i'zen jezsuitát el nem l)ocs;ijt od. megsznsz Tö-

kiily i nek lia i';it ja lenni."

Azalatt mig a k(''s éjig lakmároziik Imrlia es álomha meriillek

a jezsnitíik mindent (dkíncttek. egyik rendtiirsuk \isszaniaradliatása

érdekt'lien. s ennek jídytán liázfn(>kiik titkos kidihUt iillal a város-

liirót. ngy Somogyi .Vinlnist nnigához hivatta s iigyí'iket szividvre

kot\(''n. kei'te ket: hogv reggel Széídívt tVdkeressék és b(dnitólag

kérjék arra: hogy a maga i'iltal is (diajtott lelkiatyának Kszegen

vali'i niaradhat;isa végett mindent elkíhessen. Kz éi-dendien a ftd-

kí'rtek másnap i'oggíd közl)enjárnltak Széehynt I. de siker mdkíd.

mert Nagy .Mihályinak azon snlyos hangzásn sza\ai ..megsznsz

T((k(>lyi hai'iitja lenni' ezt ingadozóvii tették, s valanndy hat;i-

rozott l(''p(''sre nem mert \;illalkozni. azt azoniiaii megigérte: hogy

ezen íigylien Tiikiilyi fejedelemnél ellilt levél által, késldi pedig

szóval is kozbenjárnlni fog. s ha ettl kedvez választ nyerend.

akkor a jezsuita atyiit Icirhol tartózkodnt''k is télkeresteti, és várában

eleleiinnid és i'ii liéizat tal lógja (dhitni.

Szé(diyn(d< ezen óvatos de késedelemmel jaro ajanlatára a

jezsuiták az elk(dt»"»zk("»d('sre magokat elhatároztiik. t-s a vári»sl»iró

Ve/eti'Se nudlell ül ejidxtd loVas. tizenki't j'(il jegy V érkezel t gyalog

és nnis liuszoiinyolcz polgár kisi'reteben a városból kivonultak. I'e

alig hogy a (lyTingyös hidjiin tul mintegy oOO h'pést halladtak. v>i\

m;iii(dv siet itTliu i'rtesitette ket. Imgy Haltliyilnvi :!()(>(i fegyverest

indított .Xénh'tujviirról Thalltei-g irányiiban a nu'iu'kvk elfogatására.

K liirre a ie/suil;dv utilervoket me;iV;iltoztalt;lk. s Taliieri: hejvett
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ntjokat Kirschsclilíiíi'iiiik folytatták. lioniK't az, ket kisér kszoa-iek

tlük iiK'iiViiltak s hazütértck. A iiieiiokültck kíActki'z nai) rji

szállásra Kirclil)ori>lje lovagoltak át. iiiiK't immIíu- liai'niadik napra az

nt jókba cs lielysóiiek lakosainak liunyolódásai. fenye<i'etései és

bántalmazásai kíizíitt Spitaloii, i\Iürzsclih!,a(>n át Ijnickba vergdtek,

liol tartományi fnökük rendeletére Passanba fejezték be vándorlásukat.

A jozsniták kiköltözködése nt;in rövid id mnl\a Széeliy a

szomszédságból c^^y plébánost lii\-ott várába, ki a katlioiikus hivek

számára a vár kápolnájában végezte az isteni szolgálatot. Kz ellen

Simonyi János Tökölyi biztosa óvást tett. állítván: liogy a refbrmatio

eltt sem tartották ott a katholikusok az isteni gyakorlatot, annál

kevésbé engedheti meg most. hogy eféle történjen. Ez ügynek

elintézésére Széc-hy Péter vállalkozott, s Tökölyihez el is indult, de

a^ közbe jött események miatt mit sem végezliet(.'tt és igy a vitás

kérdés függben maradt. M
Július ,23-án Festetics IVil és Franesies Zsigmond a tíirök f-

vezértl küldetve ötven szekér zal)ot. ugyannyi árpát és nagyolili

nnmnyiségü vajat vetettek ki a városra élelmi adóul. Figyelmez-

tették egyúttal a tanáesot: hogy ezen eleséget haladéktalanul szol-

gáltassa ki. nehogy késedelmezés esetéljen a fvezér valamely

veszedelmet okozzon a kszegieknek, azért ki vagyonát és életét

szei-eti siessen a reá kivetett illetséget minden fogyatkozás nélkül

áíadni. Mely alkalommal a tanács Nagy Mihályi Inztosnak tisztelot-

dij tejében 20 tallért kézbesített. -)

A következ július 24-én I^arkóczy. Szepesy és Szalay biztosok

a tanácsnak meghagyták: hogy a hatalmas tíiríik fvezér parancsára

a város :-)0 szekei'et adjon, mindegyikét (> (ikörrel. melyeknek egy

részén lisztet. 15 köbíilt számítva egy szekérre, a másik 15 szekéren

pedig ugyan annyi mennyiség ári)át vagy zabot, azonkívül minden

szekérre 10 itc/.e \ajaí. 5 itcze mézet és 1 köböl vörös hajmát

szolgáltasson ki. Minek folytán az ellirt élelmi szükséglet a lakósokra

aránylag ki\'ettetett és 'M) szekéren a fvezérnek bécsi táboraiul el-

szállitatott. Kzen fölül a tanács még két szekér élelmi czikkeket

küldíttt egyikét a fv(>zér tolmácsának, másikát pedig Neinessányi

Pálintnak. a fNCzér táboráltan lev fejedelmi ügyviselnek.-'')

A jezsuiták kivonuhisa uí;in a fejedelem pártj;ín álló kszegii^k-

nek boszuja leginkábl> a t;ivol le\ Fekete István ellen irányult, ki

') Kszogi Jo/.siiitúk ('vköiiyvc.

'') Városi j('iivzöl<öiiyv.

•) U. 0.
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iiiinf loIIcMi (riiilcltnk .1 Idkclök rliil |(ilili liu/;in katliolikiissal

Mi'iria-* 'zi'lllic zaiiiiidnkdll. iiiiit'-l pcdii: Tlialhcrj^hc, ki'.sühh jMMÜg

Stcicrliuii Ih'IsóMi i(''s/,('il)(' Noiiiill. ilt a lia/.ai cscmriiyck fejldését

Ih'\ illand/). Köilsr^linl a/diiljaii kilo;i_\ \áii ki-iivszcritvc vitlt liá/.i-

tíi/,li('ly<''li('/. viss/,at(''i'iii. Kszegre (''rk('Zt(''VL'l Ttikíilyi Itiztusiii lávdl-

l/'tc miatt Iclrlctrc \(iiit;ik. s mert liazájából eltiívozdtt. összes va^yon-

si'i^át. oziiNtiiciní'K't. riiliiiit. Ixnait elkobozták, személyét iizoiilian

hántatiamil lia<iytiik. iiolia ekkor imir a lejedelem rendelete Fekete

Itelb^atiisa iránt liattliyáiiyi Kristól' táltonioklioz meu-érkezett.'j

Augustus 4-éii (i(»mliüsy Dániel a fejedelem javára elkoltzotl

jószáiioknak gondviselje, a Klingitaclii és Lojjiorsiuiclii Itiráknak

('s esküdteknek liüntetés terhe alatt meghagyta: miszerint a iéjedídem

nnndenneniíi joM'dcJnK're szigorúan télügyeljoiiek.-)

Augusztus ()-iin Tökulyi biztosa (liihetleg Nagy Mihályi) a

tíimördi kastélyt a l»eiiiie talált ingóságokkal leí'oglalla. s a vagyou-

ságról í'ülvett jegyzéket a tauáesm\k átadta. Kzen alkalommal a

kszegi kmivesek. ácsok s tíibb más mesteremberek fídyamodváuyt

nyújtottak lie T(>k('tlyi biztosának, hogy teljesített munkájuk kizetése

végett (ioniliosy h.lnielt a lejed(dem jószágainak telügyeljét utasítsa.

Augustus 7-éu ,Mauroc(U"datus Sándor. Kara Mustaplia fvezér

tolmácsa a várost levélben ji'i indulatjái'ól biztosította, ugy szinte

Xemessányi Bálint is megkösziunCn az átküldött ajándékot, a várost

liüyelmeztette . hogy nn-g tíiblj élelemrl is gondoskodjék, hogy

azon esetben ha a törlik lvezér parancsolná, a szükséges készlet

rendelkezest're legyen, l'gyan ekkiu" Hark/x-zy. Szepe.sy i'-s ÍSzalay

fejedelmi liiztosok S(i|ii-oid)('il a Vi'irost uu'gkere.stí'k . miszerint a

fejedídem részére (dkobzolt josziígokuak gondvistdjét (iomliosy Dánielt

— ha ez a város st'gits('g(''t bár miben igényl)c veniu' — tiimogassa."'!

Aiigu>tus Id-i'n .Mellemet lelier\ári bég le\él iiltal mentl több

lisztnek és abraknak línsztra leend .szállítását |taram'.solta. egy-

úttal a várost k(''zs('gér| liiztositotla. Minek kíAetkeztében l(> sze-

ktM- eleiem, elilil •') szekér a bég. 'i Harkóezy. I Szepe.sy. l Szalay

sziimiiia küldetett, mínilegyíke N kobíd zaldial. 4 köböl lisztéi meg-

lerhehe. Az i'itadással (iazdagh (iyörgy s llalVner Krasmot bízták

iiien. kik i'iltal a kszegiek egyszersmind k»tszr»nett">kel fi'jezték ki a

iiienev(''dle\(d('k kÍN/,olL;:íltaI;is;i(''rl. '
l

') Köszpgi Jezsuiták t-V könyve.

'-) K'öszeui levéltíir. bevdek ií\iijteiiii'n\elieii.

•'1 Városi jejry/.ökiiiiyv. I.i'\cli'k jíviiiteinriiye.

'• Városi jey;y/ökÍMiy\

.
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Aiiuiistiis •20-;iii A'asdiuyci János sz(il,u;il»in'i állül közölt kör-

lev(''l l()l_vl;íii a városnak a személyes íolkelést és Néniot-l 'jvái'

tájára leend kiimliiliist a inea-ye raegparanesolta, „hogy ott. mint

mondja a körlevél. (íeneralis Uram (Batthyányi) Embereivel

meghegyG/, vén. ocenralhassanak az éget és pusztító Né-

rnethnek." K szerint a vármegye által kivetett illetségét. JO lo-

vast a város ki is állította.^)

Aiigustus 28-én Csirip Andi'á> és öregelil.i I'ammer .lá!lo^

tanácsljehek. Oh'scher János városi ügyész — (lombosy Dánielnek

a fejedelem javai gondviseljének kérelméi-e — a tanács által a

fejedelem részére lefoglalt vagyonságnak (isszeirására kiküldetvén,

a leltárt (hiányzik) beadták.-)

Szeptember 7-én Tökölyi levélileg megparancsolta . hogy a

tanács kiheteket küldjön hozzája, minélfogva Erds János s (-forabosy

Dániel választattak oly ntasitással. hogy Batthyányi Ádám kíséreté-

hez csatlakozzanak és ezzel menjenek a fejedelem üdvíizletére.^j

^lig a város küldöttei megbizatásnk teljesítésében jártak el.

Bécs falai alatt nevezetes fordulat állott be. mely a hadi esemé-

nyekben liatiiiMzó kíivetkezményeket idézett el. Szeptember 12-én

ugyan is a szö\etség(\s hadak véres harcz után az ostromló t(>rök

sereget megverték, s rendetlen futásra kényszeritették. Bécs fitlsza-

badulásának és a törí'ik megveretésének hírére a Tökölvihez pártolt

dunántúli megyék és városok ímkényt visszatértek Lipót király

hségére. Sopron. Kismarton. Buszt és Kszeg még szeptember

havában meghódoltak, s minden ellentállás nélkül német rséget

fogadtak falaik közé.

A viszonyok e szerinti alakulására a jezsuiták tüstént arra

fordították gondjukat, hogy elhagyott állomásaikra visszatérhessenek

és megszakasztott mködésüket folytathassák. E czélból tehát

Eszterházy nádorhoz Ibrdultak. ki megígérte, hogy a béke létrejötte

után a rend tagjait elbbi állásaiklta és zárdáikba visszahelyezi :

és valóban ez ügyben legközelebb Lipót királyai értekezett, s ettl

nyert meghatalmazása folytán a jezsuitáknak Kszegre való vissza-

helyezését elrendelte. .Minek következtél)en (idi Péter és (íörgey

Sándor jezsuiták azonnal megérkeztek, de a tanács nekiek a

székház és egyházaknak kulcsait átadni vonakodott, s klömféle

akadálvokkal letelepeiiésíiket nehezítette. A lioszu vitatkozások

' ) V;'irosi j(\uy/.ök("niyv.

-) V. o.
' "

") Vi'irosi IcvíUl.'ir irományok <:yüjt('iin'iiye.
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('liiicllö/i'-si'ic. ;i rcliiicriil iikiiíliilyok clliiiritásáni szol;j:iilt c^ry váratlan

hai'czosiiak fViltiintc. ki iiK'iijcIciK'scktír a ii('lit'''/s('';:('k('t ríivid iifoii.

}(ioyv('rr<'l nldotta iiic^'.

I'adiiiKiy Mátyiis /,ala\;iri apái. ki a im»zj^al(»iii kitruvscknr a

iK-mcl liailaklid/, csallako/otl. s/ciitcnilicr *^o-áii cuv í-sa|tat katioia-

sá<iti!il a \iir()sl»a licrdiitoit. uly liirt tcíjcsztAc. li(»,üy sziimus in'iiH't

vasast a sz(niis/.'''(l li('üys('!.!ii(''l vissza liauyutt. kik azmi cscilicii. Iia

a köszciiick ('ll('iisz('íiiilii(''ii('k . azonnal a város n)i'ozal)<)litz;isa t's

Tíikülyi |tiirtlii\('in('k nioiiicnyittísc v^uctt r('n(lclk<'Zi''S(''r(' kt-szcn

állanak. .\ iia.Liy zajjal lictíirö a|»át clslicu is Sinmn .l;'intts liázát

l'cii'yvcrcs kt'zzcl niculániailta. rs miután ezt erszak kai liék/dia

vcrctlc. (ioniltosy hániflt szinte saját liáz:il>an és az <'vanp;likn.N

Itrcdikátoit (dí'oiiatta. A \áratlan zajra, az a|i;il incn-sz. fbuyofrot

\ iscjcii'ic nicui'éiniilt Tíikölyi pártliclick részint (drcjtözéslicn. részint

Intiislian kerestek menekvést a veszi'dy (df'd. Az (issze csdült

|iol«iái'ok k<"»ziU azonliaii töldjeii . mintán tdsn meii'lcpetésükltl

irdocsiidlak. az apiitlmz mnitek és a. I)álral)liak e<i-yike azon ki'rdést

inti'Ztc az ajtáthoz : hogy mim") tekintí-Iym'-l. s min meii'-

liizat.isnál fog'va merészli ezi'n sz. k i r. Viiros tri-íiletén a

|ioluárokat saját liaj li'kai klian iMlinescklte xcretni. I)e a

liálor apát erre jiisztolyt emídve azt válaszidla : ...Irijjíin ide az.

ki méi»' egyszer szememlien kíM-dezöskíldni mer. mert lia

valaki tndni kiviiiija. In'gy kinek nH'Liliiz;isii lian jiii'nk i-l.

annak pisztolyommal loüok v;'i laszoln i." Kzen liahirozott

nyilatkozatra mindnyiijan ehK-mnltak. s taniiesosalilmak vélték sze-

lidelil) cszkriziikc! alkalmazni. azéiM az egyházaknak általa követelt

kulcsait mindjárt kiszolgiíltatták, <''s igy minden tov;ililti akadály

m'lkül a jezsuiták a székház és egyházak liirt(d(ália helyeztettek.

K/.m elöznu'nyek után l'adonay a lelartózlatott |U'edik;itort

szaliadon hocsi'itotta. (iondinsyt és Sinmnt azonhan gyalázt't szidal-

nnizások kíiziill magá\al l'oglyul \ivén Kraknó vár.'ilia Ziiratta. honm'-!

két hét inuKa Kolloiiiídi remlelctére Hécs-I jhclylM' vitettek. li(d

<li hétig Ingva tartattak. Hasztalan tnlyanindntt tlomliosy hitvese

iV-rji-nek kiszahaditiisa inint . hasztalan tett a tárnics lépéseket ez

ügylien Kszterházy nád(unál. a kéndem siker nélkül maradt.

és a loglytdv kényszerítve \ alának a szaitadnhU legcsekélyeldi

reménye nélkül sanyarú soi-snkal lováhli is visidni. Klcsügi:-edi

állapotukliaii egyik na|i Fekete István részvétet szinhdxe a foglyo-

kat líecs-l'jhídylien a liortriiihen nn'glátogatla . s tíirsalgás közlien

azdii kerdi'st inti'Zte hozziijuk. ha váljon a logság .sanyaruságait. a

hahil \es/,(d\(''l trililire liecvídik-i' a katllidikus hitre \aló ;itlérésné|.
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153á. Rempl István') török ostrom alatt karján niegseljesült.

J')i}. Xyrc ^Játyás.-)

1574. lukhofier Erliárdt=*)

157(5. l'^ahier Kristóf.

157!). K'lileiii Tamás.

1584. Dauehner Pál.

1586. Flinkenüíe János.

1587. Hostódy Tamás.

1588. Dauehner Pál.

1592. Enyedy Fábián.

159ö. Freysinger Mihály.

1604. Herbst Bálint.

1606. Freysinger Mihály.

1607. Csöky György.

1620. Erds Péter.

1622. Pammer Benedek.

1624. Dauehner Márton.

1626. Hnstoti (Hostckly) János.

1628. Paminci' Benedek.

lííoO. Pintér János.

16;>2. Hostódy János.

1684. Pammer Benedek, ki a íisztiijitáskor hivatalától

visszalépvén, magyar és német nyelven huesuzott cl.

1635. Balázs Mihály.

1637. Marton Ferenez.

1639. Pammer Vid.

1641. Marton Ferenez.

1643. Pammer János.

1646. Marton Ferenez.

1647. Pammer János. Hivataloskodása alatt Kszeg az

országhoz visszaesatoltatván, a jegyzkönyv magyarul lón szerkesztve.

1649. Hostóti (Hostódy) János.

1650. Fayeral)endt János.

1652. Hostódy István, ki meghalálozván . helyettesitetett.

1653. Fayerabendt János, utóbl) pedig Painmer János.

1654. Pammer János.

1655. Nóvák János.

^) A'árosi titkos levéltár. Török ostrom kézirntálian.

^) Városi titkos levéltár.

^) A következ névjegyzéke a l>ii-ákn;ik a városi jegyzköiiyvliül állita-

tott össze.
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1659. Svetií'S András.

^fU^2. Painiiu'i' Mihály.

1004. Svctií's András.

1008. I*aninu;r Mihály.

1070. Hodikus GyöríiT.

1553-túl f'tró.sz 1672-ik <ívig a Itfltanács t-s kültanáfs egé.szen

protestan.sokhúi állott, c/ utóhhi i'vhcn a 24 kültanáfsljeliek közó

a katolikusok na«2y nehezen két katliolikiist Satler Péter és Kom-

játhy .Mihályt heválasztí.tták.

H)74. l)('iiök István. i(lkö/,l)en ineghalálozván . helyet-

tes hiró jelt

1 ()-(). Simon János, kit euy Inniapi liivatalnskodás ntán

követett

1080. I'jváry András, idkíizlx'ii elhalván, helyettesitetett.

1081. Na<iy István.

1(588. Fekete István a kath. vallásra áttért ejiykori evancr.

sniierinteinlens. .\ tisztnjitás alkahnával miiködö cs. biztos az elöhlii

tisztviselket rcjliiuii-esztvén. Fekete Istvánt nevezte ki hirónak.

s egyszersmind az egé.sz tanácsot katholikus(tkhé| alakította. A
következ évlicn tartott tisztnjitáskor Fekete István t'lniellztetvi'ii.

Ilin') lett

1084. Krds .lános.

I(i!t|. Fekete János.

109á. Erds János,

1693. Benk István. A tisztnjitáskor Frank János es. k.

hiztos — Tnllinaiin .lános evano-elikns halála folytán üresedésl)e

jött taiiáf-sosi állonnislian — Mesko Adáni katholiknst. az evangé-

likusuk eívlyes tiltakozása ellenére nieo-ersitette.

101)0. Oliszer Károly.

1699. 8vetics János.

1701. Sveties János. Palugyai (iáhor cs. k. l)iztos . a

polgármesteri hivatalt, a község ellenzése daczára élethe léptette,

s ezen állomásra Pamun-r .Iám)st kinevtvJe.

\'t()t. Henk István liiró.

Panimer János polgárnu'ster.

1705. Svefics .lános.

170(i. Svetics .liinos. ki lliikóczy kuruezai által h;lntal-

mazlalviin . s súlyos sehei kcivetkezltdien elhalálctzotl . ulódj;iul

hejyetesit.'lctt :

1700. l'ánnner János.

1707. IVmimer János.

9*
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túmogatták, jániltak a bizottság elé s a hódolati esküt letették. De ez

által a vái'osnak zaklatásai nem szntek meg. Mei't nolia a lefolyt év-

lif'ii Tököl\M biztosai elég élelmezési tcrlKikct. nehéz költségeket róttak

Kszeg lakóira, még is sokknl sulyosabli nyomást okoztak a városban

elszálhisolt és iítvonuló német hadaknak eltartása s kicsapongásai.

Caprara és Piccolomini tábornokok hadai is Kszegen valának elszál-

lásolva, ez utóbbi maga is inegíórdnlt Kszegen. Hasztalan sürgette

e bajok orvoslását az anyagilag kiineriilt város, mely azon csapással

is sújtatott, hogy ápril 21-én esti 8 órakor a liird kntmil kiütött

tz a Sziget elvárosban 242 házat elhamvasztott.

^

Ezen év folytában a török ellen vezetend hábornra személyes

felkelés rendeltetvén. A'asmegye 100 lovast és lOO gyalogost köte-

leztetett kiállitani. im^ly illetséghez Kszeg 30 gyalog katonát

adott. A niegyér(! kivetett lovasság hadnagyjánl Topos "Ádám. a

gyalogság vajdájánl Patthy János választatott meg.-)

I>uda vívásának félbenszakasztása ntán T(")k(')lyi (els Magyar-

országban nehéz vereséget érvén, elesüggedésében 16(S5-ik év tava-

szán az ország megyéihez és városaihoz kiáltványokat intézett, a

Kszegre küldött igy hangzik :

Emerieus Tökölyi princeps . ac partium Tiegni Hungáriáé

Domiuus :

Nem akarván már továbbra az sok hti szegeseknek istent

boszontni, 's embereket irtóztató gonozsáü'okat szemlélni, kik meü'h-

tagadván Nemzeteket edgy kis üdéig tartó, "s — lelkit kárhoztató

prédáért az Ellenséghez hayoltan hayolnak. Hogy azért jövendben
menthetetlenek legyenek az kik megli hüségünkl;»en vadnak az el-

pártolástul niegszünnyenek tetzet kit kit edgyen edgyen niegh ez

edszer meghintenünk, kiki gondollya meg. hogy az némmettel való

Czimbora. csak ideigh tartó szines barátságh. milient országunkon

a Német ert vehetne, az Magyarok becsülete azonnal leszállana.

mint ezen háborúság kezdetiben az régi Esztendk bizonyéttyák.

Midn sok végház béliek az Nemzetnek raytok való r-ralkodását

megunván Tisztekkel edgyütt Zászlóstul bujdosásra attak nuigokat

st most is izellye azt az kevés praedát. mellyel csalogattatik, mely

Drágán veszi, holot az Német valahol veszni kell a Magyart min-

denüt elöl haytya az veszedelemre. Hogy az elmúlt esztendben
egész eddig csak oltalom formán viseltek magokat. Nincs más
kiils Országlieli Jó akaróink Tanácsa nélkül, kit olykoi- ideig jó

') Városi jegyzkönyv. ViU-osi levéltár levél jiviiiieniéiiyélu'ii.

-J Városi levéltár levél g-yiijteiiiéiiyélieii.
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rciiii'iisi'L: al;il N;i'-;,\ llalaliiuis ( 'sásziírok is L'lküvrfti'k. ])<• iigv is

meu' "'ildiuli az Nemet i-t'-s/rül \ulók kíizzíil sokkal tölj veszt. Ks

ha tavaly s — lianiiadéii Isten beiiiiíiiiket mog tartót, mos már

akar mely ^zyeiige elme is remélhet, liolot a Német Ihiria akit oly

károkai vallott, két orszáüos Harczoii is tíihh népet iiem vesztet

volna el. az l'onfeiideratiisys tle sziiitéu elszakailva vadnak, az

liataliiias Toií'ik Nemzet |ie(liy már is meuhinditotta Hadait. Ho]u:y

Tavaszi*-' segitségünkre idejéhben érkezhessenek, kit nem réfiibeu

onnan jött szolgánk szemeivel is liitot. Hogy azért az Nénn-t

niiiiileiiiiek gratiat igér. az is az eö részérl rósz reménsí'-gnek jele.

mert milin tavaly jó llyt dolga akkoron nem kenált oly szintén

s(.'nkil is (íratiaval. ('sé)iet. ka})át készítvén az Magyarnak. ])e

most már tartván ma li(t]na[) az változásiul az kit elcsabethat való-

ban éi'te vagyon, hol pedigli mostanságh kicsap, hol edgy hol más

jele az jiraeda kedveért semmire köll helyhez kapdos! Oka, érzi.

hogy már rövid ideje vagyon, ^Marhát hayt, Kabol. pusztit miudeuiit.

mert az irtldnek bírásához m-m bizik de mennél inkább reszeldik,

annál inkább sietetti az maga lejére, ".s veszedelmére az Tonikot,

végtére veszni hadgya. mint harmadéut az Magyart. Vegyen azért

kiki |»('ldául bennünket, ha Titkainkat ki nem jeleuthettyük is ele-

get érlhi't. Nagy oka lehet, hogy jnindezekben idtiil várunk, ki

alatt nagy reménsig iekhetik nem kívánván mij ket ínndamentom

nélkiil koczkáztatni életünket. Azért minden ^lagyar jól lássa,

nnt eseiekszik. ezekéi már az az id. melyben sok jöne jöhetne

köziukbe. midn az Német az Magyart, ha nem akarna is az

nagy Tíirök Körnek arczal haytván. mészárszékre viszi, vagy

hogy vele ednek tulajdonítsák, ha e érettek nálunk is nem

leszen kegyelem. J)atum Tokay. die 20. Marty KkS. Kmericus

Th(»k(dy m. [>. ( L. S.).')

Kiiilt\;'uiyai s fenyegetései hatás nélkül haiig/.otlak td s ve-

szeml ügyének mit sem használlak, mert a léjedelem hanyatló

szerencséje pái'thivei liizalmát akkor már a siilyedésnek indította.

l(j.SS-ik leliiuár 'iO-án Tökolyi .Mária, a fejedelemnek leg-

ifjabb nvére, térjezett gról' Nádasdy Jstvánné — sógorával Nádasdy

Tannis koronarrel Kszegre érkezeit, i'-s Krds .b'inos városidról

megkérte ..liogy a \árosban \alaliol. mini hogy már semmi
jószágba — noha azelil \(i|t — nem Nulna. szállást sze-

rezzen, itt járlatná liái Iskolában, lé vén Magyar város ez"

a kérelem eszközlése végett — Svetics Jánost és Hosztotyt a tanács

'
) Másolat a városi levóitárhaii.
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utasitotta : miszerint iK'liai (uiiiihíis Ist\!Íiiiiak liázál a grút'in'iialv

iiieiitíil iiiagasahb bérért adják útJ)

A ha/.ában dúló folytonos liábonik a közcrküle.siségrt' káros

holbl vassal hatottak, különösen városainkban a kicsapongások, a

rószogeskedós, kártya-, koezka-játék s a korhelységnek egyéb nemei

ekkor Kszegen is anyira elharapodztak, hogy 1689-ik april 2-én a

tanács következ határozatot hozott: „miután a városban a kártyá-

val, és koezkával játszó részegeskedk. a kik éjjel, nappal a korcs-

mákon, és más egyéb helyeken esznek, isznak, dorbélyoznak. szit-

kozódnak, kiáltanak, és más egyéb gonoszságot is elkövetnek, a kit

niagek is a k(izségbeliek jól tudnak, és látnak, s — fél. hogy

Isten eö szent Fölséghe az olyatonakért az városra valami büntet

csapást ne bocsásson, arra nézvést azt végezte a Nemes Tanács,

hogy ezután, és ugyan — a Toronyban lév öreg Harangot kilencz

órakor megvounyák egész Szent Mihály napigli. Szent Mihály naptul

lógva i)enigh Szent Gyíh'gy uapigli nyolcz órákkor vonnyák niegh,

arra nézve, hogy ki ki az korcsnu'ibul ha/a mennyen, ha penigh

valamely oly Persona találtatik a ki kiáltana, veszekedne, verekedne,

avagy jádszana. tehát már lévén arra személyek, a kik ide ben a

ka^Hik kíizött. kübl csinált kis házban, az hamu közé a párna helyett

íjevetik, mind addigli . miglen azután felöle nem dispunáltatik. ez

pedig nem értetik valamely emberséges Coucivis felöl, a ki vagy

jó akaró l)arátyánál. vagy atyafiánál tovább találna mulatny. hanem

a fíiilyebb deciaráit személyeknil. Az Mezuer Esztendeigh ezen

harangozáséi't ha lévén a tély harangozás rendeltetett (5 ibrint azért

ha mai hap harangozny halyák. az niegh irt órákkor, tehát valami

Tüzgynlladásnak ne vélle a Községh.''

Ezen alkalommal a közesend biztosítására vigyázók, és ezek

felügyelésére hadnagyok neveztettek ki.^)

1689. áugustus 16-án Széchy Julianna férjezett Kéry Ferenczné

írásban megkérte a tanácsot, hogy miután halak hiányában volna.

s a várkertben halastavat ásatott, engedné meg tehát a város, hogy

az Ursprung forrásliól a köbíil szllk alatt vizet vezethessen halas-

tavába, biztosítván maga s maradékai nevében, hogy ez iránt semmi

eljogot, vagy gyakorlatot magának igénybe venni nem akar.^)

A kszegi vár birtokosa ez idétt Széchy Juliannna Kéry

Feronczné volt, miután fivére Széchy Péter Vasmegye foispánya

') Városi jei:v/ooköuvv.

'') U. 0.
^'

^) Városi levéltár luvél gyjteményében.
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I(íS4-Im.mi csaláiljiít liánul >iil)ii níKc a k("tszf<:i \árl)aii t-s tart^z-

ii)áii3ailtaii Szrcliv .Julianna. i;s luiviTc .Mária-.Mar^it Irrjczt-tt ki^-

sciiiivci Sciiiney Kíjrciiczni- üniküsüdtek. .Juliannii itteni birtok-

részét J()í)-I)('n Ivsztcrliiízy Pálnak kabuldi urudalniával oly kikö-

téssel cserélte el . hogy ez 88.000 forintot fizetett íélíil. Seiinyey

1^'erenczné örökTtsíii pedig öríik n'-szíiket a lierezegnek 28.000 Irton

adták el.')

11)00. deezend>er áO-án lierezeg Kszterliázy Pál. ugy birtok

eldei gi-oí' Nádasdyak egy i'észröl . szaliad királyi Kszeg városa

közölt más részrl, a lékai iirodalonilioz tartozó Kötli . Kethely.

Plaigraljen . Horvát-Sidány . Borsnionostor (Marialjerg. Klastn»ni)

iránt majdnem két század óta folyt liatárvilloiigási perben a felek

kiegyezvén, a határjárás uj határhalmok háiiyatása és határkövek

ietovétc után I^efejeztetett. .Jelen voltak: a vasvári káptalan kül-

döttje Nagy István sopronuiegyei alisjiány mint királyi ember, a

hei'czeg részérl Stipsits j*éter urodalmi javak felügyelje. Huuyady

László allitkíír: Kszeg vái'os küldöttsége: Breyer Diénes liors-

monoslori perjel. Deakovits Fereiiez sopronmegyei esküdt stb.

A határjárást a heiiv tetején Fábián pa|i rétjén (Pfalfenwiesen)

rolioiic/.i lial;lr nidlett kezdték meg. hol az els határkíivet KiOO.

évszámmal jelölve tettek le. .Mint határpontok meg vannak még'

nevezve: Kis vagy Czárm.is kútja, Babotsa domb és [latak

Czelstain. PiMingrab. Morigrab vagy Herrograb. Jugerslterg.

.\blilnc/, donil) (''s patak. A határozást Horvát-Sidánynál végez-

li'k. hol a kszegi halár Tömíird és Patyi határokkal ('rintkezik.

A határkénekre kítvetkez betk vésettek: D. L. (ihuninium J.éka).

C. (I. (Civitas (lüns). M. V. (.Maria l'erg).')

\VA idl)en hatiii-ozta el a taná<-s: hogy ('venként bar;its;igos

vi.'ndégsi'ggel egybekötött liatiirjiirást tg tartani. E jelent/'keny

költséggel jiin'i szokiis nii'g a jelen sziizad iiegy\('nes ('veiben i--

divott. de azóta a vemh'gck nn'ghi\ása és lakm;iroz;isa beszüntetett.

1()!I:J augustus S-áii kiadott szabadalom levelélien Lip('it kiiVily

megengedte: miszerint sz. k. Kszeg város az eddig tartott \iis;irokon

kivül. minden é\lien szt. Kgyednaiiji'in még egy országos v;is;'iit

tarthasson.-)

Itiíl-') au>j.iistus .'{-án kii'í'ilyi megliai:y;is lolyt;in a va>\;ii'i k;ip-

talan kiküldöttje Ki^s .li'mos oKasó kaiioimk. liah('iti ap;it. (iornpp

') Városi t. Ic'vi'ltiir 'J-ik. i-s. 1:Í4. sz.

I Váiusi titkos l('V(''lliir
* cs. 1"2'2. s/.

') l". (I. ;. (s. i-.í:i üi.
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Kci'ciic/ kin'ilyi ciiihci- sal. Ilcrc/A'.u' KszU-rliá/y IMIt a kdzic és a

Szrcliy (irr»k<").sük kr»zl eszközölt csere következtében lvüsze|i'vár és

uroclaliHi) liiiiokáha beiktatták. A ))eiklatásiiak elJeiitiiiuiidottiik uróf

Batthyányi Ádám és Fereiicz, az els Zriuyi család utáni (H'ökösödési

igényeinél í'ogva. az utóblii azon jogalapljúl, mert anyja lllésházy

Katalin a Széchyektol származott.')

1(397. A posztósok folyamodására a lvallón;il a (lyöngyös

folyamnak partjai szabályoztattak. s egyenes vonalra ásattak. A
kszegi posztósokról 169()-ben történik elször emlités.-)

1697. Minthogy a lutheránus és kálvinista hitek a várostól

távolabb es erdben tavaszi mulatság ürügye alatt több kocsin ki-

rándultak, s itt a csói luth(!ranus lelkész hozzájárultával titkos

értekezletet, s állítólag összeesküvést tartottak, a magyar kanczellár

szigorú büntetés terhe alatt ket hasonló, s egyéb gyülekezetektl

eltiltotta.^')

1(597 sej)tember áO-án Lijiót király parancsára Gombosy Dániel.

mint az erdlicn tartott lakomának vagyis titkos gyülekezetnek

indítványozója, belbgatott, s egyszersmind ezen mulatság lefolyásáról

a tanácstól részletes jelentés kívántatott. E végett Pammer tanácsos

és Krugovits jegyz Bécsbe küldettek, hol a kanczellárt az esemény-

rl akként tudósították : hogy miután a német prédikátor távozásra

kényszeritetett, egy más prédikátort, ki a szász választó fejedelem

népével jött. több urak fölkérték: hogy maradna Osóban a vallási

gyakorlat ellátására. A visszamaradt prédikátor, hogy kszegi

lutheránus híveivel megismerkedhessek, többeket fölszólított, hogy

e végett valami mulatságot rendezzenek. Erre Gouibosy vállal-

kozott . ki többek társaságában a város erdejében lev három

patakhi>z (fels erdben) kirándult, s itt vig lakmározással mulattak.

A városi kíddöttek ezen elterjesztésére a kanczellár az ügyet a

legközelebbi ülésljen Ígérte tárgyalás aiii venni. Minthogy azonban

a kö\('tkez na[)okon ülést nem tüzíitt ki, Pammer hazaérkezett.

Krugovits pedig Bécsiben visszanjaradt. s a kanczellártól néhány nap

múlva oly válaszszal bocsájtatott el. hogy jelen ügy miatt nem fog

a városba királyi bizottság menesztetni, Gondjosy dolgába pedig a

város ne avatkozzék, arról majd maga lesz felels.'^)

1697 october 4-én kanczellária rendelet folytán (jombosy

^) U. 0. 7. fs. 125. sz.

'') Városi jegyzkönyv.

3) U. 0.

*) U. 0.
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l)iiiiii'l loiMi lidli r kf/L'sst-<i- mellett a burlöiilil kiszaliailiilt é.^ a

ruá következ l(jí»(S-ik jauiiúr 2'1-i'n <iróí' Kí'-it Ferenc/ vasmegyei

rüispiíii k(i/Jjeiijáilil;isa l'olytáll a kezesség alul is loliiKMitetelt. '

)

nOO jaiiiiái- oO-áii n^gLícIi 8 órakor a belvántsljaii tíiz táiiiailt.

moly a szent Jakab és luagyar teiii[)loiiiot. Jezsuiták székházát,

plébánia lakol, iskolát számos épületekkel elliamvasztutt.-)

11. Rákóczy Ferencz alkotmányos harczai alatt
1701—1711.

Aliü'. Jiouy a kárloviczi Ijékekütés a t<»f»"tk liáboniiiak V('ü-et

\('telt, niiir is ujabb belküzdelmek sziiilielyévé lu az ország, mely

a lefolyt villongások pusztulásait, zaklatásait még ki sem nyugod-

íjutta. Oly sok anyagi szenvedések daezára a nemzet alkotmányos

érzülete el nem lianjvadott. politikai érdeke meg nem l.isidt. st
mihelyt a török az országból kiszorittatott. a lidszabadult megye

és k(»zségi liat('»ság azonnal ke'/élte ragadta a belkormányzat gyep-

lit : hogy alkotmányos inlézniiMiyeiliez. nemzeti líiggetleuségéliuz

vonzó szeretetéi éi'véiiyesithesse.

A hazafiúi hség annyi éveken kitartí'i jeleinek tapasztalti'ua

sem \áltozlalta meg a bécsi kormány alkotmány ellenes reudszeicl.

hanem polg;lri és vallási jogok csorliitiisjival. mihez a nyomasztó

adók. katonai zsarohisok szegdtek, oly nagy mérvben (desztetti' a

közelégületlenséget : hogy a forrongás üszke. melyet Tökölyi hanyat-

lása iiliiii a k(''iiyiii-aloni ideiglenesen elfojtott : emészt hing-

hulliiniokba tört ki Rákóczy Ferem-z fölkelésében.

Midn J 70 l-ben a sjianycd örökíisíidési háború a császári hadak

nagyobb részét az orsz;igból kivonta. Rákóczy e kedvez kiiridinenyt

hazaliui ezéljaira felhaszmilván. a mozgalmat azonnal m<'ginditotta.

A mint lelkesíilt párthivei t(d<intélyes hadtömegekké dagadtak és

nO;j-ban Fraiicziaorsziig ;iltal pénzzel, hadi szerekkel s gyakorlott

harczosokkal gyámolitva fegyverei haladást tevének az ország fels

|-észeiben. a (luiiiiiituli \ id(d< i^ kapva kajiott az alkalmon : hogy a

nénu't korniiiny ii-;iiit iiyrikeici \crt gyülötletét. si intéznu'nyeihez

szitó lagaszkodiisiii tetth-ges nyilalkozváiiyoklian fejezhesse ki. s

erejét fölajánlhassa az elnyomatiis liékóinak lerázására.

Kszeg nuigyar ajkú néjiéiu'k. fké'ppen protestáns lakossiigií-

nak zugülódása. mely ekkorig a kormány szig(U*a miatt csak titkos

("tsszojíh'etelek alkahmival n\ ilatkozott. az I70o-ik év elején nuir

') Városi jegyzkönyv.
'j U. 0. Jezsuiták évkönyve.
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iiyilt lüiitch'scklMMi l(»il (is\('iiyl iii;i;iiiii;ik. A/, ckkiu- clüldi-dult

nyiiotalaii.súíidkrul i'üh iliigu.sitá.st nyújtanak azon vallatási kórd
]H)iit()k, iiielyL'k(3l IJerkcs íSiiiion vasvári káptalan tagja és Tálliau

királyi líiztos ez ügybon teljesített vizsgálat alkalnu'ival a kikérde-

zettekhez intéztek.

l-ször. Tudja c a tanú. hogy az elmúlt hetekben nevezet

szerint Martius 2'á-íin és 2()-áu egynéhány merész, vakmer züu-

diilési és lázasztásból álló í'öltámodási lévén köz(")nségesi'n az itt

levü Lutheranuságnak ugyan az itt valú N. Magistratns ellen, azon

rendetlen nn'rész zöud ülésnek, és vakmer világos rebellist mutató

iídtámodásdkiiak ö felsége kegyelmes parancsolatja ellen, melyet

egy néhány részben biró Urani nekik producált. elolvasott, és nieg-

nuigy arázott? kik voltak nevezett szerint az auctori, készíti, biztatói,

tanácsadói? kik portálják, biztatják, animálják, azon g.yülevész

J>utlieraiius népet ezen nyilván való relielliot inditó. nevel és tartó

Conspiratiókban ?

3-szor. Kicsodák azok. kik tellyes torokkal azon gyülevész

liUlheranus nép elli azl kiáltozták: ronlója a Magisrratus az

k(»zs(''gnek. azért nincs birájok és nem is ösmerik a mostani birót

birájokinik lenni, és hogy nagyobb, avagy több(!t tészen a község

a niagistratusuál.

o-szoi'. .Megértvén a Lutheránus kíízség. hogy biró Iram.

Inspector rrainu''k által ö felsége kegyelmes parancsolatjából az

e.\e(|uáll szlk liorait Herpius és a több templom adósai pinczéjébl

ki akarja vonatni, azontúl fölzöndídvéu, lázadván, és lámadván a

felül meg;jelentett napokban az egész gyülevész Lutheránus község,

noha previe Biró Uram kegyelmes Urunk eö fölsége parancsolatját

egynehány izben fídolvasván, megmagyarázta, és atyai szeretettel

megintette, hogy engednének parancsolatoknak, mindazonáltal ö

fölsége paraiics(datjának nn_\gvet contemptusával. ervel, hatalom-

mal resistáltak. semmi úttal som hagyták kivonni, sem onnan sem

másunnan, st Inspector Uraimékat. némelyeket illetlen szókkal is

illették; st Plébanus Urammal Herpius pinczejében két hordót,

melyre Ijerohanván Cseke a pinczébe a sok gyülevész néppel, ott

sok becstíden szókkal illették, és szidalmazták Plébános uramat, st
némelyek személyéhez is nyúltak, és talán agyon is verték volna,

ha biró Uram a kamarással megneni oltalmazták volna. Kik nyúltak

személyéhez Plébános Uramnak, kik ragadták meg ö kegyehnét?

és kik illették motskos, és szidalmas szókkal, söt azonban a

pecséteket , nevezet szerint , kik voltának a kik a pecsétet leszag-

gatták ?
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4-s/,cr. Iiiliiicrcalvíiii Pléljúiios L'niiii a Tiiiiiliiilc sí'í^icÜ tett

Staliiliiiiijiiuak. (.'oiiiiiii.s.sarius Uramnak dí.'Iii akarván ongcilni udilig

liaranguzlatni Fábry testének. n\'\<£ arra nem ajánlanák magokat,

hogy a !(Mii|il(iiii Tiiiiilialeját vennék kopoisójára. UM'lyre njjonnan

íííllázadt (lic i>-ia Április a Lutheránus kfizség, és a tanácsházra

rohant, ott disjuitáhán a dolgot, kik voltak lellázasztói eziránt a

küz.ségnek, és kik fogták pártokat a Tanácsiiázhan is elihen az

eretnekségnek? mondván: megesik benne, ha Commissarius Statii-

tumjait megtartjuk, régi Privilégiuma az Lutlieranus czéhekiiek.

nem kell engedni, elntntani. az eltt is eleget statuiillak ('(immi.>-

sariusok. de ugyan meg nem tartottuk, s ebhen sem kell engednínd<.

ugy is hijábau költünk annyit a Commissariusra. csak eszik, iszik,

azonban semmit sem végez, a mit statuál is. nem ö felsége akaratya.

Iiaiiem () maga inventuma. st jöjjön el bár az idén. és próljálja

meg, hogy rekeszsze ki a Lutheránus közsí'get, utat mutatunk neki

azt teszük biróuak a kit akarunk, reformáljuk a Tanácsot is. nekünk

bizony semmit sem |)arancsol a ('(uumissarius. Az ily iiyelveskedések-

beu kik \()ltak })ártfogóik. jnit niondtauak és miki'-p ersítették

mellelliik a dolgot, és nevezet szerint kik voltának?

Az eladott kérdpoutokra td<ként hangzottak a \álasz(ik :

l-mmii. A Lutheránusok mindenkor uiius pro onuiibus et

omnes )»r(i umi kiáltottak. Iteni hol Hericz Mihályhoz, hol íStomphoz.

Függliíiz jiirtak ("»ssze a Lutheránusok.

Ad ;i-duni a Luthei'anusok közíniségesen azt iiMUidtiik a Tain'it--

hiizon. iiogy a Lutheránusoknak nincs líirájuk. hanem csak a

l'ápistáknak.

.\d o-tiuni Igen is megmagyari'izta l!ir('i liam a paraiicsidatot.

de ük resistáltak. Plébános l'rammal \alé illetlen báinis valóltaii

megtöilént, de nem tudják, ki nyúlt légyen személyéhez, de nagy

szóval az hailatiilt. Imgy fogják l'lébi'inos Iramat, s midn más

j'inczi'klie akariiíinak menni, a szentegyh;izhoz \aló borokat lepe-

es(''tehii. az egész Lutlier;inusság mindenütt utiiunuk jiirván azt

moiidotti'dv : ha még egy pinczi'-be megyén I'Ii'IiíÍmos I ram mingyánist

lierekesztik. s meg lógja líitni mi találja 'I

.\ vizsgi'ilat beléjezi'M' után nemsokára a tanács gról' l'uchhain

f'ereiicz bécsújhelyi itüspiikot kíddotlei ,iltal lólkérle a végett : hogy

u két év eltt leégett |)lébánia tem[domot fidszentelje, ki k(»zbejötl

betegeskedése miatt a szertartást június hó 3-áu eszközlésbe vetti',

és a pléliíinia egyházat szent Imre berezeg nevére keresztelte,

') Viinisi ic'Vrltár.
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eyys/.crsiiiiiKl ;i löoltái-t. — melyet iierc/.i'ii- Ks/Jerlni/.y IMI csiuál-

tatott — fölszuntelto.^)

A kíizbeii niiíi' ezek Kszegeü történtek, Kákóezy liiidai szeren-

csés liíii'czok után njindeiiyro najiTobb tért nyertek, s a fölkelés

a felvidiíken és Tisza nieutébeu uralomra emelkeilett. Lipót kii'ály

a gyorsan terjed mozgalmat dnnántul meggátlandó. a megyei és

városi hatóságokhoz fenyeget parancsokat küldött, melyekben ket
alattvalói hüségökre emlékeztette. Augustus 81-én 1703ban vas-

megyéhez hason tartaJmu parancsokat intézett, és a megyét intette

:

hogy a mostani zrzavart inditott lázadókhoz csatlakozni ne meré-

szeljenek, és a kik ..oly bns szivüek voltának taláután eddig,

hogy a kiiríjczokhoz áltanak" térjenek vissza hségére, semmi-

nem rósz híreket ne hirdessenek, a lázadók kiáltványait ne ol-

vassák, hanem ezek terjesztit befogassák. Továbbá meghagyta,

hogy mintiin a vármegyének, ugy Kszeg városnak bizonyos számú

hajdúkat kellett kiállítani, de ezeket teljes számban ki nem állította.

st a kiállítottak is nagy részben visszaszöktek, tehát a hiányt

rögtön lielyre pótolják, ugyszinte a Idrodalmi és ))ajorországi tábor-

ból visszaszökíUt katonákat halladéktalanul elfogassák.-)

Noha Lipót királyt a frauczia és bajor seregek ellen vivott

szerencsétlen harczai a kiegyezkedésre hajlandóvá tették, s utól>ld

leirataiban az adókat leszállította, közbocsáuatot hirdetett : békéltet

intézkedései ekkor már a kedélyek lecsillapítására nem hatottak,

mert Vasmegye népe a nemzeti mozgalom diadalában bizva. remény-

telt szívvel fordult Rákóczy ügyéhez, tle várván az alkotmányos

szabadság virradtát.

Midn az év \égefelé líákóczy hadai az ország éjszaki részét

meghódították, s Károlyi deczember 24-én a Marcheck melletti

sánczokat bevette, a reá következ napon Falugyai Gábor a császár

élelmezési biztosa. Pozsonyból azonnal tudósította Kszeg városa

tanácsát, miszerint egész Pozsonyvármegye Divény, Stomfa, Detre-

keö. \'(')rösk. Llesk várak kivételével a kuruczok által elfoglal-

tattak. Vigasztalja egyébiránt a kszegieket jöv biztonságuk iránt,

mei't nem hiszi, hogy a kuruczok a császári hadak folytonos sza-

porodása miatt a dunántúli megyékbe hatolhassanak, melyeknek

védelmére a császár kiváló gondot fog fordítani. Tanácsolja egyszers-

mind: hogy Kszeg magát Sopron példájához alkalmaztassa, s azon

esetben, ha a lázadó seregek a városba jönnének, ezek segélyezésétl

^) Városi jegyzkönyv.

'0 ü. 0.
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óviikodj/'k. iiiiiitáii Kii;^('ii licrc/.c;;' ij^'d! iiclic/tcll Mddnr. lJ;(/iii.

X;iíiV-S/(tiiil):it ('s S/,i'iit-( iyt'tr.iiy városokra, liojry oly ktiiiiiycii iiK-fi-

liódoltak. áiiiliár ali^' lettek \(»Iiia k(''[M'sek manókat m('ii\t''il<'iji.

mint K.szcii' sem. mimla/iniáltal a \iiri»si l)ásty;ik kijavítását, iö-

k(''s/|(ítiiek. éleliiiis/crekiit'k l)(;s/,(MV-(''sét tanácsolja.')

Jelen Icvüh't m''li;iiiy nap niiilva 1704 január ;>-áu e^y másik

követte, melyhcn a városi tanácsot a lia(lvisel(''s esctniéuyeiröl értesítvén,

a töbljck közíJtt irja : Iioüt az elmiiH. vasárnaji estve a kuruczok

\alaín('ly százan RiM-sérc érkfíZtíMiek. és az t'.jszakí (lözsüiésnek adták

mainkat, mii moutudváii a császáriak. azonDal Forgácji tábornok

cjxy czreddid (''jnek iiléjíMi reájuk csapott, s nn'nte;iT liusz kni-iiczot

k(iziilök le\áuatott. Iclcs szarvasmai'liiikat. lovakat. jtárduczIxM'tiket.

t'üN i»ár rí'zdoliot hozván zsákmányul nuigával. Azóta í'clölük semmi

liizonyosat sem hallani, de hii'e jár: ,.lio,üy tálioruknn uauy

zendülés támadott volna, és az egész hadak csoportosan

reá ment (Miek B(!csányín (Bercsényi) azt exaggeral ván. hogy

k nem Barmok, se mwn Medvék, vagy farkasok, hogy illy

iszonyú t'örg(!tckes. keuKMiy téli idól)en t o válih az Táhoron

subsistál hassanak. vagi a megmaradásra kénszeritct-

hessenek. cum nianit'esto sanitis. ae viiae suo periculo

contra omnia jura (ieutiuin azért Quartélyt kívántának

vagy arra declarálták magukat, hogy edgyiil. edgyig niíud

haza mennek, kin igen megütközött volna Bercsényi, alig

ludváu ()ket lecsendítsitny i. arra assecurálta volna (•kel.

hogi e iiapokltau liizonyosan álta lkölt('>zt(tt í az hadakat a

Szeredi hidakon és Xyitra és Bars Vármegyékhen (,)uar-

télyt rendel nekiek. hogi ott tavulyalih esvén a mieinktül

s — N'ágnak Bassusira jól reá vigyázván. l>át orsagosaliltan

megh niai-ad hassanak, itt Boson A'iírmegyel'en a Xéniethek-

nek szeme el(itt nem liMé'u taii;icsos a (jhia rt e lyozás. és

elszakadiís. Xi-nielyek pedig más okiit gondolják lenni.

S/eredi hidakon leend által k(il tiizéseknek. mivel hallalik.

hogi a Leng\el király ad sexeiinuem ami ist it i u mot csináll

volna a Sv(;cussal. s — arra lu-zve nem kívántat v;in nekie

a Saxoniai hadak maga sold(»s (íinhereí s — a Lengyel

Bespulilíca sem akarván t'iket hont szenvedni az orsz;ig-

lian a megnevezett Lengyel kinily azon maga tíz ezer

Kmlierii l'Tilséges Lrunknak cedálta volna, kik immár í>

Itent \olnának Szepeséghen. es a M» Lengyel v :i rt»sok l»a n

'l \';iri>si |c'\i-ll.i|- IrM'Ick U\ li.ilt'llM'llVt'-l'l'll.
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st liogi 11) ár is BiL rí fiinál iiiej;('sa])ták volna a k nnic/.dkat,

lia.s(Uilók(''i)('n Huda taiáii is a liáczok nauv a lka lm a ti a n-

ságot i(!V(''ii iiekick. inrly okokra nézve líák(M-/,i revocálná

Bercsényit a f (i I f íi 1 d r o az egész nielette lév lia dákkal

odgyütt. ()ly liirüuk is érkezett mai napon, liogi Szombat
városát az knruczok fölverték volna, s — annak ntána a

A'ágon által takar(»dtak volna, kikrcf Leopold váráhnl

sren is lttének volna az álgynkliól. De még mindezek
szinte nem valóságosak — mert az is meglehet, hogy a

knrnezok szánt szándékkal költik magok felíil az illyen

hirekejt, és akart va magokat szaladóknak tetetik, oly gonosz

szándékkal, hogy mie inket innend l^)sonl)n I valami formán

kicsalhassák, és gyalázatban eithessék. kire ne segítse

(iket a Fölséges Isten, mert olyankoi'on mind mi itt. mind

pedig kegyelmetek Dunántnl veszedelemben forognának.

Azért elválik, mire fakadnak a dolgok, kiknek folyania-

tyárnl toválil) is el nem mn latom infoi'málnom kegyel-

meteket, inhoeralván toválib i.s miuapában adott csekély

Tanácsomnak, s — arra kérvén s — adhortalván kegyel-

meteket — ij)arkodgyék ió ideien az szükséges Reqnisi-

tnmoknak megli szörzéssében: „(jnia foelix civitas, qui

tempore Pacis de Bello i-ogitat:" a mieink az elpártolt

szabad v;irosok felíil nem láttatnak ió szándékban lennyi.

kiket féltem a kárvallástul. ha csak Isten ineg nem szállya

szíiveket a Méltóságos Generálisoknak s. a. t.')

A császári tál:)orban elterjedt, s a jelen levél irója által közídt

hirt. miszerint a magyar hadak a dnnántnii részébe szándékoznak

vonulni, a legközeleb))i események igazolták.

Károlyi Sándor az 1704-ik év elején öt ezer harczossal a

liefagyott dnnán átkelt, és jannár J2-én Pápáig nyomult, hol a

dunántúli megyék lakosait rövid ido alatt Rákóczy ügyéhez csa-

tolta. Mig Sümegen a zászlói alá gylt nép fegyverkezésével

foglalkoznék. Szarka Zsigmond ezredese Kanizsát, Csáktornyát.

Muraközt meghóditotta. Sándor László Simonytoruát. Siklóst ejtette

hatalmába: némely kurucz kapitányok pedig Sárvárt, Szombathelyt.

Körmendet, Szt. Gotthárdot, Kszeget, Eusztot, Kismartont. Kapuvárt,

szinte Rákóczy hségére kötelezték le,

E közlien Lipót király Széchenyi érsek közbenjárulásával a

békealkndozást Bercsényi és Károlyival megkiséi-tette. de mivel az

M Városi Imí'lt.'ir Ipvclfk .í;viiitoiii(''iiV(''lieii.
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(i,ay('/,k'e(l('s iK'iii siki'iiilt, ii Ikm-sí kdniiiiny iniiulcii ^iiiidjitt ;iiTa

|n|-(lit(»ttii : lloo\ lljilMt cs/kíi/íik r("illi;is/,li;il;isiiviil. j('lr|iti''k<'li\ (.'lili

liadcrö jiviijlt''s.''\('| a ((llkcllckct IcLivn/licssc. Kiiiit''l(uiiva iiu'-l;' a/.

('V kc/.dctt'ii Sclilick IicIvi'Im' íiz ü^ívcm-IpI) lli-istcrl kíildi- a Lajtáim/.

tV'ihilioriKikiil . I'i'iliy János altiilioniaLíVdl li(ii'\.it bánná ncvf^ztc. ki

lícistci' liadscrcüV-t l)(»i\átokkal. ri'i<-/(tkkal. tts/trák rs stájer népiiíd.

Msy,tí'i"Iiii/,\ l'i'il jiis/á^ailtúl. iiüv Snpronliti/. tai-t(i/,('i lálvjikltf'd a

kmaiczok (di>l nifin'kidt tVdrc.iiVM'rkc/ctt parasztokkal iiövídtc llcistcr

k('/d('tl»('ii a liiiirki. l'isrdiaMH'iidi i's liainltiii'ii'i •'r("Ml(ikli('n szci-vcz-

kcdftl. de rcliiii;ir M'iic í'f\r. midöii Kiiinlyi damlárát Sopron alá

vezette, a l'cilö \ idéki-rc Mmnlt. s iniiitáii Traisdorí'nál Xviii Kiidn-

ezredes kmiiczajval nie^iUk<"iZ('iit. Iliifiein alá szállott, liojiv Kis-

iiiartoii (istrondását nie<ikis(''rtsc. Itt azonlian Ráti (j yör^iy vár-

jiaraiM-snok ;iltal visszavei'etvéii. midn K'jirolyi hadainak k()zeledt«'t

liiríil vette. Anslri:ilia vonnlt vissza, s a liatiirszéleken helyezte ^^

seregeit. Károlyi ei'ié a í'eilö vidékí't Hákóezy hüséiiére hajlitván,

az ('jszak-iiyiigoti \id(''knek iiauyolih részlien ura lön. és halladék-

talanul sei"e,i»einek szaporiti'isáról <idndoskodváii. Kszeg városának

nn'ghagyta: ho,i>\ miután a személyes IVdkidi'st (dreiidelfe. mentül

títid) de Iciiillilld) is (iO lo\ast jillitson l'nllo|ie/,ra . nemkülöidieu •!•')

kiilíTd zaltdt (''s 4 marhát büntet<''s torhe alatt kí-szcn tailson. hogy

ezeket a inegy('-re ki\'etett termesztinényekktd együtt a pareiidorli

ti'dioilia szállit hassa.') 'roMildiá Dezs (iyörgy hadi Itiztosát Kszegre

küldötte, ki kiivetkez ezikkidvuek kiszolgáltatását [larauesolta meg:

.. Kgy |)i'ii- nust(d mentül szel»l>et. s(ivogg(d egyíU. egy mente

alá \aló JMdi'st . az els két része róka torokkal, ('s az utóllya szép

r(ika inallyal uuyaii azon mentére. Imgy ha ott az \árosi)an iTd

találtatik sin(»rlioz hasonló vará.sí Sk(dinml>nl. ha vaiitst neui találni

nn'iitíd szeld) i('» szt'des tiszteséges gondiszánd^at.

'IX ou tí'ilokat ('> -><) iiu tányérokat liozzi'i i<'i szóles (i|-eg tálok

legyenek, ('s m'g\c azon tiilok közül nagytddiak legyenek a ttdthinél

ngyaii tj'ihds ah'i \n\n (ui kai'ikákat l(> t's czeii <>u eszkíiznck való

tokot a kilien ezek mind helieye j'crienek.

Srlycm malerial /.i'iszli'dsuak \alot akar miesoda ^ziiit . mentül

tíiiiliet Ncres.

Hal mi'nieuek \alo t'ainlodis jinstot hozzá vált' s/elycmhl

siuort. giunhoi és neiiy Uak síirhl való (ivet. kir;ily saint zöddet es

kt'ket. — Kgyik a toldd kozöt legyen rendesehli a líilddnéd Kel

vén' ii-vócsot nienltd icddiat s szcddiet . ne<:v tisztesi'iies jioszn as/.lalia

) \':ir.isi |i'\r||:ir li'\i'li'l% i:\ iiit<'iiM''n\ i''hmi.
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való ubraszakiit és hozzá való 24 taiivof kcszkcnrikct . iiciiv iiái'

gyíingyliázas kósekíit Kzüstbcíi i'oülalvM.

