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E x c e l l e n t i á d n a k  díszes méltóságá
ba való emeltetéséből, es ez által a’ bolts 
Igazgatása alá rendeltt Megyevei meg szo
rosabbra kötött eggyesüléséböl szármo-

/
zott szíves öröm, és nagy Érdemeinek hó
doló mely tisztelet, a’ fő, sott eggyetlen- 
eggy érzemény, melly a’ mái jeles napon 
a’ Győriek’ szívót ege'szen ellepi, es ihle
tésre gyulasztja. Buzgó vetélkedés tünik- 
fel mindenütt, e’ belső érzést a’ tárgy 
méltóságához illő külső tettekkel kiderít- 
n i ,  mellyek E x c e l l e n t i á d a t  annak 
őszinteségéről meggyőzvén, egyszersmind 
a’ késő maradéknak-is a’ valódi érdem’



megtiszteltetésében követésre méltó pél
dául szolgáljanak.

Ezen Ösztöntől vezettetvén bátor
kodtam én-is a’ mái ünneplés’ emlékeze
tére, e’ gyenge munkátskámat készíteni, 
és E x c e l l e n t i á d n a k  azon bizodalmas 
hiedelemben mély alázatossággal ajánla
ni, hogy azt nem annyira az ajándék’ tse- 
kp'ly betsét, mint buzgó igyekezetemet te
kintvén, leereszkedő figyelmére méltatni 
fogja.

A’ tárgy, mellyet e’ 'végre válasz
tottam, mint G yőr  Vármegye’ történe
teinek eggyik jeles szakasza, magában olly



nevezetes, hogy ajánlás nélkül-is kinek- 
kinek, a’ ki szűlötte-földjének esméreté- 
hen gyönyörködik , részvételét és hely
benhagyását minden bizonnyal el fogja 
nyerni. Neveli me'g inkább ezen fontos
ságot a’ mái ünnep , mellyet méltóbban 
meg nem ülhetünk, mintha Megyénk’ bol
dog jövendőjén való örvendezésünk mél
tó kifejezése mellett, egynéhány pillanta- 
tokat azon derék férjfiak’ emlékezetének- 
is szentelünk, kik- Megyénk’ kormányát 
a’ legkétségesebb idokben-is böltseséggel 
vezetvén, múlhatatlan hálánkra méltán 
számat tarthatnak. Sőt E x c e l l e n t i á d r a



nézve-is szív-emelő e'rzemeny lehet, ma
gát olly híres fe'rjfiak sorához tsatolva, 
és minteggy velek eggyesülve látni, ’s 
azoknak magasztalásában azon jutalmat 
sejdíteni, mellyet a’ jelen korral egyenlően 
e'rzo késő maradék önnön fenyes e'rde- 
meinek-is valaha osztogatni fog.

Mint jártam legyen pedig el ezen 
Értekeze'sem’ kidolgozásában, azt megbí
rálni E x c e l l e n t i á-dο n e's az e'rdemes 
Közönségen fog állani. Igyekeztem leg
alább minden gyenge tehetsegemtől ki
telhető erővel feltett tzelomat ele'rni, és 
annál fogva szabad, ha nem tellyes meg



elégedést-is, de legalább kedvezést re
ménylenem; kivált ba tekintetbe vezető
dik, melly nehe'z legyen a’ segéd-eszkö
zöknek oily nagy szűke miatt, melly, ki 
hinné? itt helyben magát leginkább érez
teti, valamit tsak távolról-is a’ tökéletes
hez közeh'thetőt elő állítani. Erre szert#
tehetvén, azon fellyűl, hogy boldogsá
gom tetézve leend, neki bátorodottabb- 
nak-is fogom magamat érezni, Megyénk’ 
és Városunk’ viszontagságainak bővebb 
esmértetését tárgy ózó, és már nagy rész
ben elkészített munkáimnak folytatására 
és idővel a’ tudós Világ elejbe való tér-



jesztésere. — Az Egek’ Ura őrizze és 
hoszszabítsa EXCELLENTIÁDNAK bol
dog reményekkel tellyes drága Életét, ezt 
kívánja sok számtalanokkal

E X C E L L E N T I Á D N A K

Győr, Sz. Mihály hava 17-kén 
1827.

alázatos szolgája, 
Czech János.



1 .

E lő b b , mint sem ezen Értekezésünk’ tárgyába, 
t. i. Megyénk’ Fő-Ispányainak előszámlálásába 
és életok rajzolatjába botsátkoznánk, szükséges 
lészen magával, Megyénk’ hajdani állapotával, 
úgy szinte a’ fö-ispányi hivatal’ eredetével és 
tehetsége’ körével, mind közönségesen, mind 
tulajdonképen Győr Vármegyére nézve^-is, va
lamennyire megesmérkednünk.

G y ő r  Vármegye, a’ többi Magyar-Orszá
gi Megyékkel éggyütt, eredetét köszöni Sz. Ist
ván Királynak;’nevezetét pedig vette a’ kebelé
ben fekvő G y ő r i  várról. Maga a’ G y ő r  név
nek szármozása eránt kűlömbözők a’ vélekedé
sek; mellyeknek mindnyájoknak előadatása és 
megfontolása ezen könyvetekének szűk határjait 
fellyül-haliadván, tsupán tsak a’ következendő 
kettőt, mint legtermészetesebbet, és a’ hihe
tőséghez leginkább közelítőt vehetjük itten fel. 
Az eggyik szerént ezen név a’ tót törzsük szó
ból G ó r ,  melly dombot, vagy magos helyet



jelent, alkottatott volna; 1) a’ mi valóban meg 
nem vethető, minthogy a’ Győri Várnak, az 
öszve ömledező Duna és Rábába nyúló fokon 
való fekvéséhez igen alkalmaztatható: egyéb 
eránt pedig mivel még m ost-is fent-áll ezen 
gyökér szónak nyoma, eggy a’ G y ő r  városi ha
tárban fekvő rét nevében, melly G ó r  é rétnek 
mondatik; ehez járulván, még azon környülál- 
lás-is , hogy a’ hazánkban több 2) ezen nevet 
viselő helyek találtatnak, a' mi. arra látszatik 
mutatni, hogy a’ G y ő r  szó valójában vagy tót, 
vagy a’ mi igen-is könnyen lehet, elavúltt mar 
gyár helybéli tulajdonságot jelentő szó volt. A' 
másik vélemény szerént, a’ vár és az egész Me
gye, a’ régi G e u r ,  J e u r  vagy G y ő r  nemzet
ség után neveztetett volna el, melly több rend
béli Oklevelek Útmutatásához képest a’ hajdan 
korban igen hatalmas volt ezen a’ vidéken. 3)

1) Enessei Antiqu. et Memorab. Comitatus Jaur. 6. lap;, 

a) D iós-G yőr, Szolga-G yőr, Borsos-Győr, Felső- 
GyŐr, Kis-Győr, Győr-Vár, Gyűr-fiszeg és még 
többek·

3) Ezt látszatik Kéza Simon Krónikájának következen
dő előadása-is támogatni: „habet étiam (Scyticum



Kiterjedésére és határjaira nézve, több vál
tozások alá volt vetve G y ő r  Vármegye. Úgy 
tudjuk régi Oklevelekből, hogy a’ Novák i  
Puszta, melly most M o s o n  Vármegyéhez*; 
i)  V any  ó l a ,  melly most Veszprémhez; a) 
és A lp á r  és B ö ö s  helységek, 3) mellyek most 
Pozson Vármegyéhez tartoznak, annak előtte 
Győr Vármegyében feküdtek légyen; ellenben 
bizonyos az-is, hogy ezen Megye Dél felől ah-

Regnum“) lo8 provincias, propter centum et octo 
progenies pag. 35. edit. Horányianae.

l)  lato Andreas ΙΓ Terram Novae a Castro Geuriensi 
subtrahit et Poth Palatino, Comiti Mosoniensi do
nat. Rajtsányi Ádára Jegyzéseiben.

<i) Litterae sententionales Matthiae Regis de a. 147* in 
facto impetitionis Sigismundi Grof de Bozin; per 
fratres Pok, quoad. Yanyola et Sebes in Comitatu 
Jaur; melly Irománynak hiteles Másolatja Gyűjte
ményemben találtatik.

3) Erzsébet Királyné Y. István Özvegye által l<l73-dik 
Esztendőben Lotárdnak Omodé fiának adott leve
lében ezen kifejezés foglaltatik: quasdam terras 
Boös et Alpár vocatas in Comit. Jauriensi existen
tes et jurisdictioni reginali pertinentes contulisse. 
K o m i  de s kézírásai 7-dik Részének 336. lapján* 
av Nemzeti Museumban. ,



nak előtte szükebb határokra volt szorítva; 
mert a’ melly részei ezen oldalról Veszprém 
Vármegyével szomszédosok, azok régenten 
Zolga-Geur, vagy Győr Vármegyéhez tartoztak, 
és tsak ennek, mint hihető, a’ 13-dik Század 
végével történtt megszüntetése után kaptsóltat- 
tak Győr Vármegyéhez.

A’ 16-dik és 17-dik Században pedig sok 
ideig a’ Rába vizénél tovább iiem terjedett e’ 
Vármegye, minthogy annak ezen folyóvízen 
túl fekvő része a’ Törököknek hódolt, kik 1694- 
Esztendőben Győr Várát-is, ezen védbástyáját 
a? Kereszténységnek, jármok alá kerítvén, egész 
három esztendeig végképen véget vetettek a’ 
Vármegyének, abból némelly más Vármegyék
nek hozzáhúzásával egy*különös S z a n d z s á k -  
s á g o t  állítván-fel, mellynek Győr volt a’ fő
helye. Eggy illy példáját a’ Vármegye eldara- 
boltatásának mutathatják az ujjabb idők-is, a’ 
midőn t. i. ezen vidéknek az 1809-dik Eszten
dőben a’ Frantziák által történtt elfoglalásakor, 
a’ fegyver-nyugvás kötés szerént e;ggy úgyne
vezett Demarcationalis linea húzattatván, az 
azon kívül eső Pusztai és Sokoró-allyai Járás 
a’ midinknek megmaradott, és a’ Frantziáknak



egész ílt lételek ideje alatt egy különös, Sz. 
Mártonban öszve ülő kormányszéktől függött; 
a’ lineán belől lévő, és a’ Frantziáktól sanyar- 
gattatott Tóközi Járás pedig a* Várossal eggyütt, 
a’ Frantziák által fel-álh'tatott Municipalitás, 
vagy Elegyes-Választmány által igazgattatott. .

