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E L Ő S Z Ó .

H o g y  ezen Kötet később jelent-meg, mint ígértem: 
annak egyedüli oka előfizetési hirdetésemnek csekély 
sikerében fekszik. Ugyanis csak az első Kötet’ ki
jötte után találkoztak olly lelkes hazafiak, kik köz
haszonra ezélzó munkámat, aláírási ivek’ nyitásával 
partfogásukra méltatván, kieszközlék ennek világra 
való jöhetését; 's valóban, ha a’ n. é. közönség 
kegyes pártfogásában továbbra is megtartand, az öt 
hátralévő Kötet szinte csak hamar világot látand. Tar
talmuk ezeknek e’ következő lesz: a’ III-ik Kötet 
magában foglalandja a’ t i s z a m e l i é k i ,  IY-ik a 
t i s z ánt ú l i  k e r ü l e t e t ,  V-ik Kr a s z na ,  Po- 
s e ga ,  S z e r e m ,  Kö z é p  S z o l n o k ,  V e r ő c z e ,  
és Zárán d vármegyéket, a’ Magyar  T e n g e r 
p a r t o t ,  Haj dú V á r o s o k a t ,  J á s z  és Kúr  
K e r ü l e t e k e t ,  s’ K ő v á r  v i d é k é t ;  Vl-it 
H o r v á t h  o r s z á g o t ,  és a’ H a t á r ő r z ő  Vidé·  
két ;  VlJUik a’ K ö z ö n s é g e s  S t a t i s t i k á t .

*



Végre, mivel illy roppant kiterjedésű vállalat
ban , legnagyobb törekedésem mellett is némelly 
hiányokat, botlásokat el nem kerülhetek: újólag 
esedezek minden igaz hazafinak, legyenek szívesek 
az észrevett hibákat velem akárminő úton közölni; 
én ezeket a’ hatodik Kötet’ végén összesen közönsé
gessé teéndem , egyszersmind pedig igyekszek , hogy 
jövendőben igazításokra mind inkább kevesebb szük
ség legyen.

Pesten, május 10-kén, 1837.

Fényes Elek, m. k.



A’ DUNAMELLÉKI KERÜLET.

K i t e r j e d é s e :  9985/10 négyszeg mértföld.
Van benne 13 v á r m e g y e ,  u. m. Árva, Bács, Bars, 

Esztergom, Honth, Liptó, Nógrád, Nyitra, P est, Poson, 
Thurócz, Trencsén, Zólyom.

Összesen n é p e s  l a k h e l y  van : 3365, nevezetesen:
23 s z a b a d  k i r á l y i ,  1 é r s e k i ,  2 p ü s p ö k i  

v á r o s ;

202 m e z ő v á r o s ,  u. m. 40 magyar, 108 tó t, 9 
német, 1 rácz, 5 magyar-tót, 4 tót-magyar, 3 magyar
német, 3 német-magyar, 11 tó t. német, 3 magyar, rácz,
I magyar-rácz-német-tót, 1 rácz-magyar, 1 rácz-német- 
magyar, 2 tót-inagyar-német, 1 német-tót-magyar, 3 ma- 
gyar-tót-német, 1 néinet-rácz, 1 német-rácz-magyar, 1 
magvar-német-tót, 1 rácz-német-magyar-tót;

2476 f a l u ,  u. m. 551 magyar, 1645 tót, 75 német, 
17 rácz, 55 magyar-tót, 50 tót-magyar, 6 magyar-német, 
9 németmagyar 14 tót német, 4 német-tót, 8 magyar-rácz,
II rácz-magyar, 10 rácz-német, 8 német-ráez, 2 rácz-né- 
met-magyar, 1 német-magyar-tót, 1 magyar-tót-rácz, 2 
tót-rácz, 1 rácz-tót, 1 német-rácz-magyar, 1 rácz-német- 
tó t, 1 rácz-német-magyar-tót, 1 tót-magyar-német, l orosz, 
1 orosz-magyar-német;

661 n é p e s  p u s z t a ,  vagy más lakhely, u. m. 354 
magyar, 260 tó t, 13 német, 3 magyar-német, 1 német



tó t, 10 rácz, 13 magyar-tót, 2 to t-magyar, 3 rácz-magynr, 
2 raagyar-rácz.

N é p e s s s é g e  teszem 2,591,341 lelket, u, m.
V a l l á s u k r a :  1,896,905 rom. kath., 30 örmény kath., 

6734 görög kath., 337,687 evang., 170,325 reform,, 109,592 
n. e. óhitű, 73,268 ’sidó.

N y e l v ö k r e :  850,904 magyar, 1,172.670 to't, 185,642 
rácz, görög, ás oláh, 6734 orosz, 30 örmény, 73,268 ’sidó.



Á R V A  V Á R M E G Y E .
(Comitatus Arvensis. — Arvaer Gespanschaft. — Oraws/.ka

Stolicza).

1. §. F e k v é s e  ’s Hat ár j a i .
Arva vármegye fekszik a’ dunamelléki kerületben 

Magyarországnak legfelsőbb északi csúcsában , úgy , hogy 
Z ylecz  nevű szélső hegye már az északi szélességnek 49° 
38; alatt fekszik. Határjai északról és keletről Galliczia , 
nevezetesen: a’ misleniczi és sándeczi kerületek; délről 
Liptó; nyúgotról Trencsén, Thurócz vármegyék, és Gal- 
licziánalc misleniczi kerületje. Egyébiránt ezen szomszéd
jaitól mindenütt a’ Kárpát’ magas bérczei választják el. 
Innen az egész megyének meglehetős magas fekvése van. 
Ugyanis Wahlenberg szerint a’ keleti határszélen lévő 
Szuchahora helysége: 2421 láb , Zuberecz: 2295; a ' Bory 
mocsár, ’s a’ körülötte lévő síkság: 1900: Árva: 1546, 
Kuhin : 1296; és a’ legalsó déli helysége Kralován  1235 
lábbal emelkedik fel a’ földközi tenger színén felyűl; és 
igy Árva vármegye 1000 — 2200 lábbal magasabban fek
szik mint Pest.

‘1. §. N a g y s á g a ,  *s k i t e r j e d é s e .
Földterülete 374/10 Q  mértföldet foglalván e l , Magyar 

ország megyéi közt ezen tekintetben a’ 40-ik. Használ
ható földje: 162,388 hold, (mintegy annyi mint Szeged vá
rosa’ határja) mellyből: 88,575 hold erdő; 32,513 h. rét és 
legelő; 575 h. kertek; a’ többi szántóföld.
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3. §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .
Az egész vármegye igen hegyes tartomány; mert a’ 

magas kárpátok bérczei, nem csak határszéleit kerítik b e , 
hanem a’ megye belsejét is keresztül futják, ’s ezeknek ko
pasz tetői vagy örökösön hóval fedettek , vagy legalább az 
esztendőnek rövid időszakáig szabadok a ttó l, annyira, 
hogy a’ marhákat május véginél ritkán lehet elébb a’ le
gelőre hajtani. Tulajdonképen való rónaságot csak a’ líory 
mocsár, és Velicsna, Alsó Kubin körűi láthatni; a’ többi 
rónaföid csupán völgyekből á ll, mellyek majd kinyiittak, 
’s kies tekintetüek, majd pedig borzasztó setét, kősziklák, 
fenyvesek közé szorított mély útak inkább mint völgyek. 
Földje minéműségére nézve: köves, hideg, és terméketlen» 
főképen csak zabnak való; de Velicsna, Kubin körűi ter
mékenyebb, úgy hogy a’ búzát, rozsot is meg termi.

Eghajlatja durva, hideg, a’ vegetationak nem kedvező ; 
hanem levegője annál egészségesebb , a’ mit erős , izmos ; 
tartós testalkotásű lakosai eléggé bizonyitának.

4. §. H e g y e k .
A’ Kárpát’ bérczei a’ Bukovetz hegyétől kezdvf , hol 

t. i. az Árvái, Trencséni, Gallicziai halárok öszve jönnek— 
majd észak keletre, majd dél keletre ágadzanak. Az észak 
felé menő, 's a’ megyét bekerítő hegylánczban nevezetesebb 
hegyek: az erdőkkel, 's zsíros legelővel gazdag Beszkéd\ 
a’ gyönyörű alkotásd felséges B abagura , melly minden 
megyebéli hegyeket felyűlműl magasságával , ’s honnan 
mindenfelé a’ íegelragadóbb kilátás esik. Ez dél fele egy 
hatalmas Bohráig terjedő ágat bocsát ki 2 kiemelkedő 
hegycsúcsokkal, inellyek Vizsokdnak és Krivánnak ne
veztetnek. Babagurán tűi jön a’ Csernecz, azután a’ Ieg- 
északra eső Zoglecz  , innen dél felé egy alacsonyabb hegy- 
láncz kanyarodik Chotdr, M agúra, Javorina  nevű jegy
zésre méltóbb hegytetőivel. A’ délkeleti szeegeletben pedig 
hol a’ Liptói, Árvái, és Gallicziai határok egymást érik — 
láthatni a’ 3 hegyes csúcsú 61 ()7 láb magasságú Rohacs 
hegyét. Innen nyugotra a’ Liptó és Árva közt elhúzódó 
hegylánczban vannak a’ Z e le n a i, Banovkai, B edikalnoi,



S z iv y ,  Biela-Szkalai kösziklás tetőké továbbá a’ 4813 láb- 
nyi Chois, honnan Árva, Liptó. Thurocz vármegyékbe, 
sőt Callicziába is felséges kilátás esik, ’s melly a’ kör
nyéknek időt jövendőlő Propheíája. Végre Thurocz és 
Trencsén vármegyék felé esik: a’ 3497 lábnyi magasságú 
Kis F á ira :  ez alatt egyesül az Arva a’ Vággal: a’ kopasz, 
kősziklás ’s Babagura, Holmes, Chocs hegyei után legma
gasabb S ztoch ; a’ szép és különös formájú Roszudecs ; a’ 
szép kilátást ígérő Rovnahora ; a’ juhokkal, ’s jő füvek
kel gazdag G runy; a’ számtalan fajdtyúkokról híres Z a -  
rubnui, és F rd ő d ía i hegyek. A’ vármegye belsejét el
borító hegyekből csak a’ Magurát említem, melly a’ Za- 
rubnaiból szakadván északra az Árva vizével párhúzamosan 
nyúlik , egész a’ fekete és fejér Árva vizek’ öszve folyá
sáig. Jegyzésre méltó végre a’ magában álló fisolált) me
redek kösziklás Árva várhegye is , melly re építtették a’ 
régiek olly csudálatos mesterséggel az esmeretes 3 osztályú 
Árva várát. Mindezen hegyeknek fő alkotó részek: ke
mény gránit, hellyel, hellyel vörös foszlókővei, vagy mint 
Bielipotoknál homok és mészkővel keverve.

5. §. F o l y ó v i z e k ,  T a v a k ,  Moc s ár ok .
Fő folyóvize a’ megyének az Árva , melly az Erdődkai 

hegyekben vévén eredetét kelet fele fo ly ik —Usztyánál az 
északról jövő fekete Árvával vagy máskép Cserna vizével 
egyesül, innen délre és délnyugotra veszi folyását, ’s mi- 
nekutánna a’ megyét mintegy kétfelé osztaná Kralovánon 
felyiil a’ Vágh vizébe rohan. Folyása felette sebes és ra
gadó, minthogy minden mértföldre 83 láb esése van ; továbbá 
a’ magas kősziklás helyekről a’ hó és eső viz hirtelen ro
hanván le-tehát hamar megárad, ’s akkor vidéke’ lakosai
nak tetemes kárt okoz. Azomban iszapjával a’ földeket, 
réteket kövériti, a’ szálhnjókra nézve pedig hajókázlintó 
lévén, ezen megye’ jövedelmének fő ágát t. i. a’ fa kereske
dést hatalmasan elősegíti. A’ többi öl folyóvizek inkább 
csak patakok, ’s a’ malatinain és oláh dubovain kívül , 
mellyek egyenesen a’ Vághba szakadnak-mindnyájokat az 
Árva veszi fel.

* ÁRVA VÁRMEGYE. 5
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A’ sebes zuhogó Szlanicza a’ polhorai hegyekben né- 
melly sós forrásoknak köszöni eredetét, — Námesztónál az 
Árvába vegyül, ’s a’ szálfák usztatására igen alkalmatos.

A’ Sztndenna különös arró l, hogy Zubereczen felyűl 
600 öl hosszúságig a’ föld alatt folyik.

Hegyi tavakat a’ déli és északi kopasz kősziklás teték 
közt többeket láthatni. Mocsárja csak egy van, t. i. a 'Bort/ 
a’ megye keleti határszélén: hosszasága t, szélessége Va 
mértföld.

6. §. Á s v á n y o s  és o r v o s i  v i z e k .
Dierova pusztán az Árva vize mellett Párniczához 1/,J 

órányira savanyú viz forrása van. Párniczánal pedig egy 
lágy meleg forr ás találtatik, inelly soha be nem fagy. Hogy a 
Szlanicza sós forrásokból veszi eredetét feljebb említettük.

7. §. T e r m é k e i .
1) A’ N ö v e v é n y e k  O r s z á g á b ó l .

Ámbár Árva vármegyének éghajlatja hideg, ’s a’ vege- 
tatióra nem kedvező, földje terméketlen?, különösen a’ ga
bona nemeire , ’s a’ nemesebb gyümölcsökre és növevényekre 
felette mostoha: mindazáltal a’ természet ezen hijánossá- 
got sok más ajándékokkal pótolta ki részszerént, részsze- 
rént pedig szorgalmatos lakosai igyekeznek helyre hozni, 
úgy hogy ezen megyét épen nem lehet legszegényebbnek 
nevezni. B úza , rozs csupán a’ déli részen terem az Árva 
vize körül, neveztesen: a’ zaszkali, kis és n. beszterczei 
revisnyei, isztebnei, velicsnei, Izabresi, geczeli, f. és a. 
kubini, mokrágyi, bzinnei, medzibrogyi, határokban. 
lkriczát az északi részen termesztik. Ez egy megbecsül
hetetlen ajándéka a’ természetnek, — a’ nagyobb hideg is 
nem könnyen árt neki, — szeme ollyan mint a’ rozsé, 
csak hogy valamivel kisebb, — lisztje se sokkal alábbvaló ; 
e’ mellett egyszer elvettettvén 2 esztendőben használhatni: 
mert első esztendőben a’ keverve elvetett árpa(Y4 ikricza, 
3/4 árpa) megérik, az ikricza pedig egészséges takarmányt 
nyújt mind a’ teheneknek, mind a’ juhoknak; második 
esztendőben az ikriczát aratni lehet ’s 8 —τ 10 magot iw
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íiieg ád. Árpa , hajdina  nagyobb szokásban van mint a' 
rozs , de zab még is legtöbb termesztet'ik ; ’s az árvái sze
gény embernek oz , és a’ kolompár szokott kenyere. Köles 
kiikuricza meg nem érik : ellenbon kolompárja, leghíresebb 
az egész országban, különösen dicsértetik a’ namcsztői. 
Kereskedési növényekből: dohánnyá nincs, bánéin annyi
val több len je , ’s a’ déli részeken kenderje. Az árvái 
len finomságára, jóságára nézve hires, a’ belőle szőtt vá
szon , gyolcs kapás , ’s egy fő ága az idevaló lakosok élel
me keresetének. Nizsnán legtöbb , és legjobb len termesz- 
tetik. — Hüvelykes veternénye szűkön van, de a’ mi van,  
a’ j ó : hires a’ pribisi borsó. Zöldsége, u. m. káposztája, 
répája, salátája, retke elég.

Az árvái hegyek rakvák bal’snm illatú , orvosi erejű 
füvekkel ; a’ honnan juhaik . teheneik sok és igen zsíros 
tejet adnak, ’s ezért, a’ tej nem csak sok ezer famíliákat 
táplál : hanem belőle különös jő izű sajt és térő készittettvén- 
nevezetes summa pénzt hoz be. Kelje , legelője 32,513 hol
dat foglal el.

Gyümölcse a" hideg éghajlat miatt kevés. Látniugyan 
az Árva vize körül számos kerteket, ’s ezekben almát, 
körtvélyt, különösen pedig szilvát, de tökéletesen ritkán 
érnek meg. Dinnyéről, gesztenyéről, baraczkről, szőlő
ről szó sem lehet; hanem annyival több ribiszkét, kösz 
metét találhat az ember az urak’ kertjeiben.

A’ Gyümölcs hiányosságát bőven ki pótolják a’ 88,515 
holdra terjedő igen szép erdők. Ezeknek nagy része tű 
levelii fákból áll, u. m. öreg fenyő , vörös és l opolya fen yő , 
a’ díszes tekintetű mondola fenyő  (Zirbelnuszbaum) meg
ehető olajos bogyóival; az igen szép politurájú, ’s ritka
sága tisza fa  (taxus). Ezen erdők felett pedig csak a’ henye 
fenyő díszük (pinus montana), melly nem fel fele nő, ha
nem a’ földön terjedvén el egymásba csippeszkedik ; ’s felette 
gyenge ágaiból olajat szoktak, préselni mind az árvaiak, 
mind a’ thurócziak (oleum teniplinum). Ezeken kívül a" 
lombos f a  neműek közül találtatik: kőris, gyertyán, 
bikk , éger, szil, juhar, hars, nyár, fűz,  s’a’ t . ; csemeték 
közül: mogyoró, kecskerágó, gyalog fenyő (mellyhől ké
szítik a’ borovicskát, egy erős pálinkához hasonló italt)
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kőkény, bodza, herekenye, hamvas sz.etjerj, áfonya, és 
málna.. Gombái közt említést érdemiének: a’ ricsegomba, 
és a’ szarvas gomba, inelly kivált Geczely és Oravka kö
rül bőven találtatik.

b) Á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l .
Lovakat tulajdonképen csak a’ fuvarosok és az ura- 

gágok tartanak , ’s ezeket vagy a’ trsztennai országos vá
sáron veszik a’ lengyelektől, vagy pedig a’ Duna és Tisza 
mellékén. Teheneik aprók, vörhönyeges színűek , egyéb- 
eránt igen jó k , és sok ’s zsíros tejet adnak. Mokrágyon 
az Abaffy uraság Tirolisi tehén csordát tart. Ökröket na- 
gyobbára a’ lengyelektől vesznek. A’ Juh tenyésztés vi
rágzó állapotban van itt; azomban a’ juhok nem annyira 
gyapjokért, mint tejekért tartatnak, mellyből hires jóságií 
túrót és sajtot tudnak készíteni. Sertés mivel makk ke
vés, kukuricza pedig épen nincs: csekély mennyiségben te
nyésztetek. A’ méheknek is árt a’ hideg, azomban a’ mi 
kevés u*éz van, a’ jó.

Vad álla tja i közül a’ nagyobb erdőkben medve 
farkas  elég, továbbá öz, (szarvas nincs), felette sok vad 
kecske1, murmutir, hiűz, róka, vad macska, ’s. a’, t. Ma
daraiból a’ kevés házi szárnyas állatokon kivül ta láln i: 
a’ fájd tyúkok több nemeit, u. m. hó és nyír fajdot, kü
lönösen a’ zarubnai hegyekben; foglyot, sok húros mada
rat , rigót; ragadozók közül: havasi sa s t, sas keselyűt. 
sólymot ’s. a’, t.

H alakban  az Árva vize, ’s a’ többi tiszta patakok 
gazdagok. Fognak: pisztrángot (különös jó Ízűt Zubereczeu 
felyül), lazaczot, angolnát, csukát, sügért, czompót ’s ,a’, t,

c) Á s v á n y o k ’ o r s z á g á b ó l .
Ásványokból nem sokat mutathat ezen megye, mivel 

kősziklás hegyei többnyire gránitból — mellyhez imitt 
amott vörös mezei foszlókő, és közönséges mészkő járul — 
állnak. Bielipotok körül homok kő, ’s ez malom kövekre 
használtatik. Jó kőbányák vannak: Bzinnén, Medzibrogyon, 
Puczovon, Alsó Kubinban, Bohron; — Dledzhiradnén me-
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szét égetnek. V as erezet ásnak : Malatinán, Habovkán, 
Zubereczen, Chiznén, Hamriban Oszada mellett. I tt ol
vasztó hámor is van. Kőszén találtatik: Usztyán, Liesze- 
ken , Csimhován, Bobró körű i, de nem használják.

8* §. L a k h e l y e k ,  és L a k o s o k .
132 ne'pes lakhely közül van:

6 mező város, 93 falu , 33 ne'pes puszta — mind tót.
Népessége: 87,2071. és igy esik 1 p  infdre: 2355 lélek.
Vallásokra: 76,000 r. kath., 9645 evang., 1562 ’sídé.
Nyelvökre: 85,645 tót.
A’ római kath. 39 parochiát számlálnak, mellyek mind

nyájan a’ szepesi püspöktől függnek. — Az evang. lutherá
nusok 5 anya ekklc'zsiái a’ Dunán inneni superintendentiá- 
hoz csatollattak. Végre a’ ’sidóknak is van 2 synagogájok. 
Jegyzésre méltó ezekről: hogy 1785-ben csak H5-en voltak, 
's mostan 15621. számláltattván — 45 esztendők alatt 13-szor 
meg sokszorozhattak. Fő foglalatosságok: a* pálinka főzés 
és kimérés.

9. §. S z o r g a l o m ,  m e s t e r s é g ,  g y á r o k .
Az árvái nép igen szorgalmatos és munkás, földjeit 

nagy gonddal miveli, ’s úgy szólván még a’ kősziklákon is 
termeszt zabot; nyáron ezerenként le jár a* Tisza és Duna 
környékeire - kaszálni , aratni, vagy szőlőt munkálni; — 
tehenének, jubának tejéből vajat, sajtot, túrót csinál; a’ 
sajtnak különbféle formát adván, ’s vörösre meg festvén,— 
a’ túrót pedig bodonokra rakván : úgy adja el. Derék feny
ves erdejeket is jól használják: mert az árvái uradalomtól 
meg vévén lábán a’ fát — ebből szálfákat,·> léczeket, desz
kákat, karókat, zsindelyeket, fa edényeket csinálnak, 
ezeket a’ Szlanicza, Árva segedelmével a’ Vágh vizére, 
onnan Komáromba Pestre szálitják. Fő kikötőhely, hol 
minden megyebeli szálhajó megállapodik : — Kralován , a’ 
Vágh és Árva vize’ öszve ömlésénél.

De legnagyobb fontosságú, ’s legtöbb jövedelmet hozó 
ága a’ szorgalomnak-a’ vászon szövés és fejérités. F,z an
nyira elterjedt , hogy a’ námesztói és trsztennai járások-
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ban még a’ férjfiak is széliében szőnek fonnak, ’s átaláno- 
san minden házra esztendőnként 250 réf számláltatik, — 
melly öszvesen: 3,575,000 réfet tenne. Zubrohlaván nagy 
fejéritő Intézet van számos ahoz tartozó épületekkel; Bohrén 
pedig a’ számos festők tulajdon czéhet tesznek, Egyéberánt 
az árvái vászon és gyolcs a’ jó közönségeshez tartozik, de 
finomat is készítenek bőséggel: különösen becses a’ trsz- 
tennai.

A’ sö r , és pálinka főzés szinte nevezetes foglalatossá
guk az árvaiaknak , csak hogy már ez nngy részt a’ ’sidók 
kezében van. A’ parasztok közt legtöbbet főznek a’ csim- 
hovaiak. Pokrivács helysége gyalog fenyőből sok borovics
kát- csinál, 5’s azt egyszersmind széljcl is hordja. Némelly 
helyett pedig a’ henye fenyőből olajat csepegtetnek.

Cserép edényeket Oszada éget leg jobbat. Durva posz
tót , szűrt szőnek: Zuberecz, Lomna, Habovka, a’ két 
Lipnicza, Zabidó.

Tulajdonképen való fabri ka nincs, hanem 3 papiros 
malomban, u. m. Párniczán, Nizsnán, ’s Bielipotokon jóiró 
papiros készül.

10. §. K e r e s k e d é s .
A’ miilyen iparkodó az árvái ember földművelésében, 

’s nyers termesztniényeinek más formába való általtételében : 
ollyan fáradhatatlan a’ speculatioban is. Gabonáért maga 
meg keresi a’ privigyei, nagy tapólcsányi, lévai, ’s a’ gal- 
icziai vásárokat. A’ gallicziai sót a’ thurdosini magazi- 
numból Rosenbergre, Hradekre szálitja. Sertéseket Gö- 
mör, Borsod, Ungh, Beregh vármegyékben; lovakat a’ 
tisza mellékén, vagy a’ lengyelektől vészén a’ trsztennai or
szágos vásáron, valamint szarvasmarhát is. Némelly hely
ségek pedig, különösen Oláh Dubova alföldi dohánnyal 
kereskednek. Szálhajóikhal leusztatnak Szeredig, Komá
romig, sőt Pestig is. Vásznaikat magok elhordják egész 
hazánkban, továbbá Horvát, Kácz, Erdély, Oláh, Bolgár 
Moldva országokban. Nevezetes vászonnal kereskedő hel- 
lyek* Bobró, Szlanicza, Zubrohlava, Jaszenicza, Nameszto, 
Usztye, Podvilk, Pekelnik, Lieszek, IUadovka, Jablonka,
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Trsztenna, Dlulia, Velicsna, Thurdosin, Ezek közfii ki- 
rekesztőleg Bobró Bulgáriába, Moldva országba ’s a’ Krim
im félszigetbe; Zubrohlava— Erdély5 — Szlanicza — Tóth, 
Iíorvát, és Dalinat országokba kereskedik. S a jta l, túró
v a l, va jja l legnagyobb kereskedést űznek : Zazri va és Osza- 
da helységek. Az első csak maga határjáról esztendőnként 
300 mázsánál többet küld le az alsó vidékekre. A’ boro
vicskával , ola jja l, tap lóva l, húros m adarakkal, s 
dróttal széljel járókat megemlíteni szinte nem felesleges.

Előmozdítják ezeu kereskedést a’ megyének ország- 
útjai, mellyek olly jó karban tartatnak, hogy illyenekkel 
kevés vármegye dicsekedhetik. Különösen a’ Kralovántól 
Párniczáig egy szoros setét völgyön keresztül csinált or
szág út — az Árva vize mentében — valóban remek munka. 
Ezen fő ország út Parniczáfól kezdve — Velicsna, Kubin, 
Thurdosin, Jablonka , Podvilk helységeken megy keresztül, 
’s Gallicziába, nevezetesen legközelebb Jordanov városába 
viszen. Az Árva vizének majd jobb, majd bal partján men- 
vén— Í 1 nifdnyi útjában 5 fö és 20 kisebb hidak által köt
tetik öszve. A’ fő hidak mesterséges építések miatt né
zésre méltók, Így az alsó Jfubinyi ’· 30 öl hosszú , egészen Γ) 
faragott kövekből épült, ’s 3 oszlopokon nyugszik. A’ mo- 
krágyi ámbár 42 öl hosszú ’s á4/,, széles , még is csak egy 
hólthajlásos , ’s fedele van. A’ harmadik Dluha mellett a’ 
mokrágyi után van csinálva: 30 öl hosszú. A’ thurdusini 5 
oszlopokon nyugszik, □  termés kövekből épült, ’s 58 öl 
hosszúságii. Ezeken a’ hidakon kívül láthatni még a’ pata
kok felvételére, több mint loO kőből épült csatornákat. 
Egyéberánt Liptóba 6 , — Trencsénbe 2 , — Thuróczba 1 , — 
Gallicziába .8 országút viszen.

Posta az egész megyében nem jár, csupán egy levél vagy 
gyalog posta van A. Kubinban. A’ legközelebbi lovas posta 
llosenbergben Liptó vármegyében lélez.

II. §. K i r á l y i  H i v a t a l o k .
Harminczad hivatalok vannak: Jablonkán, Podvil· 

kon, Polhorán, Pekelniczán e's Szuchahorán. Sóház és 
lerakóhely: Thurdosinban.
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12. §. O s k o l á k .

Az alsó nép oskolákon , ’s a’ thurdosini normalis os· 
kólán kívül nagyobb .tanító· intézetet itt ne keress;— melly- 
nél fogva az árvaiak idegen megyékbe kénytelenek menni 5 
mellyet szorgalmatosán is cselekesznek, mert alig van ollyan 
gymnasium vagy akadémia hazánkban, melly ifjai közt 
árvái születésűt ne mutathatna, ’s nem ritkán haszonnal 
is ,  mint ezt az Ambrózy , Benczúr, Gusztinyi nevek 
eléggé mutatják.

A’ vármegye köz dolgait deák nyelven folytatja; azon
ban a’ magyar nyelvet nem csak a’ birtokos nemesség, ha
nem a’ kereskedők is rendszerént értik és beszélik.

13. §, K a t o n a s á g .
Ujonczokat a’ 33-ik számú magyar gyalog ezeredhez 

(most Bakonyi nevet visel} állít, de békesség idején u’ 
inegye kebelében se lovasság, se gyalogság nem kvár- 
télyoz — kivévén azon egynéhány gyalogokból való com
mandat, melly a’ szabadságosok végett A. Kubinban tanyázik.

14. §. J o b b á g y t e l k e k ,  Por t ák .
Egész jobbágy bír itten 1-ső osztályban 24, második

ban 26, harmadikban 32, negyedikben 40 hold szánló föl
det. Rétekből 1-ső osztályban 6 — másodikban 8 ember
vágót. Hlyen egész jobbágyi elek számláltatok: 4474. — 
Portája: 54.

15. §. N e m e s s é g ,  Uradalom.
Az 1785-iki öszveirás szerént találtatott itt: 3061 ne

mes személy. Nagyobb részét a’ megyének az árvái ura
dalom bírja 80,000 lakossal; — a’ többi 7207 lakos a' ne
mesek jószágaira esik. Az árvái uradalom jövedelmében 
osztozik: »’ kamara, a’ religyioi kincstár, H. Eszterházy,
G. Erdődy Jósefrié, G. Zychy, G. Pálfy és más számos fa
míliák. A’ főbb nemes birtokosok pedig ezek: Abaffy, 
Ambrózy, Bajcsy, Bajza, Buján, Bukovinszky, Csaplo- 
vies, Csemniczky , Dedinszky , Dluholoczky, Gyurcsák , 
Gyurgyovics , Ivanovics, Ranyerka,. Klinovszky , Kórod;«,
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Ivubinyi, Lokcsánszky, Medzhiradszky, Medveczky, Meskó, 
Monyak, Okolicsányi, Országh, Parniczky, Plathy, Po- 
rubszky, Ileviczky , Rakóvszky , Szkrabák , Trukóczy, 
Vilcsek, Zmeskál, Zsuffa,

16. §. Magi s t ra t us .
I fő, 2 al ispány ; 1 fő, 2 al jegyző ; 1 fő , 1 al ügyész; 

2 fő adószedő, 1 számvevő, 1 fő úti biztos, 1 levéltárnak, 
4 fő , 4 al szolgabiró; 2 al adószedő, 12 eskűtt. ;— 1 fő
orvos, 1 földme'rő, 1 várnagy.

Gyüle'seit tartja; Alsó-Kubinyban.

17. §. P o l i t i k a i  F e l o s z t á s a .
Eloszlik 4 járásokra, mellyek ezek: 1) a’ Trsztennei,

2) a3 Námesztói, 3) a’ Várallyai, 4) a’ Kubinyi.

I. A’ T r s z t e n n e i  Járás .
Van benne: 1 mező város, 21 falu, 15 más ne'pes 

lakhely.
Ne'pessége: 28,108 le'lek, u. ni.
Vallásokra; 27,822 r. kath., 2 evang., — 284 ’sidó.

Mező V á r o s o k .
Trsztenna , tót m. v. 2706 kath., 70 ’sidó, lak., kath. 

paroch. templom. Franciskanus klastrom. Ilatárjában szép 
árpát, zabot termesztenek. Sessiója: 220. Legelője, re'tje 
bőven lévén a’ marha és juhtenyésztés divatjában van. Vá
szon ja igen finom és kapós. Normalis oskola. Tart heti, 
és hires 4 országos vásárokat, mellyek kivált a’ lovakra, 
és marhákra nézve nevezetesek , ’s a’ lengyelektől nagyon 
lálogattattnak. F. U. az árvái uradalom.

Faluk.
Brezovicza, tót f. 650 kath., 5 ’sidó lak. 33% sessio. 

Juh és tehéntartás. Len termesztés. Hires sajt. F. U. az ár
vái uradalom,

Bukovina , tót f. 368. kath. lak. 8 ’sidó. Kath. paroch. 
templom. 347* sessio F, U. az árvái uradalom.
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Chizne, tót f. 1407 katli. 3 ’sidó lak· Fekszik egy szép, 

de terméketlen térségen. Van kath. parocli. temploma, 3 
vízi malma, vasbányája, sok és jó legelője. Lent termeszt, 
és vásznat sző. 75% sessio. F. U. az árvái uradalom.

Csimhova, tót f. 315 kath. lak. kik sok pálinkát főznek, 
’s vásznat csinálnak. Kath. paroch. templom. Hegyeiben 
kőszenet találni. F. U. Plathy , Csemniczky ’s. a’, t.

H am ri ad O szadam , tót f. 245 kath. lak. 9% sessio. 
Vasbánya és hámor. Gyolcs kereskedés. F. U. az árvái ura
dalom.

H arkabuz , tót f. 431 kath. lak. 13% sessio. F. U. az 
árvái uradalom.

Hladovka  , tót f. 725 kath. 7 ’sidó lak., kath. paroch. 
templom. 29 sessio. Vizi malom. Nagy gyolcs és vászon 
kereskedés. F. U. az árvái uradalom.

Jablonka, tót f. 3617 kath. 2 evang. 20 ’sidó lak., kik 
elszórt házakban laknak. Kath. paroch. templom. IIar- 
ininczad hivatal. 2 vízi malom, 1 fűrészmalom. Vendégfogadó. 
Sessiója: 165% F. U. az árvái uradalom.

Lieszek, tót f. 1389 kath. lo  ’sidó lak. kik sok gyol
csot csinálnak, sóval és fával kereskednek. Kőszene nem 
liasználtatik. Sessioja: 118% F. U. az árvái uradalom.

Lipnicza  (alsó), tót f. a’ Babagura hegye alatt: 33So 
kath. 2 3 ’sidó lak. kik széljel szórt házakban laknak; sok 
sajtot, vajat, gyolcsát készítenek; paraszt posztótcsinálnak. 
Kath. paroch. templom. 238 sessia F. U. az árvái uradalom.

L ipn i'za  (felső), tót f. 1514 kath. lak., kik szinte sok 
durva posztót szőnek. Nagy juhtenyésztés. Sessiója: 83. F. 
U. az árvái uradalom

Oravka (Kulich), tót f. 595 kath. 8 ’sidó lak. Sok szar
vas gomba. 30% sessio. Itt a’ plebánusnak van jussa pá
linkát méretni, F. U. az árvái uradalom.

Ossada, tót f. 537 kath. lak. kik cserép edényt csinál
nak, gyolcsot szőnek; ’s sajtal , és vajjal legfontosabb ke
reskedést űznek az egész megyében. Van: 29 sessiója, és 1 
vízi malma F. ti. az árvái uradalom.

Pekflnik, tót f. 1396 kath. 9 -sidó lak., kath. paroch. 
templom. Harminczad hivatal. Kereskedés gabonával és 
gyólcsal. 51% sessio F· U. az árvái uradalom.
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Podvilk, 1 ót f. I 640 katli. 50 ’sido lak., kik gabonával^ 

sajtol, gyolcsai eleven kereskedést űznek. Van. kath. pa- 
roch. temploma, harminczad hivatala, e's 86% sessiója. 
F. U. az árvái uradalom.

Szárnya , tot f. a’ gallicziai határszélen: 628 kath. 
lak. 222/8 Sessio. Gyólcskereskedés. F. U. az árvái ura
dalom.

Szuchahora, tót f. a’ gallicziai határszélen: 810 kath. 
l l  ’sidó lak. Földje igen sovány. Sessiója: 35'%· Van 
filial, hanninczadja, vendégfogadója. Vászonnal kereske
dik. F, U. az árvái uradalom.

XJsztye, tót f. 993 kath. 9 ’sidó lak, Kath. paroch. tem
plom. 43 Sessio. Gyélcs kereskedés. Kőszene nem használ
tatok. Itt egyesül a’ fekete Arva, a’ fejérrel. F. U. árvái 
uradalom.

V ittanova , tót f. a’ gallicziai határszélen : 810 kath,, 
10 'sidó lak. Földje felette sovány. Van fűrész malma, fa 
lerakodó hellye , ’s 46% sessiója. Gyolcsai is kereskedik. 
F. U. az árvái uradalom,

Z ubricza  [alsó), tót f. 1030 kath. lak. Földje csak 
zabnak való. Sert, pálinkát főz; vásznat sző ’s kereskedik. 
Sessiója: 56%. F. u. az árvái uradalom.

Z ubricza  {felső), tót f. 1177 kath., 33 ’sidó lak. kik 
el szórt házakban laknak. Kath. paroch. templom 40% 
sessio. IVagy urasági serfőzőház. Vászon kereskedés. F. u 
az árvái uradalom.

N é p e s  P u s z t á k  v a g y  más L a k h e l y e k .
Búggal, Chiznéhez % óra: 52 kath. lak. Chlipov, 61 

kath. lak. Csernecz, Zubricza filial. 89 kath. lak. Dariielki, 
Podvilkhoz iy 2 óra: 80 kath. lak. D odova-D olina, Jab- 
lonka mellett: 98 kath. lak. Dsiki Jablonkához l  óra: 34 
kath. lak. Kurtátpotok, Zubricza fii. 27 kath. lak. Podszhle, 
Bukovinához 1 óra: 569 kath. 8 ’sidó lak. Polyana Pekel- 
7iik, Zubricza filial. 16 kath. lak. Szállás, Jablonkához 1% 
óra: 80 kath. lak. Sludenki, Bukovinához 1 óra: 66 kath. 
Sludenli oravka, 150 kath. lak.Zabor, Zubricza filial. 50
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kath. lak. Zahatnjenek, 60 kath. lak. Z avada , Jablonká- 
hoz 1 Ίι óra; 17 katb. lak.

II. A’ N á m e s z t ó i  Járás .
Van benne: 2 mező város, 24 falu, 14 népes puszta
Népessége; 26,977 lélek , u. m.
Vallásokra: 26,447 kath., 36evang., 494 ’sidó.

Me z ő  Városok .
Bobró, tótm. V. 1495 kath., 6 evang., 70 ’sidó lak. Kath. 

paroch. templom. 15% sessio. Vízimalmok. Kő és kőszén 
bányák. Lakosai sok gyolcsot, vásznat csinálnak ’s ezek
kel Bolgár, Moldva országokba, Krimmbe nevezetes keres
kedést űznek. A’ számos festők tulajdon czéhet tesznek F. 
U. az árvái uradalom.

N á m esztö , lót m. v. az Árva vize bal partján: 1492 
kath. 176 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Synagóga. Ven
dégfogadó. Serfőzőház, Több vízimalmok. Fa lerakodóhely. 
Lakosai kevés rozsot, több zabot, híres jóságií kolompárt, 
lent, kendert termesztenek. Gyolcs kereskedések nevezetes, 
Sessiója: lo^%  F. U. az árvái uradalom.

Faluk.
B a b in , tót f. a’ Magúra hegye alatt: 794 kath. 4 sidó 

lak. 65% sessio. Erdeje roppant. Juh és marha tenyésztése 
virágzó. Lent, kendert termeszt. Fuvarozik. F. U. az árvái 
urad.

Benedikov, tó t f. 366 kath, lak. 14 sessio F. U. az 
árvái urad.

B reza , tót f. 1173 kath. 7 ’sidó lak. 737/s sessio. A’ 
contributionalis földeket Matejcsik nemes familia miveli. 
A’ lakosok sok faeszközöket készítenek.F. U. az árvái urad.

Brdődka, tót f. a’ gallicziai és trencséni határszéleken; 
97S kath. 4 'sidó lak., kik elszórva laknak. Van kath. pa
roch. temploma, 59% sessiója, 5 vízimalma, gyönyörű 
erdeje, nagy juhtenyésztése , sok fajdtyűkja. F· U. szarvai 
uradalom.
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Hrussin, tot f. 93g kath., 7 ’sidó lak.j kik vászon és fa 

eszközök készítéséből, ’s fuvarozásból élnek. Kath. paroch. 
templom. 957/s sessio. F. U. az árvái urad.

Jaszenicza, tót f. 1005 kath., 34 ’sidó lak* Nagy urasági 
ser* és pálinka főző ház. Gyolcs készítés és kereskedés. 
Sessiója : 6 1V8 F. U. az árvái urad.

Kiin ad N am eszto ,tót f.8lo kath., 6 evang., 6 ’sidólak. 
49% sessio F. Ü. az árvái uradalom, de a’ Klinóvszky ne
mes familia használja a’ földeket, ’s ez fizeti mind az ura
ságnak az árendát , mind a’ contributiót.

Kruszetnicza, tót f. 786kath., 16’sidó lak. Kath. paroch. 
templom. Vízimalom. 62% sessio. F. U. az árvái urad.

L o kcza , tót f. 904 kath., 15. ’sidó lak. Kath. paroch. 
templom. Árpa, zab termesztés. Sessiója: 75. F. U.az árvái 
urad. de 10 sessio és 1 curia a’ Gyurcsák famíliáé.