Mindouíelí^ só szerszámot, sáfráiit 10 latol, luaiuldiát 4 l'oiilot.

iiiiilosa szlt t fontot. i'iig-(''t :l fontot, apró kását 4 fontot, rizs-

kását Iá foutot, (i font l)orsot, % font gönihórt. lót szegföot. 4 lót

szerecsfndiovirágot. á4 lót szerecsendiót. :l \m- karniasin cismát

tiszteségesct (íencrülis Crnnk e Nagysága számára. P]gyik veres,

másik sái'ga hozzá való cintes ezüstbl való sarkantynk. szolgarend

számára 12 pár kordován eismak;it, 2 Iór;i \iiló szcrszámoküt egyik

r-sigas, nnisik veressel festett.

Egy szál tiszteséges hegyes tr hat ió arasz hosza legyen,

hat szolgarend számái-a való nestes kalpagokat, egyik a töbl>inél

iobb és szeb lehesen.

Egy öltözet köntösre való szép ezüst zsinórt 60 refet ugyan

a Generális Urunk e Nagysága számára egy tiszteséges \}\\íy\

selyem (ivet karniasin szint —
Kgy tiszteséges Generális ünink e Nagysága .szánni ra való

tiirsolyt. lodingot, skofiummal varrotat.')

Január Sl-én Tallian Sándor Egyedrl tndósitotta a tanácsot,

hogy közbeujárnlására Károlyi tábornok a várost, minthogy a frd-

kelésre elégtelen, a katona állítástól fölmentette.-)

Február 4-éh Károlyi tábornok Kis-]\Iartonl)(')l a kszegieket

megintette, hogy késedelem ni'Ikíil a már íöbbszíu- kivánt ljiort

kezeihez szolgáltassák.-'')

ö\Iig Kái'olyi hadainak szajioritásáról. fölszerelésérl, élelmezé-

sérl intézkedett, azalatt a német haditanács minden tevékenységét

megfeszítette, hogy jelentékeny ert szerezhessen a fölkelés lekfiz-

désére. Heisternak hadtestét tíibb ezerrel öregbítette, Pálfy János

l)ánt és Herberstein tábornokot utasította . hogy három oldalról

támadják meg a dunántúli felkelket. Mieltt azonban a német

tál)ornokok hadi mveleteiket megiuditották . Eszterházy nádor

mái'czius 20-án körlevelekljen hirdette a dunántúli megyéknek,

hogy Lipót király kír/lmesánatot ád mindazoknak, kik a fegyvert

leteszik, azonkívül az ország alkotmányos szabadságát helyre állitja

és sérelmeit orvosolja. Ennek kapcsában inárczius í^O-án gróf

Károlyi Tamás Sopi'onhóI a kszegieket figyelmeztette, hogy Lii>ót

király hüségéheu mai'adjanak . s liódolatuk jeléül a város kulcsait

^) Városi IcvóltMr levelek .aviijtetiiéiivélieii.

^) U. 0.

") U. 0.
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(' V(''«i('lt K("is/o<ii'<' kiildciidn l)i/,tos;'iii;tk kt'''/l)esits('*k s ('•ivs/crsiiiiiid

II kii'úlyi k(')/,l>ncs!Íijatrúl ket ckkriit (''i'tesitcttf :

...MiiiciiK't keserves iüvlicii jiitdlt szefi'ény luizáiik sokkal (N'cla-

i'álnom nem szükséges, mert a/t kicsiiitiil toulnásí DajiTÍk cxapcriálta

az <'<)('sz Maífvar Xciiizel. mint illycii szci^ciicsés )troi>n'ssiisi küzíit

is koronás királyunk kciiyolmos I runk cö F(ils(''<)ln' szánván az

Ma«>yai- NCnizcIft kisz Aninystiat adiiy mindazoknak, kik visza

téi'nck az o l''(dst'L>li(' lnis('<>ln'r('. az mintlio<>y eziránt való kogyfd-

ni«'s liuiik cö Kö|s(''ülní Aninystialis Lovclcj nálom \annak cnm

MitViciciili l'lcni|Hiicnlia. Akartam aziMM kruyclmctcknok jH'aevio

ez iiánt írnom s í'<^-jsz('rsniiiid ix'íjuii'alnom. Tekintse jó liii-ét ne\ot

az kilieii mindenkor V(dí kejiyelmetek Tekintse k^ilmcs l'runk o<">

Fíilséíilie mostani ajánl(»tt keíiyelmesséüit. Tekintso sok ártatlan

Maüvar vérnek kiontását. Tekintse utolsó vcszodelmét mind érté-

kélien. mim! Iiöcsülctélien ennek az .szegény Xejnzetnck. auiploc-

tállya ezen eó Fölséglie kegyel mes.ségét. Kire nézve expedialtani

Kgtekliez Nemzetes és \'iíézleö Zeke István I lat \. Sojn-on Vgyc

egyik í'eö szolglia I^iráját a végre, hogy Kgtek lia akarja emiitett

kglnies Irnnk eö Frdséglie (iratiáját amjdectalny azonnal minden

halasztás nélkid iiivséghnek demoostratiojára az város kule.sajt eó

kglnte kezéhez adny s kiki kgtek közid Kglmes Tnink e FölségJie

liivségére tartozó liití't letenni, s tovább a mint e kglme fogja

remleiny liivségek contestatiiijitra hozziim ide emlterül kiddi'ui ej

ne mulassa, most leven i(h'Je. melyei kgtisk niiml hazáját, s mind

nnigok szemellvi't. lelleséiiiiit. gyermekit s iuindeii értékit megli-

no'nllieti. nniski'Hl lia keuK-iikedik és raeghveti e Fídséghéuek

illyen <lratiáját lélljen tellyeséghez extei'minatiojátul. s oly pédihitul

a ki hoc saeculo nem tíirtént." '
|

lleister tábornok czélba vett hadi mükr)dést''iiek nagyobb

súlyt kölcsíniíizendö. a nu'gyékhez é-s városokhoz márczius iíi-en

sokkal keményebb parancsokat menesztett. ni(dy(d\ben meghagyta,

hogy mind azok kik íegyveiTíd birnak. a fegyver ^ nemesség elvesz-

tésének bínili'ti'se ;datt azonnal lóra üljeiitd<. (Vs K;ir(dyi seregei

kiirtására tegyveit ragadván, hozzá vagy J'álfy János tábornokhoz

csatlakozzanak, a paiasztok pedig — kiktl a fegyvert elszedték — ha

a kuruczoknak ellenliilliatnak. ellentiiljanak. ha pedig erre ki'ptidenek

volnának, rítgtön ezt akkor nékie tudomi'isara jutassák, mert (dienkez

esetben a birót s hármai az ("treLiebli lakosok kíiziil fidakasztat.- 1

I V;iriisi lc\cltMr li'M'li'k i;> iiil''iiii'iiyi'lii'ri.

•-) V. ...
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K'iirolyi a tMiiiailaiulú csásy-iii'i liilxtniokokkal szcmljcii a liclyíítt.

lio^-y s/,(''tszórt hadait öszpontositotta volna. IVilty (''s Herhorstciii

egyesülését im-üakadályozandó Mui'akíizhc küldiUto a diiiiáiiluli

hadak egy rés/ét. s saját hadtestének iiyrnigitésévci Niezky Sáudoi-t

a megyék dandáraival Mui-akíi/iiek indította. Niezky mintán Boros-

tyánkt hatalmália ejtette. Pált'y eii-e nyoninlt hadai miatt csak

Szalonákig juthatott. Kzalatt lleister Ansti'ia határszélén össze-

gyjtvén seregét az országba lietört. és tribb szerenesés csaták

ntán Károlyit a (hmántuli részek elhagyásiii-a kénszei'itette, melyek

ez által habár rövid idre a liai'cz zaj.it kinyugodhattak ugyan,

de az átvonuló seregek élelinez(''S(''t| . zsarohisaitól nom lnek

raegkimélve.

April 4-én gróf Battliyányi Ferenez Néinet-Uj várról tudósította

a kszegieket, miszerint FTdöstömhen (Fürstenfeld) mintegy (5000

lovas és gyalog es. sereggel találkozott, mely Magyarországija szán-

dékozik betörni, kí'jzbenjárulásái'a azonban e szándék foganasitása

3 nappal késbbi-e halasztatík. nn-ly id eltelte után e sereg Kszeg

felé fog indulni. Közli továbbá, hogy ifjabb gróf Heister tál)ornok

tegnajieltt 4000 haddal Kegedébe érkezett.')

April 20-án J-'rikovíts es. ka[)itány soproni térparanesnok

200 fegyveressel Kszeget rségül megszállotta.^)

Május 24-én Kugen herczeg a bécsi hadi tanácsnak elnöke

tudatta a tanácscsal. hogy Tíabatta tál)ornok a Staj(M- hadakkal

Kszeg vidékén száll táborba , ha tehát a városnak biztonsága

tekintetélil katonai segélyre volna szüksége, a nevezett tábornok-

hoz forduljon.^)

Mihelyt Heister tál)ornok Bercsényi ellen mködend a Dunán

átkelt. Rákóczy á])ril végén Forgách Simont ügyeinek helyreállitása

végett a dunántulra küldötte, ki május hóltan a Kábán elre nyo-

mulván, rihid id alatt mintegy 25.000 fegyverest gyjtött zászlói

alá, s a dunántúli megyéket a fejedelem uralnia alá hajlította.

Forgáeli június hó 12-én szemerei táborából 50 németet küldött

Kszeo-re azon megkereséssel, hogy ezen Rákóczy hségét valló

katonákat. Szombathely város hozzájárulásával élelemmel, fegyverrel

lássák el. Egyszersmind megyhagyta. íiogy a lovakat illetleg

Bácsnioiivei Simon int(''zked(''seihez alkalmazzák maüokat.'i

') Városi levéltáv levelek gyiijteméiiyí'lKMi.

-) Ritter György króiiikája. M. tört. oiiil('lcok 21. k. A(U.

"l Vnnisi levóU:'ir Icvi'lck {iviiitciiu-iívc.

^ r. n.
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• lilliilN .')-t''ii l''(il'Uiicll (Inlidkíli t;'ilM>r.ili('i| :i l;ilii'l<'Sol liic^kcrf'stc.

IntijV lük liiís/Jí'i l»izl(isiili;ik llilclt ililjdll. s lllilliiit ('lllM'k llt;tsif;'l-

s.-iÍImi'/, t;t|-|s;i.')

.Iiiliiis lO-i'ii l''(ii';iiicli S:ii-\;in(')| II taiiiicsiiak iiK'^'paraiicsolla.

liduy Köszcucii liaf»vo!f iiiozsiíi"-úíiViiiiak a;j.y;it Sárviirra sznilittassa.-)

• Iiiliiis ri-(''ii Kái'olyi Sáiidoi- K'ovátsiliaii kelt N'Ví'|(''))f'ii kt't

küMiitlf't kri'l (''i'lckrzlct \(''iictl a taiiiicstól iiiaLiálidZ moiifsztotni.

oly iiic^'lia^'yással. iia Köszciicii |tatlaiityiisnk IciiiKiick. azokat i-

scrcurlicz iiulitsiik.-')

.Iiiliiis \'í-r\\ l''oríiiicli Simon (lnlnikai ti'ilioi;ili(')l iiicLikuszinito

a laiiác^iiak. Iiouy lÜk h;iszl('i liizl(is;i!iak iiitdl adott, s az általa

kívántakat a vái'os oly k(''zs(''<:ü('| toljcsitcttc IviiTszcrsiiiiiKÍ liizonyos

kahiiárnk kir'lr^ilésrföl foiidclkczvi'-n. a rcjcdolcin továldd Iiíís('';í('tc

ÍMizilitotta a köszciiickot. '

)

.liiliiis l()-áii Kislaludy (iyíiruy SzoiiihatlKdyi'öl a tanácsnak

nii',u|iai-anfsolta . miszerint azon mc^i'oiiilolt jiuskákat . inolyckct

Kiirolyi Kszeg'i'c kíil(l(ill. lU na|i alatt mciicsiiiáltassa.-'')

Július |S-;'in l''or,iiáidi Sinmn -liinosliázáról a tanácsnak inei:"-

liagyta . Imuy I<H) dafali vcfcsro. vauy zíiidro íbstett. iMiér vászon

lol)oí»-ófskákkal clhilott kí'ipját csináltasson <''s czpkot július ácS-ra a

doliokai mezre — Ind liadai táhorozni toü'nak — idküldje.^)

Auuiistus 17-en Hlund)er<i' hái'ú ("uiiaay. sopioni cs. |»nran('s-

iiok azon okitól. meiM a kösze.iiiek a császáiMiak esküdött liüséü-

(dlen(''i"e a kni'uczokkal folytonos (isszekritteti-slten voltak, st ezeknek

lékai |tai"ancsn(d\át a városlian idzni mciienaefiték. kemény fenyo-

ü'ctések nndlett a tanácsnak meíipafaiicsolta. lioi;y értekezlet vi-i^ctt

iiozzája .So|»i'oid)a ki't kíildottet niem'szt(djen.' )

Aiiirnstiis l!)-(''n iJlundierü' l»áró cs. parancsin»k Sojironlian. a

császár ii'iinti liüs(''i:-re end(d<eztetvén a ksz(\uieket . kíizídte : misze-

rint a császiiri seregek a liajoi'okat ('s tram-ziiikat tökéletesen meg-

verték. láO(H>-ret k(iziil('d\- levágtak. !!• zászlóalj .üyaIo«>sá,u(>t és 4

ezred lovasságot (dióütak. •")•> uíduv, á.uynt s az ellenség- ejrész

|)odg:yászát liatalmiikl>a ejtet ti'k. hja tovj'ildiii. Iio.iiy a vezt'-nylö

c.s. parancsnok lí;iliakíizt elloülalta < IIi'm-sIiI na|Muiki''nt lt><i(l endier

M Városi l('V(''lt;o' lovcji'k i;\ iiilciiirinc.

•-•) r. ...

='i i". ...

*) V. o.

^1 r. ...

"I I .
..

') \.n-.wi jcüv/kiiiiw l.i'M'li'k •:\iiili>iiicii\.-.
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sogMMi hadat vár. iiiim''! ío^va c vidí'kcii a liálmniskodás licfojozctí-

nok tckiiitlioto.')

CsakiigTaii a császári í'(\üTV('i'('k a iVanczia - l>ajui- seret>-eii

Hochstiittiiél iV'iiycs diadalt arattak, iindy a diiiiáiiíuli liaíhisclrs

állapotálnin jeleiitrken}' íordulatot idézett el. A gTzelmcs ütközet

hírére a néniét kormány meHzve a békealkudozá.sokat. erhata-

lomnuil akarta az országot leesöndesiteni. Khhez képest Heistert

— kit röviddel ezeltt a vezénylettl elmozdított •— njahltan meg-

bízta a császári hadak fvezérletével. Heister, mintán Körmendet.

Kís-Martont s Kapuvárt rséggekkel ellátta. nink(»dését azzal kezdte

meg. hogy a kihii'dctctt krizhocsáiiat ellenére horzasztó kegyetlen-

ségekkel .sanyai'gatta a lakóságot.-'i

Heister seregének közeledti-rc iíákúczy hadai Kszeget. Sárvárt

elhagyták, és miután e Vi'irosokl^a a cs. fvezér i-ségelo^ vetett,

maga .Sárvárnál táborba szállott.")

September 15-én Heister fvezér rendeletére Dopjielsteín ka-

)iitány parancsnoksága alatt löO katona szállásoltatott Kszegre,

kiket a városnak élelemmel kellé ellátni, mire az anyagilag kimerfdt

város elégtelen lévén, a es. haditanáeshoz folyamodott, hogy a reája

rótt tehertl íolmentessék. Knnek folytán Li[)ót király \'asvár-

megyének megparanesolta : hogy a beszállásolt rség élelmezését

Kszeg' várossal egyiittlegeseu és aránylagosan teljesítse. A csá-

szári parancsnak aláírói: Matyasovszky László nyítrai püspök és

Hnnyadi László.

M

Septembei' 2(5-áu Svetícs .János és Küszöghy Mihály tanácsosok

a megyei gylésrl Szomljathelyrl visszatérvén. Lipót királynak

parancsait közölték : mely szerint a Rákóczy által hirdetett gyléstl

mindenki eltíltatott. s egyszersmind mindazoknak, kik a császár

hségébe visszatérnek kegyelem biztosíttatott.^')

Deczember 23-án gróf Erddy Sándor Sárvárról a vármegye

által Kszegre kivetett 200 írt. leíizetését, ngyszínte a kiállítandó

katonák elszállítását felelet terhe alatt sürgette.*^)

1705. JJpót királynak elhalálozása után Széchenyi érsek

L József és a fejedelem k<)zt a békealku munkáját folytatólag ismét

megindította, de a hadat visel felek euvezkedési hajlama mellett

'^) Városi levi'ltár levelek gyüiteiiiényi'lK'ii.

-) Csúnyi János krónikája. Tört. tár. 5. k. 22' 1.

•') Eitter krónikája. Magyar tört. euilókek 27. k. 471.

*) Városi jegvzkíinvv. Levelek gviijtennMiye.

') r. (>.
'

"

•*( Városi levéltár levelek oviijteiiK'iive.
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sL'iii .siki.'nili a Ix-kc cs/kozli-sc. .Min a iH^ki^-f^ivczst'';:- ,s a/ líllt'iisr'gus-

kedés |je.szüut('t<''S(' iránt a tái'izyalások l'ulyiiának. azalatt a liadi-

iiiüvoJctek az ország í'cl.s ["(''szciljc l(''V<''ii irányozva: a (luuántiili

lakosság- nyugalma legfölldilt a|tii'i liadcsapatok vagy purtyi'izók zsák-

niánylásai által lön liáboritva. így 24-éu Szekeres István töld»

kurucz társaival bizonyos szánni lovakat rs iikröket Kszeg város

területérl erszakkal elhajtott, mely alkalominal több városi polgár

a liciyrt. hogy fegyveresen megjelent volna a biró parancsára és a

a kiiriiczok erszakoskodásának meggátlásáiM a tanácsbelieket ki-

kisi'rlc Miliia. [lálczával ment a sánczokra. s innét tétlenül szemlélte

a zsiikniáiivl('»k rablásait.')

Aiigiistus végnapjaiban Heister táljoruok hadaival Kszegre

érkezvén, maga a várjtarancsnoknál szállott meg. katonáit azonlian

a lakoNok iránti kimélelljl. a város melletti gye])en helyezte el.

Kzen jó indulatának elismeréséül, s toválild hajlandóságának meg-

szerzéséül a tanács (;o;y kis átalag bon-al. melyet 'ZO talléron vásámll.

kedveskedett.'-')

Seplí'iiiher :)0-á]i J)oppelstein kszegi cs. parancsnctk Kun

János devecseri tiszttartót megkereste, hogy a város határa l)ól el-

hajtott s Szekeres István kurucz kapitány kezére szolgált marhák

miatt Karkas Mihályt bebörtönöztesse. Kun tiszttartó a parancsnokot

ludósitotta: miszerint kívánságát a jelen háborús idkben azért

nem leijesiti: nn.'rt a vidékén lév magyarok annak végndiajtásában

akadályoznák, de saját biztou.ságát is veszélyeztetnék.^)

Novendier 8-án Haring (íyörgy. Heisiuger (íyörgy. Cirulier

János és Teulél (lyíirgy kszegi s^ivegjártók a városházán keser-

vesen panaszkodtak a miatt: hogy a legközelebbi napokban, midn a

szt.-gotthárdi vásárra akartak utazni, a kuruczok ket letartóztatták.

s — a vasváron tul lév erdbe hurczolták. útközben levágással

fenyegették, e mellet! Kdlhoíler röthi mészárosra 4(i»> Irt. líeisingerre

á(M> Irt. Ilaringra 150 írt. Kajdér l'álra és (írulier János legényeire

ío lit. a sza|ipanlz legényére pedig 75 frt .sarczol vetetlek. Mely

összegek kézhez szolgáltatása végett J«djbágy Pált. uuy a süvegjártó

és mészáros legényeket hazabocsátottak. Kunek folytán a süvegjártó

mesterek lélesé<»ei. uiiv a nu'szárosleüénvek üazdái a kuruczokhoz

elutazlak, de ezek az asszonyokat niagcdx tdeilie sem eresztették,

a gazdáktól |M'dig azt kénlezték „hoztatok e pénzt? ha nem

rl sem eresztjük kei hanem leviigjuk." \ iiéik \ issza

'
) Városi jcgv/iikuiiyv.

-) f. 0. ' "

") Vamsi levi'ltiif levelek gyiijteméiiyél'eii.
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iiliiztukhaii mogkértúk a lii(l\(\i>'i [iléliáuost, Iiug} J'érjeik kiszaliaditása

végett a kiiruczoknál közljejáruljon. de miután oz czt'lt ezekiuíl

iioni ért, Bozerédy Imre paraiiesuokhoz fordult, ki sok kérés után

a váltság fejében kivánt összeget 292 írtra leszállította.')

Deczember 6-án Doppelstein cs. várparancsnok a városbirót

tudósította: miszerint ngy van értesülve: liogy a külvárosi lakoság

a kurucz hadak támadása esetében a várost védelmezni nem szán-

dékozik. Ennél fogva Svetics János városbíró a külvárosi községet

a tanácsházra berendelte, s a es. parancsnok nevében intette: hogy

határozatától aljon el, hanem magát a község továbbá is mint a

császár liivc a végsig védelmezze, s minthogy már többször

hséget esküdött a császárnak, most is vegyék tekintetbe Kszeg-

nek Aiistríához, s Styriálioz való szomszédságát.-)

Doppelstein várparancsnok csakugyan jól volt értesíilve a ku-

ruczok támadási tervérl, miután két nap múlva a felkelt hadak

Kisfaludy (íyörgy vezérlete alatt a város alá érkeztek, s azonnal

ostronnnal megtámadták. Ezen esemény gyászos lefolyását kut-

forrásunk következleg ismerteti

:

Anno 1705. Die 8-a .Mensis Deccmliris circa liorem l<l-iiiam

matutinam lévén nagy lárma a kuruczok miatt a mint liogy az

emberek a Templomokból is ki szalattanak : mert Commendans ür

ö Nagysága itt a bels városban a strázsa eltt egy orgona formára

való puskát, vagyis seregbontot arra a végre az árokra fölvitette,

lévén régi töltés benne, hogy ki löjjék. a mint hogy egy része ki

is sült, egy része pedig a rosda miatt nem sült. Kisülvén azért

ügylett a lárma, hogy az emljerek a Templomokból kiszallattanak,

nem ugyan azéi't. hogy a toronyban lév strázsa valamit látott

volna, hanem csak azért, hogy a kis orgonát kilövettc Medio tem-

pore pedig csak ki a strázsa a toronyban kiálltván. hogy a Ivohouczy

ut felé a kuruczoknak a sokasága jön. a Jiiinthogy ugy vala. hogy

elsben ott látzatának, és sok szászlóval (zászló) azon az utón a

hegyen mind lovassá, mind gyalogja megállapodott: azután a Csói

ut leié is jíittenck, el annyira megszaporodott, hogy az egész nemes

\ árost körülfogták, minek eltte pedig \alamihez akartak volna

kezdeni, tehát írtak Commendans Uramnak, hogy a várost adgya

föl; azon levélre azt adta válloszul, hogy a papírosra a várost

föl nem adgya, harmadnap eltt pedig a nemes városnak írott

levelére melyet ö Nagysága intercipiált. és a Nemes tanácsai nem

') Városi jtígvzköiivv,

•\) U. o. '
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'•<'iiiiiiiiiiic;ill;i. ,1/1 ,hII;i \;ÍIu.s/iiI. ||i,nv iiir;^ T<in»k(tl. Tiilárt. Ar-
noldot 11(111 lútütt, íizért ü ;i váro.sl lel iiciii iid^^ya. Ezen aJkalinatos-

siijiin;il i/,('iitek be Tiszt Crainiék. ii^iviiiind Kisfaludy (Työrjiv íkie

a (Joniniiindovala). Balogh Adáiii. Hezcn-dy Imre, Helitlicv. Kiss

(lerfiely, Sáudor László l'raiiiiék, Ikiíív két taaácsljeli iiieiivoii ki

liozzájok parolára. Iiadd beszéljiesseiiek vi-lek. de Coiiiiiiaiidans Iram
semikép nem ('ii<iedte. söt a sám-ról. a kik jiarolára a kiiriiczok

közül oda akarlak jiiiiiii. tíizct adatott reájok. és a Viirosi einljereket

a kik vole szolhmi akai'fak léjlteii akarta löiuii. migjeii pedig a

iiioliiár legéuy, a kitl izzeiitek. bejíitt a kiivetséggel, tehát Biró

rraiii () kegyelme malmánál lev kerthen Bezerédy Uramnál lev.

s oda ixMidelt kis Taraczkhól szinte a Nemes város Plébánia Tem-
plomira hehitt. a mint a golyóbis ('(»njmandans Uram kezéhez

adatott, látván pedig Dobsa Ferencz a Magyar Hostadtban lév í
Strázsa ^lesti-r. ciim siio vice gereiitc (leorgio Pelez a kuniczokuak

sokaságát és lehetet IciiM-git. hogy a Magyar Hostad, vagy is az

els kíiisö \'iiros magái megoltalmazhassa, inert kevés a nép a

\ árosban, tehát jelentette Hin'» riamiiak. és mellette lev Tanáes-

l)eli L'raiméknak. hogy valami módot találjanak föl, és szóljanak

Comandaiis rraiiiiiak. mert mindnyájan oda vesznek a kiilsC) város-

sal : szólott niiiid maga Biró Iraiii. mind maga Strázsamester rrain.

de semmitsem használt: csak azt mondta Coiiiandans Uram. kiki

magát oltalmazza, ha nem maga lü léjtieii. a minthogy a coman-

diniZdlt X(''iii('t('kiick is cniseii meghagyta, ha látj;ik. hogy a városi

ember nem akaija magát (dtalmazni. és a sánczról (dszaladiia.

azonnal löjjék (éjbe. Kzen a napon hitván a kmiie/.nknak sokaságát

ugy az elölt is (dégkí'-ppen demonstráltatdtt Coiiimdans Uramnak,

hogy a kíiisö N'árost nem Itdiet (iltaliiiaziii. mert küíala ninesen.

a k(irr»skönil vah'i síhények pedig roszak. mindeníitt az ellenség

bejrdiet. a nép is ke\i's. sed oinnia Irnstra erani. Meg azt is

monda ('(inieiidans Iram. ha a küls Miros magát megadgya. <i a

maga in'pi't. mind a bclsvártisba viszi, és onnant lövet ki reájok.

és lelegeli a házakat. Kzeii szavára senki sem mert l'elelni. Azon-

ban. Imgy a niolmir legi'iiy iiltal li'll izenrlic senki ki nem mrnt.

niiiskfppeii a nndiiiir legi-nyl sem \iirliik. t(dnit azonnal, hogy az

ÓIM di'l után h:irmal ülíiii. hdiát egy.szersminil t'elkiáltoitak nagy

szó\al hái'oiiisziir : ..I ram .le/.iis' (Vs dslromiiak iiiciiteiiek. a mint

pedig coiisliil az n Temetuml a IlidiiNiii: illajdn>iig) kelszer vis.s/.;i-

vereletl. de ezniiin gyalog száKáii a loxasnknak egy része praevaliált

a knriiczság a kül.sö városlia bejött mind a Hostadtban, miud a

SziiiclhlicM sdk szeüénV ciincivis. és lakiisdk M's/rdelme\fl. kiknek
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,s)H'ci(ic;itioja ú)g küvctkc'/iii (hiányzik) liciíivetclekiick alkiiliiiMtos-

si'igi'ivíil i)e(lii^' nem iigy bántak az emberekkel, mint iiiaz keresz-

tények és magyarok, liauein mint Pogányok, a házakat azonnal

gyújtogatni kezdették, az embereket levetkztették, és mezitlenül

hagyták, sine diserimiiii personarum az Aszonyoknak szemérmes

testekben kotorozván pénzt kerestek, mely rut. és halhatatlan

történet miatt egy harmad napik ágyban fekv Aszony meg is hala.

szegény koldusokat, és másokat, kik soha fegyvert nem fogtak, és

már magokat megadták, csak bevágták, marezangolták. és még a

szemérmetes testeket is kimetszették, a szemeiket kivágták, és

orrokai ebiielszették; jjortékát egy szóval ka}»hattak magokkal, és

ugyan szekereken elvitték: az Ispitályokban lev koldusokat is meg-

fosztották, ezeket pedig, hogy midn elkövettik. tehát sok felé a

Inizakat. mind kivül. minil belül gyújtogatni kezdettik ef annyira

vala a rettenetes tüz, hogy a Magyar Hostadtban csak (hézag) a

Szigethben pedig (hézag) ház maradott. Ezen rettenetes tüzet a

lovasság a mezzörül nézte, és addig el nem ment. miglen nagyobb

részint az egész külsí't város tzben nem volt. a gyalogság pedig a

házakat járta, és a mit kaphatott elvitt, kik miatt az emberek a

bels városból, ki nem mertek jönni az oltásra : a ki pedig oda ki

elbujt vala. eljönni nem mert az oltásra, söt ki eljött, azt meg-

fosztották, és mezítelen hagy\án bejött a városba : sokan pedig

megmenteni akarván magokat a szl hegyre szalattak. ott is a

féríjakat levágták, az Aszonyokat, és gyermekeket pedig minden

ruháiból megfosztották, a bels város is már sok helyen kezdett

égni. de Isten segítségébl, és vigyázó embereknek industriájokliól,

a bejtivö tüzes zseiidelyeket azonnal eloltották, és igy az Istennek

nagy kegyelme által a város meg is ujaradott. mely ha meg-

gyuladott volna, az einliereknek sokasága, a ííist ndatt megfidladott

volna, ugy is a küls városnak füstje miatt, alig maradhattak meg

az emberek, vala az nagy szerencse a l)elsö városnak, hogy a mi-

nem kicsiny szél vala, az megállott látván ezen nagy veszedelmét.

és tartván attól, hogy bels várost is valamiképpen megrontsák

tzzel, tehát itt való Plébános l'jváry Gergely Uram, ex consensu

íJomini Comendantis kiküldetett tiszt rraiuu'khoz. hogyha parolára

kiküldhetne a N. város, telutt e medio suo két emberséges endjert

kikiildeue. ki nníb'in a szigetben maga meib^ vé\én Cjiy deákot, és

(Iroluiei Jánosi. Einfalt (lyrgy kertjén, tehát a kurnczok reájok

támodtak, non obstante, hogy kegyelme eleget állította, hogy

követ a Tiszt Uraimékhoz. Deákot legelsben egy ümögben hagyták,

magát kegyetlenül szítták, le is akarták egynéhányszor vágni, de
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Nok |liT(ilillini llliiu ('Ich'l IIKIiiillliik lllc^rlitii'ilti'k. IlitlH'lll lliclltcjii

chdllliik. (''S ;i kn\;|CS(it IK'III li;i>/llill\ áll semmi k«''rt''S. ('-s mclltst'';!.

ki ugyan JO loiiutokat iji^rt. Iiojít le no \iigj;ik: csak iioni lias/-

iiált. melyet a l'ouáiiy cl iiciii k('»V(.'tctt vuliia )ir(»uíi est cmitra jiis

(ieiitiiiiii. Iidiiv \alami k<"»vetct \alaki a<ii'C(lialja. maizi'tt mc;i:los/,sza.

cs iiielette levii ciiihcrct lc\á;:ija. J>cvágváii jicdig az ciiilitctt k(»-

vács(»t. mag;it IMcliáiios L'iaiiiat azután a niezzn lel. > — alá a

lo\ak mellett, liuiczolták. taudcni azután sokára éjjel SalaiiKHitliia

Jiczercdy Imie I iIkiz \itlik: ezt akkor cjjel a X. város iiem tiwlla.

hogy li(i\á lett legyen J^léháiios Iram. mert liire \ala. iii»gy Ic-

váglíik : teliiit küKIntt a X. Tanács ciim cniiseiisii Doiiiini ('omen-

ilaiitis líe(itlire (JJiitli) is. ha ott \alaiiii Tiszt volna mondaiii'i meg.

hol legyen iiczeréily l ram. ('»rönicst a X. \'áros |)arolára hozzá

küldöne. Lévén ott azért hizonyos Hor\átli nev hadnagy, azt

adta váloszul. Ijiz\;ist ejllielli-tliek <"> keiiyeJnii'heZ senki sem lógja

hántani. Kzen assecuratiora se mert a X. város küldeni, hanem

din'eiiilta. leményvén. nx'niK'l eh'ihlt l'lébáno.s Iram ö kegyelme

iiiegit"(\ étidét, de (i kegyelni('l az cniherck nem gyíizték \;iriii. lánieii-

lálódván ki ura. ki gyermeke, ki egyt'h atyaíia. és jóakarója iránt

iiová lett. és Isten tudja, hol vagyon talán ezt amazt is levágták.

Hogy azéi't nagyohh \('szcdeleiii a X. \árosra iii' jöjjön és a hels

\áros ciim uni\('rsis Inuninihus. et siilistaiitiis. lO' |iericáltassék.

renienkedtek a heiin lev emherek. hogy a X. Tanács ujahlian a

\;iros |)ecs(''tje alatt irjoii a liszteknek, liogy parolára innét mehes-

senek két emhei'séges emlier ki hozzájok Idzoiiyos heszélgetésre

ii(''Z\c. Kzt is a X. Tauíics a sok lanientatiora nieucselekeilte. et

eimi conseiisii homini ( 'omeiidantis. melyet ugyan nehezen engeih'tt.

állitván: l'l(d»aiius Irat megkell várni: irt a tiszteknek és kiküldiUt

Salamonlara. a hoiiiM-t v;ilosz nem jvén, es gondolkodván az ittheii

le\(i iK'pség. hogy laláii se IMéháuos se a le\él nem jutott tiszt

I rainit'klioz. arra ik'Zxc. ujjoiian \ala nagy si\ás. és rivás. es

laineiitalio. hogyha csak Conieiidans ír magát másra nem rosolválja.

mindnyájon oila lesznek, mert milndyt egy kicsinyt világosodni l'og.

a Talpasság ostromnak megyén (leven \(di' sok lajtorja) a htdsö

\;'irost is megveszi, t's az einhereket lelógják vágni. Azért ennek

ell;ivoZiisiira jolili. ha a Ixdso \ árost hdadja. hogy sem az euilierekel

levágoltassa. es a viirosi lelprédiillassa. nem le\en azonkiviil elegend

emlien-i a kik a \i'irosi t-s várat oltalmazhassák. Kzen lanieiitatiokra

es raliokra Toiipelstein nev Comendans Iram resolválta niagát

die !t. a regveié a városi ("eladta, kimenvén akk(U' itt levö Kiss

(ieigi'ly ne\ kajiitiiii\ liiio/, e\ jiaile Civitatis N. Hi'iiok lst\an.
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ox parte vcro Nnbililalis in Civilate exisleiilis Xem/A-tcs, ra \"iU''/.lü

Hoi'vátJi .lóscl' [Jraiiiiék jelentették, hogy a Nemes Várost Coinendand

üraiii felakarja adui, azért a katouaság az embereket ne báotsa.

inert ki akai'iiak menni Jiázokhoz, és ha mit még meglehetne t-on-

s('r\álni a tii/tíil. conserNálni akarják. Ezeket Kiss (lei'gely Traiii

értvén munda: igen jól gondolkodott a X. A'áros, másképjx'n a

'íalpasság készen voh. vagyon is. hogy ostiiumnal megyén, azonban

pro majori securitati. migien Bezerédy Uram eijíin. kívánt ki két

kezest, ö kegyelme is ellenben kettt befogadni, a minthogy ez ex

Litraque pai'te meglett, kelletet a Német részr('»l is egynek, úgymint

Fendrichnek ki menni. Assecuráltattak ugyan az emberek, ha ki-

jnennek bántások nem leszen, még is némelyeket csak megfosz-

tották, eljvén pedig Bezerédy Uram. Kisfaludy (iyrgy. és Balogh

x\dám Uraimék eirca prandium, estvélre pedig méltóságos gróf

Csáky Mihály Uram Generális i) nagysága, az aecordata puuetuniait

feltették, hanem másnap miképen. és hogy kelletik a garnizonnal

elmenni; vala pedig inter relique puncta az, hogy csak a tiszteknek

engedtetett meg a fegyvernd való elmenetel, a közönségeseknek

nem. Azonban hogy már elakartak menni, és a Confue Körösláb

Kirchschlag felé kész vala, tehát hetvenkettiug lett kuruczá. a

többivel csak ugyan clmcne Comendans l'r. maga bagazsiájaval

együtt, kit is a maga méltóságos (jeneralis (Jsáky Mihály ur eö

Nagysága késéré vala. — Ö Nagysága midn bejött vala. szállott

Losy Uram házánál, azután a bels Városba jött. és szállott Lada

Uramnál, a hol nagysága cum reliquis Dominis vigan vala. az

egész város pedig nagy szomorúságban, és Cousternatioban, melyet

minden ember elhitethet magával. Ur Jesus vigasztald ezen \áros-

nak lakosit, s — mentsd meg szegényeket az ilyetéu veszedelmektl.

és rettenetes károktól. "M
Az itt közlött esemény leírását Krugovich Mibály városi jegyz

fogalmazta, ki az akkori tanácsbeliekkel együtt Palugyai Gábor cs.

biztos vezetése és befolyása mellett néhány évvel elbb tartót tiszt-

újítás alkalmával nyerte el hivatalát. A jegyz tehát mint császári

érzelm féríiu. saját álláspontjáról vázolta a kuruczok elj;irását.

melyet az ellenszegül város irányában a legsötétebb szinekljen

törekedett feltüntetni. Annyi azonban tagadhatlan : hogy a város,

mint hason ostromok alkalmá\al rendesen megtörténni szokott

tetemes károkat, s emberéletben érzékeny veszteséget szenvedett.

A kühiirosok egészen elhamvasztattak. s csak 12 ház lön a tzvésztl

'
I \ arosi jt'gyzüküiiyv.
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IIIU^killlcl\r. 'JOO') \;i^V ;5(H) cIIiImT Irll a il \ clIllfkrkrH ki\i|| (•

gy;is/(ts cmlrkii i)a|)ii;ik iildo/.ata. kik k<i/,('itt Fridciy ( Fridciiiis

(lyöi'gy) csi evangélikus lelkész is ;^tilyó által lelte halálát.-)

NéiiK'ly Íróink") minden kntf ineüiiovezése nélkül a/t állitják :

lio.iiV az e\aii'ielikiis imaházak is líM'utek volna, s |.")(» eniliei" eseti

el. de hihá>an: mert ekkor iiiái' to\áhh három tized óta a városi

(ígyliázak a katliolikusok hirtok.ihan valának. s az (!vaii,2elikns(»k

valiásgyakorlatukat ( 'sí'ihan tartották.

Ho^y a támadiis alkalmával a város lakós.ság'áiiak e.uy része.

s való.szinüleg' a többséget képz magyar.ság a városi tisztvisidök

kivételév(d Kákóczy iigyéiiez vonzódott, g-yauitható azon konilméiiy-

bl : mely szerint a eatastroidiát két na[)[tal megelzleg J)oi»i)el-

steiii Nárparancsiiok. — miután a külváro.si lakós.ságot hiiségéljeii

iugadoziii látta, s védelmében kétídkedett — kényszerítve látta magát

mint fennel^b tapasztaltuk a városbíró által a néix't a város védel-

mébe í'euyegeté.sek által (isztüiiozní. Továbbá: luigy a polgárokat,

kik liajlaudók valának a íélkelk táborába értekezés végett kimenni,

ezen száiidékjukbaii a parancsnok akadiilyozta. s mindazokat kik a

sáiiczokat véd(dmezni (dmulasztának. tbe lövetéssel lényegétté. \ égre

az uralgó hangulatra mutat azon körülmény is : hogy a város IVd-

adása után az rség egy i'észe azonnal a télkelk zászlói alá esküdíitt.

Deczember IÍJ-én a városltiró a községnek elterjesztette: hogy

miuti'iii a város majorja elégett, s a legköztdebbi veszedelem tólytán

a \ái-osnak küJonlVde kídtekezé.sei támadtak, de a (ieneralísoknak

is uémely ajándékok volnának kiszolgáltatandók. tiduit a kozseg a

szükségelt költ.ségídv beszerzésérl gondoskodjék.')

170() január 5-én gróf Csáky Mihály Kszeg város params-

noka nH'gkei'este a tanácsot: hogy a betegesked Nic/ky .binos es

Kisláliuly Zsígin(»n(l (dszállásáról és ('lehnezéséi'l intézketljek. .Minek

íulytán a tárnics a m.'vezelt parancsnokot irásl»an megkt'-rte: hogy

(izen l(diert("il ha leliets(''ges a viirost mentse liil. minthogy Kislalud\-

nak nZ(''P jósziiga lé\én. niagiít élelenimel elláthat ja.' i

•lauuár S-án Hezerédy Imre Salamoniáról Svetio .Vndrás \áro>-

biri'it le\(''|ben megilllelte; lloiiy Ulíutlin a bíró ('s laiUlcsbcliek

ösztönzésére a ki'iszeüi csi'iszi'iii parancsnok, a hi'l\b(di íitvosncl

*) -Viiros ciMli'liirMl;! ;i i-siis/Mrlio/. Kogabiiii/.váiiv ;i v. li'Vfltarl>:ui.

'-) b'ittcr krónikája. M. Tiirl. cinlcki'k -y,. k. 4M-.>. 1.

') Ki'iiyi's Klek Mag^arors/.aj; statistikaja 1. k. '.\í 1. S/.i'i>i'>lia/.\ karoly.

.McrkwiirdijikL'iteii liijjanis 1. k. Si. \.

') Városi jegyzkön v\.

•'•) V. ...
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li;i.u\(itl pallosút rlviletle. .s arról ^)2 lat czüstril IcszrdeU. — \agy

íinn\\ ozüstöi vagy értékének niegíélolö készpénzzel kártalauit.su.

mert ellenkez esetben tízszerte uagyobb kárt fog okozni a városnak.*)

Jaunár JO-én Ebeezky Jstváu Enstról a városbirót emlékeztette

a számára igért 100 írtnak l^ásztury Ferenez kezéhez leend le-

íizetéséi-e.-)

.lannár 14-én I'ákúezy íejedelem miután a (luiiántuli vármegyék

és városok a ( Vmtederatio mellett nyilatkoztak és megesküdtek, —
Kszeguek is meghagyta, hogy erre liitét letegye és hódolatát a

város pecsétjével ersítse meg. A rendelet tartalmát a jegyzkönyv

töredékben igy adja: hogyha az Ellcnségli ert venne melléje

ne mennyen, hanem esak a Magyarral elmennyen. fele-

séghit. (iy(frmekit. .lószághát itt hadgya. hanem levágják,

Iia aziitánn ka[iliatyák. az híitnck letétele pedig "íSponte.

és beiievole legyen, a ki az hiitet pedig le nem akarja

tenni, tehát annak harmadnap alatt az Jószághát elí'og-

lalyák. és magát az Országbul egy pálczát adván az ké-

ziben kik ül (igy ék. Alidon a \árosbiró a í'ejedelmi parancsot az

egész községgel közölte, íélszólitott;i : hogy ez ügyben magok között

a polgárok tanácskozzanak, s azután véleményüket tudassák vele.

Noha a hódolali eskü letételére január 14-ike volt Bercséu}i

Cieueralisnak biztosa Török István által meghatározva, mindazon-

által ez a j("»v napig adott hallasztást. hogy akkor az ügyet tisz-

tába hozván, a vái-os küldettjei az Írásba foglalt hódolatot még
jókor iSzondtathelyre levihessék. A városbíró elterjesztésére, a

kí'izség tanácskozás végett eltávozott, de ríivid id múlva Pors Fer-

dinánd. Gazdagh György és Ekker János visszatértek: „hogy a

Nemes községh Tanácstul ezen dologban inkább kiványa Tanácsát

venni, erre uyonan az adatott váloszul. itt más Tanácsot nem ad-

hatni, ennek megh köl lemiy, azért a Nemes község maga közül

is váloszon valami 3 vagy 4 személyt, minthogy hasonlóképpen a

N. Községhet is illeti."

Kimenvén azért ezen praemittált személlyek. és semmi váloszt

azután nem hozván, tehát kiküldött Ihró Frani. hogy a váloszal

jöjjenek be. azonban mind elmennének, és senkit magok közül nem

deputáltak. a mint Pors L'ram referálta, sed hoc non obstanti Biró

Uram meghizente Szampt András. Fügh ÍTyörgy, Ambrosy Sá-

muel, és J^n's Ferdinánd Uraimékk. hogy készüllyenek. és holnap

^) Városi levéltár levelek gyüjteaiéiiyébeu.

'') U. 0.
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Szoiiihatliclyio iihi incimyciKík a/ cüi-s/ Tanácsai együtt noiiiiijo

('omniiitafis. Azoiiliaii c iiicdid aiii|tlissi)iii Sfiiatiis kiildotctt Olisclicr

Jíiiios I raiiilid/, li('t(';i'('s iílla|Mittal I(''V('mi StaiiK-r LiiiMiic/,. ('s HiritiLn-r

AHx'il I raiiiii'k (l(M-|;ir;il\;'iii a/, praciiiiltiilt (lu|i>(»l ('<"» kfiiyciiiir'iick.

ki i> a/J i'/ciitc. Iia a N. Tanács \alanii nn'xlíjii livcrtálliatiiá. ji'il

\(ilna. hanem mit tndnnk tenni. me<ili k<'i| cselekedni, ('-s ha iiíivau

a \ ;ni>s |)r(cs(''tty(''l is nda kf'd ny(»mnyi eö nem lés/.cii cuntrarins.

mert ki\;ín a X. \;ii'nssal i'dni. i's hahii."')

danuár hi-i'in a \;ir(isl)ir('» az og'ész község- jelenlétéhen ktizédte:

huny ;i tegnajd napun t<d)l) tainícshcdiekkoi a coiifoedpratio mellett

leteendét eskü vé'gett Szomhatlndyre leutazott, s ott Toríik István.

Bahócsy Kereijcz ka|titányok. mint tejedeimi hiztosok elöti ,1 hitet

letették. Kirddi ugyan a hiztosok által megkérdeztettek, ha váljon

a község rés/t'-rtd jíllt e \alaki meghatalmaz\áiiyal vagy sem ? miután

erre tagadédag íehdtek. a hiztosok igen jndu'zteltek. és e miatt

Xagyságus Cziráky J.ászló ural 1(10 hajdúval a város flddnlására

íikarták küldeni, de ö tanácsos társaival a hiztosokat íTthitte kérte.

hogy a \iii'ost ne hüntess('k. miutiin a jídeii idökhen magoknak

sem tudnak tanácsolni, mert nem éi'tik a dolgot, és mei!' Ígérte,

hogy a kTtzség is leteendi Kszegen a kívánt esküt. .Mire a biz-

tosok azt \iilasz(dtiik : liogv Szonihathelvre kellett volna a közséíj,-

meghatalmazottjainak jíinni. minthogy a nemesség is ide V(dt ren-

delve, pedig a Viiros sem johh. s nagyohh szabadsággal sem bir

azoknál, tehát minthogy meg nem jelentek. liolna[» Xemeskérre jöj-

jenek, s ott letévén az esküt, egyszersmind a héíbdati nyilatkozatot

peesételji'k meg. Kri'e a biztosokat arra kerti'-k : hogy ne ki-

Miiiják. lio.üy az eg(''sz közsé'g ott megjelenjen, hanem hogy meg-

hatalmazottakat küldhessen a maga részérl. \'égre sok kérés, és

Sigray dózsel' alis|ián k»>zbenjárulása után kieszközídté'k. hogy a kt'Z-

ség neveljen a liillev(det ahiirhat ják . és a \ái'os [lecst-tjévíd azt

nu'gerösithetik. Mihez ki-pest a biró a behárosban lakozó tíildi

polgáiMkat magához hivatott, s l»ele egyezésükkíd a lutheránusok

részérl Fügh {íyörgyíit. Wtvs Ferdinándot, a katholikusok részérl

pedig Kapl'er IMIt. és Kkker .b'uiost. és Losy János városi kamarást

a város [lecsétjéMd. s megbízó levelévtd (dhitva. az eskületéttde

végett Szombatlndyre le küldött.-)

•laniuir 'iö-é-n a \;irosbiró jelentette: miszerint a kt">zség lia-

ti'irozatahoz kt'pesl . a sziinios krdlst'n- ledezé'St'-re. ug\ ('s;ik\

'
I Wiiiisi jt'uy/.kiiiiv \

-1 l . ...
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luMicralisiiak ;ul;ni<l<') lisztplctdij boszerzésére s'zükséi>-olt p('nzt. daczáni

sok utáiijái'úsjiiiak iiiiiideklvoráiíi- nem kapott, s azok is kik igórtck,

megcsalták. I'jjik'-I foii\a tehát, iiüntliogy a város majorját is meg
kell csináltatni. azonki\íil aljrak és szrna hiányában volna a város,

és jövedehne nincsen, e mellett a (ieneralisnak valami ajándékkal

kedveskedni kell ..minthdgy az elíibbeny icknck adtunk, azt

pedig az egyik a másiknak megniondgya" ncdiogy ezért valami

kára legyen a városnak, szükséges hogy jiecsétje alatt kölesíinrl

gondoskodjék, lleszas tanácskozás után a község abban álla[i()dott

meg: Inigy mivel az itteni kereskedk jtertékiijukat nagyobli részben

eladták, nj portékáéi't pedig az országbé)! ki nem mehetnek, nehogy

pénzük haszon nélkid heverjen, azt a város szükségletére kídcsönöz-

zék. a város megkeresésére tehát Solterer Bertalan 10(1 fVt. Luttinger

100 írt. L(>idenfrost szinte 100 irtot kölcsönöztek.')

Február -én Lada (íycirgy bizonyos utasitásokkal, és három

Alliával elli'itva Rákóczy fejedelemhez küldetett oly meghagyással :

Jiogy ezeket megbizó hnehdíki' alakítsa át. egyikét magának a

fejedelemnek, másikát az egri püs|)öknek . harmadikát pedig Ber-

csényinek mutassa el.-)

Február 18-án a vái'osbiró kcizölte a községgel: hogy a Ge-

nerálisok és egyébb tisztek, ugy szinte ezek szolgáinak ellátására

szükségelt kídtségek beszerzésérl a község gondoskodjék ,.mert

azt sem tndgyák mikor jün nyonan a M. (leneralis. mert

csak Rolionczon vagyon, és talán ide jüvend. és itt veszi

lakását, azért hogy nagyobb nyomorúságra ne jussunk,

méltó valami módot föltalálni, és gondolkodni honnét és

hol vegyünk költséget, mert a minapi determinatio szerint

kölcsön]»énzt nem találunk, találtunk ugyan valami 800 frtot,

de az már oda vagyon, léjijeiiek azéi't ki. és tle modalitatíi

aquirendi exiiensarum gondolkodván. ()[Mniojukat adgyák."

Ezen liiró ('ram pro[)()sitiojára kilépvén, és alkalmas ideigh a ma-

guk házok))an gondolkodván, csak azt izeutik, hogy a N. Magistratus

eddigh minden szorgalmatossághot adhibeállt az illyetén dolgokban,

azért nu)st is a Xemes Tanácsnak dexteritására bizzák. és niéghlen

a N. Tanács kidcsön pénzt nem talál, tehát kamarás T'ram árul-

tass(m Bort. ajánlván ari-a inagát a Nemes Kössigh. hogy nem
réz hanem ezüst i»énzt lógh küldeny. Ezen alkalommal hirdetetett

ki An(h-ásy táboi'uok rendelete: mely szerint mimlenkinek k("»teleségévé

-t 1. o.
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Icllc: IluiiV ;i Sliijcrck ellen. — kik ;i/. t>l^/;iül».l liecs;i|it;ik — Ícj:}'

Ncreseii rrilkeljeil.')

Mi'irlius IS-iiii l'/illV .íi'iiios. .Mdiiieciiciilli /'s Kltei"L;i-iiyi tálior-

llokuk. t(il)li lis/tekkel ;i V;'ir(tsl);i ('rke/.tek s vi\\\{\ idzés lltiill. <l

ciiibeil eiiv k;i|iit:iiiy |i;ir;iiicsii(iks;í;iii aliitt rst''fi"íil \ isszaliajivlak.

liejövetrliik elnii l\ülia Idiiiliúj a tanácsol IV»|szúlit(itt;ik. Ilouy e<<:yik

vag'y Mii'isik taLii;'ti t'rleko/lel \('ii('n kiililje ki. de senki sem mert

kimenni. Xiczky .l;'iiios kiinic/. liely|>aranesnok levél utjáii JVilly

ke<iyelm(''l)e ajáiilntla maiiVit. niintli(t<)y liajdui szét<>s/,(dviin. a városi

nem vi'di'lmezlietle \olna.-)

Míiitiiis l'.l-i'n a/, öi'sé«i parancsnoka iiir^oliauyta : lio^y ;i

Tamics ('s a helsí'i \'iirosb(diek a liódídati esküt leteuyék. Minek

l'olytiin a lamics liallasztást kért addiu' : mi<in()m ez erdemlien I'áll'y

tálmiMioklioz irt levelére \ála.sz nem érkezik. A parancsnok a lial-

lasztáslta l»e|e eo-yezett. Pálfyhoz jiedio' a tanács küldöttséuct inditott

u niely))en elterjeszteíte: ..lioiiy lia a liiit(it leti'szi az Nemes
\'áros elme.uyeii a liii're. azu!;tn iiauy \cszedelemt ül tart-

liatunk. a/.oiiliaii az kik oda ki laknak (t. i. a kül vá roslian)

nii'iili nem ta rt iia t ly;'ik. mert minden l'eli liejüliet az ellen-

sig-l). aki pediü' az IJelsö Városiul I kiineayen az sem leszen

secur\is. síit az szTdö liegy üAket sem e.xcolálliat ty uk. \ala

azért az liistantia. lio^y a Xeiit ra I i t;ist e n u' e d ,ii" y e eo K\-

cel lent ia ia."")

.Miirliiis |í)-(''ii IVilly dános Szond»atli(dyr(d a v.irosltirónak

nn>,uha,i>yta : liouy a kszegi ötvítsnél Hezerédynek aranyozás végett

le\ö párdiiczlMÍrre \aló ezüst gondilám-Ziit. ugy nemkíiionlien ezüst

kardját lelotiialja. s to\áidji ntasitásig magámil rizze.')

Mi'irtius *il-(-n l'álfy .l;in(»s Szomliatlielyrl irt leveléln'ii a

városhiri'mak i'li;ir;is;ii : hogy az (itvöst heliíirtítiiöztelte lielyesidvén.

ntasitottu, liog_\ ezt mindaddig tog\a tartsa, a nu'ddig kétségen

kivül lie nem Idzonyitja : Imgy Hezeredy a kerdi'ses hinczot. és

kardot csakngyaii m;ir elvitette.'')

.Mártius 2\-r\\ a Viirosliiro közölte a kíizséggcd l'áity -lanos

t;iliormd< viilasziit. melylien a senilegeséglien ugyan Iteleegyezik :

de oly lelt(''t(d melleit. lio<j,y a Itelsö városlian ni'gy taniieslidinel

lül)lt lU' maradjon, a toidii pedig a kíd\;irosliaii nieiiicn lakni.

') Városi jc^v/.ököiivv.

-) r. ...

') V. ...

•) V;iri>~i l.'\.'li.ir l.'vi'i.'k •iviiil.'m.'n\i'l..'ii.

•) 1...



k(''S("))»bi roiulelkozéseig senki a knni('.zsíi»i'«i;il iio érintkezzék ..inort

híi raitii érik. lészen jutalma karó. és akasztófa". Kzt ('livén

;i k()zsé^' csníosnak tetszett. lio;L>y jószáj^lidkat iltlicn liajjyván ma-

gok kimennyenek. Minthogy pedig :izt is iija. hogy ('omendans

Uramnak is irt. és az híiveii fogja eí) Kxcelhíntiájának exjiectoi'álni
;

azért izentetett eí) Nagyh.ságháuak. hogy eö Nagyságlia ne nehez-

telné eC) Excellentiája akaratly;it meghizenni. vagy maga az Tanáes-

liázra jünni. deelarálni. Kljíivén cíl Nglia ad [íeqiiisitionem amplis-

simi Senatiis. tehát Biró Uram eí) Nghának az Levélnek (Jontinen-

tiiiját nicgli mondotta, kérdezvén Jiogy micsoda Remediunija lehetne

ennek, mert nendáttyák módját, hogy az Emherek az Belsü Város-

hnl kimennyen(dv. arra azt rcplicálta vala Comendans TTram eö

Ngha. ez az Rcmcdium. hogy ki tegye le az hütíU. inert

hogy lakhatnék eö Ngha olyan emherek között, kik nem
hittel k ("Ítélések eíi Fölséghéhez, vagy i.s Nentralisok. Hoc

occasionc adhortálta a N. Tanácsot, ugy az j('lenlé\ö kössigliot is.

hogy eö Eíiiséghéhez mint Istentl rendeltetett Királyunkhoz hivek

legyenek, és jnagokat \ele edgyütt az Ellenség ellen annak idejében

utolsó cse}t[i vérig oltalmazzák. Az id délre halladván. a hitletétel

másnapra hallasztatott. ^

)

Mártius 23-én együtt lévén a község a helyparancsnokot a

gyülésbeni megjelenésre fölkérte, s megérkezése után a tanács, ugy

a belváros lakossága az esküt letette. Ezután a [larancsnok intette

a lakosokat, hogy senki sem a bels, ugy küls városbeliek közül

hire és útlevele nélkül még a legközelebbi szomszédságiba se távozzon,

mert ha rajta éretik, kí^nényen megbünteti, mondván: ,.mert az

Xeutralitás nem aljban áll, hogy a kuruczokkal egyet

értsen, hanem hogy eö Fölségéhez kiki hiv leszen. és jna-

rad". Az eskü h'tét(!le után a pai'ancsnok szerencse kivánatok

kriz()tt intette a községet ujabban „hogy kiki ugy visellye magát
mint (') Felségbe hi\éhez illik honnét nagy bocs ül etek

leszen (ii-atiát is fognak nyerni". Ez alkalommal kihirdettetett,

hogy azon esetijén, ha a városiján kurucz portéka volna elrejtve,

azt tudomásra jutassák.

Mártius 24-én az rség [tarancsnoka a fölfödözéttt kurucz

ingóságok összeiratását a város hozzájárulásával kívánván teljesíteni,

a város részérl Steiner Lrincz és (ilück Bernát küldettek ki.

Továbbá a városbii'ó jelentette, hogy: JVilfy tábornok jjarancsa

) Városi jfi;vzi'ik(Hivv.
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íolyliiii líc/cnMly IninMick k;inlj;it. melyhez a^c/üstüt a város aMta

és iiiéu' lu'iii volt elkés/ülve — az ötvíistöl álvetto. végire a város-

bíró maiia iüazolására . számolt azon |ioi"tékák hová íonlitásáról

.

melyek li;'irniii ('-vvel ezeltt ki'iltor cziüáiiyokiiál taláUattak és el-

koltoztallak. K szerint a tanács \'ég'zése szerint jiróf' Ksztorás

Dánielnek adatolt v^y aranyos ezüst kánná.

Ifíirom lorgó csináltatásálioz. melyek Károlyi táliornok tisztjei

számára készitottck. adatott oyy másik aranyos ezüst kánná.

Kor}i,ácli Simon tábornoknak adatott egy ezüst kés és kalán.

Az ezüst pixisböl végre Károlyi Sándor esizniájára egy pár sarkantyii

készítetett, és ngyan ablx'il csizmája is megpatkoltatott.')