De a’ helységek ■•is sokféle változásokon 
mentek keresztül, némellyek t. i., mellyeknek 
hajdani léteiéről több rendbéli Irományok bi
zonyságot tesznek, a’ föld színéről egészszen 
eltűnvén, vagy tsupa pusztákká válván; mások
nak pedig egykori nevei az idő lefolyta alatt 
másra változtatódván-által. — Az előbbeni sors
ra jutottak a’ többek közül a’ következendő va
laha nevezetes helyek: P o k  vagy P ú k ,  a’ hi
res Po  ki  famíliáé Téthez közel 1); M e r e  na,  
S z e r i t - V i d  és Sz. M i h á l y  i^em meszsze 
Győr Városa határától; 2) M a l o m s o k  a’

1) Terra Villae Téth commetánea Terrae "Villae Pok 
- IV-dik Béla Királynak 1263-iki Oklevelében, mel

lyel Moritz és Mark Grófoknak a7 Móritzhidai Klas- 
tromnak tett ajándékát megerősíti.

a) Reambulatio metalis per Capituli Budensis et Regium 
hominem pro parte Uriae Abbatis Montis Panno-



Duna mellett, valaha Győr Városa tulajdona; 
1) U t ha l ,  H o m o r o d ,  B ő d ,  M o s ty ,  V i
za z, mind azon hires Poki familia jószágai; 
S e b e s ,  K o r o n t z ó  mellett. 2) ’s a’ t. Tsupán 
tsak az elnevezésben szenvedtek változtatást, 
Ű r i g  a n y  most Sz. Iván, 3) P i t s o r d  most 
Pataháza, 4) F é l k e r t  most Megyer, 5) R á b a  
most Sövényháza, A ls ok, most Szent-Márton, 
6) és mások.

niae ad mandatum Andreae II. Regis 1222 suscepta, 
et in Processu inter Conventum S. Martini et Civi
tatem Jaurinensem anno 1698 ventillato producta.

1) V-dik Istvánnak 1271-dik esztendőben a’ Győriek* 
Szabadságáról adott, és mássában a* Városi Levél 
Tárban találtató Levele szerént.

2) Több rendbéli Irományok szerént, mellyek kezeim
nél vágynak.

3) Szinte a* fenntebbiüm -iki Reambulatioban.
4) A’ Győri Káptalanban találtató több rendbéli Iro

mányok bizonyítása szerént.
5) Reambulatio metalis anno 1348 inter Nyúl et terri

torium Benedicti dicti Varjú de Megyer peracta 
K o m i d  es Kézirataiban.

6) A* Sz. Mártoni, máskép Alsoki Biró, és Esküttek-
nek az 1497-dik esztendei Junius 9-dikén hozott Íté
letük szerént, mellynek hiteles Mássa Okleveles 
Gyűjteményemben találtaiik.



Vármegyénk* eíhunytt jelességei közé 
méltán számoltathatnak azon sok várok-is, 
mellyekkel az elő-időben ditsekedett, miilye
nek voltak Győrön és Sz. Mártonon kívül He· 
dervár,-i) H áró, 2) Patona 3) Tarisznyavár, 
Furkó vár, Sz. András Vára, mind a’ három 
Győr Városa határához közel, Pok, Szarkavár, 
Lesvár, Világosvár 4) és még többek; nem 
kűlömben több rendbéli Klastromok-is, mint 
a’ PraemoitWratensiseké Móritzhidán, mellyet 
Móritz és Márkus Grofok sok szép jószágok
kal gazdagítottak 5) ;  — eggy másik Pokon, 
melly a’ híres Poki familia’ némelly tagjainak

^  17

l )  A’ Bétsi képes Krónika szerént SchVandtnemál. SS. 
Rer. Hung, l Köt. 86· lap. XI. Rész.

a) III. András 1293-ki levele szerént, mellyben Osth Vi
tái a’ Rárói Várnak Fridrik Austriai Hertzegtől való 
viszszafoglalásakor tett érdemeiért, Garu nevezetű 
Jószággal megajándékoztatik. Lehotzky H. Rész 
»64. lap.

3) Az l64o-ki Ország Gyűlés Deere túrnának 5o-dik tzik- 
kelyénél fogva.

4> Mind ezeknek emlékezete m ost-is fent vagyon a’ 
Traditióban.

S) Béla Királynak említett 1263-iki levele szerént.
3



adakozásaiból állo tt-fel, 1) a’ Zerpheli, 2) 
mellynek fekvése a’régiség homályával el vagyon 
borítva, és több más Klastromok Győr Váro
sában , mellyeknek emlékezete még tsak a* régi 
Oklevelekben él, mint a’ Dominikánusoké és 
a’ Sz. János Vitézeké.

Mind ezen szomorú veszteségeknek kútfeje 
nem egyéb, mint azon példa nélkül való viszon
tagságok, mellyek az előidőben minduntalan 
érték ezen vidéket és tsak nem a’ végső elpusz
tulásra juttatták. Hány vérengező tsalák estek 
Győr Vármegye térségein, hányszor ütöttek 
abba’bé és dúlták azt fel majd a’ Német Tsá- 
szárok a’ Magyar Monarchia első századjában, 
majd az Austriai Hertzegek, és Ottokár a’ Táe- 
hek Királya; Árpád nemzetsége dühös ellen
sége ; melly szörnyű pusztításoknak nem men
tek abban végére a’ Tatárok és későbben a’ Tö-

I) A’ Győri Káptalannak 1271-ki Bizonyság levelében 
ez foglaltatik : constitutis coram nobis — — fratre 
Sebastiane Praeposito de Puk cum fratre suo Marco 
pro se et Conventu suo ’s a’ t.

l )  V. István Királynak a’ Győriek szabadságáról szólló 
levele tészen erről említést-
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rökök, kik annak nagyobb részén eggy egész 
Századnál tovább uralkodtak? Melly gyászos 
tsapásokat nem ejtettek végtére Győr tájján a’ 
belső villongások? Valójában tsak az Isten’ kü
lönös kegyességének lehet tulajdonítani, hogy 
a’ sorsnak ezen felette kemény sujtásai mellett 
Vármegyénk megint olly hamar nem tsak felé
ledhetett, hanem még előbbi állapotánál sok
kal virágzóbbra - is léphetett.

2.

Győr Vármegye lakossai között a’ régi idők
ben-is mindég a’ Magyarok voltak legnagyobb 
számmal ; találtattak mindazonáltal abban 
más nemzetbéliek-is, mint Németek, de nagyon 
kevesen, és Bissenusok, kik még, Zoltán Vezér 
idejében Magyar Országba költözködvén, az 
Ország napnyugotti határaira, mint azoknak 
Örjei a’ Németek ellen, Moson, Sopron és 
Győr Vármegyébe helyheztettek. 1) Győr Vár
megyében leg-inkább a’ Rábához közel tele- * *

.1) Béla Király névtelen írójának 57-dik Része szerént.
*2



pedtek-meg, a’ hol jeles szabadságaik szerént kü
lönös fö-bírák által igazgattatván, több hely
ségeket, mellyek közűi T é t  a’ legnevezetesebb 
yala, állítottak fel. 1) Idő jártlával mindazon
által a’ szomszéd Magyarokkal vegyülvén, ma
gok-is mind megmagyarosodtak, úgy hogy 
már a’ XIV. Században emlékezetök, mint kü
lönös nemzetnek megszűnt. 2) A’ mi egyébb- 
eránt a’ Vármegye hájdani lakosai számát illeti, 
arról ugyan bizonyost állítani nem lehet, hogy 
ha mindazonáltal meggondoljuk, hogy a’ melly 
helységek most találtatnak, azok már az elö- 
idöbeo-is fen állottak; ellenben sok más akkor 
nevezetes helyek egészen elpusztultak; továbbá 1 2

1) „Terra Tét, Terra Bissenorum.“ Litterae Stephani V.
d. a 1270. Cal. Julii. BezirŐl-is az állítatik hogy 
mind eredetét, mind nevét a' Bissenusoknak kö
szönné; nem volt mindazonáltal alkalmatosságom 
az errfil bizonyságot tévő levelekét megtekénteni.

2) Horváth István Ur véleménye szerént Szeretsen vagy
Ismadita száilók-is laktak volna Győr Vármegyé
ben, jelesen az általak felállított és nevök szerint 
el- is  nevezett S z e r e t s e n  faluban. Pest Szab. 
’s Kir. Városnak régi Ofen német nevéről 23-dik 
lapon az 52-dik jegyzésben.



hogy hány, meg hány ezer emberek a’ Ta
tárok, Tsehek, és Törökök bérohanásaikkor 
vagy megöldököltettek, vagy örök rabszolga
ságra hurtzoltaUak légyen, akkor éppen nem 
kételkedhetünk arról, hogy az akkori népesség 
ha nem fellyül halladta - i s , de leg - alább igen 
közel érte légyen a1 mostanit.

Polgári szabadságaik, szerént felosztattak 
a’ Megye lakosai nemesekre, nemtelenekre és 
szolgákra. A’ nemesek közül némellyek voltak, 
a’ kik még azon 108 nemzetségektől, mellyek 
Árpáddal Magyar Országba jöttek vala, vették 
szármozásokat, és a’ régi Oklevelekben ezen 
szó által „de genere" külömböztetnek más kö
zönséges nemesektől. Illyenek voltak a’ Geur 
yagy Jeur 1) a’ Kopton vagy Cuplin 2) Opour 3) 1 * 3

1) „Pancratius de genere Geur homo Regius“ IV. Lász
lónak a’ Balonyiaknak 1184- esztendőben adott ado
mány levelében. ■ ' ■

l )  „ Annis filia Rubini de genere Guplin vidua Nicolai 
de Babuna donat praedium suum genero suo Luce 
de Pok “ a’ Győri Káptalan 1168-iki bizonyság le
velében.