Lomna, tót f. 663 kath., 2 evang. lak., kik lent termesz
tenek, zsindelyt, deszkát csinálnak, ’s paraszt posztót sző
nek. Sessiója: 33% F. U. az árvái uradalom.

Mutne, tót f. 1356 kath., 11 ’sidó lak,, kik elszórt há
zakban laknak. Van kath, paroch, temploma, 2 vizi éstöbb 
fűrészmalma, 84% sessiója. Juhtartása , ’s len termesztése 
nevezetes. F. U· az árvái uradalom.

N ovo tti, tót f. 1181 kath., 6 ’sidó lak. Kath. paroch. 
templom. Lent termeszt; zsindelyt, vásznat csinál. Sessiója: 
48%. F. U. az árvái uradalom.

P olhora , tót f. közel a’ gallicziai határszélhez: *1 /|37 
kath., 2 evang., 10 ’sidó lak. kik elszórva laknak. Van 
harminczad hivatala, vendégfogadója, fűrészmalma, 87% 
Sessiója, és [egy sós forrása, melly a’ gelyva ellen 
hasznosnak ítéltetik. Lakosai lent termesztenek, gyolcsot 
szőnek, különbféle fa eszközöket csinálnak. F. U- az árvái 
uradalom.

Habosa fő), tót f. a’ Babagura legelővel ’s fenyvessel 
bövölködö hegye alatt: 1530 kath., 12 ’sidó lak. kik el
szórva laknak. Kath. paroch. templom. 7674 sessio. Nagy 
és zsíros legelő. Lentermesztés. Gyolcs és fa eszközök csiná- 
lása. F. U. az árvái uradalom,

Habcsicsa, tót f. ugyan csak a’ Babagura tövében: 
1138 kath , 8 ’sidó lak. Kath, paroch. templom. 2 viziina- 

I I  K. M. 0. Földi. 2
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lom. Sessiója; 73%. F. U. az árvái uradalom, de l2'/s 
sessiót a’ Klinóvszky nemes farnilia bir.

Szihelne, tót f. elszórva a’ hegyekben es völgyekben: 
960 kath., 6 ’sidó lak. 3 vízimalom. 54% sessio. Lenter
mesztés. Juhtartás. Hires sajt. Gyolcs és ía eszközük készí
tése. F. U. az árvái uradalom.

Szlanicza , tót f. 820 kath. l5evang., 59 ’sidó lak. Pa
raszt házai közt sok kőből épültet láthatni. "Van vendég 
fogadója , 60% sessiója. Gyolcsai'Tóth , Horváth üalmat 
országokba kereskedik. Földjeit az Árva és Szlana gyakran 
elönti. F. U. az árvái uradalom.

Tyapessó, tót f. 381 kath. lak. Vászonnal kereskedik. 
Sessiója: 24Vs· F. U. az árvái uradalom.

Vanyovka , tót f. 268 kath. lak. 15% sessio. F. U. az 
árvái uradalom,

Vaszillo, tót f. 448 kath. lak. Á rpát, zabot termeszt. 
Gyolcsot sző. Sessiója: 32%. F. U. az árvái uradalom.

Vavrecska, tótf. 599 kath , H ’sido lak. F. U. az árvái 
uradalom.

V eszelle , tót f, elszórva a’ hegyek közt: 1811 kath., 
12 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. 142% sessio. Lege
lője nagy. Sok lent termesztenek ’s gyolcsot szőnek, F· U· 
az árvái uradalom.

Zcikamene ( Kiin), tót f. 1597 kath., 3 evang., 8 ’sidó 
lak. Van kath. paroch. temploma, 68Ve sessiója, roppant 
erdeje , ’s legelője. F. U. az árvái uradalom.

Zubrohlava , tót f. 992 kath., 2 evang., 13 ’sidó lak. 
Kath. paroch. templom. Nagy fejéritő Intézet, több épüle
tekkel. Vendégfogadó. Falerakóhely. Gyolcsai igen ne
vezetes kereskedést űznek Erdély országba; a’ honnan a’ 
földmivelést csak nem csupán az asszonyok folytatják. Ses
siója : 73%. F. U. az árvái uradalom.

N é p e s  P u s z t á k  v a g y  L a k h e l y e k .
Beszkécl, 5 kath. lak. Diem anova, Erdödkához 5 fer

tá ly : 65 kath. lak. Dulov, Novottihoz 3 fertály: 30 kath. 
lak. Plaiszova, Erdődka filial 12 kath. lak, Jassenovszka, 
Erdödkához 2 óra: 276 kath. lak. Jalovecz , 12 kath. lak. 
Javonna, 6 kath. lak. Magurka> 6 kath. lak. Pilszko,
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20 kath. lak. Plsetnicsa, 8 kath. lak. Prehibi, 11 kath. 
lak. R ovne, 39 kath. lak, S tu d en k i, 8 kath. lak. V i-  
szoha, 25 kath. lak.

III. Az Á r v a  V á r a i ] y a i  Járás .
Van benne: 1 mező város, 22 falu,  1 népes puszta.
Népessége: 15,423 u. ni.
Vallásokra: 14,931^. kath., 119 evang., 373 ’sidő.

Mező Város .
Thurdosin, tót ni. v. az Árva bal partján: 1679 kath,, 

10 evang., 176 ’sidó lak. Van itt kath. paroch. templom, 
normális oskola, synagóga, szép 5 bőlthajtásos 58 ölnyi 
hoszűságú hid az Árva vizén , nagy urasági serfözőház és 
vendégfogadó, 2 tiszt és 1 fűrész malom. Országos vásár
jai igen népesek, kivált lóra, marhára és gabonára $ ’s a* 
lengyelektől erősen látogattattnak. Itt van a’ Gallicziából 
behozott sónak nagy lerakóhelye, honnan tovább Rosen
berg , Hradek fele szálittattik. Gyolcs kereskedése is nagy 
fontosságú.

A’ Város bir az árvái uradalomtól egy Oravicza nevű 
pusztát, mellynek olly sok legelője van — hogy tulajdon 
marháikon kivűl, másokat is rá fogadhatnak; a’ mellett az 
erdőből szabad tüzelések, ’s szabadságok van esztendőn
ként 50 szálhajót mindennemű fával meg rakva az alsó vi
dékekre vinni. — Végre a’ város körűi több sánczok nyo
mai látszanak, mellyeket hajdan a’ kuruczok hánytak. I .  
U, az árvái uradalom.

F a l u k .
Árva V árallya , tót f. az Árva jobb partján — a" hires 

meredek kősziklán épült régi várának tövében: 290 kath. 
90 evang. 3 ’sidó lak. kik többnyire urasági tisztek és 
cselédek, ’s csinos házakban laknak. Kath. paroch. tem
plom. A’ vár három, u. m : alsó, közép, felső részből áll. 
A’ felső várnak függőleges magassága: 60 öl. Vannak benne : 
töb szobák, egy goth islésü kápolna, földalatti boltok, 
tömlöczök ; egy Q  kövekből épült eső vizet fogó cisterna, 
déli részén egy vigyázó torony; — a’ felmenetel fa lép
csőkön történik, ’s el is lehet szedni.
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Ezen felső várba záratta Corvinus Mátyás király, a’ 
hűségtelen P étert, kalocsai érseket, a’ közbeszéd szerént 
ezen szavakkal: „Arva fuisti Petre, Arva eris, et in Arva 
morieris.“ A’ középső 3 emeletit várban hajdan több szobák 
valónak; továbbá egy malom, kút, kősziklába vájott pin· 
czék ’s a’ t. Az ide való feljövetel az alsó várból csak 
lajtorjákon eshetett meg. Az alsó vár erős sánczokkal van 
körűi véve, ’s mig az ember bele juthat — 3 kapun és sán- 
czon kell keresztül törni. 1800-ban a’ várnak mind a’ há
rom osztályja elégett, a’ midőn a’ viz nem léte miatt, a’ tűz 
2 hétig is tartott.

Utólsó birtokosa ezen várnak Bethlenfalvi G. Thurzó 
nádor vala, ki a’ hozzá kapcsolt uradalommal együtt, melly 
6 mezővárosból, ’s 75 helységből áll — királyi engede- 
lemmel mind férjfi, mind leány örököseinek olly módon 
hagyta: hogy az uradalmat soha fel ne oszthassák, hanem 
csak a’ közös jövedelemben osztozzanak. Mellyre nézve az 
egészet egy praefectus igazgatja, segítségül lévén néki 1 
jurium director, 2 ügyvédek $ 2 perceptor, 1 számvevő, 
tisztartó, levéltárnok, földmérő, erdőmester, ’s mintegy 
100 subalternus tiszt és szolga. — Fő felvigyázót a’ köz
birtokos urak választanak egyet magok közül, kiben bi- 
zodalmok van. Közbirtokos famíliák: H. Eszterházy, G. 
Zycby, G. Pálfy , Abaffy, Kubinyi, Meskó, Okolicsányi 
’s a’ t .  ezenkívül a’ kamara, és a’ religyioi fundus is bir 
benne.]

Bielipotoí, tót f. 771 kath., 10 ’sidó lak. Kath. paroch. 
templom. 16 f,/8 sessio. — Papirosmalom. Kőbányák, 
mellyekből jó malom kövek ásatnak. F. U. az árvái ura
dalom.

Chlebnicze, tót f. 1019 kath., 16 ’sidó lak. Fekszik egy 
szűk setét völgyben. Van kath. temploma, vizi malma, 
szép erdeje, híres sajtja, igen sovány zabföldje, Sessiója: 
71 Vs F. U· az árvái uradalom.

Declina nobilium, tót f .222 kath., 14 evang., 18 ’sidó 
lak. Több urasági lakházak. Vízimalom. F. U. Dedinszky , 
Kanyerka, Zsuffa, Buján ’s, a’, t.

D luha , tót f. az Árva jobb partján, mellyen 2 hídja
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van: 1059 kath. Vendégfogadó. Nagy gyolcs kereskedés.
Sessioja: 74Vs F· U, az árvái urad.

Dubova (Colonorum), tót f. az Árva jobb partján: 461 
kath., 3 evaog. 8 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. 377a 
sessio F. U· az árvái uradalom.

H abovia, tót f. a’Kárpátok tövében : 783 kath. 10 ’sidó 
lak, Kath. paroch. templom. 307/» sessio. Földje felette so
vány , de legelője igen zsíros. Durva posztót, szűrt készít. 
Hegyeiben vas erezet is találni. F. U. az árvái urad.

Harnri, Zabido m ellett: 70 kath. lak. F. U. az árvái 
uradalom.

Krasznahorka, tót f. 774 kath., 4 ’sidó lak. Földje 
meglehetős, ’s jó lent terem. Gyolcs kereskedés. Vizi ma
lom. 224/s Sessio. F. U. az árvái uradalom.

Kriva, tó tf. 663 kath., 12 ’sidó lak. Földje termékeny. 
Sessioja 47. Gyolcsot készít ’s avval kereskedik F. 0 . az ár
vái urad.

Lavkóv, tót f. 73 kath., 3 ’sidó lak. F .U. Kubinyi.
Lehota (alsó), tót f, az Árva jobb partján: 542 kath., 

S ’sidó lak. 22y4 sessio. F. U. az árvái urad.
Lehota (felső), tót f. 612 kath., 22 ’sidó lak, 42 sessio 

Több úri lakházak. F. U. az Abaífy fám.
M alatina, tót f, Liptó vármegye szélén: 706 kath., 7 

’sidó lak. Kath. paroch. templom. 592/3 sessio Vas bányák. 
Vizi malmok. Sovány föld. F. U. az árvái uradalom ’s 7c a’ 
Kubinyi família.

Medvecze, tót f. Thurdosinnal áltáléi!enben : 242 kath., 
10 ’sidó lak. Malom az Árva vizén. F. U. a’ Medveczky 
familia.

N izsna , tót f. az Árva jobb partján: 1171 kath., 8 
’sidó lak. Kath. paroch. templom. Földje búzát is terem. 
Lent pedig legtöbbet, ’s legjobbat termeszt az egész megyé
ben. Van papiros malma, serfözőháza, 4 liszt malma, ’a 
72% sessioja. F. U. az árvái uradalom,
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P odhiel, töt f. az Árva bal partján: 936kptl;,, 1 evang.
5 ‘sidó lak. 515/8 sessio. Termékeny föld. Sok söj és pá
linka főzés. Bieli nevű halmán, egy régi várnak nyomait 
láthatni. F. U. az árvái uradalom.

Pribiss j tót f. 499 kath., 1 evang,, 4 ’sidó lak. Földje 
termékeny ’s borsója hire3; 2 vizi malma , és 364/s sessiája 
van. F. U. az árvái uradalom.

Stepano (alsó), tót f. 326 kath., 5 ’sidó lak. F, U. 
Kubinyi.

Sleparpo f f  első) , tót f. 361 kath.. 4 ’sidó lak. F. II. 
a’ Kubinyi fám.

Z a b id ó , tót f. 743 kath., 5 ’sidó lak., kik sok paraszt 
posztót és pokróczot készitpek. Sessiója: 55. F. U, az árvái 
inad alom.

Z uberecz , tót f. 882 kath., 7 ‘sidó lak. kik szinte sok 
durva posztót csinálnak. Vasbányák. 44% sessio. A’Studenna 
patakja a’ falu felett a’ földben eltűnik, ’s mintegy 600 
ö/nyi távolságra aJ föld alatt folyván — ismét látható lesz. 
Pisztrángjai jó izük miatt híresek. F. U. az árvái uradalom·

N é p e s  p u s z t á k .

Oravicza  , a’ Gallicziával határos kárpát bérezek L ijzf: 
16 kath. lak. ’s egy fűrész malommal. Fenyvese gyönyörű, 
legelője igen tágos és jó. Ezen pusztát Thurdosin bírja az 
árvái uradalomtól haszonbérben.

IV. A’ K u b i n y i  J á r á s .

Van benne: 2 mező város, 26 falu, 3 népes puszta.
Népessége: 16,699 lélek, u. in:
Vallásokra: 6SOo kath., 9488 evang,, 411 ’sidó.

M e z ő v á r o s o k .

K ulin  (alsó) , tót m. v. az Árva bal partján: 327 kath., 
810 evang., 124 ’sidó lak. Kath. és evang. anya templomok, 
synagóga. Díszére szolgál a’ városnak a’ szép vármegye- 
háza , 's az Árva vizén épült kő hid. Van itt továbbá egy
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vendégfogadó, sürház, kőbánya, heti ás országos vásárok, 
’s 41 sessio. Földje a’ megyében a’ legjobbak közül való, 
’s búzát, rozsot is terem F. U. az árvái uradalom,

Velicsna  vagy N agy fa lu  (W'elka W esz), tót m. v, 
az Árva jobb partján: 159 k a th ., 1297 evang., 79 ’sidó lak. 
Van kath. és igen szép evang. temploma, derék hídja az 
Árva vizén, kastélya, főbb malmai. Termékeny földje 
búzát,, rozsot, árpát, sok lent, kendert , hires hüvelykes 
veteményeket terem. Lakosai sajto t, gyolcsot csinálnak; 
gabonával, gyolcsai, fával, marhával eleven kereskedést 
űznek. Országos vásárokat tart. Sessiója: 766/8. Hajdan 
volt it t egy virágzó evang. gymnasium. F. U. az árvái 
uradalom.

F a l u k .

Bissterecz [k is), tót f. az Árva jobb partján : 33 kath. , 
96 evang,, 29 ’sidó lak. F. U. Medveczky, Ambrózy ’s a’ t.

Biszterecz (nagy~) , tót f. az Árva jobb partján: 8 kath., 
458 evang., 7 ’sidó lak. Alsó Kubinnal által ellenben fe
küdvén , földje is hasonló. Sessiója: 27% F. U. az árvái 
uradalom.

B zinne , tót f. áz Árva bal partján: 591 kath., 1 evang. 
7 ’sidó lak. 26 sessio. Kőbánya. F. U. az árvái urad.

Dubova Valachorum, tót f. Liptó vármegye szelén, a’ 
rosenbergi lítban: 705 kath., 24 evang., 14 ’sidó lak. Kath. 
paróch. templom. 22% sessio. Lakosai alföldi dohánnyal, 
kereskednek.

Jaszenova , tót f. a’ rosenbergi útban: 1 kath , 484 
evang., 16 ’sidó lak. 44 sessio. Lakosai sok vásznat, és hí
res sajtot készítenek. Itt született Benczúr. F. U. az ár
vái urad. ’s Csaplovics.
' Isztcbne, tót f. az Árva jobb partján: 80 kath. 590 
evang., 25 sidó lak. Evang.anya templom. F. U· K ubinyi, 
Ambrózy ’s. a’, t.

G eczely , tót f. az Árva bal partján: 22 kath ., 67 
evang., 5 ’sidó lak. Kastély. L en , búza termesztés. Sok 
szarvas gomba, F. U. a’ Bajcsy família.
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K nydza , tót f. az Árva jobb partján: 558 kath., 16 
evang. lak. Kath. paroch. templom. Ŝ cép erdő. 28. sessio.
F. U. az árvái urad.

K ralovdn , tót f. a’ Vágh jobb partján, hol t. i. az Árva 
vize beleömlik: 1 kath ., 406 evang., 9 ’sidó lak. Fekszik 
igen magas hegyek között, úgy hogy i-ső decembertől fog. 
va martiusig a’ nap bele nem süthet. Van vendégfogadója 
65/8 sessiója, roppant erdeje, mellyben medvét, őzet lő
hetni ; és egy nevezetes kikötőhelye, hol minden árvái 
szálhajó megáll. F. U. az az árvái urad.

K ulin  {felső) , tót f. 45 kath., 476 evang., 14 ’sidó 
lak. Vannak benne több csinos urasági lakházak, ’s egy 
kath. filial, templom, melly inellett Sz. Háromság napján vá
sárt tart. Erdeje nagy. Földje a’ búzát is megtenni. A 
falu felett egy régi várnak omladéka látható. F. U. Kübinyi 
JVleskó, Ivonovics, Országh, Gazda, Koroda.

Lehota benyó, tót f. 22 kath., 161 evang., lak. 6u/s 
Sessio. F. U. árvái urad. ’s a’ Bajcsy fám,

L estyine , tót f. 23 kath., 488 evang., 7 ’sidó lak. 
Evang. anya templom. Nagy erdő. Kertek. Vízimalom. F 
U. Zmeskal famii.

M edzibrogy , tót f. az Árva bal partján; 715 kath,, 
1 evang., 4 ’sidó lak. Sessiója: 49.Kőbánya. Lakosai rozsot, 
lent termesztenek, ’s szálhajókat készitnek. F. U. az ár
vái uradalom.

M edzi/uradne, tót f. 30 kath., 138 evang., 10 ’sidó 
lak., kiksokmeszet égetnek. F. U. a’ Medzhiradszky familia.

M okragy, tót f. az Árva bal partján: 277 kath. lak. 
Van szép kastélya » jó rozs termő földje , erdeje , vendég
fogadója, pálinka főző háza , Tirolisi tehén csordája, melly- 
nek számára az uraság lóherét termesztőt, és az Árva vizén 
pgy 42 öl hosszúságú fedeles hídja. F. U. az Abaft'y família.

Oszadka, tót f. a’ Chocs hegye alatt: 271. evang. lak. 
Nagy erdő és juh tartás. F. U. a’ Zmeskál familia.

P arnicza , tót f. az Árva jobb partján: 86 ka th ., 
588 evang., 11 'sidó lak. Evang. oskola. Derék fűtfész és 
papiros malom. Vendégfogadó. Hires sajt. Van cgylágymer



leg forrása is , melly soha be nem fagy. F. U .a’Pamiczky 
familia.

Pokrivdcs , tót f. 65 kath., 237 evang., lak. 29ys ses
sio. Földje felette sovány, ’s csak zabot terem, és még is 
erdeje különös magasságú fenyőfákból áll. Lakosai a’gya
log fenyőből sok borovicskát készítenek, ’s messze el hord
ják. F. U. az árvái uradalom.

P eru b a , tot f 42 kath., 407 evang. lak. 54% sessio. 
Sok len. Hires rákászat a’ patakjában. F. U. az árvái ura
dalom.

P u czó , tá t f. 549 kath., 2 ’sidó lak. Kath. paroch. 
templom. 57% sessio. — Kőbánya — 2 vízimalom. F. U. az 
árvái uradalom.

Revisrvye, tá t f. Velicsnához nyúgotra % órányira; 
82 kath., 111 evang, 6 ’sidó lak. Fekszik egy patak mel
le tt, igen kies vidéken. Földje a’ búzát is meg termi. 
Eredeti hellye a’ virágzó Reviczky famíliának.

Szrnyácze, tót f. 8 kath,, 114 evang., 4 ’sidó lak. F 
U. a’ Zmeskál familia.

Z abres, tát f. 11 kath., 323 evang. lak. 16 sessio. 
Földje a ’ legjobbak közül való a’ megyében. F. U. az 
árvái uradalom.

P a szká l, tót f. az Árva jobb partján: 47 kath., 440 
evang.,' 12 ’sidó lak. Földje termékeny. Sessiója: 20%.
F. U. az árvái uradalom, Skrabák, Bajza ’s a’ t.

Z a zr iv a ,  tót f. Trencsén vármegye szélén: 2550 kath., 
43 evang., 5 ’sidó lak. kik a’ hegyek közt elszórva laknak. 
Van it t :  kath. paroch. templom, vendégfogadó, roppant 
szép erdőség. Lakosai fa eszközöket készítenek, sok túrót, 
vajat, sajtot csinálnak, tígy hogy esztendőnként 300 mázsá
nál többet le visznek az alsó vidékekre. Sessiója: 126V4.
F. U. az árvái uradalom.

Z sa skó , tót f. Liptó vármegye szélén: 351 kath., 1383 
evang., 4 ’sidó lak. Evang. anya — kath. filial, templomok· 
82% sessio. Vendégfogadó. Vízi malmok. A’ falu egy 
völgyben majd 1 órányira nyúlik hosszan. Lakosai lent 
termesztenek, különösen pedig sok szálhajót csinálnak, ’s 
fával nagy kereskedést űznek. F. U. az árvái urad.

ÁRVA VÁ1MEGYE. 25
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N é p e s  P u s z t á k .
D iero va , az Árva bal partján , Velicsnálioz délre 2 

órányira : 8 katb., 9 evang. lak. Van egy savanydviz for
rása. F. U. Párniczky.

Jehova , Knyáza filial. ß8 kath,, 22 evang., 9 ’sido 
lak. F. U. az árvái urad., Abaffy, Trukóczy, Skrabák.

S iro ia y Várallyáboz 1j,1 óra: 36 kath., 6 evang., 8 
’sido lak. Nagy urasági ser e's pálinka fözőház — majorság, 
mellyhez 300 hold szántóföld tartozik. F. U. az árvái ura
dalom.
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JIÁCS B O D R O G G A L  E G Y E SC L T  
V Á R M E G Y E.

1. §· F e k v é s e  ’s Határja.
Bács vármegyének a’ kereskedésre felette kedvező fek

vése van. Ugyanis nyugotról és délről a’ Duna, keletről 
pedig a’ Tisza hajókázható vizek egészen körűi övedzik. 
Határja északról Pest és Csongrád vármegye ’s a’ kis Kun
ság; keletről Torontói, ’s a’Csajkások kerülete, délről Szec 
rém, nyúgotról Verőcze és Baranya vármegyék. Bodrog 
vármegye hajdan északi részét tette a’ megyének, ’s határja 
mintegy Szentától Földvárig lehetett, de ez az újabb idők
ben bizonyosan sohasem tudatván, igen sok határbéli vil
longásokra adott alkalmat, miglen 1802 ben a’ két megye 
törvényesen egycsitetett.

‘2. §. N a g y s á g a .  Ki t e r j e d é s e .
Földterülete 1708/10 Q  mfdet foglalván e l ,  hazánkban 

ezen szempontból a’ 4-ik. Legnagyobb hosszasága 15, szé- 
lesssége pedig 13 német mértföld.. Használható földje : 
1,205692 hold. Ebből 559,325 h. szántóföld; 361,117 h, rét 
és legelő , 199,521 h. erdő; 61,983 h. szőllő.

* 3. §. T e r m é s z e t i  t u l a j do n s á g a .
Ezen megyének földszine merő rónaság, úgy mind- 

azáltal hogy északi fele sokkal magasabb, ’s ezt az úgy 
nevezett telecsíai domboknak számos ágai futják keresztül; 
déli fele pedig lapályos síkság, hol Apatintól kezdve Föld
várig csupán némelly félhold formában kanyarodó magas 
sánczolások láthatók, mellyeket sokan a’ rómaiaknak tu
lajdonítanak, de hibásan. Legszebb, legkt'esebb vidéke a’ 
megyének a’ Ferencz csatorna’ melléke, ’s azon környék
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melly legalol délen a’ Duna mellett fekszik. Amott a’ csa
torna bal oldalát kísérő, ’s szőllőskertekkel, gyümölcsösök
kel koszorúzott halmok, és az ezekről a’ déli lapályba fek
vő gazdag szántó földekre, rétekre, csinos falukra, lige
tekre való kinézés; — itt a’ Duna partjait hímező gyö
nyörű tölgyes erdők, az által ellenben fekvő szeretni he
gyek , ’s ezeknek csúcsaira épült régi várak gyönyörköd
tetik a’ szemet. Földje átaljában termékeny, de azért na
gyon különböző. Északra Szabadka, Jankovácz, Baja, Mo
nostor, Baracska, Madaras, Almás tköriil folyó sárga ho
m ok, ineliyet eddig csak kopár legelőnek, ’s, legfeljebb 
szőliőskerteknek használtak; de az újabb időkben különb- 
féle fákkal kezdték be ü lte tn i, lígy hogy már Szabadkánál, 
Baracskánál, Almásnál ’s. a’ t, szép kis fiatal erdöcskéket 
láthat az ember. A’ Duna posványságaira dűlő Szonta , Bo- 
gojeva, Vaiszka, Bogyón, Plavna, helységek’ határai v i
zenyősek , salétromosak és csak közép termékenységnek. 
A’ telecskai domboktól hasított magasan fekvő rónaságuak 
földje — a’ halmokon kemény agyag, úgy annyira hogy 
sok helyt a’ pinczék üregeit emeletre lehet kiásni , ’s még 
is ezek tégla falazat nélkül sem omlanak öszve; ugyan 
itt’ a’ kútakat nagyon méljen kelletik ásni; ellenben a’ 
völgyekben a’ föld termékeny fekete homok, melly min
den gabona nemet bőven terem, ’s különösen, marha tar
tásra nagyon alkalmatos. Végre a’ csatorna, és a’ Duna 
közt fekvő tájék’ földje fekete  agyag, % pedig igen 
finom föveny  vagy homok, melly minthogy felszínén a’ 
kertifő id  (Humus, Gartenerde, Dammerde) 2 lábnyi 
mélységre is fekszik (p, o. Bulkeszen) — felette gazdag ter- 
mékenységü, 's minden tárgyázás nélkül 10 — 12-szeresen 
fizeti vissza a’ szép tiszta búzát. Átaljában véve ezen gazdag 
kanaan föld 1/i , a’ dombos tájék % , ’s a’homokos és vize
nyős vidékek 1/i  részét foglalják el a’ megyének.

A’ levegő a’ mocsárok körül nem igen egészséges. Az 
éghajlat meleg, szelíd, de télen nagy hidegek’s erős szelek 
uralkodnak. A’ déli szél esőt szokott hajtani, ’s azért 
kedveltetik.

4. §. He gye k .
Itt nincsenek.
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5. §. F o l y ó v i z e k .  Tavak.  Mocsárok.  
C s a t o m  ák.

1) A’ Duna  Bajánál lép be a’ megyébe, de csak egy 
kis ágával melly Sokoviczának neveztetik, ’s melly csupán 
nagy viz idején hajókázható. Maga az öreg Duna 1 fertály- 
nyira folyik innét, de 1 órai menetele után már 2 nagy 
ágakra szakad, ’s úgy formálja a’ mohácsi nagy szigetet, 
melly egészen Baranyához tartozik. Batinánál ismét öszve 
folyván ezután mindég együtt hömpölyög, ’s miután számos 
kisebb szigeteket formálna, Újvidéken alól a’megyét vég
képen elhagyja. Partjai ezen víznek a’ bácskai részen

* mindenütt alacsonyok, ’s azért széles posványságok veszik 
körül; medre sok helyt tele -lévén fa törzsökökkel — a’ 
hajósoknak itt nagyon kell esmerni a’ vizet. Egyéberánt 
mellyékén ’s szigetjeiben vannak a’ megye’ legtöbb , ’s leg 
szebb erdőségei,· e’ mellett malmaival, ’s halaival is szép 
hasznot hajt környéke lakosainak, nem említvén azt, melly 
kiszámlálhatatlan nyereséget okozzon a’ rajta való hajóke
reskedés az egész Bácskaságnak.

2) A’ Tisza  Mártonyosnál érinti a’ megye határját, ’s 
azt 9 mfdnyi folyása után Földváron alól hagyja el. Folyása 
felette csavargós, úgy hogy némelly helyt a’ hajósok fél 
napi evedzés után ismét a’ már elhagyottnak gondolt vi
dékre térnek vissza. Partjai szinte alacsonyok, a’ honnan 
gyakran egész mellyékét elönti, ’s ekkor a’ hátra maradt 
temérdek döglött halakkal sertéseket hizlalnak. Továbbá 
partjain nem láthatni oily szép tölgyes erdőket mint a’ 
Dunánál, hanem ezek helyett csupán ritkás füzeseket: egy 
szóval környéke jóval kietlenebb mint a’ Dunáé.

Ezen említett 2 fő hajókázható vizeken kívül, csupán 
holmi lassan folyó mocsáros erek találtatnak itt. Ilíyenek 
p. o. a’ Kigyós-ér, melly a’ vármegyétől ásatott mederben 
folydogálván — Bezdán és Zombor közt szakad a’ Ferencz 
csatornájába; 2) a' Mosztonga a’ csatornától kezdve dél 
felé húzódik, ’s a’ bácsi határon keresztül menvén Bukin- 
nál a’Dunával egyesül. Ezt hajdan Várday Pál érsek hajó- 
kázhatónak tette, hanem jelenleg egyedül sok tekenyősbé-
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kájiról, halairól, csíkjáról, nádjáról, gyékényéről neve
zetes; 3) a’ Czernabara, inelly a’ Ferencz csatornáját 
a’ Tiszával köti ősz ve, miután ágya kitisztatott volna; 4) 
a’ Ludas mocsárjától a’ Tiszáig húzódó Körös-ér; 5) a’ 
Csih-ér, 6) az O strova-ér, 7) az Almást mocsár, S) 9) 
a’ két V ajas  nevezetű erek, mellyek közűi egyik Bajá
nál , másik Flavnánál szakad a’ Dunába, ’s a’ t.

Tavai közűi említést érdemlenek a’ p a lic s i, vértig  
hidasi, jezeri. A’ palicsi Szabadka mellett terűi el L 
formában, ’s helyén még 1740-ben csak homokos legelő 
v o lt, de későbben az itt ásatott számos kutakból a’ viz fel 
adván magát — azt egészen elborította, ’s belőle tavat for
mált. Kerülete 1781-ben: 8800 öl vo lt, szélessége 4 — 
600 öl; vize sós, tiszta, és soha se ki nem önt, se ki nem 
szárad. Benne számtalan vizi madarak, különösen szép 
batyuk tartózkodnak. Ezen alul mintegy 50 lépésnyire 
ismét van egy kisebb, mellyet Vértnek  neveznek, ’s 
az jegyzésre méltó, hogy ezek nagy viz idején is öszve 
nem folynak. A’ mondott tavaktól 1 órányi távolságra 
terjed el a’ nagy Ludas mocsár, melly igen sok és jó izű 
csukával, pontyai, sügérrel kedveskedik, csak hogy ezek
nek fogattatása a’ sok nád és zsombikok miatt egy kicsinyt 
terhes ; továbbá kedves tanyája ez a’ meg számJálhatatlau 
sokaságu vizi madaraknak, mellyek közt gödényt sem rit
kaság látni. Az itteni halászat haszonbérbe adatik Szabadka 
városától. A’ Jezer tava Madaras és Kuobaja közt húzódik 
e l , ’s halat eleget szolgáltat.

A’ Ferencz csatornája , melly a’ vármegye derekát 
kettévágván aJ Dunát a’ Tiszával öszve köti, egy a’ legna
gyobb jótétemények közül, mind a’ felföldi tartományokra, 
mind az egész Bánátra, mind különösen ezen megyére nézve, 
mellynek az előtt elhagyatott pusztáit, valóban szép ’s gaz
dag vidékké varázsolta. Kezdték ezt építeni 1793-ban, ’s 
1801-ben be végeztetvén: 18()8-ban majus 1-sőjén meg nyit
tatott rajta a’ hajózás, Epitőji ’s projactálói t. Kiss József 
és Gábor Ingenieur urak váltak; végbevivői pedig egy 50 
fő tagokból álló részvényes társaság, mellynek előkelő rész
vényesei közt Ditrichstein, Eszterházy, Kinszky, Lichten-
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stein herczegek, Apponyi, Aspermont, Batthyánl, Harrach* 
Kollonics grófok tündöklöttek. Kezdetet veszi a’ csatorna 
a’ Duna felöl Monostorszegen felyül, ’s végződik Tisza 
Földvárnál, és így hossza 14y2 mfd. A’csatorna’ árka csak 
Ó Verbászig (8%) ásattatott k i , ezentúl a’j Tiszáig (6 mfd.) 
a’ Csernabara mocsár feneke tisztitatott meg, ’s ez szolgál 
csatornául; még is a’ reá tett költség 3 millió ke'tszázezer 
forintot pp. felyfil halad. — A’ csatorna vizének esete a’ 
Dunától a’ Tiszáig, mikor ezen folyókban elegendő viz van 
31 lábnyom, ’s ezen vizet 5 zsilipek tartják. Az első 
zsilip Monostorszegen feiyűl van: itt ha a’ viz a’ Dunában 
nem igen nagy — semmi eset nincs, — ha nagy, úgy egy 
vagy két lábnyi. A’ második a’ kis sztapári pusztán van, 
szinte: hollandiai módra készítve: a’ viz eset 4 lábnyom. 
A’ harmadik Uj Verbásznál, ’s ez legszebb, legmestersége- 
sebb-ángol módra készítve: a’ viz esete mikor legkisebb a’ 
Duna =  2 öl. A’ negyedik Sz. Tamásnál van hollandiai 
módra: vizeset 4 lábnyom. Az ötödik a’ Tisza partján 
Földvárnálvan, Építtetése a’ hollandiai és ángol módokból 
vegyittetett öszve. Itt az eset rendes vízzel 14 láb, mikor 
pedig a’ Tisza lígy elapad, hogy az üres hajók se tudnak 
a’ csatornába bémenni - akkor a’ viz-eset 3 öl. A’ zsi
lipek mind egyforma hosszaságuak és szélességüek, mindenik- 
nek hossza 27 ö l , szélességa ugyan annyi lábnyom. Mikor 
valamely hajó a’ Duna felől akar a’ zsilipen keresztül men· 
n i , akkor a’ kapuk’ fiókjai felnyittatnak, ’s a’ Duna felől 

lévő felesleges vízből annyi eresztetik a’ zsilip’ rekesztéké 
b e ; mennyi szükséges a rra , hogy a’ vizszine a’ Tisza fe
löl lévő vízzel egyenlőségbe jöjjön ; e’ megtörténvén a’ 
Duna felöl lévő kapuk felnyittatnak, ’s a’ hajó bevonatik 
a’ rekesztékbe. Ekkor a’ Duna kapuk bezáratván, a’ Tisza 
felöl lévő kapuk’ fiókjai nyittatnak fel, ’s ezeken addig 
foly ki a’ viz, miglen a’ hajó a’ csatorna vizszinére le 
száll, melly megesvén a’ feltárt kapukon kimegy rekeszté- 
kéből a’ hajó. Mindenik zsilipnél a’ kapuk köre Q  mész
kövekkel , a’ rekeszték köre pedig téglákkal van kirakva , 
másutt pedig az egész csatorna, mellynek feneke teknő 
forma, sehol sincs téglával kirakva. A’ csatorna’ rendes 
szélessége 10 ö l, a’ zsilipek körül sokkal szélesebb ; mély
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gégének 6 lábnyomnyinak kellene lenni, de ennyi víz soha 
sincs benne, hanem rendesen 4 lábnyom, sőt sokszorennyi 
se , úgy hogy terhes hajók nem is járhatnak rajta. Miolta 
aJ kamara bír ja a’ csatornát: azolta egész hosszaságában egy 
mázsától I 4V2 kr. kell űzetni váltóban, úgy azonban , hogy 
ha a' Tiszáról jön a’ terhes hajó, akkor 30 procentót el
enged a’ kamara, sőt vontató bérre minden hajótól 4O fo
rinttal kevesebbet vészén. Ugyan is a’ csatorna állóvíz lé
vén, a’ hajókat vontatni kell, még pedig mivel a’ lovak 
éles körmei a’ töltéseket nagyon rongálják , — ökröket sza
bad csak használni, így a’ csatorna egész hosszaságán lű  
ökörtől 60 váltó forintot kell űzetni a* parasztoknak.

Ezen megbecsülhetetlen csatorna 47 mértfölddel, vagy 
is 3 héti úttal rövidítette meg a’ hajózást. Mentek rajta 
1802 — i818-ig 10,723 terhes, 4937 üres hajók, öszvesen 
I 7 millió, 266’Va mázsa teherrel. A’ ferher volt: ga
bona, bor, só, ezüst, réz ’s más érczek, fa, dohány, szén, 
nyersbőrök, gubacs, szoba eszközök, hordók ’s. a’, t. A’ 
hajók rendesen 5 — 6000 mázsások, egyazonban 1815-ben
10,071 mázsával volt terhelve — ’s búzát és zabot vitt.

*
6. §. Á s v á n y o s  v i ze k .

Ezekről i t t , hol hegyek sincsenek szó nem lehet,

7. §. T e rm é ke i .
a) A’ N ö V e V é n y e k’ o r s z á g á b ó l .

Bács vármegyének minő gazdag szántóföldjei, ’s milly 
térés mezejl légyenek láttuk feljebb; ’s valóban elmond
hatjuk, hogy ezen megye Torontállal együtt legtöbb gabo
nát termeszt egész hazánkban, ’s mind a’ felföldnek, mind 
kivált Austriának valódi tárháza. Sokan az itteni eszten
dei termést 3 millióm pozsonyi mérőre becsülték, ’s ennyi 
középszerű esztendőkben is terein, ide nem számlálván a’ 
gazdagabb^ esztendőket mint p. o. az 1835-it, a’ mikor a' 
gabonának fele másik esztendőre nyomtatatlan maradt. 
Tiszta búzája  legtöbb van: mert a’ kereskedők ezt keres
vén leginkább, a’ lakosok is ezt termesztik legbővebben,
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különösen a’ németek őszi táblájokba csak nem kireke^z- 
tőleg búzát vetnek. Minéműségére nézve ez íjagy szemű, 
és sikeres, ’s több helységeit mint p. o. ßulkesz* ó és ríj 
Kér, új Verbász olly jót termesztenek, hogy a’ hires báná
tinál semmivel sem alábbynló, úgy hogy ha a’ kereskedők 
Török Becsén egész terhet nem,rakhatnak —, visszajövet^új 
Verbásznál állapodnak meg,- ’s a’ hibázott hajó terhet .itt 
pótolják ki. Kötszere,s, rozs kevésbé, és csak a’ hornp- 
kos határokon van divatban. Á rpa  elég,' de. zab  jóval tphb 
termesztetek, ’s evvel szinte nihilt a’ búzával fontos keres
kedést űznek. Hajdina  nincs szokásban, de kölest sokat 
vetnek, ’s gazdagon fizet: jóságára nézve .hires a’ Temerini. 
Kukuriczát a’ ráczók és magyarok , burgonyát.Ikólqinpér) 
a’ németek és tótok vetnek többet, ’s ezpkné^'nagyon szo
kott eledelek.

A’ kereskedői növevények közül elpő’jkely.et érdernpl 
a’ kender. Ez fej.érségére, hosszúságára nézve, legjobb egész 
hazánkban, ’s veje eleven kereskedés űzetik (Apatini név 
alatt j  Pestre, Becsbe, Linczbe, ’s a’ bánja városokra*; Az 
esztendei termés mintegy 25,01)0 mázsa lehet, inellyből maga 
Apathin 5ü00*et termeszt , a’ többit pedig Hodsák, Paif- 
buty, Lality, Pivnicza, Dérony, Karavukova ’s más körül 
belöl fekvő helységek, Len  kevesebb mértékben termesz- 
te tik ; de a’ dohány szinte fő termesztménye a’ megyének 
úgyhogy az esztendei termést 50,000 mázsára becsülhetni. 
Legtöbbet plántálnak a’ Tiszamellyóki koronái kerületben, 
’s Szabadka városa határán. Mind ezek a’ kereskedésben 
Szegedi név alatt mennek. A’ repcze egy időtől fogva 
nagyon kezd divatba jönni, főképen olajja kedvéért. Leg
többet termeszt új Verbász, hol egyszersmind 4 olajtörö 
malom találtatik.