Márczius ,2()-án a cs. lielyjiarancsnok a maga ellátására mind-

azon élelmi szereket. Iiorl ('s péiizítsszeget követelte, melyeket az

elbbi cs. parancsMokoknak adott a \áros. Miutiin l'i'ill'y tábmiiok

Htasit;isa szerint a váixis ugyanazon czikkek kiszolgáltatására kíitelez-

tetetl . mim! a melyeket a kui'ucz parancsnokoknak adott a város,

azoknak pedig i] akó bor. t'ijszerszám. só, kenyér, tüzel la szidgál-

tatott ki. tehát a cs. paraiicsimkot küldöttségileg a tanács megkérte,

hogy ezen illetséggel elégedjék meg. mii'e a cs. parancsnok azt

Vi'tlaszolá : ..hogy eíi pi'o hic. et iniiic mást nem kivan, ha-

nem az 1 ntertentiot. s jól cselekszik a város, ha Pálfy eö

Kxcellentiájának mind eTt. mint jiedigh az militia iiiter-

tentioja végett ii'. mert maga is látya, hogy niMii elt'gh-

séges az Nemes Város, az intertentiot, hogy prestállya."-)

Márczins iU-vn gróf Pálfy János Csepregbl íenyegetés nndlett

meghagyta. h(>gy l'elsége iránti hségénél íbgva a város, minden

a kszegi cs. pai'ancsnok i'tltal küldend leveleket kt-sedelem in-lkül

elszállitassa és büntetés terhe alatt magiit ennek utasításaihoz

alkahnazza.^j

Márczins 3()-án isvni' i'iilly dános Csepreglil a viirosbirt'mak

megparancsolta, hogy némely ügyek «'lintézése végett hozzája két

küldöttet küldji'tii. biztosította egyszersmind a kszegieket, hogy

azon esetben. Iia a városon kivid kuruczokkal taliiIkozn;inak. ezektl

nem loiiiiak biinlalmaztalni.' )

-Vpril !i-én a Niirosbiró jelentette, miszerint azon kaidot. me-

Ivet liezerédv Kszeu'en csináltatni akart . és nudvhez a \;iros

'
1 Városi Jc-iyzöküiivv.

•') V. ...
'

•') Városi li'Vi'lliO- ii'M'jck ti\ ii.ili'nifiiy<''li<'ii.

•*) 1 . o.
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ezüstöt adott, a lietj^beli r-s. paraní-siiók (noha Pálfj tábornok ezt

a biró rizetére bizta) maga kezéhez adatni kivája. Mire a tanáí-s

azt határozta, hoo-y ezen íigy függesztossék fíil mindaddiü'. inig nem

a kai'd átadását a jiaraiicsnok ujabban siiriictné . s ekkor részükrl

nyilatkoztasSíik ki. hogy a kard a vái'os tulajdona, a hozzá való

ezüstöt pedig csak kényszerségbl adta.')

April 11-éu a lielybeli es. parancsnok meghagyta, iiogy kíivet-

kez napon mindenki az szállása eltt ,.siib vexillo, et cum
snpremis offieialilms eompareályon. és minden személyt,

az akár Nemes, akar nemtelen legyen, ngy a szolga rendet

is a n. Tanács listába vegye." Minélfogva a lakósok össze-

írására a tanács küldöttséget küldíitt ki.

A cs. parancsnok gróf Pálfy .lános rendeletére az rséggel a

várost elhagyni szándékozván, délután a város kapuit bey-áratta, és

hogy elvonulása titok))an maradjon, a városból senkit sem bocsátott

ki. Miután a taraczkokat beszegeztette, s a töltvényekre vizet

(intetett, esti 9 órakor a várost elhagyta és csapatját Kríisláb

felé vezette.^)

April J2-én gróf Bercsényi Miklós Xagy-Szombatból Sigray

Józsefet Vasmegye alispánját tudósította, hogy a kszegiek érdeké-

ljen hozzája intézett kéi-elmére. a város semlegességélje beleegyez,

oly kikötéssel azonban, hogy a helyrség eltávozzék, a császái-iak.

ugy felkelk részéri csupán ..saha (|uardia'- maradjon a varosban. •'')

April lo-áu lllovay János s J)omokos András a város részére

eszkcizlend semlegesség végett Forgách Simon s Csáky ^liliály

generálisokhoz küldettek, kik innét megérkezvén, jelentették: hogy

Fodor László ezredest Beledben találták, s miután a város levelét

elmutatták, ezeknek kézbesítését magára válalta és Kapuvárott

Csáky Mihály generálisnak azt átadta, kitl a kivánt menevédet a

semlegesség kieszközölhetése végett a város számára megszerezték.-*)

A})ril 14-én (xyöngyösy György — Forgách Simon írnoka —
Csepreglil emlékeztette a tanácsot, hogy a generális titoknokának

Do))ay Lászlónak ígért ajándékot (egy nádpálczát. köntíisre való

selyem posztót és egy pái" csizmát) legkíizelebb nekie átküldeni a

város el ne mulassza.'^)

April 'l()-án Forgiich Simon íb'iki'l kelt leveh'dien hivatkozván

*) Városi jogyzukünyv.

^) u. (..

' ^

^) Vi'irosi lov('lt;'ir lovclolc gyiijt(Mii(''ii\"r'l'Pn.

*) Városi jpfiyziíöiiyv.

') Városi lov(''ltár lovoh^k s:yiijtoiii('nyt''lieii.
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a k<"»szo.}>i Iiikósuk ncin/cti i'T/.i'lincin' i-lifiiildtí'. Iinny Fodor I,;ísz|ó

i'Zrfi(l<'S(''ll('k liiiiulrli ;i \;il"osli;ili t;iliill;iti'p rc<iV\ ereket a faiiács

U.szole.i Itassa. '

)

Miijlis l-(''li |-'ori!;ieli Siliioli l'elllelilti le\ele lolvláli a \;'ir(»S-

l»ir<'i l''oilor e/rcdest iiie^^ikereste. lio^y a Icji-yvorek iitv(''lí'l(' vc-jictt

iojjoii Ki"is/,e;ire. Az ezredesnek iiie;il»iz<)ttja Szigoti .Márton ine<i-

érkezM'ii. iniiitán a tanácsot üdvrizídte . kijídeiitettf : liogv a \;Md>«

irán\;iliaii nincs sziiinh-ka sziüdrnan e|j;iriii. csak azt kiActeli. Im^i'y

a kezi'iK'l li'vö eskü mintára a Jieuyed mesterek és tizedesek me<i-

liitoztessenek az iránt, hogy mindenki a legyveroket kiszt»li:áltatja.

A ki'zliez adotl leüy\creket ö ugyan mag;i\al nem \iszi el. lianem

a tam'ii-s örizete melleit a tanácsliázlia reiuieli elliclyeztetiii. meg-

engedi azonlian. Iiogy mindegyik tanácsos egy kardot, egy puskát

maüVímil tart hasson. Az eskü minta igy hangzott :

..Va\ S. esküszöm (Stylus) hogy én mimh-n ni-xcn ne.vf'zen(h"»

l'egyvcrt. l'uskát. szahlyál és egyehet. ki házamnál, vagy hirtoinhaii

(igy) \agyon. azaz. az ki enyim idöadom. az olyant i^ ki inási-

\olna. s tudnám kinyilatkoztatom, semmit aliliul. akármely sziii és

m''V alatt im-gh nem tartok, hanem tisztán, igazán, minden rontás

íVs vésztogotés nt'dkid eladom. > kyjoh/ntem. semmit el nem titkol-

\;'in. söl ha mit ma. vagy az elninlt Ik'Ii'Ii (didegenitettem volna.

iudn(''k'. \agy hallam'k meghjelentem. nem különlien ha mit ezut;in

i^ nu'gli tudnék vái'osi Ih'ró l'ramnak inegjoléiitein."

Toviililtii : .. Kn .\. esküsZ(im. hogy az meghirt hitre alatta

valómat, mimi nu'ghesküdtettcm. és az fegyvert nnmlnyájoknál

akár gazdiik. akár szolgák, akár nn-sterlegények legyenek, vagy

más idegenek legyenok is. hit szerint minden szorgalmalossággal

lidkeríissem és elöa(h)ni."

Hogy a lakóság az eskületéttdc'töl rrilnuMitesst'k. a város II"ricz

Mihíily t's b'ügh (íytu'gy küldtittei ;iltal l-'odor ezro(h\sJn>z lorduli.

ki MZiui \iilaszt ai]ta : ..hogy ö mindenlien k i \ ;i n a N. v;iros-

nak szolgálni es semmi violentiat e|k(i\etni. ha a N v;iros

i'löadgya a l'egy\crt liene (|uid. ha nem? nieghirja a .Mt'l-

lóságos (ieníM'alisii a k . mit l'ogh aziit;in pai'a ncsolni a tev
leszeii.- Kzen válaszára a tanács az ezredosnok kinyilatkoztatta.

hoLiy nuután h'oi'gách gonerálishoz akar köivetsi'g utjiín a vi'iros

folyamodni, addig niig löle liatiirozatot nyernek, lenne az ezredei

tündémmel. Miiie l-'odm' htdeogyezvén azt izeiile a lan;icsnak

:

..lloii'V mindenlien k i \ ;'( ii s z o I l; ;i I n i . ni i n d a / o n :'i I t a I

I
Vántsi li'Vi'lt;ii- li'vrjck fiyiiiti'mciivi'l.cn.
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.

akár mi névvel neveztessék, a íeíivvert el ne adgya."
Ezután Hericz ]\Jiliálv és Krugovieli ^liliály a kérelem kieszkr>zlése

ezéljából Forgáeli Simon generálishoz menesztettek.')

Május G-án gróf Pálf\^ János Pozsonyi lól a városbirót értesí-

tette, hogy a város semlegesége oly feltétel alatt engedtetik meg.

ha se az ellenség, se a császári hadak közül rség a városban

nem tartózkodik, kikötvén egj^szersniind. hogy a semlegesség ideje

alatt, st még ntána is Ijens érzelmeiben a város a császár hsé-
gében álhatatos marad.-)

Májns 14-én Csákány Mihály Csepregbl a fhadibiztosság

ntasitásánál fogva Kszeg városbiráját megkereste, hogy mintán

gróf Forgách Simon májns 15-én Vépi-e menend a szemlére, az

oda érkezend küldrittséunek megvendégelésére a város" két esölxir

ó-bort küldjön.
''J

Májns 17-én Hnszár Imre Kapuvárról fél font lport és kovát

kért a város birájától, ngyszinte bizonyos hordók vissza nem küldése

miatt magát igazolta. Egyszersmind a grófnak (Forgách) válaszát

köz("')lvén, a benne foglalt kívánságok teljesítését sürgette.'^)

Június 12-én Chernél Gábor Lövrl Sveties János városbirót

megkereste, hogy Zágráb nev tizedesét, kit Kszegen bebörtönítz-

tetett. szabadon eressze.^)

Június 15-én Kirschlag mezváros (Anstriában) közönsége

tudósította a városbirót, miszerint június íi-én Fodor László parancs-

noksága alatt álló kuruczok négy kirschbigi lakost elhurczoltak. kik

közül kett ugyan vissza szökött, kettt azonban még fogva tarta-

nak, minek folytán a nevezett város Solderer Mátyás kszegi

keresked által 1000 tallér váltságdijt fizettettek és ezen összeget

mind addig tulajdonosának vissza nem téritik. mig nem a két le-

tartóztatott lakosnak szabadon bocsáttatását a Kszegiek ki nem

eszközlik.'')

Június 15-én Szampt András a kurucz katonák által elkövetett

kicsapongások megfenyitése érdemében Bezerédy Imre ezredeshez

küldetve lévén, jelentette: hogy emiitett ezredesnek a város pana-

szát eladta, s tle azon választ nyerte. ..hogy a sérelem nem

*) Városi jegyzkönyv.

-) Városi lovi'-ltár levelek gyiijteniényélieii.

») U. 0.

•») U. 0.

'") r. 0.

«) Ü. 0.
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dl itkiiial Vii \ iil hMh'nt. sül Ilii liidiiii. kik Vdltak ;iz dkö-
vctök, iizuk.il iiiciiljíi iih'i iH'. ilr iiiiiili'iii az illetknek lie\<''l

iieiii tiKÍjii. h'liiit a Ijíiiitetést véjirií sem liujtiiatja;" iiiuii-

(lulta toviiltljii : ..liis/eii vagyon a X. \ áiMj.siiak, \\ii\ Fudor
Lraiiiiiak is liajdiii. l'uya.s.sa az olyatt'ii katouiit ús kiildgyi'

kuzeiiili(!Z. iiieiili lu^oiii taiiitaui;" azt javasolta továljbá az ezre-

tlus. \u)\y\ a \;ii(»s niaiiii hizloiisájia véjiett Saiva (jiiardiátólgu]idusk(jdji''k.

liada (iy<»|-<iv a vái-osi jegyzvel gn'd' ( 'sáky Istváulioz kül-

dettek iM|,;ira. l)(>gy a város által Károlyi generálisnak iigy az

hiciisteriiiiiniak adott \h-\\a íigy(''lieii elterjesztést tegyenek.

-Miiilhogy a lielyheli kei-eski'dk és kalmárok Forgácli Simi»n

i'illal kiadott iililevelekért a reiijiik kivetett lizetést teljesíteni \ona-

kodtak a tanács lialái'ozta: hogy a \árosi kamai^ás a kalmároknak

Jíécsljöl jiozott portékáit mindaddig l'íJMyilatni ne engedje, migiiem

azok tartozásukat le nem fizetik. M
Aiigiistiis (i-áii IJeiiök István és J.ada (iyörgy Eszlerlüizy

Anialnál teit kiUdetésükböl visszatérvén, jelentették: liogy a gene-

rális (iket szívesen íogadta s késznek nyilatkozott a városnak niin-

denlx'n szídgálni. s mini hogy Hezerédy kíizel vagyon, l'og irni neki.

hogy K'öszcgic k(''l katon;it pro Salva (piardia nmdeljen. a véd-

levelet is mt.'gigérte ,,a mikor akar.ja a nemes város Secretarius

készen lógja találni, mei't akkoron nem érkeztek i^eá.

nias('roz\án szüntelen"; egyszersmind azt is nioiidá a gciie-

nilis. ..hogy az idegen Urszágbul hozott i'artékáért a kere.s-

kedök nem tartoznak rósz j)énzt venni, (pio ad reliqna vero

(jUi I i liet t enet accept are."*")

Aiignstns lO-én Palkovits Kerencz lovasezredheli alkapitány.

és liadil)iztos linkáesházáról a városbirónak meghagyta, hogy l'se}i-

regnél a l'épcze mellett táhorozó sereghez hat mészárost egy

im'tzsiili'ival s a \árosra kisctelt lnis mennyiséggel együtt kiküldje.-')

Aiigiistus 12-én gróf Kszteriiázy Antal a ese[iregi táhorhól a

városliii'ót megkereste, hogy sziimára a kszegi (Uvösnél egy missilis

|e\ elekre \al('i pöesélliyoniíit csinállassitn. '

)

Aiignstus \'^-v\\ gi-('ir Kszlerházy Antal gener;ilis a \iirosltiro-

nak nieg|tai'anesolta. hogy Kszterházy Lászlóne sZiimára 10 akó jó

kszegi Ixtrt áninak nu'glizetése mellett szerezzen.')

') Városi jegyzkönyv.

•-) r. ...

'') Városi luvi'ltár Icvrlck -iNiiiU'iiiciiyi'la'ii.

••) V. ...

'•) V. o.
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Aiiíiusliis Í2-vn Aiidrúsv István CsoniárúI a vúi'osltirót utii.si-

Idtta. hogy JMihály diák ellen elkövetett kicsapuugásai miatt vi/s-

gálatot teljesítsen. ^)

Augustus á4-én Bezerédy Imre Salam oníaról a városbirút

megkérte . hogy öt német lovaskatonája számára bizonyos ruházati

czikkeket küldjön, egyszersmind kardját s kocsiját csináltassa meg.-)

Augustus 26-án Horváth Zsigmond Lieben szt.-miklósi táborból

a városbirót fölkérte, hogy a kszegi gond)kötnél rendelt munkák-

nak, s bizonyos mennyiség dolmány s nadrág kapcsoknak mentül

el(")bl)i elkészítését sürgesse.^)

Augustus '27-én Enyedj András viceispány tudósitotta a várost,

liiigy Szattmáry János kapitány ,.cum Dragoueris suis'" Kszegre

jí'm szállásra, utasítván a liirót egyszersmind: hogy kilencz szekeret

a kozári majorba küldjön , hol ezek gabonával megrakodván Kapu-

várra inditassanak.*)

Augustus :^8-án Kókay Márton líákóczy lovasezredének vice-

kapitánya Malomházáról a tanácsot megkereste, hogy egy pár csiz-

nu'it. egy palaczk i)álinkát. vagy jó égett bort, egy koncz juipírl

Kszegen szállásoló katonák által kezéhez juttasson.")

.September 2-ím Mez Szegedy Fereucz a sárvári tábor

részére kivetett eleség, só, abraknak Köveskutra leend elszállítását

meghagyta.^')

September o-án Palkovíts Fereucz ixákóczy hadibiztosa Jiiel»eu

Szt.-]\liklósról a tanácsot értesítette, hogy a városra lUO mér zab

illetség vettetett ki.;)

September 7-én Svetícs János városbíró a dragonyosok által

bántalmaztatván, szenvedett sértései kih'etkeztében Septeudjer 4-én

elhalálozott. E miatt a tanácsülés Benk István ]i(dyettes városbíró

elnöklete alatt lön megtartva, lefolyásáról a jegyzkönyv követ-

kezleg tesz említést

:

..Nótárius Uram lévén JJeputatus Uyváry Sámuel L'raniujal

az Táborra Mélt. Ueueralisokhoz. ugy mint Mélt. Estoras Antal és

Dániel Uram eö Excell. arra az véghre. hogy representálnák e
Exeellentiájoknak . hogy a T. X. Vgye bizonyos gabonát , húst és

M Városi levplt;ír levelek gyjt eméiiyébcH.

-) U. 0.

») U. 0.

*) Városi jegyzküiiyv.

^) Városi levéltár levelek gyiijteiiiéiiyél'eu.

") U. 0.

') U. 0.
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szekeret \fti'll a Nciikjs \'i'ir().sra. *J-(i. .Miki'')i|tt.'ii ^ lin^ry liáiitaiiak

))i"i)iit' l)iió I janiinál Svclics .Jánds Ir u Dragoncrnsok . nicgli-

(löH'ö(l\én a kaniliinnal <'ü kaimét. Ü-I'uk Hogy valamely Tiszfi-t a

J)ragouyosükl»i'»l. ii \agy 4 I)ragonyo.s.sal adna ide Sulva (^uardiáiiak.

inert az itt lev nem suHieiens. 4-t(>. Hogy patentéi* adná eö Kxja.

menni liort külletik adny (';iy libertáson, vagy kongón, és akárki

ei"("»vel a Holt a i)iiic/,i'klMÍ| . liordóstni el ne inerészellye vinnyi.

melyeket eu kegyliiiek alázatosan rei)reseMtálváii. hogy az Im|iosi-

tiokat iclavaliiák iiitiiitu tantor. per|j(;ssariiiii miseriarum. et niinarnm

(|iio(l ad ali(|ua vero remediiimok adliibealtatnának : megli lévén

azi'it a/ liistantiak obtineálták azt az választ, et (jiiid ad primiim.

mindliogy különben vadnak a Xenies \'árosnak jtortaj nem tartozik

a \ gye közé fizetni, mindazonáltal de pleno nem hdiet mentes,

tettek azért N. Városra prie JO szeker(M és 150 pozsonyi köböl

zabot, tandem ad jnultilarias iiistanlias reduealtattanak azon sze-

kerek ad 4. et ciibiilos lOO. Ad á-uni kölletik Satisláetioiiak lenni.

Ad o-liiiiu nem lehet Dragonyosokat ide küldeni, hanem paraii-

esoltatik Hezerédy Iramnak, hogy midn a X. A'árost ixniuirálya.

adgyoii Salva (i>iiardiat. Ad 4-tnm nem adhatya patenter. mert

nagy zürza\ar lenne, lianein elég 8 meszely l»or. egy kongóért

adni. a Saha (^hiardia )i('digh a X. \'árost i)enes l'rotectionales

suae Ivxeell. iiiaimtemiálya. ot liaec retulit Duus Notar, liogy a

.Mélt. ("omendirozó (íenei"alis megiiengedte. hogy a Xeutraliás

véghet. bizvást a Nemes \'áros Héesbe irhát, vagy küldhet. Mint-

iiogy pedig i)aranesoltatott Hezerédy L'rnak. hogy Salva (i)nardiat

adgyoii. azért szükséges eö kglmélicz küldeni, igyekezvén holnaiii

napmi I'iilyiiiiiil tn\ább menni. J)epiitáhat<itt e kglméhez Hainer

János és Xotarins Iraimék."')

Septemlier S-áii Hezei'édy Imic Als('i-I'iily;lr(il . Henok István

helyettes \ ár(>sliii(ii rolki'ile. liogy lii\;isza által beküldött pisztolyát

a kszegi puskaesiiiáló\al igazitassa meg. taraczkjait i>edig kijavítás

végei Lékára küldje cl. vé'gri' a megrendelt patkókat és palkó-

szegekel. Iiiiiniii darab s|iaiiynl \iaszszal szinte Jutassa kezéliez.-)

Septemlier lO-éii Svelies János városbíró erszakos halála

l'olyliin Heiiök lst\án — Imszii vonaktidása idlenére — kíizakaratlal

városliirónak \álas/,tat(iti. beiktató szónoklatában a városi k<»zséget

engedelmességre int\(''n. lölemlitetle : hogy SNclies halálát is a

kitzség engedetleiiséiie okozta, s azért küldölt a ka[titáiiy exeeuliot

'
) \'iM-(isi jcüvzriküiiyv.

'-) Vánisi IcM'itiir levelek ^\ iijUiiiéiiXeiieii.
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Ilii ZiiTii. hol a dragonyosok karabinokkal öt oly súlyosan niegdöfíodték,

hogy két napi betegség után meghalálozott.') A hatahnaskodo

dragonyosok Szattmáry János századából voltak, Eszterliázy Antal

seregébl.

September Iá-én Eszterüázy Dániel a banai táljorbul Kszeg
városbiráját tudósította, hogy a városra kivetett 100 köböl zab

kiszolgáltatásától el neiu áll, s ezen illetséget a kapuvári (.'Icség-

tárba kivánja szállitatni. A kivetett fuvarokra azonban nem lévén

szüksége, ezeknek kiadását késöljbi idre halasztja. JSveties János

városbíró halála ícilött részvétét nyilatkoztatta ki és Ígérte, hogy

azon dragonyosokat, kik a városbirót Itántahnazták és niegsebesi-

tették. vétségükliez képest niegígja fenyíteni. Közölte egyszers-

luind. hogy a császári sereget hadi niíveletében, katonái megaka-

dályoztatták, september 11-éu délután pedig néhány századból álló

csapatot, négy taraczkkal és két mozsárral Tata alá indított, mely

város levele Írásakor, egészen lángban volt.^j

September i8-án Andrásy István Szent -31iklósról intette a

kszegieket: hogy a város védelmére szolgáló kerítések csináltatását.

— semlegeségekuél fogva — rögtön szüutessékbe, mert ellenkez

esetben a munkánál talált emltereket katonáival összevagdaltalja.-^l

ÍSeptendjer 15-én Bezerédy Imre Szent-.Míklósról (fert) a .sán-

czolást illet títalmat megújítván, a taraczkokuak, seregbontókn;ik.

golyóknak, kanóczoknak Lövre, vagy Nemeskérre leend elszállitá-

sát megrendelte, egyszersmind tudósította a tanácsot: hogy liákoczy

hadai Esztergomot bevették.'*)

September 28-án Bezerédy Imre Szent-Miklósról a városbíró-

nak meghagyta: hogy Vasváry Mihály nev katonáját — kinek el-

adás végett Kszegre vitt sóját elkobozta — vagy természetben, vagy

pénzben elégítse ki.^)

September 23-án Bezerédy Imre Szent-Miklósról a városbirót

értesítette, hogy ennek panaszára Csernanszky Györgyöt megfeddette.

Továbbá: hogy két német szökevény katona jött soregéliez. kiknek

számára a város két fekete süveget, két pár csizmát, hatvan röf

fekete zsinórt készítessen. Végre három darálj s})anyol viaszt Uontly

György szekérmestere által nékie átküldjön.^')

') Városi jegyzkönyv.
'*) Városi levéltár levelek gyüjtcuiéiiye.

'') U. 0.

*) U. 0.

^) ü. 0.

«) U. 0.
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St'ptciiilicr 'i'-'>-{\\\ ii \iíi(is liir.ij;! jclciitfiit' ;i kít/.st'L: iH'k : iiii-

szcriiit <^rúí l'állv Júiiosinik a scinlc^csi'-^- iri'uil \iilas/,a iiic;^»'TkfZrll.

It»\iil)liii: lio^y K.s/l('rlii'i/-y Aulai liadai a iiiiíjiyc'lxj jünnfk. ('-s ezek

rc'szt'ri! Itizunvds ("».sszo,íí' ji^abona. zab Icszdi kiszulg'általainlt'i. ciiiii'-l

louva a iiiciivc a városra csciidn illclösi-iüKík kt'szcii tartását lueg-

liagyta.'l

SL'ptciiilK'r -í-(''ii Ivislálinly (iyüruy .Mnuynri'ikcrrkrl a taiiácstil

utasitdlta: lid^iy Magúcsy J*'ciciicz zászlúlartújáiiak cüeliMljeit. iiiiii-

(leiiiieiini adi'tzásiúl íiilmciitsi", s cgyszorsiiiiiid intette: liogy a Ifjtj-

(li'leiii szolgálatában levkre, ezeknek l'eleségeire és cselédjeire seiiinii-

léli.' ad('it. \auy terhet a vái'os ne i"('ijjon.-)

Septendiei' 'i-éii. .Minthogy a tanács ítilíUte terhesnek tahilla:

hogy a városon átvonuhi hadak a város költségén élelmeztetnek, e

Ijaj urvosídtatása t'rdenK'hen llei'icz .Mili;'ilyt <''s (üllig .lakalmi líe-

zen'-dyhez kíddíitie. hogy a. viiros elégtelenségérül t lélvilág(»sitván.

kéljék: ..hiigy imi iiek után na a Fassnsjia iie tetesse azt. hogy

a n. város ga zdii I kodássa I legyen".

Fídliozatotl ez alkalommal, hogy a \^^\c oOO piiskália \alú

golyót, és Doljot is kivan, nndyet a viiros nem aj.'inlnit meg. a ga-

bona ('-s zab kiszolgáltatása (''rdenn-ben pedig Kszterházy A mainak

elterjesztését beküldendnek haliirozta.^l

Sejitendx'r 'll-ru a város küldítttei l jváry és ilt.'riez meg-

('•rkezvén HezercMlylöj. jehnitették: hogy az ezredes jó akaró kez-

.séji'étl a v;irost biztositolta. Ígérvén: houv enn(d<Mt;'inna a I'assnsu-

kat niáskéul lógja stiiizálui. és a kinek Passnsa nem li'szen. alisidnte

annak a n. város szállást ne adjon.

M

Sejitemlier oH-iin ;i tauiics ellial;irozta : hogy Dezerédy Imi'e

ezredesnek a városhoz mutatamh) további szidgálatjáért (.''^y lel-

tuczat. és egy niázsiit nyonni líéztazekat ajándi-kozzon.-'l

October Im'mi a lolibléle katonai kihágások ineggéitlása tekinte-

tébl a tanács Kszterházy (leneralishoz lólyamodolt. ki Hezeredy

ezredest ulasitoila: h<»gy a Viiros l»iztonsiiLiára Salva (inartlial adjon.

Knnek lol\i;iii Üezen'dy ezredes Ijlalnsy Kerenez hadnagy(»t öl«'t(l

nuigával a Viirosba kiild<»lle. naponkinli na|tidijjul a hadnagynak T.

a ki'tzvilézeknek pedig 17 krajeZiiros rendelleiell.

i\(dia a tanács a városra kivételt liivar. és gabona illelüüég

') Várusi ji'j;.v/.ki»iiyv.

'^) Városi levL'ltár levi-lok gyiiJtuiiu-iiNi'.

") Városi ji'iry/kiiii.vv.

*) l'. 0.

») U. 0.
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alábl) sziillitúsa iránt a kiirucz ,u;eiJeralÍ8okii;il kTTcIniczctt. más siki-rt

nem rrt el. iiiinlljoo-v azok a 4 szekér Aivarl eJciigedték. a 1(H) k()-

IkíI zaljol azonban Kai)uvárra paraucsolták küldeni. NeliogT tehát

exemtioival tcrJieltcssék a váro.s. niásna}) a kívánt 1(K) küliöl zabot

bevásárolta. V)

Uftober 8-án l/jváry Sanuicl és Hericz 3Jiliály a tanács ke-

licli'bl Bezerédy Imre Brigadiros kapitánylioz kikíildet\e lévén,

visszaérkeztökkel jelentették: „Hogy e Kglniek niegliirt kaj)itány

1 ramnak a N. Tanácstnl eleiben adott Tnstructiojok szerint mostan-

ságli Itt lev ISalva (iiiardla IJyíálussy Ferenez l'ram e kglme
némely excessusit representálván , kértik azon. hogy mivel látnák

továbbvalú itt maradásával nem hogy könnyebbednek a nemes város

terhe, de a njint e.\]ieriállyák naponkint inkáljb szaporodnék és íireg-

beduék. auuvival is inkább, niinthogv mind majia. s — mind nediíi-

az nielette lév közkatonáknak menstrualis lizetések nem meghvet
Snjnnuíra nn-nne. a mell vet is a n. város nu:»stanvi nagy ihnséü-ére

né/.vc hdietetleii. hogy prestálhasson. arra nézve meghéit Tyíalnsy

l ramat revoeálná. és adna e kglme, más alább való Tisztet keve-

sebb magával be a városba Salva (luardianak. Melyet is megh-
cselekedvén íönt irt Kaiiitány Uiam rendelte ide Bartók Bászló vice

hadnagy Urat e kglmét, két közkatonával együtt, rendelvén ma-

gának Bartók Urk dictirii ötven pénzt, a t()l»bi kíizkatonáknak pe-

digli ugyan dictim kinek kinek egy Máriást." Mely alkalomnuil a

város részérl a felajánlott ajándékot, az elkészült rézlázékot és tá-

lokat a városbiró a községnek benmtatta.-)

Uctober 11-én Horváth József viceispán Szombathelyrl —
Andrásy István Generális ]negkeresése folytán — a város állal ki-

állítandó 4 portalis szekeret Rábaközbe rendelte küldetni.^)

Octolter 14-én Kisfaludy György (lencsrl fölkérte a város

birót : hogy számára egy átalag jó bort — melyet a város javára

fog kiüriteni — küldjön.

M

October 14-én Bezerédy Inij-e Himodról a városliirót tndósi-

totfa: miszerint felesége, megérkezésekor Kszegen majd k()zleni

fogja, hogy min szállásra van szüksége (i. i. Bezerédynek). Toválibá

tudatta: hogy Korvinyi (vagy Kokai) vásárlott portékai. najiáuál

Pápán, aranyban és ezüstben vannak letéve, s ezeknek átadásáról

^) Vároiíi jegyzkönyv.
'') ü. 0.

^) Yáloí^i levc'itár levelek gyüjteiuéiive.

') U. 0.
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a liili'il lii/.l(i>it\;'iii. r||ili''k('/.|c||(' mviittal : lln'jv l'vl;illl>y liaillia'JVnt.

('•s kaloiiáil a Viiros jiilaliiiaz/.a iiic;;.')

(Jctulicr Hí-du a kiiriic/uk Küs/curöl i'll;i\n/,iak s a \ú\-o>\

aziiiiiial a csász/iriak >/,;'illnltiik iiici^'. de aliu. lioiiv cllii-lNf/.k^.Mltrk.

amazok iia;:y száiiiltaii a város l'alailKt/, krizclciltck. iiiiiii'k rulyláii

a császáriak a váiosltól kivonultak.-)

Octoltcr i")-(''ii Sc|i\\c|-(lt('r (i_v(">r;iy i'olioiiczi lakos lii(l('»sitása

szerint a IMczok rjjcl Körbe voltak. "')

Oclolier iU-vn a városi csapóknak a liái"oni jialaknál clív IvaJli'i-

nak i''|iit('se iiie«»(Miíi('(itctett.*) J)e liogy az eiigedoJiML't rölliasznál-

l;ik \iiliia semmi nyoma.

.November IO-imi StaliríMnherii .Miksa a városbirót mauához ren-

i|e|\(''n töl(.' az iriint tndakozódott: JKtiiy IMll'y szekerei meiK-rkezlek-e

vajiy nem? liol ('s jó liídyeii \ annak e liorai? s nnntán a liiró kii-

zölte vele: lio<iy a szek(,'ruk nK'ü- nem ('rkeztok meg. a borok jtedig

a város |iinczéjébeii riztetnek, igy nyilatkozott: „látya. hogy a

n. város sokai szen\e(l. de nem az vala az eö NZiindékja.

hanem, hogy az idegeneknek ('s l< niMiczoknak gabonájo-

kal. mondanák nK'gh. de a mint hiltya my réliink a K'nrii-

czoktnl. azéi't assecnrálya akár Írásul is a n. \i'irost. hogy

a k ui'ii czok t u I nii'ir semmi biintása nem h'-szen. mert más

az eö I''ri|si''glie ;iJlo|i(.tya mostan, hogy sem az eltt, a

midn l'iill'y 1' r a n e iii ra üt iist adniittálta. és enghette.

mert niosi hiironi lelt' is vagyon az eö Fölséghe ('or|Misa:

Inti az(''rt a n. Tanácsot, st parancsollya is. a n. Taniics

st rici i.^sinie iiM| n i r;! I ly on a Niiroslian le\ö Krm-zok parté-

kiijuk \(''gliet az akiir éles. ak.-ír m;isl'éle parteka legyen,

ugy mint Káda. \ aj e. c. t." Khliez kéjtest a tárnics l>obiier coni-

)nissarius( megki'rle: iiogy a íieneralisni'd iroti |tai'ancsot. s ennek

végre hajtására segédiij v^y hadnagyot eszktizrdjtin ki.'l

November 17-én alig, hogy a (ieneralisok a Viiro^nál lev

liiborrai ('se|ireg léb' (dvonnhak. a küls városban le\ö Stahremlierg

katomii sziindiaii :í')-i'\\ a Ix'U \;iro>l)a jíitlek. > ma^^oknak." a Co-

niendánsnak. és rnek sziillásl k(>\('leliek. .Midn ez ügyben a la-

ímes tanako(b)tt. migy zaj támadt, mert a kurucz.ság a kidviirost

Hezerédy parancsnoksága alatt mintegy száz lovassal ellglalta. s a

'( Várdsi Icvi'itár Icvcli-k ;:yiijtt.'iiu'iiyt'.

-) líittiT krúiiikája M. tört. ciidrkck :J7. k. nA'i. l.

^) Városi It'véltár Icvok'k írviijtiMiK'iiyo.

*) Városi jegyzkönyv.

*) U. 0.
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kiiiin/diilt had pedig az crdöhe \(iiiult. ..Futak is ugyan egv
Inirds iiéiiiL'let a kui-iu-zuk do le iiciii Vii.iilák. incgli hál-

ván pL'digh a kiiniczság a ti'gla kdiiüurzí' nrl tehát Jiiva-

talla ki liczcrcdj IiMni magához líiró riamat. az maga
liázátiil. mert a Lái'mára kiszaludot. kij is menvén, é.s

dülutánn hejüvén rcl'erália, hogv azonual kérdezte eü ke-

gvulniéiiél. ha vagyon e (^)uai'nizon a \'árusljaij. ésazhíuiy
uniberbül áll. nieghmondá eü kegyelme, hogy vagyon, é.s

168 szemel} hol áll. arra azt 'feleié eö kegyelme, hiszen
Neutrális a város, az mellyet my mindenkoron hittük,

azonihan az is vala a J'arola. liogy ide (^)uarnizont nem
íognak tenni, intette azért a N. \árosI. hogy ennek eleit

yc^xyn. mert másképpen rosziil í'ogh Járny. az mint hogy
maga adta tanácsul, hogy Melt. (leueralis Pá Ily János ta-

lallya inegh az eránt. ki a várost fogja segíteni."

líezerédy javai latái-a a tanács Lada Györgyöt. iSzampt Andrást

s a városi jegyzt meghizó levelekkel Csopregbe Pálfyhoz határozta

kíddeni a végett hogy a német helyrséget a városból ki vegye.

A tárnicsnak határozata ITibb tanácsbeli tagok ellenzése daczára a

cs. helyparancsnokkal közöltetett, ki abban eleinte belegyezett de

utóbb a küldötteknek a kimenetelt megtiltotta, st a városbirot a

tanácsházban visszatartotta. Esti 8 óra tájban érkezett Pálfynak

egy le\ele. melylnm a tanácsnak meghagyta, hogy két küldöttet

küldjön hozzája. Alidon a levél tartalalmát a biró a cs. parancsnok-

kal közölte, ez azt monda ..hogy eö ma senkit sem bocsát ki,

mert ezen Levél, nem Pálfy levele, hanem Bezerédy
uram levele, azonban a pöcsétet, ugy az Írásokat is com-
portáltuk. más az eltt a N. városnak irott Levelekkel,

de annyit használt, mintha az Ember borsót vetett volna

a kü falra." Másnap

November 18-án Pálfv tegnapi levelére az^ összes tanács ab-

ban állopodott meg: hogy késedelem nélkül küldötteket meneszt

Pálfylroz. kik a hadsereg által 11 nap óta a városnak okozott

költségeit kárait nékie elterjesszék „mely sok káraink csak

adequállyák a tz által lett kárainkat, elrontván a ma-

gyar Hostadbaji az hadak, az nagy nyomorúsággal fölé-

[litett házokuak a födeleit elrontották, Paitákat, sövinye-

ket. a szép. és jó gyümölcsöz fákat levágták, feldúlván

az házokat onnéd valamint kaphattak, mindeneket elvit-

ték, az Embereket azutánu meghfosztották , a Marháit
éjei sok aktul ellopták, azt megh is emésztette, hogy
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li")l)('' lln/,/,;i iii'ill jllllintott ;i lii''|i. ;i//;il lic II (• 111 t'- rt •'• k ;lZ<i|i

nis/, Ráczsá^i'. hh'/zIi az Knlörc is chiii'iil. ntt a .Mukkon
S. \'. S(irt('l('sokln"i I ciiii yi lüí n yat aiiVdiil (itt . a \;'irnNliaii

az ('III licit ii I a k*'\('s liurokat crnvcl f'lvi\t''ii iih-uIií 1 1 a.

('{i'V sZ('i\al annyira d |)uszl itatott ozoii sz('<>'<'ny várns. ('-s

iricülinyiiiiiniuilntt a Xi''|). li(»!>y sokaknak kolduló kciiyi'-r-

i'ol ktillctik (''Ini. (''s a \;inislMil clincniii. mennyi kt'ilt si'üli

11 cin ment az lüiroiii (i ralisra, t-s egyí'-hli Tisztekre azt

kíninyen ált a I lát liat ii i." To\álil>;i iitasitotta a tain'u-s a kfildöt-

leket : Imny aZ ('irs('ii- elli('lyeztet<''S(''t mely a seiillcji'eséjr ollcilére

Ion li('iielyez\(' a városha. l'iill'ymil eszkriziilji-k ki. mert kiilr»nl»í'n a

lt\i»nagyiil»li veszi'lylyol reiiycüclik a knniczok a Vi'irost. kik a kiilvá-

roslia mimleii akadiily nélkül liejrdictnck. az íirlést. íaizást ;j:átol-

\áii a liclvárosiak az ('dien liahisiiak lesznek kitéve. Iloiiy Gally-

nak |iiirtfoii"<dását nieunyerjé'k számára ó liort . és iinnest . uo-y

titoknokának. Szenté Mikléisnak szinte cíít ital ó ÍMU'ral kedves-

kedtek. Lada (iyíir^T és Szain](t Andfiison kiviil a kiildi'ittst'üliez a

kítzséü,- részérl .Mneszer Kristófot. Lakiier l'iilt. I<'aikas .Mittyiíst.

('s Horvátli Jánost csatolták.')

Xo\emlier 2!t-i''ii Tielli Farkas a Ik'm-sí hadi tanács iievi'lien

értesilette a tárnicsot. Iioüy az általa k(''i-eliiii'Zi'lt semleii-esi'L; iieiii

eníiedélyeztik.-'l

November áí(-(''ii a város eltt l(''\ kiiniczok Iteizeiitek. Iiolít

a város hiróval akarnak szóllani. Lliliez képest a cs. )iaraiicsiiok

engedelmével IJeiKik István hiró. a \árosi kamarással kiment. » —
az ott l(''v Simalnízy l-'erencz. és .lászkaj kuriicz liadiiauyok ki-

iiyilatkoztatt;ik. lioL:y .Viidnisy Ist\áii |iaraiics;ilM'il azmi idcliól '\ö\r-

iiek. liouy a .Malmokat loléucssék. nídio^y a .Xt-metek sz;iiii;ira lo-

váliliá is kenyeret rídliessenek. .Mintlioü'y Hezert'dy kzlteiij;ini-

lása l(il\l;iii a tol(\i;ci(''s ellialasztatik. javalják, miszeriiii Hezerédyt

1i'\(''|Ihii a v;il(is |ii\;'il)l)i |i;irtl,u"oliis Ví'iiett kérje nn-ii" . ket lietliii-

n(''iiiely jiilaloinliaii n'szcsitse. Kiiiiek llytán Hezerédyf a váms

leNidlien nieukei'i'ste. és iiiiinleiieuyik malom tnlajijoiiosra néjiT-

iiéuy lórintot vetett, s a liejötl i\ Irtoi Klastroiiilia. Ind a kiinn-zok

az ösze.ü" iitvi''teié're viirokoztak — kiküldte.-' I

Deczenilier 4-('n Laszlóczy l,;iszló Hécslij a tárnicsot értcsi-

tctte. Iioiiv a lié'csi liadi tanács, az nralkodé. Inilionis xis/unvok

'
I Városi jcfivzökönyv.

'•') Vi'irosi It'Vi'ltiir lc\rli'l> í:\ iijifiiÉiMiyc

"l V;irosi iir\/.<"ik<)iiv\.
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iniatt a császári rséffnek kivitelét a városl)úl nem eszkiizíillicti.

ha azoubaii a városnak a helybeli rség ellen valami panasza lenne,

azt azonnal íbg-.ja orvosolni. Megemlíti egyszersmind, hogy a

császári ítisztség igen i"osz néven veszi a váróstul, hogy a sem-

legeség daczára megengedte a kuriiczoknak a bemenetelt, ellenben a

császáriaknak bevonulását akadályozta, l jságul közölte, miszerint

Csáky Zsigmond tárnokul ln kinevezve, Rabutin tábora pedig Er-

dély felé nyomul, de kenyérijén szükséget szenved.')

Deczember 7-éii Bezerédy a tanácsot Visrl figyelmeztette,

hogy a semlegeség elnyerése végett a császári udvarhoz folyamod-

jon, ne hogy e nélkül a városnak valamely kára szái'uiazzon. egy-

szersmind intette, hogy a védelmi árkok, és töltések felállitását —
iHídy a város ellenséges indulatát liizonyitja — szüntesse be.-)

I)eczeml)er 7-én Stahremljerg és Kbergényi (íeneralisok a

Lukácsházi táborliul a városba bejövének, de estve felé ismét visz-

szatértek. Ekkor Sickini Generális a városban volt elhelyezve, az

(»sszes pogyászot a kivonuló gyalog katonák magokkal kivitték, kik

helyett mások vonultak be, s a ))elsö városban 244 em))er szállá-

soltatott el.-')

Deczember 9-én a cs. hadsereg lukácsházi táborábul megin-

dult, s az elbb elhelyezett 244 katonán kivül a városban hat zászló-

alj lovas maradt vissza Ebergényi (leneralis parancsnoksága alatt: a

líibbi had a város mellett vonult el.^)

Deczem))er lO-én Lasztóczy László Bécsbl értesítette a ta-

nácsot, hogy a liéesi hadi tanács a semlegeségbe nem egyez I)ele. mi-

után a vidéken lév császári hadak szükség esetében minden ellen-

ségeskedésektl megvédelmezik a várost . ugy a katonákat is minden

kicsapougások ellen vissza fogják tartani. Kérte egyszersmind a

tanácsot, hogy az igért két akó b(U'on felül, még két akó asztali

liort árának lefizetése mellett küldjön át.^'i

J)eczem)jer 10-én Bezerédynek a tanácshoz intézett levelét a

városl)iró Ebergényi Generálissal közölvén, ez megengedte, hogy a

tanáics arra választ adhasson.'')

Deczemlier 13-án Ebergényi Generális irásliau meg])arancsolta

a bin'uuik . miszerint következ nap hajnal eltt 2(M» munkást

') Víirosi lovóltár Irvolok cviijtomónyo.

2) r. o.

^) Városi jcaTzköiiyv.

") ['. 0.

^) Ví'irosi Ipvéltár levelek .ayiijtf^inéiiye.

^) Yi'irosi jpirvzölcünyv.
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iiesokat. Iiodiiiírokíil. kádárokat, s í'<ry<'')il) Cejszt'ví'l doljtrozó finltí'-

vckcí állitsdii ki: ..lia |»(m1í<'- ozcii |iara iicsolatoiiiat fliiiulatt ya."

s/úl ir;ita. ..Iiizdii yus It'ji'vcii Ih-iihc. más immhIcii I('\ü Km-
licrckft . iiüv iiia<inkat is reá liajtdiii a/ cü Fíilséglic sznl-

lí;í la 1 1 y;i ra. kiliiMi a'/('rt W'wó ii r liivcii cljiirion. rs az dd-

Idiiliia \al(') iiiu iikásdka I rldii 1 1 it soii. .MíimIcii iimmh-sÍl; Ii

iit'lkül. III' ki' 11 1 clcii it cssciii na üydl»l»ra l'akadni. Ila fcr-

1 ;i 1 y iiicsicrekcii iiinlik d iiia,ii'(»kat vasra verik, i'-s iiuy

III 11 II ká Ital 1 na k ve lik.

"

.MinilidL^y a taiiiics a lakdsdkiiak sdk •'•J.jcii rirkrMJrsí'. és na|i-

|iali Icrlics inimkiija miatt Klicrgéiiyi parancsolatát IdliUfc tcidicsiick

találta, ennél lo<i\a leliát liouy a (íonoralist tíilijj enuodékeiiyséiire

Itirja, iK'^y csíilií)!- ('i limt \;is;ii'dltalott Tlniriion — Tíikíily .Márii'i-

tól, ni('lyl)("»l 2 csrilKirt I-üieriii'iiyi táI>oriidkiiak. I csíllxii-t urór < M'-

szoti alezredesnek. 1 cstiliÍM-t <>rdí' Tateiibardi örnaiiynak Potoran-

saky által kezéhez juttatta. S csakugyan az ajiindék liatás;it

nem t(''VeSztelte el. mert lll.isiia|i l)ecy.enilier 14-i''n Klierüényi reii-

d(d('l(''t a munkás(dv' kiállitása érdeiiK'lx'ii dda ni('»dositdtta. niiszei-int

a város a munkálatdklinz kiviint pszkí'r/idcet szerezze Ite. a si'mcz-

iísiíslidz sziiks(''u'es eiiil)erekrdl maga fogván gondoskodni.')

Deczemlier IT-i'Ji J^emik István városliin'uiak Kliei'géiiyi t;ilidr-

iidk meg|iai-ancs(dta. hogy a helyheli mészilrostíkat utasitsa. hogy

két vagy hiirdiii Indnapra szolgáli'i marha készletet szerezzenek lie.

ífa iii'dig ezt tidlyesiteui voiiakitdnáuak . akkor a helyheli lakosok-

nak maiiiiiil l'dgja levágatni. Ezenkivül a táltonudv sáncz czt»lti|MÍk

vágására . ki'szitt'si-re öO emliert kivitnt. kik a czril("i|tilket e| is

készítették.- 1

Deczemlier 17-(''n a viiroshirii jelentette a tamicsnak. ..h(»gy

iieiii csak hogy ("j:\ maink szalma sem \dliia. hanem a lovasoknak

tartása soklia kei-ül\(''ii. a kat(mas;ig az Istályt'ikat ront \ a. ti'ui. és

attól hdiet tartani, hogy eiiiherhahil is leszen. Kz okiiul teliát

minek eldtte a kiildíiitség H(''cshe l't'd menne, hogy a (leiieralis ne

nidieztellyeii. Vele szílksi-ges ('rtekezili. ('S taii;'ics;it ki kt-rni." .\z

ügyet a viirdshin') Kltergéiiyinek (döadviin. idle azon liizIosii;ist

nyerte, minthogy a kuriiczsiig még azon a na|idii decz. l7-en;i\i-

d(''kid| elti'iNdzik. a |iarancsnoksága alatt le\ liel\(irst''ge|. ezenliil a

SZomsZ(''dlie|vs(''nek |di:j;ik idi'lliiezn i.''

)

'
) Városi j(';;j/.'.Li.iiV'

'')
l . o.

•I V. o.
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Doc'zomhoi- 2J-éu Kliergényi zás/lótartójii ált;il a tanácsnak kö-

vetkez utasitást adott.

l-ino. Hogy a városhaii lev botegckiiek a N. Város ide ki a

Városltau adgyon. és rendelvén szállást.

2-0. Eö ísglia eml)oreinek is rendeltessék Quártély.

3-io. Az Regulnsné háza igazitassék. mert es esik Itelé. az

liol a Nénietliek szállása vagyon, niei't elljetegeseiiek. ngy is elégli

lietegh van.

De ezek végi'eliajtása abljau mai^adt. mert ugyan az iiajton

vonnlt ki a német rség, délután két óra i'elé. Ebergényi tálior-

nok elmenetele eltt, igen ajánlotta kézségét a városnak a semlc-

geség kinyerése végett, elleniben maga számára különíele tárgyakat

kivánt tisztidet díj tejében. Minden a városiján találtató lkész-

letet. taraczkokat. szakályosokot a császáriak magokkal vittek, de

alighogy az rség zöme ki mozdult: ..tehát azonnal jött l)e en y-

nyihány kurucz. és egymást azután kergették, de ugyan
csak a kuruezok szalattak el. azutánn estve felé jött be

Kiss (íergely uram két Oompania va I." M

Deczemlier 22-én Benk István városbíró a tanácsnak elter-

jesztette, miszerint: „tegnap estve felé. midn maron lefekütt volna,

tehát j()tt egy katona az e kegyelme Ablakjára kiáltván e ke-

gyelme e a Biró? mellyre feleié én vagyok, arra nyonnan azt

kérdezte, mikoron ment el a Németh, ugy halom niégh valami

négy Loboncz vagyon a Városon, azomlian Kiss (iergely kapitány

Iram maga is oda jíivén. és magát magához hivta, az hol azonnal

ennyi, innya kivánt. az minthogy eö kegyelnie adatott is. azonljan

kivánt Kiss üergely Kapitány l'ram 10 Kéli Skarlatint magának,

ugy két Hadnagynak 6 liétt' Selyem jtosztót. és valami Eéff

8eptt. ezen eö kegyelme kivánsághát Biró l'ram ezen Sessionak

alkalmatossághával a \. Tanácsnak proponálta, ugy szinte hogy

Szegedy Ferencz l'ram elérkezvén, azt monda, hogy a N. Város

küldjön Szomliathelyre ^léltóságos Generális Andrásy Pál uram eö

Ngha. eleibe. Miután Kiss Gergely kívánságát a város rögtön telye-

siteni képtelen volt. Hericz Mihályt, Gillig Jakabot, és Ambrosy

Sámuelt küldték hozzája, oly kéréssel, hogy tekintetbe vévén a

város szegénységét, s jelenlegi elégtelenségét követelésétl aljon

el. Erre Kiss Gergely azt felelte: „eö ezeltt is midn tavai

a N. Városban Idejött sokat szolgált, azért eö most is

szolgálhat, elre jíivén. ha azért Posztó nincsen, tehát

') Városi ii'i;y/<''kíiiiyv.
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adgyon a \. \';ir<ts asscciiriitiiit . Ii(»<i"v jíívIm'U a mikor
m egszíToz 1) ct i . in cfili f(»;2,li ja adni." KiMiys/frii holyzf't(*licn

a város tcliát Kis szániiii'a a kritdozvíMiyt kiállitotta. I'jivaii <•

ii;i|inii Andrásy I'ál jiCMcnilis rtAid idiv Kszegre érkezett.')

I)rc/j'nd)('|- 2-]-i\]\ Andrásy Pál jicncrálislidz l'jvári s a városi

jt'«iyz(") S/,(irnl)atlielyr(' mint a vánis kiildíUti'i Jerándullak s a város

nyomasztó lielyzf'l(''l \;i/,ol\;in. azon ki'TcInict iiiti-zti-k liíiz/ája. Imu-y

lia Kszi'üro jtdinc sziillásra. sok hadat iic hozzon ma<iá\al. mert

nyoinoridt a váios álhi|)ota. Krro az vahi válasza: ..liogy keve-

sed niai:,i\al nrni jiirliat. hiszen ha Itejün. t'oi>-|i azcránt

dispositiot tenni, ha valakinek priváto véten('Uek \iilna.

azokat killletik niei; h liün tet ni . azonhan a X. \'árosnak

nem logli vt-teni." Kiiyi-lihinint Andi'jisy a várost jí) hajlanih'tsáo-a

felöl hiztositotta.

K napon tartott tanácsíiíéshen elhatározták, ho.uy a tauáes

kebeléhi a tábornokhoz kíildöttséuet küldenek a végett, hogy a

vúro.sban le\ lovas vitt-zsi-gct máshová i-endelje. mintán ,.a sze-

génysigh éhei lial('iv:i leszen.' Továbbá tanácsát kérji'k ki az

iránt, hogy Rákóczy {éjedelemtl semlegességet nyerheté ki? s egy-

szersmind a katonaság zsandiisai és hatalmaskodásainak meggáthl-

sára védlevelet eszkíizídjenek.-)

Deezendier á4-i'ii Andrásy t.iboriiok Kszegre h('\(iiinh és

másnap (Hiser .binost. Panier .b'inost. I ,i\i'iry Siimiielt. Lada Tiyor-

gvol . lüringiT .\lhert(»t és Losy .lánost bebtirtídiöztette és ing('i-

s;igaikat lepocs(dtette azon okból. mei1 a esiiszár ügye iránt rokon-

szenvvel vis(dtettek. Iv/uti'in a városbii-ónak megparancsolta. Intgy

szekereket i'endeljen. melyeken a foglyokat a dnn;'ininneni részre

szállithassa. A biró és tanácsbeliek fogoly polgárt;irsaik kis/aba-

dilása végett kttnyTirrigtek Andrá.synál. de ez eleinte maua flcilie

sem akarta ket bocsátani . inignem s;(d< kérés ntán reversalist é.s

HMlO frt kezességet kivánt a városiéi, végre ettl is elállott és

deczember '2.S-án a Vilros ji'itiilhisa melleit szabadon bocsiholta a

rabdkal.-'')

i)eczeinlier ;21(-én Hezerédy Imre titoknokai ine\id\ nincs

kit(''\e) a városbirót — nénndy leijesilelt szolg;ilaliaikert — a/,

igt'rl négy rf poszli'i ;itadas;ira endi'kczlettt'k.')

') Vi'irnsi jop:yzök(Hiyv.

") r. 0.

=*) r. ...

*) Vl'tT'wi |i«V('ll;ir ji'vclck írviijti-niriivi
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1707. jannár 8-!Ín Aiirlrilsv táljornok biztosa Ságliy meg-

érkezett a végett, liogy azok ellen kik a csás/áriak „itt létekor

Lolionezoskodtak s kítríilc foi-golúd tak" vizsgálatot teljesitsen.

A tanács megkérte a biztost, miszerint eszközülje ki a generálisnál,

hogy a jnegeskedtetés csak a bels és küls tanácsbeliekre terjesz-

tessék ki s következ napra lialasztassék. A biztos közbenjáriilása

folytán Andrásy a kérelemnek helyt adott és a vizsgálat másnap

déhitán 2 órára Ion kitzve.')

Január 6-án a végbevitt vizsgálat íbiytáu Andrásy Pál tál)(»r-

nok Biringer Albert, Glik Bernhárd, Solterer Mátyás. Mittermayer

András polgárokat, mert a császáriakkal tartottak, beljörtönöztette.

Fölszabadításuk végett Béniik István városliiró Bezerédy Imrénél

lépéseket tett és ezt fölkérte , hogy Andrásynál a foglyok ügyét

ajánlaná. De miután a foglyok mind e na})ig ki nem szabadultak,

ismét Bezerédyhez járult kérelmével, s elintézését szorgalmazta,

ki csak azt felelte. ,.liogy embere által nnir a Generális eleibe

adta a dolgot , de ugy a mint köllenék megh sem halgadta és igy

már ugy látya. hogy Generális Ur disgusdálva lévén , nem is

kivánnya töljbször eleibe adnyi. Mindazonáltal ha hogy hivatny

fogja Generális Uram , azon lészen , hogy szabadulásuk iránt szól-

hasson e Nagyságával. Azért a tanács gondoskodgyék tovább is.

mit köllessék erántók cselekedni . taláni nem ártana Generális

uramat megtalálni és Senatualiter is requiralnyi." Bezerédy taná-

csára a tanács Hericz Mihály és Szainpt András kamarást küldötte

Andrásy tábornokhoz, ki ket azonban jnaga eleibe nem bocsátotta,

hanem Sághy által azt izente, hogy ..alkudjanak meg vele, mert

egyébbiránt moghsulyosodnék a dologh . azért ha mind az öten

száz tallért adnának, fölszabadítaná eket és insimnl al)solutionalist

is adna nekiek."^)

Január 8-án Lasztoczy László Bécsbl tudósitotta a tanácsot,

hogy a semlegesség érdekében tett háromszoros utánjárásának a

hadi tanácsnál eredménye nem lett. noha az ügyet gróf Pálfy

.lános is támogatta. Továbliá. hogy a hadi munkálatok a dunán-

tul megfognak sznni, és hogy a ,.m agyar atyafiak" Eosnyón

gylést tartanak.^)

Január KJ-án Acsády Pál (valószínleg város))iró) Pápáról

értesítette a tauiicsdl. hogy Piipa Viiros kíildöttei. kik a semlegesség

') Városi jcgy/köiiyv.

'^) l'. 0.

^) Viinisi l(M'(''lt;ir levelek gyiijteiiiéiij'e.
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t'lnyf'ivsii Ví'fíí'tt I'i'ik('ic/v I'cjciIcIcihIkíz járultak. ihíikIcii cnMlnitMiy

nélkül tértek vissza, s a Icjcdciciii okot iiolicztí-lésscl forradta.')

.laiinir i\-v\\ Hoimcz .Mihály, Szaiiipt András Hottyáii <j:('Ii<'-

rálisJKiz küldettek Sziniiliatlielyi-e a czt'-llMiJ. lio<:y a város nynnmnilt

lielyzeti't nékie (döterjeszl véii . ktTjék . Ii(»ey miudeiiiieniii |»árl-

Inn.issal. kenyes('oncj viseltessék a városlidz. A kíildítttek léjada-

iiikliaii elji'ti'v;'iii . jeleiitettr'k : lio^T t('^iia|M na|inn január :li^-i\\\

línttyan izcnerálist S/.oiidial helyen \'iráj[i'()s Forcnez iiázáhaii udva-

leltíik . s nieeliizó leveleik elninntalása után k(''j1(':'k . ii<»gy a vái"t>.s

diiluáhaii \('le uiauányosan szi'illiassaii:ik. A mint a mcghizú leve-

lekel iit(d\aNta. Kottyan ezen szavakra l'akadott : ..iioo-j iocn is

az(''rt jütt eö cyyc a földre. lio<i'y a kinek injuriája s rüvid-

sí'iihe \a;iyoii. annak ij^^^azat adgyon." Ezután a küldöttek a

lior állapotálian való panaszaikat adták el. hogy minden ftiszt,

minden alálih való tisztek kényíik kedví>k szerint kimélet nélkül

hordják ('s hoi'datyák a hoiM . már is a teles hordókat niegeresz-

telt(''k. s nem csak a ki'ijij.iroktól kezdve egész a fíds tisztekig,

hanem az egész hajdúságot horral kényszeríttetik a vái'os tartani.

Továhhá a fának hiánya miatt, melyrl a hadi hiztoság nem gon-

doskodott — ráez és némettl megmaradóit kerteket a liajdus;ig

imsztitja. s ezekhi najionkint a íat szekereken hordatja. Jiotlyán

ezek hallatára kegyeségi't
, jó akaratját ajánlotta a városnak és

niegiiltotta. hogy sem generálisnak, sem akárminemü tisztnek, sem

a legény.ségnek hort un adjanak, „mert egyéhhiránt animad-

versiohan veszi a N. \'árost.' Végre védlevelét ki is adta a

város számára és arra is ajánlotta magát, hogy valami kétszáz

hajdút a viiritsÍM'd kivitet.'-^)

Január ;21-én líeiik István városhiró közölte a tanáescsal.

hogy tegnajii najion Audrásy Pi'il generális adjut;insa által meg-

kereste az iránt, hogy a viiros jolih Itort szerezzen, nn'rt a küldöiltel

egyátaliilian meg nem ihatja: minek folytán a tauilcs azt határozta:

,.minthogy a vi'iros sziikséglien vagyon, johh hori"al nem
szolg;ilhal. t ellát a generál is eh-gedjek meg azzal, a mi\el

a szegi'iiy város szolgj'il hat.'-')

.Ianu;ir ÍS-án a \ármegye áltíil a Viii'osra kivetett oi< hajdiinak

kisehh számra \aló lesziillitását . vagy az illetséglli ftdmenletésé'i

ki'relmezte :i \áros iíoitviin nciieritlisn.il. kiMídmt'l az/.al indokol\;in.