3) „Syke de genere Opour.“ Erzsébet Királynénak fen
tebb említett 1273-ki oklevelében.



és Pok vagy Púk 1) nemzetség ivadékai. Ezen 
hazabélieken kivöl voltak még jövevény nem- 
zetségek-is, mint p. o. a’ hires H e d e r  nem
zetség, melly Geyza Vezér alatt Magyar Or
szágba költözött, és Győr mellett lévő sziget
tel, mellyben még m ost-is fen áll az általok 
épített vár, megajándékoztatottr Volfger és 
Hedrik német vitézektől vette eredetét, és Bú
z á d  nemzetsége, mellynek eggyik tagja F ö-Is- 
pányi hivatalt-is viselt a’ Vármegyében. Király 
vitézeinek (servientes Regis) neveztettek azon 
Nemesek, kik annak előtte vár-vitézek lévén a’ 
•Királyok által különös érdemeikért jószágaikkal 
eggyütt a’ Vár szolgálatja alól fel voltak szaba
dítva ; ezek után következtek á* Vár vitézei (mi
lites Gastri, castrenses) mindnyájan szabad ere
detűek, kik közül áz elő-kelőbbek vár Jobbá
gyainak (Jobagiones Castri) mondattak; és a’ 
várok oltalma alatt lakozó Szabadosok vagy 
Polgárok: végtére a’ Vár köznépe (popalus 
Castrensis) és a’ többi nemesség’ alatt-valóji 1

1) „Magister Thomas (te genere Puk.“ V. István Király 
1270-ki levele szerént, mellynek másolatja gyűjte
ményemben találtatik.



mindnyájan meghatározott szolgaságúak. Ezek 
közül .a’ Király vagy Királyné jószágain tartóz
kodók udvari szolgálatokra fordítanak, miilye
nek voltak azon falunak lakosai, melly Győr/
Városának V. István által tőrténtt felszabadítása' 
elölt, a’ Királyi Udvarnokok szállásának (man
sio Tavernicorum Regalium) neveztetett, azon 
alkalommal mindazonáltal a’ Várossal öszve ol- 
vasztatott; 1) azok pedig, a’ kik a' vár telkein 
(terrae Castri) laktak, a’ várhoz tartoztak kü- 
lömbféle szolgálatokkal, mint p. o. az Étsi, 
Sághi, Nyúli és Tárkányi, Baráti, Szőlős-Me
gyeri, Nagy-Megyeri és Győri szölőmívélők 
(vinitores Regis) 2) kik a’ Fő-Pohárnok-M es
ternek voltak alája vetve; a* királyi kúltsárok 
(Clavigeri) szinte Tárkányon, és Szőlős-Me
gyeriben, különös Kúltsár - Mester (Magister 
Clavigerorum Regalium) igazgatása alatt, 3) és l)

l )  V. István Királynak 1271-ben a’ Győriek szabadságá
ról adott levele szerént.

«0 IV. Béla Királynak a’ Turótzi Prépostság részére 
1252-dik esztendőben adott adomány levelében. 
Kornides kéziratainak IV kötetjében a’ 399-dik lapon. 

3) Miklós Nádor Ispánynak 1362-dik esztendőben Má
jus tl-dikén Győr és Komárom Vármegye nemes-



a’Buchariusok G y a r m a t o n ,  kiknek szinte kü
lönös Ispányok 1) volt (Comes Buchariorum).

3.

A’ fö hatalom a’ Vármegyéknek mind pol
gári, mind hadi dolgaikban a’ Fő-Ispányoké 
(Comites Parochiani) volt, kiknek felállítása ha
zánkban egykorú magával a’ Vármegyék intéze
tével. Volt azon kiviül még minden Vármegyé-<
ben eggy Al-Ispány (Curialis Comes), a’ ki az 
igazság kiszolgáltatásában részesült magával a’ 
Fö-Ispánnyal; nem külömben más Tisztvise- 
lök-is, kik a’ Várnép külömbféle osztályait igaz
gatták, mint p.o, nálunk a’Várnagy, (Castellanus) 
a’ Buchariusok Fö-Birája (Comes), a’ Kúltsárok 
M estere, (Magister Clavigerorum) a’ Móritzhi- 
dai-Bán, a’ Rába körül lakozó Bissenusok fö-bi- 1

eégének Gyűlésében hozott ítélete, ugyan azon kéz
iratoknak szinte IV. Kötetének 127-ik lapján.

1) „Villa Gyarmath Buchariorum regis,“ a’ Gyűri Káp
talannak 1268-iki levelében az én okleveles gyűjte
ményemben. Értetűdnek pedig ezen nevezet alatt 
vagy fa vágok, vagy mészárosok (lignicidae carni
fices etiam fossores) Du Cange Glossariums szerént.



rája és még többek. A’ melly per a’ nevezett 
Vármegye bírái által el nem intéztetbetelt, an· 
nak a' tüzes-vas és forró-víz próbája által el kel
lett határozódnia. Egy ollyan Győr Vármegye
béli emberek között forgó és erre a’ próbára 
eresztett per, mellynek emlékezetét a’ régi Nagy
váradi Lajstrom (Registrum Varadiense) 1) 
fentartotta, a’ következendő: Nixa vagy Mixa 
(Misca) Néma nevezető paraszt ember, Budeu 
egy másik szinte Néma nevezető falu lakosát, 
tolvajsággal vádolta Miklós Győri Fő-Ispány 
előtt, kinek Pristaldusa volt eggy bizonyos Ger
gely Győr Városából; melly állapotnak a’ Fő- 
Ispa'ny által a’ tüzes-vas és forró-víz próbára 
történtt eresztése után Nagy Váradra indúltak 
a’ felek, a’ hol Budeu vitte ugyan a’ vasat, de 
rainekelőtte felóldoztatott volna, elszökött. A* 
másik módja a’ perek elválasztásának volt a’ 
bajvivás, mellynek eggyik a’ Vármegyénkben 
magát előadott példája a’ következendő: Heder- 
vári Hektor és Márton nevO fő-emberek között, 
eggy Győrhöz közel,, a’ Dunában lévő halá- 
szó-hely eránt per támadott, melly et II. And- l)

l) Ritus expior, vérit, in Belii Adparat ad Hist. Hung.



ras Király úgy igazitott-el, hogy mind a’ kél 
fél egymással eggy szál kardra kelne, ’s a’ ki a’ 
másikát meggyőzné, azé lenne a’ halászó-hely; 
vagy ha magok vívni nem akarnának, állítson 
mindenik maga helyeit egy bajvívót. Mellynek- 
is következésében, mind a’ két rész bajnokja 
a’ Király és Ország Nagyai előtt a’ tsata-piartz- 
ra kiáltván, mindjárt az első tsapásra Hektor 
bajnokja elhányta magától minden fegyvereit és 
elillant, a’ miért-is Hektor részére egész házné
pével örök szolgaságra kárhoztattatott. Még 
egyszer megengetődött ugyan mind a’ két rész
nek a’ baj vívás, de akkor Hektor bajnokja meg- 
győzettetvén a’ halászó-hely-is egészen elítélte
tett tőle. 1)

A’ Királyok-is sok ízben öszve járták az 
Országot az igazság kiszolgáltatása végett, úgy 
tudjuk különösen IV. Béla Királyról, hogy az 
1244-dik esztendőben 23-dik Mártiusban (ío.Cal. 
April.) Győrött lévén, ott ítélő-széket tartott, 
és nevezetesen a’ többek között László Nádor- 
Ispánynak némelly Királyi Udvarnokoknak, bi
zonyos Márton és Bartalos Genchi lakók ellen, 1

1) Bél Notitia Reg. Hung. III. köt. 97. lap.



ezek által elkövetett rablásokért tett panasz- 
§zokra szinte Gyűrött hozott végső ítéletét, a’ 
maga levelével-is megerősítette. 1) Idő jártá
val a’ nép tsinosodása előre léptével, a’ tör
vénykezés formája-ís mind inkább tökélleteseb- 
bedvén, hazánkban-is az Ordáliák helyett di
vatba jöttek a’ Nádór-Ispányi Itélő-székek, és a*- 
Vármegyék Köz-GyGiései, mellyek szinte a’ Ná- 
dor-Ispány vagy Ország-birája, némellykor ma
ga a’ Király előlulése alatt, és pedig az 1298-ki 
Pesti Ország Gyűlés rendszabásához képest, a’ 
Városokhoz közel a’ szabad mezőn szoktak tar
tatni. Győr Vármegye mint a’ kisebb Megyék 
közé való Gyűléseit közönségesen, a’, Komárom 
Vármegyei Nemességgel eggyűtt, vagy Győr 
vagy Tata mellett szokta tartani, és pedig Győr
nél hihetőképen azon a’ Tsarvaki helység határ
jában a' Város megye menttéhez közel még 
most-is látható dombotskán, melly mindekko
ráig K i r á l y - s z é k é n e k  neveztetik. Ollyatén 
Gyűlések, mellyeknek nyomára még eddig jö
hettem , voltak a’ következendők: 1

1) A’ Gyűri Káptalannak hiteles másolatja szerént, a’ 
Nemzeti Museumban találtató Transumta l^ploma- 
tum tzinm kéziratban in folio.
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1351-dik Esztendőben Májuá n-dikén (Fe- 
ria 2-da post quindenani S. Georgii Martyris) 
eszve gyülekezett az eggyesült Győri és Komá
romi Nemesség Győr mellett, Konth Miklós 
Nádor-Ispány alatt; a’ hol többek között György 
Bakonybéli Apa'turnak, bizonyos Nagy Pál (Pau
lus Magnus) a’ Királyi Kultsárok Mesterével va
ló állapotja bírálta lőtt meg. í)

1375. és i 3ö6 -dik esztendő között Gara 
Miklós Nádor-Ispány tartott egy Köz-Gyűlést 
ezinte Győr Városa mellett, mellyben István Sz. 
Mártonyi Apáturnak és Poki Miklós és János
nak egymás közölt' fenforgó egyenetlenségük 
eránt tétetett elhatározás. 2)

i3g2-dik esztendőben Sz. Mihály hava 
27-dikén (feria 2-da ante Festum S. Michaelis) 
megint Gyűlést tartott a’ Győr Vármegy ei Ne
mességgel az akkori Nádor-Ispány Ilsvay Leu- * IV.