Főzelékek közül bab legtöbb van, kevesebb lencse , 
borsó. Zöldségben sincs fogyatkozás: hires a’ Kupusinái 
fejes káposzta , és foghagym a.

Gyümölcsben épen nincs bősége ezen megyének, sőt 
jót ritkán lehet kapni, mert a’ mit Szeremből, Baranyából 
hoznak, kocsin hozzák, ’s azért az útban nagyonöszvc ron- 
csolódik. Van azonban helyei sok gyümölcsöskert, ’s sok 

I I  K. M. 0. Földi ' 3
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és jó gyümölcs. így a’ szabadkai' ázőllös kertekben, az nra- 
ságok’ , különösen'pedig az üj 'Veébászá kameralis, ?s ismét 
á’ RiSs Mihály ur angol ízlésre készült, és ugyan csak a’ 
B. Kedl hrastinai pusztáján févő gyönyörű kertekben min
denféle nemű jó ’s oltott gyümölcsöket kaphatni. A’ csa
torna partjón fekW helységeknek szinte sok gyümölcsösei 
vannak, a’ kamara pedig és" a’ Duna mellett fekvő helysé
gek több helyt szilváskerteket bírnak. A’számos epres ker
tek , és a’ német faluk utszáit ékesítő eperfák annyi epret 
szolgáltatnak hogy belőle néhol (p. o. Apatinban) pálin
kát*} égetnek.' Végre említést érdemel jó izű cserhajó 
almája , és a3 sok áárga és görög dinnyéje.

A’ szúllomipelés itt nagyon elterjedt, mert alig van 
helység, hol szőllőskert ne volna, mellyek azonban kevés 
kivétellel gyenge borokat teremnek, annyira hogy eszten
dőnél ritkán állnak tovább. Legjobbak még a’ Kólái , Cser- 
venkai , Verbászi, Szivaczi. BácS is jó vörös bort termeszt. 
Öszvesen a’ szőllőskertek 61,983 holdat foglalnak el, ’s 
esztendőnként mintegy 1,200,000 pozsonyi akót teremhetnek.

Fában  a’ vármegyének nagyobb része szükséget szen
ved, ’s kéntelen ezen hiányt szalmával, náddal, ganéjjal 
pótolni, de a’ Duna mellett fekvő helységek szép erdőkkel 
bírnak, mellyek nem csak tűzi, hanem épületre való fát is 
bőven szolgáltatnak. Gyönyörű szép erdők az Újvidéki, Fu- 
ta k i, Palánkat, Bácsi, S/.ontai, Bezdáni, Monostorszegi, 
Roll úti. Fő fa nemek a’ tölgy,' cser melly itt igen magasra 
felnő, gyertyán, eger, nyár, fűz, jegenye 's. a’, t. Hogy 
a’ folyó homokot is kezdik már fával beültetni — említet
tük feljebb. Az erdők 199,521 holdat borítanak el.

b) Á l l a t o k  o r s z á g á b ó l .
Szarvasm arhát sokat és szépet nevel ezen megye, 

kiváft Szabadka városa , és a’ Tiszamellyéki koronái kerü
let. Álallyába véve a’ magyar és orosz legtöbbet ta rt, ke
vesebbet a’ rácz, legkevesebbet a’ német, ki ökrökkel so
ha sem szánt, hanem csak teheneket tart. L o va t a’ rácz

*■) Ezt a’ ráczok tuitviezáiiak nevezik ezen rácz szótól tu  da melly 
annyit té.szen mint epei·.
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tenyészt legtöbbet. Ezek zömükök, szűgyben sze'lesek, ’s 
bár kicsinyek , me'g is erősek , futósak , vésések , ’s mind 
kocsiban, mind paripának tartósabbak , m in ta’ németnek 
elcsigázott magas, hoinocopathice abrakolt görbe lovai. Azon
ban a’ németek közűi is , kik egyéberánt mindég lovakon 
szántanak — sokan nem csak jó , de valóban szép lovakat 
nevelnek; ’s azért remonda szedéskor 2 hét alatt rendesen 
beszokott gyűlni 400 darab alkalmatos ló ezen megyében $ 
— melly számot nem sok megye álitliatna elő hazánkban — 
kivált ennyi idő alatt. A’ ju h  kedves állat Bácsban mind 
a’ földes uraságoknál, mind a’ jobbágyoknál: ’s a ’ bácskai 
gyapjú különös czikkelytformála’ pesti vásáron. Egyéberánt 
fajra nézve az uraságok a’ nemesitett, a’ jobbágyok pedig 
a’ közönséges kétnyíretu birkát tartják. Legtöbbet te
nyésztenek a’ jobbágyok közűi a’ ráczok, kevesebbet a’ 
magyarok, legkevesebbet a’ németek. Hogy a 'sertéstartás  
nem megvetendő ága legyen a’ bácskai gazdálkodásnak, 
mutatja a’bajai hires sertésvásár, melly fontosságára nézve 
talán a’ sopronyit, és nagy kanisait is felyűlhaladja, 's 
itt határoztatik meg a’ sertés ára ezen egész kőiül belől 
fekvő vidékre. Egyéberánt az itt eladattatni szokott ser
tések nőm mind Bácsban neveltetnek , mert ide Pest vár
megyének alsó vidéke t. i. a’ Kalocsai vidék, és Slavonia, 
’s Szervia is sokat hajtanak. Magában a’ megye’ kebelében 
legtöbb tenyésztetik a’ Duna és Tisza mellett fekvő lapályos, 
vizenyős határú helységekben.

Nagyobb vadállatok mint p. o. őz, szarvas ’s a’ t. 
nincsenek, ha csak némely Duna szigetekben ’s erdőkben 
nem ; de annyival több a’ nyúl, róka ’s. a’, t. a’ mezősége- 
ken, ’s a’ szabadkai ’sidók nem épen csekély kereskedést 
folytatnak nyúl bőrökkel.

A’ selyembogár-tenyésztés nevezetes ága a’ bácsi la
kosok’ , főképen a’ németek’ szorgalmának. Ugyan is 1822- 
ben a’ három selyem termesztésre felügyelő királyi statió- 
kon, u. m. Apatinban, Palánkán, Újvidéken 20,000 f. pengő 
pénzben iizettetett a’ bejövő galétákért, ‘s 7000 v ft. a’ 
fonásért. A’ német helységek’ útszái többnyire eperfákkal 
vannak sorban beültetve; ezenkívül nagyobb közönséges 
epreskertek is találtatnak mint p. o. Újvidéken, Palánkán,

3»
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Szántován 's. a’, t. Egyszóval a’ selyembogár tenyésztés 
itt nem csak hogy hanyatlana , sőt esztendó'rül esztendőre 
szebb gyümölcsöt ígér.

H alakkal egy vármegye sem bövölködik annyira mint 
Bács. A’ Duna , Tisza vizei, a’ Mosztonga , Yajas mo

csárok , a’ Ludas 3 Jezer tavai szinte tömve vannak halak
kal; és nem ritkaság, hogy árvíz után a’ sertések az elön
tött földeken maradt halakkal hizlaltafnak meg. Oláh Miklós 
azt hagyá hajdan emlékezetben,*) hogy az ő idejében ezer 
pontyot és harcsát, ollyakat hogy fél öl hoszúságuak vól- 
,tak , Bácsban ’s a’ szomszéd helységekben egy aranyon meg 
lehetett venni. Szép viza halászatok esnek Plavnán, liu- 
kínban, az xígy nevezett kis és nagy Hegelben, Vaiszkán, 
Szontán. Sok tekenyős békát, csikót, csukát, pontyot 
’s a’ t. fognak a’ mosztongai mocsárban , nevezetesen Do- 
roszlón, Karavukován , ’s a’ t. Végre a’ Ludas csukával, 
sügérrel, a’ Tisza pedig ritka jó iző kecsegékkel kedves
kedik.

c) A i  Á s v á n y o k  o r s z á g á b ó l .
Itt hol a’ hegyek nem léte m iatt, köveket sem lehet 

kapni — ásványokról még kevesebb szó lehet.

8 . §. L a k h e l y e k .  L a k o s o k .

Öszvesen népes lakhely van 137, u, in.
Szabad K it. Város 3 , mellybiil 2 rácz — német —- 

magyar, 1 rácz-magyar.
Mező Város 16, nevezetesen 4 magyar, 3 német, 1 

rácz, 3 magyar-rácz, 1 magyar-rácz-német-tót, 1 rácz-
magyar, 1 rácz-német-magyar, 1 német-rácz, 1 német-
rácz-magyar.

Falu  87, u. in. 12 magyar, 18 német, 14 rácz, t  
orosz, 1 orosz-magyar-német, 7 magyar-rácz, 10 rácz- 
magyar, 8 rácz-német, 5 német-rácz, 3 német-magyar,
2 rácz-német-magyar, 1 magyar-tót, 1 magyar-tót-rácz,
2 tót-rácz , 1 rácz-tót, 1 német-rácz-magyar.

* )  Nie. Olahi Hungária pag, 22. in Ildii Atyai·, art Hist,Hung.
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Népes puszta  31 , t. i. 11 magyar, 10 rác*, 5 német, 

3 rácz-magyar, 2 magyar-ráez.
Népessége 429,511 lélek, és igy esik 1 □  mfdre. 2506 

lakos.

Vallásokra: 281,680 római kath., 30 örmény kath., 
6734 egyesült görög v. óhitű, 96,268 nem egyesült óhitű, 
23,984 evang., 15,333 ref., 5482 ’sidó.

Nyolvökre: 152,716 magyar, 166,418 rácz, 90,891 
német, 7240 tó t, 6734 orosz, 30 örmény, 5482 ’sidó.

Bács vármegyének régi lakosai a’ török háborúkban 
kipusztulván , a’ mostaniak nagy részt maradékai azon jö
vevényeknek, kik nem csak hazánknak, hanem Német 
országnak is különböző vidékeiről a’ múlt században ide 
szállingództak ; ’s a’ Bánátot kivévén, egy vármegye sincs 
hol a’ helységek úgy öszve vissza zagy válva volnának, ’s hol 
egy fél nap alatt olly különböző szokású, nyelvű, vallású 
népre találna valaki — mint itten,

A’ magyarol· főképen Pest, Heves vármegyékből, és 
a’ jászságból jöttek ide, ’s szokásaikat, nyelvűket épen 
megtartván, — semmi különös meg jegyzésre méltó róllok 
nincs. ,

A’ rdczok a’ magyarokkal együtt legrégibb lakosai ezen 
megyének, ’s hogy ráczok már ’Sigmond idejében is laktak 
légyen i t t , azt az azon időbéli oklevelekből világosan lát
hatni. Egyéberánt a’ mostaniak nagy részt unokái azok
nak , kik Serviából, Boszniából csak az újabb időkben köl
töztek be. — A’ bácskai rácz termetére nézve középszerű, 
köpczös, vállas, inkább barna mint szőke, fekete tüzes 
szemű, bátor, jókatona , barátságos, buzgó, babonás, a 
pallérozódáshan hátrább áll mind a’ magyarnál, mind ki
vált a’ németnél; virgoncz, jókedvű, az éneket, dalokat 
szenvedélyesen szereti, ’s épennem ritkaság vén asszonyok
tól hevenyében componált verseket hallani. Különös az, 
hogy a’ dal eleje mindég o-n kezdődik , ’s azt addig nyújt
ják inig csak a’ lélekzet megengedi—’s azután jön először 
a’ dolog elregélésc. A’ férjfiak öltözetje megegyez a’ 
magyarokéval, azon különbséggel, hogy csizma helyett
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bocskort hordanak, ’s lábfejeket különbféle színű gyapjú 
szövetekkel tekergetik be. Már a’ fehér nép többen külön
bözik ; mert ez hosszú kaftán forma felöltőt, lábán sárga pa
pucsot visel, haját különösen fonja be, ’s azt kendővel vagy 
szőnyeggel teríti be; nyakáról öszvefüzött arany - ezüst 
pénzek csüngenek : egy szóval viseletek minden ízlés nél
kül való, ’s leányaikat, kik közt pedig sok szép találtatna — 
nagyon eldisztelenitik. — Öregeiket a’ ráczok nagy tiszte
letben tartják , ’s nálok most is meg van az a’ patriarchal 
szokás, melly szerént a’ legöregebb parancsol csak a’ ház
n á l, — a’ többiek pedig mint szolgák, vagy szolgálók 
engedelmeskedni tartoznak. Nemzeti tánczok az úgy neve
zet Kola , melly dudánál , és egy hurú hegedű, forma szer
számnál olly módon megy végbe, .hogy többen felváltva 
egy férjfi egy leánnyal körbe állván , ’s kezeikkel öszve 
fogódzván, addig keringenek, addig dobognak lábaikkal 
mig csak tökéletesen el nem fáradnak. A’ rácz gazdasá
gában több juhot, marhát, lovat tart mint a’ német; do 
a ’ földinivelést tunyán folytatja ’s csak olly formán mint 
ezelőtt 100 esztendővel szokásban volt. Készint tehát ezen 
okból, re'szint pedig mivel több zsírt, szalonnát, több bort, 
pálinkát elfogyaszt mint a’ német: — ennél fogva ennél jó
val szegényebb, ’s házaik ezekéhez képest (egynéhány hely
ségeket kivévén) csupa kunyhók, inellyek kívülről náddal, 
rothadt szalmával fedettek, belülről pedig üresek. Ugyan 
is ezek’ belseje kamarából, nagy konyhából és egy üres szo
bából áll, mellyben török szokás szerént a’ fal körül 
egy alacsony kelevet nyúlik el hosszában és keresztben, 
azon pedig a’ fal mellett öszve hempelygetve, és czifra szí
nes szőr szőnyeggel leteritve egy pár vánkos, ’s illyen,egy 
mástol elvált ágyi ruha több rakásokban látszik a’ keleve
ten ; éjjelre a’ szőnyeget a’ keleveten elterítik, a’ vánkost 
fejek alá teszik, ’s szoknyájokkal takaródzanak a’ fejér 
népek; — mert a’ férjliak a’ konyhában, padláson, istálló
ban alusznak, kiyévén az öreg apóst, ki az ajtó megett egy 
ingadozó vén szalmás ágyban leli nyugvó helyét. — Asszo
nyaik, kikkel egyéberánt nem igen kényesen bánnak, szor- 
gabnatosabbakak mint a’ férfiak ; mert ezek minden némü 
házi ruhákat, vásznat, szőnyegeket, kötőket, lábtekerőket
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csinálnak 5 továbbá valami nagy plántának nedvéből piros , 
zöld , fekete festéket készítvén a’ gyapjú szöveteket igen 
ügyesen megtudják festeni. Egyébiránt ezen utóbbi szor
galom főképen Szabadkán van szokásban.

A’ németek Maria Therezia, József császár alatt Vür- 
tembergből, a’ régi Palatinatusbdl ’s a’ zveybrükeni her- 
czegségből szálották meg Bácsnak elhagyatott gazdag ró- 
naságait; ’s jelenleg legpallérozaftabbak, legmunkásab- 
bak , ’s legtehetősebbek minden bácsi lakosok közt, Szor- 
galniok kifáradhatja«, a’ földmivelést kettőztetett iparral 
folytatják , ’s leginkább olly termesztményt igyekeznek ter
meszteni , melly aránylag leg jövedelmesebb p. o. tiszta 
búzát, kendert, lent, repczét, dohányt. Ökröket nem, ju 
hot is keveset tartanak, hanem tehenet és lovat, ’s a’ szán
tást is ezekkel végzik ; mindenféle kézi mesterségeket űz
nek , ’s még gyermekeik, öregeik sem töltik hiában ideje- 
ket, hanem vagy szalma kalapokat, kosarakat, vessző ka
sokat kszitenek , vagy selyembogarakkal foglalatoskodnak, 
továbbá a’ vagyonosabbak a’ szegényebbektől öszveszedvén 
a’ gabonát evvel több ezeret érő kereskedést [űznek. Ezen 
okból nem csuda, hogy házai átaljában csinosok, sőt több 
helyeken olly szépek, hogy az ember mindnyájokat nemes 
úri lakásoknak tartaná. Ezekben mindnyájokban több szo
ba van, ’s az első mindég tisz ta , mellyben pallérozott ke
ményfából készült mobiliákat , üveges almáriumokat, ’s 
ezekben ezüst kanalakat, késeket, porcellain tányérokat, 
kávés csészéket ’s a’ t. láthatni. Sajnálni lehet azonban, 
hogy a’ tisztaságnak nem annyira barátjai mind a’ rendnek, 
így Iakószobájokban a’ büdös, savanyú penész szag csak 
nem elszenvedhetlen , ölt.özetjeik rondák , ételek készítése 
módja rósz, 's átaljában rósz kennyérrel, kolompárral él
nek, (a’ jó buzájokat inkább piaczra viszik mint meg egyék), 
csak ollyankor tele a’ konyha , mikor reájok nézve valami 
nevezetes nap tűnik fel, p. o- búcsú (Kirchtag), lakadalom, 
keresztelő, illyenkor hízott disznót, bornyút, birkát, ba
romfiakat ölnek, kalácsot sütnek, több ételeket főznek, 
szóval nagy vendégséget csapnak. — Kövér, csontos, ren
des testállású férjfiakat ritkán láthatni közöttük, ábrázatban, 
vállbán ugyan meglehetős szélesek, de a’ hátuljok , ’s la-
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baik nincsenek egyarányuságban testek’ többi részeivel. 
Asszonyaik , kik többnyire szőkék és hosszúkás képüek—a’ 
szép nevezetre kevés számot tarthatnak, mert vagy igen 
soványak , vagy igen testesek, ’s még inkább el rűtitja őket 
Németországból hozott csúf öltözetjek, kivált a5 fejet bé- 
fedő állas főkötő, meliyből, csak elől a’ homlok felett áll 
ki egy kevés, kőczos rőt hajból állő üstök. Egyébiránt a’ 
német parasztokat egyíigyüségről épen nem lehet vádolni: 
mert ezek több helyt újságokat olvasnak, kávéházakba jár
nak , politizálnak, szóval sok olly dolgokat, fogásokat 
tudnak, mellyekkel a’ parasztok közönségesen keveset 
szoktak törődni.

Az oroszok , tótok együgyű földmivelők, a’ marhatat - 
tás, és a’ mezei gazdaság egyedüli foglalatosságok.

A’ görögök , czinczárok, örmények, ’sidók legkiseb
bet sem különböznek máshoni atyokíiaiktól, csak hogy 
itt a’ kereskedésnek tágasabb mezeje lévén, ők is jobban 
mozognak.

A’ római kaiholikusok, kik nagyobb részint magyarok 
németek, ráczok, tótok — egyházi tekintetben a’ kalocsai 
érsektől függnek, 's 78 jól dotált plébániát számlálnak 
Szerzetesek, u. m. Franciskanusok laknak Baján, Bácson. 
Capuczinusok Szabadkán.

Az újvidéki örmény kaiholikusok abban különböznek 
a’ többiektől, hogy isteni tiszteletjeket és igy a’ szent, 
misét is anyai nyelvükön tartják , melly itt egyébiránt nem 
örmény , hanem német. Ugyancsak Újvidéken bírnak a’ Sz. 
Antal reguláit követő örmény szerzetesek egy residentiát.

Az egyesült görög hitüek mind oroszok , ’s 3 papjok 
van t. i. Keresztáron, Kuczurán, Újvidéken. Fő pásztorjok 
a’ körösi püspök.

A’ nem egyesült görög h itüek , kik mind ráczok, gö
rögök, az újvidéki egyházi megyébe esnek ’s 42 parochiát, 
t kalugyer monostort számlálnak.

Az evang. lutheránusok többnyire németek, kevesebb 
tó tok , még kevesebb magyarok. 19 eklézsiájok a’ bánya
városi superintendentiához kapcsoltattak.
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Az evang. reformátusok3 11 eklézsiáiból 5 német,

u. m Szivacz, Cservenka, Yerbász, Sóve, Torzsa 5 a’ többi 
magyar, az Újvidéki német-magyar. — Fő papjok a’ Duna 
melléki superintendens.

Synagoga 21.

9. §. Szór g alo m. Mes ter ség. Gy ár ok.
Minő iparral folytassák a’ bácsiak, különösen á’ né

metek a’ mezei gazdaságot láttuk feljebb; azért itt csak 
a’ nyers termékek’ további kikészítéséről fogunk szólni.
— Közönséges vásznat nagyobb része a’ háznépeknek belső 
szükségre eleget készít, de kereskedésre csupán Szabadkán 
a’ rácz asszonyok szőnek, kik azt elég ügyesen is meg tudják 
festeni.— KotélverS sok és jó van Kulán, Cservenkán, 
Verbászon, ’s ezek portékáikra a’ Ferencz csatornáján járó 
hajósokban kész vevőkre találnak. Egynéhány posztós la
kik Újvidéken, Zomborban, Baján ; ezenfelyül pedig kü
lönbféle gyapjú szöveteket t. i. kötöket, szőnyegeket, láb- 
tekerőket (bocskorhoz) készítenek a’ rácz asszonyok, ’s 
ezeket vörös , zöld, fekete szinte meg festik. Selyem gom- 
bolitó ház 2 van, u. m. Újvidéken és Apatinban; az utol
só 12 kázányokkal ’s ugyan annyi fonó maschinákkal dol
gozik , és öszvesen 3o embert táplál. Bocskorosok nagy 
számmal vannak Baján, Szabadkán, Újvidéken; tímárok 
ugyancsak az utóbbi helyt. Szalm a kosarakat, kalapokat 
csinálnak az apatini gyermekek és öregek , ’s ugyan ezek 
vesszőből kasokat, kosarakat fonván, azokat más vidékekre 
is el hordják. Apatinban egy ügyes fa zekas  kapós kály
hákat csinál , de az agyagot Austriából hozatja. Az eper. 
bői több helyt erős kellemetes tudoviczdt (szeszes ita l), 
a’ Duna partiak pedig szilvából sok slivoviczát égetnek. 
Sert minden nagyobb városban főznek, de a’ kulai serház 
mindenek közt legnagyobb, ’s benne legjobb ser fözettetik.
— Tobdk fburnót) fabrika van Újvidéken. Szappant sokat 
csinálnak Szabadkán. Lisztet őrlő malmai az egész belső 
Bácskaságnak szárazok , az az lovaktól tartatnak mozgás
ban, de a’ Dunán és Tiszán mintegy 130 vizi malom forog. 
A’ Ferencz csatornája csak 1 malmot forgat.
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10. §. Ker eskedés .
Bács vármegyének az ötét körűi folyó Duna és Tisza 

vizei, ’s az ezeket öszvekötö Ferencz csatornája olly ked
vező fekvést adnak a’ kereskedésre, millyenel egy megye 
sem dicsekedhetik hazánkban ; ’s hozzá járulván eliez a’ 
földnek rendkívüli termékenysége, lakosok’ szorgalma : 
nem csuda hogy itt a’ kereskedés virágzó állapotra jutott. 
Legfontosabb kereskedése esik mindenek felett a’ gabona- 
val. Ugyanis viszen ki hajókon igen sok búzát, zabot, 
kölest, kevesebb kétszerest, árpát, kukuriczát Pestre, 
Komáromba , Győrbe , Mosonyba , Slavoniának felső részé
be Horváth országba, Fiúméba öszvesen közel 1 millióm 
posonyi mérőt. Fő gabona rakodó’s kereskedő helyei: Ba
j a , hol mostan is ugyan, de kivált a’ Ferencz csatorna’ 
létre hozása előtt, ’s a’ Franc/.ia háborúk alatt felette fon
tos kereskedést őzének az itt lakó számos gazdag gabona 
kereskedők ; továbbá Újvidék , Palánka ; a’ Ferencz csa
tornáján pedig különös jó rakodás esik : Kuldn , Verbdszon, 
S s. Tamáson , csekélyebb Kis Sztapdron , Szivaczon , 
Cservenkdn, legcsekélyebb: Zom borbun , Turján , Föld
váron. Viszen ki továbbá kendert — melly Apatini név alatt 
esmeretes, ’s melly legjobbnak tartatik hazánkban — Pestre, 
Bécsbe, Linczbe, a’ bánya városokba mintegy 20,000 
mázsányití dohányt Szegedi név alatt Pestre — 18,000 
mázsát 4 gyapjút ugyan oda és nyers bőröket; selymei 
Eszékre; bort Torontóiba; halat Pestre és Slavoniába.

Szarvasm arháját főképen Szabadkán, Baján, Magy. 
Kanisán, Zomborban ; lovát Szabadkán , sertéseit Baján 
az itteni hires vásárokban szokta eladni. Ellenben beho
zatala is nevezetes: igy hoz be mindennémii fa b rika tu -  
mokat , fényúzési , colonialis portékákat az Austriai 
német tartományokból, Pestről; bort Baranyából, ’s a’ 
szeremi hegyekről ’s ugyan innen slivoviczát is; gyü
mölcsöt szinte Baranyából és Szeremből; épületre való 
fenyő -szálakat, deszkákat, léczeket, karókat Á rva, 
Liptó vármegyékből, ’s illyenekkel a’ komáromiak ke
reskedvén leginkább, ugyan ők tartanak nagy lerakodó
helyet Baján; tű z i fá t  Baranyából, ’s Tolna vármegyének
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«így nevezett Sárköz vidékéről; h o rd ó h a t, dongákat Sze
remből, Baranyából; kész k o cs ik a t, la p á to k a t, v i l lá k a t , 
kerekeket ’s. a’, t. gyékényt Baranyából, »ót Erdélyből; 
é r d e k e t  a’ Bánátból "a aJ íelső vármegyékből, Ke'zművekre 
legnevezetesebb vásárok esnek: Baján, Újvidéken, Zom- 
borban , Szabadkán. Az újvidékiek pedig igen fontos trans
ito kereskedést folytatnak a’ török termesztményekkel t. i. 
pamuttal fgyapot) , nyersbőrökkel, serte'ssel, dohánnyal, 
gubaccsal ’s. a’, t.

Országútjait Bácsnak a’ kő hiánya miatt épen nem 
lehet dicsérni. —

P o s ta  á llá sa i' 1) Újvidéktől S zabadka  teáé 6 Ke'r 2 ; 
Verbász 1<; Kis Hegyes 1: Csantavér 1; Szabadka iy 22) 
T em esvár f e lé  Temerin 1; ó Becse 2.3) Szabadkától B a ja  
f e lé  Mélykút 2; Sz. Ivány 2; Baja 11/4 ; T em esvár f e lé  
Ludas 1; Török Kanisa 1 l/,i Z o/n bor f e lé  Bajinak 1 */a ; 
IVemes Mi 1 itics l 1/a , Zombor 1. 3} Zombortól B a ja  f e lé  
Gákova 1 ; Gara 1; Baja 1 ; B a ran yába  á l ta l  Bezdán 1; 
Herczcg SzőIIős iy a.

H a rm in cza d h iva ta l van: Újvidéken.

11. §. Oskolák.  N e v e l ő  I n t é z e t e k .
Ezen megyében a’ helységek nagyok lévén, a’ nép os

kolák is minden hitbelieknél jobb karban tartatnak mint 
más sok vármegyékben; sőt az ó hitüek falusi oskola mes
terek kiképzésére derék intézetet állítottak Zomborban, 
meily 1815-ben Sz. Endréről tétetett ide által. A’ katholi- 
kusok több helyt, bírnak ca p ita lis  oskolákat 2 — 3 tanítók
kal u. m. Baján, Szabadkán, Zomborban, Újvidéken ’s. a’, 
t. Gym nasium  6 , 6 deák oskolákkal 2 van, t. i. Baján 
és Szabadkán, az elsőben 1823-ben 384, a’ másodikban 
43!) ifjak tanúltak; ide járói még a’ bajai Sz. Ferencz 
szerzetesek’ sem inariurna , hol philosophia , és theologia 
taníttatik. Mind ezen kath. oskolák a’ győri oskolai fő 
igazgatási kerületbe esnek. Az ó hitüek Újvidéken bírnak 
egy jól el rendelt gymnasuimot; ’s a’ ’sidók is itt tartanak 
leg jobb nemzeti oskolát,
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12. §. Katonaság.
Ujonczokat az 52-ik számú most Ferencz fő herczeg 

nevét viselő magyar gyalog, és a’ volt Lichtenstein hg. 
huszár ezeredéhez állít. Lovasságból békesség idején egy * 
egész nehéz lovas ezeredet, az az 6 svadronyt ta r t , ’s a’ 
stab mindég Szabadkán szokott feküdni. Kaszárnyák van
nak : Szabadkán , Baján, Zomborban. Cs. k. katonai élés
ház : Baján.

13. §. K i r á l y i  H i v a t a l o k .
A’ feljebb említett posta tisztségeken kívül M am iin~ 

czadhivatal van Újvidéken , sóházak Újvidéken, Baján, 
és é Becsén. '

14. §. J obb ágy  t e l k ek .  Porták.
Egész jobbágy bir itten szántóföldekből 1-ső osztály

ban 32 , másodikban 36 , negyedikben 38 hóidat. Rétekből 
minden különbség nélkül ki ki 22 embervágót. Hlyen egész 
jobbágytelek szám láltatik: 6426.

Ezekből ki tetszik, hogy a’ bácskasági jobbágynak nem 
csak jó , de sok földje is van, mellyhez hozzá járulván még 
az eleven kereskedés, nem csuda hogy ezen vármegye tizet 
legtöbb adót, ’s hogy e’ számlál legtöbb portát. Ugyanis az 
1832 — 1836-iki országgyűlésen a’ megyére magára 290, 
Szabadka királyi városra 46, Zomborra 30, Újvidékre 22 
nádori porta rovatott.

15. §. N e m e s s é g .  Uradalmak.
1785-ben találtatott itt 3200 nemes személy. Uradalom 

van 12. Ezekből az ó becseit, vagy is a’ szabadalmas 
Tiszamelléki koronái kerületet 70,684 lakosokkal bírja a’ 
királyi korona; az apatin it, szdntovait. palánk ait , 
kulait 153,363 lak. bírja a’ kamara; a’ bajait 32, 836 lak. 
Grasalkovics herczeg; a’ f u t  akit 13,954 lak. özvegy gróf 
Brunszvik Józsefné született Majtényi asszonyság; a’ bácsi! 
a’ kalocsai érsek lo,282 lak.; a’ Lernerinit 7727 lak. a’ 
Szécsen grófi familia; a’ jankovdezit 6032 lak. báró Orczy
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fám .; a’ topolyait 5850 lak. özvegy Kray bárónő asszony
ság; a’ Stanicsicsit 4717 lak. a’ báró' Redi familia ; a’ k i
rályi városok’ határain lakik S3,975 lélek; a’ nemesek’ 
telkein 40,091. — A’ nevezetesebb birtokos nemes famíliák 
e’ kövctkezendök: Antunovics, Cseh, Csejtey, Császár, 
Groman, Guganovics, Horváth, Koronay, Kovács, Körös- 
ke'nyi, Kászonyi, Latinovics, Lenkovics, Márffy, Matya- 
sóvszky, Milaszin, Mészáros, Nagy, Németszeghy, Odry, 
Pilaszenovics, Polimberger, Pólyák, Pótskay, Rudics, 
Sándor, Siskovics, Szalay, Stratimirovics, Szucsics. Tom- 
csányi, Vermes, Vojnics, Zakó, Zlinszky.

16. §. Mag i s t ra tus .
1 fő , 2 al-ispán; 1 fő , 2 aljegyző; 1 fő, 2 al-ügyvéd ; 

1 fő , 4 al-adószedő ; 1 számvevő , 1 levéltárnok , 5 fő , 5 
at-szólgabiró; 10 eskiitt, 5 katonai, ’s ugyan annyi csend 
biztos; 1 főorvos, 1 földmérő, 5 seborvos.

Gyűléseit ta rtja : Zomborban.

17. §. P o l i t i k a i  f e l o s z t á s a .
Eloszlik 3 királyi városokra u. m. Szabadkára, Zom- 

borra, Újvidékre, és 5 fő bírói járásokra, mellyek ezek:
1) a' felső·, 2) alsó, 3) lözép  járások; 4) a’ te lecsla i, 
5) a’ tiszamelléhi.

S z a b a d  K i r á l y i  Vá r o so k .
Szabadka (Szent Maria, Maria Theresiopolis, Maria 

Theresienstadt, Szuboticza. Fekszik egy dombokkal vál
tozó térségen Szegedtől 4, Bajától 6, Pesttől 20 mértföldnyi 
távolságra. A’ város kiterjedése »agy, házai többnyire 
alacsonyok, földből verettek, ’s náddal vannak fedve; azon
ban láthatni köztök egynéhány téglából épültteket is. Ne
vezetesebb épuletjei: a’ kath. paroch. templom, inelly egé
szen a’ kalocsai Székes Egyház formájára van építve , csak 
hogy nagyobb mintában; a’ Franciskanusok szentegyháza 
és monostora; az ó hitüeknek szép tornyos templomjok; 
a’ synagóga, a’ város tanácsháza, a’ kath. gymnasium 6
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deák oskolával; a' katb. capitalis oskola,- az ispotály és 
árvákháza; a’ póstaház, egy nagy lovas kaszárnya, melly- 
ben egyezerednek stabja, ’s egySvadrony szokott tanyázni. 
Lakosainak, kik 31,414 római katb., 1251 nem egyesült 
óhitű, 19 evang., 16 ref., 284’sidóra az az öszvesen: 32,984 
lélekre mennek a/3 része rácz, 1/a része pedig magyar ke
vés némettel keverve. Nemes fámilia 200 számláltatik. — 
Határja a’ városnak roppant kiterjedésű; mert szélességben 
4 , hoszszában 5 mértföldre nytílik , ’s van rajta 3 faluu, m. 
Csantavér, Bajinak, Sándor, és 6 népes puszta ’s 159,010 
holdat, 752 Q  ölet tészen. Minémüségére nézve északra 
igen homokos , ’s csak legelőnek és szőllőnek (2827 hold) 
használtatik ; de az újabb időkben mintegy l50o holdnyi 
fiatal erdő is ültetett ra jta ; — délre a’ föld fekete homo
kos, ’s mindenfélét bőven meg terem. Nevezetesen tér* 
mesztetik itt: búza, rozs, árpa* zab, kukuricza, sok kö
les, szinte sok kender, len és dohány inelly Szegedi név aiatt 
megyen. Szarvas marha, juh, ló tenyésztése felette vi
rágzó, ’s az ezekkel való kereskedés fő élelmét teszi a’ la
kosoknak. Ugyancsak határjában vannak 4 a’ P a li esi és 
V^érti Tavak, valamint a’ Ludast mocsár is ,  melly bö* 
völködik csukával, pontyai, sügérrel ’s. a’, t. továbbá 
mindenféle vizimadarakkal (A’ hattyú itt szokta fiait ki 
költeni, ’s úgy viszi a’ Falicsi tó ra), ’s náddal. Ezen ta
vak körűi széksó szokott sepertettni.

A’ földmivelésen, baromtartáson kívül mesterségeket 
is folytatnak a’ szabadkaik, ’s különösen a’ számos vászon 
szövők és festők érdemlenek említést. — Négy országos 
vásárjaik híresek a’ szarvasmarhára, lóra, juhra nézve; 
ezen felyül nyers bőrökkel, gyapjúval, dohánnyal, gabo
nával, sertéssel, festett, vászonnal nevezetes kereskedés 
űzetik. Borok sok van, de gyenge, hanem gyümölcsök jó 
és elég. A’ portékákkal való kereskedés leginkább a’ gö
rögök kezében van. Egyéberánt találtatik i t t : 2 fűszerszá

·) A’ Városhoz tartozó Falukat é* Puiztákat ia ide számlálván , 
úgy az egész népesség: 45,557 az az: 43,231 katli. 1051 óhitű , 
19 evang., 26 ref. é* 327 '»illára rnégycn.
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mos , 2o posztó és egy velges , 2 galanterie kereskedő, 3 
vasáros, és l  könyv és művészeti bolt.

Szabadka a’ Zentai ütközet után sánczokkal meg erő- 
sittettvén, fő helyje lett a’ törökök ellen hdzatott fegyveres' 
határszélnek; későbben az az 1743-ban szabad kameralis, 
majd 1779-ben szabad királyi várossá té tetett, ’s 1791-ben 
törvényes be czikkelyeztetése meg is történt. — Magistra- 
tusa: 1 fő bíró, 1 polgármester, 1 kapitány, 10 senator, 
1 fő , 1 al-jegyző; 1 actuarius; 1 fő , 1 al-ügyvéd ; 1 szó- 
szólló, 1 számvevő, 1 adószedő, 1 kamarás, 1 árvak attya 
— 1 fő orvos , 1 sebész.

Portája: 46.
Újvidék (Neoplanta, Neusatz, Nowiwidik). Fekszik a’ 

Duna bal partján Szabadkától 12 , Zombortól 9, Pesttől 32 
inértföldnyi távolságra—Pétervárával általelienben egy eik 
térségen. A’ város rendetlenül vagyon ugyan építve, de 
azért szép házakat mutathat, kivált a’ Duna útsza jeles ;2 
emeletü épületekkel, ’s gazdag boltokkal dicsekedhetik. 
Piacza □  ’s elég .tágas, és kövezve van, szinte mint a’ 
főbb utszák — hanem azért meglehetős sárosak. A’ Péter- 
váradi várral való közösülést a’ Dunán fel állított hajóhíd 
tartja fent. Különös az, hogy Újvidéken minden magyar 
országi vallásbeli felekezetnek van tulajdon Imádság ház.*, 
’s papja. így van itten 4 nemegyesült hitü szentegyház 
egy kápolnával együtt; 1 kath. paroch. templom, 1 egye
sült görög hitü, 1 örmény, 1 evang. 1 reform, szentegyház, 
’s végre 1 synagoga. Továbbá találtatik i t t : minden fele
kezetűéi 1 trivialis oskola, 1 uemegyesült óhitű rácz gym
nasium, 1 ,kath. és 1 nem egyesült görög grammatikaira 
oskola; 1 Sz. Antal szerzetbéli örmény klastrom, Cs. k. 
só és harminczad hivatalok, 1 selyem fabrika, i portu
bák gyár. Végre itten lakik a’nem egyesült ó hitüeknek egy 
püspökjök consistoriumával együtt.— Népessége Újvidéknek 
17,332 lélek , u. m. 5724 római kath., 9675 nem egyesült 
ó hitü, 144 egyesült görög, 30 örmény kath·, 321 evang., 
711 reformatus, és 727 'sidó. Nyelvökre nézve nagyobb 
részént ráczok, számos németek, kevés magyarok, görö
gök, örmények, oláhok és ’sidók. Fő foglalatosságok a5
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kereskedés , melly a’ Török-országba menő, ’s onnan jövö 
portékákkal és termesztményekkel felette nagy fontosságú, 
*s mellyet a’ hajókázható Duna, ’§ legközelebb a’ gőzhajók 
is hatalmasan előmozdítanak. Határja a’ városnak mintegy
25,000 holdnyi, ’s igen termékeny lapály. Búzája sikeres, 
kukuriczája, dinnyéje zöldségesok; szénája felesleges, 2 
erdeje is van, melly nem nagy ugyan de szép. Szellőket 
a’Dunántúl, a’hires — szeretni hegyeken tartanak, melly he
gyekre a’ városból igen gyönyörű kilátás esik. Az itten 
termett borral, iirmössel , valamint a’ kedves izü, erős 
slavoniai slivoviczával eleven kereskedést tíznek a’ lakosok.

Újvidék ezelőtt luO esztendővel csak csekély mező vá- 
rosocska vala , hanem 1751-ben királyi várossá tétetvén 
4000-re menő népessége már 1805-ben 13,000-rehágott fel, ’s 
jelenleg 2-ik osztályú városaink közétartozik. — Magistra- 
tusa: 1 fő biró, 1 polgármester, 1 kapitány, 9 senator, 
1 fő, 1 al-jegyző, 1 fő, 5 al-iigyvéd, 1 szószóiló, 1 adó
szedő, 1 kamarás, ’s a’ t. — Portája: 22,

Z o m b o r , (Zomborinum). Fekszik egy kies termékeny 
rónaságon Bajához 9 , Szabadkához 8 , a’ Dunához 2 mért- 
földnyi, ’s a’ Ferencz csatornájától 1 fertálynyi távolságra. 
Hajdani állapotjárói keveset lehet tudni. ’Sigmond király 
a la tt azonban már serviai ráczok laktak i t t ,  a’ törökök bir
toka idejében kerített hely vala, ’s őrizet volt benne. 1733- 
ban még csak csekély falucska volt, későbben kamarai mező 
városnak, 1751-ben pedig szabad királyi várossá tétetett. A’ 
város maga nagy helyen fekszik, minthogy a’ házakhoz 
többnyire nagy udvarok és kertek tartoznak. Útczái tága
sok és rendesek, de kővel nincsenek kirakva. A’ házak ál
talánosan inkább paraszt rácz kunyhókhoz hasonlók, mellyek 
sövényből készültek, ’s náddal fedettek; azonban a’piaezon, 
és a’ főbb útszákon elszórva szép épületeket is láthatni, a’ 
minthogy egy idő óita Zombor nagyon kezd szépülni, Ne
vezetesebb épületjei: a’ kath. paroch. templom, melly haj
dan mecset v á lt; az óliitü ráczok, ’s ismét az óhitű görö
gök díszes templomai; a’ 2 emeleté vármegyeháza mellynéi 
szebb nem igen vagyon az országban; a’ piaczon lévő szinte 
szép városháza; a’ bácsi kameralis jószágok igazgatósága-

48
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nak épületei, mellyck 4 szegeletet formálnak; a’ generalis 
lakása, e's a’ lovas kaszárnya. Számos vende'gfogadói kő* 
zül az Elefánt czimü leginkább dicsértetik. Van itt továbbá 
nz óhitű ráczok számára egy oskola mestereket nevelő in
tézet; egy kath., és 1 óhitű capitalis oskola.