'l \;inisi |..VrM;ir levelek

-) V.iliisi Je;;y/.'">köll\\.

) r. ...

;\lllli'ini'liv (

If
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hogy a városi lakósok k()Zül sokan a liálionis idk ahitt levá-

gattak, s a i)olgárok fegyvor hiányában v;iiiiiak. Hottyáii liajiaiidó

volt a várost a katona állítástól l'()liii<Mi(riii oly feltétel int'llctt.

ha a város a katona állítástól pénzzel luagát megváltja. Tekinteihe

vévén a tanács, hogy a katona állilás nagy kíiltséget okozna, azon-

kívül a császáriak rósz néven vennék, s e szerint a városnak nia-

liolnap ártalmára szolgálna, abban állapodott meg, hogy Bottyán

generálisnak tiszteletdíj íejé1)en egy tnezat aranyat adjanak, mit

neki kezéhez adván, a 30 hajdú állításától Bottyán a várost fi'il-

mentette. Minthogy a városnak még a múlt évi augusztusion a

kurucz táborba négy szekeret kellett volna küldeni, ezen kötelezet-

séget Palkovits Ferencz hadibíztos most a városnak elengedte, a

város nékíe 7 rf selyem posztót ajándékozott. \)

Január 31-én Szalay Istvánt, ki a fejedelem táborába vala

íiidulau<ló a tanács megkereste, hogy a semlegesség iránt l)enyujtott

folyamodását a fejedelemnél elmozdítsa.-)

FeluMiár 1-én értésére jutott a városbírónak, míszei'int Bezerédy

azon parancsot vette Eszterházy Antal generillístól, hogy a váro.s

kfalait lei'ontassa. Ennek megakadályoztatására lépéseket tett a

bíró Bezerédynél , ki megígérte, hogy a parancs végrehajtását

elhalássza , hanem járuljon a város kérelmével szinte Bottyán

generálishoz is, miután ehhez hasonló parancsolat érkezett. Ez

utóbl)ihoz küldöttségileg Hericz .Mihály és Fügh György menesz-

tettek. De helyottök a városi plébános s jegyz mentek el február

2-án Szombathelyre s a kérelmet Bottyánnak elterjesztették.^)

Február 21-én Bezerédy Imre brigadéros az egész rséggel a

városból kivonult. Minthogy a hajdúság elmenetele eltt a desz-

kákat a bástyafalakról lehányták és azokat több városbeli polgárok

megvették, s ebbl a községnek kára szármozott. tehát Lada György

és Fügh György oly megbízatással küldettek ki, hogy házról házra

eskületétel mellett vizsgálódván, a talált deszkákat pedig a város-

házához szállítsák.*)

Február 25-én Hericz Mihály és Krugovich jegyz Bezerédy

Imre brigadérostul Újfaluból visszatérvén jelentették, hogy találko-

zásuk alkalmával Bezerédy ket ezen szavakkal fogadta: ,.jól jült

koimetek, meri maron kiadtam Sánta Miskának az Ordert.

^) Városi jegvzkönvv.
-') U. 0.

=«) U. 0.

') U. 0.
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lid.uy Imjiii rii II \ cii ('^ az kiiritlat lii'ui\a.ssa ^^\.^ Vaií- a kíil-

(líiltrk ki»iiyoi"(i<ilck nála. \\nis\ a iciMlflrici m-jlítc vissza, s cllcii

paraiics(jlal(»l adjoji sziimiikra. mit lU'/.cívdy \i\e>x is adott s igérle.

Iiii^y a városi vrdli'vrl clnycn'sc védett ajánlani lojija. ')

Miircziiis !)-('n a \ár(tsl)ir('» hizuDyo.s száinu luvasnkat küldíitl

Szunihatliclyrc annak kitiidására. Iio;u:t HahiUin gi-nr-rális lia(lsL'i"(';^t!'Vcl

liol táboroz. A lovasok midn SzomÍKitljclyrc lieakarának menni.

('»i"y (ímlicrl találtak a ka|»uniil ki azt kérdez: „liová akartok

menni, iir mennyetek be fSzombatliely re. mert már a

111 nirtli jíin. az minthogy a Toronybul is az vigyázó kiált.

Iiogy m:ir az elöljáróit is látni."'

.\ l(i\as(ik (V.eii liirrel visszaérkezvén a tanács J'amer Jáutis.

llriicz Miliiily és Kruguvich .Mihály jegyzbl álló küldöttséget

küldött líabutin udvarlására ^zojubatlielyre o]y utasitással, hogy u

császári védle\él elömutatása után a várost a cs. tábornoknak

kegyeibe, pártlógásába ajánlják.-

1

.Márczius líj-én grí'd' Nádasdy Tamás J>iindcséi'on kelt IcNclé-

ben nchi'Ztelési't fejezi ki a ks/.egi birí'mak. hogy a vái'osban lev

liiizálniii kniMiczot. m'-metet. mintegy vendégfogadóban elszállásol .s

fi'lkéri egyúttal, hogy ily boszantá.soktól tet kimélje meg.^)

Al)ril lí)-én Szamjit András városi kamarás által Gremjierg

commissarius a tanácsnak megizento. hogy generális (császári) eltt

a \iirosnak igen rósz hire van. azon okból, mert falai közt számos

kuniczok tartózkodnak, kik a kin lévkkel folytonos érintkezésben

\annak. ennek lólytiin komolyan meghagyta, hogy a városban lev

kuruczok után kutatást teljesitsenek s azokat bofogatassa. Továliliá.

lii'gy a városi lakósok hitletétel mellett halgattassanak ki a knru-

czoknak netalán a \;iidsbaii elrejtett |iort(''kájuk iriiiit. fenyegetvéu

ha valaki hamisan \allana. annak h;iza leromboltatik s azon helyre

akasztófa é|iitetelik. maga pedig reá akasztatik. Egyszersmind négy

sziiz forint lelizetésére szorította a községet.')

.Vpril :2(>-iin a császári helyrség máshová szállítása végett

.\elieni gener;ilishoz Szondtat helyre küldettek Lada (iyörgy és

Szampt Andnis. kik iipril 'io-iin Nis.szatérvt'-n a taniicNuak jelentették,

hogy a geiM'ráliNnál ud\aroltak t's szerem-sés íinne|ieket ki\án\a a

koiiyhi'ira \al('i li(n;jut. v<j:\ ital Itort és tiibli más léléket néku'

'
I ValKsi jr;;y/,r)k(iiiyv.

-1 I . ...

'

^1 Vanisi levéltár levelek gyujleiiieiiye.

') Váiiisl jt'gyzkünyv.
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átalltak. Xrliciii az addiiiiiii vt s/,i\i'scii incgküs/.iMili! t's azl iiiiMnlú :

..lioiiv a szent íjapokliaii a kszegiek egészségéért ellngja

külleiii." *Mely alkalumiiKil elteijes/tették, hogy bizonyos számú

császári hadak jöttek a városba és a kapunál rt állanak, minek

lia Ilire elteljed, a kui'uezság által nagy kái'a lehet a városnak,

könyöríigtek tehát a generálisnál . hogy a katonaságot a kajiuklúl

elvitesse és a várba rendelje. Kérehmlkre Nehem azt válaszolá :

„tudom, tudom, hogy mentenek be katonák, deottsokáigh
nem t'oghnak lenni, azomban a katona nép. ngy a íátrása

is a kapukról a \;irl»a i'og vitetdni.-' ^Minek eszközlésére a

generális a kszegi kapitánynak irt, azt azonl)au megígértette velök.

hogy a löls kaput becsináltassák, a várnál itt ott található nyila-

sokkal együtt, mit k jneg is ajánlottak.')

A})ril 29-én gróf Batthyányi Ferencz ^"émet-ljvárról meg-

parancsolta a tanácsnak, hogy a császár számára a városra kivetett

gyalog és lovas katona illetséget siilyos büntetés terhe alatt

kiállítsák.-

)

Május 27-én minthogy a kuruczok a város körül nyai'galódzíak.

iiagyolib ligyeleudje tartás végett a várbeli német kapitány rt
kiváiit a tenjplom tornyába kiállítani, nnt a tanács azonnal teljesített.^)

Május ol-én (lilligh Aiulrás. Illovay János bécsi küldetésükbl

haza érkezvén jelentették : hogy a város pecsétje alatt kiadott

inl'ormatiot kézbesítették s végeztek is volna valami jót, ha Plebáuus

l'rani utánnok nem ment volna, azután nem lévén coníérentia

hétí'n és kedden, hanem szerdán, azomljan medio tempore niegii-

kérdezték Méltósághos Cancellarius Uram e Xghátul, ha kölletik

e nekiek várokozni, vagy sem V arra e Ngha azt monda, szükséges

mert Plebánus Uram is eljütt és annak is panasza vagyon. ari"a

azt monda, nem tudojii micsoda panasza lehet e kegyelmének, az

minthogy meghvárván a Szerdán lett cooferentiat, akkor behiva-

tattak a Oonferentiára az hol con]})areáltak , kérdeztik ha tud e

deákul, azt monda nem tud maga, hanem a társa, arra nézve

Mélt. Cancellarius l'r e Xgha magyarul szólván és proponálván.

montlá: ..nem ke\essé aprelieudálya a Fölséges ('ancellaria.. hogy

két rendbeli kegyelmes Ur e Fölséghe kglmes parancsolatyának

eleget nem lelt a kössigh, ha a mostani súlyos idt nem tekintené,

nií'isképden bánna, a X. várossal, egyáltahiban loglna az kegyelmetek

^) Városi jegyzkönyv

-) Városi levéltár levelek gytijteaiéuye.

^) Városi jegyzkönyv.
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kriiii'ii\.>('';iliil iiiimIi II,. Ili .s/,oii\ cd j. |;i>s,i mii oiiiiíl. ha iii.mukat

nem iilkalma/tat v;ik . iik'-^Ii a ;:'v<'nii('k('iii('k is i/c mc^ilimarad a

szájdklju. azért iiirgli ;i(lalik respiriiim iiy(»l<-z iiapi^li, meiiiivuíjck

liaza ('-s iiccuiiiudályák iiiiiLKtkal. Iiolol nem. aziitáii e FíJlsé^ílic

cl(jil)('ii ad<iTiik a dol^^ot t-s a W'iros cvucáltatiiyi Ur^h" a/,l is

iiKiiida ('(i \uiia „lia a/oii liiii'uiii szcmélyhöl, valam(dyik(' nem
\iiliia alkalnialds. Irliál másl teliéinek a Tain'itslian." Kzeket érl-

\('n rü ki';ivelmek azt mondák, ho^y kettt Ijevelietuek . mi pedijr

a \ ali'isosl illeti, a/l in'm a/, e.uész kíi.ssigli tette be. .sem nem
(•andidlilla, hanem oak kellen. ii;irnniii. ngy eü Fülsé<>|ie Conunis-

sariusa sem cdnlii nnilla. nnic azt month'i ( 'aiicidJiiiins e X^'ha

n(d\iek. ,,hu<j,y azt halynk. hogy (.'alvinistát is teltetek a Tanúcsha :"

nnnidák vauydii Calvinista is. de az is a N. k(i.ssigli liire nélkül,

liililvitn az lllmay. lio.uy ('-n n.iiyan Formninler vauyok. de nem
Inddin mikéi)[)eu és hogy ment he. értvén azonhan a binain j-es-

[niinnmt, instáltak |iru longiori, azután uhtineálluk 14 napot, instáltak

továhliá, li(»gy Fölséghe.s Caneellaria leghalább ezeket ex utllcio

iiiKÍ nii'gh a ,\. Tamicsnak ('s az N. K«"issigljuek, meri talán nem

adnak hitelt azoki'a. az adatott válosziil : ..ha hitelt adtak az löl-

meiietell»en. azt'il a i-elatiitjokmik í'ogliuak hitelt adny."')

Június r)-,'!! (h'lutáu k(''t és liiiiom óra között Xelieni generális

egész hadával a ÍSzillá m'\ ii rétekre érkezett, hol a katomiság a

réteket, gabonákat lekaszálta, a vetéseket elpu.sztitolta. Kövid idzés

ntiin a császári sereg inné'l niegiudidt és a ílyíiugyös nndlelli

mezket lovakkal, szekerekkel elromltolt;ik . „mely kár miiiemö

nagy kcsci-iisi'ghre lett légyen a ISzegény I.akósoknak, azt minden

ktiri'tszli'ny endier elgondolhalya. az nap uijonmm circa l'i-mam

meriiliauam az l'alak alalvalo I''tddekre és rétségre sziillolt. a tiiján

is a galiouiil kas/,;'iliiik. noha ugyan a ^jgos (iralis ersen inliibeálta.

de csak nem has/,u:'ill. niegliszál\áu. azi^rt oll nniradott két napigh

('•s csak liarmadiia|ij;ira . ugymiml Szerdiin ri'ggel indult \ala (d

.Sopronban, aligli nieiie td a Ni'methsig. azonnal itt volt a Knrncz-

.ságii. niel\ei kell Mill a N. \'áros. hogy addig lie ne Jöjjön (ha

ugyan be akar sziillany) nh'ghlen a .\enielh ;'ilial nem takaruszik

a Ketlndyi hegyen, ugy Ittrténhetik. hogy \is,vza lordid és ol\ankor

tdroiilliatini a szegény \'iir(»st. a kérésnek elegeth tett a Kuruczs;t^ili.

azondian. hogy lilial kídirizött a hegyi'U Jö\e lie lIor\álh Istviin

kapil;in\ I r ininlei:y lid Lo\assal."-')

') N'iOiisi icuV/.iilvUllN V.

') i;. u.
'
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.liiiiiiis í)-(''ii KiMiguvicli Milütlv és l>;i(l;i (iyöruy a Puezely

túljorbii küldettek Bczerédy Jjiire brigiuléruslioz u czélbúJ. liogy a

város részére Salva Qiiardiat eszkíizíUjeiiek s egyszersmind kérjék,

liugy a katonaság a lakósokat a vörös pénzzel ne terhelje, lovai

számára a füvet ne hordassa, a réteken táborba ne szúljou. iiiiutáii

ezek ugy is nagy részben elvannak pusztitva. ')

.luiiiiis 11-éu Bezerédy a város küldöttjeinek kérelmére véd-

örségül Bartók Lászlót két dragouyossal rendelte Kszegre, napon-

kénti dijjul Bartóknak 17 krajczárt, a dragonyosok mindegyikének

1 krajczárt határozott fízetetni, egyszersmind meghagyta Bartóknak,

hogy ne engedje a lakósokat a katonaság áhal vörös [léuzzcl zak-

latni: Bassus nélkül bejöv katonákat utasítsa vissza, bor és egyéb

követelésekkel a várost ne terheljék. Kmlitett l)rigadéros a drago-

nyosok számára ez alkalommal 12 pár fekete csizmát kiváüt.-j

Június 14-én Malik Ferencz, Skublics Ferencz hadi biztosok

a pösei táborbul — a városra kivetett hus és kenyér illetségnek

Bezerédy táborához leend szállítását, u<xy a kijavítás végett be-

küldött sátornak megcsináltatását és több péknek Szombathelyre

küldetését — szorgalmazták.^)

•lulius 36-án Horváth Imre, Koháry Péter és Szabó Cíyörgy

Bottyán generális katonái fegyverökben, lovaikban és })énzükben a

kszegiek által szenvedett káraikért nuigokat kártalanítani kérték."*)

Augusztus 31-én Lada György, Ánibrosy Sámuel és a városi

jegyz liiint a város küldöttei, Sopronból vissza térvén jelentették

:

miszerint Ebergényi generálisnak a város szomorú állapotját el-

terjesztették és kérték, hogy valamint eddig, ugy jövbe se vonja

meg pártfogását a várostól, mire Ebergényi azt adá válaszul:

„experiálhatta a N. AMros. hogy mindenkoron szolgálny és nem

kárt tenni kívánt, hanem némely Emlierek az prohíbeált Partéká-

val, úgymint Puskaporral és ólommal, vagyis seréttel kereskesznek.

azokra méltó lehet a haragh." Ebergényi a küldötteket a sojjroui

parancsnokhoz utasítván, miután ezt a város viszonyairól fölvilágo-

sították, ez azt monda: „hogy a városra semmi neheztelés nincsen,

hanem történt illyen Casus a napokban, hogy Küszögi Ember,

úgymint Mueszer s íia, kiknek Leveleiket az ott Sopronban lakozó

Michael Gáspár nev Kalmárnak Levelével együtt intercipiálta

,

') Városi ji'gyzököiiyv.

2) U. 0.

") Városi levéltár levelek gyjteménye.

*) U. 0.
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Serét»^t li(i/iilull aliiliiiiilniii l!i''l>liiil. a/iTl iiii\fl a/ ill\i'tiii iiit';ili

vagyon lillvii. iiidlú a Iniiitt'U'sri!. iii(iii(l\aii. Im^zy azmi lm (.'leket

iii (»ri;iiiiali lelluiilija kiildeiii Hécsltc a l!clliciimii;ik." Kérték a

paraucsiiokol. Ii<»;lí-v czífii s/,áii(l(''ki'itúl ;iljt)ii el. iiclidgy ru.sz liirc

legyííu a városnak, és liiisz lalli'-rt kc/.lx'sitt'ttck m'^kie. hogy eiige-

(lékenységic birliassák. Krn; a iiaraiicsnok kiiiyilatk(»ztatta : ..Im^iy

jnás ugyan ueni í'ugli kÍMctközny . Iiancin a (|iiat'.stus nem logli

megli eiigedtetny." Erre a küldíittck állitották. iiogy a kereiskedés

l)etiltásu esetében a városnak sennni jövedelme se lészen . jnert a

liarminczad tet illetvén, kereskedés liiányál>an. ebbl minden jöve-

delme megsznik. Mire a jtarancsnok azt í'ekdé : ..a ki kereskedni

akar. a \. \'iir(ts nassusávaj járjon . ('s inindrn koron a sjiecilieatiot

tegye löl és mutassa ott Sopronban mit akar l>('csbiil. vagy más-

lionnét liozny. vagy liozatatny." Kzutiiii a küldöttek Kbergé-nyi

generálisliuz mentek, ki ujabban a \árosnak mindenben jó akart'i

készség(''t ajánlotta.

Mialatt a kiildöttst'g Sojironban idöztitt Kbergényi egész ha-

das al esteli 10 i'»i'a tájban a városbnj kiindidt s eg(''sz Locsni;iiidig

vezette katonáit, kik utkíizlicn a marlülkat elhajtották, a lakósokat

jiedig kilósztották. KiActkez na|i reggeli 8 és !( óra kílzíitt nagy

lárma t/imadt a vái-osiian . hogy a német és ráczság jön . de a hir

alaptalan volt.'l

Augusztus oJ-én Szampt András a város nevében Bottyán

generálisnak a bort és majorságot Szíunbathelyeii átadta, üottyán

az ajándékot kedvesen vette, s ajánlotta készségét a város pana-

szai mik elintézé'sében.-)

Septembcr !t-éii értésére esett a tanácsnak, hogy gn'd' Stah-

rembcrg (luido fvezér i'-s l'áll'y János Xagy-liarondta érkeztek,

ennél lógva a jezsuiták házíiiítkét. Szampt Andni^t i's a \;irosi

jegyzt a császári tálKírnokok ud\;irl:is;lra küldötte. A ne\ezett

küldöttség <) (U'akor delutiiii útnak induKi'in. ki'sn érkezett Xagy-

Haromba, Imi IMlly János és Xiidas<ly l*'ereneznek nd\ai"lására

siettek, kik ajánlották mag(diMt. hogy niimleneklii'n kivjinnak a

városnak szolgálni. Stahremltergel azonban mim hogy ekkor nnlr

lefeküdt, csak niiisnap reggi'l. midn a misérl hazati'-rt beszidheltek.

Könyi'irgéseiket a város piirtlogoliisa iránt és a kuruczok által

okozott káraikat elterjesztvén . a lvezér boszusan azt lelelte :

„hiszeJi .AtViitok liaiti'il eseti, csak halüas.satok. a minem

') Viirusi jt'g\ /.üküiiN V.

'-) U. 0.
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ágyot vetettetek iiiagat okiia k . iigy l'eküiivetek." A mint

tle ell)ucsii/,tak . azonnal az otl le\n hadtest egv lésze JJkvánd

íelé nieiiindull. Slalirendjerg' pedig és Xádasily niiisik részével

Kszegnek tartott, iio\á j'cggeli 8 órakor megérkezett, s a városon

át\()nulv;in. a város déli részénél lev liidon tnli i'étségen tiiliort

íiléitl. „A Ivátzságii pedig a gyöpíni nem csak a marliát a mit

kajdiatott megölte, de sok házat is lidlTirt. az Embereket pedigh

kivetkztették, mind a városon, mind pedigh a mezzön és szl
hegyeken, noha egy kajütányt rendelt a városiján Alélt, (ieneralis

Iram e Exeelleutia ja , ki ngyan sigitette és oltalmazta a szegin-

séghet , do nem sokat. Azonjban a kapitánynéd vaia ezen aliild)

meghirt speeiíieutio, liogy a város azonnal pstállya, melyet Biró

Iram és u N. Tanács láttván lehetetlenségnek monda lenny. és

arra nézve lurut ki IJiró és Lada Craimék e Excellentiájához })ro

relaxatione. aiinectáhán. szekereink sincsenek, mert az Emberek a

nagy íélelem miatt az Erdre haitották marhájokat. de semmit

sem obtineálhatváu a Lenesén és Borsón kivül csak azt monda:

..ennek megh köU lenny. e sem reláxalhat. s addig el

nem megy, niégh megh nem 1 is zen;"' ezt referálván Biró

Inim mint hogy a Tanáes, öszve nem szerezhette az kivánt iidre,

mely eránt Algos (i ralis Li'am e Ex ja megharagudott, Biró Uramat

és eött Tanácsbeli személyt magához hivatott, ment vala azért

Lada György, Hericz Mihály. Szampt András. Eügh György és

Ambro.sy Sámu(d l'i'ainu'k. kik ellen igen excamlescalt. Arestondia

\ette és Csepregben küldötte, Méltóságos ü ralis (^uido Stakremberg

Lr e Exjához. nniga pedig a nép})el Szondiathelyre ment, az h(d

nijoiinan csak Arestonibau vitettvén strásáltatták. Arestombau lévén

e Kglniek tehát Lada Uram haza küldetett eum in íinem, hogy

a s[ieciíicatio szerint legyen megh a kiváuságh, holott nem, holnap

mint a Birót . mint pedigh Tanácsbeheket íelakasztattja , ezen

líelatiot tévén Lada l'ram. nem kevéssé iettek megh a Emberek.

és ha elbb nem láboráltak annak elküldésében, azután szoi'galma-

toskodtak , egyébiránt azon kivánságh e Exja elmenetele után

azonnal megszereztetett , de Marhák, hogy hertelen megh nem

voltak, al)ban leghnagyobb hátramaradás vala, de ugyan mégh is

circa hóra 11 -a noctu meghindultak a Borral, Búzával eet., vala

pedig a speciíicatio, a cs. hadsereg számára következ: 50 akó bor,

komló annyi a mennyi található, egy sörfz, egy molnár, egy

kovács (hézagj. egy cserepes, egy üveges eszközeivel. 10 mér Bab,

10 mér Lenese, minden háztól egy Tiáb kenyér, egy nyeregjártó.

vas eszközök, szeuek és más vasuemüek.
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hii' ll-lli;i cliricill. Telt ilvi'li |t|;iIÍ(i1 Szcllt"' \''i-Vr\l<-/. Iliaili.

li(i,L!V ( 's('iii-('til»("il iii(';;iii(liilt .M/'ll. (irali.s StalinMiilMTi! I'|- cö K\ja.

!•> a/ I raiiiK'kal is elviU(.' .Sárvár leié. és ii^Aaiia/.oii a kncsin

iiiriilciK'k . a/, iiiclyon cü kgliiie áltiil C.scprL'fililx'ii .Mi-ll. (iralis

IViHy -láiKis l'i- t' Kxcí'll.. w^y Rszt<»ri'i.s (íúspár l'r ni X^lia

s/.ámára is ('«!••}' ital jíoit. iiu'V eü Kxcell. í'eliór koiiycrt-l és valami

kt'vés g\íiiijölcs(')t , inclycl eö IvxímjII. kcdvuscii V(^tt. ÍStalir(!iiil)ei'^'

l r cü lv\c(.*|jj;iiiak. sciiiiiii sem küldetett, mert semmit sem veszeji

cl in soilem discretionis. (Staliremljerg vaJa talán az egyetlen

ki\(''t(d a császári, ugy a rejedeljiii l'tisztek küziitt. ki üuzeth'U-

ségct tauiisitott.)

Iv.t crtv(''n sulistitntus l)ir(') 1 ram és a Taiiáesljcli l'i'aimék

cdiicliidállák. liuüv I5irn l'i-amat és Tanácsljeli l'raimékat ugy nem

kell liagyny. hanem nlilnmik kell küldeny és továltlt is egy alázatos

nicnidrialissal instálni szaliadulásokért deiMiti'illatntt Stciiici- Lnriiicz

és Liidwigii L'r. tU; egyik sem ment. kiddettek helyettek J^akiier

Pál és Lnttiugeii l'éter. kik is dic l:2-a regvei meghiiidultak vivéii

mag(d<kal (ieiiei'al .\djiilanl l ram cö Ngha számára, ugy az l rai-

mékiiak is egy ital Itort. hogy a ddlgot secuiidálya in s[iecic l'J

Tallér, ugy gyümrdcs is küldetett a (iejieraliságh számára.')

8ei)t(!mljer |(l-én Creutz Tivadar. gri)í' J^állV dános hadsegédig

("sepregliöl emlékeztette a viirosi tanácsot, hogy gyümölcsöt, kalá-

csutt es liorl még az nap — lönok(''nck lakására gról' Draskovich

házába — szállitasson.-')

ISeptemher 14-én a városi kiildött(ík . kik [lolgártái'.saik kisza-

haililása \égett Stahrendierg fvezérhez járultak, követségük ered-

im-nyéröl kö\etkczöt jelentettek: nnszerint f^árvárról elmenvén a

cs. tálior ki lleieii ('ppeii Lakliig menny, a hol uiegsz.'ilván a táhor.

lün'i Iral ('s a l'hh Taii;icsheli Irainudvat is ott találták, kikkel

az hislanliiit communicalny. ugy cö kegyelmckkid Ipcszélni akarlak.

(le iieiii admilliillallaiiak. mindazomiltal alattoniliaii cNak keziiklicz

kiddtiiie. iiieluiek couiiiiiiil iaji'it cö kölniek meghérl\én. magok eö

kglmek is csimiltak. mini Stahremlicr^ l ram eö Kxcelljához t'gy

alázatos insianlial. azt kikíddvi'n i'> Stahrcndicr;: l'r eö Ivyiának

cxhiliealni akai-\án. nem accepiiilta. mondván: ..(linz. (ünz \aL:yon

c olyan \iiros"; uure a lolyamodvány kézliesilöje azt leldc : ..hogy

vagyon ugyan cö l'\i|ségÍH' N'iiros.sa. n nnndenkiu' hi\ i> \olt.

kiirokal szen\cdct. le is viíüallanak sokan a ('onci\ iscklieii" : erre

' ) Viiiiisi juj;_v/,k«iii>\.

•*) N'ámsi Ic'Vt'ltiir lovi-k-k gyiijtouiéiiyo.
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StahremberiJ:' azt vála.szülá : „Seliiiiik, Selmák vadtak. és nnn e
F(')l.ség-lic liivci. luár uégy ('szttíiidtiil fogliva liaziigsáugal tartol-

tát(»k niagalukat. olcget tcttottok o oö Fölséghc paraiicsulaltyának. a

IMpi.stákat kiháiitátak a Taiiúcsljul és Lutlicraiiiisokat vettetek be.

ugye a J'ákoezy Paranesolattyáiiak eleget tettetek V most is esak u

Liitlieranusok regDálüak iiákitok. íelakasztatom Birátokat." Kzutáu

l'i'ilíy. Ehej'gényi és Nádasdy geuerálisdkiiál íolyaiiiedtak a l'uglyok

ügyébeu, a két elsü közboDJárulását Stalirembergiiél iiiegigérte. de

Nádasdy azt iiiüiidá. .Jiu Feldiiiarseliai l'r akaruá is és éu ucjii,

semmi sem lesz belle:" késbl) azunban szelidel)b hangon iulytatá

:

,,mái- reám vagyon a dologli bízva, innéd ugyan el nem Ijocsájt-

liatom, hanem Sopronban köl nekiek jüny, kegyelmed is jüjíin oda.

minthogy ezen a két Vármegyében Magazint fogok csináltatnom,

ízért micsoda Quantum fogh a N. Városra esni. az eráut köl

i'égezni." Erre Steiner Lrincz a város egyik küldötte mentego-

:dzött. hoav ez érdemben nincsen ntasitása. s azért haza fogh

itazui , hogy valakit ez ügy elintézése végett küldjön a tanács

Sopronba. Kivánatába Nádasdy beleegyezett oly meghagyással

.

logy jnásnap hozzája a tanács részérl fölhatalmazással ellátott

vövet küldessék. Ehhez képest másna}) Steiner Lrinczet küldötte

i tanács, ki a megye részérl küldött két meghatahnazottal . kell

itasitások mellett Sopronba utazott. Ekkor már Stahremberg

ábornagyot nem találták Sopronban, miután eltte való nap innét

dvonult és seregével a Eábán átkelt.^)

September 20-án Pámmer János \árosl)iró az összes község

elenlétében, befogatásának okát némely polgárok eugedetlenségéuek

's makacsságának tulajdonitván, fogsága eseményeit körülményesen

dadta, fölemiitvén a többek között, miszerint tanácsbeli társaival

Jsepregbe hurc/oltatott, mely alkalommal Nádasdy ezen szavakkal

ámadta meg ket : „ i h r S c h e 1 m ! 1 c h w i 1 1 e u c h 1 e h r e n

,

i. Hericz aber ab sou d er 1 i c h. du Calvinischer Schelm."

Jsepregbl Lakra, innét pedig Sopronba vitettek, hol Paumgartner

;,enerális tlük azt kívánta, hogy a város adjon a raktár fölépítésére

iO.OOO frtot. mit k elállítani lehetleunek moniUillak. Erre az

)sszeget 6000. majd 4000. végre nagy nehezen harmailfél ezerre

;zállitotta le oly feltétel mellett, hogy a legközelebbi vasárnapon

.000 frtot Sopronban tegyen le a város. 1000 tallért [)edig no-

vember 1-én gabonában, borban állítsa el, a gabonának köblét

(gy tallérba számítva, a bort pedig az idszerínti árkelet szerint.

^) Városi jegyzkönyv.
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Iíu<iv |)í'(liji- a kiviiiil ]i('-n/,(tss'/,('«z- aiiiiiil l)i/,onv<!sal>l)an kiszolíráltassók

Aiiilirosy Sámuelt és I'ois Fcrdiiiámlot Sn|)r(tiil)a visszatartoztatta.

kiklM'k 1(1. (»()() Iliin- kezesek. '1 kelleti állitni a véji-ett. lloiiT a ll.-ly-

|iaraii<'siink eiiüedejine iiéjkíil a várost el nem liaizyják. mert kíilcii-

heii íjny jjáiit Volna vi'lí'ik mint kíizíinséo-es i-al)okkal. Kiiiiek foly-

tán a kezességiét K ).()()( t Irt kötelezvény mellett Sopronban lakozé

nemes l'n^er s iljn Hakstok válalták macinkra. Kolytatólaji' kírzíilte

toválil)á a liiió. Iiouy N. \'ái'os igen gazdaglinak describáltatittt.

.Mélt. (Iii'.r rejdmarsejialnál és liojiv sok kines volna itt a városon

s jól liiiii'ik a l>ak<is(ik maii-okaí. melyéit is ig-eii nagy disoTatiájáha

oslíink eö Kxjáiiál é's Selmáknak tai'tanak bennünket, az mint e
kegyelmieknek So|irniiliaii ;tz is mondatott, liogy az mi Coneivisünk

nt |ioti' a Kern é's az ilju Mneszer. azt mondották, micsodák a

Soproniak. az(»knak a ('sászártul niegli vagyon a (iratiájok. de mi-

nekünk Küszegliiekuek pénzünk vagyon. Kzt azért értvén a \.

kíizség gondolkodgy(''k. de mo(lalitate. lionnéd kidietik nly hamar

1000 frt vemiy. inintliogy az mostany impositio mégli be nem

szedetett, st annyira sem megyén, mert lia megli nem lészen

KxíM-utiora fogli a Mélt. (ieneralis jünni. akor leszen jai I a váro,s-

nak ! Miníliogy pedigli a N. kíizségli oly szófogadatlan és kemény

nyakii. az(^rt e kegyelme is (hogy sem az e keménységek miatt

gyahizatot szeiiNcdgyen . st e niiattok í'ídakasztassék . a mint

lenyegetté'k vala) iJiró Tisztét resignálván. kivánta e kegyt^lme

lielet mást Viílaszaiiak. nem vala szent (iyíu'gy napkor az az ajáidás

hanem hogy szófogadók lesznek, de contrariumot kölletik experi-

álny stb. Kltei'jesztetie azt is a liiró. jmgy adja vt-lenn-nyet

kiizsé'g ;iz iriint . hogy miképpen büntessenek meg azok. kik

niiirh.ijokat el nem .-illitottiík . vaizy csMk lii;inyosan tellyesiteltek

illets(''g(da't.

\ \;ildsliii(') |emond;isa ut;'in Oiissei' .billos a többi bels tanáes-

beüek iie\(''lM'ii lii\ alaljaikat leletlé-k. kinyilatkoztat váll. hogy helyet-

tíik nii'is alk:ihnas;dili liTliak;!! Viilaszanak a t;in;irsb;in. kik jobli;in

nu'glélídhetnek kíitelességüknek. mert a jelen viszonyok között

lídietlen birémak é's tainicsmik a viiros ügyeit sikeresen kormányozni

i'-s eljiid/dilaiii. Kzi'U eladás kt'tvetkeztébcn a kültanács mai:a

gylés termében visszavonnlviin. r('»vid tanácskoz;is után (íiiligli

András szószólló által kijelentette, hogy igen igen sajnálja a község

a biró és laniiesbeliek szerencse! leiiségét . íi'iiadalmail fs .szenvedé-

seit, de errl k nem tehetnek. niiMhin a tain'ies teljes hatalommal

bir . a baj okozt'iit erdeimik szerint megbüntetni; eiiyt'binint ;i

lemondási illetiéin a liirtil es a tanácsot kotidesen kelik. Iioliv
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lii\ ataljaikat tovább is viseljék, raintlioo y a loiiiondásnak most nincsen

ideje. Kérik egyszersmind a tanácsot, hogy a kivetett 1000 frtot

valahol kt")j('sönképpen szerezze meg. vagy ennek elteremtésére

valamely módot találjon ki. Minthogy a tanács lelietlennek látta

az illetséget oly hamar l)eszedhetni. ablian állapodott meg. hogy a

hel^'beli kereskedk azt ellegezzék, mit kíhctkezleg vetettek ki:

Mueszer Christopli fiával adgyon foi'int 75

Leidenfrost Uram „ 100

Líittingen Péter ,. 1á5

Horváth . 20

Kern János ,. 50

Lndwigh Xtoph .. BO

Pily és Sober ....- , 25

Sollerer Mátyás , 50

Sollerer Bertalan ,. 100

A három sznpjianfz .. 30

Mészáros czéh .. 75

Söveghjártó czéh .. 50

Csapók ,. 20

Csizmadiák 30

And)rosy Uram .. 100

Unger Miliály .. 15

riechel . .. 100

]\Iittermaier András .. 30

Altmanné .. lO^)

Október 4-én Bezerédy Imre Nagy-Geresdrl a tanácsot érte-

sítette, hogy a város érdekéljen tartandó értekezletre a k(»zség kül-

di tei Rimaházára jöjjenek.-)

Októlier 0-án Horváth József viceispány megkereste a várost,

hogy a hadak számára 2000 kenyeret, s minden portio ntán hat

mázsa hnsí. hat köböl abrakot, hat kö))öl lisztet, vagy is minden

ki)böl lisztért 20 kenyeret szolgáltasson. Ezen mennyiség liesze-

désével az emiitett viceis[)ány Rósa Miklóst bizta meg.

Lada György. Krngovich Mihály jegyz Bezerédytl megtérvén

jelentették, hogy ez azon okl»ól kivánt a tanácsbeliekkel értekezni,

mert bizonyos szánni hajdnságot akart a városba elszállásoltatni.

A városi küldöttek ennek elhárítására két vég közönséges posztót

Ígértek az ezredesnek, melvet m'-kie a tanács el is küldött. Azon

') Városi jpgyzököiiyv.

'•') Városi Ipví'-jtár levclflv gviijtcmHiiyí^
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all<aImiit()Si'i«i<>íil k-t'-rt/'k. Iiojít ciigí'din'' iiiojr ii Ijr-tshcii való mciiftelt

liooy i^azolliassi'ik iiia<i<tkat. iiiiiitli(»<»y ott a város ellen i^cii lol

vannak inucnihc. IJc/crMlv a/ utlcvcli't kiszolgáltatván Fiiiili

(i\(>riiv<'>t és a Viirosi jegyzt menesztette a tanáes néesl>e. kik

azonlian sikei- nélkiil tritek vissza, mert Xádasdy Fcrencz ket nem

lioesátotta maga eleihe. Iiancm azt izrnte: .. Iia mit a kai" a város

Írjon, (le emljeroket nem fogad."")

November 8-án Kstoras Antal testrsége, ugy »Stal)ja a város-

lian sziillott meg Falásty alezredes alatt, kik azonhan novendter í».

elnicnh'k. Azutiiii 10 ('(Mniiagnia dragonyos v(»nnlt át szi''|i n-nd-

IxMi a \ ároson.-)

Xovemlii'r Ki-i'in Szenté Fei"enez é.s Steiner Liincz a város

részérl JMll'y. Xádasdy geiiei'álisok nd\arlására Sárvárra nieiics/,-

tf'ltek oly ntasitással. hogy egynttal Paumgartner generálisnál is

jídeiitsék. miszerint az adand«> illetségbl :^()() kölud rozs. ngy lioi"

készen \an. a hiányzóra m'-zvcst pedig halasztást kt-rjonck. A
kíildöttek a genoi"álisokat Pattyhan találták, s midn vrlök szomhen

a városnak nyomornlt helyzetét fölfedezték, azt mondtiik : „ngy is

tndgynk, hogy szegények vagytok, hanem a mivel tartoztok és

igértetetek azt |)raestalni köl s akkor semmi nyavalátok sem lészen."

l'anmgai'tner pedig azt tévé hoz/á: ..hogy bort nem fognak elvenny.

hanem csak gabonát."

A kíildiittck visszautaziisokat a knruczok miatt nagy veszedelem

kí'iztitt vihették végbe."')

Deczember 8-án liezen-ily i'zredes ('s Iforviith Zsigmond l
liadibiztos Kszegre jíUtek s a hadak ejlielyeztetése inint iiilé-z-

kedtek a szerint . liogy maga I>ezeri''dy a ltisztséggel és két sz:i-

zaddal Kszegen maradott.

Deczember 4-én dé'lnti'in a k(''t század a \;irosba bevniiult.

ánduii" a tanács eleget kruiyt'trgött . hogy a várost a katmiaság tartás

terln'dl kim(''ljék meg; st Hezerédynek 10(1 frtot. llorviith Zsig-

mondnak iiedig egy liordi'i boi't ajándékozott, nit'gis seninnt sem

használt, a kalonas;ig a \iirosiian el ln -^z;illásolva.M

Deczendicr (i-;in mintiin l"'odor hiiszló a hnna másik részére

igyekezett liad;i\al ;itnienin. a v.irosbiró menki'rte. hogy (itt a

\;irosnak |»;irtloL;i>kat s/crezzen . s azon esetben ha a sendeüe^ég

') Viir.isi íc-iv/Imíiiw.

•=) r. ...
'

"I r. ...

*) V. ...
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elnyerése noni .sikerülne, legalább egv oly védlevelet eszküzöljöu ki,

hogy bár micsoda fordulat következnék, mindenkor a város javára

szolgáljon. Mintán Bercsényi Miklós tábornoknak tiszteletdíjképpen

adandó 100 arany, ugy Eszterházy Antal számára határozott 50

arany nem volt a tanácsnak rendelkezésére, Fodor ezredesnél a

biró azt is kérelmezte, hogy ezen íisszeget az ezredes a maga

pénzéibl ellegezze és a nevezett tábornokoknak kézbesítse, de

csak is akkor, ha kilátás mutatkoznék a sikerre. Fodor azonnal

ajánlotta magát. ,.h<igy a N. ^'ántsnak kész szolgálny, nagy sze-

rencséjének is fogja tartany ha szolgálhat, mindazonáltal e senkit

sem biztat, tud ugyan modalitást, mikéjijx'n lehet ennek a nyomo-

rult városnak szolgálny és azt segíteni, mindazonáltal nem lehet

azt üdönck eltte meghmondani: mi az adandó discretiot illeti, azt

magailnü loghja adni iuterim, mindazonáltal a város adgyon a

refusio eránt asseeuratiot." Erre egy emlékiratot adtak át Fodor-

nak, melynek alajíján óhajtották a város súlyos helyzetét általa

elterjesztetni és ismétlleg kérték, „hogy a discretiot ugy igérgye

és adgya, ha effectusát láttya, alias non."

Deczember 9-én Bezerédy ezredes „bizonyos okokra nézve"

szállását változtatni kívánván, a városbirót megkereste, hogy Am-
brosy Sámuel házában rendeljen számára lakást. Kívánalmának

foganatosítása végett a biró Aml)rosyt ez iránt tudósította, de ez

azzal mentegette magát , hogy csak egy szobája lévén íiresen s az

alkalmatoság hiánya miatt nem tudná az ezredest kényelmesen

elhelyezni, s pedig annál kevésbé, mert Xagy István itél mester

gyermekei is nála vannak szálláson. A tanács errl Hericz Mihály

által értesítette Bezerédyt. ki azt adta válaszul, ..hogy megfoghja a

szállást láttatny. csekély alkahnatosághal is contentáltatik.')

1708 január 31-én ámbár Szegedy Ignácz rnagy századának

ellátása Sopron vármegyét illette, mégis a tisztek a várostól kíván-

ták az élelmezést, úgymint az rnagy, hadnagy és zászlótartó.

Ezt terhesnek találta a tanács és azt határozta, hogy in sortem

discretionis Szegedy Fe Strázsamesternek holnaponkint 20 frt, a

hadnagynak 8 frt szolgáltasson ki.-)

Február H-én Eszterházy Dániel Sümegrl — a kszegiek

megkeresésére megígérte, hogy az országgylésére küldend városi

kt"»vetek számára szabad menetet eszközid.'j

') Városi jcíivzkönvv.

'') U. 0. " '

^) Vi'trosi Icvt'ltár levéltek gyiijtoiiir'iij'c.
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.Miin-/,iiis (i-;iii. .Ii»/.scr csris/iír által rdtriiár .'iíNn- kiliinletí-tt

or.szággyül/ísro Ks/.c^ is iiic;^- lön jiiva. de liákoczy liivoi. kik

ekkor a váfost megszállva tartották, iiciii cnfiedttík. hogy c jiifg-

liivásnak a város elogí't tcílicsseii. Hosszú köiiyr»rg(;s után azonban

a Icjcdrlnii t;il)(ii-nokipktul kicszkrizjritlí'k . hogy menteget levelek

által MU'g nem J<'l(Mi(''St''n('k okát adhassa, s magát igazolhassa a

város. Kiinek folytán a nádornak, bánnak, országhiróiiak. tárintk-

ni<'>fcrii('k. magyar kan<-zi'||;ii-iának. kamarilnak. .Mcskó Ádám itt'-lö-

jncstcrnt'k igazoló iratait llodlcr in-vü kapás által Pozsonylia a Icn-

lí'ldii na|Min olkíildöttf.
')

.M;iri-/.ius Iá-én Fügh (iyíirgy. Kriigovidi .Mihály jegyz a

A'ánnegye gylésérl megtérvén jelentették: miszerint liákoezy leje-

delemnek a pozsonyi országgylésre menetet tiltó levcde ugy Estoras

Antal (ieneralisnak az aránytalan fölvetések, és illetségek szabá-

lyozása érdemében kia(h»tt rendelete fölolvastatott. Továblní, hogy

1-s luiijusra a vármegye a hátralév hajdúkat Irénke ezeredél»e

kiállítsa, és fehér tatíetáliól nycdez zászlót esináltasson. Ezeknek

esináltatásával a vármegye a várost akarta terhelni, de miután ré-

szki'l eJlenzési'e talált, a megye Vi'illalta el azok esináltat;isát.

Ellenben minden ket ]tortioi"a egy hajdúnak kiállítását, ugy minden

egy portiora •> írt I I d.. 4 köböl, egy fertály és egy nyolezatl liszt-

nek, íisszesen (i-2 frt 20 d. és <S7'/2 költidnek kiszolg;íltatását. nehogy

e.xeeutio jí'»ii<"'n a városra — nu'ghagyta.-)

Aiuil ll-én i-eggel Ilire terjedt a városban, hogy a császáriak

közelednek s már Kethelynél állanak. Erre liezerédy ezredes, a

katonasággal tüstént kiment, hanem délutáni 6 óraktu* ismét vissza-

tí'-rt. miután a nénu'tek hirszerint az öreg Heister és Xádasdy Ferenez

(ieneralisok vezetése mellett, kíizép és föls IMdyáról íSoprouylia

visszatérlek.-')

Május \i-t''i\. .. IvegV(d cirea nu'diam <|uiiitam vala nagy Larina.

hogy a .XeiiM'lli jiin. az niinthogy o^iV i'osta (elvéd) elre ugyan

nyargalva bejíitt a városban, nagy nehezen mehelett ki maga lie-

zerédj Obreszt Iram . némely itt a N'ároslian lev kuruezsággal

edi^yiitt. lo-ott ugyan le\iigtak a kuruezok koziil. ellenlieii a kuru-

ezok is a viiihidján rgy Leidenantot hittek meg. A Nemet hek nem

csak a kuruezok |iartt''k;ij;il kerestt'k é-s (d\itték. hanem niégh a vá-

rosy Endieirknek i,;id;ijokat i^ l'olver\t'M. parti'kiijokat . pé'uzeket

'

I Vi'nnsi jcfTv/köiiw

-•)
l
•...." '

=') L'. ...
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clvittók. :i i'uliiijokíil ;i testekriil Irliii/.l.ík. miiiciiiii laiiicntiitio. sirás.

és jajgatás vala, minden kürösztény ciiiIkm' köiiiiyi'ii által látliattva

és érthette, Re/erédyné Aszonyoniat is itt (Tvéu. azt a Németh
magával 8opniiil)un vidte. Ezen Portát e<iy óra iiiulva követte Melt.

General Sibertus Heister és Nádasdy Ferencz Ur e Exja. mintegy

hatszáz személyei, kik a városon által menvén, telepedtek meg az

alsó gyöpön. az liti\á a vitézl Rend számára kenyér szedetett, a

Lovaknak pedig síiét köllött vitetni. Preetitulált ^lelt. (íeneralis

Uram e Exja is a gyöpön ebéd lettének, azután circa 3-tiam pro-

meridianam visszatértek és ngyan a városon által mentenek, a hol

a kiiriiczok, cuni niaxiint* jiericiilo iiiccnilij ris/.Nc lüdöszköttok a

Xémethekkel. legyen az L'rnak neve dicsérve, hogy ollyan kártól

az szegliény várost megholtalmazta. és hogy a Concivisek közül

valaki niegh nem öletetett. A katonaságh visszatérvén " a maga
C^)uartélyában szálott. az nem vala elégli. estve felé jütt be mégh
130 Dragonyos, kiknek is it(dt költetett adny. ugy a Tiszteknek

is gazdálkodni, kik ittben maradván, mentenek csak ki délutánu."

Ezen összeíitközés alkalmával a cs. katonaság a jezsuiták székházába

))erontott. s a rend tagjait többféle bántalmazásokkal illette fegy-

veres kézzel, mintha a pártüt ellen vezetit, vagy a szemközt

jöv ellenség sorait akarnák megtámadni, bszülten a gymnásium

kapuit erszakkal föltörték, s az ott összegylt, s megfélelmlett if-

júságot megpillantván közüle kettt, vagy hármat kiragadtak. Ne-

liogy ezeket valamely veszély érje. a tanárok saját éltök koczkáz-

tatásával, ket a dühöngök kezébl kiszabadították, s a nélkül hogy

sérelmet szenvedtek volna, megmentették.')

Május 13-án Eezerédy Imre ezredes fölötte zokon vette, fele-

ségének elhurczoltatását, s a városbelieket vádolta, hogy a császáriak

váratlanul meglephették, és megtámadhatták, mert errl elre ér-

tesülve lehettek. Intette azért a tanácsot, hogy munkálkodjék neje

kiszabadításában, mert különben a várost fölprédáitatja, és elham-

vasztatja. Bezerédy fenyegetése folytán a tanács Szampt Andrást.

Krugovich xMihályt Heisterhoz küldötte, hogy az ezredesné kiszaba-

dítása végett mindent elkövessenek, s azon esetben ha Heistert

Sopronban nem találhatnák, utána Bécsbe menjenek, a fogoly ki-

szabadításáért esedezendök.-)

Május 15-én a küldöttek megtérvén Sopronból közölték, hogy

Heistert Sopronban nem találhatták, s utáiina Bécslie — utasítások

') Kszegi jezsuitálc évliöiiyve.

-) ^'ihosi jegyzölíönyv.
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N/,ci('iit iiriii iil.i/.li.illak . iihtI NVmI;is(Iv ( iciic|-iilis a/l liic^tilloltii.

Iiannii a taii;icsiiaL' llcislrrliii/, s/i'illi'i Icvch'-t .S<-liilliii^' czrcilcs által

(Ikiililidtc. l)('/,('rr'(l\ ii('' kis/al)a(litiis;il)aii a városi küMíitIck i'U'.'^ct

k(»iiy<ii-(")ul('K . láiadlak. fsak li(»;i,y :i várnst fciiyejrot vcszí'-lyt el-

liárilhassíik. ilc scniinii sem (•szkr./í'illictlck ki. st azt sem íMijicdtc

iiic^i' Xádasdy. Iioiiy K iii!in\ idi a lnM^rkc/ciid \;ilasziji' Soproiiltaii

iiiaradliassdii . Iiaiiciii azt iiiniiddlla . ,.li(i;i_v csak iiicii ii Vfiick

haza. líjszni a választ ('llouja küldeni, és a trvö jt-szfii.

a mit <m'i ii(''ki(' a i'Ti ( 'mii iiiau dcrozi'i (iniciális lo^ili |iai"aii-

csdliii." Azt is iiiuiidták a kiildí'ittídaick iSoiu'oiiliaii : jiuüviia 15c-

zcn'dy .^zaNiil iiiciitarftitta \iiliia. a iiiidtkori ÍVi^lyokat illctölo^i'. í'cjc-

^i\ii(''t iiciii \itt('k Vdliia cl. a iiiiiitlidny iiiiis K'("iszc,l:i'Ii Icvö kiii'iicz

asszciiyokat sem \ittck lonságha a csiiszáfiak.')

Május l(S-áii Ilciicz .Miiiály. vs Stciiicr Lnriiicz. Ksztt>i\U An-

tal ;;('iicralisiiak Szmiilialliclycii a \ár<is liltal küldíitt Itoi't Vitadták.

> tnic a védlevelet elliozták.

Jiezci"é(ly S()|ir(tii t;ii;ir('i| \ isszati''i'\i''ii iiéluiny hraLiniiosiival Kü-

>/,e,i;<'n ilic<iilált.-)

Míijiis '.iO-;iii iiiiiiiiiii liiddiuására jutott a. tanácsnak: Iiojlít

ilcistcf. és a töhlii cs. (icncralisok í'ölíitte ingeriiltek a kszegiekre

a miatt, liogy a legközfilel»l»i utczai e.satázás alkahnával a lakosok

kíizül t("iliben a császári katonákra lövöldöztek volua . liirszerint

ezért a várost lélgyujlással. zsiikmáuyolással leiiyegetik. Xeliogy

a város a boszu következményeinek ki legyen téve Szam]»t Andrást.

("s Ijosy .lánost küld(')ttségileg a íotiszti'k kienge.sztelésére é.s lol-

világositására f5o|ircinl)a küldíUték oly titasit:issal. hogy ha H(^istert

iitf nem találnák Hécslx^ menjenek udvarlásra, ha ezt Xádasdy ja-

\ állami, vagy ennek eiigedelini''Ve| \iirakozzaiiak S((|ironlian annak

\issza é'rki'zéscig. Tovj'ililiá nii\('l IJcister, ugy Xádasdy ajándt'k-

kt''|i|)cii |ténzt el nem ígadnak. Xyéken. Ind még ó l»or tahilliató.

vegyenek Xádasdy száimira egy hordó\al. SoproiilKin pedig v><:\

]n hordó liort Ileister számára. .Minthogy lleister (ieneralis a

múltkor inda l'idajáidott hort 8(diilling Oheislermdí ajiindé'kozta.

ezen Imrt. Ugy l'aumgartiH'r l ("oinmisarus részére a véiros éiltal

adott Itort szintén \igyék magokkal. Azon kivül \ Tiltsanak he egy

tuc/at aranyat Sídiilling Oherster számára, hogy adandc't alkalom-

mal, a l parancsnoknak, ('-s a téJilii tiszt(d<nek kcgyídmédie ajiínlja

a \iirost. l(dviláLi"osit\;in | arriJ. ho^v a kszeiiick köziil senki sem

') V;'irosi jt'{;\/.riköiiv\

.

') ü. o.

i;;^
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ltt ;i cs. katoiiiiki'a. mert feiiVviTck sincsen. Iniiicin a kiinicznk

kíiziil tr)l)l)(Mi :i koskcmyebb utczák liáziiilioz vonták magokat, és

onnét l('»\öl(l()zt(^k. kilíh'éii pedií;' j^nskájokat más utczába hnzúdtak

itt folytatták a puskázást, s azért iiji'y látszott, mintha a lakosok

vettek volna részt a csatában.

Május 24-én Rezerédy Imre Oberster (Jsernánszky által a

város bírónak meghagyta, hogy helybeli Sollerer Olasz Mátyásnál

lév 20 írt tartozását, a kíizség helyette íizesse ki. Mely kiváii-

ságát Bezerédynek a város, hogy Jó indulatát megrizhesse azon-

nal teljesitctte.^)

Június 19-én Bezerédy Imre azon tudósítására: miszerint f
Generális Hercsényi Miklós fölötte neheztel a kszegiekre s a

várost végpusztulással íényegeti a tanáes J^ada (íyörgyöt. Fügh

Györgyöt, és Losy Jánost Szombathelyre menesztette a végett, hogy

Eszterházy Antal f Generálist, Bezerédy Imre Oberstet. Horváth

Zsigmond Direetort kérjék meg , hogy a város iránt Beresényit

engeszteljék ki. Kérelmük elterjesztésekor Kszterházy azt adta

válaszul. ,.hogy lészen a nemes városra reflexiója és seeurus

lehetvén a N. Város, fogh mind a, mélt. Fejedelemnek,

mind IJei'csényi eö Kxjának eziránt irnyi, és a N. Várost

recomendalui. reménli is letetetdik a város ellen való

neli ezt élése."

Bezerédy ])e(lig a küldöttség megkeresésére Bercsényinek

azonnal irt. s a város folyamodványát ajánlata mellett leveléhez

csatolta. Ezen alkalomnjal gróf Eszterliázy Lászlót. Fodor ezredest

és Horváth Zsigmondot is fölkeresték, kik szinte jó indulatjukról és

kézséges közbenjáruhisukról ket biztosították.'^)

Június 30-án Skublics Fereucz Eákóczy hadíbiztosa Kozárról

— a városra kivetett negyvenöt köböl gabonából sütend kenyér

mennyiséiiet — Bezerédy Imre táborába rendelte szállitatní.^)

Július 16-án Brumbert Bálint cs. hadibiztos — bizonyos

mennyiség élelmi szereknek — kiszolg;iltatását a kszegieknek

meghagyta.'')

Július 26-áu a városluró kíizölte a tanácscsal , hogy a cs.

hadnak múltkori itt tartózkodása alkalmával Paumgartner biztos

íigvelmeztette arra. miszerint a \áros saiát biztonsága érdekében

') Városi jeevzkönvv.
-) V. .>.

") Városi iovóltár levelek gyiijteményélien.

'» l'. ().
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lljillil) \('M||c\i''lrn| '.iíillilnskudji'k. liiilitlldUT ;i í'S. iV'ili.SZtsi''^- \áltnZiÍ-

SH\ al a i-('';ii nímücm'! értekét eh (.'.szlcttc , .s i«iT ez líWiljé a váms

liasziiiira nem lehet. Kiiiiél fo<»va a tanács e<i:y ujahlj védlevél elnye-

rést' vé;ielt lleisler lV. )iaraii('sii(ik(it határozta nie<^kérui.')

.luiius :*;i!J-én Skiil»ne> Ferencz Kozárról ine^ipanincsdlla. Imiiv

'i ezer kenyeret felelet terhe alatt — a Sz. -.Miklósnál lev Kmlrédi

táhurlia. hol !izeimú<iy ^iyalog' és lovas czicil \aji összpontusitva —
\'ii'iÍLrli l'"eren<-z liadibiztos kezeihez a város átküldjíni.-)

.Iiiliiis ;5l-('ii Krugüvieh .Mihály jejiyz. (iilhVh András a

s/.ciil-niikli'»i i;il)(.rliúl Kszterházy Antal táhornok által adott véd-

levelet, niclylyel a városnak S(»|»i-onl»a szahadmeuetel engedélyeztetett

nu'ji hozták. Kszteiházy\al szeiiiheii lévén, ez javasolta, hoiiy a

város kiddöttsé^-et kiild.jíin Rákóezyhoz . nndy a fejedelem táhoráha

induhuidó Kszterhiizy l)ániel lia(hiilioz csatlakozzék. Kniiek folytán

K'níjLiovich jeüyzöt menesztette a tanács a íéjedídemhez azon kére-

lemmel, miszerint az elnyomorodott várost a katonatarlás térheted

s euyél) hadi k«"tltekez('sektl mentse föl.^l

Augusztus 7-éii Krngovieh jegyz küldetéséhi vi.sszatért é.s

jelentette, hogy nieghizatásának azon okhól meg nem felelju'tett.

mert Kszterházy Dániel — kihez csatlakozandó vala — megérkezte

eltt töhl) napokkal \'ázsonylii'il kiindult, s hadmenetet CseszuekhI

folytatva a Dunán által ment. s igy vide nem találkozhatott.

Nehogy tehát védh-vél hiányával életét koczkáztassa . s a Németek

állal valamely veszedelmet szenvedjen, egyedül továld» menni nem
hiilorkodolt. hanem visszatért.

Szanijit András és (lilligh András Xádasdy táhoriiokluiz

kíddetlí'k a \égett. hoiiy miután a soproni csász;iri örségncdv a

kin'uczok ellen czélha vett megtámadása és iddí'izése alkalmával a

lakósok a császi'tri katonaság által kiíósztogattattak és nevezetes

kiírókat s/.en\e(llek : hason erszakoskodások elmidlzésére Nádasdy-

t('il a \i'iros részére védlev(det eszközöljenek. A küldíUtek Sopronhaii

l'aumgartner l hadihiztos tanács;ihoz folyamodtak, ki iiekiek azt

lelelte, hogy a \ i''dle\elet .Xádasdy aligha ki lógja adni. de ha

kiadná is nem sok liaszu;ira lenne a városnak, hanem inkáhli azon

könyrin'igjeuek. hogy kemény parancsolatokat adjon ki. s tdy intéz-

keih'seket tei^yen a fseregnél, melyek iiltal a katonai kicsapoiigások

niegszünleini'k. Kiiy/liiránl leHinkilhli azt javalolla. hogy addig is.

'
) V ;i i'( t s i j' V fry z k ü 1 1y v

.

-) Városi Itnt'itár k'VoU'k gyiiju-iiifiiyc,

') Vanisi jcjiy/.ököiiyv.
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még a rrniaraiicsiioktúl mmIIcncIcI iiyiíriiéiick. a liadi taiiácslid/

lorduljaiiak. iiidüknl hozváu íü], liogy a fvezér liuJlétu ismerutluii

Il'aód, a város pedig a legnagyobb veszedelemben forog.