1) Miklós Nádor -Ispánynak e’ dologban adott levele a' 
Nemzeti Museumban lévő Kornides féle kéziratai
IV. kötetének II7. lapján találtatik. 

a) Erre hivatkozik egy másik az említett felek között 
későbben kötött eggyesség levél, az én Gyűjtemé
nyemben, mellyen mindazonáltal az esztendőszám 
már nem olvasható*



stach, mellynek alkalmával a’ Lébenyi Apátur 
György ellentmondást tett János Mester’ Si
mon fia ellen, Rába nevű, (most Sövényház) 
kibérlett jószág viszsza tartóztatása miatt. 1) 

1419-dik esztendei 24-dik Májusban tarta- 
tódott Győr és Komárom Vármegye Nemessé
gének köz-Gyűlése Ifj. Gara Miklós Nádor -Is- 
pány elölülése alatt Tata Mező-városának szom
szédságában: mint ezt bizonyítja annak levele 
némelly Tanúknak Lajos Tatai Apátur részére 
törléntt vallattatásáról. 2)

Még-is 1429-ik esztendőben Junius 9-dikén 
(Feria 2. prox. ante Fest. Barnabae,) tartatott az 
említett két Vármegye NemesKözönségének Gyű
lése Tata mellett, mellynek maga Zsigmond Ki
rály volt az elölülője. Ezen alkalommal előfor- 
dúlt a’ Sz. Mártoni Apáturságnak, és János 
M ester, és Simon, Moritzhidai Bán fiainak ha
táraik, eránt való peres állapotjok-is, melly 
mindazonáltal itt el nem végeztetődhetvén, az 
Ország’ Itélö-Székére utasítatott. 3) l)

l)  Katona Hist, critica XI. kötet 361. lap. 
a) Kornides kéziratainak 7-dik kötet’ 57. lapján.
3) Kornides kéziratainak 2-dik kötetjének 4o5-dik és kö

vetkezendő lapjain.
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Későbben a’ bujdosó ítélő Székek-is kimúl
ván és állandó kormányzó és Itélő-Székek állí- 
tatván-fel a’ Vármegyékben, Győr Vármegye-is 
Győrött különös erre készült épületben kezdet
té tartani Gyűléseit. Ezen épület legrégibb hely- 
heztetése nem tudatik; hiteles közlésből mind
azonáltal az jött értésemre, hogy a’ Vármegye’ 
Gyűlései sok ideig a’ Vár hajdani vigyázó tor
nyában tartattak légyen, m/glen a’ múlt Század’ 
első Tizedjeiben a’ Vármegye előbbeni háza 
Gróf Zichy Pétertől megszereztetett volna; 
mellynek a’ hajdani Barátok Klastromával tör- 
téntt feltseréltetése és az utóbbinak nagy köl
tségekkel szép ízlésű épületre való általváltoz- 
tatása úgy-is tudva vagyon, és tehát ismételést 
nem kíván.

4·

A’ Fő-Ispányoknak, mint a* Vármegyéknek 
maga a’ Király által kineveztetett fó-igazgatói- 
nak,különös jövedelmek-is voltak rendelve, mel- 
lyek a’ mi Vármegyénkre nézve, régi Okleve
lek útmutatása szerént a’ következendőkből ál-



.lottak. A’ Vár’ népe (populus Castri) által a’Ki
rálynak a’ maga termesztményéből adni szokott 
fele részből egy harmad rész jutott a’ Fő-Ispány- 
na k ; ezen tartozás mindazonáltal IV. Béla Ki
rály rendeléséből, a’ Nyúli, Étsi és Sághi hegy
béli lakosok által minden szállástól (mansio) 
adandó 20 Bolgár kilával vállatthatoil-meg, 1) 
ezen fellyül pedig'a ’ dézmálásnál a’ Vár Job
bágya minden szállástól a’ Fő-lspány számára 
két pénzt yett-meg. Győr Városa lakosai-is mi- 
nekelőtte V. Istvántól megnyerték yolna szabad
ságaikat, minden szállástól (mansio) Terragium 
név alatt egy fél fertőt fizettek a’ Fő-Ispánynak, 
azon kivCl pedig járt néki a’ Szombatnapon 
tartatni szokott vásárokban szedett hely-pénz-is, 
(Tributum fori) 2) és a’ Győri és Abdái Kirá
lyi vám (Tributum regale) hasonfelének eggy 1

1) IV. Béla Királynak 1240. Esztendőbe 25. Áprilisban
(7. Calend. Máj.) az £ch i, Nyúli, Sági és Cyrián fa
lubéli lakosoknak adott és Károly Robert által 1318. 
Esztendőbe 3. August. (3. Nonas Augusti) megerő
sített levele. Komides kéziratai IV. kötetj. 126. lapján.

2) V. Istvánnak 1271. Esztendőben a’ Győriek szabad
ságáról adott levele szerént.



harmad része. 1) Erre nézve V. István Király 
1270-ik esztendőben Bitskén kőltt Levelében kü
lönös sinor-mértéket-is szabott, melly szerént 
minden Magyar-Országba jövő, vagy innét ki
menő német szekértől, úgy szinte a* hajóktól, 
a’ mellyeken vitt portékák-is kotsi teher gya
nánt vétetődtek-fel, két pénz, eggy magyar ko- 
tsitól eggy pénz; két Ökörtől, mellyeket a’ Né
metek kihajtottak az Országból eggy pénz, hogy 
ha pedig magok a’ Magyarok hajtották azokat, 
akkor· tsak 4 ökörtől eggy pénz; eggy hordó 
méztől eggy font; végre eggy szekér sótól eggy 
fél kő járt a’ Fő-Ispánynak. Örökösödött-is a’ 
Fő-Ispány a’ magva szakadás esetében a’ vár 
emberei u t án ; ugyan-is ha valamellyik vár-em
ber meghalálózott, sem fiút, sem testvért ma
ga után nem hagyván, akkor vagyonának fele 
része háromlott a’ Fő-Ispányra, másik fele ma
radván feleségének és leányainak; hogy ha pe
dig semmi maradéka sem volt, akkor vagyoná
nak két harmada a’ Fő-Ispányra, eggy harma- 1

1) IV. Bélának 1254-ben Junius a8-dik (4. Calend.‘Julii) 
költt levele szer ént, mellyel a’ Pilizsi Klastrom jus
sait megerősíti.



da pedig a’ magva- szakadt feleségére szokott 
szállani 1). Erőssen meg volt egyéberánt hagy
va a’ Fö-Ispánynak, hogy ezen járandóságnál 
többet a’ Vár emberein meg ne végyen, azok
tól szokatlan színek alatt semmit ki ne zsarol
jon , Őket kiki ellen oltalmazza, és az igazságot 
híven kiszolgáltassa; ellenkező esetre bünteté
sül lévén néki téve hivatalának és a’ királyi ke
gyelemnek elvesztése.

5.

Megesmérvén tehát ezekből a’ Fő-Ispányok 
hatalom-körét, foglalatosságaikat és jövedelmei-, 
két, általmehetünkmár most azoknak név szerént 
való előszámlálására. Szükséges lészen mind
azonáltal itt előre-is jelenteni azt, hogy az adan
dó lajstromban, kiváltképen annak a’ régiebb 
időkről szólló részében, nem tsekély hézagokra 
fogunk akadni, mellyek az által, hogy az okle- l)

l) IV. Béla Királynak az Échiek, és más Sokoró-allya- 
bélielo számára 1240-ben adott, és már fent érintett 
levele szerént.

3



Velekben nagyon ritkán említetnek a’ Győr Vár
megyei Fő-Ispányok, okoztatván, alig ha min
dég kitöltetlen nem fognak maradni.

A’ Vármegyénk’ Fö-lspányságát viselő sze
mélyekre nézve a’ következendő három fő-vál
tozás adta magát elő. A’ Magyar Királyig Or
szágiás kezdetétől fogva egész a’ t5-ik Század 
végéig mindég világi karbéliek neveztettek-ki 
ezen hivatalra; innét vagy a’ 16-ik Század ele
jétől számlálván pedig általszállott az a’ Győri 
Püspökökre, kiknél-is két és egy fél Századnál 
tovább maradt; míglen az, az 1780-ik eszten
dőben megént világi kezekre esett volna. E* 
szerént tehát lajstromunk-is három Osztályra 
szakadván imigy következik:



E l s ő  I d ő  - O s z t á l y .
Világi Fö-Ispányok az 1001. Esztendőtől 

fogva a’ 15-dik Század ve'ge'ig.

1. VOLFGER, Homburgi GróFa’ H e d e r  
nemzetség’ őssé, Sz. István Király alatt Győr 
Vármegyei Fő-Ispány volt É n e s s e i  szerént.
Antiquit. el memor. Comitatus Jaur. 5θ.

2. GYÖRGY, ugyan É n e  s s e i  szerént 
említett Értekezésének 5t. lapján, II Béla Ki
rálynak 1137-dik esztendőben, a’ Sz. Mártom 
Klastromnak adott levelében említetik.

3. DAMIAN, íiöe-dik esztendőre tétetik 
L e h o t z k y  által, Stemmatog i-sŐ köny
vének 126-dik lapján.

4. KORNÉL, 1192-dik esztendőben viselte 
volna ezen hivatalt, ugyan L e h o t z k y  köny
vének említeti helye szerént.

5. MÁRTON, E n e s s e i  bizonyítása sze
rént említetik II András Királynak a’ Garán- 
melléki Apáturság’ részére 1209-dik esztendő
ben adott levelében.