Iíatárja Zombornak egészen róna, ’s 50,000 holdra 
terjed. Földje fekete, lapos, néhol dombos és oily jó mi- 
némüsegű, hogy trágyázásra kevés szükség van. Innen ga
bonája bőven terem , szénája szükségen felyűl, de legelője 
a’ marhák szántára szűk, valamint 2 darab erdeje is nem 
elégséges. Bora sok van de nemigen jó ; a’ város köröl 
pedig szép veteményes és gyümölcsös kertek szemlélhetők· 
Az egész határ , mellyet egy mocsáros vizér, és a’ Ferencz 
csatornája nedvesít — szálásokra van felosztva, a’ honnan 
mindenfelé csinos majorok tűnnek szembe.

Zombornak 21,086 lakosai közt vannak: 9082 rom. 
katholikusok, 11.897 óhitíiek, 22 evang., 29 ref., és 56 
'sidók. Nyelvükre nézve nagyobb részint ráczok, keve
sebben németek , legkevesebben magyarok. Fő foglalatos
ságok : a’ mezei gazdálkodás, a’ gabonával, marhával való 
kereskedés; és mindennémű kézi mesterségek űzése. A’ 
gabona kereskedést nagyon előmozdítja a’ Ferencz csator
nája^ ’s még inkább előmozdítaná , ha ez az egy fertály- 
nyira eső várossal valami mellékes csatorna által öszveköt- 
tettne , a’ minthogy ez valóban czélba is vétetett.

Magistratusa : 1 fő bíró, 1 polgármester, 1 kapitány, 
9 senator, 1 fő, 1 al-jegyző , 1 fő , 1 al-ügy véd, 1 adó
szedő, 1 kamarás, 1 levéltárnok, 1 számvevő, 1 szószólló, 
és 84 választott polgár. — Portája: 30.

Mező Vá r os ok .
Almás , népes m. v. Baja és Szabadka közt az elsőtől 

4, a’ másodiktól 3 mfd. távolságra: 7694 r. kath., 4 egye
sült óhitű, 21 nemegyesűlt óhitii, C evang., 14 ref., 15 
’sidó lak., kik nyelvökre nézve jobbára ráczok, azután né
metek és magyarok. Diszesitik a’ várost a’ kath. paroch* 
templom, és a’ földes uraságoknak jeles lakházai, mellyek 
közül különösen a’ Koronay uraság rézzel fedett kastélyja, 

JL K  Μ. O. Földi. 4
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említésre méltó. Dombos határja nagy kiterjedésű, ’s ám
bár homokos, de még is vannak jó gabona termő földjei. 
Legelője tágas; a’ marha, kivált a’ juhtartás virágzó 
állapotban van. Szőlló skerfje’s bora sok , de csekély. Fá
ban szükséget szenved: azonban az uraságok kezdik már 
a’ haszonvehetetlen bontok téreket fával beültettetni. Γ. U. 
Antunovics, Koronay , Kovács, Németszeghy , lludics , 
Siskovics 's a’ t,

jipa th in , munkás és szép német m. v. a’ Duna bal part
ján , Zoiubortól délnyugotra 2 mfd. egy lapályos, a’ Duna 
árjainak nagyon kitétetett rónaságon : 6350 kalh., 22 nem· 
egyesült óhitű, 16 evang., 8 ref., 43 ’sidó lak. Utczáí 
szélesek, ’s nagy árnyékos eperfákkal vannak beültetve. 
Házai nem csak csinosak , de szépek i s , egy szóval min
denfelé rendet , vagyonosságot láthatni. Van itt egy kath. 
paroch. templom, egy emeletes plébániával; egy jól elren
delt nemzeti oskola 7o<) — 800 oskolás gyermekekkel; egy 
selyem gombolitó ház 12 üsttel, ’s ugyanannyi fonó maschi- 
nával; több jeles urasági épületek, számos fűszeres, vás
áros, portékás boltok, 20 száraz és 6 Duna malom. La
kosai földjeiket nagy iparral mivelik, ’s a’ gabona és kevés 
bor termesztésen kívül a’ szorgalomnak sok féle nemeit 
űzik. így esztendőnként 5000 mázsa kendert termesztenek, 
melly hoszúsága, tejérsége miatt az egész országban legne
vezetesebb, ’s vele Pestre hol mint különös czikkelyjön 
elő — Linczbe, Bécsbe , a’ Bánya városokra eleven keres
kedés folytattatik. Selyembogarat tenyésztenek ; úgy hogy 
1822-ben innen és a’ környékről 150 mázsát váltott be a’ 
selyem gombolitó-ház; az eperből pedig pálinka főzetik. 
Bepczét termesztvén, ennek magvából 4 malomban olajat 
sajtóinak. A’ gyermekek szalma kalapokat, — az öregek 
korcz vesszőből kosarakat csinálnak. Épületre való és tűzi 
fával, borral, kenderrel, ’s más nyers teimesztményskkel 
kereskednek. Végre nem csak közönséges, hanem ritkább 
mesterségeket is folytatnak. — A’ Duna árjai ellen 3 költ
séges töltésekkel őrzi magát a’ város. Földes Ura a’ ka
mara , ’s feje egyik nagy uradalmának, ’s mind a’ 4 bácsi 
kameralis uradalomból itt őriztetnek, és itt itéltettnek cl 
a’ rabok,
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Bdcs, rác* m. v. egy igen kies termékeny rónaságon j 

2703 kath.j 24 óhitű, 40 ’sidó lak. Van itten egy kath. 
paroch. templom , 1 Franciskanus szentegyház es monostor, 
inelly hajdan n’ Témplariusoké vált, több uradalmi épüle
tek. Ilatárja kövér lapály, ’s bövölködik búzával, széná
val , legelővel, vörös borral, gyümölcsei. Erdeje igen 
szép; marha tartása virágzó. Halat nagy mennyiségben fog 
a’ Dunában.

Bács hajdan nevezetesebb város volt mint jelenleg, sőt 
már Sz. István király alatt derék hely lehetett, minthogy 
a’ vármegye is innen vette nevét. 1093-ban Sz. László ér
sekséget fundált i t t ,  gazdag káptalannal együtt; de csak 3 
érseket számlálhatott , mert II. Béla 1135-ben a’ kalocsai 
püspökséggel egyesítvén -— azolta erre szállott az érseki 
czim.— 1494-ben Ulászló Civitas-nak nevezi, ’s polgárjait 
a’ fő és al-ispányok törvényhatósága , valamint a’ vám alól 
is felmenti. 1518 és 1510-ben. ország gyűlések tartattak itt. 
— Bégi vára a’ városon kívül feküdt a’ Mosztonga mocsárja 
mellett, ’s hajdan lakhelyül szolgált a’ kalocsai érsekeknek. 
1526 után a’ törökök elfoglalván — építtettek rajta. 1697-ben 
ezektől visszavételeit, nielly alkalommal igen véres vere
kedés történt itt. — 1703-ban a’ Rákóczi népei megvévén 
felgyújtották; későbben pedig a’ császáriaktól egészen szél
jel hányattatott; ’s mind ez ideig omladékokban hever. F. 
U. a’ kalocsai érsek.

B aja , privilegiált rácz-magyar.német m. v. egy magas 
homokos térségen, Pestéi 15 inértföldnyi, az öreg Dunától 
1 fertályni távolságra — ennek egy hajók ázható ága mellett, 
melly Sokoviczának neveztetik. Utczái szélesek, egyene
sek de kövei nincsenek kirakva. A.’ Sokovicza partján 
fekvő Q  piacza tágas; házai földszintiek, ’s köztök sok 
szépeket láthatni. Nevezetesebb épületjei: 1) a’ magas
tornyú kath. paroch. templom, 2) a’ Frnnciskanusok1 nagy 
monostora és temploma, 3) 4) az óhitű ráczok és görögök 
szentegyházai, 5) a’ ref. parochia, 6) a’ synagoga, 7) a ’ 
kath. gymnasium épületje, 8) az uraság emeletes ’s helyesen 
épült kastélya a’ piaczon , 9) a’ városháza , 10} a ’ lovas 
kaszárnya, 11) a’ cs. k. soház; végre a’ Latinovics, Voj.

4 *
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nies, Kovács urak’ házai ’s a’ t. Hét nagyobb kisebb, 
vendégfogadói közül a’ Bárány, Oroszlán, Fehér Hajó 
legnevezetesebbek. Van itt továbbá egy kalb, gymnasium 
a’ Franciskanusok alatt; ’s egy seminarium a’ most emlitelt 
szerzet clericusai számára.— A’ várost nagy részt szöllős és 
gyümölcsös kertek veszik körül; csupán az ágy nevezett 
homok felöl látszanak holmi sivatag homokos buezkák. A’ 
Sokovicza partjáról való kilátás — az erdőkkel prémzelt 
Dunára, ’s a’ báttai hegysorokra igen szép; ’s a’ kis Su- 
jnárnak nevezett múlató erdöcske gyönyörű. —Lakosai, kik 
13,834 lélekre; az az: 11,136 kath., I960 óhitű, 92 evang., 
190 ref., és 516 ’sidókra mennek többnyire földmivelők , 
mesteremberek, kereskedők, és napszámosak. Legtöbben 
vannak czizmadiák , szűcsök, bocskorosok, szűrszabók; ’s 
ezek Sóit és Bodrog vármegyének nagy részét tartják por
tékáikkal. Nevezetes vásárjait, mellyek: 24. apr., 22 juli, 
21. sept. és 6. dec. tartatnak, még a’ pesti és bécsi kalmá
rok is megkeresik; ’s ezek szarvasmarhára , különösen 
pedig a’ sertésre nézve felette nagy fontosságúak. Kgyébe- 
ránt a’ bajaiak még is legfontosabb kereskedést űznek bú
zával, zabbal, és kuknriczával. Minden esztendőben száz
nál több hajó rakodik itt meg gabonával, ’s innen Győrbe, 
Mosonyba vitetik. Egy hajó 3000 — 8000 pozsonyi mérőt 
is felrak. Ezen kereskedés még jobban virágzott a’ fran- 
czia háború alkalmával, és a’ Ferencz csatorna elkészítése 
elő tt; mert ekkor mind azon hajók, mellyek most a’ Fe
rencz csatornájában, ’s Török Becsénél rakodnak meg —· 
nagyobb részt itt állapodtak meg. Sokat tesz a’ gabona 
kereskedés megcsökkenésére az is: hogy száraz esztendők
ben a’ Sokovicza kicsiny lévén — az életet a’ nagy Dunán 
megállapodó hajókra — feles költséggel kell kihordatni; 
továbbá hogy a’ gabona közt lévő sok szemét, ’s a’ rósz 
mérés is számos kereskedőket elidegenít az itteni vásárlás
tól. Kereskedik még Baja: baranyai borokkal, sárközi 
tűzi fával, gyapjúval, bőrökkel ’s a’ t.; a’ komáromiaknak 
pedig szélesen elterjedt fa-lerakóhelyek von itt: deszkák
ból, léczekböl, karókból, fenyőszálakból, ’s a’ t.

A’ várost a’ régibb időkben a’ Marőthy — e’ Mátyás 
alatt kihalván — a’ Czobor nemzetség hirte. A’ törökök
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kiüzettetése után a’ kamara foglalta e l ; majd G. Grasai- 
kovics Antal cseréié el a’ kulai uradalmával, ’s mostan 
is ennek örököse H. Grasalkovics bírja. Ezen uradalom
hoz a’ következendő helységek tartoznak, u. in: Baja, 
Báth Monostor, Bikity, Garn, Mélykút, Felső Sz. Iván, 
Tataháza, Vaskút helységek; és: Mátéháza, Borota, 
Zside, Bém puszták,

O B ecse , vegyes magyar rácz m. v. a’ Tisza jobb 
partján, Szabadkától délkeletre 8 inértföldnyire. Számlál: 
8672 lakost, u. m. 4736 magyar katholikust, 3823 nem 
egyesült ó hitiit, 5 evang., 9 re f., .és 99 'sidót. Kath. és 
ó hitű anya templomok. Synagóga. Posta-hivatal. Határja 
nagy kiterjedésű; nyúgotra dombos, a’ Tiszához közel la- 
pályos, egyéberánt termékeny ’s búzát, árpát, zabot, ku
li úri ez át , dohányt bőven terem, Tágas legelőjén sok szar
vasmarhát, juhot és sertést ta r t ,  kevesebb lovat. Hala bő
séggel van a’ Tiszában. Fában , gyümölcsben szükséget 
érez, F, U. a’ királyi korona.

B ezdán , magyar in. v. a’ Dunához 1, Bajához pedig 
délre 5 mértföldnyire: 6150 katli., 6 ó hifii, I 96 ’sidő lak. 
Kath.paroch. templom. Synagóga. Posta-hivatal, Hév a’Du
nán mellyen Baranyába járnak által. Határja nagyon la- 
pályos ’s a’ Dunától sokat szenved. Legelője elég. Szénája 
sok de nem igen jó. Erdeje derék. Hala bőven. F. U. a’ 
kamara.

O F útak , német m. v. a’ Duna bal partján, Újvidék
hez iy 2 órányira: 2555 kath., 16 ó liitii, 2 ’sido lak. Lít- 
czái rendesek, házai csinosok, ’s vagyonosságra mutatnak. 
Van itt egy kath. paroch. templom, egy szép urasági kas
té ly , vendégfogadó, több Duua-malmok, serház ’s a’ t. 
Földje fekete, ’s kövér. Búzája, szénája, nádja, marhája 
sok. Tölgyes erdeje igen szép. F. U. G. Brunszwik Jó- 
sefné, ’s feje egy uradalomnak.

H odsái, német in. v. Zomborhoz délre 4 mértföfdnyi- 
r e : 2790 r, kath., 12 ó hitű, 12 evang,, 5 ’sidő vagyonos 
lakosokkal. Díszére szolgál az új igen gyönyörű kath. pa
roch. templom, ’s plébánia. A’ helység mellett folyik le 
a ’ Mosztonga mocsár, ’s ugyan itt láthatni holmi régi sán-
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czokat, inellyeket közönségesen római sánczoknak nevez
nek , de helytelenül. Hatói ja róna és gazdag termékeny- 
ségű. Kendert szinte olly jó t, és annyit termeszt mint Apa- 
tin. Búzája, kukuriczája, kolompérja igen sok. Selyem 
bogarat is tenyészt. F. U. a’ kamara.

Jan íovdcz, magyar ni. v, Pest vármegye’ szélén, 
5712 r. kath., 4 egyesült ó hitű, 3 nem egyesült ó hitű: 
4 evang., 5 ref. , 255 ’sidó lak. Kath. jiarocli. templom. 
Vendégfogadó. Synagóga. Halárja igen nagy, de jobbára 
homokos. Gulyát, ménest, és sok juhot tart. Szóllöskert- 
jei csekély borral fizetnek. Fában szükséget érez. Széksót 
gyűjt. F. U· a’ báró Orczy familia.

0  vagy magyar K anisa , jól épült vegyes magyar 
ráca ni. V. a’ Tisza jobb partján , Szegedtől délre 3yainért- 
földnyire. Számlál: 9137, u. 111. 7724 magyar kath., 1297 
ó hitü , 4 evang., 112 ’sidó iák. Kalh. paroch. templom. 
Synagóga. Városháza. A’ helységtől ye órányira van a’ Ti
sza révje, mellyen Torontóiba járnak át. Ilatárja, mel- 
lyet a’ televskai dombok hasitnak keresztül — szólásokra 
van felosztva. Földje fekete, ’s szép búzát, kukuriczát, sok 
kölest és dohányt terem. Marhatartása virágzó. A’ Tisza 
mentében, és a’ Körös-ér körül sok posványái vannak. F. 
U· a1 korona.

K u la , vegyes német.rácz-inagfyar m. v. a’ Ferencz csa
tornája mellett , annak csak nem közepe táján : 7353, u. 
in. 4524 r. kath.', 2813 nemegyesült ó hitü , 10 ’sidó lak. 
Van itt egy nagy kath. és egy ó hitü templom; egy roppant 
serház, inellyben hires sert főznek ; egy derék vendégfoga
d ó , kávéházzal, és táncztereinmel ; több jeles uradalmi 
épületek, 2 magas hid a’ csatornán , !s a’ két hid közt való 
töltésen jegenye fa alléé. A’ helység felett északra a’ telecs- 
kai dombok nyúlnak e l , mellyek lehetős bort termő szőlők
kel kevélykednek; a’ többi határ pedig kövér búzatermő fe
kete szántóföldekből, ’s zsíros rétekből áll. — A’ ráczok 
és magyarok többnyire vagyonos földmi velők, gulyát, 
ménest, ’s számos juh nyájakat tarlanak, gabonájokat pe
dig az itten gyakran meg állapodó hajókra adják el. A’ né
metek ellenben mind mesteremberek, ’s köztük igen ügyes
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kütéljártók, és kalaposok találtatnak. F. ÍJ. a’ kamara, ’s 
teje egy uradalomnak.

Ssenía vagy Z en ta , magyar-rác/, m. v. a’ Tisza jobb 
partján, Szegedtől délre 7l/,2 mértföldnyire: 13,653, u. m: 
11,110 magyar ka th ., 2380 0 hitű, 6 evang., 7 ref., 140 
sidó lak. Katii, és ó hitű paroch. templomok. Synagoga. 

Nagy kiderjedésü határja , melly szálásokra osztatik , min
den gabona nemet bőven meg terein. Dohánya, kölese külö
nösen sok van. Szarvasmarha, juh tenyésztése jó karban 
áll. Halat a’ Tiszában bőséggel fog, de fában szükséget 
érez. F. U. a1 k. korona. Nevezetessé teszi ezen helyet az 
1697-iki sept. 11-én vett győzedelem a’ törökökön. Ugyanis 
a’ 100,000 felyűl haladó, ŝ maga II. Mustapha Sultán ve
zérlése alatt lévő török tábor Temesvárnak igyekezvén, 
a’ mondott napon által akart költözni a’ túlsó partra, ’s 
már a’ lovasság és a’ cs. testörző sereg által is ment; a’ 
midőn Eugenius fő hcrczeg véletlenül itt teremvén , az in
nenső parton eánczekba zárkozott, ’s itt maradt török gya
logságot, 2000 lovassal egyetemben — alig 50,()00-re menő 
ármádiájával megtámadta, ’s azt egészen semmivé tette. 
Nevezetesen: csak a’ csata-piaczon 20,000 török maradt hal
va ; 10,000 a’ Tiszába veszett; a’ NagyV ezér, a’ Jancsár 
Aga, ’s 17 basák elestek; 5 — 6000 elfogattatott; ezen
kívül az egész ellenséges tábori butyor, a’ tábori pénztár 
3 millió piaszterrel együtt, 100 ágyú, 86 nagyobb, ’s 500 
kisebb zászló; 8 lófark, 6 — 8000 tábori szekér munitió- 
v a l, ’s eleséggel együtt; 5000 ló, 6000 teve, 12 — 15,000 
ökör és bivaly ’s a’ t. a’ győzedelmesek prédájává lett. Ezen 
gyözedelemnél az egész török háborúban — fontosabb ’s tö
kéletesebb egy sem volt 5 — a’ honnan ennek emlékezetét 
a’ Zentaiak minden esztendőben innepi szertartással szokták 
megölni. >

Szlanicsi'cs , magvar-rácz-népiét, m. v. Zombortól észak
ra 3 órányira: 4500, u. ni: 3360 r. kath., 1070 ó hitü, 6 
evang., 64 ’sidó lak. Katii, paroch. templom. iSynagóga. 
Határja igen termékeny és gazdag. Bora gyenge. Marha, 
juh tartása nevezetes. F. U. a’ b. Uedl familia, ’s feje egy 
uradalomnak, mellybez még Liasztina szép puszta tartozik-
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T em erin , magyar m. v. Újvidéktől északra 3 mért- 
földnyire: 6320 r. kath., 6 ó hitű, 9 evang,, 57 ’sidó lak, 
kik Pest vármegyéből és a’ Jászságból szálittattak ide. Ne
vezetesebb épülefek itten: a’ nagy kath. par. templom és 
plébánia, az uraság’ csinos emeletes kastélyja, mellyhezegy 
kert is tartozik: a’ városháza, az uraság gabona-tárháza, 
’s más tiszti épiiletjei; egy derék vendégfogadó. A’ postát 
maga a’ földes uraság bírja. Egyéberánt itten a’ paraszt 
házak is csinosok, az útczák egyenesek, szélesek, ’s kár 
hogy a’ helységet az Almási mocsár kettészakítja. —· Da
tálja három nyomásbéli és nagy, mindenféle gabonát jót e's 
sokat terem , kivált szép kölest. Lakosai sok marhát és ju 
hot nevelnek, fuvaroznak, átaljában tehetős, sőt pénzes 
gazdák vannak köztök. — F. U. a’ Szécsen grófi. familia, 
’s feje egy uradalomnak.

Topolya, magyar in. v. Szabadkától, délre 4% mért- 
földnyire: 53S8 r. kath., 7 ó hitű, 2 evang., 9 ref. . 199 
’sidó Jak. Díszére szolgál a ’ kath. paroch. templom, az ura
ság kastélyja, kertje, ’s más épületei. Van itt továbbá: 
posta hivatal, synagóga, vendégfogadó. Határja gazdag 
termékenységü; mind juh, mind marha tartása virágzó. 
Bora meglehetős. F. U. B. Kray,

0 és ttj P a lánka , 2 faluból öszveolvadt m. v. a’Duna 
bal partján, Újvidéktől nyugotra 5 mértföldnyire, Blokkal 
(Újlak) ’s ennek hegyen fekvő, gyönyörű tekintetű régi 
várával általellenben. Ezen városnak — a’ kath. ó hitű , 
evang. anya templomok, az uradalomnak szép épületjei, ’s 
átaljában a’ csinos privát házak igen díszes tekintetet 
adnak. Lakosai, kik 6l()7 , u. m. 3490 r. kath,, 2l)G3 ó 
h itű , 366 evang., és 188 ’sidókra mennek — nyelvökre 
németek és ráczok; közönségesen tehetős , pénzes gazdák. 
Ugyanis mindenféle mesterségeken kiviil, gabonával nagy 
kereskedést folytatnak; selyem bogarakat tenyésztenek, ’s 
aT vármegyének itt van egyik selyem gombolitó háza; gaz
dag fekete földjeikben sok és jó búzát, árpát, zabot, ku- 
kuriczát, kolompárt, repczét termesztenek. A’ ló, marha, 
juh tenyésztés virágzó. Erdejek felette szép. Halászatjok 
jövedelmes a’ Dunában, F. U. a’ kamara , ’s fejé egy ura
dalomnak.
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Ada *), magyar-rácz f. a’ Tisza jobb partján, Szentá- 
tól délre 3 órányira: 7o24, u. m. 5089 magyar kath., 1783 
óhitű, 2 evang., 150 ’sidó lak. Kath. és óhitű anya templo
mok. Synagóga. Határja nyűgotról dombos , de termékeny, 
a’ Tisza mentében lapályos. Sok marhát és juhot tart. F· 
U. a' korona.

B ajm ak, rácz magyar f. Szabadkától dél nyúgotra 3 
órányira: 4395 r. kath ., 2 óhitű, 10 ref., 20 ’sidó lak. 
Kath. paroch. templom. Postahivatal. Határja róna , ’s sok 
helyt homokos. Legelője sok. F. U. Szabadka városa.

B ajsa , m agyar-tót-rácz f. Topolyához 1 mid. 3309, 
u. m. 960 r. kath., 1602 evang,, 695 óhitű, 19 ref., 33 "sidó 
lak. Kath. óhitű, evang. templomok. Számos szép urasági 
lakházak. P'öldje inkább rozsot terem, llétjei szárazok. 
Juhtenyészte'se nevezetes. Fában szükséget érez. F. U* 
többen,

Baracska, csinos magyar f, a1 Dunának egy ága mel
le tt, mellyen csak nagy viz idejében lehet hajókázni — 
Bajától délre 2 órányira. Számlál 2423 r. kath , 32 ’sidó 
vagyonos lakosokat. Van egy derék kath. paroch. temploma, 
roppant uradalmi magháza, vendégfogadója. Határja nagyon 
homokos, ’s rajta egy kis fiatal cserjést is láthatni. Mar
hatartása a’ helységhez tartozó 3 Duna szigetekben igen jó. 
A’ Gyurity pusztát a’ baracskaiak mivelik. F. U. a’ kamara-

Begecs, rácz f. a’ Dunához közel, Futaktól 5 fertály- 
nyira: 15 r. kath., 911 óhitű lak. Óhitű anya templom. Földje 
fekete, "s gazdag termékenységi!. Erdeje derék. Fája, hala 
bőven. Méhtenyésztés. F. U. G. Brunszvik Jósefné,

B éregh , rácz f. a’ Dunának egy ága inellett, Bezdán- 
tól északra 1 mfd. 2331 kath., 39 óhitű, 30 evang., 35 ’sidó 
lak. Kath. paroch. templom. Határja részint mocsáros, 
részint termékeny. Lakosai kevés bort. termesztenek , sok 
apró de tüzes lovakat, juhokat nevelnek. Halban, fában 
bőségek van. F. U. a’ kamara.
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B ik ity , rácz-magyar-német f. Hajától keletre 2 mfd. 
3126 kath., 19 ’sidó lak. Kath, paroch. templom. Küldje 
homokos. Bort termeszt. Juhot , marhát. tenyészt. Erdeje 
nincs. F. U. H. Grassalkovics.

B o g o j e v a magyar f. a’ Dunához 1 fertálynyi , Ilod- 
sákhoz 1 órai távolságra: 1554 kath., 50 ’sidó lak. Kath. 
paroch. templom. Synagóga. Földje gazdag termékenységű 4 
marhája, hala, fá ja , búzája bőse'ggel. F. U. a’ kamara.

Bogy an , rácz f. a’ Duna mocsárjai m ellett, Bácshoz 
1 órányira: 356 kath., 172 óhitű, 6 ’sidó lak. Óhitű tem
plom. Szántóföldje kevés, de fája, hala, sertése bőséggel. 
Kalugyer monostor. F. U. többen.

B orsód , rácz-magyar f. Bajához keletre 2 mfd. 628 
kath., 4 óhitű, 2o ref. lak. Kath. paroch. templom. Földje 
homokos és középszerű. Jegelője elég. Juhtenyésztése jó 
karban áll. F. U. a’ Latinovics nemzetség.

Breszlovdcz , német-rácz f. Zombortól délre 3 órá
nyira: 1741 kath., 1378 óhitű, 1 evang., 18 ’sidó lak. A’ 
katholikusok mind németek. Kath., óhitű anya templomok. 
Legelője, fája kevés, de földje termékeny. F. U. a’kamara.

B u k in , német f. a’ Duna bal partján, Palánkéhoz 
nyugotra 1 */a órányira: 2065 kath., 9 óhitű , 4 evang., ‘21 
’sidó lak. Házai csinosak, rendesek. Kath. paroch. tem
ploma derék. Határja igen áldott ’s mindennel bővölködik 
Erdeje szép, Selyem bogár tenyésztése nem megvetendő' 
F, ü . a’ kamara.

B ulkesz , német f. Újvidéktől északnyugotra 3 mfd. 
42 kath·, 1182 evang , 5I ref., 7 ’sidó vagyonos lakosokkal 
Evang. anya templom. Fekete róna mezeje gazdag termő- 
kenységű. Búzája különösen hires. F. LT. a’ kamara.

JJsantavér, magyar-rácz f. Szabadkához délkeletre 3 
órányira: 3314 kath,, 2 3 ’sidó lak. Kath. paroch, templom. 
Határa dombos, ’s közép termékenyse'gű. Marhája sok. 
Fában szükséget érez. F. U. Szabadka városa.

Csalaha, német f. Baracskához 1 fertálynyira: 1325 
kath., í  ref., 33 ’sidó lak. Katii, paroch. templom. ííalárja



homokos, de jól miveit. Bort is termeszt, melly gyenge. 
F. U. a1 kamara.

Cacivoly, rócz-némot f. Bajától keletre 2 mfd. 2145 
k a th , 11 ’sidó lak. Kath. anya szentegyház. Földje nehéz 
mivelésü, ’s nem igen termékeny. Szőllőskertjei gyenge 
borral fizetnek. F. U. a’ kalocsai érsek.

Cséb, német f. Újvidéktől keletre 3 órányira: 1384 
kath,, 169 óhitű. 309 evang., 31 ’sidó lak, Kath. paroch. 
templom. Lapályos fekete földjei gazdagon fizetnek. Erdeje, 
és kövér rétjei vannak. F. U. Polimberger familia.

Cservenkh, német f. a1 Ferencz csatornája mellett, 
Zomborhoz keletre 4 mfd. 80 kath., 17 óhitű, 1321 evang., 
909 ref., 13 ’sidó lak. A’ helység rendesen épült, egyenes, 
széles útszái, és helyes házai vágynak, mellyek közt va
lóban szépeket is láthatni. Az evang. és ref. tornyos tem
plomok derék uj épületek. A’ lakosok tehetős gazdák, sőt 
egynéhányat! gazdagok, ’s gabonával fontos kereskedést 
űznek. Három nyomásbéli határja jó ,  és mindenféle gabo
nája szép , ’s bőven terem. A’ helység felett emelkedő hal
mukon pedig sok és meglehetős bort termesztenek. F. U· 
a’ kamara.

Csonoplya, rácz-német-magyar f. Zomborhoz keletre 
I 1/» óra: 4200 kath., 9 óhitű, 90 ’sidó lak. Kath. paroch. 
templom. Synagóga. Bortermesztés. Nagy marhatartás, F. 
U. a. kamara.

D autova , magyar f. a’ Dunának egy ága mellett, Ba
jától délre 2 l/4 mfd. 2342 kath., 11 ’sidó lak. Földjei ho
mokosak. Legelője sok. Erdeje a’ Duna mentében bősé
ges. Szőllőskertek. F. u. a’ kamara.

D érony , rácz-német f. a’ Mosztonga mocsárja mellett, 
Bácshoz */2 mfd. 533 német kath., 1279 óhitű lak. Kath. és 
óhitű anya templomok. Földje lapályos és salétromos. Er- 
deje gyönyörű és sok. Legelője bőséges. Marhája, ser
tése, nádja szinte bőven, F. U. a’ kalocsai érsek.

Doroszló, magyar f. a’ Mosztonga mocsárja mellett, 
Zomborhoz délre 3 órányira: 2315 kath., 3 ó h itű , 1 ref. 
17 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Gazdag határ. Nagy 
marha tenyésztés. Szőllős kertek. F, U. a’ kamara-
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Feketehegy, magyar f. Rutához északra 2 órányira: 
35 kath., 6 ó hitű , 1625 ref., 8 ’sidó. lak. lief, anya tem
plom. Határja dombos, de azért termékeny, llétjei szára, 
zob. Marhatenyésztése nem megvetendő. F. U. a’ kamara.

Földvár (Tisza), rácz-inagyar f. a’ Ferencz csatorná
ja m ellett, hol t. i. ez a’ Tiszába szakad: 4444 , u. sík 
1712 magyar kath., 2632 óhitű, 5 evang., 95 ’sidó lak. Kath. 
es óhitű anya templomok. Vendégfogadó a’ becsei országúi
ban. Ilatárja csak közép termékenységü, de azért lakosai 
tehetősek. Marhát nevelnek, és sok dohányt termesztenek. 
F. U. a’ korona.

Fútak ú j , lásd ó Futak mező-városát.
Gajdokra , német f. Palánkéhoz északra í l/„ óra: 2o60 

kath., 12 ó hitű, 1 evang. lak. Katii, paroch. templom. 
Határja róna, fekete 's igen termékeny. Jtt volt hajdan a’ 
Praenionstratensiseknek egy prépostságok illy czini alatt: 
Praepositura de G aidel, seu G aidobra; — vagy de 
Magodlin seu Mariae Magdalenae. Ezt a’ törökök egé
szen el pusztították , ’s most a’ helységet a’ kamara birja.

G dkova , német f. Zomborhoz északra 2 mfd. a’ bajai 
póstaűtban : 2007 kath., 27 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. 
Posta-hivatal. Vendégfogadó. Házai csinosak és rendesek. 
Határja mindenféle gabonát, jól meg terem. F. U. a’ kamara.

G ara , rácz-német f. Bajához 3 órányira, a’ Zombori, 
posta útban: 2800 kath., 5 ó hitű, 12 ’sidó lak. Kath. pa
roch templom. Posta-hivatal. A.’ helység mellet jó forma 
posványság húzódik el. Földje homokos és fekete. Szőllös- 
kertje esősök juha van.JF* l-J. H. Grasalkovics.

Glossdn, tót-rácz f. Futakhoz 1ya órányira: 7 kath., 
395 ó hitű 996 evang. lak. Óhitű és evang. anya templo
mok. Fekete róna földjei gazdagon termők. F. U. G. Brunsz- 
vik Jósefné.

H egyes, magyar f. Szabadkától délre G mértföldnyire: 
4110 kath., 3 ó hitű, 81 evang., 3 ref., 70 ’sidó lak. Kath. 
paroch. templom. Synagóga. Posta-hivatal. Nagy marha 
és juh tenyésztés. Termékeny föld F. lj, a’ kamara.
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Járek, német f. Temerinhez 1 fertálnyira: at) kalh., 
1123 evang., 11 ref. , 5 ’sidó lak. Evang. anya templom. 
Lakosai tehetősek, szép hazát, és sok kolompárt termesz
tenek. F. U. a’ g. Széchen familia.

Istvánm egye , magyar f. Bajával öszve függésben, Pest 
vármegye szélén : 1252 kath. lak. kik többnyire a’ bajai ga
bonás házakban, ’s hajókon dolgoznak. Sok korcsma. F. U. 
a3 kalocsai érsek.

Ivdny  (Despot Sz) , rácz f. Kukához délre 2 mfd. 32 
kath., 1800 ó hitű, 1G ’sidó lak. Szép bádogos tornyií ó 
hitű templom. Nagy vendégfogadó. A’ helység magosán fek
vő rónaságon fekszik ’s mellette egy lapályos ér nyúlik el. 
Földjei feketék és gazdagon termők. Marhájok sok. F. U- 
a’ kamara.

Ivdny  (Felső Sz,}, rácz-magyar f. Bajához keletre 2 
mfd. 2478 kath., I4 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Pos
ta-hivatal. Vendégfogadó. Termeszt búzát, rozsot, zabot, 
kukuriczát, bort. Marhája, juha sok. F. U. H. Grasal- 
kovics.

Ivdny  (Priglevicza Sz) , német f. Zomborhoz délre 1 ’/5 
órányira : 3052 kath , 1 ó hitű , 17 ’sidó vagyonos lak. Kath. 
paroch. templom. Lakosai felette szorgalmatosak, sok búzát, 
kendert, le n t, kolompárt termesztenek ,· lovat, marhát 
selyem bogarat tenyésztenek. Földjeik salétromosak. Erde
je!- gyönyörű ’s tele vadakkal. Posványáiban sok nádja, 
sássa , gyékénye van F. U. a’ kamara.

Karavukvvci, német f. a’Mosztonga mocsárja mellett, 
Bácshoz iy a mfd. északra: 1844 kath., 6 ó hitű, 3 ’sidó 
lak. Kath. paroch. templom. Tehetős lakosai sok és jó ken
dert, kolompárt, búzát ’s a’ t. termesztenek. Marhájok, 
borok, nádjok elég. Halat nem csak a’ mocsárban, ha
nem az innen 1 midre eső Dunában is fognak, még pedig 
nagy bőséggel. Földjük részint lapályos, részint fekete 
agyag. F. U. a’ kamara.

K atym dr, rácz-német f. a’ Kígyós ere melleit, Bajá
hoz dél keletre 3 órányira: 3523 kath., 18 ó h itű , 8 ’sidó 
lak. Kath. 'paroch templom Határjának jó nagy része ho-
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raokos. Legelője, bora, marhája, kivált juha sok. Fában 
szükséget szenved. F, U. a’ Latinovics nemzetség.

Kér (kis), csinos német f. Verbászhoz délre 1 mfd. az 
újvidéki posta útban : 16 kath., 1501 evang., 28 ’sidó Jak. 
Fvang. anya templom. Határja fekete ronaság, Ja gazdag 
termékenységü; azért is lakosai nagyon vagyonosok és ipar- 
kodók. Termesztenek igen híres, sikeres búzát, sok ken
dert, kolompárt, zabot ’s a’ t. Szénájok bőven lévén — 
szálas lovakat, és sok teheneket tartanak, ’s vajjal is ke
reskednek. F. U. a’ kamara.

Kér (ó vagy nagy) , rácz-magyar f. Kis Kérhez 1 fer- 
tálnyira: 1030 (magyar kath., 1S34 ó hitű, 29 evang., 2(1 
’sidó lak. Kath. és ó hitű templomok. Posta-hivatal. Ven
dégfogadó. Határja ollyan gazdag mint a’ Kis Kéri, ’s la
kosai is tehetősek, csakhogy ezek lovait helyett , több ju 
hot és marhát tartanak. F. U. a’ kamara.

Keresztár , orosz f. Kulához délre I 1/" órányira: 92 
kath·, 2818 egyesült göröghitü, 9 evang., 2 ’sidó lak. Gö
rög egyes, templom és plébánia. Fekete kövér földjei síkon 
feküsznek. Lakosai tehetős gazdák. F. U. a’ kamara.

K ernyája , német f. Zomborhcz keletre 5 fertálynyira : 
2736 kath , 11 óhitű, 6 ref., 24 ’sidó lak. Kath. paroch. 
templom. Határja miodenféle gabonát jól meg terem. Szöl- 
lőskertjei vannak. F. U. a’ kamara.

K iszucs, német-ráczf. Újvidéktől északra 2 órányira: 
13 kath., 623 óhitű , 1575 evang. lak. Van egy evang. 
anya temploma, és lapályos fekete földii határja. F. U. G. 
Brunszvik Jósefné.

Kotlát h , német f, Bezdányon felyűl 1 fertálynyira: 
2445 kath., 40 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Határja 
vizenyős és salélromos, de jól miveit. F,rdeje a’ Duna 
mentében kettő is van. Selyem bogarat tenyészt. A’ Duna 
mellett van az úgy nevezett régi Békavárnak omladéka, 
F. U- a’ kamara.

K rushevlya , német f. Zombortól északra 2% mfd, 
921 kath., 8 ’sidó lak. Katii, paroch. templom. Földje róna, 
’s nagy részt fekete. Szőllőskertek. F. U, a’ kamara,
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K uczura , derék orosz - magyar-német f. Verbászhoz 
1 mfd. 3757 egyesült óhitű, 758 r. kath., 563 német evang., 
7 ref., 6 nem egyesült óhitű, 31 ’ sidó lak. Kath. egyesült 
orosz, evang. anya szentegyházak. Határjok sok kendert 
és gabonát terem. Vagyonos lakosai számos marhát tarta
nak , és fuvaroznak. F. U. a’ kamara.

Kulpin, rácz tót f. Újvidéktől észak nyügotra 3 órá
nyira: 15 kath., 1108 n. e. óhitű, 501 evang. lak. A’ hely
ség most kezd rendbe szedettni. Határja untató rónaság, 
de termékeny. Marhájok sok. A’ földes uraságoknak csinos 
épületjeik vannak itten. F. U. a’ Stratimirovics fám.

K um baja , német-magyar f. Szabadkához nyügotra 3 
mfd, 18K) kath., 6 ’sidó lak. Kath, paroch. templom. Ila- 
tárja igen nagy de homokos. Térés legelőjén a’j juh és 
marhatenyésztés virágzó állapotban van. Szóllőskerteket 
is bir. F. U. Kudics József.

Kupuszina, magyar f. Zomborhoz iy„ a’ Dunához I 
órányira: 2551 kath., 2 óhitű, 10 ’sidó lak. Földje fekete, 
’s igen termékeny 5 hires káposztát, sok zöldséget, neveze
tesen fog hagymát terem. A’ határjában lévő posványsá- 
gok közt, némelly épületek nyomdokait láthatni; ugyan 
ezen mocsárik tekenyős békát, csikót, nádat, sást, gyé
kényt bőven szolgáltatnak. Kath. paroch. templom. F. U. 
a’ kamara.

Lcility , rácz-német f. Hodsákhoz 1 mfd. 2o kath., 1594 
n. e. óhitű, 728 evang, 12 ’sidó lak. Óhitű, és evang. 
anya templomok. Nagy kender termesztés. F. U.a’ kamara.

M adaras, magyar f. Bajához keletre 3 órányira: 3034 
kath. lak. Kath. praoch. templom. Határjának nagyobb 
része homokos. Marhatartása virágzó. Jezer nevű tavában 
halat fog, F, U. a’ Latinovics nemzetség.