Ezután a városi küldöttség Nagy István itélra(!ster udvar-

lására ment, kinek a város nyomasztó helyzetét rajzolván, kérték t.

hogy a város iránt jó akaró kegyeségg-Bl viseltessék, hasznos befo-

lyását kérelmük támogatására fordítsa. Késztvev szívvel érstesült

Nagy István a városnak Ínséges állapotáról, s a küldöttséget magá-

hoz véve elment Nádasdyhoz esedezend, hogy a kszegieket kegye-

ségére, pártfogására njéltassa. hogy jövendben efféle betörésektl,

fosztogatásoktól mentesek maradhassanak. Nádasdy pártfogását

megígérvén, kijelentette: ..hogy igen is kivan szolgálni, s igen

bánnya, hogy így járt a nemes város, mindazomíhal mind csak a

kuruczok miatt lett légyen a dologli . mivel eontinuo a városon

vannak és azokat keresvén, történtek az olyatén excessusok, bár

esak a kurnezság eontinuo ott ne volna, senuní olyan kárt nejn

szenvedne a város." Látván a küklöttség Nádasdynak növeked

ingerültségét, nehogy tehát jelenlétük által még nagyobb szenve-

délyeségre ösztönözzék, magát kegyeségébe ajánlván, eltávozott.')

September 4-éu Fügh György , Krugovicb Mihály jegyz a

vármegye gylésérl visszatérvén jelentették, hogy Eszterházy iVntal

lábornok parancsára a megyei tisztek, ugy a jelenvolt nemesség a

Confoederatio melletti hségre meghíteztettek . mire k is fölszól-

litattak. Noha ez ellen kifogást tettek, mégis a gylés hivalkozván

Kszterházy parancsára ket az esküre szoritatní kívánta. xV tábornok

liiztosa azonban Zárka István ez alkaloi innal az eskütl ket föl-

mentette oly megjegyzéssel, hogy a város ezt késbb teljesíteni

köteles leend. Az említett biztos intette ezúttal a vármegyét, hogy

mindenki táborba száljon s egyesült ervel a haza ellenségének

ellentáljon. Fölhívására a megye minden portíora egy embert vetett

kb köteleségl tévén, oly fegyverrel, a min szerezliet kiállani. -j

Bezerédy Imre ezredes elfogatása
september 5-én 1708.

A nemzeti m(»zgalom hai'czosainak sorában Bezerédy Imre

kiváló lielyet foglalt el. Daczára késbbi árulásának, jelentékeny

hadi szolgálati hsi alakját t()rténelmi érdekkel léptetik az utókor

elébe. A katonai hivatás, a lovagi bátorság élesen vala kifejezve e

'J Városi jegyzkönyv.

2) U. 0.

' '
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f'(''rliiilp;iii . ki li;i/,ii(iiii l)ii/,^iiliii;i . »*.sy,r*lyoH visí-lctc vállalkozn hadi

s/,r||riii('. \ii('/, liilci iiltal u ítilkelrs Idljogúját a •••v«")zel».Mii iiriii egy

kos/oiujúval u\('(lzt(j. Mint jclos liadtcstvczíít ('"íyik iicvczctesbl)

.s/,on!|)viv(ij(j volt kezdettl lu;iva az évokig kiliuzúdott uciírzeli

dniiiiMiiak iiiiiidaddiu-. mi;;' iiciii iKilsorsi'iuak intésére l('<ji:ördíilt a

ríi<i<:<"m\ s elljiikott az ('ir\/'iiyl)('. Iiová öt liüníis íindásii sodorta.

AlJLi liui^v a ItahéüZflíi treiics('ii\ i ütközetnek csatazaja

i'lliaiiuzoU , már is c vei'cséu válsá/ids kftvetkezniényekkel lialolf a

nioz^alnin ii<iyérc. Noha IMkóf-zy niindt.'ii erejét ine;j:íészilett('. Iiogy

a szi'incdctl csajiiist. iijalili hadak gTÜjtésével kieíiyenlithesse. de

nemcsak iiotiy ez nem sikerült Ijuzgalmáiiak. liaiieiii niéji' seregének

egy ri'sze is csüggedve s/i'-toszlott. föbli tisztjeinek lelkesedése annyii'a

jclídiadt. liogy ezek iK'iiH'lyikr. mint Révay l^íl nyitrai juiraiicsnok.

lleister cs. íövezér els íölszóllitására minden elleiitállás nélkül

megadta magát, egy másik [»e(iig: Ocskay László táljoriiok a sza-

liadság ügyétl el|)ártolván. az ellenvezérekkel szövetkezett és liad-

teslét a császári z;iszlók alá vezette. Hasonló szándék fogamzott

Hezerédy Imre cIiih'j<''Immi is. ki ez idtájt az Kszterházy Antal

vezérlete alatt liili'i (lumiiiluli liadakkal Sopron- és N'asmegyt'lieii

.

irilduiyirc Salaiiidnláii és Kszegen táliorozott. s innét nem CNak a

császiir |iiirtj;in áiló So|ir(int s egyéh liazai városokat nyngtalaiiitntta

váratlan megtámadásokkal, hanem daiidárával a határszéleken át-

csa|)kud\áii . magát a J/axenlmi-glian lart(')zk(tiló császiirt is Bécsbe

riasztotta.

Mzcn lietijri'sck mciiiiáthisa végett llei>l('r a llt'(•^i hadi

tárnicstól nyert parancs j'olytiiii l seregének ztimevel l70,S-ik i''\i

aiignszlns lO-ke koríil a diinántnli megyéklie vonult azon kecseg-

tet remi'-nytl ('lesztvc hogy Bezerédy —- ki r;íll'y dánossal njár

(dlih liiki»s alkiido/iisokat lólytatott — a császári lobogók közeledtére

dan<!iir;'i\al azonnal a császári ügyhez lóg csatlakozni. Csakugyan

llei>ter nem csaliMJoil sziimitásálian . mert Hezerédy az els intésre

a inegszakas/.ioii aikuilozások lónalát kézséggel f'ídvette. s t a cs.

tiibornok lé'nycs ii^i'-relei hajiandiiv;! tetti'k. hogy a nemzeti ügytl

Iliit leníd (diordnljon. Czidlia \etl lirnhlsiit azonban llor\:itli lst\án

aidaiidíiriiok i's nemeskeri Kis IMI lhadnagy föH'ridíiztt'k. és ennek

kiiNetkeztt'ben l!e/cr(''d\ hiiri't M'igor;'i\al sz.intln'ii Üotka .\d;immal.

S/egedy IslMin ezredessid es l jki'fy liadlia^iyg\ al együtt lltiN. e\i

septeiidier lli'i ö-en KsZeilCil (dlógtlik.

Hezerédy Iniri' s tiirsai ellógatásiinak eseményét kutlorr;isunk

kö\elke/ideL; irja le :

..lie':\el circa -lam beiii\eii lloi'\;itli Ut\;in i'- Ki- l'ilk''
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cijji} iliúiiy Lovasokkal a városban, és lejj;li('ls(jl)eu is iiienteiiek

ÍSzeghedy Ignácz és Ujkéry Uraimék ssállására , s azokat o\ eo

caiiite mcghíbg-ták, liogj Lobouezokká akartak leoDÍ. és ugyan

rykí'ry l'raniat csak egy Imegben s gatyában luirczolták és ugy a

Piarczra hozták , lévén eö kglrneknek száUása Pelez csiziiiazia

Györgynél, kéznél lévén azért e kghnek, tehát ngy jíittek a

Bels városban Bezerédy Imre s Bottka Ádám Uraimék szállására.

Bezerédy Uramnak Szeidrics Jánosnéiiál (helyesebben Anibrosyn;ilj

Bottka Uramnak pedig Méit. Gróf Nádasdy Tamás Ur e Ngha

Házánál (jelenleg tábornoki szállás a városház mellett) szállása vala,

Bezerédy Urat ugyan fölbadták öltözni, de Bottka Ádám Uramat,

esak egy Ümögben, Gattyában. lioszta el Kis Palkó szállásirul. itt

scíiiimi irgarmaságh nem vala, hanem mindcnbul. akár magokéi,

akár feleségeké volt prédi'tt bántak annyira, hogy maid-Ümegh
sem maradott feleségeken, a minihoyy más asszonyok irgalmaságtól

viseltetvén, adtának fehér ruhát nekiek. ]tt a katonaság valóban

örült a prédának, szép paripáknak, fegyvernek, kész pénznek,

párduez bröknek és Tollaknak. Elvégezvén azért nagyobb részint

a prédálást (melynek alkalmatosághával, sok itt lakozó szegény

embereknek, nem csak a hol emiitett Tiszt Uraimékkak szállások

volt, Ládájokat fölverték és Partékájokat elvitték, hanem mégh azon

kivül is más házokat fölvertek , ruhájokbul s más egyéb })artéká-

jukból kifosztották) ugy vitték el raJjul Vép felé emiitett ^J'iszt

Urainjékat, melyek alá Bíró Uramnak két szekeret költetett adni,

Bezerédy Urat mindazonáltal Paripán liaatták kimenni, de oda ki

ugyan csak kocsira ültették, niicsoda nagy rémülés és eoufusiok

valának a Városi Emberek között minden Körösztéuy Ember elgon-

dolhattya, mert maid senki mégh éltivei sem volt szabad, mégh az

ntczán is félelmes volt járni, E kghnek után csak hamar az

aszonyokat is elvitték, az minthogy hallatott is, hogy Vasvárot

Arestombau vohuinak, Bottka Ur Annyával edgyütt, kiis akkor

szintén itt vala. Ezen casus pedigh történt illyen okbul, a mint

maga Kis Palkó referálta, hogy e estve ide ))e lévén Bezerédy

Überszter Uramnál , telnit etet a Lobonczsághra meghesküttette

volna, melyet recusálni nem mert. tartván, hogy meghöleti. azon

mcgh nem nyughaíott. éjei a Bosoki Tál)()rra kiszíikött gyalogh és

az kin lev Tiszteknek az hütnek letétejét jelentette, melyen igen

meghütköztenek és ISemminek sem tartván (azonkívül már nagy

Suspicio vala felle) ugy jöttek be emiitett Tiszteknek megfogatá-

sára Horváth István. Kis Palkó, Bakos és Túri Uraimék. Regvei

azért circa 6. elvivén. Délután circa 3. jüvén be Horváth István Ur
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Vice Ilinluagya. iiiiiili';iy sy,á/ Iinal. kijr5 a/, finln-rckct larlatta,

uskiUltcÜo az elvitt líaitoií jiartt'lvájeJY véfilict. akkur a mi találkn/.utt

a/t elvitte. iiie;iili iküii eléjiiedvéij avval, másua)) maga is. llnrvátli

jstváü l ram is bejütt. a/ is uijoiiiiaii esküdtette és Irivestij^íiita.

hol légyen mégli tíibh Partékájuk. de a/oii íiivestigátio nem könisz-

tényi. liaiiem T()i-ök iiiúdra vitetett véghez Kis Palkó és vele levk

;iltal. iiici't az Kml)ereket Török módon iiiegkíitöszték. verték, tag-

lalták ecl. a loldhöz vi-rték . Jábaikal tapodtak, hogy mondgyák

megh , hol légyen Pezerédy l'r és más Kabul elvitt Tiszteknek

kincsek és jiartékájiik. Az nap nem csak maga Horváth Jstváii I r

ött zászlóval vala itt a várossoD, hanem inégli Imre László l'r is

visszatért, itt hált. niinemó nagy költséghire volt a szegény városnak

ki gondolhattya minden körösztény Kniber. mégh Kis (íergidy

l'ram is, inaga népivel ))eakart sz;illani a \ároslja. de a l Isin'isa

mesterit, némely discrntioval meghelzvéu. elnient<dí a város mellett,

ugyan maga Kis (iergely Ur liejütt egy Italra, azután ugy ment el.

Kzen casusok alkahuatosságli;i\al nagyold) veszedelemben vult a

szegény város, njind mikor a Kniczok meghszálván a várost, s

meghvettik és tolpörzsölték.-^j

Bezerédyt elfogatása után fogolytársaival együtt Kgerbe. innét

pedig november havában ers fedezettel Sárospatakra kisérték, hol

a szövetséges rendek az árulók ügyét haladéktalanul . s több

alkalommal tárgyalták, de mindannyiszor Kákóczy közbenjárására.

— ki természettl nyert nemes indulatától, különösen pedig

Pezerétlyhez szitó vonzalmától ösztönöztetve a váillottak megmen-

tésére törekedett — a végleges Ítéletet elhalasztották, niig nem

Jiercsényi és Kszterliázy Antal hadtestük összes tisztikarának kívá-

nalma folytán, a fídmutatoit súlyos bizonyítványokra hivatkozva, az

árulók késedelem nélküli megbüntetését, kivégezteti'sét siu'gették.

Ily tekintélyes befolyások, annyi kétségtelen l»izonyitváiiy

jiyoniiisiinak. a közvélemény hangos nyilatkozatának Itákóczy lu>sz-

szasli vonakodás után végre meghajolt és beleegyezésével a sárt»s-

pataki gylés IJezerédy Imre dandárnok ezredest. ng\ Hotka .\dám

rnagyot halálra Ítélte. Kzen ítélet következtében HON deczeniber

hó lS-;in a megsértett liazaliság boszidó pallosa elmetszette elte

fonalat a liöskdkü ferliuiiak. s lioniiilyba borította érdemtel.jes hadi

tevékenységét, melynek moziialt" rugóját, bár ki'zdetlien a haza-

szeretet lelkesít érzelme, de pály;ija végén bizonynyal csak is az

önzés bnös ösztöne vezette.

') Városi jfgy/.t'l«'iiyv.
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September 7-éii Zárka istvaii. E.szterházy Antal luulíijivére

Kszegre érkezeti s a városi taiuicsot egybehivatván, elterjesztette:

..hogy e Exja (Kszterházy) vahi oly reniénységheii . Iidgy lia a

mostani elvitt raboktul valami ollyas Lobonezságiira teutáhindó

szándékot értett volna, azt a N. Magistratus vagy Vái-os jnegh-

jeleiitené e Exjának, ha másképpen nem is. leghalább titkon,

mely ugyan már eJmiilt, hanem hogy annál inkább e Excellentiája

Ürszághunk él Törvénye szerint azok ellen procedálhasson , ha a

N. Magistratus közül, ki mit tudna azt meghmondgya, ezen alkal-

matossághal azon Ealjok, úgymint Bezerédy Inii-e. Bottka Ádám.

ÍSzegedy Ignácz, Ujkéry Traimék ellen való dolgot igen, igen

exagerálta, hogy az Isten az olyatén htket meghszokta büntettni.

s micsoda nagy Károk és eoufusiok lettének volna ezen a Földön,

ha szándékokat vighben vihettik vohia. Minthogy pedigh az pxime

elmúlt Vgye Ciyülésin, a N. Városnak Dejiutatusi a juramentumuak

letételét a Coní'oedei-alio ei'ánt. mind diti'ieulták. és e is a Mgos

Orálisnak továl) való dispositióigh hattá , azért e ebijen is kivánt

a N. Városnak szolgálni, és a Mgos Orálisnak elhoszta: megh-

értvén e Exja a N. Városnak ratioit, s hogy nem lehet coníbede-

rálni, mert lehetetlen volna a X. A'áros részérl azon juramentumot

meghtartani. hanem elköllenék hadui a Várost, ez pedigh nem lehet,

arra nézve e Exja. nem kivánnya az hütnek letitelit, mindazon-

által kiváunya azt, hogyha mi hireket vagy Secretumokat halana,

vagy értene azokat revelállya.-' Eladása bevégeztével Zárka a

tanácsot íelszóUitotta , hogy minden körülményt mely Bezerédy és

társai árulására vonatkozik, vele közöljék, mihez képest mindenki a

tudomására jutottakról és halottakról az eleibe adott kérdés szerint

a hadügyért értesítette.^)

íSeptember í)-én Paunigartuer cs. f hadibiztos Kereszturról

kelt levélben íigyehueztette a tanácsot, hogy a város biztonságának

tekintetébl, a cs. táboi'üokhoz Kereszturra két tanácsnokot küldjeu.

Ennek eleget teend a tanács, hogy küldöttei a kuruczok miatt biz-

tosabban utazhassanak Kisfaludy Oyörgy Inigadérost Eohonczon

menevéd kiszolgáltatása végett fölkérte, ki a város részére a kivánt

védlevelet kiadván a küldöttek Krugovich .Mihály jegyz. íSzampt

András délutáni (i órakor Kereszturra (N.-Keresztur) elindultak s

niiísivaj) rcíggel 7 óra kíirül a keresztúri várban a császári tábor-

nokoknak tisztelegtek, mindenek eltt pedig bocsánatot kértek,

hogy a város mindekkoráig elmulasztotta küldöttséget küldeni, okul

^) Városi jegyzkönyv.
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liii/,\.iii liiI l!i'/,cii'ilv i'iriiii;iliis;'iii;ik r>('iiii'ii \ cl . ;i Miitlii az ural;;ó

/;i\;ir miatt IcliL-llcii \ala iiiciicM'dct s/ci'i.'ziii. Krn-

<

'iisaiii táljoniok

ckkdii cs. fparaiK'siiok nyájasan iiiiyaii . de koiiKilyaii azt vála-

s/,()lta: ..a tanács nn'-rl nem addtl a/.onnal liiit liczcn-tly (|()!<rlia

(ráüt. mert lia a vái-os azokat clktivcti. int'llyi'k fi'> F<>lsr;j;li<' sznl-

•iálattyái'a tendálnak, n^y a város is nicirli 1o;liIi tartatnyi." Midn
a küld(ittck a városi tanács vt'dcInK'rc l<dcnilitctt('k. lio;2y lelictetlcn

V(dl a liirtcnetckröl azíninal liiil adni Ciisani azt niondá : ^sL-niiiii

sem lehetetlen, hanem az haláh hdiotothín elkenihii. ([iio ad iX'Ii(|iia

lehet nKiddt adinveiiialni. hoiiy az emher véehhe vihesse, példájáid

lehetetlen most mindjárást ezen a kütálon általmenni, de jia lukat

csinálok nijta. által mehetek, a maüistratus is csak adhiheállya a

módot, nem lészen lehetetlen." I-lzntán konndyan intette általuk a

várost. Iioiiv mindi'iit elkíAcssen. a mi a császár hasznára szolgáliiat.

A küldöttek ellnicsnzás.ikor, minth(»,iiy az ott lev cs. hadak

már indulólélhen valának. i^iumiiarlner íhadihiztossal csak n»vid

i(lei<i" beszélhettek, ki niimljárt airól tndakozódotl. ha \ aljon a tanáes

leuközelehhi levelét vette-e? s — miért nem jöttek elldi, va^ry

|iost;it ini(''rt nem küldöttek? ljylatá továldt ..lioj^-y csak kevés

liija \-oll. hoLiy a liii-i'i l'n\ ihmii akasztatott, mivel hirtnem

adott" li.uyehneztette loviihl) a városbelieket. ht>uy oly jiondatlanok

jí'ivendben ne le<iyenek. és ha a liiró m-m érti a dtd,iiot. a N. Tanács

jiirjon el a dologban, kenyeret azonlian ké'szitesseiiek. lia a cs. hadak

közehídni'nek Kszee- leié. meuluja izeuni. ho^y azt a város azonnal

elküldhesse. Kzen alkalommal a város által küldött eyümölesöl

Ciisani tábornok kedvesen luadta.')

•Sejitember \'-]-{\u a Sárváriüil táborozó tábornokok szántára a

város Steinci" Lrincz. Andirosy Samnej által. Iiort. leln'-r kenyeret,

és gyünndcsí'jt küldiUt.-'l

Se|itemlier l4-(''n a császári hilmrnokok nn-iikeresték a laniicsdt.

hoey érttdvezlet véectt két laiiácslieli taimt küldjt'm hozzájuk. K

végett .Marton Kei-encz. (iilliiiiicr .Mátyás kiküldettek, s — visza-

tértekor jelentették, ho^y a cs. had sziinnira a v;ir(»snak kenyeret

kell kiszoln-iillalni. mit a lanéics nn'-e az nap Síipié-re el is sz.illilott.-'l

Se|itemlier 'J.-t'n I-lszlerlnizv Antal a szi'csenyi láln.rból a

Viíros rés-^'l-e mene\i''dle\r|el adott nie|ys/.rrint — tekinlNe l\sze;inek

a Ii.íImuii ideje alaii s/,en\edeii k;iraii. es kidlsi'ni'ii -- nieiiiilioita.

-) \\ n. '
"

='i r. ...
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ho<j,T a ViirosbcJiekot aduiiiáiiyok adúsám. szállások. I'iivarok kiszol-

gáltatásáru. vagy bánni adózásokra senki kéiiyszuritcni no merészelje.')

Septoinber 23-áu esteli (> óra tájban a kuruczok egyik vezetje

(neve nincsen kitéve) Kszegre érkezett, s raegbizó levele elnm-
tatása után a jezsuitáknak kemény fenyegetések közíitt míigparan-

csolta, hogy Bezerédy Imrének állitólag náluk elrejtett kincseit

szolgáltassák kezére. Ez eseményt kutíorrásnuk igy kr)zli: ., körül-

vétetett tehát székházunk a katonaságtól s a rabló cssipat vezetje,

ki legtöb)) bajhindóságot mutatott bántalmazásunk]-a lovái'ól leszállott,

s katonáiból némelyeket magához vévén székházunkba bei'oliant, s

]>ezerédy kincseinek kiadatását sürgette. Midn kinyilatkoztattuk,

hogy az emiitett kincsekrl semmi tudomással sem biruidí annyira

dühbe jött. hogy minden tiszteletet félre tévén Ignácz családját

íiiöké\'el (>gyütt elfogatni, és megkötöztetni pai-ancsolta. -Ez alatt

éppen akkor midn a házfnököt, és rendtársait megkötcizni akarnák

a szentségtörk, lótás, futás, és nagy zaj támadt, s az isteni gond-

vis(>lés jóságos rendeletébl Szarka János régi jó akarónk ott ter-

mett, s házunk biztosága, sérthetetlensége érdenu^ben. a düliöng

végrehajtónál oly liathatósan vetette magát kíizbe. hogy a zsák-

miinyt hajhászónak ki\ánsága. mintegy parancsszóra elenyészett, s

a, liári)iák ezentúl több erszakot rajtunk elkíivetni nem merészeltek

és végezetlenül eltávoztak. Minthogy következ nap nem nyugta-

ianitattunk, tauácsosbnak véltük a dolgot minden lárma nélkül elin-

tézni, mi csodálatos módon meg is történt." Itt megszakadt a je-

zsuiták évkönyvének folytatása, ennél fogva adatok hiányában ho-

mályl)an maradt azon körülmény, hogy miként menekültek meg a

jezsuiták a kuruczok szorougatásitól. Lehet, hogy Eezerédyuek netalán

nálok rizett némely ingóságait kiadták, vagy talán valamely cs. had

megjelenése folytán, további eljárásokban a kuruczok megzavartattak.-)

Október 7-én Paumgarlner fhadi biztos felszóllitotta a tanácsot,

hogy Cusani tábornokhoz — ki Udvardig, vagy Frankóig érkezendik

e napon seregével — értekezlet végett küldöttséget indítson. Ennek

llytán J'ammer J;inos biró. Szam])t András a nevezett táljornokhoz

elmentek, s neki egy ital liori'al, és egynéhány czipóval k(!dveskedtek.

Cusani szemrehányásokkal illette ket a miatt, hogy a város az ellenség

állásái'i'il tet éppen nem tudósitja, de miután a kíddöttek ezew vád elle-

nében a várost lehetleg kimentették, a tábornok meaenü,eszteldött.^)

*) Városi levíUtár levelek gyiijteiuényc.

^) A kszegi jezsuiták évkönyve.

^) Városi jejíyzköiiyv.
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n|<lol(('i- lS-;iii iiiiiiilinny II,iii(lric|i Tiiiii.is kiinic/ liii(lna<rvr»t.

ki S;il\a (|iiai'(liii uvaniínl vahi a \iU'osl»uii a kíizclcMii (''jszakáii ik'--

iiii'ly |)(iilyii'/ó cs. kaldiiák s/állásáról lójává i'hitti'k. ciiiH'k iiicg-

szaltadiliisi'ira Ciisaiii liiliDnioklio/ XajUT-Iiaroiiilia Stciiicr liriiicz.

(•s Aiiiltrosy Saimiel kíiidcttck. A kiildüttok oda t'-rkcztísokor az

cinliictt liadiiaiiv már vissza nyerte szaltadsáíiát. s ('iisaiii a Viíros

tnv.iMij Idztdsáua tckiiitctr'lx'il annak védhívclct is ad(»tt.'j

Okloljcr :í()-;ui Eiinycdj András vasi nc^i' vei \'ice i.spúny a tanács-

nak iiicü' lia<>yta. li()<iy a szoniballielyi vár kí'alainak leroml>oIására

iiiiiidi'ii liiiztiil ogy embert küldjenek. Mihez képest a tanács az

alispányl moükérte. liogy azon okinil fogva mert az cmberrek a

szüretelessel vannak elfoglalva, ezen kötelezettség alól a kszegieket

mentse föl. Azoidviviil az ottani tábornokot (neve nines kitéve) is

ez érdrnilti'n megkeresték, ki az(»nl)an csupán liat vagy hét ácsot

kivánt Szoiidiathelyi'O küldetni, kiket a város le is szállitatott, de

kik másnap minthogy reájuk sziikség nem vala visszatértek.-)

November 9-én Ki-iiii(i\ idi .MiiiTily jegyz. Fügh (iyíirgy kíil-

d(tlts(''gileg Heister táljornagyhoz h'vén küldetve vele Patty táján Ind

i'tllilí'dag a tábornagy seregév(d állott, nem találkoztak, s a Jiiint

éilesidtek az Ikerv;irnál a Rábán általment, s azért Szombathelynek

visszatéitek utkíizben azonban Kerkáptdyi István közölte velíik, hogy

a császári hadseregnek csak egy része ment által Ikervárnál, a többi

Heister vezérlete alatt Rumnak tartott ,. és igy utána nem meliettek.

hanem haza tértek arra a véghre. hogy innéd eleiben depntatusokat

küldettessem^k. mert jobban illik (•l(>il)en küldeni, hogy sem utánna

valaki járjon, egyébránt. az uliiniia való járás veszedelmes lévén. "^)

Novend)er á()-án a sojironi cs. i)arancsnoknak a tanács aján-

(lékké|)pen ürmüs bort küldr>tt. ki ezt szívesen fogadván a várost

jóakarat ji'iról. ('-s szolgVilat kézségérl biztosította. Ezen alkalommal

Nádasdy Tanuisinil a viirosi küldTitt szinte tisztelgett, ki azt javalotta.

hogy a város Heister udvarlásáig kiildöttsi'get indítson.')

Deczeniber lO-én folyamodott a taiu'ics a cs. tábiuMiokhoz

(neve liij'inyzik ). hogy l>otk;iné asszonyt kit m;ir lio>zal)li ideig tart

a város cseléd ji'vel együtt . m;ishová vitetlesse. Minek (oly tán

Holka Adiimnt' a S.irospatakon lefejezett rmesleiiiek <i/veiiye l'o-

liouc/.i'a sziilliisoltatotl.-')

'

I \';iri»si ji';;vziikii|iv\ .

-I r. ...

^•1 r. ...

'I I . o.

••) l . ...
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J70Í). Nolui a Icíul}'! rvhcii I?ákóc/y miiidcii igycke/A'tét

iirra lorditotta, hogy nyomatékos luidvisidrs által lií^uyvorci .számúra

kedvez(")l))j (íredméiiyoket vivluisson ki, mindazonáital még is összes

megí'oszilctt t("'»rckvés(M liaj('>lt'irést szenvedtek: mert kitüiiö fvezérek,

jól Ijegyakorlott hadseregek liiáiiya. pénzzavarok, élelmezési rendet-

lenségek, és diplomatiai fondorlatok meghiusitottak. hogy a nemzeti

ugy diadallal jiilhasseu.

.Mig a dunántúli részekben a fegyverek szereiifséje, majd ezt

majd amazt kegyelve iugadozott, és a felek liadmivellete, némely

csatározásokon kivül városok s várak elfoglalására, zárlatára, kisebb

nagyoltb hadászati mozgalmakra szorítkozott, addig a Duna bal-

partján a hadi állaj)otok nagyon balfordulatu alakot öltöttek; mert

a szakolezai és trenesényi vereségek uténi a gyztes császáriak

országot, életet pusztítva a Ijányavárosokat hatalmukba- ejtvén,

már az éjszakkeleti megyék elfoglalását helyhezték kilátásba.

Miután Heister a császár hségére térknek közbocsánatot hirde-

tett s a népet lefegyverzette, a folytonos zaklatások s pusztítások

által elcsüggedt lakosság, hogy családját s vagyonát a fenyeget

vihartól megmenthesse, részint a király hódolatára visszatért, résxint

pedig a biztosai )li Tisza vidékére költözött. A rendkívüli hideg tél

sanyaruságai, mihez még a dögmirígy pusztításai is szövetkeztek,

az ellenséges felek háborúskodását megakadályoztatták és ket
fegyverszünetre kényszeritették, mely az 17()9-ik év közepéig húzó-

dott ki. A fegyverszünet tartama alatt, ugy késbb is egész a

következ év derekáig Kszeg a háború rombolásaitól meg kímélve

maradott ugyan, de a hadak beszállásolása, élelmezése, zsarolása

annyi terhet rótt az ugy is kimerült városra, hogy életét vég-

pusztulás fenyegette.

April 28-án gróf Eszterházy Antal Szoml.iathiílyen menevédet

adott Kszeg városának, melyben jneghagyta , hogy a fejedelem

vitézei a városi lakósokat semmi nem ürügy alatt háborgatni vagy

megkárosítani kemény büntetés terhe alatt ne merészeljék.^)

•Június 25-én a város Itirája és Losy János Heister fvezér

udvarlására Pattyba küldettek, kik a város részérl fölajánlott sört,

bort és fehér kenyeret Heisternek átadták, s a várost a fvezér

kegjeségébe ajánlották, ki ezen szavakat intézte hozzájuk: ,.igen

jól e s e 1 e k e d t i t e k , hogy ide ,j ö 1 1 e t e k . h a n e m az m i

t

f g k p a r a u e s 1 n j v é g h I ) e v i g y é t e k. " Ezután szóval és

írott rendeletben szigorúan megparancsolta, hogy a kurucz asszonyok

^) Városi Icvt'ltár levflek íiVnitfMiióiiyc
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;i \;i|-osl)(')| cIliiNoliiassaiiak ('s li-rjcik iihiii kiildcs.sciick iin-it fllrii-

kcz cscilicii a v;ii-(ist pr(''(liii'a liocsálja s cliiii.v/tilalja.

Hcistcr czcii |tar;mc.s;'iL l'o^aiiasitaiii a tanács IcIictcfIciiiK'k

lalálviiii Szaiiipt Andrást ás Stciiior Lriiiczt.-t iijaldiaii llfistciln-z

kíildollck. kiiK'l c^v ital iij Imrial ás síirrd N'ctcraiii. iiiiv S('liilliii<i'

táltoríjdkiii'il )M'(li<:- szar\as marhával, /(ddsá^iürl ('-s cziiMtval kcdvcs-

ki'dtí'k. A kiddíitlcdv Juiiiiis ;i!l-('ii kíildctá'siiki'nl számol adván.

ji'lciitctti'k. Iit»,liv Scliilliii^cl órádnál lahilkoztak. ki a kiildi'iii.'-ii\ t

szívesen l'nuadta. de csak k(''l lídicnct tartott nic^i'. a lol»l»i náirv

ökvi'A visszaszol;:;iltatta. Mziitiin Ki)\ácsil(a líeistci'iicz utaztak s a

kunicz asszonyok IomíIiÍiÍ nicumai-adliatiisa iráni nála köny<">röiitt'k.

(le czált nem érhettek, meri lleisiir liatár(»zottan azoknak kiutasi-

tását megparancsolta, egyszersmind kinyihitkoztatta . Intgy a város-

nak, ugy azon knriiczokuak, kik a fegyvert h'teszik semmi hántásuk

nem h'szeii.'i

•lidius ;)-án a vármegye gyiiléséi-e Szampt Anih'ás és Szenté

l''eienczet menesztette a tanács, hol Paumgartner f liadiliiztos

Kszeg várost a lius vs munkások kiszolg;iltati'isától to\iilil)i iiitt-z-

kedésig fölnn'ntotle.-)

Július 5-én Kszeu'el . ÍSzoinhatliehi lleister táhoi-nok meü-

szállotta.'')

Július 7-(''n a vái"osi tanács Szomlialhelyre I*aumgartner f
hadibiztosnak, a \'ice ispánynak és Szily (iyörgynek egy ital liort

kühlött, Paumgartner a neki ajánlottat nem fogadta el. a A'ice

ispány és Szily (iyörgy azonhan a küldeményt szívesen vették.

Másnap I 1 óra tájban délfelé Heíster f hadügyére J40 lovassal s

40 rácz katonával e városba érkezett, ki a tanácsot összehívatván,

egy kajiitány kíséretében a tanácsluizlian megjelent s a taiuícsbelíe-

ket a kuruczok portt'kája inint kihallgatta és meghagyta, hogy

azon piMizíisszeget , nu'lvlyi'l a \i'iros a kuruczoknak adós maradott,

kezéhez lelizesst'-k. '

)

Július !J-én Steiuer l.iincz. .\ndirosy Sámutd küld(ittségíleg

lleisterhez menesztettek a vegeit, hogy az rséget a városlud

vegye ki. de sikert nem ('rtck. no'rt a ívezér azt \:ila>Z(dla:

,.a 1 1 u I a kit ü I n e m k i> I I e n <• k (r I n y i . t'i- 1 1 e k . a z k i l íi 1

pedigh félhetnétek, nrm iV'liek."

*) VárDsi j('L;y/.<'l<í'ii.v\

.

-) f. ...
" "

•') IJiüiT kninikiiJM. .Miijryiir l..il. rmliki-k •.''.. k. -'x.l. híj.. h.- Iiil..tsiiii.

mert ;i csiiszáii li:iii iii'liáiiy ii:i|>|>:il kcsiili vniiiilt In- Ks/c^'n'.

*! \'ari>si ji'"v/.iik<in vv.
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Ugyan o napon Heister f hadügyére a város összes lakoságát.

cselédeket, gyermekeket a tanácsházba ])aran('So]ta és a kni-iiezok

})ortékája iránt vallatásokat teljesített.')

-Inlins 13-án a í hadügyér a városbírónak meghagyta, hogy

a knruezok részére fizetend pénzíisszeget nekíe a várba bektíldje.

mert ellenkez esetben, mindenkire végrehajtáské])pen 10 Dragonyost

fog küldeni. Hasztalan könyörgött a város a hajthatatlan f had-

ügyérnél a lizetés elengedéseért, mentségül hozván föl, hogy azon

a knrnczoknak fölajánlott pénzt a császári had javára fordították,

de az parancsához ragaszkodott, és így a fizetést teljesíteni kény-

szerültek. Minthogy a városnak nem volt rendelkezésére pénze,

Lada (Työrgy 500 frtot ellegezett, a többi 1085 írt pedig a város-

bírónál letétként rizett magányosok pénzébl fizetetett ki, s errl

a nyugtát luízenkircliem Mattern János állította ki Heister nevében.-)

Július 24-én minthogy a kuruczok a mezrül a városnak,

ugy Gazdagh Gyíirgynek lovait elvitték, Ujváry Sámuelt és Sampt

Andrást a kuruezokhoz a lovak visszatérítése végett kiküldték. Kik

ezen ügyben Ráttkí Dániel, Bartha István. Dániel Zsigmond, Sima-

házy Ferencz és Horváth Péter kurucz tisztekkel értekezvén, a

város nyomorúságára és Eszterházy tábornok védlevelére hivatkozva

kérték ket. hogy a várost ne nyugtain uítsák. De ez mind hiába

volt, mert az elvitt lovak váltságául 40 rf selyem posztót, 12 pár

csizmát és 25 írt nyargaló pénzt követeltek. Végre sok kérés

után kinyilatkoztatták, hogy a lovakat ugyan visszaadják, de akkor

a város a továbl>i következményeket magának tnlajdonitsa. Nehogy

tehát a városnak valamely kárt okozanak , a városi küldöttek a

nevezett tisztekkel alkuba ereszkedtek és 30 rf posztóban. 12 pár

csizmában és 12 írtban megegyeztek, mit másnap a város Lots-

mándra köteleztetett állítani. Fölemlítették ezúttal a kuriiez tisztek,

hogy az elmúlt télen a kszegi csizmadiák rósz csizmákat vártak.

s azért a kárpótlás fejében fizetend illetékeket a csizmadiák viseljék.

Az egyeség folytán megállapított tárgyakat néhány nap múlva a

város a kurucz tiszteknek ki is szolgáltatatta.

Ezen éjjel ment Eszterházy cs. tábornok kém szemlére Lots-

mánd és Yís felé. egy kurucz foglyot hozván magával.^)

Július 28-án a cs. rség parancsnoka meghagyta, hogy a

városiak kíizül senki se merészeljen a kuruczokkal érintkezni, s

^) Városi jegyzkönyv.

^) U. 0. Városi levéltár levelek gyjteménye.
•') Városi jegyzkönyv.
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ll;l ezek ílkár <''.j.j''l. ;ikk;ir llil|)|)al ;i knl\;'t|-n.sl»;i l)i'íitl|('||i'k. ;i/i»liii;il

iii''ki(' jclfiilést tu^yciii'k.
'

)

•llllilis i51-(''ll Zolxitliili .liilio.s V;isiiic;iV('i Wn- isjciliy. Ncliciii

<•><. ti'ihoi'jKikiiak k<"»rr(!ii(l('l('l(''l iiiciikiildoltc niclyltcii s/iuuin Ihíii-

tot(''S tcrlic ;il;ilt iiii'0|,;ii-;,iic.solt;il(itl. Iio^y a kúlnn-lókaf. t(i|\ajt»kat

ülil<">7,z(jk. c'l('o;^j;ik va;zv iiic^filjt'k : toviiMtá. In>;iy a kiiriic/.dkkal

rokniiszciiN ('/("» lakosoknak ^ialioiia ki's/lctí't liciiioiidják. iiici-t dtit-

kitlás cscIi-Imíii. a k("»/,s(''i:('kct \('s/,i feleletre, w^y a/dii k;ii'(ik<''rl is.

melyekéi a. |i;iiMíil("tk oko/iiak. Tiidalja e^yiittal. Iki^ít S()|»i-oiimei:ve

125 kaloiiát íoiiadott az ertlnklieii lapiiaii^uii Inhajok iild()Z(''S(''re.

.Midüii \ aMiieuy(''l hasoiiji') e|j;ii-ási-;i rrdszf'dlitja. c^yszersiiiiiid Ileistei-

liaraiicsolalját is ktizli : mely szerint mindazokat, kik zászlók nélkül

kól)or(d\a megfogatnak, mint oi'dei tulvajok líilakasztatiiak.-)

Aiijiiisztiis (j-iiii a tanácsiilésljen liirdelutetl ki a kii-;ilyiiak

k(tzl>ocSiinatot adi'i levele, mely szei-int mindazoknak kegyeJem Idz-

tositalott. kik a kiliii'det(''> iiapjiiti'd >zámitand('i euy liónap alatt a

király hüséiii're vissza! ('rnek.

Kzt követ na|ion N'asmegye gyülésúu szinte a liiinixx'.sánó

levél kiliiitlctvéii. ezzel kapcsolatban a mc^uTC tdliatározta. lioj^y a

kuniezok üldözésére KXi katona ló^iadtassék ÍÖl. a tisztnek l Irt.

\'ice tisztnek l'il'rt. kozle^iMiyiiek ^5 írt jiirjoii ki havi lizetésíil."')

Uktober 7én a Nárosliin'.' és Fü^li (iyöruy a v;iros által Xehom.

Nádasdy é's Praincr táliornokok számára küldött liort. gesztenyét

és kenyeret Szombat Indyen jitadták, s a viirost |iártfoii"ásukba aján-

lották. N'eliem tábornok Icüinkább biztosította a küldöttséget ke-

gyelmérl (''s kijelentette, hogy Kszegre bizonyos gyülekezetet Ibg

összehivni. mely a .So|)ron- és Vasmegyére kivetend jiortiók nie-

nyiségét Ingja meghatározni. Kzen alkalomnnil a kszegiek a leg-

közelelibi szüret biztos niegtai't hatása vé-get szinte IV'dkérték a nevtv.ett

tábornokot, ki megigt-rte: ..hogy megpariinrsollya l'üliik hal-

lattára Olierst w acli meist er iirnak. hogy Commendansna k

niondjii niegli. az mikor a N. \';iros s/ednyi t'ogli. az

.M ilit iát kirendölly e." ')

\'i\0. .binn;ir lo-iiii a Szondiathelyen tartott megyei gyiih'srl

visszatért \áro^i kíddottsi'g jtdentette: miszerint a kiriilynak a valhU

ügyében legnjabban kiltoesátott paranesai léhdvastattak. mel\ek

' ) Vjirosi .irfívzökiiiiw.

-') Városi Ifvi'-ilár Icvi'lt'i^ iíviijti'iiir-iiNt'lM'ii.

•') V.-llK^i icVfIlíir icM'lck HViljtflIlfllVr.



- áio —

s/(MÍiit a kültiiiMrlc liitl'('I('k(V,('l('kiick iiiculiauvatdll. liti^v a \ali;i.--

gy;ikoiiat()i illotölcji' iiiauokal a sopi-oni rs [jozsoiiyi oi'szúu'ji'vü'^'í^^'k

törvény c/jkkeihez alkaliiur/zák. Továljbá Hcisteniek iniraiicsa hir-

detetett ki. melybon a iiiogyónek kölcJeséiiévr teüc oly rcnds/abúly

liozatalát, nielynól íog-va a háború tartama alatt kártvallottak. nicg-

kíirositóik által kielógitésbon i-é,szesnllies.sen('k.')

•lainiár 27-ún császári parancs folytán a vámsbirú a helybeli

evanoelikiis lelkésznek, az eddig gyakorlott isteni szolgálat tartását

megtiltotta. Ezen intézkíídésre' az evangélikusok azon kérelemmel

fordultak a városbiróhoz, hogy legaláljí) addig, iiiig ez ügyben

lulyamodásokkal a esászárhoz járulhatnak, a sérelmes tilalmat füg-

geszsz(! f(')i. de a biró kérelmüknek nem engedett. UKUidváu
-.

..hogy ez nem a tanácson áll. lássák, ha magokat nem aeeoniodályák

és nem siipersedeálnak. ha mi ('i'i Prédikátor Trainu'!. vagy is e
kegyelmek köziU valamelyikét, ne más]iak. hanem magoknak tulaj-

donitsák. mei't az Aulica az Keligio dolgában igen delieata "-)

JMárczius 18-án Heister nyugtát adott ki arról . hogy luczen-

kireheni Mattern János kezére Kszeg város által leíizetett pénz-

(tsszeget a katonaság ellátására és egyéb hadi szükségleteire for-

dította.-')

dulius lá-éu gróf Nádasdy Ferencz tábornok Szombathelyrl

Kszegre érkezett és figyelmeztette a tanácsot, hogy miután a dög-

mirigy kitíirt. orvosról, gyógyszerekrl stb. gondoskodjék, s a

lebetegülendk ápolására szükséges intézkedéseket késedelem nélkül

foganasitani el ne miilaszsza. Ennek folytán a tanács két polgárt

indított So])ronl)a. kik az ottani orvost Slal)adiit a ragályos betegség

elhái-itása. továbbterjedés érdemében eszközlésbe veend mód-

szerek iránti értekezletre és alkalomszer intézkedések czélba

Tételére — meghívták."*)

Július ;'^4-én a város) úró az (isszes községet meghivta a tanácsba

és föls)))) rendelet folytán iniette. hogy semmiféle gyülekezetet ne

tartsanak, tömegesen a piaczon ne áldogáljanak: hireket ne terje-

szenek, inert a ki rajta éretik, a császári tál)ornr)k által keményen

meg fog l)íintettetni.''')

^) Városi joírvzökíinyv.

-) V. o.

•") \';irosi Icvrlt.'ii- levolfk ayiijtciiii'iiyí

*) Vai'osi joíivzökiinyv.

'') U. 0.
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Balogh Ádám támaciása 1710 seplember 27-én.

Jí;'ikóc/,y szerencse csíIImjiíi — moly a ííilkflés liarczait kez-

(letlx'ii (ily sikeit i^iéi (liadaloki-a vczeito — az í'soniéiiyek l»al-

véjizetü kí'ivetkezméiiyei által niiiidiiikálih elljdnilt.

A mint a lejodelem érdekeitl álnoknl elíordult íraiiczia iidvai-

setiélyi'l meovítnta és a császári Iiad •iyözelmei a liáljoiMi szinlielyét

sziikelili térre szorították, a/.unnal a íéjíídelmi liadak liarczi szelleme

is annyira meíj;d('rmedt. Iiofiy a liáliorii folytatására mindoii íisztöne

és lelkesed('se elenyészett. Mintiín lieister es. fvezér Kszterliázy

Antal, és lialnnli Adáni daiidi'ii'ait széti-ohliantotta. ke.2y"'tlen rend-

szaltályai által a diimininli vidék lakósá<i;át (dy ré-mülethe ejt(;tte.

lio«iy az elcsíiücdt . meiilVdendelt és anyajiilag- kimerült néj> az

alkotmányos ü^y iiyözelnií'ben hitét vesztvén, az ellcntállásra tíililie

nem ü(tnd(dt. hanem csiijiáii személy- és vajnyonhiztojiságát tartván

szem eltt, a hazai Ziiszlókhoz töhhé csatlakozni vagT nem mert.

vauy azokat kr'tsi'ubí'esetten cserhe haji'yta, s csah'nli tzhelyéhez fiie-

let!, ilt té'tlen nyu,i:aliinih;:ii a sei.s kedvezlih intézkedéseit Ijeváramh'i.

A diniánlidi \id(''k meühóditi'isa. a fej"ed(dmi sereiteket ért.

csajiások folytán az tirszág'lian ert vett csiiee(.t,.u- lejiane<i|tsá.u".

ekkor mái' ki'tséjicn ki\íil iielyezti'k. Iio^y a vé;^lM>mlás sötét órái

nem s{d<ára l>ek(ivetkiíznek és a dicsséiiücl meuindull nemzeti

mozaahmi válsáuos Itefejezési'heZ kiiZídedik.

Ily hahiszályos kil;ilás(d< ktizeiiette líákíM-zy nios(>!y<:óidt

renién\eitl nieíilszt\a l»;ir. de hjlki erejtdieii wwir in^\\\ törve. a

háliorut diplonialiai miik(idt''sein(d( . Mi:y a kiilhatalmak ki'zlien-

járásának kocsejitet sikeréi^' akarta kilinzni. lloü'y tehát iili

nyerhessen, a császái'i seregeket az oi'szág ftdsö részeihöl más

vidékre sziindí'kozván terelni. had;iszati 1íintet(''slil a dmiántulra

fegyveres liecsajtást iliti-Zelt.

Mintán Kiirolyi S;indn|- a fejed(dem rendeletere a Tiszánál es

Zauy viiniil elegend csohiakokal szerzett s ez(d<et szekereken a

Dnnához vitette, a lídkellek egy dandára. h;iró l'alocsay. Malogh »•<

llorliély ezredesek \czi'i'lele alatt, minden akaihily mdkid a folyam

tiil |iartjiira átszállott s a n(''|iet fegyverre szólította. .\ császiiriak

liltal ekko|- ni;ir niegfé'kezelt . és nagyoldi részhen nie^hiMJiidii

ihiniíntnli víd(''k lelkesedi'-s ('-s hiitorság iii;inyálian a reménytelen

\;illalallól l;imogatiisát megvonta. I'alocsay tehát a hakonyha

liuzi'iilott. s itt i'sa|iatait |iortyi'tz:ísokra. a <*sászári seregek nyng-

talanili'is.ira használta. I'alocsay lelictegedi'-se folytán . a dandár

\eziii\ leli'-l |!,di>!ill Aihim \e||c ;itl. ki l;il h iiii lii'd kiindld\;in. egész
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S(»|)|-()iii;i- hatolt , lidUiK't ;iZ(»iilian \ iss/,a\(»iiiiliii k(''ii_\.sz('rit('t\(''ii .

Nádasdy Feroucz által SaliinioulViiiiil kciiH'iiv csaiiást s/ouvedctt.

IniK't zilált serou'ót Kszeg- alá vczctic s iiiíiiIIioüt a várost fel-

adásra, Itiriii iK'iii tudta, sfjUcinlx.'!' 'il-vn iiicuijiinadla rs sikertídeu

ostrom után elhamvasztotta.')

M ^'vászos következmóiiyíi hadi Iriiy l('loly:is:it kuHorr.isom ekként

ismorteü: ,.Septemljer ST-én jvén idií rculívcl <-ii-ca I 1-aiii az átkozott

('s istciitidcn Üahtíiii Ádám kiinicz hizoiiyos maciihoz hasonh't húzó

\onyi'»kkal. az jMagyai* Hostáil \t''gihc mcgszálloll : az (Hiiiéd izciil

liiró I ramhoz s a Nemes TanácslK)z. lid^uy az iiiiiiciiiü ]\»s/,t('it

i.üért az N. Város az Feldschererórt . azt im'üh adgva . praclci'ca

az szedés végett vele mcghalkndszik . loelyot halván Commeiidans

Falkoiihaimb Uram o Xglia, azt izentc. hogv á Feldsehererért

iiiegli Ígért Posztót meghadattya. mi az Szüretiiek állopotyát illeti,

az eránt megli nem engedi az alkut, ltom izente azt is, hogy ne

lüd()ztesseii. e sejn lövöldöztet és semmi károkat nem tétet, hanem

valami k(''t óráigli íogh mulainy és dolgát végezvén elmegyen.

(Jomnn^mlaiis l'r (m"» Xgha, csak azt moiidá : .. Ich hah mit kein

Sídielm. und mit cinen solclieni Bauerritter. nichts zu thun. Ks

sollc sich keincr Idicklien lassen. (h^n er lilsst Feuer gebn und

soll sich hinaus schereu von der IStadt." Azomban Ballá János

házának a liol a Posta ház volt. az födelét kyvervén . onnéd

Líivíildöztek . az minthogy az Dobosnak kézit megli is találták,

melyet rommendaiis Fr látván, monda: „Schauts, der Hunczftit

hat lassen sagen, er will nicht schiessen lassen und schiessen

dennoeh, sowohl ehender, als hernach, so baldt sich ein Kruzischer

Sídielm sehen lassen. Feuer gegeljen werdtcn." Fzekután délután

cii'ca 3-tiam vala Lárma . hogy a Szijjártók ntcz;ijába a Házokat

fölverték, küldetett arra felé bizonyos számú ^lilitia Lajdeuand

Úrral, aval \'árosi Emljcrek, kereskedk és mester legények is

valának. kik tüzet adván az Sveticsné Pajtája felénél'^) az kuruczokra.

nyei'tek egy Zászlót és l^ovakat, azomban vala nagy kiáltás, hogy

azoknak az km-uczok az L^issusokat elmetszik, az Yendéghfogadó

mellett lév Palisztáknál \alakik puskások voltak, az Ciellérházánál

lév Eördügh Lovához-^j jnentenek. houv onnéd eket secundálhassak.

') Horvátli Mihály. Magyarország története. 4. k. 474. lap. líUtor

krónikája M. történeti emlékek. 27. k. 574. lap.

'^) A rohonezi nteza végén. sz. János kápolna közvetlen szomszédságában.
') Ordögló földben vert czölöp. moly fölött kering rnd vngy forgatliatii

kerék volt alkalmazva. Az emiitett ördögié) a város piaezán állott az éjüvkori
,.U'\i>'V 111" vendégl (dötí. mostani 71K. szám alatti ház. .a (ndlér-féle ház
pedig a mostíini 7 17. szám alatti ház volt.
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ii/, iiiiiitlinnv Iliitek iv ii/, Mailiii I'iair/,(iii li'\n i's ;ill('i l\ iinic/.nkra.

a/ llá/ukat ü viijlo/ialiiv kr/dcth'-k . r|ül)l) ))lmIí«í- iiiiiiiúr a/, rajtákat

iiie<»li;i_viijl(tlták. Iv/cii iiap (''uelt d a/ ('^('s/, váivis. csak liaiiiaf

iia;iy szél láiiia(l\i'iii . a/, licisö \ lii'osliaii c^iy liá/iiál \n\)\> \iu"j.\\

iK'iii lüafadnti . 'r('iii|»l<tiii»)k . ToiMiyok t'-s Iskolák iiiiiid <'lt!'írtfk. az

llostadliaii a/. Sáiicz mellett eüvíiéliiiny <>iiiiyó maradott m(',L''li."')

Kzell killltdellell t;'imad;is . iiiclv a IMkóí-zy-ít'lc moz.üaloiii

liadiiii\i'leit'iiek siralmas V(''^:ej)iso([ját képezte. Kszeg' lakóit az

iiiseg. a nyomor öz<)iiél)e sodoi'ta. Mert azoiikiviil. lioL^y az ITO
díjczí'inher -S-áii Kisfaludy (iyí'truy ostfoma alkalmával, a IVdkelö

hadak reuy\erei ('s a h'iiiiink {oiiilMtlása által a szeji-éiiy k»"tszi,'«iiek

emherélotbeii . \aiiyoiil»aii ujiy is föliiüe ('rzékeny esajiást szeu-

M'dtek. ?; az alkotmányos liáboni tartama alatt minden (ddalról a

lielvisziijyok schei sza<>uatliik. most iijaldiaii a város )iusztitó vésznek

lön sziiilielye. .Milin osztr.ik s nniuyar részrl egyaránt t<'i'iiy<'>-iilt

a halsors nyomora a szerencsétlen városra, és a hadvisel lélek

gyaniisitásai. zsai'olásai. a dítgiiiirigy |msztitásai már is a kétséghe-

e.sés állopotáha sodorták, akkor jelent meg l-Jaiogii Adiiin és ádáz

kezekkel adta a legkesí'rühh végdíiíi'st.

Ilalugh .\dám sikertelen támadása után kuruczai\al a liakonJia

huzódntt s inm't hiiroin hóna|ioii át iizte kalandos portyázásait, de miii-

tiiii a iii'p \;illalatait tiimogatiii nem merte, nehogy a császáriak meg-

logvott csapatiit véglegesen tiiiikre tegyék. Károlyi hadaival (\uyesu-

lend \ör(lsmarin;il a hunáii átkelni igyekezett, itt azonhan az üldöz

hadaktól megveretett, maga jtedig tóii.ságha esvén Hudára kisértelett.

hol 1711. év kezdetén Tálly táhoriiok parancsára lelejeztetett.-l

Milin I7<i4. (''\ els napjailian l'ak<'tczy telkelése tiil a

Dmiiira i'ilszármazott . akkor I»(''it Halogh Ádám \"asmegyélten íhiri'i

Volt. s in a kemenesaljaikl)ó| . ngy Somogy im-gyelteliekhl i-i^y

harczki'pes lo\as ezredet szervezett, líákóczy a katonai Inlajdoiiokat

e hátor jejkn ri''rliiilia)i iii('lt;inyol\iiii. legki'izidehh ezredesi- ne\(>zte

ki. mely kitíinlet liizaloninak hadi ("rdemei által meg is léhdt.-'l

n 1(1 oktoher V-i-rw a \;iio>li:i/.nak elhamvasztása miatt a

tanácsülés .Vmhi'osy Síimnél li;i/;iliaii tartatott, mely alkalonnnal a

Mirosliiró elterjesztene, hogy niiutiiii a \;irosi pt'-nztiir egeszén

kiíiriill . jíivedelem pediL: ni'ni lo|\ik he. hizoiiNos iM-nzösszeüiiek

lieszer/.(''si''rl kell Liondoskodlli . melyen a koZ^ég i'-pületeinek .

' ) \ anisi j('L:\/.n|^(iiiy\.

"l lliirvíitli .Milialy. >hmyiiniis/.iif; türtfin-ti-. 4. k. 4"; 4. l!i|'

•') Tlialy Kainiaii. Vasaniai>i iíjsair. ISliri-iki (•vlolyaiii.
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templuiiinak IjcrCxk'tt'sÚR' szükségelt anyaguk lifvásárolása \(iliia

eszközlendü.^j

November K)-én a tauáesliáznak, irodának és jeg-3zi hivatal

helyiségeinek kiigazitásával
,
„hogy az e s o a z k ü la lakat é s

Boltokat ne mossa;" áesniesterek alkalmaztatása mellett a

városi kamarás bízatott meg.-)

November 18-án minthogy deszka pénzen sem volt szerezhet,

és az eszések által a templomnak. Sauctuarnimnak boltozatja, ngy

az oltár is romlásnak vala kitéve, a tanács iierczeg Eszterházyhoz

folyamodott a végett, hogy a lékai urodalonibúl néhány szekér

deszkát adományozzon.

A dögmirigy díihöngése folytán a tanács elhatározta, köz-

adakozás utján a szent háromság tiszteletére egy szobornak a

piaezon leend emeltetését.^)

November 20-án berezeg Eszterházy lékai tiszttartója intette

a városbelieket, hogy a berezeg birtokára faizás s marha legeltetés

végett ne menjenek, mert ket agyon löveti, kijelentette egyszers-

mind, hogy azon esetben, ha a berezeg emberei jönnének hasson

czélból á város határába, ezeket a kszegiek szinte agyon

lövessék.^)

Deczember 19-én a soproni gyógyszerész a város által meg-

rendelt orvoságokat átküldötte s a nu'ir elbb átküldötteknek árát

105 írt 14 ki-lja számitotta föl. Az orvosi szereket illetleg a

tanács azt határozta, hogy azokat az orvos vagy sebész kezeire

adni nem szükséges, hanem a Burgerstuben mellett lév boltban

kell elhelyezni és a mennyit azokból az orvos elhasznál, rendesen

íídjegyezni, hogy min czélra fordította, hogy azután a tanács az

orvoságok árát az illetktl beszedhesse.'')

1711 feljruár 11 -én Pelez György panaszképpen eladta:

miszerint lllosvay János tet házaságtörönek rágalmazta. A tanács

ez ügyben tárgyalást tzött ki, s miután a panaszló tanukat állítani

nem tudott, a vádolt kijelentette, hogy Pelcz György s Far János

azon alkalommal — midn legközelebb a kuruczok a várost föl-

})örzsölték — tet arra akarták csábítani, hogy mintegy száz polgár-

társaival a Generálisokhoz menjen, hogy azoknál a tanácsot, mint

a város fölgyujtásának és összes szerencsétlenségének okozóit

^) Városi jegyzkönyv.

2) U. 0.

3) U. 0.

*) Ü. 0.

5j U. 0.



- 215 -

l»aiias/,(i|j;i l»c. M/ni ii\ il.iik()/.;iii;i Ljnia (i\<i|-;fy városi ii<j:yé.sz

óvást lett, reiitiiihiiii jonát lo\ál)l)i ki-icsL-lrc. I'olc/ (ivíir^rv szinte

tillako/iitt lllosvay Jiaiiiis vádja cllciK-hcii. állítván : niis/crint a/,(in

iiklti'ij kiviiiit a (iiMKiiiiisokÍKr/ jániliii . Iiii;ív a bürtönljcii l('tartúz-

latdlt iK'lniiiy |M)|nái-tái-saiiiak kiszaljadil.-'isárrt köiiyíiríi^íjíiii.')

-Márczius IO-(''ii az ('jszaki kapti iiicllctt h'-vö Kckliom liaz

iiK'uvásáioitatutt (''s kórliázzá alakitatutt át (szcjiviiyck iiitózetc* a

szi;i('t clt'náiosljan ).-)

.\|tril I<S-áii a diiLniiiiiiiy uralkodása alatt idlialiildzott lakú.snk

(•llakaiit;isáia tíililicii liclvlicii csaiiúsok küzül válalkozlak és ezi'-rl

.miiiynyíd. lucgvetrsscl illettettek, minek lolytán panaszt emeltek a

lanácsn;il. melyre azon választ nyerti'-k :' .,li ogy valamint ('<iyéli

v ;i r o s i lak ú sok li (i <• s íi I c t c s e ni 1 1 e r e k n e k tartatnak. »"•

velük is mindenki ii.iiy liíinjon. ha pcdiii- mé<:'is valaki

ket s zc m re li ii ny ássa I illetné, az \i l'orint b ü n t c t
('• > t

l'oii' J'i z e t n i.''')

A
szathmári béke utáni korszakban az 1848-iki

szabadságharcz bevégeztéig.

.\z 1711 nii'ijiis l-j('n li'-tre jött szatlunári békekötés végre

liali'irt szabóit a kilcncz é\i,ü' dnló l>elliáliorunak, s egyúttal véget

\('tetf azon alkolmiinyos vilhnigásoknak . mdyek egy századon át

az ország erejét enn''sztették.