6. MIKLÓS; ennek emlékezete fentartatott 
a’ Budai Sz. Eggyház határainak megújításáról

3 *
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az 1212-dik esztendőben költt levélben, E n e s -  
se i  Memor ab. 5i-dik lap; és II. András Ki
rálynak 1223-dik esztendőben költt levelében, 
(Chrys. N o v á k Vindiciae Diplom. S. Stephani 
a’ i3. lapon, (a) betű alatt lévő jegyzésben), 
mellyben ezen Miklós, mint Elölülője említetik 
azon Törvény-Széknek, melly a’ Sz. Mártoni 
Apa túrnak némelly Pozsoni Polgárok ellen Sa
la nevű földnek elfoglalása miatt támasztott 
ügyét elintézte; előjön továbbá a’ „Ritus explo
randae Veritatis“ czimQ könyvetekében is, melly- 
nek XIX-dik czikkelye Nixa és Budeu emberek
nek ő általa megbiráltt perekről szóll; egyszer- 
’smind Gertrud Királyné Fő-Udvarnak-M es
tere, és igen kedves embere volt.

7. JULA, Rátolt testvére és II. András Ki
rály-Fő-Udvarnok-Mestere, 1221-dik esztendő
ben ; az említett Királynak azon esztendőben 
költt levele szerént K o r  n i d e s  Kéziratai 5-dik 
részének 53-dik lapján.

& HEDR1K, a’ híres H e d e r v á r i  Nem
zetségből, Fö-Ispány volt 1223-dik .esztendőtől 
fogva i23i-dikig, András Király i223-iki okle
vele szerént az említett Kéziratok 5-dik részének 
6o-dik lapján.



9· SIMON, 1232-ben viselte a’ Fő-Ispány- 
ságot; nagy értelmű férjbú volt, kit II. András 
Király igen kedvelt, és azért 1232-dik esztendő
ben D i e n e s  Nádor-Ispánnyal és Rembald Fö- 
Fappal IX. Gergely Pápához Romába is kül
dött , a’ Szent egyházból lett kiátkozás alól va
ló felmentés végett, me Ilyet Robert Esztergami 
Érsek a’ Királyra és Országra kimondott vala; 
a* honnét mindazonáltal a’ követséggel tzélja 
élérése nélkül tért - viszsza.

10. BÚZÁD* i) 1237-ben Fő-Ispánya volt 
Győr Vármegyének, R a j t s á n y i  Ádám Jegy
zetei szerént, .hihetőképpen a’ Búzád nemzetség 
ivadéka.

11. MIKLÓS* előfordul·II. András Ki
rálynak 1239-dik esztendőben 1 í-dik Júniusban 
(3. Idus Junii) költt levelében, mellyben Mik
lósnak Zatomár bának megengedi, hogy min
den vagyonát a* Templariusoknak hagyhassa, 
H e v e n e s s i ’ Kéziratai i-ső részének 38o-dik 
lapján. 1

1) Azon FS-Ispányok, kik t$illag jellel külömböztet- 
nek, az eddig való Gyír Vármegyei Fó-lspányok’ 
lajstromaiban nem foglaltatnak.



12. MORITZ,egyszersmind Fő-Pohárnok; 
IV. Béla Királynak 1243-iki és 1244-iki okleve
leiben. B á r d o s y  Decim. Mold. Indagatio, 45 
lap. K o v a c h i c h  form. sol. styl. 36. lap.

13. DETRIK, 1251.-ben a’ Mosoni és Győri 
Fő-Ispányságot eggyütt viselte; neve előfordulI
IV. Béla Királynak i25i-dik esztendőben 23-dik 
Novemberben (9. Calend. Decembr.) a’ Brebéri 
Nemeseknek adott levelében. K o m i d  es  Kéz
iratai és L e h o t  zky szerént.

14. LŐRINTZ*; Fő - Lovász-M ester és 
Győri Fő-Ispány volt, 1258-ban, IV. Béla Ki
rálynak azon esztendőben az Almisiai Neme
seknek adott levele szerént, melly a’ Nemzeti 
Museum Actainak i5o-dik lapján találtatik.

15. DIENES, 1271-dik esztendőben, L é- 
h o t z k f  említett helye szerént.

16. SERT A, vagy SELKE eggy 1274-iki. 
Oklevélben említetik mint Győri Fő-Ispány, 
R a j t s á n y i  Ádám Jegyzeteiben és L e h o t z -  
kinál .

17. LÁSZLÓ, 1291-dik esztendőben emlí
tetik III. András Királynak a’ Kezdy Székelyek’ 
számára adott levelében. E n e s s e i n é l  az 
53-dik lapon.



18. PAL*, 1299-dik esztendőben igazgatta 
Győr, Sopron és Moson Vármegyét; mint ar
ról bizonyságot tészen az ' Ország Rendéinek 
azon esztendőben Rethugeur jószág eránt adott 
levelök. K o m i d é s  V. rész. 3 i 4 lap.

19. SIMON i 3oo és i 3i 8 eszlendőbéli le
velekben fordul - elő L e h o t z k y  szerént.

20. HEDERVÁRI MIKLÓS, az i 328-dik 
esztendőre tétetik L e h o t z k y Stemmatogra- 
phiája II. részének 169-dik lapján. Neve azon 
Mágnások között-is, előjön,· kik Károly Robert 
Magyar és Szép Fridrik Romai Királyoknak 
Brukkon i328-dik Esztendőben September hava 
21-kén tett békekötésüket megerősítették. ( Ku r z  
Oesterreich unter Friedrich dem Schonen p. 5o3)

21. DRÜGETH WILHELM, Olasz erede
tű, mint Győri Fő - Ispány említetik Károly Ro- 
bertnek Zah Felician famíliája ellen i33o-kban 
hozott halálos ítéletében; nem sokára azután 
Nádor - Ispányi hivatalra-is emeltetett, mellyet 
az 1342-dik esztendeig viselt; híres nagy ér
telmű férjtiú lévén Károly Robertnek tellyes 
megelégedését és kegyelmét megnyerte.

22. BAKONY MÓRITZ, i33?-dikre hely- 
heztetik L e h o t z k y  által·
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23. HEDERVÁRI MIKLÓS, a’ fentebb em
lített Miklósnak fija, és a’ híres H e d e r v á r i  
Lőrintz Nádor-Ispánynak attya, az 1356-dik 
esztendő, előtt igazgatta a* Vármegyét.

2φ SIMON*, i 35y-dik esztendőben volt 
Győri Fő-Ispány, eggy Tanúvallatásról szólló 
bizonyság-levél szerént, melly az én okleveles 
Gyűjteményemben találtatik.

25, GERSEI PETŐ JÁNOS, Tárnok-Mes
ter, Vas, Szala és Győr Vármegyei Fő-Ispány az 
1366-dik esztendőben, L e h o t z k y  szerént; 
hűségéért Zsigmond Király által i 4o3-ban K e- 
m e n d  nevű Várral jutalmaztatott - meg Szala 
Vármegyében,

26, JÁNOS, S u n n y a i  Tamás fia, szinte 
L e h o t z k y  szerént Győr Vármegyei Fő-Ispány 
az 1375-dik esztendő körűi.

27, ROZGONYI LÁSZLÓ, á1 14-dik század 
végén és a’ ,i5-diknek elején viselte a’ Győri és 
Fejér-V ári Fő-Ispányságot, Nagy L a j o s  Ki
rály alatt Nápolyban vitézkedvén különös bá
torsággal és hűséggel viselte magát. Litterae 
Donatioha/es Sigismundid. a. i 436. pro Stephano 
filio condam Ladislai Albensis et Jaurinensfs 
Comitatuum Comitis, in Djplomatario Reg. 
Hung, in Fol. T. i. Nro. 108. in Mus. Nation.



28. ROZGONYI ISTVÁN, az élőbbemnek 
h j a , Tem esi, Fejérvári és Győri Fő-Ispány 
i 436-dik esztendőben ; Galambótz vára Ostrom
lásánál 1428-ban jelen lévén ’Sigmondot, mi
dőn a’ seregét azon Vár alól el-hozná, a’ Tö
rökök által való elfogattatástól a* maga életé? 
nek kotzkáztatásával mentette - m eg, a* ki őtet 
ezen tettéért meg-is jutalmazta. A’ felesége volt 
azon híres Magyar Amazon, S z e n t - G y ő r -  
gy i  Ceci l i a .

Itt egy nagy hézag adja magát elő Fő-Is- 
pányaink’ lajstromában, minthogy a* fent em
lített utolsó Fδ-Ispány kormányozásától, melly 
legfelyebb a’ 15-dik század’ negyedik tizedjéig 
terjedett, az i5io-dik esztendeig, következőleg 
egy 70 esztendőt tévő időszakaszra bizonyos 
Fő-Ispányt nem'mutathatunk. Igyekeztek ugyan 
némelly íróink 1) ezen .rézst kipótolni avval, 
hogy már a’ 15-dik század másik hasonfelében 
élő Győri Püspökökről azt állítják, hogy a’ Fő- 
Ispányságot megnyerték,’ és avval azután foly
vást éltek volna. De minthogy ezen állítás me
rő okoskodásokon épülne, mi azt mind addig, 1

1) Enessei, Lehotzky, Fejér.



miglen l. i. hites oklevelek bizonyítása, ahoz 
ném járuland, puszta véleménynél egyébnek 
nem tekinthetjük, annál-is inkább, mivel más
felől tellyes hitelű oklevelekből éppen az el
lenkező t. i. az bizonyodn a-bé ,  hogy többek 
azon időszakaszbéli Győri Püspökök közül, mint 
B a k á t s  T a m á s  1), és ennek öttse Ferentz 
2) ezen névvel hivatalaik előszámlálásánál nem 
éltek légyen. Hasonló nehézségekre akadunk 
azon ok kitapogatásában, mellynél fogva a’ 
Győri Fő-Ispányság világi személyek helyett 
eggyháziakra t. i. a’ Győri Püspökökre és pedig 
örökössen ruházlatott légyen; mivel sem az 
első kineveztelést magában foglaló Oklevél mind 
eddig fel-nem találtathatott, sem pedig hiteles 
Történet-írókban az eránt tsak a’ legkevesebb

1) A’ Győri N. Káptalan levél-tárában találtatik eggy ok
levele 1498-dik esztendőről, mellyben a’ többi mél
tóságai elŐszámláltatnak, a’ Győri F*ő - Ispányság- 
ról pedig szó sints» úgy vagyon egy más oklevéllel 
is SchÖnwiesnernél: A nti quit. Sabar. a’ 273-dik lapon, 

l )  Vagyon hiteles másolatban kezeimben egy levél az 
151o-dik esztendőről, mellyben szinte Bakáts János 
Győri Püspök hivatalai előszámlálásában a’ Győri 
Fő - Ispányságról emlékezet nem találtatik.