Mártonyos , magyar-rácz f. Csongrád vármegye szélén : 
2125 kath., 2219 n. e. óhitű, 4 ref., 68 ’sidó lak, Kath. és 
óhitű anya templomok. Synagóga. Sok dohányt, és gabo
nát termeszt. Bora gyenge. Marhája, ’s hala bőséggel a’ 
Tiszában. F, [J. a ’ korona.

M élykút, magyar f. Szabadkához nyügotra 3 órányira, 
a" bajai póstaűtban; 3441 kath., 36 ’sidó lak. Kath. paroch.
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templom. Postahivatal. Vendégfogadó. Határja igen nagy,) 
de homokos. Vagyonos lakosai sok marhát, juhot tarta
nak $ szőllőskerteket miveinek. F. U. H. Grasalkovics.

M ilitic s  (Nemes), rácz-magyar f. Zombortól észak 
keletre 2 órányira, a’ szabadkai póetaűtban: 3099 kaíh.i 
12 n. e. óhitű, 2 evang., 10 ref., 62 ’sidó lak. Kath. pa- 
roch. templom. Róna határja mindennemű gabonát bőven 
terem. Szőllőskertjei sok bort adnak. Vagyonos lakosai 
többnyire nemesek.

M ilitic s  (Rácz), nemet-rácz f. a’ Mosztonga mocsárja 
m ellett, Hodsákhoz 1 mfd. 2236 német, kath., 651 n. e. 
óhitű , 5 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Lakosai sok 
kendert, kolompárt, dinnyét termesztenek. F .U. a’ kamara

M o h o ly , rácz-magyar f. a’ Tisza jobb partján: 1797 
magyar kath., 3498 n. e. 68 ’sidó lak. Katii, e's óhitű anya 
templomok. Határja részint dombos, részint lapáiyos és 
csak közép termékenység«. A’ Tiszában gazdag halászatja 
esik. F. U. a’ korona.

M onostor (B áth ), magyar f. Bajához délre 1 órányi» 
a’ Dunától 1 fertálynyi távolságra : 1421 kath., 2 ref., 9 
’sidó lak. Kath. paroch. templom. Három nyomásbéli ha
tárja homokos; bort, szénát bőven terem. Erdeje, nádja 
sok. F. U· H. Grasalkovics. Volt itt hajdan a’ Dunának 
most már száraz ága m ellett, egy hires apáturság, meliy 
a’ Sz. L élek  B áth  M onostori A pátságának  neveztetett; 
’s mellyet elébb a’ Praemonstratensis, majd a’ Sz. Ágoston, 
majd a’ Cisterciták szerzete birt, később pedig t. i. a’ mo
hácsi veszedelem után a’ kalugyerek*) foglalták) el, ’s egész 
1724-ig itt laktak. A’ templomnak, klastromnak, valamint 
az itt fekvő hajdani városnak is csak némelly maradványait 
láthatni most.

Monostorszegh, magyar-rácz f. a’ Duna mellett, kö
zel a’ Ferenez csatornájának a’ Dunába való szakadásához:

*) Óhitű szerzetesek, ’s K a l o g e r o s  görög szótól neveztetnek 
igy, ’s mindnyájan a’ Sz. Basilius reguláit követik. Három 
osztályokra szakittatnak, t. i. I) A rchari vagy novitiusok , 
2) M ihrochem i, a’ kik inár professiót tettek; 3) D/íegaloehtnii, 
vagy tökéletesek. '



EGYESÜLT v á r m e g y e . 65

4088 kath., 35 n. e. óhitű, 96 ’sidó lak. Kath, paroch.tem
plom. Határja 2 nyomásbéli, agyagos es fekete földű, bú
zát jót terem, lent, kendert eleget; s/.őilője, erdeje, mar
hája, hala, nádja bőséggel. A.' csatornán itt van az első 
zsilip hollandiai módra készítve, X’ parton áll egy vendég- 
fogadó , és több tágas uradalmi épületek. F. U. a’ kamara. 
Hajdan itten tájon feküdt Bodrogh városa, ’s itt volt a’ 
Ss. Péter tiszteletére szentelt Bodrogit monostori Apát
ság is , valamint szinte a’ Bodrogh Duna szigetjében a’ Sz. 
Kereszti Apátság.

N ovoszello , német f. a* Duna bal partján, Bácsiéi 
délre 2 órányira: 1058 kath., 11 óhitű, 3 evang., 2 ’sídó 
lak. Kath. paroch. templom. Földje fekete , ’s igen kövér. 
Bora nem sokat é r , de szénája, hala, nádja, fájások. 
Vizát is halász. F. U. a’ Cseh familia.

O b ro vd cz , rácz-német f. Falánkéhoz északra 1 mfd 
460 kath., 1236 ó hitii, 6 evang., 44 ’sidó lak. Óhitű anya 
templom. Róna gazdag határ. F.rdö. F. U. a’ kamara.

Omorovicza , népes magyar f. Szabadkához délre 4 
4 mfd. 467 kath., 4005 ref., 88 ’sidó lak. Katii, és ref. anya 
templomok. Számos csinos űri lakházak, és kertek. Határ
ja dombos ’s csak közép termékenységii. Szőllzskertje sok. 
Marha és juhtartása virágzó. F. II. több közbirtokosok.

P acsér , magyar-rácz f. az elébbeni helységhez ya 
órányira: 382 kath. , — 1241 n. e. óhitű, 2304 ref., — 4 
evang., ·— 67 ’sidó lak. K ath., ref., óhitű anya templo
mok. Határja hasonlít az omoriczaihoz, F. U. többen.

P a ra b u ty , német-rácz f, Bácshoz északra Y2 mfd. 2276 
kath., 868 óhitű, lü l ’sidó lak. Kath. és óhitű anya tem
plomok. Synagóga. Fekete földű határja szép búzát, és sok 
kendert terem. Szőllóskertek. F. ö- a’ kamara.

P araga , rácz f. Bácshoz keletre 2 órányira: 22 kath. 
946 n. e. óhitű, 2 evang. lak. Óhitű anya templom. Nagy 
juh és marha tenyésztés F. U. a’ kamara.

P etrovdcz , tót-rácz f. Futaktól északra 3 mfd. I 7 
kath., 1514 n. e. óhitű, 3562 evang. lak, Evang. és óhit« 

I I  K . M. 0. Földi. 5
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anya templomok. Hona hafárja gazdag tcrmékenyse'gü. Sok 
búza, kolompár és széna. F. LT. G. Brunszvik Jósefné,

Petrovoszello , magyar-rácz f, a’ Csik-ér mellett, kö
zel a’ Tiszához: 3080 magyar kath,, — 2580 n. e. óhitű, 
180 ’sidó lak. Kath , óhitű anya templomok. Synagóga. Le
gelőjét a’ Tisza gyakran elönti. Huzat, zabot, kölest, 
bort termeszt; egy kis erdeje is van. F. U. a’ korona.

P hilippova, németi. Hodsákhoz Vj4 mfd. 2201 kath. 
lak. Kath. paroch, templom. Sok kendert termeszt ; selyem 
bogarat tenyészt. F. U. a’ kamara.

P iros, magyar-rácz f. Újvidékhez 1 mfd. 19 k a th .,—< 
746 óhitű, 873 ref. lak. Óhitű és új ref. anya templomok, 
Sik határja igen áldott; szép búzát, kukuriczát, sok szé
nát terem. F, U. G. Hrunszvik Jósefné.

P ivn icca , rácz-német f. Kulához délre 2 Íf1 mfd. 31 
kath., 2256 n. e. óhitű, 1Gl9 evang., 32 ’sidó lak. Evang. 
és óhitű anya templomok. Határja l-ső osztálybeli. Sok 
kender, len és búza, F. U. a’ kamara.

P la v n a , rácz f. a ’ Vajas mocsárja m elleit, Bácshoz 
1 */2, a’ Dunához ye órányira; 13ü8 kath., 7 óhitű 15 Jsidó 
lak. Kalli. plébánia. Szántóföldje nein sok , de sertése, er
deje , nádja bőséggel; bora elég; halászatja pedig leg gaz
dagabb az egész megyében, ’s ezt mind a’ Vajas mocsár
jában, mind a’ Dunában nagy haszonnal űzi. A’ Dunában 
különösen viza is sok fogaltatik. F. U. a’ kamara.

Rigyicza  , német rácz-magyar f. a’ Kígyós ér mellett, 
Bajához délkeletre 4 órányira: 2242 kath. , 983 óhitű, 11 
’sidó lak. Kath. óhitű anya templomok. Földje minden ga
bonát bőven terem. Juhot nem csak az uraság , hanem a’ 
jobbágyság is sokat tart. F. U. a’ Kovács nemzetség.

Sándor, rácz f. a’ paiiesi tó mellett; 6! kath., 698 
óhitű lak. Óhitű anya templom. F. U. Szabadka városa.

Sóve (ó és új'), 2 részre osztott rácz-német-magyar f. 
Verbászhoz délre 2 mfd. 22 kath., 1473 óhitű, 297 evang. , 
530 ref., 6 ’sidó lak. lief, óhitű, evang. templomok. Ha



tárja gazdag termékenységü. Bu/.ája hires. L ó , marha, 
juhtenyésztése nagy fontosságú. F. U. a’ kamara.

Szántóvá , rácz f. a’ Dunának egy ága m ellett, Ba
jához délre 3 mfd. 2051 kalh , 27 óhitű , 25’sidó lak* Katii, 
imroch, templom. Számos szép uradalmi épületek. Nagy 
epreskert. Derék tölgyes erdő. Nevezetes sertés tenyész
tés. Szőllőskertek. F. U. a" kamara ’s feje egyik uradal
mának.

Szeghegy, német-magyar f. Vcrbászhoz északra 2 
órányira: 55 katli., 1521 evang., 73 ref. lak. F.vang. anya 
eklésia. Van jó és sok búzája , zabja , kolompárja ’s neve
zetes marha tenyésztése. Vajjal kereskedik. F. Ü. a’ kamara.

Szilbás, rendetlen nyomorult rácz f. Palánkéhoz északra 
2 mfd. 36 kalh., l't'j" óhitii, 3!) evang., 4 ’sidó lak. Óhitű 
anya templom. Hona fekete foldü határja mindennel bővel
kedik. F. U. a’ kamara.

Szivacs  (Német és Itáczj, 2 részre osztott f. a’ Fe- 
rencz csatornája mellett, Zomhorhoz keletre 3 órányira · 
1468 nagyobb részt magyar kath., 3755 óhitű, 2196 német 
ref., 82 ’sidd lak. Mind a’ német, mind a’ rácz helységnek 
különös elöljárósága van. Biszesitik ezen helységet a’ kath. 
óhitű, ref. tornyos templomok, az uraságnak a’ helység 
felett elnyúló dombon épült házai, a’ vendégfogadó’s a’ t. 
Földjük fekete ’s felette termékeny; a’ halmokon jó bort 
termeszt; csordája lODÜ-et is meghalad. F. C. a’ kamara.

Szonta , rácz f, a’ Duna mocsárjai mellett, Apatinhoz 
délre 2 mfd, 2675 kath., 46 óhitii, 3 evang,, 49 ’sidó lak. 
Kath. paroch. templom. Erdeje gyönyörű $ hala, marhája, 
sertése, nádja, bőven. F. U. a’ kamara.

Szlapár  (/!), rácz-magyar f. Znmborhoz délre 2 mfd» 
187 magyar kath., 2851 óhitii lak. Óhitii anya templom. 
Nagy juh és marha tenyésztés. Lent ’s bort is termeszt. F. 
U. a kamara.

Tamás (Sz.), rácz-magyar f. a" Ferenc/, csatornája mel
le t t , Újvidéktől északra 4 mfd, 2732 magyar kath., 8573 
óhitii, 5 evang., 3 ref., S ’sidó lak. Utszái tágasak, széle-

5*
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sek; házai csinosok. iNevezetesebb épiiletjei a’ kath. <5s 
óhitű anya templomok, a’ városháza , áltelellenben evvel a’ 
Köröskényi úr’ kastélyja, a’ vendégfogadó. Itt van a’ 4-ik 
zsilip a’ csatornán , hollandiai módra készítve. Roppant ha
tárja 2 nyomásbéli, ’s részint fekete föld, részint agyag; 
bora meglehetős ; marhája, lova, juha sok, a’ honnan la
kosai nem csak tehetősek, hanem vagyonosok is. F. U· a' 
korona.

Tataháza , rácz-magyar f. Almáshoz 1 nifd. 1290 kath., 
15 Jsidó lak. Kath. paroch. templom. Homokos határ. F, 
U. H. Grasalkovics.

Torzsa , derék német f. Kulához délrel1/,, órányira: 86 
kath., 5 óhitű , 1223 evang., 917 ref., j51 ’sidó lak. Szép 
evang, és ref. templomok. Fekete föidű gazdag határja leg
inkább búzát, babot, és kendert terem. F. U. a’ kamara.

Tovarissova , rácz f. Rácshoz 1 mfd. 52 kath., 1182 
óhitű, 5 ref., 4 ’sidó lak. Ohitü parochia. Róna gazdag ha
tárja mindent bőven terem. Selyembogarat tenyészt. F. U. 
a’ kamara.

T ú r ja , rácz f. a’ Ferencz csatornája mellett: 39 kath., 
952 óhitű lak. Óhitű parochia. Gazdag róna határ. Borter
mesztés. F. U, a’ korona.

Ú jfalu  (B acs), magyar-tót f. Bácshoz 1 órányira: 
U33 kath., 1140 evang., 25 ’sidó lak. Kath. és evang. anya 
templomok. Földjei feketék ’s igen termékenyek. Erdő. F. 
U. a’ kalocsai érsek.

T 'a isla , rácz f, a’ Duna mocsárjai mellett, Bácshoz 
nyógotra i 1/,, mfd. 1182 kath., 13 n. e. óhitű, 7 ’sidó lak. 
Kath. paroch. templom. Földje lapályos és igen termékeny; 
sertése, marhája, hala’, nádja, fája bőséggel; bora csekély. 
F. U- a’ Gromann família.

V a s lú t ,  német-rácz f. Bajától délre 1 mfd. 3389 kath., 
15 óhitű, 2 evang-, 12 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. 
Határja részint homokos, részint fekete; búzát, zabot, 
káposztát, s csekély bort terein. Van egy kis erdeje is. 
F. U. II, Grasalkovics.
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Vepruvdcs, német-inngyar f. Cservenkához délre 1 
mfd. 2850 kath ., 6 ref., 86 ’sidó lak. Van itt egy kath, 
paroch. templom, egy urasági szilvás kert, szőllős| kertek, 
sok és szép búza, árpa, kolompér, kender, len termesztés, 
F. U. a’ kamara.

Verbász. (o) , rácz f, inellyet a’ Ferencz csatornája 
hasit keresztül, 194 kath., 3171 óhitű lak. Derék óhitű 
temploma, ’s egy vendégfogadója van, de házai alacsonyok, 
rendetlenek. Lakosai tehetős gazdák, marhájok, juhok, 
lövök sok van ; bort is termesztenek. F. U. a’ kamara,

Verbász («/), igen szép ’3 gazdag német falu, a’ Fe
rencz csatornája m ellett, ó Verbászhoz 1 fertálynyi, Új
vidékhez pedig 5 mértföldnyi távolságra: 83 kath., 2109 
evang., 707 ref., 18 ’sidó Jak. Az utszák egyenesek, szé
lesek, '’s eperfákkal vannak sorba ültetve; a’ házak csino
sak sőt szépek ; az udvarok deszkával, vagy eleven kerítés
sel vannak befoglalva. Evang. temploma egy a’ legszebb fa
lusi templomok közül; a’ ref. szentegyház, a’ póstaház, 
az oskolai és uradalmi épületek, a’ vendégfogadó szinte 
mind figyelmet érdemlenek. Három nyomásbéli határjának 
földje fekete, kivévén azt inelly a’ telecskai dombokon fek
szik, de itt egyszersmind szép szőllőskertek gyönyörköd
tetik a’ szemet. Lakosai vagyonosok, ’s paraszti együgyüség- 
gel épen nem lehet őket vádolni; mert újságot járatnak, 
a’ korcsmákban politizálnak, 's sok olly dolgokat tudnak, 
mellyekkel különben a’ parasztok nem igen szoktak törőd
ni. Buzájok igen szép terem, ’s evvel nagy kereskedést űz
nek , úgy hogy belőle számosán fel gazdagodnak. Marhát 
vagy lovat azonban keveset szoktak tartani, ’s még keve
sebb juhot. Mesterembereik közűi legtöbb a’ kötélverő. A’ 
betegek’ számára maga a’ helység fizet 1 seborvost, és 1 
bábát. F. U. a’ kamara. A’ helységen felyűl 1 fertálynyi 
távolságra van a’ csatorna’ harmadik ’s legszebb , legerő
sebb legmesterségesebb zsilipje ángol módra készítve. E’ 
mellett vannak az igazgatósághoz tartozó roppant uradalmi 
épületek, egy vendégfogadóval, vízi malommal, ’s egy nagy 
kiterjedésű gyümölcsös , veteményes kerttel. A’ zsilipre 
épített hídon túl van ismét egy nagy gabona tárház, ’s a’
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hid erányában, a’ zsilip bal partján el nyáló szőllőhalmok
alatt tt. Kis Mihály űr viilá ja , egy gyönyörű angol kert
tel; ’s a’ halmokra .felhúzod» szőllőskertekkel együtt. A’ 
szőllő közepe'n egy torony forma pavilion  á ll, honnan el
ragadó kilátás esik az alsó Kacs vármegyei dús mezőkre. 
A’ halom oldalában lévő pincze azért nevezetes, mert az 
üregek egymás felett emelet módra vannak készítve, a’ 
nélkül hogy téglával ki volnának falazva.

N é p e s  P u s z t á k .

Adorján , Kanizsához 1 mid. 150 kath. magyar lak., 
kik mindnyájan dohány kertészek, B acsiabara, 8 kath. 
lak, Bellaradunova Katához 1 */„ óra: 1f> kath. lak, Bo- 
r o ta , F. Sz. hányhoz 1 */, mfd. 43 kath. lak. F. U. H, 
Grasalkovics. B reszíó , korcsma az Irmovai pusztán. Ernu- 
s ic s , Topolyához l mfd. 22G kath. , 16 ref. 2 óhitű magyar 
lak. Gáth, Temeritiiiez */2 óra: 176 kath. magyar lak. 
I I ' asztina  a’ Bajáról Zornhorba vivő országúiban : 175 kath. 
rácz lak Pompás kastély és ángol kert. Vendégfogadó. F. 
U. 13, Kedl. Irm oua, 59 kath. rácz .lak.

K elebia , Szabadka határjában: 990 kath., rácz és ma
gyar Jak. Kéles y Jankovái z (H. 00 kath. magyar lak. Kis 
szállás, Mélykáthoz r :/j óra: 6j7 kalb., G ref. magyarlak. 
Jíú ta s , Sz. Tamáshoz 1 mfd. 41 kath. magyar lak. 0 legyen, 
Kigviczához 1 mfd. 233 kath., 4 óhitű rácz lak. F. IJ. a’ 
Kovács fám. L u d a s , a"' Szabadkai határban: 2136 kath. 
ráczés magyarlak., ’s posta hivatallal. MáléJuiza Kajá
hoz 2 óra: 29 kath. magyar lak. F. U. II. Grasalkovics. 
M uteovics , Tataháza filial. 4SO kath. rácz lak. F. |J. 11, 
Grasalkovics. Peítau , ívnia íilial. 6. kath. , 10 óhitű rácz 
lak. F. II. a’ kamara. Prek-.ija, Kreszlovácz filial. 7 kath. 
német lak. B em , F. Sz. íváoy filial. 163 ráez-mngyar lak. 
F. U. U. G rasalkovics. lloglatiza  , Kajsa Íilial. 92 kath. 
magyar lak. Domboktól állal hasi tóit határja különösen a’ 
marhatartásra kedvező.!’. U* többen. Bodri Sfaniesics filial. 
69 kath. német lak. F. 1J. a’ |i. Kedl fám. &'ebenstes, a’ 
Szabadkai hátúiban: 233 rácz kath. luk. 'Bziregh \ ó Kér fi.
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lial. 6 kath. 12 óhitű lak. Sztapár ( lis )  3 a’ Ferenc/, csa
tornája mellett: 92 kath. 13 óhitű, 14 evang. lak. Itt van 
a’ csatornán a'2-ik  «siiip. F. U· a’ kamara, Tcivankút, 
a’ Szabadkai határban : 258 kath. magyar-rácz lak. Tiná- 
jarús , Mélykát filial. 64 kath. magyar lak. 'Tövis kés alias 
Gyantáros , Hegyes filial. 66 kath, magyar lak. Verusics, 
a’ Szabadkai határban : 473 kath. rácz lak. V iz ic s , Futak 
filial. 13 kath. rácz lak. F U. G. Brunszvikné. Zobnaticza  
a’ Szabadkai határban : 20 kath. ráca lak. Zsida  Janko- 
vácz filial. 26 kath. magyar lak. F. U. B. Orczy.

7 1



B A R I S  V A R H E G Y E .
(Comitatus Barsiensis, — Barser Gespanschaft, — Tekovezka

Stolicza).

1. §· F e k v é s e  ’s Határja.
Bars vármegye fekszik a’ dunamelléki kerületben , ’s 

határps vele északról Nyitra, Thurócz; keletről H ont, 
Zólyomi délről Esztergom, Komárom, nyugotról Nyitra 
vármegyék.

3. §. K i t e r j e dé se .
Nagysága 49a/,0 □  mfdet tévén Magyarország’ megyéi 

közt ezen tekintetben a’ 3ö-ik helyet foglalja el. Széles
sége déli részén 4, északi részénő; hosszasága pedig észak
ról délre 11 geographiai mértföld. Használható földje 
370,584 hold, ’s ebből 138,484 h. szántó föld; 194,448 h, 
erdő; 1320 h. szőllő.

3. §. T e r m é s z e t i  t u l a j don ság a .
Bars vármegyének egészen fele, az az északi része igen 

hegyes, erdős, és csak a’ Garan, Nyitra ’s más patakok 
mentében vannak némelly keskeny völgyek; ellenben déli 
felének Hont vármegye szomszédságában eső része általá
nosan róna lapály, Nyitra felől pedig szelíd bortermő he
gyekkel ’s dombokkal vegyített. Földje északon a’ fentebb 
említett völgyeket kivévén sárga vörös agyagos, köves, 
hideg ’s azért sovány ; a’ Nyitra vize mellett, termékeny fekete 
homok, melly különösen szép rozsot és árpát terem; Zsitva 
környékén jó tisztabuza termő fekete agyag 5 szinte igy a’ 
Garan alsó mellékén, csak hogy itt több helyt vizenyős, vad,

Éghajlatja mérséklett, levegője a’ déli részeken egész
séges; de északon a’ hányák körül a’ sok gőz, füst miatt
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nem legegészségesebb, főképen a’ bányákból kifolyó viz 
igen ártalmasnak ta r ta tig  ’s sekan ennek tulajdonítják 
az t, hogy ezen a’ tájon számos gelyvasok találtatnak.

4* §. H e g y e k .
Ezen megyének minden hegyei 2 fő hegylánczhoz, t. i. 

a ’ nyitraihoz és selmeczihez tartoznak. Az első Giinesen 
felyűl ide belépvén, a’ Garan jobb partján fekvő északi vi
déket egészen elborítja, ’s miután Körmöczöt megkerülné, 
a’ Laurin  hegyével ismét délnek fordái. A’ másik a ’ Garan 
bal partját kiséri, de már Léván felyűl a’ rónaságban el
vész: ezen hcgyláncz’ déli dombsorain terem a’ megyében 
a’ legjobb bor. Végre a’ nyitrai hegysornak egy hosszú 
ágazatja Klakból kiszakadván, Velkapolán keresztül az 
egész megyét délfele áItalfutja, ’s a’ Komárom, Esztergom 
megyei hegyekkel kezet fog. — Mind ezen hegyek arról ne
vezetesek : hogy Európában a’ legjobb aranyat rejtik ke
bleikben (Körinöczön, Újbányán); továbbá a’ selmeczi 
hegysorban buzognak a’ jóltévő vichnyei és szklenói ás
ványos orvosi vizek; a’ Kink hegye pedig, honnan tiszta 
időben Komáromot béláthatni (16 mfd), különbféle rilka 
fanemei, ’s számos vadjai miatt hires: ez egyszersmind leg
magasabb hegycsúcs az egész megyében.

5. §. F o l y ó v i z e k .
A’ Garan Zólyomból bejövén Sz. Keresztig nyugotra, 

innen kezdve pedig délre folyik ’s 12 mfdnyi menetele után 
Csattánál Esztergomba megy által. Mintegy Garan Szőllő- 
sig az az fele útjáig mind a’ két oldalról magas hegyek 
szorítják öszve , de Barsnál a’ síkságra kiérvén , igen ala
csony partok közt folydogál, ’s azért áradáskor egész 
környékét elönti. Egyéberánt haszna is tetemes: mert szál
hajókra hajókázható lévén a’ felső vidék könnyű móddal le
hordhatja felesleges fáját ’s fa eszközeit; továbbá jó izü 
csukákkal ’s más nemű halakkal bövölködik, és számos 
liszt, kalló malmokat forgat.

2) A’ N yitra  csak az oszláni járásnak egy kis részét 
mossa; völgye kövér rétekkel ’s termékeny rozs földekkel 
dicsekedhetik.
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3) A’ Z s itv a  Yelkápolánal ered, ’s If. Tapólcsan, Ara- 
nyosmaróth határain keresztül Verebélyig egészen a’megyé
ben folyik , innen kezdve ÍJcsenyüig határt von JNyitra es 
Hars közt. Folyása Verebélytől kezdve felette lassú, ’s 
aze'rt sok posványokat, nádalló réteket hagy maga után; 
egyéberánt malmokat még is hajt, ’s környékén terein a* 
megyében a’ legszebb tiszta búza.

6. §. Á s v á n y o s  és  o r v o s i  v i z e k .

Savanyúviz források vannak: Ebedeczen , Léván, Kis 
Tapólcsányban. De legnevezetesebbek még is a’ szklenúi, 
és vichnyei meleg források , mellyek országszerte nagyon 
megérdemlett hírben állnak.

Szhleno helysége fekszik Selmecztőí 2 mfdnyi távolságra 
egy kies környéken. Meleg forrásai egy domb óldalból 
erednek, ’e több közönséges fürdőkbe szf gáltstnek vizet. 
Főbbek ezek közt 1) az úgy nevezett izzasztó lyúk, meliy 
barlang formára tófa kősziklákba van beásva, ’e benne 20 
személy is elülhet: melegsége itt a’ víznek olly nagy, 
hogy a’ legerősebb ember sem álhatja ki tovább ye óránál . 
’s a’ tojást benne meg lehet főzni. 2) Az úri fördö. 3) A’ 
herczegi fürdő. 4) A’ császár fürdő. 5) A’ közönséges fürdő. 
Mind ezen fördőknél mintegy 40 szobák és 11 konyhák ta
láltatnak, ;’s a’ ki nem akar maga főzetni, a’ vendégfoga
dóban’jó kosztot kaphat. — Azon forrásokon kívül mellyek 
az említett fördőkre szolgálnak, van még egy említésre 
méltó a’ templom falóhoz közel. Ez szinte olly meleg mint 
az izzasztóé, ’s a’ vendégek külön kádakban használhatják 
is. — Színe ezen ásványos vizeknek tiszta, minden szag 
nélkül való , ’s alkotó részei e’ következendők : kénkő sa- 
vany mész; kénkősavany natron; sősavany natron: szén- 
savany mész; szénsavany vas ; kavicsföld. Ezek szerént a 
feloszlstó ásványos vizekhez tartozik ’s belsőképpen hasz
nálva igen foganatos. Használ a’ dugulásokban, tagok’ zsu
gorodásában , szédelgésben, vese, lép, máj kcinényedések- 
ben; vizellet hólyag vagy kő nyavalyákban, fekélyekben 
’s a’ t.
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Vichnye (Eisenbach), fekszik Selinecztől nyugotra 5 

fertály járásnyira ’s elhiresedelt ásványos forrásai a’ hely
ségtől keletre 7a órányira buzognak. Itt az úgy nevezett 
urak fördője elég tágas ’s 4 vetkező szobákkal bir, ezen
kívül van más 4 szoba, hol kádakban lehet fürdeni. A’ Viz 
ezen fürdőbe a1 fürdőházon felyül emelkedő halomból fakadt 
forrásból vezettetik ; színe tiszta, ize valamennyire émely
gős , melegsége 32 lépcsónyi 11. szerént. Egy kereskedési 
font vízben 8 gran (fixus) állandó részek találtatnak, ’s 
ezen 8 grannak alkotórészei: lcénkősavany mész 3,41 ; kén- 
kősavany natron 0,65; sósavany nátron 0,60 ; szénsavany 
mész 1,75; vas 0,C5; szénsavany keserű föld 0,40; kavics
föld 0,20. Ebből kitetszik, hogy ezen viz erősiti az el
gyengült te ste t, továbbá használ a1 belső részek’ dugulá
saiban, vér folyásokban, az epés nedvtől eredt betegségek
ben, ’s a’ t. — A’ fürdő épületben van 44 lakó szoba min
den készületekkel, kávéházzal, táncz és ebédlő termekkel 
együtt; ezenkívül találtatnak itt más privat épületek is. 
Yidékjét a’ fürdőnek a’ gyönyörű erdők, a’ szép gyümöl
csösök igen bájolóvá teszik; különösen nézésre méltó a’ 
fürdőtől mintegy 200 ölnyire egy halmon elterülő gyümöl
csös kert, árnyékos sétahelyeivel, barlangjaival, ’s egy 
jéghidegségű forrásvizével. — A’ kert’ tetejéről beláthatni 
Yichnye, Pcszerin falukat, ’s ezen egész vidéket meflyben 
erdők , gyümölcsösük , rétek , liget ek , szántóföldek egy
mást kellemesen váltják fel,

7. §. T é r  m é k  e i,
1) A’ N ő v e  v é n y e k ’ o r s z á g á b ó l .

Búza  legtöbb, ’s legszebb terem a’ Zsitva mellékén9 
továbbá Léva, N. Sállá , Zseliz körűi. Rozs igen szép és 
sikeres az oszlányi járásban valamint árpa is ugyan itt. 
Körmöcz tájékán kevés rozsot, hanem sok za b o t, hajdi
nát, kolompért termesztenek. Len  Sz. Kereszt körül ter- 
mesztetik ; kender pedig főképen a’ La ran alsó vidékén. 
K ukuricza , dohány csak a’ lévai, azután a’ verebélyi já
rásokban; komló pedig Trubin, Zdánya, Lóvcsa, itado- 
bicza ’s a’ t. helységekben vagyon divatban.
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Rétjei a’ Nyitra , Zsiíva vizei mellett legjobb , a’ Ga- 
rnn alsó mellékén pedig legtöbb szénát adnak. Legelője 
a’ lévai járást kivévén szűk, de az északi hegyeken a’ ju
hoknak igen alkalmatos, és tápláló; azonban az itt készít
tetni szokott sajt és túró még sincs olly zsíros, oily jó 
í z ű , mint a’ Zólyom, ’s Liptó megyebéli havasokon.

Gyümölcs dolgában Bars sok megyét felyűl halad, 
mert itt csak nem minden helység mutathat gyümölcsös 
kerteket. Északon fő gyümölcs a’ szilva, mellyet aszalva , 
’s becsinálva messze földre elszoktak hordani ; ezután jön 
az alma, körtvély és dió: hires az oszlányi cseresznye. 
Déli részen a’ mondott gyümölcsökön kivűl sok őszi ba- 
raczkot, ’s itt ott dinnyét is találni.

Vad gyümölcsei közt legnevezetesebb a’ m a k i , melly 
bőséggel terem; továbbá az északi erdőségekben találtatik 
igen sok vad alma, körtvély (a’Presztvalki erdőben), som, 
mogyoró, kökény, áfonya, földi eper, szeder ’s a ’ t.

Bor  ̂ az északi részeken nem terem , azért ez nem 
sok van 's nem is igen hires. Legjobbnak tartják inég a’ 
Sz. benedeiit. Garan szüllösit, Csejkóit, Lévait. Mind- 
öszve a’ szőllőhegyek 1320 holdat foglalnak el.

Sokkal nagyobb figyelmet érdemlenek ellenben az er- 
dők. Ugyanis ezek 194,448 holdat borítanak el, 's minden 
helység kevés kivétellel, mind tűzi, mind épületre való fát 
könnyen szerezhet magának. Nagy része ezen erdőknek 
tölgy és bikk fákból áll, e’ mellett van gyertyán, cser, 
nyír, hárs, körtvély, 's a’ Klak hegyén öreg fenyő, ve
resfenyő, topolya fenyő. Végre a’ Garan partját délfele 
mintegy 3 mfd. hoszúságra berkek vagy fűzesek kisérik, 
mellyek a’ hajdani török időkben jó menedék helyűi szol
gáltak a’ szegény lakosoknak.

2) Á l l a t o k  o r s z á g á b ó l .
A’ lévai járásban, különösen a’ Garan mellékén sok és 

szép szarvas marha nevekedik, ’s ezekkel a’ lakosok nem 
csekély kereskedést űznek a’ lévai és nagy sallói hires ba
romvásárokon , Ló  is ezen járásban tenyésztetik legtöbb , 
nevezetesen Salió, Zseliz , Lekér, Nyer körűi; de a’ többi
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járásokban mind marhát, mind lovat alig tartanak annyit, 
hogy a’ tulajdon szükségre elég legyen. A’ ' juhtartás  az 
északi részen a’ lakosok’ fő élelmét teszi, hanem délen 
többnyire csak az uraságok tenyésztik. Itt a* gyapjáért te
nyésztvén a’ nemesített birka faj , amott pedig a’ közön
séges durva szőrű van divatban, ’s a’ tej többre becsííltetik 
a’ gyapjúnál. Sertést Hars-makkos erdőségeiben sokkal töb
bet nevel mint a’ szomszéd megyék , (H outot, Kontáromat 
kivévén), ’s azéjt ebből más vidékekre is hajthat.

Szelíd szárnyas állatokból annyit tenyészt, hogy a’ 
bánya városokat bőven eltarthatja 5 vad állatokból pedig 
találtatik : farkas a’ Garan bozótosaiban , sok nyúl , róka , 
vadmacska ’s a’ t ;  vad szárnyasokból: fajdtyúk, császár- 
madár , sok húros, vadkácsa, gém, szárcsa, szalonka Js a 't .

Csukát, czompót, harcsát, síigért, kárászt, keszeget, 
a’ Garan; (csikót, teknyős békát a’ Zsitva; pisztrángot a’ 
számos hegyi patakok bőven szolgáltatnak.

3) Á s v á n y o k ’ O r s z á g á b ó l .
Arany van Körmöczön, Újbányán, Vichnyén. Ezüst 

arannyal vegyest a’ mondott helyeken és Velkápolánál. 
R éz  igen kevés. M alachit Vichnyén. V ás  Vichnyén, de 
kevés, Újbányán, Körmöczön, Czinober Körmöczön. On, 
Zsarnoviczán , Velkápolán , Piián. Piskólcz Körmöczön.

Kőnemek: Amethyst Körmöczön, Kapronczán, Szlasz- 
kán , Geletneken , Újbányán. Chalcedon Körmöczön , Ka
pronczán, Szklenón, Szlászkán, Jasztrabán, Geletneken. 
fípal közönséges és f é l  Jasztrabán , Kapronczán , Lutillán , 
Szklenón, Szászkán ’s a’ t. Jaspis Szklenón, Szlászkán. 
Karniol Kapronczán , Szlászkán. Achat Kapronczán , Ge
letneken , Körmöczön, Szlászkán. Szarvkő  Geletneken, 
Szlászkán, Szklenón, Vichnyén, Újbányán, LutillánJsa’ t. 
Tűzkő Szlászkán, Körmöczön, Geletneken, Kapronczán, 
Jasztrabán: Kristály H yalit Újbányán. Olivin Mogospar- 
ton Sz. Kereszten. Szurokká Geletneken, Szklenón. Ob
sidian Szklenón. Syenit Vichnyén. Kova márvány (Felds- 
path) Körmöczön. Tajtékkő  Szklenón , F. Apátin, Geletne
ken. Márga Körmöczön, Csillámkö Újbányán. Foszló
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agyag (Schieferthon) Teplán, Mészkő Újbányán, Szklenón, 
Vichnyén, Mész tófa  Szklenón , Vichnyén. Barnakova- 
m árvány Újbányán, Körmöczön. Kalló fű id  ’s nehéz kova 
m árvány  Körmöczön. Z ö ld  fö ld  Kovácsiban. Porphyr  Sz. 
Kereszten, Geletneken, Körmöczön, Újbányán. Ma lomkö
vek igen híresek Geletnekem, — azután Újbányán, o Kíir- 
möcskén. DardskŐ (Tuffstein) Szklenón, Sz. Kereszten. 
Basalt Kovácsin , Sz Kereszten , Sz. Benedeken, Körmö
czün , Magosparton. Kűvévált f a  Szklenón, F. Apátin, 
Geletneken , Lutillán.

Pás v itr io l Körmöczön.

8. §. L a k h e l y e k .  Lakosok.
264 népes lakhely közűi van:
Szabad Királyi Város 2, u. in. 1 német-tót t tót.
Mező város 13, t. i. 8 tót, 2 magyar, 2 magyar-tót, 1 

német.
Falu 200, n. m. 41 magyar, 122 tó t, 10 német, 9 ma

gyar— tó t, 16 tót-m agyar, 1 tót - német, 1 német-tót.
Népes puszta v. más lakhely 49, t, i. 34 tó t, 11 ma

gyar, 2 magyar-tót, 2 német.
Népessége 120,324, és igy esik 1 □  mfdre 2400 lakos. 

Vallásokra: 107,758 római kath., 2148 cvang. lutheránus, 
10,411 reformatus, 7 óhitű.

Nyelvökre: 34,987 magyar, 72,526 tó t, 12,Sí 1 német.
A.’ magyarok főképen a’ lévai járásban laknak, azután 

a’ verebélyiben, a’ többi járásokban pedig egy magyar 
helység sincs. A’ németeket Körmöcz körűi kell keresni, 
’s köz vélekedés szerént a’ thnróczi, nyitrai németekkel 
együtt maradékai azon gothoknak, szászoknak, thuringiai- 
aknak, kik bánya mivelés végett hivatlaltak ki a’ 12-ik 
században; nyelvük igen durva és csak nem érthetetlen, ’s 
szavaik többnyire egy megnyujtott a-ban végződnek t. i. 
tál Fressbretál, kanál Fresshölczal ’s a’ t.

Vallásra nézve legtöbb a’ római katholikus, ’s 2 egy
házi megyében, u. m. az esztergomiban, és besztercze 
bányaiban 80 plébániát számlálnak. Szerzetesek még pedig 
piaristák Körmöczön, és Léván laknak.
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A’ reformátusok' IS anya eklesiáji, mellyek egy né- 

melly Honth megyei ekle'siákkal a’ barsi egyházi vidéket 
formálják , — a’ Dunántúli superintendenstől függnek.

Az, evang. luth. 4 eklésiát számlálnak, mellyeket a’ 
Bányász kerületi superintendens igazgat.

'Sídóknak itt nem szabad lakni.

9. §. S z o r g a l o m .  M e s t e r s é g .  G y á r o k ,
A’ mezei gazdaságot tekintve a’ juhtenye'sztésre legna

gyobb szorgalom fordíttatik; mert nem csak a’ Hunyady , 
zselizi gróf Eszterházy , H. Eszterházy uradalmaiban, hol 
ez már nagy tökélyre v ite tett, hanem a’ többi birtokos 
uraknál is szép nemesitett juhfokákat láthatni. Lovat a' 
Garan mellékiek , különösen a’ nagy sallóiak nevelnek leg
szebbet, ’s a’ szorgalom’ ezen ágának nagyobb virágozta- 
tására Alsó Pe'len a’ gróf Hunyady jószágában eszíendőnkén- 
ti lófuttatás tartatik.

A’ gazdaság után a’ bányászság e'rdemel ezen megyé- 
ben fő figyelmet. Ez hajdan nagyobb virágjában lehetett mint 
ma, ’s csak 40 esztendő előtt Körmöczön 3 — 4 köb láb 
érez kőben 1/i mázsa aranyat is találtak; ellenben 1805-ben 
már 4 0,000 ft. volt a’ bánya veszteség, pedig 2000 márka 
ezüstöt, és 75 font aranyat (különben 2 mázsát) ástak ki. 
Azonban az újabb időkben mind a’ kamara , mind a’ priva- 
tusok jutalmasb nyereségre tettek szert, úgy hogy az eléb- 
beni veszteség is visszapótoltatott. A’ bányászathoz tartozó 
személyek’ száma — ide nem értvén mindazáltal a’ favágó
kat és szénégetőket — 1500-ra mégyen. Nevezetes bányász 
Intézetek : a’ körmöczi pénzverőház , a’ választóház , hol az 
arany az ezüstéi különöztetik el; a’ zsarnóczai igen nagy 
olvasztószin , hova Selmeczről küldik a’ nyers érczeket 
(Schlich).