Midn a tulnyonn') es;isz;iri soregid^ kedvez hadmveletei

liltal. a léjedidini hadak mindiMi oldalról oly szorongatott állapotlta

jutotliik. hogy i-satiü reniiMivtcIcnni' váltak, akkor a szerencsétlenség

sídya alalt clcsíiggrdl nenrzet . a békercmény horg(»nyába kajiasz-

koil\a simidi a gyztes hatalomhoz, mely a mnlt idk tanúságain

okuha. iiiosi hailandónak mutatkozott arra: houy a király és

iH'mzet kozt tönkre siilyedt bizalmat helyn-állitsa. a kor(»na t-s

ország kidestuu'is érdekeihez alkahnazott |nditik:ival a lenlórgó

\iszályokat kicgyenlilse ('s az orsz;ig alkotm;inyos szabadság:it

biztosítsa.

Andiiii' a iHdvCNZiMziJvony az alkotmány követelményeinek, a

haza magasabb ('rdcki'ini'k kielégitleg meg ueni lélelt. mindazon-

i'iltal m('gi> a korühneiiyek .siu'gelij szükségénél, a közjó tekintetbe

') Városi ji'};\/.r'l%(iliv\,

••l f. ...

"I \ . 0.
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\(''tcl(iii''i l(i,i;\;i ;i kc(l(''l\ck l('cs<'iii(lesit('StM'(' inciiiiyngtaiú hatiíst

gyukorolt. S csukugyaii a bóko betetzésével az állam viszonviu

oly irányokat tztek ki. oly ösvényekre utaltak, melyek az ország

anyagi jólétének, szellemi és társadalmi mveldésének emelésére

biztató kilátásokat Ígértek. Sajnos azonjjau. iiogy ezek esak rész-

ben valósultak, mert a nemzet és királyai között ezentúl gyakran

íolnuH-iilt alkotmányos összeütközések állami fejldésének menetét

t(")bl)ször megakasztották.

A szatlimári béke szomorú állaiMitbau találta Kszeget, melyre

a polgári luiborn tragikai hatalommal hullatá rémes csapásait.

jMert a kr)zelebb elhamvasztott város nem csupán a belháború

minden l)orzadályait , a pártok gyülölségének iddökl következmé-

nyeit érezte át, hanem hogy a sanyaruság. a pusztítás s borzalom

vegyitéke teljes legyen, nehéz Ínségéhez még a d()gn]irigy- kegyet-

lenkedése is szövetkezett. A városnak ekkor még nagy részben

pusztultan álló házai a háború vészeire, meggyérült népesége a

ragály r)ldöklésére. a f(")ldmivel('^s elhagyott állapota munkás kezek s

házi állatok hiányára intettek, ily szomorú helyzetlien sebeinek

gyógyulása csak lassan haladt elre, s a viszonyok mostohasága

miatt csak évtizedek múlva . s csak akkor bontakozhatott ki a

háború kárhozataiból. midn lea[)a(lt népesége ujabli jövevényekkel

nagyo))bodott , kik az ipar s kereskedelem elmozditásával a város

anyagi gyarapodását segítették el. A város lakóságának szaporí-

tására ftényezül tekinthetk a kormány résziérl az orsziignak

lienépesitését czélzó í'elsz(')llit;isai . ugy a vallásszaliadságot biztosító

külrmíéle intézkedései, melyek NíMuethon rajna-melléki tartomá-

nyaiból számos idegeneket vonzottak az országba s a dunántúli

megyékbe, Kszeg ujabb ben(''j»esit(''s(''í. ugy szinte a s/omszéil

Svabfalu alapitását eszkíizölték.

Habár a szathmári békét követ korszakban az ipai' és kei'es-

kedelem feltételeiben gazdagodott és idvel inségeljl kiemelkedett,

lájdalom uK'g isi újjá születésében nemzeti életét annál aggasztóbb

veszteségek kiséilék. Mert a nénu-t-ajku lakosoknak letelepülése,

az Osztrák honnal megnyill üzleti és kereskedelmi k()zlekedése

.

évrl-évre ersebb tánniszai lnek a német-ehMii teriedi''S('iii'k. mely

rövid id múlva a város falai kövÁ minden elleiitiilliis nidknl a.

társadalmi, ugy családi élet teri-rl a hazai nyehet. szokásokat és

erkíilcsöket leszorította.

De forduljunk e konnn' képtl és térjünk a város további

történelniéliez. mely ezentúl községi és társadalmi életének fel-,

aláhullámzásail vezeti élnkbe mindaddiü'. migneuT a szabadság
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>/,t'llr|iif lljl-ii ri)|liililii(ll sirj'iiltól ('.s ;i ||i-|||/,i'| li;irc/,ili a/. o\>/Á'/

h'rril isiiirt v(''rr('l ;i/tatVik.

1711 s('|)(('iiil)('r -i'ii Si^ray .ló/scl a kösy,(';iicl<ct inciiiiiti'lli'.

liojiV a hitlici-aims |ia|)(ikat. tainxhikat a \;inisliaii tiinii t's parl-

l'u^'olui iif iiH'rrszíílit'k. liaiii'iii azukat a tr'i'\(''iiy i'illal iiH'^lialárnznlt

helyekre ulasitsiik rs li('ly('/Z(''k.' i

Seittciiilicr 2d-vu iiiiutáii a városi tanács a szent lián»nisá;j:

szohrának csijiáltatását már cjüld) elliatámzta. ennek véüreliajtására

(ilick líOiMiát kiküldetett oly iitasitással . liouy a szdljor alapjiilinz

szükségelt kitveket nsszclioiilassa s annak í'elállitását minél elM)

eszközölje. K végett a szekerek a kiváiit anyaguk elliozatala vé'i;ctt

Ixákosra el is inditattak.-)

171'i márcziiis ]'2-vn Lada (iyt'irgy. Fügli (iyíirgy a )Mizsonyi

országgylésre kvetekiíl menesztettek t-s cniit'l fogva a tanács a

városi kamai'ásiiak meghagyta, liogy a kí^vetek konyhájáig szükséges

eszk("iz<iket lieszerezze. ngy szinte számukra szakácsn(''t fogadjon.")

Augusztus t-{\\i ii(''mcly s\ál)ok njaliiiaii jelentkeztek s kinyi-

latkoztatták, liogy a kijtdölt téren örömöt ('|utenek t-s leteh'iiednek.

minek folytán másna|) Lada (iyörgy. .Miklt'tsy Miklós és a városi

kamai'iis n(''li;iiiy |iolgárokkal az t''|iitkez(''si Indy kij(d<il(''sére kikül-

detlek. .Mindazonáltal bizonyos oknál fogva a l>in'i megjelenéséig,

de azi'-rt is. mert nt'inidy pidgárokiiak kötzliees liirtokai inint tisz-

ti'ilia k(dletett jíiiini. a liely kijelölését továhbra halasztották.')

Augusztus l()-án lialla .Iáuos és Meesery István a szöllö-

liegyeklieii s az uuy ne\('/,ett ..íj hegyen" kópékkal vadásztak, es

minthogy az íi!i!ie|iet tekintetlie nem vettí'k. mindegyike két lorint

liüntetí'shen marasztalót t i'\.-')

Augusztus l()-án lialároztatotl el. hogy a tanácsház homlok-

zalára olajlestékkel czimerek festessenek s megaranyoztassanak.''

)

171:! niíirczius '*-;ill a letejeiuileiulö s\;iiiok levélileg tudósí-

tották a tanácsot, miszerint azon esetben, ha a v/iros a \e|ok köteti

szerzdést érvényben kívánja tartani, hajlamlék idjtuini. .Minek

folytán a tanács ket értesiiette. hogy a kezi-ik kí'Zt lé\ö szcrzöth-s

s liízlosítás ni(dle(l tdjidietliek és let(de|>edhetnek. '
I

') Városi icvi'it.o- Itvt'li'k i:\iljt cmnivcluii.

-) Városi i('fíy/.l<öiiyv.

=>) l'. o.

*) l". ...

'•» l'. o.

"I 1". <..

') \ . o.
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Ah'ijus Íl-(''U a letflepiilö svábok iiic^érkeztek . Iioíít a l•t^szíik^t

ki.sz()l^;ll;lll(l('l rpíiiot iával vesztegetés ue történjék, a vágatásra

rendelt cnl kiiiiutatásái'u Sehrainer Dániel, l-astaties Pál és Fábry
István küklettek ki.^)

^íájiis 9-éu liatároztatott el. hogy niindazok kik a városi

polgárok sorába fölvétetnek, tzveszélyek alkalmával liasználantló

börvedret köteleztetnek csináltatni.-)

Október 27-én a piaczou fölállitott szent háromság szoborért

a kfaragónak bére nem lévén kiíizetve. mintán a városi pénztár

költség hiányában volt. kegyes adományok gyjtése végett Solderer

Bertalan és özájler János kíildettek ki.^)

November 8-án a hadi népnek élelmezése tárgyában királyi

rendelet folytán novemlier 12-re N.-Szombatba gylés hirdetetett s

Kszegnek megliagyatott, hogy ott magát követe által képviselje:

ehhez képest a város Ifsits Györgyöt követül küldötte oly utasítással

miszerint a kitzött helyen és idben," ha másképpen nem, tehát

lóháton megjelenjen.-^)

Deczembcr 11-én Lada György városi ügyész felperessége és

(rotthard Fereucz alperesi ügyész védelme mellett vétetett föl

Rosina asszony fenyit pere . moly következ szidalmazásért indi-

tatott meg : „ 1 e h s c h a n f u n s e r e L i e b e F r a n u n d

a n f d i e a t h o 1 i s c h e K i r c he: i e h w i 1 1 L u t h e r i s c h

w érden". Az alperes ezen nyilatkozatáért fejvételre Ítéltetett s

az Ítélet harmadnap múlva a pelengérnél végrehajtatott.^)

Deczember 11-én vétetett föl Balezer Anna boszorkánysági

liere, melyben vádoltatott, hogy Hajdú Erzsébetet azzal fenyegette,

miszerint véghezviszi, hogy férjével nem sokáig élhet: ezen czélból

a nevezettnek ágyából egy szeget kihúzott, melylyel Hajdú Erzsébet

férjének betegségét okozta. Ezen kivttl eo-y más boszorkány társával

befödött arezczal Hajdú Erzsébet szállására bement s ennek nyakát

félretekerte. i\Iinthogy a vádolt nnél különbféle porok s kencsök

találtattak, bnösnek Ítéltetett.'^) Az Ítélet végrehajtásáról a jegyz-

könyv nem tesz említést.

Deczember 19-én Góláez szolgálója azon okból, mivel gazdá-

jának körte fájára bizonyos ruhában földet kötött (lévén az

V)



i 1 1 V (• t !• II II a '^ y s II ]» L' r .s l i i i (j ) a \áru.s liatiiráljúl a ln'ilw-r

által kikisiTlctctt a/,011 fi'iiyt'getés.sül . liog'V visszutí'ifs <í>l'I<''Ii('Ii

mcjivcs/ztotik.' i

1714. Rákóc/y liaiiaiiiak 170-I»l'Ii tíirléiil hctöivso miatt a

jezsuiták (Jolle<iiiniiáliaii 17()!>-ik óviji' a taiiitá.s iK.'s/üntotftl. K/fii

évtl (fi^ész 1714-iti a liadjáratok zavargásai t'-s a tanodák clliaiii-

vasztása miatt csak a ui'iiy alsó osztálylnm taiiilottak a jezsuiták

.

I7l4-I)('ii azoiiliaii az \'. rs \'I. osztályt is mogiiyitották.-)

171"). A város állal kiküldött liizottmáuy Svábíalultaii l»iió .s

esküdt VíUiisztást eszközölt, liiró Moár Hamis (iyörgy lett.-'i

1715. dróí' Xádasdy l'ál ala[iitványt tett öt tornyos (zenész)

s/ámára oly léltétcdlel . liogy azok tilátásálioz a váios szállással.

Itorral és tüzel fával járuljon.*)

.luliiis 4-éii a kórház építkezése séjzctt a kmivesekkel végliez

viend alku egyezségre K)-ugovits 3Iiliály jogyz s Szampt András

hizattak meg.'"')

17 hi ]i<)\('iiilter 2-;lii gróC Wiiidiscligrátz megkereste a várost

miszerint Mitskén ( Strel^ersdorl) éniteiul siirl'z házához, a

városi erdbl hizoiiyos mennyiség épületfát kell árért nékie

szolgáltasson ki.^)

Deezemher 4-éii határozta (d a tanáes. hogy mindenki, ki

ezután dohányzik. ak;ir czigáiiy. akár zsidi') volna. Ininapoiiki-nt

50 dénár portiot lizete!id.''l

1717. A temet kfala adakozás utján íölépitetett.'"!

I71S július •iS-áii a hegymesterek e naiton (..mi li a 1 1 a I 1 ,1 ii"

mint a jegyzkönyv megjegyzi) szép érett szllt adtak he. .V

szüret septemher "^d-áü llieilt véghez.'-')

1718. A ..felicr ló" vendégln kiviil a ..Strucz"-li(tz czimzctt

\eiid('g| létezett, és e ki't helyiség vendéglseinek a laiiiles iiieg-

tiltolla. hogy a vciidí'gidiet egyik a másikhoz esalogiissa.'"i

17l!l jiiliiis .')-án gn'if NVidasdv Taiiii'is li;iz;it (jelenleg a

') Várusi jcgyzökiiiiyv.

-) Küs/A'gi jc'/.siiiták ('vköiiyvi'.

^) Vánisi j('i:v/,r>l<('niyv.

')
l . ...

'•) V. ...

«) L". 0.

') r. 0.

•*) r. o.

») u. 0.

»") V. 0.
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tíiiiiií/sliiiz (Irli s/>(iiiis/('(l.sii!j;(,liaii l('tc/,("i lii hurimki lak i a kíizség

1 800 íVton_ iii(!,av;ls<t roita .

'

)

112Í) angusztiis Il-(''ii iiaiiV csapás látoüatta iiic!^- a \;i|-(jst.

ni(3i't házainak nagy része a lángok zsákmánya lön. A leégett

titiiáesljázbaii augusztus 13-áii tai'tott tanáesülés jiígyzökünyve e

szerenesétlen eseményt következleg adja clö

:

..Vasárnap, az az augusztus Jl-éu estvc (S óra tájban a

íSzigetlien Koltay Jánosnak a lunlökutboz inenö utczácska nn-llelt

\aló liiizán;il ((jini látó iuiioi'at) nniglia és Feleségbe absentiáj'álian

Tíiz tánnidviin. nieJy is ob vebennMitiam ventis. in moncnto (piasi.

az egész bels várost, nem külömben az egész .Magyar Hustaíbtt.

a kovácsok utezájának egy részén kivül. ippen a gyöi)big \)ov-

baniuvá tette. Ks mert ob vebementiam venti (igen nagy szárazság

is lévén) oltásra accuralnyi nem lehetett, azért sok számú szarvas

és apró marba, nem kü]önl)en Tizenkét személy partim elégbtek,

jiartim ellnlladtak (és ugyan a 8zigetb(Mj Ki. a bels városban 88).

A P. Jezsuiták Collegiuraa. Temploma, a X. \'áros Tanáesbáza.

holott már az Archivuni is égett és ha Xotar. l'r. illet, veszedel-

inért inter ignis llammas Biró li-tól az Areliivum kulcsát, egy

hites haydu állal idbozatván és iKunenvén . már alkalmas régi

öszekötött Írások, lképpen missilis Levelek és Invenlatiok legjobb

lángl)an lévén. n>j:\ hogy az Pi-ivilegiumok Oonservatoriunija is

csak közel lévén, ha csak egy fertály ('>riii;Lih Vizet succurahán. el

nem oltotta volna, az egész Andiivum kiégett volna. A Kosiadban

pedig Í02 Ház öszveségesen 8záz Ködven ház. idest 150 Ház. a

Piarczon lev Kalmár ])oltok egészhui. és minden szi s tavaszi

vetemények és takarmányok füstbe enyésztek ei. Ezen kegyetlen

Tznél solja veszedelmessebet ezen szegin A'áros ily foi'tuitus

('asusból nem e.xperialt. Es engedgye a Nagy Irgalmu Isten,

hogy ezután soha alVéle ostoi't ne érezzen."

A tanodák (dliainvasziása miatt a lanitás két évre lie lön

szünletve. s a jezsuitákat ért mdiéz csajtás eiiyhitésére a jezsuiták

remlfnöke JOOO fii. \'asmegye rendéi 500 Irt. nem kíih'uiben

három ('V múlva isnu't OO frt adakozással járultak. A gymnásiuni

ITáO-ik i''\ben épült föl (S!lO frt költséggel. inelyii(d< íTidozéséhez

Sopron- s Zalaniegye, továbbá gróf Xádasdy Tamás, gróf Széchenyi

György, liáró Sigray és Kszeg város adoini'iuyoztak.-)

Október li-én Koltay József liáza. miután már két izben

^) Városi jegyzkönyv.
'•^) Kszegi jezsuiták évkönyve.
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kiüVíilailolt . de I-n \('.|, kint is a szk iitc/áhaii Ií-vö licjljZííti-iKíl

l()vál)li is V('s/(;|yl itkd/liatiia. a k(i/jó t('kiiit('lt''lt(")l. \\<iy a s/ercii-

('.S(íti<'iis('^- iiilii ciiili-kc/cti'ül. ala|i(isliil s/í'Hoiiilioltaliii liat;iroztatntt

s (;;iy,s/,('i'siiiiii(l iiic^l illáiul I a liclváriis (''jiiilclciiK'k /sii|»|)al IVxleti'se.')

17'^'^ iiiiijiis l-jt'ii a \i';i()sljaii sz(''llí'i;j(ís/l('tt "iiinyiratdk ('•rdc-

iiii'Ihii a i;iii;ics küvcíkiy/JWi"^ lialározoll :

,..\ iiiiiiciníi rriKJcllcii Ivlciii s \'il;i^lii TiiiMMiv ;illal tilalmas

|ias((iiilliis(ik i('|M'i'ii'illallak . |)iiiii(i a Nemes \'áros kajiiijáii. azután

|M'(liuli l'aiiiiiier János i'-s l.ada (ÍMÍr^y iJiri'i I r e keLiyelme

li.izan;'ii. azok lH)|mi|i \e|iil lihelli inlames i-ediimlaiile inlamia in

aulimres a IIoImt által a j)(d(!n.uérn('l pocne men\(.sz("»zlc'tv(''ii. a

liidn'-r ;iltal inildice eléaclo.ssék . cum aiM.'nsionc Taltulac ine;j;litii-

ilalMin |iediiili azon Auclofuk liizdnvdsak hdietnek lieniio . Iioíít- a

tri|-\én_ves l)í'nilet(''>t el nem keríiiik.''

S csakuuvaii a uiiny iratok re;i\ü,eli (S órakoi". szjunos n(''|i

jejenlelídten ineii vesZdZiel t (dv ('s cdé^clcltídc. A tanács t'cnielilii

vt''i>7A''.sc (lediu- tíildiira kiliiügcs'ztctetl és c^y j('vá<>(»tt TcstoU kéz a

liojn'r liltal a iiejenui'iic szfücztctctl. a uunyirat szerzi di-rd<rc

liecsiidenekmdv ki;iltaltak ki.

i'lzeii ^iunyjral. m(dy ii|nil lii'i ::!4-t''n a város Inizán \idl fol-

raüiiszha. \<x\' liungZdU :

i-mo ("oiitiirltalianUir ( 'onstanUno|)(ditani.

l!-dd (,)nas aíules íSacra pictas cxstnixit A voruni.

Has snccessorcs invadiinl iiuu'o Lu|KUMnn

l)(d'un('tis patrilnis síiccessit [irava Jiiveiilns

rnjus ronsilid. (juae \alnere ruiint.

KéCtore.M

i;(dp\I.LI('ae le posVerVnl t\l. \u\A eXt.d.M

Kstd In IMJs sl('\l VnVs. el aLter

eX Ipsls

R('i>('s l)J\' prosjH're sl ratJoiic A'taris

Kt non per \i('uthi (iuy) Mentis.-)

Il'io. Koszeiicn 'i:!'-! iiolüiiri Iniz. I7S kisiddi li;iz és 41

(dpnsztull. \aiiy (dliaiiyotl li;iz lalállalolt.-')

17'i4 ápril 4-en a |>oszló kalló lélállilásiira eni:ed.d\ adaldit.

és ludv liizelel! ki.')

'

)

Városi jejiv/ököiiyv.

-1
\ . n.

^1 V;iri)si Icvrlliir lc\i-lck i;yiiit('iiii''n

*) V.n-ixi j('i;v/>'iKiiiiv\.
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April 2^)-{-\\ liatilroztatott ol . liouy a városi kapitány jclvrnyo

iiiclh''. mely czidi'iu- a liiizoü'áiiy Vdll — kard is csiuáltassi-k.')

A|)i'il ;i!)-('n a koi-ülcti táhia ümicjiélycs Ijciktatása. s mc^-

nyitása eszkíizléshc vrtctott.-)

Sopteiiiljer lO-óu a tömet felé viv ria^y kapun iniiót való

ó temotnél a strázsa házhoz kimetszett íVihltérei] kivíil, mva' három

luizhoz ki\'áiit íTildtr'r hasilatutt ki. mídynck ára hanuiiicz íbrinthau

álhipitatváii meii, . eladásával a városi kamarás bízatott meg."')

Kz idétt a külváros minden kijáratámil kapuk valának, a szóba lév

kapu a i'olionczi uteza végén, a sz. .láuos szoltráuak át ellenében

lé\ régi sírkert sarkán állott.

1725 február 23-án Waiginanu Gáspár szabó legény önkényles

vííllomása folytán akasztófára Ítéltetett (vétsége ninesen megeniHtve)

és kivégeztetett/)

Ezen alkalommal a helybeli molnároknak, és ezéhbcli nn's-

terembereknek kíiteleségül tétetett, hogy a bitóíá helyreállitásánál,

az uj lajtorját a ezéhbeli mesteremberek táraasszák föl. JMiután

azonban ezek Sopron városától hiteles pecsét alatt bizonyítványt

hoztak a felül, hogy a ezéhek a bitófát kezökkel nem szokták

érinteni, s ezt csak azon esetben teszik, ha egészen nj liitóía álli-

tatik föl. s ekkor is nem csupán a molnárok, hanem mindegyik

czéh niegbizottja három ütést, tesz a törvény fára. nndlyet azután az

ácsok, molnárok s bognárok kifaragnak, vagy a kmive.sek fölrakják,

és a gerenda fákat is f(')l vonják, a lajtorja föltámasztása azonban

mindenkor a szabadmester dolga volt A bizonyítvány elmutatása

folytán a tanács (dhatározta. hogy jelen kivégeztetés alkalmával a

íTtnt emiitett mesteremberek a létra föltámasztása alól föhnentes-

senek, s ezen dologgal a szabadniester Ijizassék meg.")

Augustus 14 én a plébánia, vagy magyar templom tornyára

('íiy nn'garanyozott rézgomi) és spanyol kereszt alkalmaztatott. A
gomb ürege két és fél pozsonyi mért foglaló nagysággal birt. A
felállításkor egy ácslegény k(»zvetlen a kereszt alatt a szent három-

ság tiszteletére, s a véghez ment munka endékezetére })ísztolylyal

t(")bb l()véseket tett . azután })edig némely versek mellett a király

és királyné, a városi tanács, és az egész város egézségéi'e. egy

„kotsogós" üvegi)ort kiürítvén az ílveget jiisztoly líhések közt

') Várnsi je.üyzökönyv.

-) Lásil munka [. ívszót 14o

•') Városi jo£;\ zkíiiiyv.

") r. 0,

'

=^) U. 0.
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Icddht.l. ..Istennek .s/ent ne\e (liesi'l-tcss/'k-. Illillden S/.erejicsiítlíMlsé^

nélkül ;i |ir;ieniitliilt (tpii.^^ st;iliiiill;iti»tt. n^_v ('n^('il;iV(' Islcn. ln^'fíy

nn'U' ;i ki liiilni \;iíiv»ni is. siio niuilu conseiiuálliassM vt'g'czcti't, T's

:i/on Teni|iliini |tiili"oniis!i Dicsséfi'cs SSzenl linie lleic/.í'o- ('SímIczhsp

i'illiil e«>és/, il(''|ei n;i|iiüli liin ;ill\iin. ii lii\ Liilkök ii/un 'l'orony alatt

az ijiaz líi'iniai ('alJKtlica Iliinek liöv ( i\ íini(>l<-s(>zés(''\('| lelliessenek

(ti"(>k<»s lídMd.í: iiviig'alinal niei:nyerhess(''k, u<i'y adózva Isten. .Vnn-n.'"

iiKHidja a j('ti'yz(")köny\.

Auiiiistiis .'2S-;iii a |di''li;ini:i leni|iliinniak iurnya li,iuy"i.i:',i:al

fedetni liatái'dZtatntt. ')

17á7. á|ii'ii 7-(''n ^J-dik K'i'irdly kii:ily ineucnLicdte. ho^y lM"i>zen

város lisztiij'iíiisiil kii-;'ilyi hiztos nt'dkíil tarthassa nieu."-)

Deczenilier lO-én \'asviirine,uyo liizduyitváuyt adott ki. niely-

szeriid Kszeo- vi'iros óvást tett. a niíincs-csúiak . Iuk;ie.-^ll^lziak .

(loroszlóiak. czákiak és velemiek által a város hatiirjiliaii sziimh'kolt

Iciieltotés és faizás (dien.-')

I7:i!) niárezins lS-;in a \ad;iszat ^yakoi'lata ('i'denK'lien liat;i-

i'oztatott: ,. niintlnt^y nyiUiin cuiistál. Ii(»uy minden doniiiiiuniokltaii

a vadászat id'oniiscue tilalnias. f(")k('|)|ten tavaszai proter dcstructiíincm

íooti lieatioiiis. azért liouy a vadak in loetii consfM'váltassanak. és

aziitiin lídn'ssen Taniicsheji l'rainK'knak. wixy tíildi (''rdeines conci-

visidin(d< is. kik nem liicii. hanem distraetioiiis üratia. sine dis|)Oiidi(>

licconomiae. et jiidlesioiiis snae magoknak, valamtdy nmlatsáiiot

esimilhassanak stalutiini est : lloü'y a dato jii'eseiilinm ns(|iie nitiniam

inunineidis niensis may. se ('oncivisii(d< suh poena statiiti. anyival

inkiiltli a ki nem (•onci\is. in oniiie teni|ms suh amissione sídopi.

ne jeuyen sy.ahad vad;'iszni. se lA'sheii mennyi se tdiekkid. \ai:y

\'is|ával kijiirni. \\'j:y íóulyot. és Kzet h'inyi. de a I'^arka^. líi'ika.

ha \alakiiiek szenieilien akad. a/.t niiiideid<or szahad auyon lönny.

ezen Statiilum I'. K'eetor Iramnak i> lo^li insinnáltatny. Iioey a

|)i';ik(d\nak i.^ eonst;lllyoii." '

)

.Inlins ()-iiii Kszén- tani'iesa lierczeu' Kszterlnizy család lelj-

hatalmn korniáiiyzt'i.ji'it <iyöí Krddy (iyín-üyíit meukoreste az iriinl.

hou'V a kszei!Í \;irkerlhen az uradalmi tiszteknek a honnérést.

nemkül("tni»en a dm'oszioiaknak s luki'iolni/.iaknak a \;iroshat;ir;ih:ini

leüvlti'tést nie-itillsa.-')

'

)

\ íimsi jopyzl«"Miyv.

-') Titlios jcvt'-ltiir. S. i<(iiii:ii; l:l(t, s/miii.

•'l I . 11. S. i's. l:U. s/..

'

I
V;iri>si jf'fíy/köiiyv.

••| '\"\{ln^ |.-\.'.|l:ir. s. .'s. l:í2. sz.



- 224 -

Üt'cZL'llllicr oO-ilii |);|(i'|- lli'llllicll IMI jr/silitil íünölv luly iilll odutt,

hogy ;i (Jalvária hegyen rclálliliindú Jcsiis koiiorsójálioz a Xenies

Város ingyeii in/5 téglái, ugy ko|»(>i-s('i Icddrlicz s/iikséges fát

szolgáltassa ki.')

17o() iiiájus l<)-áii iigTaiianiiak lolyamodására Calvária liegycu

épitett Isten kojtorsó vagyis kápolna csei'ép íTidél alá tétetett.-)

J\iiiiiis Ij-án Vasiiiegye hizoiiyitváiiya szerint Kszeg város

linnepélyesen tiltakozott és megiidette stahreinlx-rgi gróí' Guiidakei"

Tamást. Wf^y Knlödy (iyrirgyíit. mint kiskorii lierezeg' Kszterházy

l'ál. — Antal gyámjait, hogy a kszegi \ármik területén, neveze-

tesen a \árkeitlien az iigy nevezett ,.iirok Inilon" a )»or és síir

nn'rí'st ne engedjék gyakorolni.")

\T42. mái'ezins Ij-m páter líenni(di l'ál jezsnita házlniik

('i'tesiíette a tanácsét, miszt'rint a CaUária hegyen elkezdett épidrt-

nek tálai föl \annak emelve s ezek belödésének ideje megérkezett.

Ennek folyti'in a tamles a fedezethez szükséges tölgy- és feny-

fáknak, ugy léczeknek Ite.szerzé.sét elhatározta.^)

1785 ápril 4-én III. Károly király megengedte, hogy Kszeg
város legk(")Z(de))l) megejtend tisztnjitását ismét királyi hiztos

nélkül eszk('»Z(dhesse.''')

Angnsztns lO-én gi'óf W'elsz Henrik nev .szegény képire a

(•alvária hegyen mint remete alkahnaztatott és számára a templom

mellett lakásul egy kis hajlék épitetett.^j

1736. Sigray József hirta zálogl)an Doroszlót.'^)

1787 ápril á-án a városi tanács kamarását utasitottá. hogy a

caháriai kápolna csináltatására Kayser Mihály asztalosnak harmincz

eg}iH'li;uiy foriiLtokat ellegezzen s magát errl nyugtáztassa. ^)

April 30-án a tanács elhatározta, hogy koldusbirák alkalmaz-

tassanak „s ezeknek proxime kamarás Ur fog kék kittölhl' hosszú

d(ilm;inyokat és e^f>:\ fekete süveget csináltatni, s kiuídc kinek egy

Itádgyog pixist kezel le adnyi. ezekre pedig kapitány L'r fog \igyáz-

tatni és menstruatim a colleetált alamizsnát köziUtük a proportione

a N. Tanács rendelése szerint (dosztani. vauv sziikséües ruhát raila

^) Városi jegyzkönyv.
'') U. 0.

*) Titkos levéltár. 8. es l;'!:-}. sz.

*) Városi jegyzkönyv.
'"') Titkos levéltár, 8. os. lof). sz.

") Vi'irosi jegyzkönyv.

M Titkos levéltár. 8. os. 149. sz.

**) Vmi-osí jegyzkílnyv.
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miiidcii idlicii ;ijt;il(»siiii. vs jú/aiioii visoliii. az idciicii kolduxtkat

('s fsavar^ó inesterlfígVínjoket podiu' olösziir s7.('|) szciviit. a/.iiláii

pcdio- korl)iU'S('sa] is ainaiidáliiyi <'s ki liajtaiii tartóznak. iiia<:uk

li('(li,<>- ol(''gs('g('sok iioin h'vrii íizoniial kapitány I'raiiiiiak jolciicsék

meg-, hogy a hajdúkat pro as.sistentia vehessék. lóvén már az eránt

kapitány Tniak Instriictioja."')

. 1788 májns .28-án mintán az iskola mellott lév Torony

(Kainrath é.s Poppor kahnárok jelenlegi birtokánj a rabok Ijeliörtri-

nözésére szknek és ezélszeríitlennek tapasztaltatott, annyira, hogy

több Ízben halálra itélt rabok is innét meí^szöktek. a tanár-s bizto-

sabb, alkalniasablj helyre szándékozván a fogházat elhelyezni, ezt

a tanácsház luharának hátnlsó részében, a harang^ozó lakása alá

tette át. ..niintliogy jiodig Civis Uraiméknak is ])ro easu in arres-

tationis bizonyos arrcstnin házuk nem volt. hogy egy böesületes

ház elkészitessék, a minthogy már el is kezddött az épület, azért

fonimitáltatott kamarás Tniak. hogy mennél elbb, és legjobban

lehet elkészíteni."-)

Se]it('iiilKíi' á-án a belvár(»s fterén lev I3ol(logasszony szob-

rát Kisenkí'tlbel so|)roui kfaragó által 800 frtért készíttette a város.

A szol)ron i<''v liái"om alak Szent Joaehim. Szent Anna. és S/ent

Jézsef.'')

1740 deczember á-án Kszeg város gróf Nádasdy Lipót

helyett a jezsuiták Rectorának 4000 irtot lizetett.^j

1741 augusztus 14-én Mária Terézia király meg'engedte

.

hogy a házak és fíiidok eladásánál divó áldomásfizetés egy része

jótékony czélokra. szegények és árvák házainak fölállitására for-

dittassék.'-j

1743 február l'i-éii tartott tanácsülésben közölte a városbíró

azon feltét(deket. melyek mellett a jezsuiták reetora egy gyógyszer-

tárt e.zéloz fölállitani. biztosiiván a várost. ,.hogy mindenkoron friss

és jó orvosságokkal fogja a közönséget ellátni, s nem nuigasabb

áron. mint a Bécsi nyomatott Taxa nn'gállapitotta. fogja azokat

eladatni, a szegényeknek és ügyefog:yottaknak pedig iriralmasságból.

e\ siuiplicibus (luideni. sed efilcaeibus niedicinis ingyen kisz(dgál-

tatni." Kzen kedvezés fejében viszont esak azt kivánta : hogy

a gyiigyszereknek szaltad. akadiily m'-lküli eladás:it nt'kie. ugy

') Városi jojívzköiiyv.

•••i r. 0.

=') r. ...

*) Titkos icví'ltár '.» .s. l'>i> a/..

^') V. o. !l cs. ]'u sz.
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szerzetes utódjainak megengedjék, és minden adótól üríikre mcii-

tesitsék. A jezsuita fnök ajánlatát íeltételeivel együtt a tanács

elfogadta.')

Dierntal Katalin ellen vezetett boszorkányper
1743.

Az egyházi hatalom hajdanában mindazokat, kik a varázslás,

(trdíingöség, és boszorkányság bnébe estek, egyházi vezekléssel,

vagy a körülményekhez képest egyházi átokkal sújtotta. Késbb,
midn a Ijoszorkányok ördög imádóknak I)élyegeztettek, mint isten

tagadók, az egyházi bíróságok által szigornabban fenyittettek meg.

A hitujitás korszakában a boszorkányok fölött Némethonban, de

egyébb országokban is világi Ítélszékek bíráskodtak. A boszor-

kánysággal vádoltak sorsa azonban ezáltal legkevésbé seín könnyeb-

bült, mert a birák hivatásuknak ismerték : hogy a társadalmat a

boszorkányoktól megtisztítsák, s ennél fogva a gyanúsítottak ellen

a legkíméletlenebb eljárást kövessék. Miután az eddig divó fenyit

eljárást egészben átalakították, s a „bizonyító rendszer" fölhagyá-

sával, a dönt ítélet hozatalára a vádolt saját vallomását szükséges

kellékül fogadták el. a boszorkányperek száma tetemesen fölszapo-

rodott. Ekkor ugyanis a bíróságok az olasz törvénykezés gyakor-

lata után indulva a vallomások kicsikarása tekintetébl, a legbor-

zasztóbb vallatási eszköz használatához nyúltak, és a kinfoggatást

alkalmazták. Idvel szokássá vált: hogy egyszer föladásra a gya-

núsítottak ellen vizsgálatot rendeljenek el, mi által a boszorkányság

ürügye alatt, a vallási düh, magán boszu, irigység, butaság és

babona hit számos ártatlan áldozatot vezetett a vértanúság máglyá-

jára. Legtöbb esetben a gyanúsított, vagy vádolt a legcsekélyebb

ok miatt letartóztatott, s ha lakása átmotozásánál kencsöket, füve-

ket, vagy ehhez hasonló tárgyakat ííklöztek fel. ezeket mint terhel

bizonyítványokat a per irományaihoz mellékelték. A boszorkányság

bélyegéül a legsajátszerbb és legfonákabb jelek szolgáltak, a vádolt

általános rósz híre, testi töredékenysége, ijeszt külseje, gyulladt

szemei, gonosz pillantása, tudákossága, gyorsan és ismeretlen utón

szerzett vagyona, végre más boszorkánynak ellene tett vallomása.

A vádoltnak kíhalgatása eltt els sorban rendesen a tanuk kér-

deztettek ki, s ha az els kihalgatásnál a szerencsétlen vádolt az

ellene emelt l:)ntényeket nem vallotta be, akkor eleve a pokolnak

borzadályaival, kínaival rémítgették, azután pedig a bakó levetkztette

'j Y;iro;;i jci;y7,k'öiiyv.
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és ineg,'vizsg{tltíi. lm iiiiicsciH'k-c nála varázssz'erek, víigy tcsti-n a

lioszorkiiiiysii^ot (íIíumiIó hélycfick. Ha a hakú esetlej^o.seii tostéii

valamely jflt talált, azonnal abba tíível szúrást tett. s lia a incü-

sfthzott jioiit nem vrrzott, vagy az illet fájdalmat nem nyilványi-

lolt. ezen jelben határozottan az „ördög bélyegét" ismerték föl.

Nagyobb beltizonyitás meghatározására egyébb próba eszközöket is

alkalmazlak, de ezeket a körülményekhez képest módosították és

megváltoztatták. Ilyenek valáiiak a ,.viz })rúba". ..sulyprólja" és

,,köny])róba.-'

Az els alkalmazásánál kötelet kötöttek a vádlott derekára,

és vizbe dobták, ha cliiici-ült ártatlannak, ellenkez esetijén bnös-

nek Ítélték.

A ,.s u ly p r ó b a" jtedig abból álldtt. hugy a \ádolt testi súlyát

mcgmérlegelték. s — ha ezt a rendes ni súlynál könnyelibnck

találták — \étkesnek ismerték el.

^'égr(' a ,.könypróbá"-iiál az illett levetkztették, s miután

a kin faggató eszközöket nékíc megmutatták, a szent Háromságra.

és Krisztusnak a keresztíán elöntött könyeire emlékeztették, s a

könyezésrc fölszóllitották. Köuyezés esetében — minthogy közhit

szerint a boszorkányok köuyezni és sírni képtelenek valának — a

vádlottat ártatlannak nyilatkoztatták ki.

A leghatályosb eszközid a vallomások kicsikarására a kin-

padot vették foganatba, mert a biróságok azon meggyzdéstl
vahuudi áthat\a: hogy isten az lirtatlant a kinok el\is(désére. mtdyek

alatt a biinös (isszeroskad. megersíti és segíti. A kinfaggatiisnak

több fokozatai, és különféle nemei valának gyakorlatban: mint a

Uleszített testnek való korbácsolása. a hiivelykuijaknak rovátkás,

vagy tompa hegy csavarfogókkalí összenyomása, a karoknak k(»te-

lek általi összeszoritása. a láljaknak nagyobb csa\areszkrtzökkel

^spanyol esizmá"-val való szorongatá.sa. Ezeken kiviU a vádoltat

hátra fordított karokkal létrára függesztették, s lábára különtéle

iiidiezékeket akasztottak, hogy kifeszített állapotban elviselhetlen

Iájdalmak által vallomásra kényszerítsék.

Ha a szerencsétlen áldozat a kinfaggatás gyötrelmeit egy

órán tul kíállotta. szabadon bocsáttatott A legtöbb esetiben a kín-

faggalottak nem csak magok ellen vallottak, hanem borzasztó, leg-

gyakrabban eszmélet nélküli helyzet idxlien. vagy .sorsuk enyhítése,

gyengébb büidetés kiszabása reméiiyi'lien nnís ártatlanokat is a

boszorkányság részeseivé jididtek ki. Ily körülményeket számba

vt'Ve. nem csodálkozhalnnk : hogy a boszorkány pt-reknek és a/.

• lilt'-lt i's kiM'gzell b(is/,ork;iiiyoknak sz;iuia nly tekintélyes összegre

in*
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(Miielkedett. A legnevesebb országok, dicsitett íejedelmek boszor-

kán}^ üldözés által fertztették be magokat, inidn az osztó igazság

szine alatt az enibertelenségnek, butaságnak, és balionának annyi

ártatlan ciiilferéletet vetettek áldozatul.

A boszorkánypereknek virágzó kora a 16-ik század végétl a

17-ik század végéig húzódik ki, ezentúl a boszorkányok üldözésé-

ben általános csökkenés tapasztalható, miután e vadság ellenei

mindegyre szaporodnak, mindegyre erélyesebben lépnek föl. a köz-

miveldés terjcdelniesb terekre veti uralmát, a természettudomány

ápolásával sok rejtély és tünemény megfejtetik, fölvilágosult feje-

delmek, emberibb bíróságok a kinfaggatás alkalmazását korlátozzák,

s általában szelídebb törvénykezési eljárást vezetnek be.

Némely államokban, Francziaországban és Hollandiában a

boszorkányperek korábban szüntettek meg. másokljan ellenben, mint

Porosz-. Angolhonban. Osztrákbirodalomlian a máglyák egész a

múlt század közepéig lobogtak.

Hazánkban legrégibb törvényeink, úgymint szt. István király

a boszorkányságot a vegyes törvényszéki vétségek kíizé sorozta.')

Szt. László király pedig a boszorkányokat a püspökök bírósága alá

helyezte, büntetésül reájok böjtöt, vezeklést, tüzes vassali bélyeg-

zést rendelt, ha pedig harmadszor is a boszorkányság vétségében

találtattak, világi bíróságok által határozta ket elítéltetni.^)

Kálmán királyunknak korát messze túlszárnyaló értelmüsége

oly törvényt alkotott, mely a boszorkányokat, mint nem létezket

a bíróságok elé vonni, és fölöttök Ítélni megtiltotta.^) Daczára ezen

fölvilágosult királyi intézkedéseknek, a késöb))i kor elfogult, szük-

körü szelleme ugy a babonahit befolyása számos boszorkán3'perek-

ben és ártatlan véráldozatokban nyilatkozott. Különösen a 17-ik

század óta a magyarországi törvényszékek által használatba vett

,. Praxis C r i m i n a 1 i
s
" szabályai a boszorkánypereket fölötte meg-

szaporították, s — bíróságainkat a barbarismus méltán megérdem-

lett vádjának tették ki. Még 1728-ban Szegeden hat varázsló és

hét boszorkány, r730-ban Xagy-Károlyl)an egy. 1745-ben pedig

kett ítéltetett máglyára és égettetett el.

Kszeg levéltárában több boszorkány üldözés, kínfaggatás, és

kivégzés írott emlékeível találkozunk. Az utolsó és legnevezetesebb

az 1743-lian lievégzett boszorkányper, melynek lefolyása szomorú

^) Corpus juris. S. Stephani Dec. Liber. II. Caput .31. 32.

2) U. 0. S. Ladislai Dee. Liber I. Capiit 34.

") U. o. CoLimnuni Doe .Libpr I. Capnt -T.



2áíi —

vil;i;^(>l, s/oluállal a iiiiilt s/úzad ciiltiii-alis \ is/oiiuiiiiiik. iiirv Ittr-

vi'üiykczrsiDik kiskoni ^varló cljárásiiiiak nic/^ikilésére. Kö/.löni

tí^liát törvriiy.széki gyilkossúgüt a következ I'uIjIj vomisokljan :

,. 174-j-ik esztendnek November hó 22-\k na|)jiin. szaluul ki-

lályi Kszeg városának Tanáes házában Vasmegyéhen az enililctt

város tanáí-sa eltt

Fölvétetett bnvádi pere

F(»ncziinzett N. Tanácsnak és Fölpörösiiek

Dicnilal Katalin. Sehue János kapás felesége mint boszorkány-

sággal vádolt ellen.

A X. tanács, mint íölpcres részérl Tekintetes Flaismann

.\nlal ügyvéd elegend jogi kellékekkel ellátva megjelenvén elailja :

.Miképpen az fönt emiitett A. rab nem tudatik miném gonosz

és Istentelen indnlattal viseltetvén, mind isten, mind pedigh az

világlii Törvényt félre tévén, és ez által rendelt büntetés.sel semmit

sem gondolván, l^oszorkányi tudományával, és bübájoskodásával

Kmbereknek. és S. V. .Marháknak is ártanyi, azokat elvesztenyi.

és ugy magha lelebaratit megkárositanyi nem irtózott, a mind els-

ben is Ei'rs Rosiiiíira. I'allis András itten Keszöghen lakozó

Kaliiiiir reles(''gli(''i'e csak azon oki'a való nézve, hogy az kiviint

l'iittoiiyt az A. Rabnak kölcsön adnyi nem akarta, oly súlyos be-

tegliséget. és fájdalmakat bocsájtot, hogy szegény as.szony (j egész

óráigli mauán kivül lévén, nagy kiáltásait, kinait és tapodásait az

jelen valókk iszonyú volt liallauyi és látnyi. Ks tellyességgel mind

addigli maghához sem tért, és meg nem gyógyult, mégli az Kab

asszony az Asztal lába környekezéssébl három darabotskát. vagy

forgácsot az kiiszöglibül (kíiszeb) is hasonlóképpen iiárniot. iigy a

S("»priibl is hármot. ezek mellett az szolgáló leány, és az mauha

hajából, ugy a kötényének kötibül egy kis darabot meczvén. ezek-

kel l^rrs Rosiuiit meg nem liistíilte.

.Másodszor: Kdler nevii kapást is azért, hogy midn J7',".i.

Ksztemlben szljtásztor levén az Rab asszítnyl az Kondónak megh-

liltoll szedése miatt meghzálouositotta volna. liosz(»rkányi me.stfr-

séghivel eszétiil meghiósztotta. ugy hogy alkalmas ideigh eszén

kivül lévén mindaddig mdiüje szenvedni ktdletett. méuli valamely

más tudós piisztor állal meg nem gyógyitatott.

Harnnidszor : KngI Kata ugyan Keszeghen lakozó Frayberger

IMI feleségbe Tidienét ugy meghronlotla. hogy nem csak S. \'.

rul vizelése miatt megh nem lehetett l'inyi (fejni I hanem röviti

id mulvii »d is kelletett nekiye vesznyi. midn pedigh ezen liübájos
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cselekedet ellen, nevezett Engl Katáuak szolgáló leánya inasoknak

tanításával, a vizell Tehén alá tartott kötényét a kéménybe föl-

akasztotta volna a véghre, hogy mivel aztot okozó boszorkánynak

valamit kölcsön kérnyi külletik, az ki légyen moghtiidhatná, ezen

cselekedetére az A. Eab az házhoz megjelenvén, csakhamar oly

keserves betegséget bocsátót az szolgáló leányra, hogy utóbbi éle-

téhez semmi reménséghe nem volt, melybül föl sem épült vohia.

ha csak a Rab aszony hozzája menvén nekiye megh nem éreztet

volna, melynek elmenetele után az szolgáló raeghjobbult. és az

második napon föl is költ. e mellett fölyül irt Frayberger Pál

edgyik lovának száját, ugyan azon szolgáló Leány beteghsége ide-

jében ugy becsukta, hogy sem Templom kulcsával se másképp föl

nem nyithatták, melly miatt az Lónak el is köllete vesznyi.

Negyedszer: Raiíf Istvánnak is egyik Tehenén Béka képében

járván a Tejet egészen elvette, ugy hogy éppen csekély tejét, és

azt is vérrel elegyítve atta. és az szolgáló leányra is kemény hideg-

llést bocsátót.

Ötödször: Az ördöggel való társalkodása, és czimborálása is

megh volt, mivel éczakán valamely polka (pulyka) az ablakján be-

menvén az asztalán ennyi szokott, melly s/.ükséghképpen iiem

egyébb, hanem az polka képiben az ördögnek kölletett lennyi.

Kivánnya azért a Dno M. és A. Prókátora, hogy az megh-

nevezett L Eab az illyetén gonosz. Istentelen, bbájos és boszor-

kányos cselekedeteiért, íirdöggel való társalkodása és zimboralásáért

hazánknak Törvénye és Törvényes bevett szokása szerint nevezett

szerint juxta Tit. 15-um Part. 1-mae et Articulum 60-niuni Praxis

Criminalis másoknak is példájára praevio examiue Tortúráé érde-

messen meghbüntetessék. Az praemittált expositioknak edoctiójára

sine praejudicis Jurium Fiscalium producálván az Mgtualis Authen-

tica Liquisitiókat sub Lris A. B. C. I). E. ugy nem kiilönben az

L Rabnak maga saját vallását sulj Lra F.

Ezen önkénytes vallomásában a vádlott kimondotta : miszei'int

18 éves, r. katholikus, vasárnap és innepnapokon a szent miséket

látogatta, a füstölést egy más asszonytól látta, midn ez nyugha-

tatlan gyermekénél alkalmazta, s miután a vádolt ezt babonaságníik

tartotta, mint vétket meg is gyónta: a t()l)bi vádpontokra vonatkozó

kéi'désekre határozottá]] tagadólag válaszolt. Ennek folytán a tanács

minthogy a vádolt els kihalgatásánál az általa véghez vitt füstö-

lést valónak elismerte, ezen cselekedet pedig babonaság volna,

hivatkozva az „Prologiales Questiones" ]6-ik czikkére. továbl»á

Kitthon. 8-ik fejezetének 6-ik czikkére, végre a Praxis Criminalis



— 2;}1 -

oD. cvÁkkviv. ;i \;i(lluü;it kiufajüíiatás iiiiiuluu Inkozula alá \ottetui

Ítélte.')

Nuvt'iiiber 28-i'in tartott tanácísülésboii határoztatott : Miután

iSchiie Katának az ogrsz Tortura adjudikáltatott, aztot pedig ekko-

ráigli azrrt. liogv ünnepek és más publikumok intercurrálták el

nem Iciiclclt kc/.ilcjii. A véglire azért a mai nap annak kezdésére.

és véglilje vitelére exmittáltattak e greniio Senatus (ílick Antal.

Pürgler József város kapitánya, és Lada Ferencz Uraimék. a kik

is ma három graduson az delinquens személyei által foghnak esny,

holnap reg\el 7 órakor continuative a többin által esny, és a Ne-

mes .Magistratusnak reportálni. mivel pedig ezen Criminalis pro-

cessusba pro l'ai'te iMagistratus Fiscahs Procurator Flaismanii Antal,

pro parte ver Ueae 1. Itíjabbik Meesery István Uraimék vcdtak,

in recompensam aliípnilem íatigiorum suorum az N. Magistratus

(lelciininálta. Ji(»gy Flaismann Frnak (mivel több dolga voltj három

aranyat, ujabbik íMeesery István uramnak pedig egyet X. város

kamarása adgyon, íógh számadásban aeeeptáltatnyi, s ugyan a

végre az assignatio ki is íbgh adatnyi.-J

Csakugyan még az napon alperes vádlott ellen a kiufaggatás

liáromféle fokozata eszközlésbe vétetett, de miután mit sem vallott

másnap noveniljer ái»-én folytatólag kínpadra vonatván beismerte:

miszerint a vádlcNélbcn ftili'nilitctt személyeket különféle babona és

varázsszerek használása által niegkárositotta. Továbbá, hogy az

ördöggel háromszor összejött, s vele társalkodott, névszerinl elsz(ir

a jezsuiták tégla kcnumczéjénél. midn az erdbl fát hozván oU

kinyugodott, s az ördög vadász öltözetben hozzája közeledett, kivel

beszédbe bocsátkozván, ez haza mentében késérül szegdött, s a

Fodor utezában lev szállásáig követte, itt tle az ördög ebédet és

italt kért, szegénysége miatt azoiilian a vádlott csak itallal szolgál-

hatott. Mieltt az ördög az oila nyújtott italt elfogadta volna azt

mondta: hogy az ördög s fel.szólitotta : hogy adjon nékie véré-

liul. mii a \á(hill megtagadván az ördög eltávozott. Ezentúl vele

egy év )nulva Ivanicsár kertjének ajtajánál akkor találkozott, midn
a nuigyar utezában nem rég vásárolt házália hordozóskodott. hol

az onlög ismét xadi'is/, alakiiiban jí'ttt eh'be. s tle ismét \ért kívánt,

de ö ezt ujabban megtagadta, mire az ördög tovább ment. \ égre

vele harmadszori alkalommal ismét egy év múlva férje házálian

jött (issze. Kkkor az ördög az egész éjjet az istaloban fölhalmozott

') \iiri>si Icvi'ltiir levelek ^yiíjlcmfiiu-.

-) Váio.^i jegy/.okouyv.
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(/.sulitbíi tültüttu, 8 reg-gel midn vádiült a szükséges tüzel iáért :i

kertije iiidula, az ördög tet késértve hároiuszori kéznyujtásra kérte

meg, azon kérdésére, hogy ezt mi okból kiváuja az ördög azt vála-

szolta: hogy más emberek is nyújthatnak egymásnak kezet, mire

kezét oda nyiijtván az ördög eltnt.

Miután a törvényszék által a fell is megkérdeztetett: hogy

az ördögnek jele, vagy bélyege testén hol vagyon ? vádolt mit sem
akart vallani, azért ujabban kínpadra vonatni rendeltetett. Ennek
íblytán Deczember 2-án kihalgatatván, elbb tett vallomását egész-

ben megersitette, s midn a „spanyol csizmák-'-kaU kinzást

alkalmazták, az ördöggel való szövetségét, mulatozását, tivornyá-

zását bevallotta, oly hozzáadással : miszerint több asszonyokkal a

Füdormalom rétjén lakmározás és mulatság végett is megjelent,

s itt az ördög magyar öltözetben szinte jelen volt és hegedn ját-

szott, pedig eltte tisztelete jeléül térdét meghajtotta, vele tán-

czült és két Ízben bujálkodott.

Ezen töredelmes vallomására a biróság vádlottat a kinlagga-

tás többi fokozatai alul fölmentvén, fölötte következ Ítéletet hozott

:

ítéltetett:

Miután vádlott A. mint a kínpadon beismerte, mint pedig a

biróság által való ujabb kihalgatásánál megersitette : hogy nem
csak a vádlevélben ellene fölhozott bbájos cselekedeteket követte

cl, mellyekkel ördöngös és boszorkányi mesterség által az embe-

reknek ártalmat okozott, ugy szinte hasonló mesterséggel azokat

meggyógyította, — hanem kézfogás mellett az ördöggel szövetséget

kötött a végett: hogy vele társaloghassék s ennek folytán jobb lába

talpán az ördög jelét, vagy Ijélyegét elfogadta, s így szövetkezését

elfogadván más hasonló ördöngös mesterségben megrögzött asszo-

nyokkal éjjeli idben összegyülekezeteket tartott, ezekben tánczolás,

lakmározás és ivás közbe az ördögét istenének imádta, és igazi

Teremtjét és Megváltóját megtagadta, és a mi több két ízben az

ördöggel, magjának bevevése mellett testileg közösködött, és így

magát valóságos boszorkánya avatta föl. Mivel pedig hasonló kár-

hozatra méltó, borzasztó és tilalmas cselekedetek mások elrettent

l)éldájára megboszulandók. lennének, a vádlott Alperes, mint a föut-

emlitett módon megátalkodott boszorkány igazságosan megérdem-

lett büntetéséül, és másoknak elrettent példájára halálra Ítéltetik.

és a hóhér által elevenen megégetetni. s — eképpen az élk sorá-

ból kitörültetni rendeltetik. Svetics József város bíró (s. k.) Pallo-

csay János bels tanácsos (s. k.J Gliek Antal bels rendes taná-

csos (s. k.) Par György bels Tanács személy (s. k.) Eadiskovics
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(i}'üi-gy Ijul.sü Tíiiiúcs s/('i)i<''ly (s. k.) l'in'clilcr Jóscr Im-Is taiiú-

csoíj (niciiju alieuii) Lada Ferencz IjüIsö Tanács szciiiúly (.s. k.j

Ncincthy László belsü Tanácsos (s. k.j Nónieth István 11. 'J'. sze-

mély (s. k.j Fodur Feroncz Fonnunder (s. k.j Aniljrusy Mihály

Furniiindcr (s. k.) Iwsieli ÍTyörgy tanácsos és törvényszéki rendes

városi jegyz (s. k.)'j

1743 deczeniljer 4-éii tartott tanácsülésben liatároztatott : Die

'Z:i-ii evoiuti inensis Novembris kezdett Criiniiialis Processus con-

tiiiiuitive í'olyván 1-nia Docembris végliben menvén, az A. rabnak,

maga szája vallásál)iil kijött Istenteleu bbájos boszorkánysága

miatt halálra sentciitiaztatott. és hogy elevenen hóhér által megh-

égetessék determiiiáltatott. Mivel pedigh az A. rab maga Istenle-

lenségit és Istentiil lett elpártolását töredelmes keserves siránkozá-

sdkkal meghbáuta, és si)atta, az ördögnek és miuden zimborálási-

nak lemondván, az X. iMagistratus ezen kemény büntetést megli-

könnyebitette, ugy hogy leghelöször Hóhér által íeje vi'tetödgyék.

azután ugy teste elégetessék.

Eljvén azért ma az exeeutionak napja Uiró uram eü kglnie

szokás szerint az Rab asszonyt az N. Magistratus eleibe hozatatta.

és uyonnau eleibe adta. hogy az meghirt okoki'a nézve halálra

sententiázva h'gyen annak véghben vitelére extra serialiter az

ISenteiitiát németh nyehen nekie uyonnan megmondotta, és ugy a

l)iUczát ketté törvén Lábához haitotla. melyre a Börtön(rj az vasat

róla levévén. Biró l.'ram az Hóhért kiáltotta, kiis az Nemes Tanács

szobájában bejövén, az Rab kezében adatott, hogy leghelöszer lejét

vegye, és azután testét elégesse, s ilyl'oiiiiában az élk számából

kii röltessék. Ks igy nu'ghlevén az resiguatiu, az N. város kapitánya

szokott, és iin-a rendelt Tcgyvereskezet lev Kmberekkel edgyütt ad

LocHiii Suplicii pro ct'ectuenda Kxecutione kikésérte.-j

-Midn a rabasszony az Ítélethez képest a hóhérnak átadatott,

és kivezettetett, a város birája némely bizonyító leveleket közlött,

melyek szerint a ral) némely általa megnevezett, s boszorkányság-

ban vele részesnek állított, ilc ártatlan asszonyokra vonatkozó val-

loinásiit visszavonta.^)

kS \alóban a szerencséi len n az ilélcl frlclméiicn kiségezte-

tett. Szóhagyomány szerint az elégetés a kaliuia nöiveldo. cs ben-

czések kertiti kíiziiit lalállah'i téren ment véiihe/,.

'l Viiiosi k'Vi'llár iniiiiiiiiygj iijti'iiu'iiyv.

-J Városi jeg}züki)iiy\.

'•') L'. 0.
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Ily eiiiljtírteJe]j Jeí'ol3ásii perük, ily íouák igazságszoliiáltíitási

eljárások és visszaélések ineg»-át]ására Mária Terézia 1756-ik évben

a törvényszékeknek nieglia,o"yta: miszerint a boszorkány perekben

hozott Ítéleteket kihirdetés és végTehajtás eltt fölterjesszék. To-

vábbá 1758-))an szinte elrendelte: hogy minden elforduló eset,

mieltt a bnvádi eljárás megindittatnék, legfölsbb helyre bejelen-

tessék. Végre pedig 1768-ban megparancsolta: hogy a vizsgálat is

csak a legkétségtelenebb bizonyítékok, és más kapcsolatos büntet-

tek esetéljen engedhet meg.

Ezen intézkedések folytán a Ijoszorkányperek. a rövidlátóság,

a szkkeblség eme szomorú bizonyítványai, melyekre a polgáro-

sodás, a tudomány és humauismns jelenkori álláspontjáról csak

gyászoló pillantással tekinthetünk, egészen megszntek. Es nem is

hihetjük: hogy a természettudományok ápolása, az ujabbktjr neve-

zetes fölfedezései, a közmiveldés folytonos vívmányai mellett lehet

legyen, hogy bárki bübájosság miatt bíróilag befogassék. testi kiuok

alkalmazásával vallomásra kényszeritessék és elitéltessék, de ha

mégis ily eset elfordulna, az ily vadon eljárást a beszámithatlan

bódultság vagy szivtelenség cselekvényei közé soroznék, s mint

abnormis kivételt a józan éi'telem. a jo))I) indulat kíirén kivl es
eljárásnak bélyegeznk.