említés-is nem foglaltatik. Hogy ha mindazon
által addig, míg e részben a’ világosság tökéle
tesen fel nem derül, a’ fontos okokra épített 
vélekedésnek hely adatthatik, legbiztosabban 
közelíteni fogunk az igazsághoz, ha ezen vál
tozást némelly akkor élő Győri Püspököknek a’ 
haza és fejedelem eránt mutatott hüségök és 
más tetemes érdemeik dijjának tekintjük. Mert 
elhallgatván az egymást, a’ Győri püspöki szék- 
ben felváltó, B e n e d e k ,  Á g o s t o n ,  D ó c z y  
O r b á n  és B a k á t s  T a m á s  Püspököknek, 
mint t. i. a’ mi véleményünk szerént még ezen 
méltóságra nem emeltteknek különös érdemei
ket, bizonyos az:'hogy Felső-Szelestei G o s z 
t ó  n y i  J á n o s ,  ki az i 5io*dik esztendőtől az 
i 525-dikig a’ Győri püspöki székben ült, és az 
eddig feltalálnak szerént, legelőször ditsekedik 
leveleiben ezen méltósággal, jeles szolgálatai
ért Mária Királyné II. Lajos hütvösének Fő- 
Cancellariusává-is kineveztetett. Mellyeknek 
előre botsátása után, lássuk már most név sze
rént magokat azon jeles férjfiakat, kik Győrnek, 
mind világi, mind egyházi dolgait harmadfél 
századnál tovább vezették böltseséggel és leg
nagyobb előmenetellel.



M á s o d i k  Os z t á l y .

Győri Püspökök, mint Győr Vármegye* 
örökös FÓ-Ispányai az 1510-dik esztendő

től fogva 1783-dikig.

29. Felső - Szelestei GOSZTONY JÁNOS, 
i5io-dik esztendőben lett Győri Püspökké, és 
nem sokára a’ Vármegye Fő-Ispányává 1) 
egyszer’smind II. Lajos Király hitvesének Má
ria Királynénak Cancellariusa-is volt; 1525-dik 
esztendőben Erdélyi Püspöknek neveztetett, a’ 
bol rövid idő múlva B o d ó  F e r e n t z  által 
meggyilkoltatott.

3q· PAKSI BALÁS, 1520-ben nyerte-meg 
a’ Győri Püspökséget és véle a’ Fő-Ispányságot, 
mellyekkel mindazonáltal^nem sokáig élhetett 
az i 52Ő-ki 24-ik Augusztuson a* Mohátsi ütkö
zetben oda veszvén. Halála után több eszten
dőkig űressen maradt a* püspöki szék, követ
kezőleg a’ Fő-Ispányi hiyatal-is, a* Püspökség 
jószágait pedig I-sö Ferdinánd Király állalen-

1) Schönyriesner Antiquit. Sabar. L. VII. Gap. X.p.174.



gedte Bakich Pálnak, a’ Testörző Huszárok’ Ka
pitányának , kinek Eszéknél történtt megölet- 
tetése után báttyának Bakich Péternek bírá
sába jöttek, míglen az Ország-Gyűlés’ szorgal- 
tatására 153g-ik esztendőben Új l a k i  F e r e n t z  
Püspöknek, Ferdinánd által megint viszsza adat
hatni rendeltettek volna.

31. ÚJLAKI FERENTZ, a z t54o-ik eszten
dő kőről lépett a’ Győri Püspökségre és Fő-Is- 
pányságra és viselte azt az i553-ik esztendőben 
az Égrí Püspökségre történtt kineveztetéséig. 
Nagy tudományú és jámbor élete férjliú volt, 
kit Ferdinánd annyira kedvelt, hogy Ötét i55o-ik 
esztendőben királyi Helytartónak-i& tette Ma
gyar Országban; 1555-ben halt-meg Pozsonban.

32. GREGORIÁNTZ PÁL, a’Zágrábi Püs
pökségből a’ Győribe hozatódott által 1553-ban, 
mellyen az i 565-ik esztendőben lett Kalotsai 
Érsekségre való emeltetéséig m aradt; mint ol- 
lyan egyszer’smind Győri Fő-Ispány-is lévén. 
Szinte tudományosságáról és példás életéről je
les, bagyott-is egy kis munkát maga után ezen 
név alatt: „Breviarium Rerum Hungaricarum“ 
mellyet Bél Mátyás adott-ki ι ) .  Ez után a’ GyŐ-

1) la  apparatu ad Hist. Hung.



ri Püspökség D e l p h i n u s  Cardinalis által, Gu
bernátor nevezet alatt kormányoztatott 1570-kig, 
mellyben t. i. azt a’ Karok és Rendek többszöri 
panaszszaikra, mint külföldi olt hagyni kénte- 
lenrtetett.

33. LISZTHY JÁNOS, a’ Veszprémi Püs
pökségből 1570-ben a’ Győribe által költözköd
vén, a’ Fő-lspányságba nagy pompával béiktat- 
tatott i573-ik esztendőben; Fő Cancellariussá-is 
lett. Meghalálozott Prágában, a* hová Rudolf 
Tsászárt késérte vala 1578-dÍkban.

34. DRASKOVITS GYÖRGY, először Pé- 
tsi azután Zágrábi és utóbb t. i. 1578-iktól fog
va választott Kalotsai Érsek, valóságos Győri 
Püspök és Fő-Ispány, és az Ország Fő-Cancella- 
riusa volt. Követ lévén a* Tridentumi eggyhá- 
zi nagy GyOlésnél, eggy ottan tartott hatalmas 
beszéd által híressé tette magát, 1585-be pedig 
a’ Romai Cardinálságot-is megnyerte; mellyet 
mindazonáltal nem viselt tovább két esztendő
nél, 1587-be Bétsben meghalálozván ; holtt te
temei a’ Győri Nagy-Templomban temettettek- 
el, mint a’ sírja felett még most-is látható em
lék-kő bizonyítja.



35. HERESINTZI PÉTER, a’ Zágrábi Püs
pökségből a’ Győribe lépett 1587-ben, melljet 
a’ Fő-Ispánysággal eggyütt 1590-ben Junius 
10-kén Prágában történtt haláláig bőltsen kor
mányozott; Fő-Cancellarius-is volt.

36. KUTHASSY JÁNOS, annak előtte Pé- 
tsi Püspök lévén, 1592-ben Győri Püspöknek 
neveztetett-ki, mint ollyan pedig 1592-ben Sz. 
György hava 23-kán az avval járó Fö-Ispányi 
méltóságba-is fényessen iktattatott. 1) Ez alatt 
került Győr Városa és véle eggyütt az egész 
Vármegye a’ Törökök járma alá. Nem-is érte 
Ő a’ Város viszszafoglaltatását az 1598-ban, 
mint Győri Püspök és Fő-Ispány, már annak- 
előtte 1596-ik esztendőben az Esztergami Érsek
séget nyervén meg; egyszer’smind Fő-Cancel- 
larius és Királyi Hely tartó-is volt.

37. HETESI PETHE MÁRTON, annak- 
előtte Vátzi, azután Váradi Püspök lévén 1598-

I

ban Győri Püspökségre és Fő - Ispányságra-is 
szert tett. Ö hozta viszsza Győrré a’ Püspök 
lakását, és a’ Káptalant, Ő állította megént hely
re a’ Törökök által végképen eltapodtatott Vár

1) K árolyi S pec. EcdL Jaur. p . 90.



megyét Utóbb Kalotsai Érsekké és királyi Hely
tartóvá kineveztetvén, nem sokára tőo5-ik esz
tendőben Bétsben meghalálozott.

38. NAPRAGY DEMETER, 1607-ik esz
tendőben az eddig viseltt Erdélyi Püspökségből 
által vitetődött a’ Győribe, mellyet a' véle ösz- 
vekötött Fő-Ispánysággal, ámbátor mindjárt a* 
következendő esztendőben a’ Kalotsai Érseksé- 
get-is megnyerte, egész az 1619-ik esztendő
ben Mártius 2Ö-kén Győrött történtt haláláig 
bőltsen kormányozott.

39. LÉPES BÁLIND, Nyitrai Püspökből 
i6t9*ikben Győri Püspökké, egyszer’smind pe
dig Kalotsai Érsekké és Cancellariussá-is lett. 
A’ Győri Fő-Ispányságba a’ Vármegye Jegyző 
Könyvei szerént, tsak az iŐ23-ik esztendőben 
avattatott-bé. 1) Mint író is megkülömböztiette 
magát; halála történt 1023-dik esztendőben.

40. DALLOS MIKLÓS, annakelőtte Vátzi 
Püspök, 1623-ban a’ Győri püspöki székbe ül
vén, ugyan azon esztendőben Sz. Jakab Apos
tol után következő szombat napon a’ Fő-

t )  K árolyi S p ec. E ccl. Jaur. p . g 5.
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Ispányságba-is béiktaltatott. 1) A’ Győri pap-ne
velő intézetnek Ö vetette meg alapját, δ-is volt, 
a’ ki lI.Ferdinánd Király helyben-hagyásával a’ 
Jésuilákat béhozta Győrré. Halála 1629-dik vagy 
i 63o-dik esztendőben eshetett.

41. Kis-Sennyei SENNYEI ISTVÁN, öt esz
tendeig t. i. az i 63o-dik esztendőtől fogva az 
i 635-dikig volt Győri Püspök és Fő-Ispány, 
melly utóbbi hivatalba való beiktatása, a’ Vár
megye Jegyző könyvei szerént, ugyan i 63o-ban 
Keresztelő Sz. János után következő szombaton 
ment véghez; 2) későbben Cancellarius-is lön.

42. Ifjabb Trakostyáni DRASKOVITS 
GYÖRGY. A’ Győri Püspökségbe és Fő-Ispány- 
ságba i 635-ik esztendőben lépvén, ezen hivata
lokat i 65o-ben történtt haláláig viselte.