Sört sokat főznek a’ saskői és revistyei kaineralis ura- ‘ 
dalmakban ’s Körmöczön: hires a’ zsarnóczai sör és kenyér. 
Pálinkát az északi részeken majd minden faluban égetnek, 
többnyire gabonából, kevesebbet szilvából. Közönséges 
vásznat a’ házi gazdaszonyok szőnek, de nem eleget. Csip-
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bekötéssel aJ körmöcz bányai ’s környékbeli hányass asz- 
szonyok foglalatoskodnak: 's ugyan csakKörmöczön vernek 
bányákhoz való köteleket. Durva ’s jó közönséges posztót 
csinálnak Aranyos Maróthon, Kis Tapolcsányban , Léván. 
Számos tímárok , vargák laknak Körmöczön, Le'ván» 
Aranyos Maróthon. Papiros malom  5 van, u. in, 2 Kor- 
möczön, egy egy pedig Ebedeczen, Perlepen, Kamenecsen. 
F a eszközöket, — edényeket, nyergeket legtöbbet készi- 
tenek Körmöcz körűi; továbbá Velkapolán , Kolacsnón, 
Skiczón, Zlatnán, Kis és Nagy Lehotán. Üveghuta van 
6 , t. i. Újbányán, Klakon , Fenyő Kosztolányban, Skiczo- 
von (Innocenthalban); Ebedeczen, és Csáradon. Közön
séges cserépedény készül Körmöczön, Újbányán; igen 
kapós fél porcellain (Steingut) Körmöczön. Meszel sok 
helyt égetnek : legjobb a’ Kolacsnói. A’ bányákból ki folyó 
viz tele lévén vas vitriol részecskékkel, ezekből Körmöcz 
esztendőnként mintegy 400 mázsa vitriolt főz. Végre ugyan 
csak Körmöczön a’ felette számos gombcsinálók (Gürtler) 
lakatosok , kolompárosok , harangöntök , rézmivesek , kés- 
csinálók nagy menyiségü rezet és vasat dolgoznak fel.

10 . §. Iv e r  e s  k ed  és .
Mind belső, mind külső kereskedése a’ megyének elég 

eleven. A’ belső — minthogy az északi rész épen abban 
szűkölködik, a’ miben a’ déli résznek bősége van és viszont, 
így a’ felföld viszen le deszkákat, szálfákat, faeszközö
k e t, rezet, vasat, cserépedényt, gyümölcsöt; ’s vészén 
érte az alföldön gabonát, sertést, marhát, bort, kendert? 
dohányt. Külső kereskedése szinte fontos, mert viszen ki 
ntindennémű gabonát bánya városoknak, Zólyom, Thu- 
rócz vármegyéknek; szarvasm arhát, sertést Zólyom, 
Nyitra vármegyéknek ’s Bécsnek ; nyersbőröket ugyan ezek
nek ; gyapjút Zólyomnak, Nyitrának, Morvának; kendert 
a’ bányavárosoknak; malomköveket (Geletnekről) minden
felé ; aranyat, ezüstöt Pécsnek. Hoz be ellenben fenyő  
szá laka t, deszkákat ’s a’ t. Zólyomból; főzelékeket Thu- 
róczból; bort Ilonth , Esztergom, Komárom vármegyékből 5 
vá szna t, gyolcsot Árva, Liptó varmegyékből, Sziléziából;
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továbbá finom posztót, vas és réz miveket, fényüzési és 
Colonialis portékákat, dohányt, sót ’s a’ t. Végre nem 
kis hasznára szolgál transito kereskedése is, kivált ökrök
kel. Tudnillik a’ lévaiak öszvevévén ezeket Pest, Heves, 
Csongrád vármegyékben : vagy a’ lévai és nagy sallói hires 
baroinvásárokon , vagy egyenesen bécsi mészárosoknak jó 
nyereséggel tovább adják. — Egyéberánt fő kereskedőhely 
a’ inegyében Léva, ’s az ide való heti és országos vásá
rok igen nevezetesek szoktak lenni, kivált gabonára és 
marhára.

Jó karban tartott országútjai közül első az, inelly 
Esztergomból jővén , északfele , mindenütt a’ Garan partján 
10 mfdnyi távolságra Sz. Keresztig viszen , innen pedig ré
szint Besztercze Bányának részint Körmöcznek fordul. — 
Posta állások: Lévától Selmecz felé Bdth  (már Honiban)
1 ; -\yiira fele Perebély 1

11. §. Oskol ák.
A’ kath. plébániák, ’s a’ ref., evang. anya és leány 

eklésiak mellett találtató oskolákon kivűl van a’ megyében
2 nagyobb kath. gym nasium  , t. i. Körmöczön, és Léván; 
az elsőben tanultak 1824-ben 203, a’ másodikban 272 ifjak , 
mind a’ két helyt piaristáktól vezéreltetve,

12. §. K a t o n a s á g .

Ujonczokat a’ 33-ik számú, most Bakonyi nevet vise
lő magyar gyalog ezeredhez állít. — Lovasságból azon eze- 
rednek, mellynek stabja Nagy Tapólcsányban (Nyitra vár
megyében) fekszik , rendszerént 2 svadronyát tartja.

13. §. K i r á l y i  H i v a t a l o k .
Cs. k. sóház van Verebélyen; postahiva ta lok: Léván, 

Verebélyen.

14. §. Jobb á g y  t e l k  ek. Porták.
Egész jobbágy bír itten szántóföldekből első osztály

ban 18, másodikban 20, harmadikban 22, negyedikben 24
II . K. M. o. Földi. 6
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hold szántóföldet; rétekből első osztályban, az az hol sar
ját is lehet kaszálni 6 , második osztályban 8 embervágót- 
Illyan egész jobbágy telek van : 2S68·

Portája  a’ vármegyének 88; Újbányának 2; Körmöcznek 8.

15. §. N e m e s s é g .  U r a d a l m a k .
1785-ben volt itt 3722 nemes személy. Uradalom van 13.
Ezekből a’ saskőit, és a’ revistyeit 13,793 lakosokkal 

bírja a’ királyi kamara; a’ lévait 14,052 lak. II. Eszter- 
házy; a’ sz. keresztit 12,042 lak. a’ beszterczei jiuspök j 
a’ sz. benedekit 9779 lak. az esztergomi káptalan; a’ kis 
tapólcsányit 6397 lak. a’ gróf Keglevics família; a’ ver t- 
bélyit és nagy sallóit4223 lak. az esztergomi érsek; άι ara
nyos mar óthit 3915 lak. G. Migazzi, a’ zselizit 3154 lak.
G. Eszterházy Jánosné; a’ velkápolait inelly elefdalinak 
is neveztetik 2731 lak. a’ religy. kincstár a’ lehérit 2010 
lak. a’ hason nevű adatár; a’ csiff’drit 1518 lak. a’ nagy 
szombati Sz. István seminarium ; továbbá a’ nemesek tel
kein lakik 24,806 lélek ; Körmöcz bánya városában 4944 , 
határján 4514; Újbányán 2S30, jószágában 613; a’ gr. 
Hunyady jószágaiban 2ϊ7ό; Selmeczbánya városéban 1494; 
B. Malonyaiéban 2026; G.Pálfy Ferenczében 1460; G. Maj- 
láthéban 653 , G. Forgácséban őüO. — A’ még nem említett 
birtokos famíliák ezek : IJ. Pálfy , B. Horeczky , B. Maj- 
tényi, B. Perényi, G. Steinlein, Agárdy, Ambró , Balogh, 
Bajcsy, Bajkay , Bencsik, Benkovics, Bocskav, Bodó, Bo- 
ronkay, Bosányi, Botka, Brogyányi, Csaplovics, Csiba, 
Czagányi, Darányi, Emődy, Foglár', Gál, Gyiirky, Hid- 
véghi, Jekelfalusy , Jezenszky, Jezerniczky, Kazay; Kiirty, 
Kvassay, Kosztolányi, Lieszkóvszky, Lipovniczky, Liptay, 
Majtényi, Mariassy, Mátéfi, Motesiczky, Nagy, N'évery, 
Okolicsányi, Oláh, Pély, Pereszlényi, Plathy , Bajcsy, 
Reinprecht, Simonyi, Szabó , Széllé , Szentiványi, Süttő , 
Tajnay, Tarnóczy, Zseuabery, Zerdabelyi, Zorkóczy ’s a’t„

16. §. M a g i s t r a t u s .

1 fő , 2 al-ispán; 1 fő , 2 al jegyző ; 1 fő 1 al-figyész ;
2 fő, 5 al-adószedó, 1 számvevő, 1 levéltáritok, 5 gyá-
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íliatya, 5 fő, 8 al-szolgabiró; 20 eskiitt, 1 úti felvigyázó, 
1 biztos, 1 selyem tenyésyésztésre felügyelő, 2 orvos, 1 
földmérő, 1 várnagy, 4 seborvos. — Gyűléseit tartja: Ara- 
nyosniaróthon.

17. §- P o l i t i k a i  f e l o s z t á s a .
Eloszlik 2 királyi szabad városokra, t. i. Körmöczre, 

e's Újbányára , ’s 5 főbírói járásokra ineliyek ezek : 1) az 
oszldnyi, 2) a’ garam i, 3 a’ lé v a i , 4) a’ kis tapólcsdnyi, 
δ) a’ verebélyl.

K i r á l y i  V á r o s o k .

K örm ücz , (Cremniczium — Kremnicz), első bánya ás 
igen régi királyi város, egy hegyektől körűi vétetett mély 
és szűk völgyben, Beszfercze bányától 3, Selmecztől pedig 
5 mfdnyi távolságra. Mikor építették először a’ nem tuda- 
tik, de annyi bizonyos hogy már Kálmán alatt királyi vá
rossá lett, a’ mint ez az I Károly 1342-ben Visegrádon ki
adott okleveléből látható; mostani szabadságát pedig I. 
Károlynak az 1328-ik esztendőről köszönheti, ki a’ várost 
körül belöl2 mfdnyi kiterjedésű földdel ajándékozó meg. Le
véltárában, melly egyéberánt felette sokat szenvedett 2 
igen régi oklevelet találni, az egyikben Likava várából se
gédseregek kérettettnek 1129-ben, a’ másik a’ II. András
tól kiadatott Constitutiot vagy Arany Bullát foglalja ma
gában 1222-ről.

A’ belső város a’ várral együtt csak 39 házat számlál, 
*s kőfallal van bekerítve. Ezen házak közűi 26 nak sza
bad bormérés joga van , de ezért tartoznak a’ bánya mivel- 
tetésben résit venni. A’ külső városokban 582 ház szám- 
láltatik. — Nevezetesebb epületjei: a’ vár, régi gothízlésű 
templomával együtt; a’ város’ pompás kath. paroch. szent
egyháza , 2 rézzel fedett ’s gazdagon megaranyozot tor
nyával; a’ Lippay esztergomi érsektől 1634-ben alapított 
Franciskanus templom és monostor ; a’ bányászok’kórháza; 
az evang. szentegyház; a’ városháza · a’ bánya tisztség’ há
z a i; a’ pénzverőház ; a’ prímás kastélyja. Továbbá említést 
érdemiének még a’ piaczon lévő Sz. Háromság’ékes oszlopa ;

G*
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ugyan itt az ugró kút; ’s a’nagy csatorna, melly egy hegy 
gerinzén által folyván a’ város’ minden házait friss forrás 
▼ízzel bőven eltartja.

A’ városi magistratuson kivű! helyet ád a’ bányász 
törvényszéknek, a’ pénzverő, — bányász, — igazgató, —- 
erdőszségi királyi hivataloknak ; egy kath. nagyobb gyim- 
nasiumriak, mellyben a’ piaristák tanítanak; normális os
kolának , leány nevelő intézetnek , 4 köz kórházaknak.

Lakosai 4944 u. m. 4243 kath., 701 evang. mennek, ’s 
nyelvökre nagyobb részt németek, kevesebb tótok. Fő 
életmódjok a’ bányászság, .kézimesterségek , kereskedés, 
fuvarozás ’s a5 t. Készítenek itt közönséges és finomabb 
kalapokat, különbféle bőröket, asztalkendőket, abroszokat 
’s más gyapot szöveteket, bánya köteleket, csipkét, húro
k a t , közönséges és fél porcellain edényeket, 2 papiros ma
lomban jó papirost, több nemű galanteria portékákat. Ezen
kívül a’ rézmivesek, kolompárosak, lakatosok, harangön
tök , késesinálók felette számosak; de drót itt helyben nem 
huzatik, hanem a’ bécsi drőtfonó házakba esztendőnként 
267 marka, 2 lat aranyat, ’s 17,8ΐ2γ2 marka ezüstöt szok
tak felkftldeni. — Fő dísze azonban Körmöcznek gazdag 
arany és ezüst bányáiban áll, meilyek ezelőtt kivált nagyon 
jövedelmeztek; mert 17g0 előtt és után csak 12 esztendő 
alatt az itt veretett arany és ezüst pénzt 48 milliómra lehet 
becsülni, ide nem számlálván 41 χ/2 márka aranyat, 1500 
marka ezüstöt meilyek holnaponként Bécsbe küldettek az 
odavaló aranymivesek és dróthuzók számára. A’ jelenlegi 
bánya nyereség egyre másra véve esztendőnként nem tesz 
többet 2 mázsa aranynál, ’s 14 mázsa ezüstnél; e’ mellett 
ásatik még kevés réz és vas, ón, piskólcz; továbbá vi
triolt főznek mintegy 400 mázsát. — A’ bányákon kivűl van 
itt egy olvasztóház (Scheidgadn), mellyben az arany kii- 
lönöztetik el az ezüstől, — ’s 18 érezzúzó és mosószin. 
F.zekben az érez porrá töretvén ’s vízzel fel elegyittetvén — 
esapinésan ’s mozgatható állásban függő táblákra letöltetik, 
ntelly alkalommal az arany és ezüst mint nehezebb testek 
fenékre szálnak , a’ más részek pedig a’ táblákról lefolynak, 
A’ leszálltat kis teknökben újra megmossák ’3 megrázogal-
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jak , cs úgy adatik azután nz olvasztó színekbe. — Mind 
ezen erezel bánó házak’ erőmüveit, ’s gépelyeit egy víz
csatorna tartja mozgásban, melly Thurócz varmegyéből rop
pant költséggel 2 infdnyi távolságról vezettetett ide.

Körmöcz városa földes ura a’ slubnai és turcSebi ura 
dalmaknak, mellyeknek roppant erdőségeit a’ bányász ka
mara használja ’s esztendőnként 40,000 ölet szolgáltatnák; 
ezenkívül a’ jobbágyok is tartoznak a’ bányák körül mind 
kézi, mind marhás napszámot tenni. — Magistratusa áll 1 
bíróból, 1 polgármesterből, 1 kapitányból ’s 5 senatorok- 
ból. — Portája: 8·

Újbánya (Königsberg, Regiomontum, Nova Banya), 
szabad királyi bányaváros Selmecztől KörmÖcztől
délre 5 mfdnyi távolságra. Fekvése nem igen szép, mert 

"'mindenfelől magas kopár hegyek kerítik be. Királyi vá
rossal. Lajos tette 1345-ben; későbben pedig Maria királyné 
és Corvinus Mátyás gyakran meglátogatták, ’s a’ város 
ugyancsak a’ Corvinusok czimerét t. i. 'egy hollót arany 
gyűrűvel a’ szájában — viselt czimerén. — Arany bányái 
azon időkben olly gazdagok voltak, hogy a’ köz beszéd 
szerént a’ bányász legények csupán a’ bányákban reájok 
szált arany porral fizettettek ki. Későbben ezen gazdag
ság nagyon «légcsőkként, sőt majd egészen semmivé lett, 
úgy hogy csak az újabbi időkben kezd a’ bányászság ismét 
valamennyire emelkedni. Említést érdemel itt az, hogy 
176l-ben a’prédáié törökök szalmát vetvén a’ bányaüregekbe, 
's azt meg gyújtván , többet 500 embernél meg fojtottak , 
’s még jóval többet rablánczra fűztek.

Nevezetesebb épületjei a’ városnak: a’ kath. paroch. 
templom, a’ plebaniaház , a’ városháza, a’ kamara. Vagyon 
itt továbbá egy jó nemzeti oskola , bányász tisztség és egy 
substituált bányász törvényszék. — Lakosainak száma 283o, 
u. m. 2812 kath., 18 evang., kik nyelvökre tótok, ’s föld- 
mivelésből , mesterségekből, bányászságból, üvegesinálás- 
ból, serfözésből élősködnek, ’s elég szegények. — Ma
gistratusa: 1 bird, 1 polgármester, 6 senator. — Por
tája: 2.
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í f á. A’ Garani  és O s z l á n i ,  v a g y  i s  a” 
.. .. r ég i  F e l s ő  Járás .

Van benne: 4 mező város, u. m. 3 to't, 1 német.
73 falu, t. i. 63 tő t, 9 npmet 1 német-tót.
18 népes puszta vagy más lakhely, r. ro. 16 tó t , 2 

Ritáét.
Népessége 43,039 lélek, u. m.
Vallásokra: 42,483 kath., 556 evang.
Nyelvükre: 32,728 tqt, 10,311 német.

M e z ő  V á r o s o k .

Szen t K e r e s z t ,  (Heiligen Kreuz ,— Swaty K rizi), tót 
|n. y. a’ Garan jobb partján Körmöcz és Seliuecz közt, 
inindeniktöl 2 mertfölilnyire egy kies vidéken. Határja 
jegyes és csak közép termékenységü ; gyümölcse sok ; fája 
bőven ; az uraság’ rétjei szépek. Lakja 951 kath., 4 evang. 
Díszére szojgál a’ kath. paroch. templom , ’s az uraság ka- 
stélyja egy csinos kerttel. F. U. a’ beszterczei püspök, ’s 
feje egy uradalomnak, inellyhez még 18 helység tartozik.

Oszldn, tót η).  V. a’ Nyitra vize m ellett, Bojmóczhoz
3 mértföldnyire: 1460 kath. lak. Kath. paroch. templom, 
Szántóföldjei igen jó rozsot és árpát teremnek ; rétjei gaz
dagok ; erdeje elég; czeresznyéje hires; mind heti, mind 
prszágos vásárokat tart. Postahivatal.— 1662 ben és 1683r 
ban sokat szenvedt a’ töröktől. F. U. G. Pálfy Ferenci, ’s 
a’ bajmóczi uradalomhoz tartozik.

Veihapola , (Hochwiesen), német m. v. Újbányától 
észak nyugotra 2% mfd. erdős hegyek közt: 2249 kath%
4 evang. lak. Kath. paroch. templom, ltoppant erdejében 
sok irtásokat tettek a’ lakosok. Ön bányái nem megveten- 
dók. F· U. a’ religyioi kincstár.

Zsarpóczci, (Zsarnovicz), tót m. v. a’ Garan jobb 
partján, Selmeczhez 2 órányira: OSi kath., 2 evang, lak. 
Van egy kath. paroch. temploma, urasági kastélyja, 1/,, 
jnfdnyire a* helységtől egy nézést érdemlő olvasztóháza, 
hova Selmeczről küldik a’ nyers érczeket; hires söre, é? 
kenyere, melly útólsót Selmeczre hordja. Hegyes, do
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sikeres rozsot termő határját a’ városon keresztül folyó pa
tak gyakran elönti. — Ezen helyt verte meg Zúza cs. k. 
hadvezér 1664-ben a’ törököket. F. U. a’ k. kamara.

F a l u k .
Apát/ii, (Felső) Horne Opatovcze, tót f. Sz. Kereszt

hez XJX mfd. 815 lak. Kath. paroch. templom. ítélje sok és 
jó ; erdeje ’s vizi malma van. F. U. az esztergomi káptalan.

Berg V.  Perk  , német f. Körmöcz határjában : 769 kath. 
lak. Kath. paroch. templom. Határja igen sovány; legelő
je hasznos; bányákat mivel. F. U. Körmöcz városa.

Berczencze, (Garan) Breznicz, tót f. a’ Garan bal 
partján: 788 kath. lak. Kath. paroch. templom. Fája, rétje 
elég; földje lehetős rozst terem ; fuvarozik; vízi malma van. 
F. U. a’ beszlerczei püspök.

B isxíricsénj, tót f Oszlánhoz l/,1 mfd. 6,81 kath., 5 
cvan?, lak. Gyümölcse, fája, szénája, gabonája bőven van. 
F. U. többen·

B la u fu sz , német f. Körmöcz v. határjában: 527 kath. 
80 evang. lak. Kalh. paroch. templom. Nagy erdő.

Brogyán , tót f. a’ N’yitra vize mellett: 631 kath., 5 
evang. lak. Több urasági kastélyok. Földje jó sikeres gabo
nát terem ; rétjei sok szénát adnak. F. U. többen,

Bukovina tót f. Viohnyéhez l/2 óra: 99 kath. 1 evang. 
lak Sok gyümölcs. Derék erdő. F. TJ. a’ kamara.

Caerenye , (Cserenany) tót f. Oszlón mellett: 553kath., 
30 evang. lak, Van sok gabonája, árpája, makkos erdeje, 
szénája, gyümölcse. Juhot, kecskét is tenyészt; ’s fa esz
közöket csinál. F. U. többen.

Fel fa lu , (Hornyeysza) tót f. Oszlánhoz közel: 351 kath. 
lak. Kath. paroch. templom. Erdeje nagy’s benne sok makk 
és vad gyümölcs terem. Juhot, kecskét számosán ta rt; ví
zimalma, káposztája ’s gyümölcse is említést érdemei. F. 
U. a’ Majtényi fám.

(keletnek , (Illinik) tót f. a’ Garan bal partján , Scl- 
meczhez 2 mfd. 62o kath. lak. Kath. paroch. templom. Rét
je ,  legelője igen jó ; gyümölcse bőven, vízimalma, ’s egy
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igen nevezetes kőbányája van, rneUy a’ legjobb malom kö
vet adja egész hazánkban , :s azért messze elhordatik. F. 
U. a’ kamara.

H ám or, (Alsó) tót f. Zsarnóczához 4/2 mfd, erdős he
gyek közt: 584 kath, lak. F. U. a’,kamara.

H ám or, (Felső) Horne Ilam ri; tót f. 569 k a th . lak. 
Kath. parocb. templom. Erdeje nagy ’s lakosai többnyire fa
vágásból, szénégetésból élnek. F. U. a’ kamara.

H ornavesz, (Windischdorf), német f. Körmöcz vár. 
határján: a82 kath. 30 evang lak.

Ihrdcs tót f. Zólyom vmegyo szélén: 4OO kath. lak. 
F. U, a’ kanvara.

Jalna , tót f. Zólyom vrnegye szélén : 258 kath. lak. Kath. 
paíoeh. templom. F. U. a ’ kamara.

Jasztraba  tót f. Zólyom vrnegye szélén: 427kath. lak. 
Kath- parocb. templom. Sovány köves határ F. U. a’ besz- 
terczei püspök.

K am enecz, C-dlsó) tót f. Va órányira a’ Nyílra vizétől 
404 kath. 19evang· lak.

Kamenecz (Felső) tót f. 240 kath., 22 evang. lak: 
Kath. paroch templom. Határja mind a’ két helységnek 
meglehetős $ erdejek, legelöjök sok. Patakja 4 liszt és 1 
papiros malmot forgat. F. U Kosztolányi, Simonyi ’s m t.

Kaproncza , (Deutsch L itte ), német f. Körmöcz mel
le tt: 1045 kath. lak. Kath. paroch. templom. Nagy erdő. 
Sovány köves határ. F. U. a’ beszterczei püspök.

K la k , tót f. 239 kath. lak. Kath. paroch. templom. 
Üveg huta. F. U. a’ kamara.

Kínosán, tót f. Zólyom vármegye szélén: 213 kath. 
lak. és sovány köves határral. F. U. a’ beszterczei püspök.

Kolacsno, tót f. Oszlánhoz 1 mfd. 550 kath. lak. kik 
sok fa eszközöket csinálnak, ’s igen jó inesze. égetnek. F. 
U. többen.

Konosov, (Koneshey) német f. Thnrócz v. szélén: 
4476 kath., 5 evang. lak, Kath. paroch. templom. Nagy 
erdő. Sovány határ, F. U. Körmöcz városa.
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K o p a n icza , lot f. Honth. vármegye szélén: 45 kath.’ 
114 evang. lak. kik többnyire favágók és bányászok. F. U. 
a’ kamara.

K ossorin  , (ót f. Sz. Kereszthez északra ya mfd. 380 
kaíli. lak. Jó legelő. Terméketlen határ. F. U. a’ beszterczei
püspök.

Kosztolány (nemes), tót f. a’ Nyitra vize mellett: 413 
kath., 89 evaög. lak. Vannak itt töbli úri lakások, pálinka 
házak ’s a’ t. Földjei szép gabonát teremnek,· rétjei jó k 5 
erdeje gyönyörű. F. U. a’ Kosztolányi nemzetség.

K ö rm ö c s ie . (Ö) tót f. Sz. kereszthez ^m fd . 308 kath. 
3 evang. lak. Van jó legelője, makkos erdeje, káposztás — 
gyümölcsös — komlós kertje. F. U. a’ beszterczei püspök.

K reszlyene , (nagy és kis) 2 tót f. a’ Nyitra mellett: 
61G kath. lak. 's kath. paroch. templommal. Határjok ter
mékeny; rétjei különösen jók. F. U. a’ pesti seminarium, 
a’ nyitrai káptalan , ’s mások* többen.

L adom ér , tót f. Sz. Kereszt mellett: 266 kath. lak. 
F. U. a’ kamara,

Legen d e l , (Veternik), német f. Körmöcz v. határjá
ban: 161 kath., 72 evang. Jak.

Lehota (Janó), Drexelhey, német f. Körmöczhöz 1 
mfd. 961 kath. lak. Kath. paroch. templom. Gyümölcsös 
kertjei szépek; erdeje tágas, de földjei soványak. F. U. a’ 
beszterczei püspök.

Lehota CKis~), tót f. Velkapolához 3/4 mfd. 641 kath, 
lak. Roppant erdő. Sok irtás. F. U. G. Keglevics.
Lehota  (N a g y ) , tót f, 627 kath. lak. Kath. paroch. tem
plom. F. U. G. Keglevics.

L ehota  (17/), német f. 761 kath. lak. Kath. paroch. 
templom. Sovány, köves határ. F. (J. a’ beszterczei püspök.

Leholía  (Bartos) , tót f. Körmöczhöz 1 mfd. 316 kath. 
lak. Köves határ. F. U· beszterczei püspök,

Lehotha (Podbrehi) , tót f. Körmöczhöz délre 2 mfd. 
236 kath. lak, Sok gyümölcs. Földjei a’ Garan mentében 
termékenyek. F. U. az esztergomi káptalan,
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L ó vcsa  (Nagy es Kis}, 2 tót f, az első a’ tiaran melleit: 
546 kath. lak. és paroch. templommal. Káposztája, gyü
mölcse szénája bőven. A’ második a’ hegyek közt: 407 
kath. lak \ Sok erdő. F. U* mind a’ két helységnek a’ besz
terczei püspök.

L ucsha  (Haneshey), német f. Körmöcz m ellett: 587 
kath., 151 evang. lak. Kath. paroch. templom. Sovány kö
veshatár. F. U. a’ kamara.

L u t t i l la , tót f. Sz. Kereszthez 1 mfd. 744 kath. lak. 
Kath. paroch. templom. Határja nagy de sovány. Erdeje 
sok. F. U. a’ beszterczei püspök.

M a g o sp a rt (Brehi), tót f. a’ Garan bal partján Új
bányához 1 mfd. COl kath., 12 evang. lak. Kath. paroch. 
templom. Cserépedény készítés. F. U. Újbánya városa.

M o csá r , tót f. Zólyom várni, szélén: 401 kath. lak. 
és paroch. tomplommal. Köves határ. Tágas erdő. F. U* 
a’ kamara.

N evo ln o , tót f. Körmöczhöz s/4 mfd. 217 kath. lak. F. 
U. a’ beszterczei püspök.

M yitra szeg  (Csalmova), tót f. Oszlánhoz 1 mfd. 219 
kath. lak. F. U. többen.

P á z s i t ,  tót f. Nyitra várni, szélén: 121 kath., 2 evang_ 
lak. F. U. többen.

P eszerin  , tót f. Vichnye mellett: 539 kath., 9 evang. 
lak., kik bányászságból táplálják magoknt. Sok gyümölcs. 
F. U. a’ kamara.

P i la  (Polisch), német-tót f. Velkapolához l mfd. 1460 
kath. lak, Kath.’ paroch. templom. Nagy kiterjedésű ha- 
tárja sovány, de erdeje, legelője sok. F. U. nagy részt a’ 
kamara , azután a’ religyioi kincstár.

P ity e lo v a ,  tót f. közel a’ Garanhoz : 423 kath. lak. 
F. U. a’ beszterczei püspök.

P r e s z ta lv h , tót f. Sz. Kereszttől nyúgotra: 361 kath. 
lak. Roppant erdejében sok vad körtvély és alma terem. 
F. U. a’ beszterczei püspök,

P ro c h o t, tót f. a’ Klak hegye alatt: 7iS kath. lak. 
és paroch. templommal. Földje felette sovány, de fenyves 
erdeje derék. F. U. a’ kamara.
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Radobicxa, tót f. Oszlánho* 1 mfd. 4ol kath. lak., kik 

sok gyümölcsöt, káposztát, komlót termesztenek. F. U. 
többen.

Repistye, tót f. a’ Szklenói fördők mellett: 276 kath., 
4 evang. lak. F. U. a’ kamara.

Revistye (Váralja), tót f. a’ Garan mellett, a’ régi 
revistyei várhegy’ tövében : 250 kath. lak. Feje egy ka
meráiig uradalomnak.

Rudnó, tót f. a’ Garan bal pártján egy szűk völgyben: 
461 kath. lak. F. U. a’ kamara.

Sashő (Váralja) , Sachsenstein, tót f. a’ Garan bal 
partján, Sz. Kereszthez l/0 mfd. 199 kath. lak. Mellette 
lathatni a’ hegyre épült omladozó állapotban lévő Saskő 
v árá t, meliyről egy egész kameralis uradalom veszi ne
vezetét.

Simony (Simonovany) , tót f. a’ Nyitra vize mellett: 
500 kath. lak. Kath. paroch. templom. Több csinos úri lak
házak. Földjei szép rozSot, árpát teremnek; szénája, fája» 
gyümölcse elég. F. U. a’ Simonyi nemzetség.

Szénásfalu  (Szenicze), töt f. Geletnekhez 1 fertály 
560 kath. lak. Erdeje, legelője bőven. Vízimalom a’ Garan 
vizén. F. U. Selmecz városa.

Szhleno (Glashütten), tót f. a' Selmeczről Körmöczre 
vivő országúiban, az első várostól 2 mfdnyire, egy gyönyörű 
vidéken. Számlál 321 kath. lak. Paroch. templom. Hírős 
fördőjéről értekeztünk a’ vármegye leírásában. F. U. a’ 
kamara.

S z la sz la , tót f. Körmöcztől délre 1 tr.fd. 475 kath. lak. 
Kath. paroch. templom. Hegyei ásványokból ’gazdagok* 
Fűrész malma van. F. U. a’ beszterczei püspök.

Tepla , tót f. Selmecz és Szklenó közt: 265 kath. lak. 
Kath. paroch. templom. F. U. a’ kamara.

Trnava, tót f. a’ Garan jobb partján : 230 kath. lak. F. 
U. a’ kamara.

Trnavha (Alsó), tót f, Sz. Kereszthez i mfd. 196 kath. 
lak, F- U. a’ kamara.
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Trnavka  (Felső), tót f. a’ hegyek közt: 290 kalli., 
lak. F. U. a’ kamara.

T ru b in , tót f. Sz. Kereszthez nyugotra 2 mfd. 624 
kath. lak. Kath. paroch. templom. Sok szilva , komló, fa. 
F. U. a’ beszterczei püspök.

Ugrócz (Kis), tót f. a’ Nyitra mellett: 427 kath. lak. 
’s termékeny szántó földekkel F. U. többen.

Ugrócz (Nagy)), (Uhercza Welke), tót f. Oszlánhoz 
Va mfd. 653 kath. lak. Kath. paroch. templom. Szép kastély 
és kert. Erdeje, gyümölcse, szénája, juha sok. F. U. G. 
Majláth.

Vieszlca , tót f. Sz. Kereszt m ellett: 236 kath. lak. 
Kath. paroch. templom. Komlót és jó rozsot termeszt. F. U. 
az esztergomi káptalan.

Vichnye  (Eisenbach), tót f. Selmecztől nyugotra 1[*/4 
mfd. 914 kath. 20evang. lak. Kath. paroch. templom. Arany 
és ezüst bányák. Hires vas fördő, mellyről feljebb a’ vár
megye leírásában már értekeztünk. F. IJ, selmecz városa.

V oznicza , tót f. a’ Garan mellett: 355 kath., 1 evang. 
lak. Földjei jó rozsot teremnek; rétje, legelője, erdeje elég. 
F. U. a’ kamara.

Z a lé l y , tót f. Selmeczhez 1 mfd. hegyek közt.· 255 
kath. lak F. U. a’ kamara.

Z d á n y a , (Alsó és Felső) 2 tót f. az elsőa’Garan part
ján , a’ második a’ hegyek között öszvesen 627 kath. lak. 
Az elsőnek savanyú vize, a’ másodiknak kath. temploma 
van F* U. a" kamara.

N é p e s  P u s z t á k  v a g y  más  L a k h e l y e k .
B ukovina , Újbánya fii, 153 kath. lak. Csertyán, F. 

Hámor filial. 150 kath. lak. F e r tá ly , F. Hámor. fii. 87 kath. 
lak, H ra b ic so v , F. Hámor fii. 306 kath. lak. Jánosok , F. 
Hámor fii'. 55 kath. lak. Ó H u ta , Uj bánya fii. 218 kath. 
lak. K la k , Uj lehofa fii. 76 kath. német lak. Üveg huta. 
J iosztirvch  , F· Hámor fii, 323 kath. lak. L adn o  , Jalna 
fii. 49 kath. lak. L u kavicza , Zsarnócza filial. 156kath. lak. 
Q szlrogrun , ívlak fii. 212 kath. lak. P a jsr , F. Hámor fii.
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51 kath. lak. P ecs.n o , F. Hámor filial. 162 kath. lak. 
S ch va b , a’ körmöczi határban: 23o kath. 15 evang. német 
lak. Uram , F. Hámor fii. 203 kath, lak. Z á h o r c s a , Ge- 
letnek fii. 56 kath. lak. Z sa rn ó cza i o lv a s z tó h á z , F. 
Hámor fii. 360 kath. lak. Z su b k o v , F. Hámor fii. 215 
kath. lak.

III. A’ L é v a i  Járás,
Van benne: 5 mező város, u. m. 2 magyar, 2 tó t, 

1 magyar-tót 5 53 fa lu ,  u. in. 36 magyar, 9 tót, 4 magyar - 
tó t , 4 tót-magyar; 8 puszta , t. i. 7 magyar, 1 tót.

Népessége 31,818 1., u. in.
Vallásokra: 22,390 kath., — 9108 ref., —313 evang., 

— 7 óhitű. —
Nyelvökre: 25,726 magyar, — 6122 tót.

Mező V á r o s o k .
O B a rs , lót in. v. a’ Garan bal partján, Le'vától észak

ra 1 órányira: 683 kath. lak. ’s paroch. templommal. Haj
dan királyi város volt, ’s egy várnak és klastromnak om
ladékái most is láthatók. Határja róna ’s bő termékeny- 
ségü; rétje , legelője, fűzese, gyümölcse elég, de bora 
nincs. F. U. II. Eszterházy.

Új B ars, magyar m. v. mellyet O Harstól csak egy 
hid választ el: 256 kath., 7 evang., 540 ref. lak. Kath· 
és ref. anya szentegyházak. Földjei termékenyek, erdeje, 
legelője jó ; szőllőhegyén sok gyümölcs terem. F. U. H, 
Eszterházy.

L é v a , (Lewencz, Levvicze) magyar-tót m. v. Nyitra 
és Selmecz k özt, mindenikt.ől 6 mfdnyi távolságra. Fekvé
se kies; mert kelet északra szép szőllöhegyek, erdők; 
délnyugatra pedig gazdag gabonatermő földek, kövér ré
tek ’s tágas legelők környékezik. A’ város’ űtszái elég 
rendesek, de sárosak; a’ házak többnyire földszintiek’s nád
dal fedettek; hanem az urak utszája derék kőházakat mu
tathat — ’s a’ mi több kövezve is van. Fiacza nagy és tá
gas. Nevezetesebb épületjeis a’ kath, és ref. templomok;
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az uraság’ emeletes kastélyja mellyberi a' tisztek laknak ; 
a’ kath. gymnasium épületje, egy nag f  vendégfogadó , a’ 
Szentiványi ’s más itt lakó nemes urak lakházai, ’l a ’ t ;  
a’ póstaház. Lakosainak száma 4807-re megyen, és igy leg
többre az egész megyében : ezek közt katholikus 4132, re
form. 597, — evang. 81, — óhitű 7. Foglalatosságokra 
nézve vannak köztök sok mesteremberek kivált csizmadiák, 
szűrszabók, kalaposok, egynéhány posztósok, tímároké* 
takácsok; továbbá marha, gabona kereskedők, fuvarotok; 
’s végre föld és szőliőinivesek. Szélesen kiterjedt szőllő· 
hegye kedves ízű fejér (vöröst keveset) bort terem, ’s még 
jobbat teremne ha a’ mivelés nagyobb szorgalommal 
történne , melly az uraság allodiumát kivévén — valóban 
elég csekély; továbbá ha a’ gyümölcs, különösen a’ sok cse
resznye, megygy , kürtvély fák el nem lepnék a’ szőllő 
hegyet.

Lévának hajdan nevezetes vára volt, melly a’ törők 
időkben erős határ erősségűi szolgált a ’ banya városoknak f 
’s a’ felső vidéknek; mellynél fogva gyakori ostromlásokat, 
’s viszontagságokat kéntelenittetett szenvedni. Jelenleg egy 
halmon csupán omladékáit lehet látni. Birtokosa a’ vái'nak 
’s a’ hozzá tartozó nagy uradalomnak régenten a’ Lévay 
nemzetség volt; ennek kihaltával Balassa Menyhárt kezére 
jö tt, ki Bars, H ont, JV’ógrád vármegyékben roppant jó 
szágokat bírván, — hatalmas ellenese vala a’ töröknek, 
de egyúttal kevély nyomorgatója is a’ környékbeli lakosok
nak. Elfoglalván a’ királyi seregek Balassának Léva,· 
Szitnya ’s a’ t. várait, Lévát Dobó István a’ hires egri 
bajnok kapta meg; ezután a’ Kollonicsiaké, majd a’ Csá
kiaké , végre az Eszterháziaké lett ’s mostan is herczeg 
Eszterházy Pál bírja.

N agy Sállá (Velke Sarluhi) , magyar m. v. Lévától 
délre 21/,, mfdnyire: 616 kath., 16 evang. , 9S1 ref. lak, 
Kath. és ref. anya szentegyházak. Hóna és dombos határja 
mindennel bővölködik: van tágas legelője, jó rétje, földje, 
erdeje ’s a’ t. Lakosai szép csikókat szoktak nevelni; az 
itteni baromvásár hires. F. U.jaz esztergomi érsek.

Garan Szőllős (R ibnik), tót m. v. közel a’ Garan bal 
partjához; 922 kath. lak, Kath. paroch. templom. Fő gaz»
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Szép tölgyes

95

dasága jó bort termő szőllő hegyében áll.
«ideje van. F. U. a1 beszterczei püspök.

i F a l u k .

A g ó , magyar f. F.sztergom várm. szélén: 90 hath., 
187ref. lak. Termékeny földje, jó legelője és gyümölcsös 
kertje van. F. U. G. Eszterházy Jánosné.

Apathi (Garan) , té t f. Báthoz l mfd. 170 kath. lak. 
Bortermesztés. F. U. az esztergomi káptalan.

Bajba, magyar f.N. Sáliéhoz északra lYjinfd. 80 kath,, 
102 ref. lak. Bef. anya templom. Földje, ré tje , legelője 
elég és termékeny. Erdeje is van. F. U. többen.

Csatta , magyar f. a’ Garan jobb partján , Esztergom 
várm. szélén, az oda vezető országúiban: 783 kath. lak. 
Határja bő termékenységé; van jó ré tje , legelője, erdeje, 
vízimalma. F. U. a’ lekéri apatűr.

Csejkő, té t f. G. Szóllőshöz 1/,1 mfd 1106 kath. lak. 
Kath. parocli. templom. Határja sok javakkal meg álda- 
to tt: igy szőllőhegye nagyon kapós bort terem; erdeje, 
gyümölcse bőven van; 's földjei is termékenyek. F. U. 
a’ beszterczei püspök.

Damasd  (Garan)1, magyar f. a’ Garan jobb partján , 
Lekér mellett: 463 kath. lak. Szénája bőven lévén, sok 
marhát nevel, ’s kár hogy termékeny földjeit a’ Garan néha 
elönti. F. U. a’ lekéri apát.

D ereszlény, tét-magyar f. 2oS kath., 9 evang., 18 
ref. lak. F. U. többen.

Endréd (_Kis~), magyar-tét f. N. Sáliéhoz északra 1 
mfd. 200 kath , 56 ref., 15 evang. lak.