1746 márczius 18-án Kadiskovits üyörgy mint egyház alya

jelentette : hogy T. Faludy Klára asszony T. N. \. Tili Ferencz

kapitány házastársa azon 100 irtokat, melyeket T. Radostich Justina

asszony néhai Faludy János özvegye az itt való Calvaria hegyén

épített kápolnában lev uj Oltárnak megföstésére rendelt, nékie

nyugta mellett fogyatkozás nélkül letette, ennek folytán nevezett

egyház atyának tanácslésíleg meghagyták : hogy a Calvaria hegy-

nek gondviselésére rendelt Páterrel egyet értvén a iestvel meg-

alkudgyék, hogy azon uj oltár mentül elbb meghistessék, mivel

pedig megnevezett rendelkez asszony a Temet kápolnájának épi-

tésére is 25 irtokat hagyott, hogy addig is míglen azon kápolná-

nak építését megkezdenék, haszon nélkül ne heverjen, utasitatott

nevezett egyház atya : hogy azon hagyományt is mentül elbb

átvévén biztos helyre kamatozás végett elhelyezze.^)

1747 január 4-én gróf Pálfy Miklós eladta kszegi házát és

szlejét, melyek eddig Krumbachi uradalmához ( Austriában) tar-

toztak, s melyeket öregebb Mecsery István és neje Stettner Anna
i\Iáría 4500 írtért vettek meu'. A szlket utóbb 1747-ík január

^) Városi jegyzkönyv.
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30-Jin J\Iocsery a vái'osiiak — a/.oii joü- ('-s i'('lt(''lcl('k- incllcti. mint

ii nic'lyekk(0 mcgszcrc/to — átcnfiodto.')

A IVilíy esalád c/eii clánisitott szlje, mely jeleiile<i- is

Grunibacliernok neveztetik, most Zanelli Károly ügyvéd birtokáljan

van. 18á4-bon egy a Knimhaclii várban tartott lakoma alkalmával

a vár ura 2róf Pálí'y Miklós vondé-ieinek ezen szlhegyben ter-

mesztett bdi't adott í'rd. mely lI7-ik i'\b('ii. Liiliier Márton elsza-

kadásának évében sziíi-ctctt és 807 éven át a nevezett várban em-

lékezetíil riztetett.-

)

174!* május l(i-án tartott lanácsülésben a vái'osbin'i jelentette:

,. Iiogy e kegyelmén(''l lé\én tisztelend P. Kelez Imre Jézus tár-

saságbeli pap és Missioiiariiis azon szándékkal, liogy e kglme ezen

N. Városban, a hol legalkalmatosbnak találtatnék lenni, egy árva-

házát kívánna fölállitani, és azt ngy instruálni és regulálni valamint

más városokban és helyeken az Arvaházak instruálva és reguláivá

vannak, a szükséges költséget pedig, mint a háznak megvételére,

mint pedig annak fölépítésére, ugy regulatiójára azon íbg iparkodni,

hogy Beneíáctorokat szerezvén, mellyek által ezen istenes szándé-

kát végbe vihesse, hogy ez által a szegény árváknak táphilása és

istenes iTilneveltetése lehessen. Ks ugyan annak végbe vitelére 'W

X. \'. l.ada Ferenez kgyelmétl, ezen \'áros egyik bels tanács-

beli tagjától azon házat a bels városban suli titido „arany korona"'

a mellyet in Anno 1748. die ÍH-\i\ mensis .lunii Gattermanii Má-

tyás kávéí'z az X. .Magisti'atus eltt pleno jure et Titulo nuiga

adóságának a kivel Lada Ferenez Urnák adós volt contentiójáru

transíerálta 1700 írton megvette, a régi árvaház eladásából bejött

sommá is ide írditatván."'^)

Az ..arany korona" vendr'glü v(df. és a jelenlegi árvaház

nyugoti r('szét kéjiezi. liol a tVibemcnel \aM. A korona ventléglö

lálliafí'i kszeg vilrositt iibriizoh'i 17.")i)-ban léstcit idajkt'peii. A régi

árvaház, melynek ela(l;is;ii-('il fülchb cndilt's tiirlénik. a ÍSziget kül-

városban volt.')

17")0 IcIinKír l'.i-iii Kszeg vi'tros mint felperes, berezeg

Kszterházy l'ál Antal mint al|)eres ellen a \;irkertlteni Ixtrmérés

iránt 1744-beM a királyi lábla eltt folyamaiban le\ perlien a

felek oly UK'nlon egyeztek ki. hogy a kíds \iirkertben gyakorlatban

'

)

Városi ji'iüyzöki'tiíjv.

^) Kszegi ji'zsuiták ('vköiiyvi'.

") Városi jegyzkönyv.

*) U. 0.
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volt boruiérc's örükru nieg-sziiiittített, eJleiiltcu a herc/eg íuljogoísit-

tatutt, hogy kszegi várában a szabad boniiérést jövben minden

akadály nélkül gyakorolhassa.^)

J751 május 4-én ;i lövöldöz Lázhoz 3000 tégla utalvá-

ny oztatott.-J

Május 7-én a temet templom tornyában íölállitandó harang-

lábhoz a tanács fát utalványozott.^)

Deczember 7-én a város föls erdejét vadásztilossá tették.

175á augustus 4-én a városbíró jelentette: hogy a plébánia

templomba rendelt orgona elkészült.'^)

Augusztus 8-án a svábfalnsi kápolnához a tanács 2000 téglát

szolgáltatott ki.-')

1758 január 2-án a helytartó tanács a város kebelében

lakozó izraeliták névjegyzékét fölterjesztetni kivánta, minek 'folytán

a tanács válaszában közölte: hogy semmiféle izraelita sem lakik a

város területén, de a város ezeket nem is fogad.ia bo falai közé.'*)

1756 márczius liá-én a tanácsülésben a magyar udvari kama-

rának egy rendelete hirdettetett ki: „melyszerint Six József Tyrol-

ból való kinesásó abbeli fölterjesztésére, hogy bizonyos csalhatatlan

.jelekbl kitanulta, hogy a város határában a fe várnál (ó ház) a

i'öld alatt nagy kincs légyen, vagy öszveforrasztott ezüstbl vagy

pedig arany és ezüst érczbl álló — ehhez képest meghagyta, hogy

miután részérl Six Józsefnek a kincsásást engedélyezte, a kincs

kutatás alkalmával a város nékie segédkezet nyújtson. Ennek foly-

tán Six József a tanács eléé hivatott, s miután a kincs jelezésére

szolgáló varázsveszt elmutatta, a próbaásás eszközlésére a tanács

a legközelebbi hétft tzte ki, s egy kíildöttséget nevezett ki oly

utasítással, hogy ez a városi hajdúkat maga mellé vévén, isteni

szolgálat utíin a meghatározott napon a föls várhoz fölmenjenek,

s este pedig Six Józsefiéi visszatérjenek, hogy e szerint se a kül-

döttség a kincsásótól, se pedig ez a küldöttségtl az ásatás után el

ne válhasson.-' Utasítása szerint a küldöttség márczius 23-án a fels

várhoz Six Józsefiéi együtt fölment, hol ez a helyszínén varázs-

veszejét kivette, s azonnal két varázsveszvel a kincs kifürkészé-

sére kísérletet tett, de minthogy a kincsnek semmi jelenségét sem

^) Városi titkos levéltár D. us. 159. sz.

'1\
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t:i|);is/,t;il Iliit t;i. más két ve.szvftl ismételte a kisérifttot. Kkkor n^v
li'its/ott iiiiiillia a vará/svoszk í2,y<Mi;[>-r'ii. do r-siik aliii,- (''szrcvplict-

leg- megliajoliak vnlna. VÓííto a liannadik pár vai-ázsvcszükkcl is

t(!tt ki.s('',rl(it('t. íhi czok óiipoii iicm nm/jliiltak. miért is özeket

néliáii}' küldöttségi taj>()k kozoibe adta, liol szinte mozdulatlan ma-

radlak, csiiidiii a várbeli tiszttartó kozéhon — ki kiváiiesisáiihói

csatlakozntt a kiildrittsé<^!if;z — emelketjtek a vészük az ég íVílé.

Kziitáii Six .lí'izsel' az ásatás lielyét kijelül\éii. négy munkás az

ásást azdiiiial megkezdette, s a [lorlianyu IVddhen egész dt-jig foly-

tatta. rilieiM's és lakmározás után az iisást délután folytatván,

munka k<'izl)en ksziklára akadtak, mídyböl egy jó nagy darabdt

kifeszítettek, melyre Si.v reá ülvén a negyedik jjár veszvel újra

kísérletet tett. a iK'lkíil hogy azok valamely jelenséget árultak

volna el. A munkások által kifeszített .sziklából egy darabot —
mely a tanácsnak is bemntattatott — Six szemügyre vévén, azon-

nal minden kedvét elvesztette, s a küldöttségnek kinyilatkoztatta,

hogy c helyen igazi kincs nem található, hanem f.sak olyan ha-

szontalan kincs, nu'lyet a németek ,.Faxen"-nak neveznek, s mely

a muidia fáradságát és költségét meg nem ("rdemli. ezért ö az ása-

tást saját kíiitségén tnv/ibb folytatni nem akarja, ha csak a kamara

hajlamló nem lenne a költségek niegtéiitésére. Jelen eredményrl

a nnigyar kamarát a tanács márczius áO-án tudósitotta. ')

1757 január 14-én Fodor Kerencz |)lébania templom fel-

ügyeljének jelentése szerint a temetben lev kápolnának tornya

és boltozata kijavítatott.-)

1758 május 12-én tartott tanácsülésben közidte a vjirosbin'i

:

liogy a jezsuiták Keetora Kereskényi Ádám ,.a kis üdvözitö desn-

suidv'nak a kiiH'k képe most a Páter desuita í'rainu'k teniplomálian

l(''\ privileuiiih oltái'on áll" küKiiir)s oltári akar csináltatni, a mely

oltár a Templomnak szíik volta miatt bent a Templomban el nem

tér. hanem a Temjilonuui kivül valamely kevés kápolna fornnit kell

fábul épitetni. oly formában a mint a privilegiált oltár vagyon,

nu'lyel m'diai l!e/,er(''dy Imre l'i'am kurucz h;il)ornban épitetetl.

mivel iiedig ezen szent száinlokiKdv végbe vitelére elegend kidtsége

nincsen. Páter Ivector nram az X. Magistratust kéreti hogy tég-

lákkal segilse. Krre a, város 50()(> téglát határozott kiadatni.-')

I)ecz(^ndM'r I I-(''n a kinilvi kamara isnu-tlleii- süriictle a viirosl

') \;ir(tsi ji'fíyzököuyv.
""'rí''fll

') r.o.
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liadi kíiltségek fedezése fejében eg_y GOOO forintos kídesíni lefi-

zetésére, ^j

1759 september ll-éii a tanács liivatkozva az 1729-ik évi

22. t. ezikkelyre, a szlhegyet és fels erdt tilossá tette, s ezen

tilalmat a vármegye közgylésén is kieszkíizíilvén, errl magának

bizonyítványt állitatott ki.-)

1761 augusztus 25-én a jezsuiták szent .János tiszteletére

templomukban egy kápolnát terveztek építtetni, s a tanácsot meg-

keresték, bogy a szükséges meszet Lékáról a város lovain elho-

zathassák.^)

Ezen kápolna a szent .lakalt templomának sekrestyéje fi'dötti

oratórium.

September 20-án ez idétt még mindig gyakorlatban volt.

hogy a bitófa fíilállitása vagy kijavítása alkalmával a tanács . tagjai,

ugy a czélibeli mesteremberek azt egy ütéssel érintették.*)

1762 július ;>0-án .lanacsek Ferenez kálváriái remete folya-

modott, hogy Nagy Zsóíia asszonyság a Donáti kápolnát (vásárgye-

pen) — melyet még an3^ja született Lada épitetett — kijavítatni és

uj kereszttel ellátni szándékozván, ezen czélra a város a szükségelt

téglát szolgáltassa ki.'')

1763 május 20-áu a kálvária lépcszet szobrainak a városi

fogatokon leend elhozatala Sopronból elrendeltetett.^)

1764 június 7-én a város kapitányi buzogány (mely jelenleg

a polgármester jelvénye) egy tolvajnál talált és elkobzott ezüst sze-

leneze árából készítetett.^)

1765 május 15-én a rohouczi utcza kapujánál néhai Svetíes

•József kertje szögleténél lév Nepomuk szent János kápolnácska

fentartására — melyet Palocsay Ferencznek anyja Mesko Éva

épitetett — Palocsay Ferenez végrendeletíleg 25 Ehenus forintot

liagyományozott, ugy szinte a Szigetben lév ispotálynál építend

kápolnára 500 frtot.^)

1766 január 31-én Mikos Károly Csekonicsné majorját meg-

vásárolta és 100 db. arany lefizetése mellett, az ,.az arán y

1) Titkos lovóltár. 9. os. K,2. sz.

2) ü. 0.

«) ü. 0.

'') U. 0.

'') U. 0.

«) U. 0.

') U. 0.

") U. 0.
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aníi-yal"lioz fziinzoft vondéí^fogadót iillitotta fi.') Csokonir-s osah'ul

Kszegen hirtokus volt, Jiáza a helvánishan a jjleljáiiia temjilom

keleti részére tekintett s Batyáuyi Adáiii házának szoinszécJságáljaii

volt. inost 58. sz. alatti ház.

April 25-éu Khern Mihály városi kamarást a tanács iitasi-

lotta. hogy a bels város lánczos l'utját három csíivü szivattyús

kiittá alakittassa át.^) (A városház terén álló kut.)

Május 16-án Kelez József a város hástyaláláljól e>í:y részt

házához (jelenleg J4. sz. a.) csatolandó 100 dh. aranyon megvett.^)

Jiiniiis 2()-{in háró Sigraynak a tanács megengedte, hogy a

város bástyáján át a lövöldözöháznak árkába csatornát vezethes-

sen.') (A volt Sigray-ház jelenleg 13. sz. a. uri iitczában.)

Deczeniber 16-án a városi tanács beleegyezett, hogy Kelez

József a város bástya falán által házához két ablakot törethessen.'')

1769 á[>ril 11-én Khern József városi kamarás utasíttatott,

hogy a külvárosban lév tavat (fapiaczon) kijavíttassa, jíiv esztend-

licn pedig a szigetben és fert knl (fiii-dkut ) iiiellctt lévket is

kit is/l ogattassa.*^)

Ájiril 11-én a vadászat a fels erdben lfegyver elvétele

és vadászebek agyonlövetése mellett tilalmaztatott.')

Július 7-én vallási csálntások elháritása tekintetébl a csói

protestáns lelkésznek kötelességül tették, hogy valahányszor vala-

mely v;ill;i.si functio teljesítése végett, vagy más czóHm'iI a várnslia

bejiin. mindannyiszor magát a városbirómti jelentse, ki a/.ut;iii \'ö\-

ügyeletül egy hajdút adott melléje.'^)

1770. július 11-én a parochialis, ugy temet templmn tor-

nyának éi)itését a királyi kamara megengedte.^)

(September lo-án a plébánia templom tornyának vöríis réz-

zeli befödetése elhatároztatott.'")

177á május 2-án az országos és heti vás;trok íarlásál a

helytartó tauiics megengedte.")

') Titkos Icvritiir. !t. .-s. !•,'(;. sz.

••') r. n.

') V. o.

') r. n.

'•) r. o.

"I r. o.

') r. ...

") r. ...

") r. ...

'") V. o.

") L'. n.
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xViignsztns 14-én Szont Imre licrezegnek — mint a plobánia

templom védszenljének — na])Jiit a tanács meoiiunepeltetiii lia-

tározta.')

1773. Asbóth János nemes-csól protestáns lelkésznek a tanács

megengedte, hogy egészsége helyreállítása végett két hónapig a

városban tartózkodhasson, kíivetkez kikíUéssel : 1-ször hogy meg-

érkezése ntán azonnal magát a helybeli plébánosnál és városbiró-

nál jelentse. 3-or hogy mellette városi hajdn lehessen. 8-or hogy

ez oldalától egy jtillanatra se távolittassék el. 4-szer hogy a neve-

zett lelkésy itt tartózkodása egész ideje alatt a hajdnt élelemmel

lássa el. 5-ször csak napnyugtáig járhasson a városban, de semmi

szin alatt se érintkezhessen hitfelekezete tagjaival. 6-szor minden

vallásgyakorlat tartásától eltiltatik, nehogy 7-szer a tanács kénysze-

rítve legyen ers rendszabályok által a nevezett lelkészt -a város

határából kiutasítani.^)

1774 január 11-én helytartó tanácsi intézmény folytán a

föloszlott jezsuiták könyvtára összeiratni rendeltetett, az e végre

kiküldött Strodler János, midn a helytartó tanácsi intézményt Sa}\

János jezsuita atyával közölte, ez az összeírást ellenezte, mondván : \

„Nego suppositum : hogy világhi Embernek szabad legyen, azon \

könyveknek csak titulusait is látni, s mivel nekie a fölséges Came-

ralis Commisarius Uraimék azon Bil)]iothekának gondját és kulcsait

átadták legyen, azért annak ()szve Írását véghez nem vitetheti, s

kulcsait ki nem adja. a mignem ujabb parancs nem érkezik."^)

Deczember 15-én miután ezen évben a jezsuiták eloszlottak,

a székházukban talált bútorok, ugy gyógyszertári eszközök s egyébb

szerelvények helytartó tanácsi intézmény folytán elárvereztettek.^)

Deczember 23-án a helytartó tanács meghagyta, hogy az

adó arányához képest minden forintra egy verébfej szolgáltassék

be. oly megjegyzéssel azonban, hogy a veréb-, varjú- vagy csóka

fejek egyenkint 3 krajczárral megválthatók legyenek.^)

1775 feliruár 10-én Fráter Elias Kálvária hegyi remete folya-

modására, a Kálvária lépcszetének és lalkörnyezetének fölépítésé-

hez a tanács 6000 téglát utalványozott.*')

Február 26-án gróf Niczky Kristóf esv darab fíddtért a

^) Titkos Jovóltár. ». es. 126. sz.

2> ü. 0.

^) Városi lovólti'ir iroiui'iiivoic í;viiitoiii(''nvo.

*) Ü. 0.

••) U. 0.

®) Városi jogyzküiiyv.
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város Uilajdoiiilliiil liii/.;tli(iz ( jclciili'^- l-'ii^li li;i/, :>:{7. s/. a.) kiv;iii-

váii csatolni, l'iiar (iyí'n'^v i'-s S/diiiliatlidvi .l/izsd' laiiácsionk kiil-

ilí'ttek ki s/,(Miil('ro.')

1777. A lialás/kajiiiiiiil {H'Z. í-s 8i}. sa alatti liá/ak kr>/,ötl (

li''\ü liidiiak falai. ih'Ikiíív a .szciiit't a/ dtl lev«") kcrtíikito .szóra.sst'k.

Ii.'iió l'r('Miyi sz()iiis/,t'(l liáztiilaiddiKisiiak ki'TcliiK'i-c ina^'a.saldjra

V.'tl'tclt.-)

.luiiiii.s !j-(''ii a i-(ilioii('ZÍ kaiMiiiál ilrliitáiii iic^vciHV'j ('irakur

tiiz támadott vs 2()!l liázat hamvasztott cl. A Ijolváros íMc n'-szc

a (|iiiii't(''Iy ház (mostani tálionioki lak). \iliosliáz. a hoi-czc^ii v;lr.

Lucsoiit utcza. a föls kapun ki\iili ntczának niindkót sora ( l'ózsa

ntc/a) (';í(''sz a (a piafzig. nagy nionnyiségii vagyon, gróf Zsigray

Károlynak 80.000 írti-a Itecsíiit kíhiyvtára s {n])]\ omlion'Ict a lángok

martalt'ka lett.^)

.Miii'czius áá-ón Czierler Ignácz liólii'iMiak convcntiója kt'Ari-

kczö m('i(l szerint állapíttatott mog

:

I. A vái'os által rendelt házhan szahad laki'isa lészen. mtdy-

l)en a nagyolili igazításokat a város saj;it ktdts(''gr'n. a

kiselilieket pedig a iieM'zetí lióJM'r maga kriltsógi-n lógja

teljesilcni.

2 Készpéiizlten kap 2 Irt — kr

?>. Kveiikint a iTdsö erdlien 4 szál fa fog ki-

jelöltetni számára, mélyedhet maga kídtsr-

géii összevágatni és haza lioidatiii kíltides.

4. A Stoinor-félo lióliérrétcn megenge<ltetik

U('\í\ a termesztés.

5. A kivégeztetési dij ezen Coiiveiitio lolyiiin

egy fejért B frt — kr.

('). Akasztásért 4 ,.
—

,.

Szolgájának 2 ^
—

,.

7. Ha valaki f(dakasztatik s aztán (dégcttetik S ..
—

^

Kzért szídgájiinak i ..
—

^

S. Ha valaki (devenen (dégcttetik . lO ..
—

,.

II. Ha \alam(dy s/,cm('dy Itdejezletik s aztiin

(dégcttetik. jár neki és sz(dgájának ... '••
.. 70 ^

K*. N'alamely (Migyilkos kivitelééil .... :.* „
—

^

II. Kgy iirnyékszék tisztogatásért .... —
.. O ^

•) Városi jegyzkönyv.

") V. o.

») V. 0.
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12. Ebek, niacskiik s Iiasonlíif úllatok kivitelé-

ért, iigy 1 esztendn alul való Íjoi-Jiik ki-

1j ordasáért, ha ennek bre visszaadalik . . — tVt ^5 kr.

18. Két éves borjiiért a br visszaadásával . — ,. 50 ,.

14. Oly marháért, mely vemhes, vagy borjúzott

a br visszaadásával — ,. (50 ,.

15. Ló kiviteléért seiimii dij sem jár. mivel

bre nem adatik vissza.

10. idegenek vagy átutazók nagyolt!) marhájá-

nak kiviteléért, a nélkül hogy a br visz-

szaszolgáltatnék á íVt.^)

Október 20-án Strodler János városbíró jelentette, miszerint

gróf Niczky Kristóf i'endeletére Zomi l^ajost. a piaristák reotorát.

az ('ltörlr»tt jozsniták kollegiuuuiba. templomába és kertjébe hivata-

losan beiktatta. -j

A kegyesrendiek ugyanazon év november havában Pillér

Ooelestin igazgatása alatt a tanitást a gymnasiumban meg is kez-

dették. =*)

Október 81-éu Svetics Jakab királyi személynök sürgetésére

az uri utcza déli végén kijárás eszközöltetett. November 14-én pedig

a város elhatározta, hogy ugyanott a város l)ástyája áttöressék és

a sánezárkon hid emeltessék.'*)

Ez ideig a mostani uri utezából közvetlen közlekedés a kül-

várossal nem volt. Csuk Svetics Jakab kezdeményezésére. — ki-

nek háza az uri utczai 12. sz. a. ház volt — nyittatott meg a köz-

lekedés.

1778 január 9-én Páter Coelestinus kegyesrendi igazgató a

tanuló ifjúság számára lapdázó helyet kért kijelöltetni. Minek foly-

tán a kivánt czélra a tanács a vásárgyöpöt tzte ki. oly megjegy-

zéssel, hogy a Donáti kápolna mellett lév hársfák kimehessenek

és épen tartassanak.'')

Kszeg városát ábrázoló olajfestményen, mely 1736-bau ké-

szült s a múlt évben függesztetett föl a tanácsház termében, az

említett hársíák láthatók s ekkor tehát már állottak.

Márczius hónapban (nap hiányzik) az árvaház nagyobbitása

') Városi levéltár irományok gyjteménye.
'^) Városi jegyzkönyv.

^) A kegyesrendiek letelepítését illetleg lásd I. rész 72. lapon.

•) Városi jegyzkönyv.

•') U. 0.
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czólji'iljól :i Vi'ii'os l)iisl Viihiliiii oO alihikiKik ki\ ;if>;iíiis:i ('iíjLiíNlf'lyczte-

tctl.') A/ ;ir\;ili;'(/ kddi liiiiiil(»k/,,iti'm l(''l('/ü ;il)lakt(k.

.M;ii-c/,iiis ;^7-('ii rcjz^cli iiynlc/adlV'l úraknr C/ctl .l;iii(i.s s/.iu-s

iiK'stci- sziLict ufc/ai liá/áltaii tíiz táiiiaddtl. moly 'M'A) házat. 2U

kaliii;trl)(illi)l. 17 jiajlát. a laiiiu-sli;i/,at. viiidsi inaJDil. |)l('li;iiiia lui/.at.

kis iskolái, liajdiik házát, vásái'liirú házat, a meslorok (tuniyosdkl

liázáiiál Il'V tornyot (a!sóka|iii), a szoiiilnitlielyi ós cscpre^i kapiik-

iiiii It'vö i-házakal s tohh más iiuiüáiiházat eiiK'SZtctt mi'<i-.-)

Ajtril :i-áii a víivos tanácsházában a taiiáesbehck. n^iy az uri

osztiilyhól (' czéh'a meghívott palinyi Jiikev B(!KIizsár. chcrnt'lházi

Chenicl Sámuel ma,uáiiyznk. Malik Fcreucz. Szelestey János kir.

tanácsos láhlai ühK'ikíik jelenlétéljíMi tartott ülésben fölolvastatott a

városi l'jcjiyz által fogalmazott és ö Fölségéhoz, a helytartó ta-

m'icslioz. uyy a m. kir. kamarához a legközelebbi márczius hó 27-én

történt iszonyú és szörny tiizveszedelemrl lolterjeszteud- íolirata.

,. Kzcn alkalmatoságjial l^lébános és Kanonok Uram is nieglijelen-

vén. a Xs. 3Jagistratiissal együtt öszvekapcsolt akarattal, szívbeli

raidaloiiiiiial beszélgetvén ebbeli sok és súlyos csapásiról isten e
szent Fölséghének, ugy végeztek, hogy a megliántódott Nagy Isten

mogcngesztelüdgyék és mind a tüzbeli ves^íedelmeket. mint egyébit

károkat és csapásokat ezen váiMslui eltá\ozlatiii méltóztassék, dis-

ponálta a N. .Magistratus, hogy enuekutáuna ('a'ök emlékezetre,

tizenegy órakor az város tem[tlomának tornyában, az legkiseblt ha-

ranggal déleltt, nem csak azért, a mint eddig azon üdtül íbgva

szokásban volt. hogy 15öá-ik Ksztendöljen. második iSolyman Po-

gány és a Keresztény vért szomjúhozó Török Császár nagy szégye-

nével ezen Váróstul a keresztény, és többnyire a város népétl

elveretett, hanem azért is. hogy az Illyés veszedelmet ezen Várós-

tul a Nagy Tr Isten ezutánn eltávoztatni kegyelmesen méltóztas-

sék; az els harangozástul három circ. miniit;iigh tartó id alatt

megíilla}iodv;in. azutánii isméi jel adatassék es kiki ezen harang-

szóra ISzent Flórian .Martyr tiszteletére T) .Mi;iiyánkut es annyi üd-

víizletet térdre t.'svéii áhitalosan elmond joii. Azonkívül pedigh.

hogy nem oak Szent l"'loriaii Marlyr iiapj;in s(tlennls énekes Mise

és az bels Wirosban. az löls kaimnál lév Stalu;ijánál. Délutánn

4 órákkor az énekes Litánia nu'gtartassék. hanem az Plarczon

álló Statuáiiiil az eloszolhatatlan Szent Ibiiomsiignak tiszteletéri'.

Szent Ihiroiiisiigh \'as;iniap ht-liitiinn niindeii e>/.tcndlien Soleiinis

'
I Viinisi jct;\ /.kiiiiyv.

1(5*
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és illend assisteiitiavul. iimsikával. addiiili is. iniuleu az Isten

erre valami ájtatos Fundatort nem rendel, az Városnak kültséuén

meghtartassék, ezen ájtatosságokra ezen Yái'osnak népe számosan

és aytatossan meghjelenni tartozik."')

April 11-én a jezsuiták szlejét Tolnai Ádám megvette.^) Ezen

szl a Kalchgraben kezdeténél volt. a Seyliold-féle erdnek átel-

lenében.

1780 május 31-én Szili János szombathelyi püspök, és K-
szeg városa között a nemzeti iskolák tárgyában egyezkedés jött

létre. =')

1781-ben a lakosság száma hiteles összeírás szerint 4997

lélekbl állott.-^j

Deczember 3-án helytartó tanácsi intézmény folytán megen-

gedtetett, hogy a protestáns lelkészek útlevél nélliül utazhassanak.^)

1781-ben az alsó- vagy úgynevezett koldus-hid építtetett.'')

1782. A város tulajdonából herc-zeg Eszterházy tisztsége egy

részt a vár árkánál (Kelez kertjének fala mellett uri utezai 14. sz.

a. ház tartozéka) elfoglalván, a város azt ismét visszafoglalta.'')

1782. Több szl- és házbirtokos szliket és házaikat,

csakhogy az adó és katonatartás terhe alul kibtijhassanak, elhanya-

golták és elpusztulni engedték. Ennek megakadályoztatására a hely-

tartó tanács meghagyta, hogy az ilyen tulajdonosok házaik fentar-

tására. szlik és gyümölcsöseik mivelésére intessenek, ellenkez

esetben, három esztend lefolyása után. az ily elhanyagolt birtokok

a legtöbbet Ígérnek nyilvánosan eladatnak.*^)

1782. A protestáns hitközség azon tért, hová késbb a pro-

testáns imaház épült. Ludwigh és Strobel tulajdonosoktól megvette.")

1783. A protestánsoknak nuigán vallásgyakorlat engedtetett

meg, a nyilvános isteni tiszteletet továbbá is Nemes-Csóban kény-

szerittettek tartani. 1")

1785 január 14-én Schay Izrael lakompaki izraelitának, az

*) Városi jegyzkönyv.

2) U. 0. " '

8) Titkos levéltár. Ki. cs. KiS. sz.

*) Városi jegyzkönyv.
ü")
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Últíllil il/<ilt lilkns kiTcskcdr-s rs ll;i/,;il;is liiialt j»(irt(''kúi dkoljoztal-

tiik. jitvciidnic jM'(li<i- liasoii k(;r(.'.sko(l('t.stöl szigoniau eltiltatott.' )

1785. II. .ló/.scí császár Kszcü Viiinsáliau a luarliavásárok

tartását nicgengcdtc. -)

F('l)niár 7-(''n. A jozsuitiiknak kiiiiyvtára. Jiioly a reud fölnsz-

lalása után a kszogi székháziján uiaradt. íolsübb rendedet folytán

a [lozsdiiyi akadémia számára elszállíttatott.^)

1780. A vái'osi jegyzkönyv fölsid) rendelet folytán német

nyelven vezettetett.')

1786. A vadászat gyakorlása iránt liozott rendelet kihirdettetett.^)

Sejiteinher 7-én a viharok alkalmával szokásban volt haran-

gozás lií'lytartó tanáesi rendelet által beszüntetett s ennek szükség-

t(denségérl a nép hihilágosittatni paranesoltatott.")

17S!>. A Viii'osi jeví'ltár íTilsbb reinlelet folyti'in regestráltatni

határozfatott.")

1789. A pleliiinia templom nagy haraug;ja újra öntetvén, fol-

vonására a szombathelyi püspöktl kötelek kölesönöztettek.**)

17!>2 november lO-án Lendvay Márton kir. kamarai allevél-

lárnok hit(des átiratban kiadta J. Lajos királynak „iMum Visseg-

rad in fest beatae Agathae virginis. és Martyris A-o dni 1348-'

kelt oknnínyát. nudyben Hypolit kszegi plébános, ngy István nev
városbíró kérésére, hitelesen átirja atyjának 1. Károlynak ..Dátum

per manus Magistri Kndreae Praepositi Keelesiae Albensis. et Aulae

nostrae Vice Cancellarii dilecti. et íidclis nostri Anno dnieae inear-

nalioiiis 1828. Tertio intnas .luny" kelt szabadalom levelét, melyben

mindazon jogok és szabadalmak, melyekkel Heinrik bán és ennek

lia .b'tnos iiiidíir a várost iTdi'pitettt'k és alapították, niegersittetuek.

Ezen szaliadalmak logjaltattak Miklós levelélien. ki (iergelynek fia

volt és dános nádornak unokája, a .szaliadalmak ugyanazok, melye-

ket a (iarák is megersítettek 1407-ben. s melyben a többek között

ezen kifejezés jön el: „ab omni dono. seu eensu statuli>. (|ni \ul-

gariter liuga voeatur. •'')

'

)

Városi ji'fiyzöliöiiyv.

-) Titkos luvi'itar. tU. es. 170. sz.

•') Városi levéltár irományuk gyjteménye.
•) Városi jegyzkönyv.
•'•) f. o.

«) r. o.

') r. o.

") V. 0.

"1 Városi titkos levéltár. 10. ts. 117. s/..
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1798 iiovniiiher !)-éu liirdettetett ki a liolytartó tauiU'suak

reiKlulctc, üK'.ly s/.erint a/, úgynevezett „Lese - Cabiiiut^'-ek fülter-

jesztéstí meghagyatott, iigy a szépirodalmi hírlapoknak kávéházak-

Itaii vagy más nyilvános helyeken való olvasása eltiltatott.')

1798-ban állíttatott föl a városi rajztanoda. ^)

1799 május 24-én helytartó tanácsi rendelet folytán a könyv-

kötöknek a könyvek kikölcsönzése megtiltatott.'^)

.Július 19-éii a lövöldöziláz mellett lév földtér kiméretésére

8zond»atl)elyi tanácsos kiküldetvén, a fölmért tér 980 Qöliiek talál-

tatott, s ennek ölét 10 krral számítva, a líivöldöz egylet meg-

vásárolta.'^)

1800. október 8-áu Kovacsics Ignácz plébános kéndmére l-ada

Anna kisasszony házát a város 4000 frton plébánia háznak meg-

vette.-')

1801. A régi plébánia ház (00. sz. a.) ujabban árvereztetett.")

September 1-én a község panaszt emelt az iránt, hogy a

hazai törvények ellenére az izraeliták a városban elszaporodnak és

))irt()k(dait szereznek, ennek folytán határozatba ment:

1. Hogy IzraeHta a városban házat és földbirtokot nem vcdud.

2. A mennyiben 1791-ik évtl fogva az izraeliták házat vagy

belsséget szereztek volna, az iránt „in capacitate possesoru"

érdemében keresztény lakosnak a törvényes rend szerint szabatott

panasza és actiója fen marad.

8. Az újonnan eladott és 8chey izraelita által árverés utján

megvásárlott Simon János-féle háznak árvereztetése. azon okból,

mert Schey izraelita a nniga neve alatt egy Lackenbacdii zsidónak

részére vásárolta, azonkívül is csak egy árverez voll. egészen

mégsem misittetett. '^)

1801. A régi löv()ldöz ház eladatott.*^) Ez a város bástyáján

volt az öreg Zwingernél.

1802 márczius 29-én az ellibeni pleliánia ház Pum .József-

nek 2500 frton (dárusittatott.-^)

1\



DficzeiMboi' Já-éii Stottiio- .Milüily lís Kciiiiscli Jginu-z kikiil-

(lettf'k Kelt/ Kiinily csiltöinegéliiiZ tartozó liá/iiak cladiisára. Miután

V7Á Ijecsi'iinii t'l iiciii adhatták, (ida utasíttattak, liogy az árvcri'.st

lO.IJO IVlitii ki'zdjék meg. Idüközljoii gróf Festetics Imre 18.000

IVtdt ajánlott, s a ház iK-ki tulajdoni joggal átongcdtutett. ') K ház

az mi utczai 14. sz. alatti ház

1805 május 8-án a lövöldöz társaság folyamodott, liogv

magát ogyimruhával elláthassa Kz ügyben a tanács a lielytartó

tanácshoz lölterjesztést tett. melyben megemlitette. hogy az egyen-

ruhás polgárság -Miiiia Terézia királyné idejében állíttatott föl. s

egyedül az idk viszontagságai miatt sznt meg. továbbá hogy

jelenleg már 50 tagot számlál. Jelen kérelemre az engedély 1805.

augustus 10-én megérkezett.^)

Heptendjcr 20-áii Oppenrieder János orvosi bizonyítvány nyo-

mán a lövöldöz társaság igazgatóságától fölmentetett, helyébe

W'lndpassinger Erneszt tanácsbeli választatott.^)

Augusztus 1-én a szlk ültetésénél a vegyes szölfajokuak

ültetése megtiltatott.

M

180() február 4-én a temet templom sírboltjának kiüritése

és tisztogatása elrendeltetett. •'')

1800. Ott nevét visel lovas ezred stábja Lékáról Kszegre
helyeztetett.'-)

Miijus 0-án a vj'iros [uacziiii álló pelengér az alsó gyepre

Kcllncr raktára eleibe tétetett.')

.V harminczas években a [)elengér a mostani kereszt vendégl

átellenében az újonnan épült honvéd laktanya déli oldalánál állolt.

iSdl Irhruár 7-én Donas/y .lózsef házában kávéház nyitása

engcdlelell meg.'') Jelenlegi Leliner kávéház a piacztm.

1807. A'A alsó téglakenienczénél lportorony építtetett.'')

ISOS ápril '24-011 a városi tisztújítást grót' liatlliy;inyi .Mikho.

mint kiküldolt kir. biztos vezette.'")

') Városi jt'fiy/,ük(iiivv.

•'') r. 0.

='l V. 0.

••) f. 0.

') V. o.

") l'. 0.

') I'. 0.

''I l. ...

") l'. o.

'") l'. o.
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Augusztus áö-áu a íelállitíiiidú iieiiizeti iiiuzeuni jíivára a

város ü4;2 írt 30 kr. adományuzássiil járult.')

A franczia megszállás 1809 május 30-án.

Az 1809-ik franczia liáljoru niiudegyre aggasztóbb jelekkel,

niiudegyre veszéljesb következményekkel fenyegette az osztrák biro-

dalomnak hatalmi állását. Mig Károly föherczeg az eekmühli és

regeusburgi szerencsétlen harczok után megkuszált hadával Cseh-

országon keresztül Bécs védelmére sietett, addig Napóleon t meg-

elzve, rövidebb vonalon gyztes hadoszlopaival a fváros alá érke-

zett, mely csekély ellentállás után kapuit a fraucziáknak megnyi-

totta. Ezen csapásra János föherczeg hadseregével Olaszországból

kiindult, s az útját álló Beauharnais Eugen alkirályt néhány ked-

vez csata után az Etscli folyamig szorította, de ez összeszedvén

erejét, május elején a fherezeget Piavenál megverte. E vereség

folytan a föherczeg Chasteller cs. tábornok hadát. Gyulay bánt

horvátországi táborával magához rendelte. Gyulay útközben a fran-

cziáktól vereséget szenvedvén, János föherczeg tet, hogy Marmont

elrenyomulását és Eugen alkirálylyali egyesülését megakadályozza.

Horvátországban marasztotta. A mint Gyulaynak nem sikerült meg-

gátolni Marmont csatlakozását az alkirálylyal, ugy János föherczeg

sem volt képes megakadályozni Eugennek Napóleon fseregével

való egyesülését, st a föherczeg érzékeny veszteséggel Körmendig

kényszerült visszavonulni. Napóleon Bécs elfoglalása után, itt kevés

ideig késedelmezve, schönbrunui fhadiszállásáról a duna balpart-

jára az osztrák had megtámadására által ment. Miután Károly

föherczeg hadi terve szerint Pozsony és Gyr megtartására fekteté

a íösulyt, hol János föherczeg seregével szándékozott egyesülni, a

franc7.iák dunáni átmenetének ellent nem állott. Napóleon ennek

folytán május 21-én a császári fhaddal Aspernnál megütközött.

A közben mig e makacs ütközet öldökl napjai lefolytak, Eugen

alkirályt Napóleon Magyarország nyugot határszéli megyéibe paran-

csolta azon reményben, hogy kiáltványai által a magyarokat ügyé-

hez csábithatja. Eugen Mura-Bruckból Németujhelyen át hadtesté-

vel a Lajthánál május hó vége felé hazánk határait csakugyan

minden akadály nélkül átlépvén, elrsei Sopronig hatoltak. A
fraucziák közeledésének hirére Kszegen azonnal egy állandó

bizottmány alakíttatott, oly feladattal, hogy magát Sopron- és

*) Városi jegyzkönyv.
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VasiiK'^vt'k liatúságaival (''riiitkuz(''.sh(; t(''Vt''ii. a laíkövetkt-zeiidó cse-

iiit'iiyeklie/ képost a sziiks(''<!(;l( iiit(''zkc(l(''sokL't oszközíiljo.

A mint Kugt'ii (ílliada Maiijarorszáj^' tonilftrru léiiett. So})-

loiiiiH'gyu alispállja k(''Sí'(l(.'l('iii iK'lkül tiuiósitotta si várost a íVaDczia

isercgek elöiiyoiuiilásárói. .Május 2U-éü pedig gyttrsíutár által liind

adta, liügy c iiapoD délután 1 urakor Soi)roiil»a (jOO lo\a.s és gyalog

l'ranczia csapat vonult he. paranesnokáDuk azon nyilatkozatával,

iiogy csupán átnienui szándékoznak a városon, annélkül hogy liosz-

szaltb ideig itt veszteglin akarnának. E tudósitást nyomban egy

ujabb tudósítás kisért(^ mely szerint ugyan május 29-én esti 11

órakor 3000 gyalog és JdOO lovas szállott meg Sopronba. 'i<MiO

gyalog és 1000 lovas I'Ih'iI álló hadosztály pedig Kópháza é's Ilarka

hclysi'gckbe érkezett. Miután Józsel' löherezeg és nádor által ki-

adott titkos utasítások Kszeg hatósága eltt ismeretlenek valának.

az itteni bizottmiiny saját alkalmazása végett Sopron- ('s A'asnwgye

alispájijait megkereste, liogy azon esetlien. lia az ellenség a vár-

megye és város határain áttörne, min rendszabályok leuuének

tóganatositandók. Ki-re azíudian a fölkért alispánoktól határozott

választ nem nyerhetvén, a lenyeget veszedelemmel szendjen két-

ség és aggályai tekintett a megrémült város a történendk elébe.

Kinos helyzetébl azonban már a következ nap kiemelte. Május

áO-án déli \i óva tajlian liO lovas, kevés id múlva ]iedig 5(>

gyalog s 150 lovas kivont kai-ddal a város felé közeledett. Fölsbb

utasítás hiányiiban a taii.'u-s azonnal egy kíddöttséget indított a

sopi-iuii ut hidjiihoz a ezélliól. hogy a bevonuló Irancziákat íidvö-

zolje s minden erszakosko(lások és károk tdmellzése végett azok-

nak elszállásoltatásiit ('s (delmezését egész készséggel fídajáulja.

.Minek megl<"uténte ut;in az ellenséges csapat a szíikségesekkel ellá-

tatván, minden zsarolástól niegkimélte a lakosságot. Kste leié a

l'ranczia parancsnok a kir;ily és kornninya ellen l;izad:isra ingerl

kiáltványokat küldött a timicsnak oly meghagyással, hogy ezeket

haladéktalanul a templom és tanácsház kapuira t'öltüggosztesse.

iMiutáu a tanács különtéle ürügy alatt késedelmezett e parancsot

végrehajtani, a íVanczia lovas ezredes esti 1 1 órakor a tanácshiízba

ment s kemény fenyegetések kíséretében nu'gparancsidta. imgy a

kiáltványok másnap reggelig okvetetlenül a kítzönség tudomására

juttassanak, hacsak a város a legközelebb uu'gérkez tábornok ha-

ragját és szigorú meiilenyilési't magára vonni nem akarja. .Miul-

liiigy a parancsnak ellentiillani lehetleii volt. a boszu k<'>\etkezmé-

nyeit elliárilainb'i. a tauiics ('jji ki't óra tájban a kiáltványok egyes

példányait a tauiicshii/, é> templi^mok kapuira íVdragasztatta. Napideon
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kecsegtet ígéretei azoDbaii .seniiiii nagyohb látható hatást sem

idé/tek el a városi lakosságnál, mert ha l)ár voltak is egyesek

kik a közigazgatás elveit roszahották s u koi-iiiáiiv intézkedéseit

alkotmáDyba ütközknek, sérelmeseknek ismerték el. mégis a lakos-

ság nevezetes része a francziák iránt idegenkedéssel viseltetett s a

királyhozi hségében tántorithatlau maradt. JMájiis 3 1-én nagyobb

íranezia csapatok érkeztek a városba s másnap, junins 1-én az

urnapi körmenetben ünnepélyes kivonulással résztvettek. Beauharnais

Eugeu jiinius 7-én íisszes táborkarától követve, maga is beszállott

Kszegre és Festetics Imre gróf házába helyeztetett el.') Bevonu-

lása napján Svetics javaslatára, minthogy az alkirály következ

nap Szombathelyre vala indulandó, a város részérl Stankovits

József biro, Fügh János tanácsnok és Eeinisch Tgnácz fjegyz
üdvözletére küldettek, egyúttal a várost pártfogásába ajái?landók.

E nap esti óráiban a franczia had élelmezési tábornoka s a tanács

között három napra szükségelt élelem kiszolgáltatása iránt megál-

lapodás és egyezkedés létesült, mely a következ napon Írásba fog-

laltatott. Miután Eugen a várost elhagyta s hadtestének egy része

János fherczegnek hátráló seregével Karakónál harczba keveredett,

maga az alkirály kiselib csatározások után Gyrig nyomult elre,

hol a József fherczeg nádor vezérlete alatt lev felkelt nemes had-

dal ugy János fherczeg lehangolt seregével június 14-én megüt-

között. A szerencsétlen bár. de méltatlanul rágalmazott ütközet

után számos sebesült franczia és osztrák szállíttatott át Kszegen
Sopronba, kinek ellátása nem csekély költséget rótt a városra.

Mialatt a hadvisel felek fokozott erfeszitéssel készülének a

közelg • wagrami ütközetre, Kszeg megkímélve maradt minden

nagyobb átvonulásoktól s csak kisebb csapatok érintették idközben

határát. Június 39-én déli 1 1 órakor Chasteller császári tábornok

parancsolatjából (íarnika insurectionalis ezredes mintegy (300 fbl
álló fölkelt nemeséget vezetett át a városon, kik a szomszéd Sopron

megyébe kém szemlére indultak, de még azon nap éjjen ismét

vissza tértek, s rövid idzés után a vidékrl elvonultak. Következ

nap Borostyánk tájáról déli órákban 18 fbl álló Hohenlohe

ezredbeli rség jött a városija, mely a belváros föls kapujánál a

francziák rszemeivel találkozott, összeütközött s ezeket visszavonu-

lásra kényszeritette. A cs. rség, minthogy hirre terjedt, hogy 500

*) Beauharnais az uri utfzai 14. szám alatti liáznalí líeleti széls, a

IB. számú iiáz oldalára dl szobájában volt elszállásolva, mint ezt Festetics

Imre szóbeli közlésébl értettem, kit nevezetes vendége egy arany burnót sze-

lenczével tisztelt meg, mely jelenleg is a család birtokában ri/itetik.
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íViiiMziii kri/cl('(lik. ;i viíi'nst MZdiiiKil clliiiiivla. S (;.sakii^yaii jnliiis

l-('ii rc^ijiel 'ZO l'nui("/ia a vi'ii'osha l)C'r()l)(i<i"(>l( . (!(• ro/i'^Lioli clkriltr-sc

iitiiii isiiK't eltávozott. Kevés napok múlva IIoIkmiIoIic lovas t.'Zi"<.Mj-

iick egy osztályával Feigl ruagy V''asiiiegyélje éi-kezett , ki (.'lias-

leller cs. tábornok parancsa folytán a gahonájiak és egyéhneniü

élíílnii szíux'knek !Soj)roii leié leend kiszállítását érzékeny Inintetés

terhe alatt megtiltotta.

.Július l4-('n (l('li 1 I i'>i-akor egy esa[)at l'raiiezia mutatkozott a

Sopronlia vezet útvonalon, ezeknek bejövetelét megakadályozandó 8(>

Holienlolie ezredl)e1i katona vonult ki ellenük, de a íVaneziák által vissza

veretvén, egy fogoly vesztcsi'ggd ;i városból kinn-ntek s nyomuklia a

iVanczia bejíUt: ételben. itall)an. szüleségben zsarolásokat követtek el.

A wagrami ütkíizel után bekövetkezett fegyverszünet ideje

alatt augusztus :-J-án 55() iVaiiczia luid tisztikarával együtt szállotta

UH^'g Ksz<íget . kiket a város október 22-ig Jelentékeny költ>égg('l

élelmezett. Ezek elvt)nulása után október hó 81-én. nem kiilönlien

novemljcr hó (ds háiíun iiaiijaibaii inijionkint 8(H.)0 franczia jíitt a

városba, kik ugy liits/.ik némi rendetlenségeket, vagy bántalmazá-

sokat követtek (d. mintliouy a tanács biztonsága tekintetébl a

ftisztség jónak tahilta i-iikcl ;ilii(ani a Vi'irosházához.

Végre az október 4-én Bécsben kötíitt békeszerzdés lolyt;in

a háborúskodások beszüntetvén, a birodahun franczia hadseregektl

kiüritetett. Kszeget a francziák az itt ápolt 2000 lieteggel no-

vendjer 20-án hagyták el.

A franczia megszállás tölötte igényl>e vette a Viiros (iciizerejet

és polgárainak áldozatkézségét. Mert eltekintve a megszállás ideje

alatt egyeseknid< okozott zsai-ol;ts(tkt('il. k;ii-ositá.s<iktól. i-siipiin a

város által a francziák élehnezésérc fölvett krtjcsíin I24.7S1 Irt 42 kr.

összegre rúgott. Augusztus 4-tl egész november 20-ig (íO.OoO

kenyér, 55.(í58 itcze bor. 4.o(i7 fnnt hus szolgáltatott ki az (dleii-

ségnek természetltcui.

Frds parancs k(i\('lkczli'bcn a bt'kc h»dyri'iilt;inak megünnep-

lése végett rt'iiycs szcrtarliissal ..Te dcuni" tartatott, melynek

diszét a helyben lany;i/.('i Longi/an gyalng ezred összes tisztikará-

nak im'gje|eni''S(''\e| em(dle.')

ISJI augusztus Jl-én Kereiicz kir;ily Kszeg város részére

szabadalom levidel adott ki. nndyszerint .\d\('nl ut;in liai-inailik

hétfn. nn''g i'.^^y országos Viisiirnak lart;is:il engedidyezlt'.-)

') Ifainis.-li Ifíiiái-/. Ii'íjcgy/,.". .jugv/ctfi. Vioosi jriív/nknnv \ . \ :iri'si

levéltár iroiimiiynk uyiijtciin'iiyc.

') Városi titkos l.-vcltiir. lo <siiiiiiiir. 177 >/.uii
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]81o supteiiibcr á4-éii ;i iii. k. liHlytarló tanács clreiideltt'. hogy a

jöveudheu megválas/tott városbirú vagy polgániicster (liitkülöiibsóg

nélkül) nem a tenjploinljan. hanem a tanácsházban hitt^ztessék meg-J)

Október 29-én (íei'hauser Sámuel az egyennihás polgárságnak

rnagya jelentette, hogy a polgárság szerveztetésével elkészült s ennél

íogva a zászló ünnepélyes íolszenteltetésére úktól)er 30-a tüzetett ki.=^)

18r4. Ezen. ngy a lefolyt évben a gyakori íélhószakadások

folytán bekövetkezett áradások által a város sok kárt szenvedett ^)

September 14-én József íoherczeg nádor parancsára a háborús

idk miatt a városi polgárság fölfegyverkeztetett.*)

1815. Paitner Mihály gyrkerületi tanfigazgatónak József

nádorhoz intézett fölterjesztésére a kszegi gymnasium vezetésével

a panouhalmi sz. Benedek rendiek bízattak meg. Helytartó tanácsi

intézmény folytán az említett kerületi figazgató november hó 6-án

Imre Elek els igazgatót 6 tanártársával a gymnasiumba ünnepé-

lyesen bevezette oly kötelezettséggel, hogy az els osztály tanítását,

melyet ekkoráig vih'igi tanitó látott el. s most a gyinnasiümhoz

csatoltak, magokra válalják.-')

1816 feltruár i9-én az íireg bástya toronyi vagyis Zwingert

(uri utcza végén) színházzá tervezték alakítani/')

Július Já-én a kerületi táblának máshová leend elhelyez-

tetésének hírére. Ferencz királyhoz a táblának továbbá is Kszegen
való meghagyatása végett a tanács föliratot terjesztett föl.^)

1818 ápril 3-án a belváros köre jegenye fákkal beültetetett^j

(ezen fáknak egy része a város körén most is tenyészik).

Július 2-án Ferencz király dalmátíai útjából vissza térvén.

Kszeget érintette s a „fehér ló" szállodában éjjelezett. Radeczky

ekkor mint tábornok a fejedelem kíséretében volt.'')

1821. A jelenlegi bálház t szomszédságában lev bástya

torony alatt gyalogolok számára kijárás csináltatott.'")

Június 15-én miután a kerületi tábla elhelveztetésének híre

') Városi jegyzkönyv.
'') U. 0.

«) U. 0.

*) U. 0.

'") Kszegi gymnasium története. Holler Engelhert.

®) Városi jegyzkönyv.

') U 0.

«) U. 0.

") U. 0.

") ^- 0.



i.sniét ruliiiciíilt. a kü/,s(''íi" rolyaiiioílásiii-a a tanács (ifrliaiiser Sámuel

s Fíi<ili Zsiiiiiioiid taiii'icsosokat a t;il»la meüliaiiyása vt'fíott Fchmicz

királyiul/ iiiciios/tcttc.')

I^'i2 január 18, 19 és áO-ik napjaiban s/ánt s/,;'indéko.s gyuj-

to<iatás következtéíjen tíibb liii/. liM-^it^tt.-')

-Május 24-(''n fSennyci báró háza eltt (ü<S4. sz. a.) löv tavaeska

betöltetni ('s oda o<ry csöves kut batároztatott esiiiáltatni/^)

1820 ápril 2I-(''n a kerületi t;ibla lii\atalos helyiséo-e számára

a város NaiiV Fcmciic/, liá/át ((i4. szám a.) 14.000 vált forinton

meovásárolta.')

AJájus 2i)-í[]\ a föls kajtunak hidja alatt találtató kamrákat s

|iinczt''t Farczcr Antalnak használatul a város oly feltétel mellett

engedte át. hogy a torony ka|iuján és hidjáii átvezet utat ki-

kövoztesse s a kövezetet mindenkor saját költséfién jó karban tar-

tozzék tartani: házának eladása esetében pedig ezen kíitelezettség a

ház tulajdonosát illesse.")

18á6. A bel\áros házai, ugy a keriih'ti táblának tagiai által

lakott házak, katona szállásolástól mentek voltak.-')

I8á7. Mayer Terézia azon okból, mert a Hegoni-félc ház kajiujára

gnnyiratot ragasztott, büntetésül egy órára a pellengérre állitatotl.'i

IS'iS június 17-én gulácsi Farkas Antal kerületi táblai üliiok

mint királyi biztos vezetése mellett megejtett tisztújítási jegyz-

könyvbe azon tétel is bele jött . hogy a városbírói hivatalt csak

katlndikus viselheti és enm'dfógva ezen állomásra csak ilyen jelíd-

h(!t ki jí'tvemlben. Ez ellen Fügh Zsigmond azon ellenveté>t

einidte . hogy miután eziíU rendelkezés által a katlndikusoknak

kizáró jog adatnék, a tíuvény ugy a kiriilyi jiaranesidat a megválasz-

tandó Viirosbiró vallására nézvést semmiféle különböztetést sem tesz.

ezen pont ellen tiltakozott és óvását jegyzkönyvbe vétette.*')

IS'ZU deczendier !t-én a városi levéltár ezélszerübl) elhelyezé.se

végett tervezet dolünztatott ki i's a magyar királyi kamai'i'inak UA

terje.sztetett.")

') Vántsi jciiv/íiköiivN.

^) r. n.
'

») l'. 0.

*) V. o.

) r. ().

«) r. o.

') ['.
...

") r. <).

") L*. <).
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1830 sii|itt'iiiljer ;>-;iii a l);illi;i/ii;il li''\ hást.ya ioroiij kéiiyel-

iiicsl) kö/JektMiés czrljáltúl lerontatni liatíiroztatotl. ')

Dec/.cniher -v-án (-lieriiol (lyíiruv \adás/,at lirrlnck a í'öls

erdei va(lászhik(»í a iiia<>Tnr kir;il_vi kamara átr'pitedii s ine,u'naíiy(»b-

l>itai)i eo,i!,edélyezte.-)

](S31. A niaii'yar királyi lielytarlú tanács iiiegkiiliUUto a vá-

rosnak a cliolera, járványban elliunytaknak kimututását, mely szerint

Magyarországiban e ragálynak 151.784 eni))or esett áldozatul.-')

Október 14-én a mag-yar királyi helytartó tanács értesítette a

várost, miszerint a eliolei'a megsznése folytán az egézség ügyben

kinevezett királyi biztosok mködése szükségtelené vált, s ennél

fogva a város részére kinevezett királyi biztosnak Bezerédy (iyörgy-

nek hivatala is beszüntetik. Egyébiránt a viirosi tanácsnak meg-

hagyta, hogy minden ez éi-dembeu kiadott i'cíndszabályokat ^i körül-

ményekhez képest to\ái)liá is végrehajtsa. Evve a tanács tudósította

a helytartó tanácsot . liogy a város ezen nyavalától mindekkoráig

ment maradt.'')

]83á február i7-én a lövöldöz ház 8000 írton a vái'os által

megvásároltatott és kórházzá aiakitatott át.'*)

Augusztus :i4-én a halotti kamai'ának fölépítése a temetben

— miután a cholera járvány a városban kitört — elhatároztatott s

a költségeknek jegyzéke a magyar kii'ályi kamarának fölküldetett.''')

1832 október 5-én a kórház tornyának építése foganasitásba

vétetett.^)

1834. A város jéges, áradások és mostoha termés által sok

kárt szenvedett.^)

1835. A halász, ugy a föls kapunak lerondioltatása s ebl)l

nyei't anyagnak árvereztetése elhatároztatott.'^)

•lulius 14-én tartott városi tisztújítás vezetésére mint kir;ilyi

biztos tacskándi Cserghe Ferencz t;ib!ai ühnik. midn a városi

kapitányi hivatalra Graff Károly evangélikus tanácsost kijelíilte. a

választó k(")zség katholikus tagjai azon okból, hogy még ekkoráig

') Városi joíi-v/.köiivv.

^) r. 0.
'

"

«) r. ...

^) U. o.

'->) r. (..

<') r. 0.

') U. 0.

«) U. 0.

") U. 0.
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|tnitt'slaiis ii'/.i'w liivalaliii iicm vnll kijdiilvt'. úvásiikat nyilatkoztat-

ták ki. !'>/, clJciKihcii az rvaii^iclikus vilias/tók lii\atk(i/.\a a \i'>v-

VHiiyic W'^y a kii-ályi |iarancs(tlatiiak s/avaira. vé^n- a/, (llciikc/.

fiVakorlalot hizoiiyitó iV-jiihli \iirosi jc^y/nkíniyvokrc. a kalliolikiisdk

tiltakozását visszaiitasitaiii k(''iT'liii('zt(''k. Kuiu-k l'olytáii az cliiökíts-

k<KÍ(") királyi hiztus kijelentette, hogy a kijelölésnél valláskülrtnil)-

séíii'e tekintííttel nem lehet, s a kifejezett óvásnak helyt nem ailliat.

A \;iriisl)irói ;illom;is l)et(iltés(''nél a kii', hiztos szinte (iralV

Károly evan.iidiknst jelíilte ki. ki azonban Fügh Zsijiinoiid hitsor-

sosa s ()i-eji-el)li tanácsostái'sa iránti tekintetljül a kijelöltetést nem
fogadta el. minek kíivetkeztéhen helyette Fügh jelöltetett ki vái-os-

liii'ónl. A katholikns választók ismétlleg a régi gyakorlatot han-

goztatván, a kir. hiztos eljárása ellen tiltakoztak s a töhbek között

egyik akadályozó okul azt hozták fol. hogy a jilel>ánia temjjlom

nagy harangját, a mint régi idktl fog\a szoká.sljan volt, evangé-

likus hirónak meghúzni nem lehet. Az evangélikus választók min-

den ellenvetések daezára Fügh kijelöltetését szorgalmazták, ellenben

a katholikusok kinyilatkoztatták, hogy a szavazáshoz j;irulni nem

lógnak. Knnél fogva a királyi biztos a birói választást elhalasz-

totta es mindaddig niig e vitás ügy érdemében fölsbb helyi"|

utasítás nem érkezend. .Sehiklhauer dános helyettes biri''t továbbra

is birónak helyettesitette.')

18^(5. Reiidiard Kártdy kt»nyvnymndát ;íllitoti.-)

1837 február ^)-án az épitenil nemzeti tanoihi terve a tanáes

által helyben hagyatott és özvegy Andaházy Holdizs;irm'' ház;'inak

e ezélra leend megvásárlására Ciratf Károly tanácsos es Stuna

János néjtszó.szóló kiküldettek. A megvásárlott ház október 11-én

a városnak tulajdiuii joggal átadatott.^)

Május l'i-éii állandó szinház épitésére részvényes egylet ala-

kult s az t'iMtkezi's tei-vezetének kididgozására és aiiinik idej/dd-n

leend végrehajtására a tanáes részi-rl (ii'atV Kái'idy és KrtI dános

tanácsosok küldettek ki.')