43. PÜSKI JÁNOS, több egyházi fő-hiva- 
talokat t. i. a’ Tsanádi, Vátzi, Nyitrai Püspök
séget és Kalotsai Érsekséget eggymás után visel
vén i 65o-ikben Győri Püspöknek tétetett, és 
mint ollyan és egyszer’mind Fő-Ispány meg-is 
halálozott 1655-ben.

44. SZÉTSÉNYI GYÖRGY, 1659-ben ne- 
veztetett-ki Győri Püspöknek, minekutánna már

1)  K árolyi S pec. £ c c l .  Jaur.
a )  U gyan  az  p. g 3.
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annakelőtte Veszprémi Püspök és Fő-Cancella- 
rius-is lett volna. Idővel Kalotsai Érsekké lett, 
mint ollyan-is mindazonáltal a’ Győri Püspök
ség kormányát le nem telte egész i 685-dikig, 
melly esztendőben az Esztergomi Érsekségre 
lépett. Nagy jóltévője volt az istenes és oskolai 
szerzeményeknek, mellyeknek és más köz hasz- 
nxi intézeteknek felállítására és fentartására,hosz- 
szas és ditsfc tisztviselése ideje alatt, ötödfél mil
lióm forintnál többet fordított.

45. Gróf KOLONITS LEOPOLD, i 685-ik/
észlendőben nyerte-meg a’ Győri Püspökséget 
és Fö-Ispányságot. Béts Városának legutóbbi 
ostromlása alatt tett különös érdemeiért, nem 
sokára azután qiegszerezte néki Leopold Tsá- 
szár a’ Cardinál-Kalapot-is; Tárnok-Mester és 
1691-től fogva KalofsaiÉrsek-is volt, 1695-ben 
pedig az Esztergomi Érsekséggel és Primás- 
sággal tiszteltétett-meg.

46. ÁGOSTON KERESTELY, Saxoniai 
Hertzeg 1695-ben neveztetett-ki Győri Püspök
nek,  melly hivatalban m.eg-is maradt, Regens- 
burgban 1725-ik esztendőben Augusztus 23-kán 
történtt haláláig, ámbátor már annakelőtte iyo5- 
ben a’ Primásságra-is emeltetődött volt.
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47· Gróf SZINTZENDORF FÜLÖP LA- 
J Ó S , 28 esztendős korában 1726-ik esztendő 
Május hava 5-kén Károly Tsászár és Király ál
tal Győri Püspöknek tétetvén,, ugyan ezen esz
tendei Augusztus holnapban Gróf Erdődy Gá
bor Égri Püspök királyi Biztos által nagy pom
pával a’ Fö-Ispányságba-is belé helyheztetett, a* 
reá következő November hónapnak 26-kán pedig 
Cardinálnak rendeltetett, 1782-be általvitetődött 
Sziléziába, mint Boroszlói Püspök.

48. GROLL ADOLF, (a Sancto Georgio) 
Az Austriai Piaristák Rendének Generálisából 
Győri Püspökké lévén, 1733-ik esztendőben Sz. 
Márton hava 2-kán Gróf Erdődi Gábor Egri 
Püspök és királyi Biztos által illő pompával a’ 
Fő-Ispányihivatalba-is béhelyheztetett 1). Tudós 
férjtiú, több rendbéli betses munkáiról neveze
tes , különös* bő adakozással volt a’ Plébanusok 
eránt, kiknek számára esztendőnként 6000 fo
rintokat adogatott. Meg hóit 1743-ik esztendőben 
November hava i3-kán.

49. Gróf ZICHY FERENTZ, már 1743-ban 
Sept. 6-kán Adolf Püspök segédjének és követő-

1) Syllabus Praesul. Jaur. p. 81·
4  *



jének ki volt nevezve, kinek, mint fellyebb megje
gyeztetek még abban az esztendőben törléntt 
halála után, a’ valóságos püspöki méltóságba lép
vén, 1744. észt, Junius 8-kán mintFő-Ispány hitét— 
is letelte a’ Karok és Kendek számos GyClekeze-

.r.
tében. O néki köszöni a' Győri Fő-templom mos
tani fényét és a’ királyi Akadémiai épület eggy 
emelettel-való bőviltetését, Ő épitelte-fel a’ ne- 
vendék-papság’ házát és a’püspöki palotát, melly 
annakelőtle a’ Vár-Igazgatóinak szolgált lakásul, 
és tsak Ő általa szereztetett-meg F. Mária There- 
zia Királynétól 35ooo forintokon. Ő alatta történt 
a' Szombathelyi püspöki széknek felállítása és a’ 
Szombathelyi Urodalomnak a’ Győri Püspökség
től lett elszakasztása. Negyven esztendeig folyta
tott kegyes és köz hasznú tisztviselésének vtfget 
vetett a’ halál 1783-ik esztendő Junius hava 8-kán. 
HólU tetemei nyugosznak a* Fő-templomban.

És ez volt az utolsó Győri Püspök, a’ ki egy- 
szer’smind Fö-lspánya-is volt e’ Vármegyének, 
minthogy II. József Tsászár ezen hivatalnak vilá- 
giakra-való általruháztatását magánál elvégezvén, 
ezen szándékát, a'nélkül, hogy-a’ Győri püspöki 
szék kipótlását bévárná, tüstént végre-is hajtotta, 
mint a’ következő osztályban előadatni fog.
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Har madi k  Osztály.

Mege'nt Világi Fo-Tspányok 1783-tól fogva 
mostanáig.

5o. Vásonkeői Gróf ZICHY KÁROLY ÚR, 
Status és Conferentialís Minister, az Arany 
Gyapjas Rendnek Vitéze, Szent István jeles 
Rendének gyémántos nagy Keresztese és Tek. 
Győr Vármegyének Fö-Ispánya;' születtetett 
Pozsonban 1753-dik esztendei Mártius hava 
4-kén. Már a’ Therezianumban tűz- eszQségével 
és jelesen mint I ró - is , R a p i n u s n a k  a’ Gö
rög Vezérek’ Characteréről irtt értekezésének 
németre fordítása által külömböztété meg ma
gát, tudományos pályájának béfejezése után 
pedig 1768-ban eggy másik nagyobb és hazán- 
kat-is közelebbről illető munkát, t. i. „Magya r  
O r s z á g  á I t a l v á  1 t o  z t a t á  s a i "  *czimQ deák 
versezetnek német fordítását adta-ki. Ezen 
jeles magát megkülömböztetésért felséges Fe^ 
jedelem Asszonya által az 1773-dik esztendei 
November hava 9-dikén a’ Kamarás!, nem so
kára pedig (1775-diki Julius hava ι -ső napján)



az Illyriai Udvari Biztosságnál való Tanátsosi 
hivatallal jutalmaztatott m eg; mell? utóbbit 
már az 1777 esztendei Martius hava 7-dikén a’ 
közönséges Kamaránál való Tanátsossággal 
váltá-fel. A’ Status legfontosabb hivatalaira 
való emeltetését mindazonáltal II. Jóséi Tsá- 
szárnak köszöné a’ Gróf, a’ ki t. i. fellelvén Ö 
benne a’ tüzes, és sok utazások által még in
kább tökéletesített lelket, leg-először-is 1782-ben 
Békés Vármegyei Administratornak, 1783-ban 
pedig Győr Vármegyei Fő-Ispánynak nevezte- 
ki, melly méltóságába az akkori Prímás Bat- 
tyányi József, mint arra rendeltt királyi Biztos 
által való beiktatása Győrött ugyan azon esz
tendei September hava 2-kán díszes pompá
val ment végben. Közben jővén mindazonáltal 
József Tsászárnak Magyar Ország’ belső igaz
gatásában tett változtatásai, Győr Vármegye-is 
egynéhány esztendőkre szeretett. Igazgatójától 
meg-fosztatott, és Moson Vármegyével öszve

i
kaptsoltatván, az 1785-dik esztendei Junius hava 
16-dik napjától fogva Gróf Győri Ferentz, m int 
királyi Biztos által kormányoztatok;, miglen 
1790-kbén az előbbeni rend viszont helyre állít
tatott volna. Ezen idő alatt óriási lépésekkel



haliadott a’ Gróf tiszti pállyájában, minthogy 
az í 785-ben December 20-kán Belső Titkos 
Tanátsossá, Tárnok Mesterré és a’ Magyar Kir. 
Kamarának Elölülőjévé; az 1788-dik December 
hava 18-dikán pedig Ország Birájává és a* Ma
gyar Kir. Helytartó Tanáts Elölülőjévé .lett, 
melly díszes hivatalaiban ritka ügyességet fá
radhatatlan munkássággal párosítván Fejedelme’ 
bizodalmának tökélletesen megfelelt. Az 1790. 
nevezetes Ország Gyűlésében Ő vala szívre 
ható ékessen-szóllása által fő-eszközlője az 
elmék megbékéltetésének és a’ közös bizodalom 
helyre-állásának; ezeknél fogva pedig maga 
azon Ország Gyűlése szerentsés kimenetelének; 
melly iparkodásait az 1792-ki Ország Gyfllésen- 
is hasonló büzgósággal folytatván, a’ most di- 
tsőségessen uralkodó Királyunk által a z '1792. 
esztendei Junius hava’ 2Ö-kén Szent István Je
les Rendjének nagy Keresztjével jutalmaztatott- 
meg. 1802-ben Augustus hava’ 21-kén a’ Finan- 
czia Praesességére emeltetődvén, minden erővel 
arra törekedett, hogy a’ Monarchiának, a’ szünte
len való véres háborúk által nagyon elgyengített 
Financzialis állapotját megént biztossahb karba 
heíyheztethesse. Az Arany Gyapjas Rendbe való



felvétele (Januarius 6-kán 1808) és a’ Status 
és Conferentialis Ministeri rangra léptetése ál
tal (ugyan azon esztendei Augustus hava 26-kán) 
újra és fényesen megküldrnböztetett a’ G róf 
kegyelmes Fejedelme által. Ámbátor pedig sú
lyos hivatalai figyelmét a’ legnagyobb mérték
ben elfoglalták volna, még sem szQnt meg a* 
kormányára bízott Vármegyéről atyai módon 
gondoskodni, mellynek legbiztossabb zálogát 
ádá az által, hogy 1809-ben agg kora’ tekén- 
tetéböl, kedves fiának és virtusi örökösének Vá- 
sonkeői Gróf Zichy-Ferraris Ferentz Urnák 
Ő N. Méltóságának az Administratorságra való 
kineveztetését eszközölvén, a’ Megye boldogsá
gának késő évekre megvetette alapját. Az i8o9-ki 
háború kiütésével Ármádia - Ministernek ne
veztetett - ki, melly igen súlyos és fontos hiva
talban-is .a’ legditséretessebb igyekezettel fog
lalatoskodott ; utóbb pedig a’ Belső Állapot kor- 
mányá és a’ Ministerialis Conferentiák Prae- 
sessége bizattattván rája, olly annyira megnyerte 
kegyelmes Fejedelmének megelégedését, hogy 
az 1815-dik esztendei Május 23-kán az arany 
polgári-érdem  keresztel, az 1821-diki Augusz
tus hava i5-kén pedig midőn éppen tisztvise*



lésének félszázadi ünnepét ünneplené, Ö Fel
sége által eggy δ rá nézve felette díszes kegyel
mes kézírással, és a’ Sz. István Jeles Rendjé
nek drága kövekbe foglaltt Decoratiójával tisz- 
teltetnék meg. 1)