Endréd  (N agy) ,  magyar-tót f. az elébbeni helység 
mellett: 389 kath,, 3 ref., 11 evang. lak. Kath. paroch# 
templom. Határja mind a’ két helységnek részint dombos, 
részint lapály és jó gabonát terem. Rétjei kétszer kaszál- 
haték; erdővel ’s gyümölcsös kertekkel bir. F. U. számos 
nemesek.

Gyéred ( Alsó) ,  tót-magyar f. 322 kath., 6 evang, lak, 
Kath. paroch, templom, F. U, H. Eszterházy.
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GySred (Felső) ,  tót-magyar f. 339 kath. lak. Borter- 
mes/.tés. F. U. G. Keglevics, ’s a’ t.

György (Sz.) magyar f. a’ Garan bal partján: 217 kath., 
3 evang., 452 ref. lak. Ref. anya templom. Legelőjük sok> 
’s a’ Garan melletti fűzesek fát eleget szolgáltatnak. F. 
U. a’ prímás.

Gyékényes, tót-magyar f. 26í kath. lak. F. U. II, 
Eszterházy.

Hölveny (Hulvinki), magyar f. 87 kath , 5 evang., 1G7 
ref. lak. F. U. a/, esztergomi érsek.

Kálna [K is} , magyar f. a’ Garan mellett: 50 kath., 
2o5 ref. lak, Bef. anya templom. F. U. többen.

Kálna  CN agy ) , magyar f. a’ lévai országúiban: 312 
kath., 251 ref. lak. Bef. és kath. filial, templomok. F. U·
G. Hunyady.

Kelecsény (Garan), tót f. Léva és ó Bars közt: 549 
kath., 4 evang. lak. ’s kövér rétekkel és szántóföldekkel. 
F. U. H. Eszterházy.

Készt (G aran), Kosihi — tót f. Lévától északra 1 mfd. 
510 kath. lak. Határjában láthatni azon kápolnát, melly 
a’ lévai ütközetben elesett G. Koháry István’ örök emlékére 
állítatott. F. U. H. Eszterházy.

Kozmály (K is) , Kozmalovcze, magyar f. a’ Garan jobb 
partján , Uj-Barshoz 1/<1 mfd. 313 kath., 186 ref. lak. Föld
jei jó búzát, rozsot teremnek, szőllője’s tölgyes erdeje van. 
F. U. G. Migazzi.

Kozmály (N agy ) , tót f. a’ Garan bal partján : 461 kath. 
lak. Róna határja szép rétekkel és szántóföldekkel bír, 
F. U. G. Migazzi.

Ladány (Ludani) , magyar f. Ilonth várm. szélén: ,207 
kath., 499 ref., 10 evang. lak. Kath. és ref. anya szentegy
házak. Rétje, legelője bőséggel. Dohányt termeszt. F. 
U. H. Eszterházy.

L ekér , magyar f. a’ Garan jobb partján, az Eszter
gomba vivő országúiban: 469 kath. lak. egy szép kath. pa- 
rqch. templommal, ’s urasági kastélyai, llatárja igen tér ·
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mékeny, különösen sok szénája és legelője van. Vízimal
mok. F. U. a’ leke'ri apát, ’s feje egy uradalomnak.

LŐh, magyar f. 260 kath., 323 ref., 40 evang. lak. Ref, 
anya templom. Tágas szőllőhegy. Erdő. Sok gyümölcs. 
F. U. H. Eszterházy.

Malas QNagy') , magyar f. Esztergom várm. szélén: 
386 kath., 21 ref. lak. Szántóföldje jó minéirmsegii; lege
lője nagyon alkalmas a’ juhtenyésztésre. F. U. többen.

M arosfa lva , magyar f. Új-Rars mellett: 25 kath. 
273 ref. lak. F. U. G. Ilunyady.

M ilu la  (G aran), magyar f. a’ Garan jobb partján, 
Zselizhez */4 mfd., 102 kath., 360 ref. lak. Ref. filial, tem
ploma a’ Szódéihoz tartozik. Határja termékeny volna, 
de az árvizek járják. F. U· G. Eszterházy Jánosáé.

Mohi (Mochovcze) , magyar f. Uj Harshoz 1 mfd. 65 
kath., 572 ref., 3 evang. lak. Ref. anya templom. Vae 
bora , fája , szénája , vízimalma. F. U. H. Eszterházy.

Nagyod, magyar f.‘ a’ Garan bal partján, Lévától délre 
1 mfd., 24 kath., 341 ref., 3 evang. lak. Ref. anya tem
plom. Sok legelő. Füzeserdő a’ Garan mentében. F . 'U.
H. Eszterházy.

N y e r ,  magyar f. Esztergom várm. szélén: 239 kath. 
lak. és szép lótenyésztéssel, F. U. többen.

Oroszt ( ä m ) , magyar f. a’ Garan jobb partján, Lekér- 
hez Va óra: 295 kath. lak. F. U. a’ lekéri apát.

Oroszt (Nemes), magyar f. Honth. várm. szélén: 297 
kath., 180 ref. lak. Kath. és ref. anya templomok. Lakosai 
sok marhát nevelnek , ’s fát a’ Garan fűzeseiben kapnak. 
A’ verebélyi praed. székhez tartozik.

Óv á r , magyar f. Lévához % óra: 25 kath., 209 ref., 
5 evang. lak. F, 0 . 1L Eszterházy.

P él (Alsó) , Dőlni P ia i, magyar-tót f. 81S kath. , 47 
ref. lak. Kath. anya templom. Búzája, bora, fája, szénája, 
legelője elég. A’ birka és lótenyésztés szépen divatozik. 
F. U. G. Hunyady, ’s a’ t.

Pél (Felső), magyar f. 133 kath., 270 ref. Lk. Ref. 
filial, templom és oskola, F. U. többen.

I I  K. M. o. Földi. 7
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P o d lu zsd n y  (G a r a n ) ,  tót f. Lévától északra 1 mfd. 
468 kath. lak., kik bort és hires káposztát termesztenek. 
Erdeje ’s vízimalma van. F. U. H. Eszterházy,

Sállá (Kis) , magyar f. N, Sállá mellett: 246 kath,, 
136 ref. lak.

Sdrá ( K is ) , magyar f. a’ Garan jobb partján, raz Esz
tergomból Lévára v í v ó  országúiban : 15 kath., 263 ref. lak. 
Ref. anya templom. F. U. az esztergomi érsek. '

Sdrá (N a g y ') , magyar f. az elébbeni helység mellett . 
300 ka th , 230 ref., 12 evang. lak. F. U. többen. Határja 
mind a’ két Sárának bő termékenységű, de árvíz járja 
Legelője, szénája sok; erdeje kevés.

Sólym os , (G a ra n ), tá t f. Ilonth várm. szélén, Báthoz 
1 mfd. 290 kath., 9 evang. lak. F. U. H. Eszterházy.

Szecse (Kis) , magyar f. Lévához 1 mfd. 49 kath., 6 
evang., 376 ref. lak.

Szecse (N a g y ) , magyar f. a’ Garan mellett az Eszter
gomi országúiban: 52 kath,, 385 ref., 13 evang. lak. Ref. 
anya templom. Földje, rétje termékeny; legelője tágas; 
erdeje is van. F. U. mind a’ két helységnek H. Eszterházy.

.Sződd j magyar f. a’ Garan jobb partján, Zselizhez */„ 
mfd. 136 kath., 40 evang., 240 ref. lak. Búzatermő határ
já t az árvíz járja. Marha és juhtenyésztése nevezetes. F. 
U. G. Eszterházy Jánosné ’s a’ t.

T o lm á cs , tát f. G. Szőllős mellett: 251 kath. lak. 
F. U. az esztergomi káptalan.

T ű r e , (K is  és N a g y ) , 2 magyar f. a’ Garan partján , 
az esztergomi országúiban: 240 kath., 4 evang., 149 ref, 
lak. Termékeny jővedelmes határral bírnak. F. U. többen^

JJjfalu (G a r a n ) , Novejsza, tót f. Báthoz iy 2 mfd. 
485 kath , 8 evang. lak. Kath. paroch. templom. Van 
bora, búzája, jő retje , erdeje. F. U. többen.

K á r  ad  (A lsó ) , magyar f. a3 Garan jobb partján, az 
esztergomi or»zágútlan: 43 kath., 2 evang, 299 ref. lak. 
Kath. és ref. anya templomok. F. U. többen,
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V árad [Felső) , magyar f. 25 kath., 163 ref. lak. és 

egy híddal a’ Garan vize'n. Mind a’ ke't helység’ határja 
sík ’s jó gabona termő; rétjei kövérek. F. U. H. Eszterházy.

Veszele ( Alsó-Felső) ,  2 magyar f. a’ Garan jobb part
ján az esztergomi országútban 122 k a th , 18 ref. lak. Hires 
káposzta. F. U. többen.

Vezekény, (Garan) magyar f. Zselizhez y2 mfd. 142 
kath. , 586 ref. lak ., ref. anya templommal, gazdag szán
tóföldekkel ’s szép urasági nemesített juh tenyésztéssel. F. 
U. G. Eszterházy Jánosné.

' Z s e l iz , magyar f. a’ Garan jobb partján, a’ Léváról 
Esztergomba vivő országúiban : 812 kath., 17 évang., 359 
ref. lak. Yan itt egy kath. anya, ’s ref. filial, szentegyház ; 
csinos urasági kastély és kert, vendégfogadó’, vízimalmok 
Hóna határja gazdag termékenységi!; ré tje , legelője bő
ven lévén a’ jobbágy sok szarvasmarhát, az uraság pedig 
gyönyörű merino nyájakat tart. F. U. G. Eszterházy Jánosáéi 
’s feje egy jövedelmes uradalomnak.

Z sem lér , magyar tót f. a’ Garan bal partján: 555 
kath. lak. Kath. paroch. templom. F. U. az esztergomi 
káptalan.

N é p e s  P u s z t á k .
Andy N. Snlló filial, 8 kath. lak. Csuda , Lekér fii. 

35 kath. lak. F. U. H. Pály. G én je , Léva filial. 31 kath. 
lak. F. U. H. Eszterh. Sz. János, Léva filial. 19 kath. lak. 
F. U. H. Eszterh. K urtahegy , Léva filial. 29 kath. lak. 
F. U. H. Eszterh. Sz. kereszt, G. Újfalu filial. 94 kath. 
3 evang. tót lak. M úlás, [kis) igen szép kis puszta N. 
Málas mellett. Szántóföldjei mintegy 600 hold fele mennek, 
’s termékenyek; rétje 60 holdnyi, ’s a’ legelője 800 juhot 
könnyen kitarthat. Van egy jövedelmes korcsmája is. Lak
ja 70 magy. kath. F. U. Foglár Imre.

Nagy P u s z ta , Zseliz fii. 82 kath. lak. ’s nagy urasá
gi majorsággal F. U. G. Eszterházy Jánosné.

7 * ■
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IV. A’ K i s  T a p ó l c s á n y i  J á r á s .
Van benne 3 mező város ; mind tó t; 41 fala , u. m. 

39 tót, 1 nemet, 1 tót-német; 10 népes puszta  vagy más 
lakhely — mind tót.

Népessége 21.227 1.
Vallásokra: 21,1 S3 r. kaih. — 90 evnng. — 2 ref.
Nyelvökre: 20,775 tó t, 500 német.

M e z ő  V á r o s o k .
Aranyos M aróik, tót m. v. a’ Zsitva patakja m elleit, 

Nyitrától 6 mfdnyire: 1397 kath., 2 evang. 2 ref. lak. kik 
földművelésből, ímestcrségekböl, pos/.tócsinálásból' táplálják 
magokat. Több csinos épűletjei közt említést érdemlenek 
a’ szép kath. paroch. templom , mellyet Migazzi Cardinalis 
építtetett; az uraság’ kastélya ’s gyönyörű kertje ; a’ vár- 
megyeháza, ’s a’ t. Vidéke Maróthnak kies és termékeny; 
erdeje szép ; legelője szűkön. Van liszt és fűrész malma ; 
heti és országos vásárjai. F. U. a’ C. Migazzi familia, ’s 
feje egy uradalomnak.

Sz. Benedek, tót m. v. a’ Garan jobb partján, egy 
szűk völgyben Lévától északra 2ya mfdnyire. Lakja 112S 
kath. lak. Díszére szolgál a’ goth ízlésre épült igen régi 
2 tornyú kath. paroch. templom, mellyben tartatik a’ hite
les levéltár , (minthogy ezen hely locus credibilis) ;  alatta 
pedig szemlélhetni azon kriptát, hol a’ nagy érdemű Koháry 
nemzetség’ több tag jai, ’s ezek közt a’ halhatatlan Koháry 
István gr. Honth vármegyei fő ispán’ hóit tetemei nyu- 
gosznak. Ez köz tudomány szerént a’ hires 1664-iki törö
kökkel történt lévai ütközetben esett el. Határja a’ város
nak hegyes; földjei középszerűek ; szőllőhegye tágas és 
jó bort terein; erdeje elég. F. U. 1565-től fogva az eszter
gomi káptalan a* hozzá tartozó uradalommal együtt; — ez
előtt a’ Benediktinusoké volt , kiknek 1 Geyza 10S5-ben itt 
gazdag apaturságot fundálván , monostort i^ építtetett. A' 
mostani vár formára épült roppant, kastélyt egy fő kápta
lanbéli tag , ’s az uraság’ tisztjei lakják.

Kis T'apólesdny, tót m. v. Aranyos Maróthtól északra 
1 mfd. 1111 kath. , 3 evang. lak, kik közt sok mesterember
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es posztós találtatik. Ekesiti ezen helyet a’ kath. párod), 
templom, de különösen az uraság csinos Ízlésű kastélyja 
egy pompás angol kerttel együtt. Ilatárja tágas es sok ja 
vakban részesült: igy van soke's termékeny szántóföldje, 
szőllöhegye, erdeje, vadaskerfje, savanyú viz forrása, kö
vér rétje, vízi malmai. Északra 1 órányira erdős hegyek 
közt látthatni a’ régi Hrusov várának düledékeit. F. U. a’
G. Keglevics familia, ’s feje egy uradalomnak, melly kivált 
szép erdőségekkel dicsekedhetik.

F  a 1 u k.
A p á th i ( kis) ,  male Opatowcze, tót f. Ar. Maróihoz ‘/2 

óra: 332 kath. lak. Kath. paroch. templom. Termékeny 
földje, erdeje , malma van. F. U. az esztergomi káptalan.

B élá d  {his) , Male Beladics, tót f. Nyitra várni, szé
lén: 349 kath. 5 evang. lak. Kövér rétek. Juh tenyésztés. 
F. ü . B. Malonyai ’s a’ t.

C sárad  (C saradícze) , tót f. Sz. Benedekhez 1 mfd. 554 
kath. lak. Van szőllöhegye, erdeje, kövér rétjei, vízimal
ma. F. U. G. Migazzi.

E bedecz (O picz) , tót f. Tapólcsányhoz */2 mfd. 610 
kath. lak. Határja nagy; tölgyes erdeje szép; földjei kö
zépszerűek. Van papiros malma, üveghutája, és egy igen 
jó kőbányája. F. U. az esztergomi káptalan.

G észlvcz (H oszlow cze) tót f. Tapólcsányhoz 1/íi óra: 
394 kah. lak. F. U. többen.

H ecse ( H ocsa) , tót f. 246 kath. lak. Jó legelő. Erdő. 
Vízi malom. F. U. G. Migazzi.

H eresztyén  {K is ) ,  Male Chrasztany, tó^f. Nyitra várra, 
szélén: 18i kath- lak. F. U. többen.

H eresztyén  ( N a g y ) , tót f. 267 kath.lak. Kath. paroch. 
templom. Termékeny szántóföld. Jó rét. Vizi malmok. F. 
U. B. Malonyai, ’s a’ t.

Kelecsény {F eíe te ) ,  tót f. Ar. Maróihoz 3/r mH. 341 
kath. lak. F. U. G. Migazzi.

K eresztur {H a sié in ) , tót f. 738 kath. lak. Nagy erdő. 
Sovány föld. F. U. G. Keglevics.



1 0 2 BARS VÁRMEGYE.

• K isfa lud  (V ieszla ) , tót f. 368 kath., 10 evang. lak. 
Kastély. Középszerű föld. Erdő. Vízimalom. F. U. Zerdahelyi, 
’s a’ t.

Knyezich, tót f. Ar. Maróihoz */2 mfd. 559 kath. lak. 
Mind földje , mind rétje jó ; erdeje is van· F. U. többen.

Kosztol,íny (Fenyő) , tót f. Topólcsányhoz északra 2 
mfd. Lakja (az irtásokat is ide számlálván) 871 kath. lak. 
Kath. paroch. templom, Erdeje roppant; legelője elég; 
de földjei soványak; üveghutája van. F. U. G. Keglevics 
Károly.

Kovácsi (Koszarovecz) , tót f. Sz. Benedekhez */2 mfd. 
890 kath. lak. kik bort és gyümölcsöt termesztenek. F. U. 
az esztergomi káptalan.

Lócz (Lowóse) ,  tót f. 299 kath. lak. F. U. G. Keg
levics János.

Maholány (M aholincze), tót f. a’ Zsitva mellett: 360 
kath. lak. Makkos erdeje derék; rétjei jók. Vízimalom. F. 
U. G. Keglevics.

Malonya (M alinany), tót f. Ar. Maróihoz délre 1 
320 kath. lak. F. El. B. Malonyay, G. Keglevics ’s a’ t.

M ankócz, tót f. erdős hegyek közt ; 218 kath. lak. 
Földje kevés és sovány, gyümölcse sok ; erdeje elég. F. U. 
a’ religyioi kincstár, ’s az elefánti uradalomhoz tartozik. 

Márton (_Sz.~), tót f. 187 kath. lak. F. U. G. Migazzi, 
Nemcsény (Nemcsinani) , tót f. Verebélytől északra 

2 mfd. 430 kath. , 12 evang. lak. Kath. paroch. templom. 
Nagy juh tenyésztés. Erdő F. EJ. az esztergomi káptalan, 
és a’ Kosztolányi fáin.

N ém ethy , tót f. Sz. Benedekhez % mfd. 736 kath. lak. 
Kath. paroch. templom. Szőllöhegye, erdeje, ’s jó lege
lője van. F. U. a’ beszterczei püspök, ’s a’ Boronkay 
familia.

Λ'éved (Neviczdny) , német tót f. Verebélyhez 1 mfd. 
357 kath. lak. Kath. paroch. templom. Jó határ. Erdő. F. 
U. többen.

N éver  tót f. Nyitra vórin. szélén: 401 kath ., 3 evang. 
lak. F. EJ. G. Forgács.
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O rovnicza , tót f. a’ Garan m ellett: 299 kath. lak. 

F. U. az esztergomi káptalan.
Perlep (P rilep e ), tót f. Ar, Maróihoz ;1/4 mfd. 221 

kath, lak. Van jó szántóföldje es ré tje ; vízimalma, erdeje, 
gyümölcsös kertjei; papiros malma. A’ dolinái pusztáidé 
tartozik. F. U. Boronkay, ’s a’ t.

P ezsér , tót f. Sz. Benedek mellett: 251 kath. lak.
F. U. az esztergomi káptalan.

Rohosnicza . tpt f. 181 kath. lak. F. U. az eszter
gomi káptalan,

Szelepcsény , tót f. a’ Zsitra mellett: Gií kath. lak. 
Tölgyes erdő. Jó rét és föld. F. U. az esztergomi káptalan.

Szelezsény , [Kis'), Male Szlazani, tót. f. Ar. Marói
hoz 1 infd,, 108 kath. lak. F. U. Boronkay, Js a’ t.

Szelezsény [N a g y), tót f. 579 kath., 51 evang. lak. 
Kath. és evang. anya templomok. Sok erdő. F.U. többen.

S z lic zo v , tót f. Nyitra vórm. szélén, magas erdős 
hegyek közt: 600 kath. lak. ’s kath. paroch. templommal. 
Erdeje roppant; de földjei soványak* Üveghuta, F. U.
G. Keglevics.

Tazsár (Tesare) , tót f. a’ Zsitva m ellett; 651 kath. 
lak. Kath. paroch. templom. Sok gyümölcs és fa. F. U. 
az esztergomi káptalan.

Ú jfalu  CZ s itv a j ,  Nova Vés, tót f. Nyitra várm. szé
lén: 7o3 kath. lak. F. U. többen.

Val/cöcz, tót f. 343 kath. lak. F, U. az esztergomi 
káptalan.

Velcsics, tót f. Ar. Maróthoz északra 2 mfd. 685 kath., 
1 evang. lak, Kath. paroch. templom. Erdeje nagy; de 
bora savanyú. F- U. G. Migazzi,

Vezelény (K is ) , tót f. 282 kath. lak, F. U. Bocskay, 
Szmrtnik, ’s a’ t.

Vezelény (N a g y ) ,  Velke Vozokány, tót f. Ar. Ma
róthoz délre V, mfd. 386 kath. lak. ’s termékeny jó határral.
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Γ. U. az esztergomi káptalan. — Vozokány mezején 26-ik 
Au»·. lG52-ben igen keményen meg verték a’ magyarok a’ 
törököket, ’s ezen alkalommal 186 keresztény rabot sza
badítottak meg. Azonban siralmas leve ezen gyözedelem 
a’ fényes érdemű Eszterházy famíliára; mert az elesett 48 
magyarok közűi 4 Eszterházy maradt a’ csata piaczon, 
u. ni. László, Kristóf, Ferenc/., Márton, kiknek neveik 
örökítésére Eszterházy Imre gr. esztergomi nagy prépost 
1734-ben oszlopot is állítatott a’ vérmezején , de a’ felírás 
már alig olvasható.

V örösvár , német f. Néved filial. 3t9 kath. lak. Mind 
földje, mind rétje hasznos. Erdeje is van. F. U. H. Esz
terházy , ’s a’ t.

Z a v a d a , tót f. 1J3 kath. lak. Bortermesztés. F. U. 
G. Keglevics.

Z la tn ö , tót f. Nyitra várm. szélén: 25 0 kath. lak. 
Fő gazdagsága roppant erdejében áll. F. U. többen.

Z s ik a v a , tót f. 335 kath. lak. F. U. G. Keglevics.

N é p e s  P u s z t á k  v a g y  L a k h e l y e k .

Csáradi üveghuta , 54 kath. lak, Dolina p , Ebedecz- 
hez tartozik: 18 kath. lak. Ebedeczi üveghuta  254 kath. 
lak. Innocenthal, Skiczov fii. 126 kalh. lak. Üveghuta. 
K o rlá t, Sz. Benedek filial. 15 kath. lak. M ikófalva  
Thazsár fii. 14 kath. lak. O lichov, Ar. Maróth filial. 3t 
kath. lak. Eoszkos, Felesics fii. 52 kath. lak. Szeles  
Sz. Benedek filial. 15 kath. lak. S z tr á n ja , Yelcsics filial. 
2o kath. lak.

V. A’ Y e r e b é l y i  J á r á s .
Van benne 1 mezS vá ro s , — magyar-tót; 33 f a l u ,  

n. in. 5 magyar, 11 tó t, 12 tót-magyar, 5 magyar-tót; 13 
népes puszta , u. m. 7 tó t , 4 magyar, 2 magyar-tót. 

Népessége 16,386 I. t. i.
Vallásokra: 14,645 kath. — 440 evang. — 1301 ref. 
Nyelvökre: 9261 magyar, 7125 tót.
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Mező Város .
Verebély, magyar-tót m. v. Nyitra várm, szélen a’ 

Zsitva vize m ellett, a’ posonyi országúiban : 1521 kath., 
3 evang. lak. Fő helye ez a’ tőle neveztetett primatialis 
praedialista széknek, a’ honnan a’ gyűlések is itt szoktak 
tartattal. Van itt egy kath. paroch. templom, Cs. k- 
sóház és posta hivatal. Határja termékeny és igen sikeres 
búzát tereim; rétjei jók; marha tenyésztése nevezetes; bora 
középszerű; de fája kevés.

Faluk*
Aha {Óhaj'), magyar-tót f. a’Zsitva partján: 663 kath, 

lak. Van jó búzája, bora, gyümölcse, szénája, erdeje, 
vízi malma. F. U. az esztergomi érsek.

Baracska, magyar-tót f. 380 kath., 17 evang. 250 ref. 
lak. Ref. filial, templom, és oskola. Határja dombos, de 
termékeny; legelője sok és a’ juhoknak nagyon egészséges; 
erdeje derék, szilvás ’s más gyümölcsös kertjei messze kiter
jedtek ; bort is; termeszt. F. U. többen.

Bellegh, tót f. Fuss filial. 247 kath. lak. Határja ollyan 
mint a’ Baracskáé.

Becse, magyar-tót f. 340 kath., 181 ref. lak. Kath. 
paroch. és ref. filial, templomok. Legelője, földje igen jó ; 
bora, fája, gyümölcse elég. F. U. G. Hunyady, ’s a’ t.

Besenyő , magyar f. a’ Zsitva mellett, Komárom várm. 
szélén: 1()19 kath. lak. Kath. parooh. templom. Sok fekete 
agyagos szántóföldekkel, tágas legelővel ’s rétekkel bir ; 
de fája kevés. Marhát nevel. Gyümölcsöt és hires káposztát 
termeszt. F. U. az esztergomi káptalan.

Csele, tót f. a’ komáromi, barsi, esztergomi határok 
öszvejövetelénél: 490 kath, lak. Kath. paroch. templom. 
Dombos határja termékeny; legelője, bora, fája, gyümöl
cse bőven. F. U. az esztergomi érsek.

Csifdr (.Czezare) , magyar f. Verebélytől 1 mfd. a’ 
selmeczi országúiban: 559 kath. lak. Kath. paroch. tem-
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p]om. Határja termékeny; legelője, szétlője sok ; erdeje 
derék. Házi gazdasszonyai szárnyas állatokat bőven nevelnek. 
F. U. a’ n. szombati Sz. István seminariuma.

Ény  (/«/z), tőt-magyar f. 210 kath., 9 evang., 20 ref. 
lak. F. U. többen.

F áikürth , tót-magyar f. Fekszik egy kies és termékeny 
dombon, a’ Komárom vmegyei határszéltől 1 mfdnyire: 
607 kath., 34 evang., 32 ref. lak. Kath. parocb. templom. 
Nagy szőllöhegyés legelő. Sok szilvás és gyümölcsös ker
tek. Derék erdő. Termeszt búzát, kukuriczát, kendert, 
lóherét ’s a’ t. F. U. több közbirtokosok.

Fuss, tót f. Verebélytől délre 2 mfd. 923 kath. 9 evang. 
lak. Ekesitik ezen helyet a’ kath. paroch. templom , és az 
uraságok szép lakházai ’s kertjei. Határja mindennel bövöl- 
ködik: van gabonája, bora, fája, elég legelője , sok gyü
mölcse. F. U. Balogh, Bencsik, ’s a’ t.

G ya rm a t (L eh o ta , S z ig e t , Z s i t v a 3 egymás mel
lett fekvő tót-magyar f. a’ Zsitva mellett: 673 kath. lak 
Termékeny szántóföld. Sok nád. F. U. többen.

H u ll , tót-magyar f. közel a’ Zsitvához: 720 kath. lak. 
Buzája sikeres ; juha sok; bora, fája elég. F. U. Mote- 
siczky ’s a’ t.

L ó th  (kis és nagy) 2 egymás mellett fekvő tót-magyar
f. az első 211 kath. , 9 evang., 25 ref, a’ második 5S7 kath., 
156 ref. lak. ’s kath. paroch. templommal. Mind a’ két hely
ségnek van széliőhegye, erdeje, jó legelője, középszerű 
szántóföldje. F. U. többen.

Lilue {N a g y 'i, tót-magyar f. 218 kath ., 3 ref. lak. 
Bora, gyümölcse elég. F. U. a’ Sz. István seminariuma.

Mdnya f N a g y)  tót f. a’ Zsitva mellett: 791 kath. lak. 
Kath. paroch. templom. Földje jó búzát terem; szőllője, 
erdeje ’s nagy juhtenyésztése van. F. U. B. Malonyay.

M ellék , tót-magyar f. 383 kath. lak. és paroch. tem
plommal. Van erdeje, bora, gyümölcse, vízimalma. F· U. 
a’ Sz. István seminariuma.
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Óháj (Kis és N a g y ) , z öszve olvadt magyar-tót f. a’ 

Zsitva mellett: 1052 kath. lak. Diszesiti a’ kath. paroch. 
templom és az uraságok’ csinos lakházai. Határja messze 
kiterjedt ’s termékeny; marha-juh tenyésztése virágzó; ká
posztája hires; nádja bőséggel. F. U. többen.

P ózba , magyar f. Baracska mellett: 82 kath., 340 ref. 
lak. Ref. anya eklésia. Bövölködik gabonával, borral, 
gyümölcsei. Erdeje is van. F. U. a’ Balogh nemzetség.

Rendve, tót f. Fűss filial. 529 kath. lak, Bora meg
lehetős ; erdeje, szántóföldje elég. F. U. Motesiczky,’s a’ t*

Sári (Kis és N a g y ) , 2 egymás mellett lévő tót f. 131 
kath. lak. F. U. Tajnay fám.

Seté iké t, tót-magyar f. 99 kath., 6 ref. lak. F. U. 
többen.

Szenese, tót f. 454 kath. lak. bor és gabona termesz
téssel. F. U, B. Malonyay, 's a’ t.

Tajna (K is és N agy) , 2 tót f. 184 kath. lak. Az elsőt 
bírja a’ Tajnay fám.; a’ másodikat az észt. káptalan.

T ild , magyar f. 355 kath. lak. F. U. a’ sz. István 
seminariuma.

Töhöl (T h e la ) , magyar f. Verebélytől keletre 2 infd. 
218 kath., 243 ref. lak. Ref. leány eklésia. Földje, rétje 
igen jó ,  tölgyes erdeje, szőüőhegye derék. F. U. H. Esz- 
terházy.

Vulkaz (N a g y) , Valkazowcze, tót.magyar f. a’ Zsitva 
mellett: 381 kath., 45 ref. lak. 1 ső osztálybeli határ. F. 
U. többen.

Kezekény (Fakó), tót f. N. Sallótól nyugotra 2 mfd. 
130 kath., 356 evang. lak. Evang. anya templom. Határja 
dombos és termékeny; legelője, fája, bora, gyümölcse 
bőven. F. U. többen.

Né pe s  P u s z t á k  és más L a k h e l y e k .
Arma (Kis és N agy) , Cseke filial. 88 kath. lak. B ár ez, 

tiyöred filial, 4 kath. lak. Gödör, N. Mánya fii. 64
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bath, lak, l i l á d , Csekc filial. 7 kath. lak. Korcsma. Ko
vácsi, Mellék filial. 11 kath. lak. K ullantó , Bese filial* 
27 kath. lek. Leveled,' Fájkűrth filial. 4 kath. lak. Lűle  
(K is ) ,  Mellék filial. 37 kath. lak, M ária C salád , N*
Lóth filial. 58 kath,, 3 evang. lak. Hajdan itt Paulinus 
klastrom volt egy igen gyönyörű vidéken, szép erdőségek 
között. F. U. a’ religyioi kincstár. Rendve (Kis) , Óháj 
filial. 5 kath. lak. Som ogy , Fűss filial. l2  kath. lak. 
Szélesvilág , Fuss filial. 23 kath. lak. Valkáz {K is), 28 
kath. lak.
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E SZ T E ItG O U  V A R M E G Y E.
(Comitatus Strigoniensis — Grauer Gespanschaft).

1. §. F e k v é s e  ’s Ha tárj a.
Esztergomot szinte mint Komárom vármegyét a’ Duna 

két egyenlő részre hasítja , de azért politikai tekintetben 
egészen a’ dnna-melléki kerülethez tartozik. Határja észak· 
ról Bars; nyugotról Komárom: délről Komárom, Pest; 
keletről Pest és Ilonth vármegyék. Egyéberánt Komárom 
vármegyének egy kis részét Lábatlan, Piszke nevű hely
ségekkel minden oldalról ezen megye zárja be.

‘2. §. N a g y s á g a .  K i t e r j e d é s e .
Földterülete 19V10 □  mfdet foglalván el, Magyarország’ 

megyéi közt a’ 45-ik helyen áll. Használható földje 149, 
638 hold, u. m. 63,906 h. szántóföld ; 21,521 h. rét és legelő ; 
54.65I h. erdő; 9853 h. szőllő.

3. §. T e r m é s z e t i  t u l a j do n sá ga .
Esztergomot méltán a’ legszebb, legkiesebb megyék 

közé számlálhatjuk; mert ezt a’ pompásan folydogáló Duna 
zöldellő szigetjeivel, az egészet elborító kisebb, nagyobb 
’s minden formákat játszó hegyek, az egymást kellemesen 
felváltó szőllőskertek , erdők, szántóföldek, a’ számos pa
takok , a’ felette tiszta és egészséges levegő, a’ szelíd ég
hajlat valóban boldog lakhelynek varázsolják ; ’s hogy a’ 
romaiak is kedvelhették kitetszik a’ sok római szállitványok’ 
már most porban heverő düledékeiből. — Földjének mi- 
námiisége nagyon különböző. Atalányosan véve a’ Duna bal 
parti rész , vagy is a1 párkányi járás sokkal termékenyebb 
az esztergominál·, vagy a’ déli résznél; különösen a’ Gurun
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melléke gazdag fekete búzatermő földekkel, zsíros rétekkel 
dicsekedhetik; a’ Komárom várm. szomszéd helyek’ dom
bos határjai fekete-sárga agyagosok’s elég termékenyek; — 
Bátorkesz, Mocs, Karva körűi sárga homokosak ’s jó mi- 
velést kivannak. Ellenben az esztergomi járásban Iegter- 
mékenyehb vidék az, melly a’Duna jobb partján Esztergom, 
T áth , Nyerges Újfalu, Tokod közt terűi el. Itt a’ fekete 
homokos szántóföldek sikeres gabonát, főkép szép ku- 
kuriczát teremnek ; de a’ többi helységeknek valamivel mos
tohább határ ju to tt, mert a’ dombokon, hegyeken lévő 
szántóföldek kemény agyagosok ’s a’ vízmosásoktól ron- 
gáltatnak, a’ lapályon pedig homokosak ’s felette szá
raz természetűek. — A’ hegyek’ fő alkotó részét [mészkő 
teszi.

4, §. H e g y e k .

A’ megyének minden hegyei 3 különös hegylánczhoz 
tartoznak. A’ v é r te s i  délnyugoti részét borítja e l’s itt ne
vezetesebb hegycsúcsok a’ Som berek , BÓ rzsök , M áléhegy , 
M agosh egy , Őrhegy , G ete , ’s a’ márvány bányáiról hi
res Gerecsen. A’ p ilis i  észak keletről jön be , ’s itt em
lítést érdemlenek a’ magas kopasz derekú Árpáshe^y 
(Dömös m ellett), mellynek tetejét holmi régi épületek’ om
ladékái koronázzák , a’ jó bort termő S sam árdh egy  Esz
tergomnál, S trózsah egy , Csókáskő , F ejér  kő , Ü llőkő, 
K étágú . A’ párkányi járást a’ Barsból jövő ve lk a p o la i  
hegyláncz futja meg, de ez jóval alacsonyabb és szeli debb 
a’ már emlitettetteknél. Ugyan kézén járásban Köbölkút és 
Párkány közt nyúlik el egy hegysor, mellynek semmi ös
szeköttetése nincs más hegyekkel, ’s mellynek Hegyfark 
nevű déli oldala felette kedvező bortermesztésre.

5. §. F o l y t )  v i z e k .
A’ D una  IMocstóI Esztergomig az az a’ Garan vize be

le omlóséig egészen a’ megye’ kebelében folyik, ’s azt 2 
egyenlő részre osztja; innen kezdve Dömösig (2 mfd). csak 
a’ jobb part Esztergomé, a’ bal Honihoz tartozik, egyéb- 
eránt mind két felől szép szőllővel, erdővel koszoruzottma-
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magas hegyek szorítják öszve, ’s valóban méltóságosabb, 
pompásabb folyása ezen Europa fő erének egész Magyaror
szági menetelében nincs, mint itten. — Szigetjei közűi leg
nagyobb a’ Kürtvélyes Esztergom és Tát közt.

A’ Garan Bénynél jön be Barsből ’s Esztergomon felyűl 
3 mfdnyi folyása után a’ Duna nyeli el. Folyása sebes, ra
gadó, Js ha a’ Duna megárad mind két oldalán visszatola- 
t i k , minél fogva tetemes károkat okoz melléke lakosainak. 
Különben szálakra hajókázható, malmokat forgat, halak
kal ’s hires rákokkal bővölködik, ’s környékbeli mezőségo 
gazdag aratásokkal vigasztalja a’ némellykor megkárosult 
földmivelót. — A’ Szikincze  patakja ó Harsnál szakad ki 
a’ Garanból, ’s csak Kéménden alól egyesül avval; ezen vi
zet a’ nagy fekete rákok 5 mellyek idővel meg vörösödnek — 
teszik nevezetessé.

A’ számos kisebb nagyobb hegyi patakokat elmellőzvén, 
csupán a’mocsárokat említjük, mellyek—épen nem csekély 
térföldet foglalnak el. így Farnad, Kuraly, Kéty, Bény 
helységek határain egy 2 mfd. hosszúságú ingoványos, ká- 
kás, nádas ér folydogál el. K. Újfalu, és Köhid Gyarmat 
közt szinte illyen hosszú posványos viz találtatik ’s több 
helyt igen mély. De azon csincsáros mocsár, inelly Epöly 
és Sári Sáp közt a’ Sári patakJ meggyűlt vizéből szárma
zott, mindég keskenyebb körbe szorúl.

6 . §. Á s v á n y o s  V i z e k .

Az esztergomi kevés vizű keserű forrásoknál, ’s az 
ugyan ottani melegtónál mellyet hajdan fürdésre is használ
t ak— egyébb orvosi vagy ásványos vizeket még eddig nem 
találtak,

7. §. T é r  in é k e i ,

1} A’ N ö V e v é n y e k’ o r s z á g á b ó l .
Búza mindenütt termesztetik, különösen sok és jó a* 

Garan mellékén, de a’ megye’ fő termesztinénye még is 
Rozs és Zab  melly utolsóból másova is meglehetősen hord 
ki. Árpára a’ földek’ nagyobb része nem kedvező, hanem
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annyival több és híresebb a1 kukuricza. Kolompár szinte 
kedves eledele mind a’ tótnak-nérnetnek, mind a’ magyar
nak. Hajdina  nincs divatban, valamint köles is kevés van. 
Lent itt ott de keveset, kendert a’ Garan mellékiek bőven 
termesztenek. Dohányt csupán némelly lakosok’ kertjeiben 
láthatni.

A’ kerti vetemények, zöldségek, főzelékek (azalék) 
közűi a’ sok bab (paszuly) és tök érdemlenek említést, 
mellyek a’ kukuritza földekben nagy mennyiségben ter- 
mesztetnek. Bátorkeszben pedig Lacsny ur czukor készítés 
végett czéklarépát (Burgunder Rübe) termesztet, ’s jő pél
dájával a’ nemesb 'szorgalom’ ezen uj ágára már többeket 
figyelinetessé te tt, ’s követésre buzdított.

Gyümölcsben nagy gazdagsága van ezen megyének, 
úgyhogy némelly esztendőkben majd semmi becse nincs. 
Hires az esztergomi őszi durancsi baraczk. Pilis Maróthon 
gesztenye egész erdővel van,  de dinnyét csupán az urak’ 
kertjeiben láthatni. A’ nemesb gyümölcs fajok’ szaporítá
sára számos birtokosok forditának szorgalmat, ’s innen 
több helyt gyönyörű gyümölcsösöket találhat az emher. 
Illyenek p. o. a’ G. Sándoré Bajnán , H. Pállié Bátorkesz- 

, ben , Koller , Kovács, Somogyi uraságoké Sárkányban , 
Bikolon és Kat ván.

Fontosabb a’ gyümölcstermesztésnél a’ bor melly itt 
majd minden helység’ határjában terem. Színre nézve több 
a’ vörös (% ) mint a’ fejér C/3). Egyéberánt legjobbnak 
tartatik a’ süttői melly a’ hires neszmélyihez sokban hason
l í t ; ezután jön az esztergom i, kivált a’ Diós völgyben, 
Kis Kúrián és Szamárdhegyen term ett; a’ nyerges uj falusig 
csolnoki, bélai, sárkányt, bátorkeszi. Az esztendei ter
mést könnyen lehet 200,000 pos, — akőra becsülni.

Erdeje a’ megyének 54,651 holdat foglal el, ’s úgy 
van elosztva, hogy minden falu kevés kivétellel mind tűzi, 
mind épületre való fát eleget szerezhet magának. Legszebb 
erdők vannak Bajna, Bátorkesz, különösen Maróth és Dö- 
mös körűi, honnan évenként számos ezer ölfát szálltának 
le Budára , Pestre.
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2} Á l l a t o k  o r s z á g á b ó l .
Esztergomnak retje, legelője a’ népességhez képest 

kevés lévén, a’ lakosok seni sok, sem szép marhát vagy 
lovat nem tenyésztenek, kivévén a’ Nyerges Ujfalusiakat^ 
kik szálas, gyors, tartós lovaikért méltán dicsérhetők. Az 
uraságok már jobb fajtájú fejős teheneket, és sok juhot 
tartanak, de nemisétésekre a’ b á to rk esz i, ’s hajnal ura
dalmakon kivűl kevés ügyelet van. B iva lyo k a t különös 
nagyságuakat Bajnán láthatsz a' gróf Sándor jószágában.