Sejttendier lö-én a sopinui ut mellett a v:írosi tégla kenien-

ezénél .ilh) liitida leroinlmliatott es anyaga •! frion I'altM->ay .binos-

nak tdárusitatott.'')

'j Vanisi ici;v/.öl<iiiiv\.

•') [ ...

") r. ...

«) r. ...

'') r. ...
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1838 július 5-éii ;iz egyenniliús polfiárok elavult zászlója

lielj^ett egy vij lobogó csináltatott.')

Augusztus lO-én három évi határid alatt a szalma föth'líi

házaknak, cserép zsindely lyel való íedezéso megiiarancsoltatott.-)

1840. Zene egylet alakult, ugy a nemzeti tanodának épitése

megkezdetett. Továbbá a kéthelyi erdn át, könnyebi) közlekedés

tekintetébl Sopronmogye részérl . átmetszéssel egy nj szekér ut

terveztetett és munkálatba vétetett. iMinthogy a földön átszivárgó

vizerek számos nehézséget okoztak, sok munka és költség után a

vállalat abban hiigyatott.^)

1841 május 18-án Deckelmaun Jakab és 8chöck Márton ka-

pások a fí'ds erdei <>rdögasztalánál (Teufelstisch) egy szirt üregben

egymás nndlé helyezve 44 darab b;ui)árkori bronz sarlót leltek.

Ezekbl egy példány a városi levéltárba helyeztetett- el. másik a

nemzeti múzeumnak küldetett, a többiek pedig a városi tisztviselk

és képviselk kíizt elosztattak.'')

Novemlier és deczember havában Hevesi 8zalt('> Imre szín-

igazgató társaságával magyar szini eladásokat adott. Ezt meg-

elzleg október áO-án Abday Sándor igazgató is folyamodott, de

az eladási engeth'dyt az elbbi nyerte meg.'')

Deczenjber o-án a városi raktár eltt (mostani honvédlakta-

nyának déli sarkánál) álló [)ellengér lerontatott.^')

Deczemijer 21-én a magyar királyi helytartó tanács megen-

gedte, hogy a város magyar köriratn })ecsétet használhasson, melyet

a következ 1842 július 1-én a tanács használatban vett.'')

1842 raárezius 18-án az alsó kaputól balra es belvárosi mé-

szárszékek beszüntettek és lakhelyiségekké alakitattak át.^)

Októl)er 1-én a tenijilomok alatt létez sirboltokmik ajtai a

helytartó tanácsi intézmény folytán befalaztattak.'^) Kszén ásásra

részvény társulat alakult.'*^)

184o márczius ol-én az evangélikus hitközség által építend

^) Városi jogyzköiiyv.

*) r. 0.

«j ['. 0.

*) V. 0.

^) U. 0.

«) ü. 0.

') U. 0.

8) Ü. 0.

8) U. 0.

»") U. 0.
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I;iiiihI;ÍIi(»/, rs l('lk(''s/ laklid/, s/iiksi'^clt anyagok a katlidlikiis és az

evangélikus hitíelokozebk között 1801 iioveiiihor líá-én létre jött

kf'ik'SíitKis (!<i'vezség' ala|ijiin a városi liatúság által kiszolgáltattak.')

A|)ril ;24-éii Xoszlopy Ignáez s()|)r()iii váltótörvéiiyszéki eluíik ve-

zetése mellett megejtett tisztújítás alkalmával, királyi engedély folytán

a iiolgármcsteri hivatal élethe léptetett s ezen liivatalra Fiigli Zsigmond

ügyvéd választatott meg.-) Kisdedovodának ftilállitása terveztetett.-')

1844 máreziiis 2íJ-én a magyar és kováes iitezák közötti tér

sétánya alakitatntt és platán iákkal l)eültetetett.')

April 19-én V. Kerdináiul király olajfestményü arczképe íinne-

pélyosen a városház termében íulíiiggesztetett. Ezen alkalommal

íinkéntes adakozásra aláírási ivek köröztettek s a bejövend összeg

vasárnapi tanoda íolállitására határoztatutt fordítatni.-'')

Május 24-én (iyöri .János városi plébános a városnak szapo-

rodó népességét tartván szem eltt , a plebániaegyház megnagyob-

bitását, vagy esetlegesen egy uj egyliázuak építését indítványozta

a közgylésben, mely alkalommal a katholikus lakósok az indítvány

támogatására szinte ez ügyben kérelmet nyújtottak be.")

Augusztus 12-én a takarékpénztári egylet alapszabályait a

magyar királyi helytartó tanácshoz leend fölterjesztés s megersítés

végett a városi tanácsnak beadta.')

Október 28-án ErtI János városbíró egy {losztogyárnak föl-

állítását indítványozta, mely a tanács, ugy a választó község meleg-

pártolásában részesült, s az emiitett indítványozót felkérték, hogy a

vállalatot a kíizönség pártlógásál)a ajánlja, nem kíilrmben e czél

kivitelére megkívántató intézkedéseket eszközölje.*^)

1845. Az építend iiosztógyárhoz megajánlott köveket és

téglákat a tanács kiszolgáltatta.'-')

Február 28-án Stettner Antal. 8laniat inger András tanács-

nokoknak. Pados János másod szószólónak az I.S4^) június :JO-án

hozott tanácsi határozat nyomán a városi levidtiir rendezése és

lajstronn)zása meghagyatott.'")

')
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November 21-én iniiitliü,i>-v a vaspálya Kszegnek terveztetett

vezetetni, Rohonezy ígnácz igazgatói tag két inérnük kiséi-etélten

megérkezvén, ez ügyben értekezletet liivott össze.')

1846 május 24-én az egyenruhás polgáiM örségnek uj zászlója

ünnepélyesen fölszenteltetett, a zászló anyai tisztséget Zichy Ferraris

Bódog grófnak neje viselte.-)

Június 5-én Chernél Kálmán, Sándoríy Antal. Zsoldos Ferenez

a tanácshoz beadott folyamodványukban egy magyar nyelven vezény-

lendö és nemzeti egyenruhával ellátandó uj polgári rségnek alakí-

tását helybe hagyatni kérelmezték.^)

1847 október 1-én István fherezeg magyar királyi helytartót

az oszágban tett körútja alkalmával egy városi küldöttség Nagy

Károly városbíró vezetése mellett Szombalhelyen, egy másika pedig

október 2-án Fügh Zsigmond polgármesterrel élén a váios határán

üdvözölte.*)

Az 1848/9. forradalom alatt.

A párisi forradalom gyzelme, niely a júliusi királyságot ha-

lomra döntötte — Magyarország állami szervezetét legbensbb alap-

jaiban rendítette meg.

A mint a íranczia fváros eseményeinek hire elterjedt, azon-

nal erjed izgatottság gyülpontjává változott az ország s a forrongás

lázheve széles áramlatban vett ert a köz és társadalmi élet min-

den viszonyain, st még ott is nyilatkozott, hol sajátlagos politikai

érdekek iránt eddigelé minden részvét, minden buzgalom hiányzott.

Legnagyobb hatást azonban az ország szabadelv ellenzékére gya-

korolt, mely a forradalmi válságot megelz tizedben, évrl évre

tömörebb párttá alakulva, növekv erejében mindegyre szilárdabb,

követelbb állást foglalt el alkotmányos jogainak sérthetetlen meg-

rzésében és haladási czéljainak kiktizdésében. Ezen törekvések

tapasztaltára a bécsi kormány a helyett, hogy a haladási irányok

kijelölésével, korszer igények számbavételével az életre való ele-

meknek szabadabb fejldését czélozta volna, hatalmát félénken rizve,

alkotmányt csorbító, megcsontosult kormányzati rendszere által min-

den szabadabb ösztönnek, minden emelkedetebb szellemi mozga-

lomnak és újítási gerjedelmnek mereven ellenállott. Mig ezek foly-

tán a szabadelv eszmék hívei, az orszáu' szellemi hátramaradásának

*) V^árosi jogvzkönyv.

2) U o.

=') U. 0.

*) ü. 0.
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iiki'it, az iUiyaiii jidt't i'iMásaiiiak liiaiivát. a Im-csí kdiiiiiiiiy tosiied.

közönyös iiolilikájáiiak tnlajdoiiildlliik. luldi^ ez i-s pártja a U'-tezó

iilla|)()t renlartását Ví'flvt'ii. az olleiizékcl, hízoiijiú (iszlíintöl M-zcIctl.

a (lynaslia t-s liirodaloiii luikásáia líirekv íuiTadaliiii |»iiitiuik tckiri-

tcllc. s czí'-rt k(»!s/,cni kt'ívcttdiiiriiyoit visszaiitasitutta. Ily szétváló

irányok rs ni''Z|Hiiil(ik kíi/.cjtclte, niidöii a íorradaloiM HécslKMi is

diadalt vivott ki. iücn tt'iini'szctes. Iiojít az (ísomt'nyck az idlonzék

magatartására, a j'ozsonyltan nkknr íilt'sezö orszáfiifyíilé.sre vójrzet-

tejjes l)t.'íolyás.sal hatottak. Az országgyíiie'si idlcnzék ugyan is

tíl(''i-k(V/(jttnek látta ekkor az idt arra. hogy az ('vekcn át sürgotett

reíoriiiok (''lethe léptetésót követelje auiiál iukáhh is. mert az álta-

lánosan uralkodó izgalom jelei után törekvései valósitásában. a

nemzet tömegének támogatására biztosan számithatott. A kíiz-

hangulat zajos nyilatkozványai által megrendült kormánypártiak

iiciii liirván többé korlátozni az áramlatot, az ellenzék követehné-

nyeiiiek teljesítését, többé nem akatlályozták. a király pedig az

eleibe terjesztett törvén3'javaslatokat szentesitette. A nemzeti ön-

álló kormányzatnak létesülését, a hbéri viszonyok maradványainak

megst'mmisitését. a polgári és politikai jogoknak minden néposz-

tályra való kiterjesztését, melyek az ország állami életének alapos s

üdvös átalakítását helyezték kilátásba, a legtávolabb és legelszige-

teltebl) vidék lakosai is t'irtinimel üdvözítitek. Kszeg lakossága az

átalakulási viszonyokat szinte az ürüm és lelkesedés kitör nyilal-

kozványaival fogadta, s a városi hatósággal karöltve késedelem

nélkül .sietett hazatiui buzgalnuU a nemzeti kormány intézkedéseinek

végrehajtása által beliizonyilain. Márezius 19-én érkezett az els

ministeri átírat a városhoz, melylicii IJatthyányí J.ajos gróí" niiuister

elnökké lett kíneveztetését és a magyar lelels mínísteriuinnak leg-

k(')zelebl) leend alakítását kirzölte. s ennek kapcsábnn a tanácsot

l'ölszóllitotta : hogy a nyugalom és közbéke líiutartására minden

erélyét fölhasználja, nehogy a mínísteríum s (U'szággyülés. mint az

átalakidás s tíirvényesség közegei a nagy. nehéz munka megidd;isálian

kicsapongások vagy id eltti követelések által akadi'ilyoztassanak.

Batthyányi Lajosnak minister elnökké való kineveztetésérl

örömmel értesidvén a tanács. fölszóllilás;'inak ('leget teend a köz-

bátorság fentartiisára s a netalán eredhet zavari>k elnyomás;ira

ideiglenes nemzetrség alakítását vette eszközlésbe. K czélbl rög-

ttin aláírási iveket ktu't'tztetetl a Viirosl»an. hogy a nemzetrst'-g

soraiba belép polgiirok. birt(d<osok és magányzók magokat beje-

gyezzt'k. Miisnap nnirczius :iO-an l!anliy;inyí minister dnok levelét

a Viiros orsziiggyülési képvístdjéuek Nagy Kiíiolynak ludósít;isa

17*
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követte, melybl a tanács értesült, lioo'v a sajtó líijszabadnlására. a

felels magyar ministeriiimnak íolállitására. a nemzeti rség szer-

vezésére, (irökváltságra, népkéjiviseleti rendszerre, kíizösteherviselésre

iigy miiKJen egyéb alkotmányos intézményekre vonatkozó és kife-

jezett kivánatát a nemzetnek Ferdinánd kii-ály teljesítette. Mihelyt

e fontos vívmányok a hatóság hirdetményei utján köztudomásra

jutottak , a közönség azonnal a kerületi királyi tábla ügyvédeinek

Hrabovszky Jánosnak, Szoyják Mátyásnak. Kis Sándornak, Sándorfy

Antalnak, Makovitz Edének, (iobra Jánosnak, Osaplovits Sándormak.

Mecséry (ryulának stb. ugy a város ifjabb nemzedékének kezdemé-

nyezésén és buzdító |(éldájáu hevülve tömegesen lépett a nemzet-

rség soraiba, azonkívül nemzeti eocardák. tollak foltüzése s egyéb

küls nyílatkozványok által adott kifejezést a korszer eszmék alkot-

mányos diadala fölötti ("tríimének. \\)ltak ugyan egyeíi kivételek,

kik mindezen tüntetésekre giinynyal, a nyert hóditmányokra l)izal-

matlan idegenkedéssel tekintettek, mások pedig ellenséges indulattal

konkolyt hintve titkon, a népet az alkotnnínyos engedmények meg-

támadására ingerelték, a nélkül azonban, hogy alattomos izgatásaik

képesek lettek volna a közcsend kapcsait érezhetleg megingatni

:

mert a lakosoknak alkotmányos ragaszkodása, nem különben a ha-

tóságnak éber erélye minden nagyobb Ijujtogatási kitörést eredetiben

elnyomott.

A rend érdekében már márczius á4-én a választó közönség in-

dítványára egy állandó választmány neveztetett ki, melynek föladata

vala a netalán elforduló kicsapongások s mozgalmak elnyomásáról

intézkedni. De daczára a városi hatóság, ugy az állandó választ-

mány alkalomszer rendszabályainak a titkos Imjtogatások még is

némely rendzavarokat idéztek el. A titokban mköd gonoszok

izgatási eszközül mindenekeltt a nemzetrségi intézményt hasz-

nálták lol . melyrl a nép között oly véleményt terjesztettek el

:

hogy a nemzetrök rendes katonai szolgálatok teljesítésre lévén

hivatva, szükség esetében kimozditatuak és családi tzhelyeiktl

távolabl) vidéken az ellenség ellen alkalmaztatnak. Továbbá a zsi-

dóság elleni gylölet élesztésére a választási törvényjavaslatot fordí-

tották, mely minden tekintet nélkül a valláskülönbségre, a válasz-

tási jog gyakorlatában a zsidókat a többi hazai polgárokkal egyen-

len részesítette. Ezen gálád izgatások folytán csakugyan történtek

némely botrányos jelenetek, mint ápril 9-én délután, midn az

ellegesen alakult nemzetrség fegyvergyakorlat végett a kitzött

téren megjelent és itt vele az országos ideiglenes ministeri bizott-

mánynak abl)eli rendelete közöltetett, hogy a zsidók személyi és
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Viigyitiii Jo^iiiikltiiii vi'dcliiirztcssciu'k. E reiidelel l;irtiiliiia az rsúg-
iiek kapásokljól álló os/lúlya állal a megelzött hiijtügatások lolytaij

('lleiisz('íivv(.'l ru^^adtatváii, közülük .számosan zajos n}'ilatkozat(»kra

fakadlak ós kijelentették, miszerint ük a zsidókat nem csak védeni

nem fogják, lianeni ezeknek kiköltözködését erszakolni szándékozzák.

.Miután a zajongó lömeghez intézett minden felvilágosito és engesz-

tel kisérlel siker nélkül maradt, a nemzetrség értelmesb része,

iiogy a mozgalmas tömeg íigyelmét elvonhassa, a fegyvergyakor-

latot akarta megkísérteni. De minthogy ez nem sikerült fí óra

tájiján rendezett sorban a város házához imiult. az elégületlenek

csoportjától és ezekhez csatlakozott escseléktl kíivetve. Midn a

józanabb nemzetrség a városliáz iid\aiába bevonnia, a zajongók

közül többen ide szinte betolakodtak, nagyobli része pedig kün a

fi éren összeseregelvén lázitó zajjal elbb kijelentett boszns szándé-

kukat a zsidóság irányában, újra ismételték. Erre a helyettes bíró

.Slettner Antal a lázongók közé lépett, békit Ijeszédével és azon

igértíltel, hogy legközebb közgylést fog tartani oly czélból. hogy

a nép követeléseit és sérehneit eladhassa — a zajongó csoportot

eloszlásra birta. A rend helyre állván, egész este nem zavartatott

meg. Ejji két órakor azoiilian Krötzl József izgatására többen

ismét (isszecsoportosultak. kik oiilitások s káromlások között ISchey

Antal izraelita gyöngyös-utczai 340. szám alatti lakását erszakosan

megtámadták és háza eltt lév kertecske fakerítését (dromliolták.

Ugyan ezen idben mások a Scliey Fülíip háza eltt álló lámpa osz-

lopokat ledöntötték. iMidu amaz raknuczátlan cscseléket Turcsányi

liajos evangélikus inagyai' hitszíuiok iitellenben lév lakásának alda-

káliól nyugalomra és hazainenetelre intette, a lázangók ellene szinte

kifakadtak és ablakail beverték. l)e ekki»r az ide éi-keze|| nemzet-

rség a lkolom|ios KrtHzl .lózselét ellögván a toviibbi kicsapdugásnak

véget vetett. iMidnn Kn'UzI a v;iros Inizához kisértetett, útközben,

az t kisér iieui/etrség tagjait. Csaplovits Sándor ügyvédet és

hegei Tamást megtámadta, de ezek ugyan a reiijuk mért csapást

elhárították, ellenben egy vár(»si hajdút megsebzett. Krötzl bezá-

ratása ul;in Martini .binos. fStehr. imisként Miller János. W'elier

János. Kappel Kár(>ly. TischolVszky János. Sandwfber János czimbdra

tiirsak a városlia berohantak s letartóztatott liirsiiknak kibocsálatiisat

vakmeren kö\ elélték, mire Marton ellogatott a többi lázangók

futással niein'kidtek. A tettesek ellen bnvádi eljárás elrendeltetvén,

ezentid a nemzetr.séguek hazahas magatartása minden lovalibj

rendlioiitási merénylett'l megakadályozott.

April l'il-en hirdetettek ki az lS47;b-(liki törvények, mely
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alkiiloiniiial a közgylés elhatámzta. bog'y a város uéiuely küzépületeiu

s nyilvános helyein még létez császári színek a mennyire ez még

mindeddig nem történt volna, Magyarország czimerével és színeivel

föleseréltessenek. de azon kivül az egész nemzetre földerült azon

fontos napon — melyben a hon közkivánalmai teljesültek, a tör-

vényes szabadság alapján leteend korszer alkotmány kivivatott.

niulhatlan örökítésül s az utókornak is örök háU'is emlékéül a város

némely nagyobb téréinek és utczáinak fenálló nevei a kor nagy

eseményeire, a kitn férfiakra vonatkozó s emlékeztet elnevezéssel

átváltoztassanak. Egyúttal a hadi ministerium fölkéretett, miszerint

a helybeli nemzetrség czélszerü beoktatása végett intézkedjék.

Továbbá a városi közönség a nemzeti kormánynak hazafias érde-

meiért elismerését s határtalan bizalmát külön üdvözl föliratban

fejezte ki. Végre Szemére Bertalan belügyminister fölhívására a

város lelkesedett készséggel elhatározta, tehetsége szerint közado-

mányok utján a haza oltárára áldozatokkal járulni. Az e végre

kinevezett küldöttségek által gyjtött és június 9-én beszolgáltatott

adományok ezek valának : készpénzben 1142 frt, 3 darab arany.

145'/2 lat ezüst, 9 darab ezüst gomb, 15 darab régi ezüst pénz.

1 kapocs, 2 kanál, 1 czukorfogó, 2 kosár ezüsbl, 10 akó bor.

Június 30-án Zárka Sándor Vasmegye alispánja a magyar

ministerium rendelete folytán megkereste a várost, hogy a megye

által kiállítandó 3000 önkénteshez aránylagos számmal hozzájáruljon

és az illet egyéneket Vidos József ezredes parancsnoksága alatt a

Drávához mozgósítandó rseregbe besorozza. A város közönsége

polgári kötelmei érzetétl áthatva lévén, a hazát környez veszély

láttára, a szükséges eszközöknek kiállításában tettleges részt venni

óhajtott s ennélfogva a toborzás a városban felállitatván, síkeres

foganatba vételére a hatóság czélszeren intézkedett és a toborzás

ulján beavatandó önkéntesek nagyobb ösztönzésére azon 8 frt és a

naponkénti kenyér adogokon kívül, melyeket az országos kincstárból

nyertek, segélydíj fejében naponta minden önkéntes 4 pg krczárt.

egyszer mindenkor 10 pg frt beállási pénzt ajánlott. Minthogy a

városnak az önkéntesek kiállítása által nevezetesb költségei szár-

maztak, a kiadások enyhítésére a városban lakó több buzgó hazafi

áldozatok hozására késznek nyilatkozott. Az els lépést ez irányban

téti Takács Sándor kerületi kir. táblai ülnök tette meg, ki naponta

bizonyos összeget ajánlott föl az önkéntesek ellátására.. Hason

áldozatok gyjtésére egy bizottmány neveztetett ki, melynek kezéhez

rövid id alatt 432 frt 20 kr. adomány gylt be. A to.borzás utján 23

egyén állott be önkéntesnek, kik azonnal Szombathelyre szállitattak.
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.liiliiis (i-i'm i'n-iszk'i- Antal iivii^almazult kajiitáiiy . mint a

helybeli nciiizetr.séíiiiok parancsnoka, maidat a kztíyülésnek hiva-

talosan heniutatta.

Auíiusztus 2I-('ii uTÓf Hatthyányi Lajos ministcrelnök aiiíiiisztiis

15-ún kelt JcvcJclxMi a Duna s Dráva kíi/.ti hatóságokat, a vcszszd

lenyogetctt lia/.a iiicginciitósóre. önkéntesen ajánlkozó nemzetröknek
minél iiagyohli számiján leend kiállítására. íolíegyverzésére lölhivta

s ligyelmcztette. hogy a honnjaradó ncmzetnik elkészítessenek s

íegyverhen gyakoroltassaiiak. inik('|i a lioi-vátnk lieütése esetében els

íbiszóllitására általános népfelkeléssel, azok az ország határaiból

visszaveretessenek. A város közíinsége a haza védelmében késni

nem akarván, tüstént a lakoságot tölszóllitotta. hogy minél számo-

sabban jelentkezzenek önkéntesül és ezek íölfegyverkezésére a légy-

vert ntjm lógható lakosok fegyvereiket átengedjék. Kzen alkalommal

a kimozdítandó önkéntesek számára, a ministííri szabály szerint

elirt 100 darab légyvert határozott a város beszerezni, a belügy-

mínístei-t pedig megkereste, hogy a helyben maradt nemzetrök

részére szükséges töltényeket mentül elbb szolgáltassa ki.

September 17-én gróf Hattliyányi Laj(»s ininisterelnok töl-

szóllitotta u várost, hogy toborzás ntjiín a honvédsereg szaporításaira

önkénteseket állítson. Knnélfogva a toborzás azonnal eszközlésbe

véletett.

.September l!>-en Kosztolányi Móra dnnántnli mozg(W>nkéntes

sereg jiarancsnoka a várt»st megkereste, hogy a seliesültek sziimára

kívántató gyolesdarabokat, lépéseket küldjön, mely kívánat síkeresb

eredmény eh-rése végett egyházi szószékekrl kihirdetetett, nem

kiilönl)en a lelkészek a megsebesítend hazaliak lipídására szükséges

anyagok kíszolgáltatá.sára a népet buzdították.

September ál-én gróf Hatthyányí Lajos minístereluök tudósí-

totta a várost, miszerint a népfrdkeN's. ugy a honvédsereg gyara-

píliisa tekintetébl eszközlend toborzás biztosalib és gyorsabb loga-

nasitása végett Hékásy Imn-t nevezte ki korniiiny biztosnak. K

kinevezteti'st a közönség Itízalommal és közmegelégedéssel fogadta,

a/.onnal 40 honvédet ajánlott toliiuv-ás utján kiállítani, kiket ruhával,

légyveri'el és na|mid<i''nl i l'i krajczár segélyliérrel vala elliitandó.

.\zon esetben pétiig, ha septenilier á4-ig az a)ánl»ttt szám li»borzás

utján líem volna kiiillítható. az tisszeírt 1!*. *iO. i\ és 2á éves

iijaklMil sor^lluz;l^ ;ilial lial;irozta a/, ígért mennyiséget kiszolgiil-

latní. Kzen alkabunmal elrendeltetett, hogy a helybeli nemzetrök

minthogy a veszprémi tiiborba vabinak mozi^ositandi'ik. kas/.:'ikkal

fölfegyverkeztessenek.
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Septeiiiber á8-<'iii Békásy íinre kormánybiztos a városi köz-

gylésben megjelenvén, elterjesztette: miszerint az országba, betör

(illenség Htjában pusztít, rabol és ártatlan cseescnikct dühének föl-

áldozza, igy tehát a haza saját gyermekeinek megment karjai után

esdekel, ehhez képest a ministerelnök rendelete szerint a népeség

arányához mérve, Kszegre 97 ujonez esik, azért a már elbb ki-

állított 40 leszámítása után még fenmaradó 57 ujoncznak mentl

elbbi kiállítását meghagyta. Minthogy a városi közönség a nemzeti

kormány intézkedéseit ekkoráig is a legnagyobb készséggel teljesí-

tette, most a vész perezében, midn a nemzet létével minden egyes

polgárnak léte forgott kérdésben, legszentebb hazafiul köteleségének

ismerte minden áldozat kimélet félretételével a ministeri rendeletnek

hódolni és a városra kivetett ujonezokat mielbb kiállítani.

Október 7-én Békásy Imre kormánybiztos október 5-rl kelt

levelében a városi hatóságnak meghagyta : miszerint Jellasich sere-

geinek mozgalmai következtében a helybeli nemzetrség kiindulására

a szükséges elointézkedéseket megtegye.

Október 8-án Preiszler Antal nemzetri rnagy a várost érte-

sítette, hogy Vidos József tábornok utasítása szerint a kszegi

nemzetrség október 11-én ki fog mozditatui. Miután október 9-én

érkezett hir szerint a horvát ellenség Sopron s Kszeg felé tervezte

irányát, a kimozditás elmaradt, ellenben Békásy kormánybiztos a

városi polgármesternek meghagyta, hogy a népfölkelésre az intéz-

kedéseket tüstént megtegye, az ellenség mozdulatainak kipuhatolása

végett elfutárokat alkalmazzon, nem különben az ellenség által

Horvátországba küldött, vagy onnét a császári táborba intézett leve-

leket, sürgönyöket és futárokat föltartóztassa.

Október 10-én Békásy kormánybiztos rendeletére a nemzet-

rség kimozdítandó lévén, a szükséges lszer anyagok kiadattak és

szakértk által töltvények készítettek. Ugyan e napon Szél József

korraáuy))iztos reggeli órakor kelt levelében a polgármestert

értesítette, hogy miután az ellenség Kszeg felé közeledik, a nép-

fölkelés eszközlésével Reisig Alajos kormánybiztos bízatott meg, s

ennek folytán a városi lakoság a fegyveres fölkelésre készen legyen,

hogy a harangok félreverésére mindenki a kitzött helyszínén

megjelenhessék.

Október 11-én reggeli 6 órakor Niczky Sándor soproni kor-

mánybiztos a városi közönséget tudósította, hogy a soproumegyei

népfölkelés a horvát seregnek útját állotta, de siker nélkül, mert

rövid ellentállás után az ellenség visszaverte, mely 20.,000 emberbl

álló táborával Kszeg felé vonul, s ha itt meg nem támadják és
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éleloniiiH'l ellátjuk, a vántst iiKí^ikiniéli és a lak<isii;r(,t ikmii lúiital-

iiia///,a. Miután a város annyi í'o^y veres ervel nem rendelkezett.

Iio^y a nafiy szánni ellenséget sikeresen inegtániadliatta Vdlna. a

kö/,gyiilús ablniii állapddott meg. hogy az ellenségnek átvoiiidását

nem akadályozza, lia mindazonáltal ajinak idejéljeii segéd csaljatok

('rkeziiének. akkoi- a város közüuségo liazaíiui kötelessége szerint elvan

határozva, kilelhet ervel és legnagyohh elszántsággal az ellenséget

visszaverni.

Október 11-én déli 1:2 órakor 'JY'odorovits esászári tábornok

Horjtáeson kelt levelében a várost megkereste, hogy miután l'ídsbb

parancsra 20.000 határrt Harvátlionlja visszavezetni szándékozik.

Sojtronmegye kormánybiztosával kötött egyességhez képest, minden

összeütközés elkerülése és békés átvonulása végett. tál)ora számára

szükségelt élelmi szereket kiadatni kivánja.

Miután Békásy kormány biztos a horvát tálioriiok kívánságáról,

ugy szinte a város védtelen állapotáról gyors futár iillal rögtön tu-

dósitatott, s daczára a város sürgetésére a hadisegély nem érkezett,

st az ide berendelt lékai és rohouczi nemzetríik haza tértek, és

ekként Kszeg minden támogatás inMkiU maradt, a nagy számú

ellenség visszaverésére annál inkább is képtelennek érezte magát,

mert a helybeli nemzetrök ("j:y része eltte való nap Csepregbe

niozgósitatott. azonkivid a luuvát táliorból parlameiitairképpen kül-

dött rnagy életének kezességével oly biztosítást nyújtott, hogy a

horvát sereg Magyarország ellen többé hadakozni nem akar. hanem

csak hazájába óhajt békével visszatérni. Ily k(»rülmények k(»zölt.

nehogy a város a tektelen csorda rablásainak, gyujtogatásainak ki-

tétessék, löltéve, hogy addig segély nem érkezeiid. az ellenség

háboritlan elvonulásálian. nem kidönben a kivánt élelmi szerek

kiszolgáltatásában kényszerségbl bele egyezett. A létre jött incg-

állapotlás lolytiin a horvát had tálxtrhelyéül az alsó erd alatti

térzet. mely a csejn'egi ut mellett vonul el. jelídtetett ki. Nagy

Kiiroly poliiiirm-'slcr pedig utasitatott, hogy 'reodoro\its t;ii»ornagygyal

értekezzék és ezt kalon;li által elkíivetend minden kicsapongások s

kártélelek iránt lelelsség lolvállaliisára kötelezze.

Miután a horvát t;iboniokkal az egyes.séget a városi judgár-

nu'ster megkötötte, a horv:it sereg a kijtdölt téren táborba száll(»tt.

liovi'i az egyesség értelmeben meghatároZi>tt élidnn szereket a \áros

kiszállilotta, nem különben saját biztonsága tekintetélji a (ívongyös

íolyam balipart janak hosszában a k(ddus hidjiltol kezdve, egész a

szt. .lános hidjáig rvonalként nemzetröket állitatott tVd. hogy ezek

a netalán rablási szándékkal kitör egyes horvátokat a prédálástól
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vissza tartóztassák és a t;i)jorDok beleegyezí'séliez képest, mint

szökevényeket elfogják.

Midn Teodorovits az est beálltával Meszleny és Szonibathejy

irányában a nagy számiban össze sereglett megyei íölkelo népnek

kiterjedt rtüzeit megpillantotta, nehogy hadtestét az elíbgatás ve-

szélyének tegye ki. Könnenduek tervezett hadmenetét megváltoz-

tatván, éjjeli tizenkét óra után seregével tábori állásából kimozdult

nyugoti irányba Röth és Léka felé intézte visszavonulását. Had-

testének elesapata zavartalanul haladt a városi rvonal mellett el.

de a mint a szürke zárda nk kertjének közelében lév kliidaes-

kához érkezett, hol Handler József épitmester állott rt, ki hivatása

buzgalmában már töbl) szálangó horvátot lefegyverzett, a most ide

k(')zeledett elesapat számában tévedve, ezt fölakarta tar,tóztatni

.

a horvátok azonlian ellenszegültek s a bátor megtámadót szurony

szúrásokkal és hívesekkel megölték. Ezután a horvát ellenség

minden további akadály nélkül Lékán keresztül Steierhon területére

menekült.

Mig a kszegi nemzetrség honlev része, ugy a fegyvert

fogható lakoság másnap reggel az elmaradozott horvátok üldözésére

Léka felé kivonult, azalatt a városhoz közeledett vasmegyei fölkelt

népnek egy része izgatottan a városba berohanván, dühös károm-

lások között Kszeg lakoságát az ellenséggel való szövetkezéssel

vádolta és a horvátok megmenekülését egyedül a város árulásának

tulajdonította. A „fehér ló" vendégl eltt csoportosult össze a

bortól izgatott tömeg, melyet néhány józan férfiú hasztalan erl-

ködött lecsillapitaui, mert a rakonczátlau népvezetk azt még na-

gyobb bszültségre ingerelték. E közben a zajongóknak tudomá-

sára jutott, hogy a városháziban több fogoly horvát riztetik, ide

rohantak tehát tömegesen és miután a városház kapuját betörték

,

azonnal a börtönök ajtait is fölfeszitették s az rizet alatt itt tartott

horvátokat az udvarra erszakkal kiezepelvén a szerencsétleneket

részint itt, részint az utczán déleltti 11 és 12 óra között ember-

telenül kaszáikkal fölkonczolták. E vér fagylaló jelenetnek halál

rémület közt 32 fogoly horvát, kik helyszke miatt a városház

hátsó épületébe zárattak el, szemtanúja volt, k bizonyosan szinte

társaik borzasztó sorsiiban fogtak volna részesülni, ha az rjöng

bsz tömeg ezeknek ott létérl tudomást szerezhet, vagy ha a

történtek hirére megjelent néhány Miklós ezredbeli huszár a gyil-

kosokat kardlapozva kell idben el nem ugrasztja.

E szomorú esemény után nem sokára Vidos József kormány

biztos a városba érkezett, ki rögtön oly intézkedéseket tett. melyek
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a l'éktcleii ii(''|i által a vái'ds cllcii czt-Hia \ctt üViijtogatii.si Imszu

száiidi'kol cjliáritolták.

A köszogiek ellen iiité/.clt méltatlan gyaniisitásokra és rágal-

inakia azon kíinilniény szolgált okul. mert ln>i!\ a viszonyok zava-

lálian a városi lialóság elninlasztotta Niczky Sándor so))roni kormány

hiztos liilszólitása kövctkí'ztólton a város »''s a Intrvát parancsnok

közíUt az (''jcloin kiszol<iáltatása iránt eszközölt egyesséf^rl Vasmogyo

kormánybiztosait órtesitcni. Mely hilja szülte azon liiedclmet és

gyanút, mintlia Kszeg titok liaii az ellenséggel szövetkezett volna.

s ennek menekülését a biztos kelepczéhl elsegitendette. Ks igy

a viharos idk eseniényai a hazaárulás méltatlan liélyegét sütötték

a kszegiekre s e mellett egy véres eselekvényt hoztak el. melytéd

k undorral Inrdultak el. s melynek elidézésével vagy részvételével

mindaddig, niig a vizsgálatok hüntelenségíiket kinem derítették, a

közvélemény által Jogtalanul sújtattak.

Uktóher 20-áu Iváukovits .lános iiemzetri rnagy és helybeli

térjiarancsudk kinyilatkoztatta, miszerint a nem/.etrségbl lOO

egyént legkí'izelelib ki (bg mozdítani. A meghatározott számot a

város részint önkéntes l)eállás. részint sorshúzás utjiin állította ki.

Szovják Mátyás nemzetri hadnagy pedig utasitatott, hogy JOO ilb.

lfegyvert a kiinüzditaiuló rség számára szerezzen be.

November 8-án lv;inkovits rnagy megkeresésére a nemzet-

rség szakaszonként nvidcz na]»i t'olváltással a megye határára

l'ergelénybe elrsi sz(dgálatra kiinditatott. A szegényeltli sorsú

nemzetrök, minthogy távollétíik alatt .lbglalk(»zásuktól elvonulva a

szük.séges élelmi szereket be nem szerezhették, naponta a városi

Iiénztárból segélyeztettek. Tgyan e najion Iváukovits rnagy által

a városiján lakozó e.siíszári királyi nyugdijjas katonatisztek a magyar

alkot iii;iiiyi-a fölesküdtettek.

Xoveudier hVén a honvédelmi bizottmány a Viti'oshoz inte/.eit

leiratában a hatóságnak mindazon intézkedéseit, nndyeket a horviít

ellenség íitviundása alkahii!Í\al eszkiizlésbe vett helyttdenitelte. egy-

szersmind a miatt, hogy a Viirus az elleiist-g részére bort szolgiil-

lalnll ki. megüt kiizését fej(ízte ki. Kzen Viid igazolásául a hatósiig a

linnvt''d(dmi lM/nttMi;inynak megirta. miszerint a/, ellenséges táltor

meghatalmazottja nktóber ll-én déli II', órakor tartott m'-pgyülés-

ben áO.OdO itcze bornak kiszidgiiltatásiit múlhatatlanul és határo-

zottan követelte, mit a város a helyzet kényszerségénél togva

meg .nem tagadhatott.

Deezi'inlier á-én a császári kal(Uias;ignak Sopronból való

kozeledtérl értesülvén a viros, rögtitni intézkedések végett Nagy
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Károly polgármester déli 11 órám küzgyiilést hirdetett, ennek ineg-

uyitása eltt Wülfel J('izsef esztergályos mester a taiiácsterembeu

megjelenvén, közölte : liogy a városon kívül megálhijtodott császári

katonaság parancsnoka, gróf íáchaiigotseli rnagy, általa a tanácsnak

kinyilatkoztatja, hogy mieltt e várost megszállaná, a polgármester

és tanácsnok társai\al értekezés végett hozzája kimenjen. Ennek
folytán Nagy Károly polgármester, Eaab István városbíró, 81ama-

tínger András, Stettner Antal, Szaívert József, Ege Miklós tanács-

nokok, Zsoldos Ferencz. Polster András. Kurcz Andi-ás, Klimel

József, Wagner András. Stegmüller János, Leitner János, Steinbach

Károly és több nnis ké}) viselkkel kiindultak s a nevezett rnagy-
gyal a városi kórháznál találkoztak, hol ez nekiek kijelentette:

hogy ma déleltti 11 és 12 óra között ezen szabad királyi várost

egy osztály lovasság és két század gyalogsággal felsége Ferencz

József aiistriai császár és magyar király nevében megszállja, meg-

hódítja és hadi törvény alá helyezi, inindeuek eltt pedig követeli,

hogy a város közönsége felsége, mint magyar király iránti hódo-

latát Írásija foglalva kinyilatkoztassa s nékie még e nap kézbesítse,

hogy ezt Kohonczy Ignácz császári Inztosnak haladék nélkül át

küldhesse. Az rnagy parancsához képest a város közönsége hó-

dolatát kényszerségbl kijelentette azon meggyzdésének s remé-

nyének hangsúlyozásával : miszerint felsége fejedelmi eldeinek

példájára alkotmányos törvényeink értelmében magát megkoronáz-

tatni s az országot esküje szerint fogja kormányozni.

A hódolati irat átvétele után a császári parancsnok katonáinak

elszállásolását, élelmezését meghagyván, azonnal a fegyverek besze-

detését rendelte el, s egyszersmind megparancsolta, hogy a falakra

íölragasztandó császári kiáltványokat bántani senki se merészelje.

Ezen pontok tárgyalása alatt Schafgotsch rnagy a gylésben nniga

is megjelenvén, pótlólag még azt kívánta: hogy az adópénztár

állapota személyes, vagy megbízottja jelenlétében fölvétessék és

Írásba foglalt kimutatása a pénztár egyik kulcsával uekie kézbesi-

1 essék. Végül fölszólította a gylést, hogy kebelébl egy tagot

válasszon, a ki tet a postára fogja kisérni. minthogy ottani teendit

annak jelenlétében akarja teljesíteni.

Miután a város katonai hataloni alá szoritatott . az rnagy

kívánalmainak foganasitása , vagy nem foganasítása iránt minden

tanácskozás, minden ellenvetés ki ln zárva, a hatóság a/.okat rög-

tön végre hajtotta. A helybeli nemzetrségtl bekivánt fegyverek

minségére nézve a császári rnagy világosan nem .nyilatkozván, •

a polgármester pedig ezeknek lfegyverei alatt csak a szuronyos
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jdiskákat akarta órtoni. az rna,2:ynak' oly választ adott. Iiojry cziíket

iiiiii" l)t''kilsy s Sz(''l \asiii('<z:yoi koi-ináiiybiztosok roiiíioh'trrí' Ivúiikítvits

.liiiiiis iiciiizclöri ("»iiiíi<'7 bcszodottc és SzoiiiitatlM'lyrc szállittitta.

.Másii,i|i Scliaí'íiotsí'li örnany Tiivais Károly csúsziiri iiyii;.''(lijas

kaititáiiyt, mint (; város tér|iaraii(,'Siiokát a kr)z<'yült''siii.'k liciiiiitiitta.

niüiikiilöiiÍM'ii iKMvzeji' Windiscligrátz íohadvezér utasítását, iindy

szrrint a iiietiliódolt város liaditörvéiiysz(''k alá vettotett. fölolvasta.

A város e szerint tényleg ostrom állapotba lielyeztotvén. def-zcmiicr

27-én a katonai parancsnokság a lakoság lefegyverkezósét njabban

szigorú íbielség mellett meghagyta, minek eszközlésére a hatóság

egy küldíittséget nevezett ki, mely a beadott fegyvereket átvette,

jegyzkönyvileg bevezette s a városház hátsó termeljen, a jelenlegi

levéltárba további intézkedésig elhelyezte. Ugyan e napon déltáj-

ban gróf Altban alezredes ujabb hadervel a városba bevonult és

rövid id múlva a iMjlgármestert magához hivatta s kom-oly szemre-

hányásokkal illette azért, mert a hatóság elmulasztotta testületileg

üdvözlésére sietni, egyúttal az összes tanácsnak nyombani meg-

jelenését megparancsolta. Parancsa folytán a tanács tagjai léi óra

alatt az alezredes szállásán mej^jelentek. ki tlük azt kivánta. hogy

tüstént fölsége iránt feltétlen hódolati nyilatkozatot az általa

kézbesített minta .szerint szolgáltas.sanak ki. minthogy az elbb

kiadatott, mint hiányo.sat, Rohonczy Ignácz császári biztos vis.sza-

utasitotta: meghagyta egyszersmiml. hogy a fekete-sárga lotiogók a

templomok tornyaira. közé[»ületekre kitüzesseuek. ugy a császári

kiáltványok bizonyos iielyekre fölragasztassanak.

Deczember 80-án Kolionczy császári biztos rendeletére, miután

a törvényhatóság hadi álla[»otba helyheztetett. a közgylések tar-

tásától cltiltatott. minek folytán a közgylés azonnal szétoszIi»tt. A

folytatólag tartott tanácsülés a császári liiztos parancsához képest a

császári lobogókat kiizette, a kincstári épületekre, ugy az árvaház

homlokzati'tra a császári kétfej sast fölíéstete.

hcczciiiber ol-én líohmiczy császári biztos Nagy Kártdy pol-

gármester által értesitelle a tanácsol, hogy berezeg Windisídignitz

fhadvezér Vasmegyét és Kszeg várost az itt fogva tartott horvá-

tok legyilkoltatása miatt lOO.dOd Irt bndijban. vagy a tettes b-

nösök fölfcdezé.se e.setélieii 50.000 írtban elmarasztotta.

.Minthogy Kszeg lakói a horvát foglyoknak (»któber U'-én

történt lekonczoltatásában legkisebb részt .sem vettek, st akkor a

város falai közé betódult népfölkelés által számos méltatlanságot,

élet és vagyon elleni fenyegetést trtek el. e mellett mindenki a

ftdkeléshez csatlakozni és a vántsból kivomdni kénvszeritetett. s ez
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okból a szerencsétlen foglyokat nem vódelinezhették, a városra rótt

igazságtalan sarez elengedése végett a tanács Windiseligriitz í'óliad-

vezérhez egy fölvilágositó védiratot terjesztett, melynek támogatá-

sára és fölterjesztésére egyúttal Rohonczy cs. biztost is fölkérte.

1849. Ily elzményekkel nyilt meg az uj év. méhében hordva

válsi'igos eseményeket, minek l)ekövetkezte elé Kszeg hazaíiasb népe

ekkor már aggályos sejtelmekkel. Ijaljóslatn kilátásokkal tekintett.

A mint a móóri csatavesztés után seregeink az ország szivébe

vonnlának és a fváros fíiladásával a dnnáutnli országrész császári

liMtalomlta jutott, azonnal a hódítási jog és fegyveres er alapján

tett katonai intézkedések s rendri boszantások napról napra srbb
és súlyosabb nyomásokkal nehezedtek Kszegre , melyek alól az

egész hadjárat tartama alatt nem meneküllietett. Rohonczy császári

l)iztos, miután a közgylések tartását már deczember 30-án betiltotta,

január Já-én a községi ülések niiképen leend tartása iránt szal)atos

utasításokat adott s egyszersmind az általa kijelölt, legnagyobli

részben reactionarius érzelm képviselk jegyzékét közölte, végre a

horvát legyilkolásáuak megvizsgálására Gáál József kerületi táblai

ülnök elnöklete mellett küldöttséget nevezett ki.

Midn a magyar kormánynak Debreczenbe való vonulásáról

a kszegiek értesültek, s a császári hadi hirdetmények, a bécsi

hivatalos lapok fényesnél fényesebb gyzelmeket kürtöltek, oly csüg-

gedés szállotta meg a kedélyeket, hogy legtöbben a magyar sza-

l)adság harcznak befejeztet elkerülhetleunek tartották. Nem hiá-

nyoztak ugyan némelyek, kik a viszonyok e balfordulatu folyamában

daczára az ostromállapot rendszabályainak a kislelküek bizalmát a

nemzeti ügy diadalának reményivel emelni törekedtek, de a híresztelt

tények irányában az általános aggodalmat eloszlatni képesek nem

voltak s pedig annál kevésbé, mert a reactiouak helybeli hivei.

mihelyt a magyar hadak visszavonulásáról biztos hireket szereztek,

azonnal merészebben léptek föl, s a boszu indulatának különféle,

íivakran igen mocskos nemeit használták föl a nemzeti ügyért

hevül lakosoknak rettegtetésére, üldöztetésére. E tekintetben

kézséges végrehajtóra találtak Mediero gyalogsági ezred kapitány-

nak és helyrségi parancsnoknak személyében, ki a zaklatásokban

sokkal nagyobb végletekre ragadtatta volna magát, ha a humánus

lelk Tuvais császári térparancsnoknak mérsékl befolyása fanatikus

intézkedéseit nem korlátozza. De mind e mellett a szorongatások

napi renden voltak és változatlan gyötrdés közt folyt az élet, a

nélkül, hogy valamely biztos vigasztaló hir földeritette volna az

elborult kedélyeket. Ily nyonu>tt hangulat, ily reménytelen viszonyok



— -/l] —

kiiziitt jaiiiü'ir :ii)-i'iii Sl;iiii;itiii;i,t'i- Aii(lr;is vámsi tíiiiiicsii(»k imlitvá-

iiyára. ii iiiajdiiciii ('<^('s/>l)Oii c.sászjiri ('•rzcliiiü ki'|ivi.s('l»"iklil í>ss/a--

;'tllil()tt kíizsi'fii ^3iil(''.s által ciít Ih'hIoIó rs iidvíizlö f'ölirat átállására

Fereiicz Júzscí' császáilio/ Oliiiiitzlie külilíittsríi- iiMJitatott. A kíil-

(líittst'íi- tagjai : XajLiy Károly [xilgánncstcr, KauJj Istváu vári).sljirn.

Martoiiy liiiic tanácsnok. Ziii.s Lajos kéjivisel sth. Jiécsltcn iiie*í-

t'ikozvéii. iiti ii'VC'lí'ik kiiiyt'njst' vt'-gott Scliwai-zouhtTír licn-ze^r ini-

nislcr cliiökliíiz iitasitaltak. liol kiilileti'siik czúlját eladván uti

Icvcicikot átvették és ()lniiitzl»<'n (íimuic i:ról' íVnidvannester kozlten-

járulásával í'ebrnár ^^-áii déli 11 ómkor logudtattak az iljii császár

által. Midn a polyánnestei' a kíildttsé,!!- föladatát lidvozi iiia;j:\ar

szavak kiséretébeii elteijesztette, s a város IhmIoIó iratát kézÍH'.sl-

tfitte. a császár magyar nyelven ekként nyilatkozott: „Kedvesen

íogadoin alázatos hódoló nyilvánítását a városnak, meg vagyok

gyzdve joldjágyi hségérl és irántunki valódi vonzódásáról, meg
várom szinte jövendre, hogy tettleg is szóbeli nyilvánítását minden

alkalommal bebizonyítani tog;ja. nehéz idk voltak, de Isten sege-

delmével a béke. rend és jólét ismét helyre lóg állani, jelentsék

küldiknek fejedelmi kegyelmemet s hajlamamat.- Kzen kijoloiités

ntán a császár azt kérdezte ,, ha már nu»st csend és Ijéke vagyon

e a városban" mire a küldöttség azt válaszolta, hogy a városban

csend nralkodik és azon egy borzasztó eseményen kivül — iii a

császár közbe vágván ..tudom, a horvátok megtilese — a Itéke nem
zavartatott nieg, ennek pedig a város oka nem vala. Ezekután a kid-

döttség a várost a császárnak továblii kegyelmébe ajánlván, eltávozott.

Mig a téli hónajiokon át a nemzeti kormány Debreczc^übcn a

hadügy szervezetével íóglalkozott. azon id alatt a dunántúli részek

a mcgszálKdt császári hadak által az események szinhelyétöl anyira

elvalának szigetelve, iiogy a nemzeti ügy állaiiotáról Vasmegye ke-

vés, kétséges, vagy csak eltorzitott hireket nyerhetett. iSt késöbli

is, midn a magyar luulsereg támadó mveleteit megindította s a

szabadság harcznak kedvez fordulata állott l)e. Kszeg lolytonosan

a katonai hatalom önkénye alatt nyügve. a magyar kormánynyali

minden érintkezéstl el vala Zi'ir\a.

Midn Windischgrütz hadait gyzelmes seregünk visszavonu-

lásra szorította. Hattliyányi Lajos és idsb Kándyi István grófok

l)uda|testrl biztosabb fogságlia sziillitatVíin. ápril hó derekán uijok-

lian Kszeget érinleitt'k. Mihelyt a töolyok k('»zeledtének Ilire a

városban elterjedt, számos né|» sietett a jtdi's hazaliak látására. A
tanidt) iljnsiig. közte s/.ámos árvaházi növendék intézeti magyar

eüvenruhiibiin . a s\:iblal\i nialomii: meni a lo^ilvok elfbc. itt
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érkezésüket bevárandó. A inint a menet ide kíizelebb ért és a

foglyokat kisér fedezet az egyenruhás árvaházi növendékeket észre

vette, ezeket magyar önkénteseknek lenni vélvén, azonnal, a vezényl

parancsnok egy dzsidás tisztet a tanulók csoportjához ugrasztott,

megjelenésük oka s kilétük iránt tudakozandó. Nyert fölvilágositás

után az ifjakat nyers hangon és durva modorban haza takarodásra

parancsolta. A menet megindultakor az ifjúság a hintókat csekély

távolra oldalvást követte, haladás közben Batthyányi az ifjak egyikét

magához szólította és vele néhány nyájas szavakat váltott. A fog-

lyok délutáni 4—5 óra között érkeztek a városba, hol a kovács-

utcza 584. szám alatti házában szállásoltattak el s másnap utjokat

további rendeltetésük helyére Laibachba folytatták. Batthyányi

láts'/ólag derült hangulatliau volt. hisz ekkor ártatlanságának öntu-

datában alig gyanította, hogy néhány hó múlva a reactio boszu-

jának leend vértanuja.

A magyar hadak gyzelmeit örömmel üdvözölte Kszeg lako-

sága, és reménytelve várta a? ostrom állapotból való fölszabadulá-

sának óráját. Voltak ugyan némelyek , kik az ügyek szerencsés

fordulatában hazafiúi bneik miatt aggodalommal tekintettek a

nemzeti fegyverek dicsségére. A reactionak ezen gyáva szolgái,

mihelyt Píiltenberg tábornok a hetedik hadtesttel Gyrben állást

foglalt, azonnal a kárhozat félelmétl zetve menekvésrl gondol-

koztak és Ijiztos helyre távoztak. A többek között Raab István

városbíró és Stettner Antal tanácsnok egézségük helyre állitása ürü-

gye alatt május 22-éu fürdbe utaztak s csak akkor tértek vissza,

midn a viszonyok nagyobb biztonságot Ígértek.

A szabadság ügyének folyton kedvez alakulásával Vasmegyo

népének élesen nyilatkozó lelkesedését, elre látható kitörését meg-

gátlandó Wyss Fereucz császári tábornok megyeszerte a rögtön itéli

eljárást kihirdettette, azonkívül május 23-án a kszegi fbírói járásra.

Kszeg szabad királyi várost is bele értve, 20,000 részlet kenyeret,

6000 részlet zabot, 6000 részlet szénát, 160, akó bort, 32 ökröt vetett

ki, melyeket negyvennyolcz óra alatt a szent-miklósi táborba paran-

csolt szállitatni. Május 25-én pedig Rohonczy császári biztos érte-

sítette a várost, hogy Wyss tábornok parancsnoksága alatt álló had-

test Sopron- s Vasmegyében requisitio utján fog élelmeztetni.

Röviddel ezután, midn június elején hadseregünk a felduná-

hoz inditatott, s Kmetty hadosztálya Csornánál Wyss dandárát

szétverte, mindenki Kszegen azon biztos hitben élt. hogy a legkö-

zelebbi napok alatt magyar harczosok vonulnak a városba s nemzeti

lobogók fogják hirdetni falairól, hoo-y a katonai ura'lomnak véae lett.
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De (' rcnióiiv Ilin Vdlt. iiicit az epedve Ví'irt magyar hadak iieiii

jiittek . Sül a vált öröm helyett az dstrumállapot üzigura uajiról

napra keserühhcii iiyilatkozdtt. Azoii idtl fogva, hogy császári

katonaság szállotta meg a várost, az önkény védelme alatt töljli

közmegvetésü egyének vergdtek a t'ídszinre. kik most az alkalmai

Idlhaszuálták arra : licgy alaptalan gyanusitá.sok és rágalmazó

vádak iiltal a legtisztáhli jellem lérliak üldözteté.sét eszközídjék.

Így a t»'>l)l)ek Icözött a derék llrahovszki .János ügyvéd gonosz fel-

adás folytán iK'plázitiisi vád miatt a katonai parancsnokság rende-

letére befogatott és So])i(tnl)a kisértetett, honnét 14 napi fogság

ntán hizonyitékok liiányáhan. csak összes vagyonának lekötésével

liocsátatott szaltad lálua. Ks hason eset nem volt egyetlen, ily

í'aggatásokliaii más érdemes polgárok is részesültek. A reactio szol-

gái meg nem elégeíhe egyesek üldr)zésével. nemzeti nyelvünk elnyo-

mására is kiterjesztették ligyelmüket s augusztus 1-én kierszak(d-

t;ik. hogy a városi Jegyzkönyvek s egyéb kiadványok," melyek szá-

zadokon át hazai nyelven fogalmaztattak, németül szerkesztessenek.

Jly kinos állapot uralgott Kszegen, imdynek kinosabb része azonban

ezután következett.

Mihelyt \'ilágosnál a szabadság zászlói porba liullottak és

Komárom átiulása után a harczok moraja fdnénndt. a boszu ördöge

azonnal \érpad(ikat lillilott líd legérdemesb hazánkfiainak legyil-

kolására. Az (inkény ez irgahnatlan munkáját még be sem végezte,

már is a legszentebb nemzeti érdekek szétromlndását kezdte meg.

.\z ország alkotmányát meg.semmisitotte. épségét megcsonkitotta.

nemzeti nyelvét elnyomni, erkídcseit megmételyezni, szellemét eltör-

piieni erlkítdött. Sz<'ival oly kormányzati rendszert alkalmazott,

niejy ('Veken át pusztit('i lian-zot viselt a lUMnzet élete ellen. Es

igy folyt ez ellen.s('ges idndioh'is t''veken át az állam pénzerejének

kimerit(''sével. niignem e kídtséges rendszt-r a nemzetnek szivós

erkölcsi erején megltMvén. a bécsi kormány az 1859-iki szerencsétlen

niasz hadviselés után kényszerü.ségbl az alkotnuínyos térre léjiett.

;iz október H)-\i\ diploma által akarta a birodalmat az elsülyedéstl

megmenteni. K hil)ás kisi'rlet meghiúsultával, ugy a provisorium

tartama iiiiin vi'gre l>S(i7-lien vissza nyerte a nemzet alkotmányt»s

törvényes liirtokát. közjogi szerkezetének biztos alapját. Az ország

állanli életének ezen legbecsesebb liiztosilékát fentartani. szilárditani

és szélesbiteiii lévén minden honpolgárnak legszentebli föladata .

Kszeg jelen és jov nemzedéke tehát e niellzhetleu kötelességet

tartván szivében, a hazaszeretet lelkesült érzetével oda törekedjék :

hogy a magyar nemzetiség alapján, népnevelésének elnnizditása.

18
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mivtildési éi'dc'kt'iiirk úpolásu, a niiiiika(')sztüii és iparszorüalom

ébresztése, a jioJ<>iiri erények iiiivelése által a közliaza júlétéliez.

szabadságához . dicsnségéliez e város száuiarányálioz és erejéhez

képest járuJliassoii.

Kzen iráuyt jelölte ki iiiultja. ezen érdeket követeli jelene és

jövje, hogy erben és hirben növekedvén a bekövetkez idk ked-

vez, vagy sanyarú viszonyai között a hazafiság, a szabadság és

polgárisodás felemelt lobogójával roglalhassoii helyt jelesb városaink

sorában. Ezt várom én Kszeg hazafiúi liiiségétl, ezt reményiem

én a közjóra ezélzó törekvésétl, szivem mélyébl kivánva: hogy

a gondviselés, mely e várost a múlt idk annyi balsorsu viszontag-

ságaiban a végpusztulástól megóvta — segélyezze jövre is bol-

dogitólag anyagi fejldésének, szellemi miveltségének menetében és

terjessze pazar áldásait évrl évre. századokról századokra e város

sorsára.
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]-s 1m[ioii Mliilfül :i-ilik ós 3-ilik sorlinu (ilviisd : A IcíiTingyolili WmU'íx

('sznknyiigoti . északi és északkeleti széllel szokott beállani. Keleti és iiyiinDti

szelek aejii iinilkodiiak s esak néhány perezekig érintik a szélrózsát.

2-ik lapon l'eliilrl a >2-ik sor után következik : Kszegen, a szélnek

közép elöl'ordulása :

Északi szél . . 42.4 százalék

Északkeleti . . 4.4

Délkeleti .... Vó.,

Déli 18

Délnyngoti ... 15

Kszaknyngoti . . 6.^ :.

Összesen : 100

Ezt'u szeleknek légtüneti következményei egész közép Europáluui hasonlók,

közvetlen éjszaki szél a leghidegebb, — északnyugoti és északkeleti szél már

enyhébb: ez utóbbinál már a légmér sülyedni. a hévmér pedig emelkedni

kc/.d. ;izaz a légmérsék melegebb lesz. A légmér délnyngoti széllel legalan-

tibb állást nyer és ezen szelet rendesen eszés kiséri. nyáron pedig ez a leg-

melegebb szél. miután leginkábli van vizpárával terhelve.

3-ik lapon alulról 11-ik sorl)an 18 hónap helyett olvasd 5 év.

3-ik lapon alulról 15-ik sorban nedveség helyett olvasd csapadék.

4-ik lapon felülrl 10-ik és 11-ik sorban 89.^^ helyett olvasd 289.g8 b. láb.

4-ik lapon a magasági méretek következleg igazitandók : Kszeg tenger

szintezeti magasága a lebészeti állomás légmérojének helyérl (tanoda utcza

55-ik szám alatti liázban) véve és körülbelül 5000 egyidej légméri leolvasások

szerint Bu'dapesten és Kszegen 277.5 méterrel számitatott ki, 1877. évi május

hó 7-én a cs. kir. földrajzi intézet által közvetlen a tengertl vett szintezés

által essközöltetett és a kszegi es. kir. katonai alreál intézet kapujánál jellel

meghatároztatott, mely a légméri számításokkal tökéletesen megegyez.

Ezen föntebb emiitett tenger szintéri magaság a város közepén, egy

mindenki által megközelíthet és szembe szök pontra helyeztetett át. Ezen

pont a plébánia templom tornyának talpazatja. mely pontnak tenger szintéri

magasága 274., métert tesz. Ezen pontról vannak tehát a következ magaságok

megállapitva :
• absolut relativ

magaságok méterben

Jelenlegi észlelési állomás 277.54 —
A plébánia templom talpazatj:! 274..^ —
Kubahegy 322 49
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