Minekutánna a’ Status szolgálatjában 55 
esztendőt, a’ Győri Fő-fspányságban pedig, 
ide nem számlálván a’ biztosi kormányozás ide
jét, közel 40 esztendőt töltött volna, meghalt 
Bétsben, 1826-dik esztendőben September 28. 
reggel négy óra tájban Méltóságos Famíliájának 
és számos tisztelőinek legnagyobb fájdalmára. 
Hóltt tetemei Oroszvárra által vitetödvén ott 
October hava 2-kán Méltóságos és Fő -Tiszte
lendő J u r a n i t s  A n t a l  Úr, Győri Püspök 
által bészenteltettek és méltóságához illő gyász 
pompával számtalan sokaságtól késérve a' Mélt. 
Familia sírboltjába letétettek. 2)

5i. Nagy-Méltóságú Yásonkeői GrófZICHY- 
FERRARIS FERENTZÚR, Ő Ts. Kír. Felsé-

í) Mind ezek még bővebben foglaltatnak a’ Bétsi Né
met Újság 1827-dik esztendei folyamatjának 139-dik 
száma alatt.

r
2) Ugyan azon Újság l8a6~dÍki folyamatjának aál-difc: 

száma szerént.



gének valóságos Belső Titkos Tanátsosa és Arany 
Kúllsos Híve, Sz. István Király Jeles Rendje Vi
téze, Ezeredes Kapitány, a’ Magyar Nemes Test- 
őrző Sereg második Hadnagya és T. Győr Vár
megye Fö-Ispánya, kinek .szerénysége és magát 
mérzséklése nem fogja roszsz néven venni, hogy 
ezen könyvetekéinél munkás és köz hasznú éle
te fő-pontjainak ide szerkeztetésével ékesíteni bá
torkodom. Az 1777-ik esztendei Junius hava 25. 
születtetvén tiszti pallyáját kezdette mint Po- 
zson Vármegyének betsQletből-való Aljegyzője, 
roelly hivatalban több esztendeig ditséretessen 
foglalatoskodott. i 8o5 -ben a’ T. N. Győr Vár
megyében felálítandó nemes felkelti sereg ve* 
zérjévé neveztetett, de minthogy a’ felkelésbéli 
készületek a' béke eránt gerjesztett reménység 
miatt félben hagyattattak, az által ugyan a’ N. 
M. Gróf elől-is el-zárattatott az út 'férjtiúi vitéz
ségének megmutatására. Nagy érdemeket szer
zett mindazonáltal magának ezen alkalomrmal-is 
az egész Győri közönség elmúlhatatlan hálájára 

_ avval, hogy az akkor felállított permanens De- 
putatióval, £  már a’ Vármegye felső fzélén be
ütött ellenség elejbevOtevényre kimenvén, hat
hatós szószóllása és közben-vetése által a’ Fran-



tziáknak minden károkozás, sőtt sartzolás nél- 
kül-is a’ Vármegyéből leit viszsza vonyulásokat 
eszközlötte, ’s ezáltal a’ Vármegye többi részeit 
és a’ V árost-is, melly minden oltalom nélkül 
szűkölködvén az ellenség könnyű ragadományá
vá lehetett volna , az elfoglalástól szerenisés- 
sen megmentette. A’ szerentséilen 1809-dik 
esztendő ujj mezöt nyitott a’ N. M. Grófnak de- 
rékségének ragyogtatására, mert az édes Attya 
kérttére Ő Felsége által T. Győr Vármegye Ad- 
ministrátorává kegyelmessen kineveztetvén, azon 
kívül pedig az akkor a’ haza védelmére Győr 
Vármegyében-is a’ felkelésre felszóllíttott Ne
messég vezérségével Al-Ezredes Kapitányi rang
gal tiszteltetvén-»meg , olly nagy buzgósággal és 
ügyességgel intézte a’ felkelés dolgát, hogy rö
vid idő alatt seregje nem tsak felfegyverkeztet- 
ve , hanem a’ hadazásban és hadi mozdúlalok· 
ban-is tökélletesen gyakorolva a’ hartz mezejé
re kiálhatott. Ez történt legelőször B a r á t f ö l  d- 
nél ,  a’ hol eggy sokkal számosabb Frantzia tsö- 
porttal öszve tsapván vezérje példája által gyú- 
lasztva.az ellenség többszöri megtámadásait vi> 
tézűl kiállotta és tsak a’ nagyobb erőnek enged
vén, a’ legszebb-renddel megént viszsza tért a’



táborba. A’ Győri ütközetben-is tökéletesen 
megfelelt a’ benne helyheztetelt bizodalomnak. 
A’ felkeltt Nemesség eloszlása után Felséges Ki
rályunk azzal jutalmazta-meg a’ N. M. Gróf va
lódi érdemeit; hogy Ötét valóságos Al-Ezredes 
Kaffitányi rangal felruházván, a* Magyar Ne
mes Testőrző Sereghez mint második Hadna
gyot általhelyheztette. Ezen túl a’ N, M. Gróf 
figyelme leginkább a’ Vármegye dolgainak eh 
rendeltetésére és a’ legutóbbi zavaros időkben 
vett sebeinek kigyógyítására vala szegezve, 
nielly a’ legörvendetessebb előmenetellel koro
náztatott igyekezeteit mindazonáltal az iöi3-ban 
kiütött Frantzia háború miatt félben szakaszta- 
ni kénytelen volt. Ekkor állítatván-fel t. i. Ma
gyar Országban Felséges Királyunk bizúdalmas 
felszólítására az úgy nevezett T elkesek, a’ Ki
rályáért és Hazájáért lángoló N. M. Gróf-is elfo
gadta Győr, Moson, Veszprém és Komárom 
Vármegyék osztályainak vezérlésére való meg- 
hivattatást, és a’ meszsze külföldre kisietett, a’ 
hol Fülöp Hessen-Homburgi Hertzeg Hadi Tes
téhez, rendelletvén, seregével a’ Ma c o n i  üt
közetben részt veve; mellyben mind Ő , mind 
hősei a’ bátor elszánásnak legszebb jeleit adták.



A’ boldog béke helyre-állása után osztályával 
darab ideig. Franlzia Országban maradott és a' 
Dijoní nagy táborozásnál jelen volt, a’ hol az 
O Felsége nevét viselő egész Huszár Ezerednek 
vezérségével tiszteltétvén meg, Ő Felsége és a’ 
többi szövetkezett Fejedelmek elölt a’ rája bízott 
hadi mozdulatokatEzeredjével a’ legszebb rend
del végre hajtá , és azért Ő Felségétől tellyes 
megelégedése jeléül a’ valóságos Ezredes Kapi
tányi rangot megnyeré. A’ hazába való szeren- 
tsés viszsza térése után Ő Felsége által kegyej- 
mes kézírással a’ N. Test-Őrző Sereghez előb- 
beni rangja megtartása mellett viszsza hivattat- 
ván, minő böltsességgel és ügyességgel kormá
nyozta légyen az ólta a’ Vármegyét, arról bi
zonyítást tészen annak virágzó állapotja és akár 
mi rangon lévő lakosainak Ő. N.M. eránt min
den helyheztetésben vetélkedve kimutatott mély 
tisztelete_ és igaz szeretete ; de leginkább Ö 
Felségének, szeretett Királyunknak , a’ valódi 
érdem legigazabb birájának megesmérése, meí- 
lyet Ó N. Méltóságának a’ valóságos Fö-Ispány- 
ságra és Belső Titkos-Tanátsosi rangra, a’ tak
sák elengedése mellett való kineveztetése által



bizonyítani, és meg azon kívül a’ következendő 
foglalatú kézírásában-is kinyilatkoztatni legke
gyelmesebben méltóztalott:

„ L i e b e r  G r a f  Z i c h y !

„ D er V erlust, den S ie und Ihre Familie in 

„ der Person Ihres Vaters erlitten  , wird von 

„ M ir aufrichtig getheilt. Ich habe ihn in seiner eben 

„ so langen, a ls ehrenvollen Laufbahn stets als einen 

„ treuen und eifrigen Staatsdiener erkannt. Ich wün- 

„ sehe sein Andenken in seinen Nachkommen zu  - 

„ ren , und ernenne S ie zum Obergespann des bereits 

„ von Ihnen zu meiner Zufriedenheit administrirten  

„ Raaber Comi/ats, und verleihe Ihnen zugleich d ie  

„ geheime R ath sw ü rde, m it Nachsicht der Taxen.

Wien den  3o -tenSeptember 1826.

F r a n z .  1)

Ma virrad-fel Győrre azon várva vártt 
ünnep, melly szeretett és mélyen tiszteltt Fö- 
Ispányának, Ö Fő-Méltósága Galanthai Her- 
tzeg Eszterházy Miklós Ur Arany Gyapjas Vitéz

l) A’ Bétsi Újság 1826-iki Folyamatsának 225-dík száma 
szerént.