A’ méh és selyem bogár tenyésztés csekély fontosságú, 
— Ellenben mind négylábú  mind szárn yas v a d  á lla tok  
nagy bőséggel találtatnak. Nevezetesen özek, szarvasok, 
dámvadak, vaddisznók a’ hnjnai, maróthi, dömösi rengeteg 
erdőségekben; nyulak, rókák, foglyok, szalonkák a’ térés 
niozősegeken , kukuricza földekben, erdőkben; vadkacsák, 
gémek, szárcsák, búvárok a’ számos folyókban ’s mocsá
rokban. Fáczányos kert van a’ csenkei pusztán (a’ prímásé}» 
’s ugyan csak fáczányok szabadon költenek a’ köbölkúthi 
erdőkben.

Harcsát, pontyot, keszegét a’ Duna; jó izü csukát a’ 
Garan ; hires nagy rákokat a’ Szikincze patakja; teknyős 
békákat, csikókat a’ farnadi mocsárok bőven szolgáltatnak. 
A’ Dunában jövedelmes viza halászat esik Ebednél.

3) Á s v á n y o k ’ O r s z á g á b ó l .
Itt legtöbb figyelmet érdemel a’ m árván y, melly kü- 

lünbféle szinü t. i. vörös, fejér, kékes, barnás vagy ham
vas ásatik a’ vadacsi pusztán (Gerecse hegyéből); ugyan 
itt vörös és zöldes— sárga, melly az esztergomi uj székes 
egyház’ kibélelésére használtatott. Koszén  találtatna Dö
ntősön , Mogyoróson, Sári Sápon de nem használják. F osztó  
agyag Sári Sápon; fa ze k a s  agyag  Mogyoróson ; keserű  
só Esztergom körűi. Végre Bajnán fe h é r  fin om  fö v é n y é t  
ásnak ’s üveghutákba messze elhordatik. Épületre való kö
veket adnak a’ pilis maróthi és esztergomi kőbányák. Me
sse t igen sokat égetnek Kcsztőlczön.

n  K  M. 0. Földi, a
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8. §. L a k h e l y e k .  L a k o s o k .
55 népes lakhelyek közül van :

1 szabad királyi város, —1 inagyar-német-tót.
4 mező város, u. ni. 1 magyar, 1 magyar-német, í 

magyar-német-tót, 1 magyar-tót-német;
45 falu, t. i. 28 magyar, 6 tót, 3 német, 2 magyar-tót, 

1 magyar-német, 1 német-magyar, 1 német-magyar-tót, t 
tót-magyar, 1 német-tót, 1 tót-német.

5 uépes puszta, — mind magyar.
Népessége 56,233 lélek , és igy esik I □  midre 2900 

lakos.
Vallásokra: 48,521 r. katholikus., 294 evang. luth., — 

6663 evang. ref., — 73 n. e. óhitű, — 682 ’sidó.
Nyelvükre: 41,998 magyar, 6820 tót ,  6733 német, — 

682 ’sidó.
A ' kalholikusok 3 al esperestségben 31 plébániát szám

lálnak, ’s mindnyájan az esztergomi érsektől függnek. Szer
zetesek, t, i. Benediktinusok és Franciskanusok laknak 
Esztergomban. Az esztergomi érsekről ’s káptalanról lásd 
a’ hason nevű város’ leírását.

A’ reformátusok’ 8 anya, 2 leány eklésiáit a’ dunán
túli superintendens igazgatja.

Az evang. lutheránusok csak 1 eklésiát bírnak Farnadon.
Ohilü parochia van Esztergomban a’ budai püspök 

alatt. Synagoga.· Sz. Tamáson, Bátorkeszben és Unyon,

9. §. Sz o r g a lo  m. Mester  ség. Gyárok .
Akár a’ mezei gazdálkodást, akár a’ nyers termeszt- 

mények’ további kikészítését, azaz a’ gyárokat és mes
terségeket tekintsük, semmi különös jegyzésre méltó ipart 
ezen megyében nem tapasztalunk. így a’ lakosok nagy szor
galommal növelik ugyan földjeiket, de csak a’ régi rend 
szerint, ’s ennélfogva sem a’ takarmány plánták' termesz
tése ’s az ez. által javítandó barom-tenyésztés, sem a’ ne- 
mesb föld-szőllő-erdő növelés elterjedt divatban nincs; 
csak a’ báturkeszi és bujnai uradalmak azok, mellyek a*
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homokos tereknek fával való beültetése, mocsárok' kiszá
rítása, takarmány plánták' termesztése 's juhok' nemesítése 
által eddig is szép előmenetelt tevének, Némelly birtokos 
urak’ szorgalmát a’ nemesb fajú gyümölcsök' behozására 
feljebb dicsérettel említettük.

Mesteremberek legtöbben vannak Esztergomban (450) 
's Sz. György és Sz. Tamás mező városokban , főlegczizma- 
diák, kik y4 részét teszik az összes czéhbeli mesterembe
reknek- Ugyancsak Esztergomban vannak néhány posztósok 
és t könyvnyomtató műhely is. Továbbá Süttön és Nyerges 
Újfaluban számos kőfaragók foglalatoskodnak a’ márvány 
kövek', táblák’ kifaragásában és pallérozásában; de tulaj
donlapén való fabrika vagy gyár egy sincs az egész me
gyében, ha csak a’ bátorkeszi répa-czukor gyárt ide nein 
számláljuk.

10. §· K e r e s  k e d é s .
Esztergomnak a’ Duna,  's a' kebelét keresztül hasitó 

bécsi fő országút felette kedvező fekvést adtak a’ kereske
désre ; minél fogva ez elég élénk , ámbár a’ transito  jóval 
felyűl haladja a’ megye’ tulajdon kereskedését. Viszen ki 
főképen bort a' felső vármegyékre és bánya városokra; 's 
az evvel való speculatio hajdan sok embert boldogított, de 
jelenleg nagyon megcsökkent. T ű zi f á t , m árván y köveket 
hajókon hordanak le Pestre; továbbá megyen ki z a b , 
iu k u r ic za , gyü m ölcs  , g ya p jú , nyersbőrök  's a’ t ; az esz
tergomi mesteremberek pedig kész p o sztó  ruhákkal , szú · 
rökkel, kalapokkal, csizm ákkal nem csak a’ megyei, ha
nem más vásárokra is eljárnak. Hoz be ellenben só t, e r 
e ze te t  , fenyő s zá la k a t, léczeket ’s a’ t. a’ Garan sege
delmével, doh án yt, főze lékeket Honth vármegyéből, 's 
ezekre ősszel Párkányon tartatik a’ hires vásár; végre min
denféle gyári és colonialis portékákat.

11. §. O s k o l á k .  N e v e l ő i n t é z e t e k .
A’ katholikusoknál minden plébániában, a’ reformátu

soknál pedig mind az anya, mind a’ leány eklésiákban 
vagyon egy néposkola. Továbbá Esztergomban van egy

8 *
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kath. gymnasium, mellyben a’ Benediktinusok tanítanak 
(1824-ben 6 deák oskolában 306 ifjat); 1 capitalis oskola, 
1 leány nevelő intézet; végre 1 praeparandia , azaz olly 
intézet, mellyben a’ theologiat végzett nevendékek practice 
gyakoroltatnak a’ papi hivatalra, ’s kik néhány esztendők 
olta a’ hazai polgári törvényt is hallgatják. Hlyen ifjak 
1830-ban valának lt-en  , ’s mindnyájan a’ sz. István semi- 
nariumjának alaptőkéjéből vevék tartásukat.

12. §. Katonaság.
Ujonczokat a’ 33-ik számú most Bakonyi nevet viselő 

magyar gyalog, és a’ a’ 3-ik számú Ferdinand fő herczeg 
huszár ezeredéhez állít. Gyalogságból 2 század fekszik 
Esztergomban, Lovasságból pedig 1 svadronyát tartja azon 
ezerednek, mellynek stabja néha Móron, néha Tatán 
szállásol.

13. §. K i r á l y i  H i v a t a l o k .
Cs. k. posta tisztségek vannak Doroghon, Nyerges 

Újfaluban és Esztergomban. v'

14. §. J o b b á g y t e l k e k .  Porták.
Egtész jobbágy bir itt első osztályban 20, másodikban 

22, harmadikban 24 hold szántóföldet. Rétekből 1-ső osz
tályban 6., másodikban 8 , harmadikban 10 embervágót 
800 □  ölével. Hlyen egész jobbágytelek van: 1779. — 
Az 1826-iki ö.szveirás szerint volt itt 60,397 hold urb. szán
tóföld, ’s ebbo.l több felénél az első és második osztályhoz 
tartozott.

Portája a’ megyének: 56; Esztergom városának: 8.

15. §. N e m e s s é g .  U r a d a l m a k .
1785-ben számlákat ott 500 nemes személy. Uradalom van 8. 

Ezekből az esztergom i (vagy párkányit) 21,232 lakosokkal 
bírja a’ prímás, a’ sz. tamásit 9510 lak. az esztergomi 
fő káptalan; a’ bdtorkeszit 3973 luk. Pálfy herczeg; a’ 
bajnait 3853 lak. gr. Sándor Móricz; csolnokit 2653 luk u’
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religyioi kincstár; táthit az esztergomi seminarium 2224 
lak.; pilis maróthit 2061 lak. a’ tudományi kincstár; 
bélait 319 lak. B. Baldachi; ezenkívül 1800 ember lakik 
e’ következő birtokosok’ telkein: a’ kémendi plebanus, 
Andrásy, Bozzay, Bakay, Bertók, Bíró, Cséfalvay, Csenkey , 
Csuzy , Fribeisz , Geiszler, Hajós, H atala, Horváth, 
Hunyady, Huszár, Kerekes, Koller, Kovács, Lippay, 
Majte'nyi, Miskey, Nedcczky . Reviczky, Sánta , Setet, 
Somogyi, Simoncsics, Vásárhelyi.

16. §. M a g i s t r a t u s .
1 fő,  2 al-ispány; 1 fő, 2 al-jegyző; 1 fő , 1 al- 

iigyvéd; 2 adószedő, 1 számvevő, 1 levéltárnok, 2 fő, 
2 al-szolgabiró; 2 biztos, 4 eskütt, 1 földmérő, 1 orvos, 
4 seborvos. Gyűléseit tartja: Esztergomban.

A’ fuispányi hivatal örökös, ’s az érseki méltósággal 
van öszvekapcsolva.

17. §. P o l i t i k a i  f e l o s z t á s a .

Eloszlik 1 szabad királyi városra, és 2 főbírói járásra, 
u. m. 1) az esztergomira. 2) a' párkányira.

K i r á l y i  V á r o s .

Esztergom  (Strigonium, Istrogranum, Istropolis, Cran, 
üsztrihom ), fekszik egy gyönyörű vidéken, Budától 6, a’ 
bécsi országúitól % mértföldnyire, a’ Duna’ jobb partján. 
Eredetét, viszontagságait sűrű homály fedi, ’s csak annyit 
tudunk, hogy hazánk’ első századjában Pannóniának leg
szebb, leggazdagabb városa ’s lakhelye vala fejedelmink
nek, királyinknak; a’ minthogy Sz. István apostoli ki
rályunk is itt született, és koronáztatott meg. Ezen idő
ben Rogerius ’s Bonifinius gazdag szentegyházakkal, fényes 
csarnokokkal ékeskedő, nagy kereskedést folytató városnak 
rajzolják, mellyben a’ francz olasz, német ajkú jövevé
nyek egész különös utczákat formálónak. E’ dicső virág
zását Esztergomnak legelőbb a’ tatárok tiprák el 1241-ben, 
a’ midén házait felgyújtván, a’ váron kívül mindent el
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pusztítottak, ’s semmivé tettek. Igyekezett ugyan IV Béla 
királyi bőkezűséggel helyreállitni a’ ;várost, de elébbeni 
fénnyébe soha vissza nem hozhatta, királyaink elébb Vise- 
grádot, majd Budát valásztván lakásul,· sőt 1543-ban a’ 
törököktől elfoglaltatván ’s ez által számtalan véres ostro
mokat, pusztításokat, öldökléseket szenvedvén, miután az 
érsek és káptalan is oda hagyná, — egészen el aljasodott 
's oda lett. A’ török’ kiűzetésével újra kezde éledni Esz
tergom, ’s 1708-ban királyi városi rangra ju tván, továbbá 
1820-ban az érseket Posonyból, a’káptalant pedig N. Szom
batból visszanyervén, ezentúl ha nein régi fényét, lega
lább lassú polgári gyarapodását alaposan remélheti.

Jelenleg tulajdonkép’ 4 városra osztatik, u. in. 1) a’ 
szabad királyi városra, 2) a’ vjzi vagy érseki városra, 3) 
és 4) Sz. Tamás és Sz. György mező városokra. A’ kir, 
város’ utczái (kivált a’ budai és öreg utczák) rendesek, tá
gasok, kövezettek; a’ házak többnyire alacsonyok és zsin
dellyel fedettek, de csinosok ; piacza bő. Nevezetes épü- 
Jetjei: a’ városháza, mellynek egyik részében a’Benediktinu- 
sok gondviselése alatt lévő kath. gymnasium, másikban nem
zeti oskolák vannak; a’ vármegyeháza; a’ kath. paroeh. és 
ispitályi templomok; tégy uj .kath. szentegyház; az óhitű 
görögök’ temploma; a’ Frenciskanus monostor és szentegy
ház; több vendégfogadó; cs. k. póstaház. — llatárja a’ 
városnak tágas, ’s 3051 hold szántóföldből; 1622 h.rét
ből ; 4548 h, legelőből; 1137 h. szöllőhegyből és 3277 h. 
erdőből á l l , a’ Duna’ Iigetjei, berkei is bele számíttatván.

Fekete homokos szántóföldjei termékenyek, kivált fe
lette hires kukuriczát teremnek ; legelője nagy részt homo
kos ; szőllőhegye kedves izű fejér és vörös borral, sok du- 
rancsi baraczkal fizet ; erdeje jó karban tartatik ’s 50 vá
gásra van osztva. Lakosainak, kik 8585 r. kath. 23 n. e. 
óhitűnkre mennek, *s kik nyelvükre jobbadán magyarok, 
kevesebb németek ’s egynéhány tótok — fő élelmek a’ föld- 
szőilőmivelésen kivűl a’ mesterségek’ űze'se és kereskedés. 
Mintegy 500 mesteremberei közt legtöbb a’ csizmadia és 
szabó , kik a’ környékbeli vásárokat szorgalmasan látogat
ják ; van kevés posztós is és egy könyvnyomtató műhely.
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A’ bor kereskedés hajdan nyereséges vállalat vala, most ke
vésbé; egyébiránt legvagyonosabb kereskedők a’ görögök. 
Portája a’ városnak : 8-

A’ most leirt királyi várostol északra a’ Dana partján 
terül ,el a ’  v iz i  város,  melly az érsek’ birtoka: 776 kath., 
2 evang. magyar és német lakosokkal. Hajdan erős kőfalak, 
bástyák védelmezték, de jelenleg az utolsó kapu is 1815-ben 
leroatattván egészen nyílt. Említést érdemelnek ezen város
ban: a’ vár,  egy épen a’ Duna partjára dűlő hegy’ tetején. 
Ez a’ régi időkben nagy erősség, ’s fejedelmek’ érsekek’ 
basák’ lakhelye volt: jelen időbet.· diszesitik a’ boldogult 
Rudnay herczeg prímástól 1822 ben épitni elkezdetett rop
pantszékesegyház, melly ha felépülhet, csalhatatlanul leg
szebb temploma leend hazánknak. Nézésre méltók benne a’ 
fő oltárkép — Sz. István királyunknak, Sz. Albert prágai 
püspök által végbe vitt kereszteltetését ábrázolván — egy 
minden tekintetben remekmű. A’ képhez megkivántató vá
szon Esztergomban szövetett, ’s 6ys réfnyi szélessége miatt 
nevezetes*). A’ templom alatti magas, világos sírbolt szinte 
felséges építmény, ’s itt főleg a’ korán elhunyt Ambrus ki
rályi herczeg’ ’s prímás’ monumentuma vonja magára a’ figyel
met. Ugyancsak a’ vár’ ékességére szolgálnak a’ kanonok 
urak’ roppant uj lakházai ; a’pompás földalatti kapu, mellyen 
a’ városba járnak le; a’ nézést érdemlő vizi erömüv, melly 
a’ Dunából a’ hegy tetején lévő víztartóba , — 155 lábnyi ma
gasságra, óránként 200 akó vizet tol fel, ’s innen a’ primási 
palotának első emeletéig, valamint a’ kanonokok’házaikba, 
’s a’ hegy’ lejtőjén viruló kertekbe vitetik. Magában az alant 
lévő vizi városban jeles épületek a’ 2 tornyu pleban. tem
plom ; a’ Jesuiták volt collegiuraa, melly most kaszárnya ; 
az eltöröltetett barátok temploma, a’ primatialis residentia ; 
a’ vendégfogadó, mellyel szemközt áll a’ Dunát hasitó re
pülő hid.

A’ királyi várostól keletre egy hegyoldalban fekszik 
Sz. Tamás mezővárosa, melly hajdan a’ helybéli prépost- 
ság’, mostan pedig a’ fő káptalan’ birtoka. Számlál 1490

*) Tudvavaló dolog, hogy eddig a’ legszélesebb 4 réfoyi volt.
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magyar-német-tót katholikus, 2 evang., 1 rcf., 36 n. o, 
óhitű, 155 ’sidó lakosokat, kik gabona termő határjok 
nem lévén az ide kapcsolt urkuti pusztán szőllót mivei
nek, ’s különbféle kézi mesterségeket folytatnak. Van itt 
egy synagoga, gazdag ispotály, keserű forrás, és egy 40 

* lépésnyi széles melegtó, melly soha be nem fagy , ’s 
mellyet hajdan fürdésre használtak.

Sz, György városa a’ vártól keletre a’ Duna parton hú
zódik e l , ’s hajdan gazdag prépostsággal ’s káptalannal 
birt. Jelenleg a’ primas bírja ’s 1900 kath. magyar és 
német lakosokat táplál. Van egy kath. plébániája, 717 
hold szántóföldje, 127 h. rétje és 1213 holdnyi szőilőhegye, 
melly itt legjobb bort terem.

Az esztergomi érsekséget Sz. István király állította 
lOOt-ben, ’s az érseket fő papi személynek tévé egész or
szágban. Ugyancsak az esztergomi érsekek hajdan korban 
fő és titkos kanczellárjai, sőt több ízben helytartói voltak 
fejedelminknek ; III. Károly idejétől fogva pedig hivatal
beli herczegi ezimet viselnek. Egyházi megyéje kiterjed 
egész Esztergom , Honth, Posony vármegyékre; Ny Urának 
nagyobb részére; Komáromnak, Nógrádnak felére, Hars
nak 2/3 ára; ’s Győrnek és Pestnek kevés részére, Pest és 
Buda fő városokat is ide értvén, Van benne 1 fő, ’s 2 
társas (collegialt) káptalan, u. m. a’ posonyi és az újonnan 
állított nagy szombati; az első 22, a’ második 12, a’ har
madik 6 kanonokkal; — 2 jövedelmes apaturság, t. i. a’ 
lekéri, és telki; 7 valóságos prépostság, u. m. az eszter
gomi, posonyi, vágh újhelyi, bozóki, sághi, budai, dö- 
mösi ; 471 plébánia; 199 káplányság; 3 seminarium (2 N. 
Szombatban, 1 Posonyban, de itt theologia nem tanittatik); 
1 praeparandia Esztergomban; efölött ide számiáltatnak a’ 
bécsi Pázmán és a’ pesti közönséges seminariumok is : 
összesen ezen megyebeli papi nevendékek’ száma 204; — 
27 férjfi szerzetes , és 7 apácza monostor ; 8 fő, 38 al-espe- 
restség; ’s 1830-ban 804,005 katholikus lélek.

I. Az E s z t e r g o m i  J á r á s ,
Van benne 2 m ezőváros, u. m. 1 magyar-német, 1 

magyar-német-tót; 21 f a lu ,  u. m. 8 magyar, 5 tó t, 3 né-
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met, t  német-magyar, 1 tót-magyar, 1 ne'met.magyar-tót,
1 német-tőt, 1 tót-német; 3 népes puszta — magyar. — Né
pessége : 24,132, u. m. Vallásokra.· 22,037 kath ., 1770 
ref., 7 evang., 41 görög, 277 ’sidó.— N yelvükre: 14,266 
magyar, 5156 tó t, 4433 német; 277 Jsidó.

M e z ő  V á r o s o k .
Sz, G yörgy , lásd Esztergom.
Sz. Tam ás , do. do.

F a l u k .
B a jn a , népes magyar f. Esztergomtól délre 273 mfd- 

nyire, egy felette szép vidéken: 1730 kath., 3 evang., 5 
ref., 6 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Több csinos 
urasógi épületek. Szántó földjei homokosak, szárazok, 
de nagy szorgalommal miveltetnek. Szőllőhegye kapós 
bort terein. Erdeje gyönyörű ’s tele vadakkal. Az uraság’ 
juh-sveiczitehén — bivaly tenyésztése nevezetes. F. U. G. 
Sándor Móricz , 's feje egy uradalomnak. Ezen határban 
bizonyos fejér fövényét ásnak, melly üveghutákba messze 
elhordatik.

Bajóth, magyar f. Nyerges Újfaluhoz délre */4 mfd. 
884 kath. lak. Kath. paroch. templom. Földjei hegyesek 
és soványacskák; erdeje, bora elég. F. U, a’ prímás.

Csév , tót f. a’ Pilis hegye alatt Esztergomhoz keletre
2 mfd. 1055 kath. lak. Kath. paroch. templom. Határja 
részint hegyes, részint róna és homokos ’s nem igen ter
mékeny. Szőllőhegye, erdeje meglehetős; gyümölcse sok 5 
patakján egy malmot bir. 182}-ben közel a’ doroghi or
szágaihoz leltek itt egy római mértföldet mutató felirásos 
oszlopot, ’s ezt mindjárt határkőnek fel is állították. F. 
ti. az esztergomi káptalan.

Csólnok t német-tót f. Doroghoz délre */2 órányira: 
1090 kath, lak. Kath. paroch. templom. Szántóföldjei 
száraz természetűek; erdeje szép; bora sok. Határjában 
esik a’ magas Miklóshegye. F. U. a’ religyioi kincstár ’s 
feje egy uradalomnak.
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Dágh f tót f. Csolnoktól délre */„ mfd. 532 kath. lak. 
Kath. paroch. templom. Határja hegyes és sovány ; bora nem 
sokat é r ; fában és jó ivó vízben szűkölködik. F. U. az esz
tergomi káptalan.

Dorog/i, német f. a’ bécsi országátban Észtergomhoz
1 mfd. 62o kath. lak. Van egy kath. paroch. temploma, 
nagy vendégfogadója, postahivatala. Szántóföldjei homo
kosak; bora elég, de fája, rétje kevés. F. U. az esztergomi 
káptalan,

Dömöa, magyar f. a’ Duna jobb partján Esztergomtól
2 órányira: 957 kath., 145 ref. lak. Van egy szép kath. 
paroch. temploma, gesztenyés és roppant tölgyes, bikkes 
erdeje, jó vörös bora, sok gyümölcse és legelője az erdők
ben , kevés szántóföldje és rétje. Vidéke szinte mint Ma- 
róthnak felette gyönyörű, ’s a’ zöldellő hegyek, erdők közé 
szorított Dunának itt van legpompásabb folyása egész or
szágban. — Hajdankorban I. Bélának kedves mulató helye 
vala ez, unokája pedig Almus herczeg préposfságot állita fel 
11 kanonokkal ’s ezt gazdagon megajándékozó. Ugyan is 
az alapitó oklevél’ értelme szerént 59 helység' birtokosa 
leve, mellyeknek lakosai a’ szokott dézmán kivűlmég 1522 
köböl búzalisztet, 4 hízott gőbölyt, 1522 juho t, 3» kövér 
ürű t, 50 sertést, 70 lódat, 120 tyúkot, 81 kősót, 1522 akó 
sert és 175 akó méhsert (methj tartoztak esztendőnként 
adni a1 monostornak. Kálmán király a" szerencsétlen Almost 
lijával II. vagy vak Bélával ide záratta be ’s itt tolatta ki 
szemeiket; mellynélfogva később a’ prépostság mostoha ál
lapotra ju tván , 'Sigmond apáturságot formáin belőle ’s 
Oliveto hegyéről szerzeteseket is hozatott, de ezek újra 
viszsza költözőnek. Ezután Hunyady János akarta régi fé
nyébe viszszaájlitani, ’s Gubernatori hatalmánál fogva 
apáturság helyett ismét: prépostságot alapita ’s azt a’ sz. 
Tamási prépostnak által engedő . melly cselekedetével azon
ban némelly kedvetlen villongásoknak adott alkalmat az 
Ország Rendjei ’s az akkori Pápa V. Miklós közt. Végre a’ 
törökök itt is mindent elpusztítván, jelenleg csak egy ma
gas hegytetőn (Árpáshegy) lehet látni holmi épületek’ dü- 
ledékeit; a’ prépostság’ fenmaradt jószágát pedig az eszter
gomi fő káptalan nyerte el.
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Epöly, tót-magyar f. az Őr hegye alatt, melly Bajnától 
választja e l: 62o kath. lak. Bora középszerű; földjeit a’ 
záporok rongálják5 legelője, re'tje szűk; de erdeje nagy, 
vízimalmokkal bír. F. U. az esztergomi káptalan.

Kesztölcz, tót f. a’ Pilisi hegyláncz alatt, hol az leg
nagyobb magasságát eléri: 1140 kath. lak. Kath. paroch. 
templom. Roppant erdő, mellyben meszet égetnek. Sok 
gyümölcs. Középszerű szántóföldek és rétek. Bor termesz
tés. F. U. az eszterg, káptalan.

K irv a , német f. melly 1785-ben szállitatott meg: 483 
kath. lak. Kath. paroch. templom. Mind bora, mind földje 
nagyon középszerű. F. U. a’ religyioi kincstár.

Leányvár hajdan Ulmodvár, német f. a’ bécsi ország
sában Csaba és Dorogh közt: 580 kath. lak. Kath. paroch. 
templom. Jövedelmei vendégfogadó. Bora sok; rétjei meg 
lehetősek. F. U. a’ religyioi kincstár.

Lélek (Szen t), tót f. erdős hegyek közt Esztergomtól 
keletre 2 órányira: 321 kath. lak. Kath. paroch. templo
mában az esztergomi Franciskanusok teszik az isteni szol
gálatot. Földje, rétje kevés és sovány ; bora csekély. 
Hajdan üveg hutája volt. F. U. a’ tudományi kincstár ’s 
Maróihoz tartozik. — Van itt egy régi öszveomlott monostor 
templommal együtt.

Maroth (P ilis), nagy magyar f. a’ Dunához közel, 
Esztergomtól keletre iy„ mfdnyire, egy gyönyörű vidéken. 
Lakja 1738 , u. m. 1337 kath., 400 ref. lak. Mind a’ két 
hiten levőknek van tulajdon anya templomok. Földje ré
szint hegyes és sovány, részint lapály ’s igen termékeny; 
erdeje felette nagy és szép; bora, gyümölcse, gesztenyéje 
sok. F. U. a’ tudományi kincstár.

Mogyorós tót f. Táthoz 1/,2 óra : 500 kath. lak. Szől- 
lóhegye kapós bort terem; földjei lehetősek ; erdeje nagy , 
Ásnak itt igen jó fazekas agyagot; ’s kőszén is találtatna 
da nem használják. F. U. a’ religyioi kincstár.

Sáp (N agy), magyar f. Rajnához '!„ mfd, 153 kath., 
930 ref. lak. Ref. anya templom. Erdeje, szőllőhegye, 
legelője elég. Földje sok ’s meglehetős. F. U. G. Sándor.



124 ESZTERGOM VÁRMEGYE.

Sári Sáp , tót-német f. Bajnához keletre egy órányira : 
911 kath., 5 ref., 7 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Szán
tóföldjei messze kiterjedtek, ’e nagy iparral miveltetnek, 
rétjei jók; bort termeszt; ’s igen számos malmokkal bir. 
Azon mocsáros vizér, melly S. Sáp és Epöly közt egy meg 
gyűlt patak’ vizéből származott — lassan lassan keskenyebb 
körbe szorittatik. F. U. G. Sándor Móricz.

Siitlő , német-magyar-tót f. a’ Duna partján Neszmély 
és Piszke közt a’ bécsi országúiban: 1079 kath. lak. Kath. 
paroch. templom. Nagy vendégfogadó. Márvány kőfaragás. 
Földjei hegyesek, sárga agyagosok; legelője, rétje kevés; 
de szőllőhegye legjobb bort terem e’ megyében ’s a’ nesz- 
m élyivel vetekedik; erdeje ig van. F. U. a’ prímás.

Táthy német-magyar f. a’ Duna partján , Dorogh és 
Nycrg. Újfalu közt a’ bécsi országótban. Számlál 864 kath. 
lak. Szántóföldjei síkon feküsznek ’s igsn termékenyek, 
különösen a’ kukuriczát nagyon szeretik; bora, rétje, le
gelője jó ; vendégfogadója sokat behoz. F. U. az észtéig, 
seminarium.

Tokod , magyar f. Táthoz délre */„ órányira: 940 kath. 
lak. Földjei homokosak, de jó mivelés mellett szép rozsot, 
kukuriczát teremnek; — legelője elég ; szőllő hegye 1-ső 
osztálybeli. Itt verte meg Heizler 1685-ben a’ törököket. 
F. U. az esztergomi seminarium.

TJjfalu (Nyerges), nagy és szép helység Esztergomtól 
nyugotra 2 inértföldnyire, a’ Duna partján vivő bécsi fő or
szágúiban: 1465 kath., 5 óhitű, 3 ’sidó lak. kik mind ma
gyarul mind németül egyformán beszélnek. Középső szé
les utczáját ékesítik a’ roppant kath. paroch. templom; 
egy tágas ’e jövedelmes vendégfogadó; postahivatal; sze- 
gényekháza. Határja keletre, délre hegyes, kősziklás; 
észak-nyugotra lapályos és gazdag termékenyscgü. Bora ka
pós. Lovai szépek, gyorsak, ’s az ide való paraszt posták 
különösen kedveltetnek. — Schönwiesner szerint ezen helyt 
állott hajdan a’ romaiak’ V illa  Curtia nevű várossá, a’ 
mint hogy itt valóban számos római régiségek , pénzek ’s a’ 
t. ásattattak k i.— A’ helység felett emelkedő kősziklás hegy-
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tetőn valami régi v á r nyomai látszanak; 1706-ban ennek 
düledékeire a’ kurnczok egy fellegvárat építettek — sán- 
czokkal, redoutokkal jól tneg Jerősitvén azt, de Pálfy János 
gróftól ’s Stahremberg Guidótól rárohanás által bevehetvén, 
az egész örzősereg lekaszaboltatott. — F. U. az eszter
gomi érsek.

Ú ny , magyar f. a’ Pest vármegyei határhoz közel, 
Esztergomtól délnyngotra 2 mértföldnyire. 333 kath ., 
275 ref., 106 ’sidó lak. Kath. és reform, templomok 
Synagóga. Határja dombos; földjei meglehetősek ’s kár 
hogy a’ vízmosások rongálják; bora, legelője , fája elég. 
F. U. Bozzay, Huszár, Horváth, Sánta, Vásárhelyi, Se
té t,  Cséfalvay, Simoncsics, Friebeisz , Andrásy, Csen- 
key. Geiszler, Miskey, Somogyi, ’s m. t.

N é p e s  P u s z t á k .
Basaharcé, Maróth. fii. a’ Duna mellett; 9 kath, lak. 

és egy korcsmával. B iko l, hajdan B ikosku , igen szép 
puszta Süttöhöz délre '/a mértföldnyire: 147 kath. lak. Van 
itt az uraságnak egy csinos kastélyja, nagy kiterjedésű 
gyönyörű gyümölcsös kerttel egyetemben. Erdeje a’ pusztá
nak tágas; szőllöje is van, F. U. Kovács János, kir. kincs
tári titoknok. Péliföld  vagy Szent kereszt érseki puszta 
Bajóttól délre % órányira: 15 kath. lak. Hajdan itt a’ Jo- 
hannitáknak monostorok vált. A’ múlt században ennek 
düledékeiben holmi remeték lakoztnk ’s magoknak kápol
nát is építettek; de később Barkóczy Ferencz észt, érsek 
ugyan ide monostort ’s templomot épitetett, ’s azt a’ Na
zarenus szerzeteseknek által adta. Ezek eltöröltetése után 
jelenleg egy rendes áldozó pap lakik i t t , ’s kétszer eszten
dőnként népes búcsú járások történnek.

II. A’ P á r k á n y i  Járás.
Van.benne 2 mező város , u. ni. 1 magyar, 1 magyar- 

tót-német; 24 f a lu ,  u. m. 20 magyar, 2 magyar-tót, 1 tót, 
1 magyar-német ; 2 népes puszta-magyar.

Népessége 23,493 1. t. i.



Vallásokra: 17,899 r. kath., 4893 ref., 287 evang., 9 
óhitű 3 405 ’sidó.

Nyelvökrej 21,624 magyar, 1164 tó t, 300 német', 405 
’sidó.

M e z ő  V á r o  s o k .
B átorheszi, magyar-tót német m. v. Esztergomtól nytt. 

gólra 3 mfdnyire: 1847 u. m. S02 kath., 721 ref., 324 ’sidó 
lak. Van itt egy kath. és ref. anya templom, synagóga, 
urasági kastély több gazdasági épületekkel együtt; újonnan 
készített angol kert nevezetes gyümölcsösökkel. Határja 
részint dombos, részint róna és nagy kiterjedésű; földjei 
fekete homokosak ’s elég termékenyek ; legelője, szóllő- 
hegye 3-ik osztálybeli. Az uraság’ szép merino nyájai, ’a 
rationaliter folytatott gazdálkodása, és a’ Lacsny nr’ czu- 
kor répa gyára említést érdemlenek. F. U. H. Pálfy Antal, 
’s feje egy jövedelines uradalomnak , melly 4 vármegyére 
kiterjed; efölött Lacsny urnák is mint volt igen nagy ér
demű herczegi directornak derék részjószága van itt.

P árhány, magyar m. v. Esztergommal általellenben 
a’ Duna bal partján: 1165 kath., 1 óhitű, 8 ’sidó lak. Kath. 
paroch. templom. A’ régi oklevelekben Kokadnak és Ko- 
katnak neveztetik. Határja róna ’s 1-ső osztálybeli, de 
az árvizektől sokat szenved; legelője, rétje bőven; bora 
kevés; fában szükséget érez. Országos vásárjai dohányra 
’s főzelékekre nézve, mellyek Honibból ho/,altnak nagy 
fontosságúak. Régi erős várát 1543-ban foglalták el lege
lőször a’ törökök, de 1595-ban Pálfy és Nádasdy vissza 
vették. 1763-ban az Érsek Újvárról hátráló török sereg itt 
utólérettetvén , szörnyen meg verettetett, úgy hogy 8000-en 
maradtak a’ csata piaczon. Azonban ez alkalommal a’ segéd 
lengyel seregek, több kárt tettek a’ helységnek, mint 
maga az ellenség, mert ezt felgyújtván ’s predálván földig 
rontották. F. U. az esztergomi érsek.

F a l u k .
B árth , magyar f. Esztergomtól északra 2y2 mfd. 845 

kath. lak. Kath. paroch. templom. Dombos határja jó 
tennékenységű; bora csekély. F. U. a’ prímás.

1 2 6  ESZTERGOM VÁRMEGYE.
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Béla, magyar f. Esztergomhoz 1 mfd. 215 kath. lak. 
Kégi kastély e'skert. Földje nem sok , de bora igen jó. 
Erdeje derék. F. U. B. Baldachi.

Béry (K is) , magyar f. a’ Garan mellett Bars vármegye 
szélén. 158 kath. lak. Földje 1-ső osztálybeli, bora kevés. 
Hajdan volt itt egy Praemonslratensis apáturság, mellynek 
templomát 3 torony ékesité; jelenleg ezekből csak egy áll 
fent. Amadé István a’ helybéli templomnak ajándékozván , 
mostani földes ura a’ Kéméndi plebánus, hova t. i. mint 
filialis tartozik.

Bény (N agy) , magyar f. mindjárt az elébbeni helység 
mellett: 672 kath., 6 ’sidó lak. Gazdag róna határ. Nagy 
juhtenyésztés. F. U. H. Pálfy. — 1683-ban a’ segéd lengyel 
seregek ezen falut is elpusztiták. — Mind kis , mind nagy 
Bényet háromszoros régi sánczok veszik körűi, de ki hány
hatta ezeket, nem tudhatni.

Bücs, nagy magyar f. Bátorkeszihez keletre ya mfd. 
65 kath., 1380 ref. lak. Kef. anya templom. Hóna és dom
bos határja messze kiterjed ’s termékeny ; legelője tágas; 
bora sok de középszerű; sok marhát és ludat nevel. F. U· 
a’ prímás.

E bed , magyar f. közel a’ Dunához, Esztergomtól nyu
gatra 1 mfd. 1134 kát. lak. Kath. paroch. templom. H atár
ja egészen róna ’s 1-ső osztálybeli; ré tje , legelője kövér; 
bora kevés; halászatja a’ Dunában, kivált vizára nagy fon
tosságú. F. U. az esztergomi káptalan.

F ám ád  , magyar-tót f. Bars vármegye szélén; 697 
kath,, 281 evang., 2G3 ref. lak. és evang. anya, ref. filial, 
templomok. Bora, gyümölcse, fája elég^ földjei termé
kenyek. Határját egy posványos ér futja át. F. U. a’ prímás.

Gyurmáik (Kö/iid), magyar f. a’ Garan jobb partján, 
Esztergomtól északra l l/,2 mfd. a’ lévai ország útban. Lakja 
590 kath. lak. Kath. paroch. templom, liatárja róna, ’s 
igen termékeny; legelője , rétjei gazdagok; a’ helység fe
leit elvonuló ’s Garanba ömlő posványában nádat vág; szől- 
lője, erdeje van, F. U. az esztergomi káptalan.



128 ESZTERGOM VÁRMEGYE.

G y ív a ,  magyar f. Esztergomhoz északra 1 ‘/2 mfd. 169 
kath. lak. Határja kicsiny, de bora, fajai ele'g F. U. % B. 
JBaldachi, V2 Majtényi.

K a rva , curialis magyar f. a’ Duna bal partján Esz
tergomtól nyugotra 2!/β mértföldnyire: 385 kath., 1 5 ’sidó 
lak. Diszesitik a’ földes uraságok’ sze'p lakházai ’s gyö
nyörű gyümölcsös kertjei. Földe homokos de a’juhtenyész
tésre kedvező. Bora és malmai vannak. F. U. Somogyi, 
Koller, Nedeczky, Hunyady, Lippay, H uszár, Csuzy, 
Reviczky, Biró, Bakay, Hajós, Kerekes, ’s m. t.

Kéménd $ régi magyar f. a’ Garan jobb partján , Esz
tergomtól északra 2 mfd. a’ lévai és nyitrai országutban : 
961 kath, lak, ’s egy jól dotált plébániával. Határja egé
szen róna ’s első osztálybeli! van jó fekete földje, rétje, 
legelője, bora, fája. Hajdan a’ Hunt Pazman fám. örök
sége volt , de 1392 ben Ugrinus gróf az esztergomi érsek
nek kénytelenitetett általengedni, mivel testvérjei nagy 
pusztítást követének el az érseki jószágokban. Az itten 
volt posta-hivatal néhány esztendőkkel eltöröltetetett. F. 
U. az esztergomi érsek.

Kéty, magyar f. Bars vármegye szélén, egy posványos 
ér m ellett: 213 kath., 459 ref, lak. Ref. anya templom. 
Dombos határja bövölködik borral, gyümölcsei, fával, jó 
réttel. F. U. a’ prímás.

K ic s in d , magyar f. a’ Garan bal partján, Esztergom
hoz 1 mfd. 410 kath. lak. Földje hegyes és sovány, de 
bora j ó ; erdeje is van. F. U az esztergomi seminarium.

Köbölkúth , magyar német f. Esztergomtól nyugotra 21/1 
mfdnyire , egy posványos vizér mellett: 827 kath., 5 ref., 
8 ’sidó lak. K l̂fh. paroch. templom. Határja részint dom
bos , részint róna; bora, fája, gabonája bőven. F. U. H. 
Pálfy.

K u r a ly , tót f. 26l kath. lak., kik 16l2-ben szállíttat
tak ide Paluska György érseki director által N. Tapolcsány- 
ból, Chinorányból ’s a’ t. és August Keresztély szász, her- 
czeg mint akkori prímás valódi kiváltságos oklevéllel meg 
ajándékozván őket, most ennek erejében csak 200 f. tartóz
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nak esztendőnként fizetni, menttek lévén különben minden 
dézmától, robottól, sőt az urasági korcsmáltatástól is. .— 
Határjok szomszéd Bars vármegyével, ’s elég terme'keny; 
borok, fájok, re'tjek elég. F. U. a’ prímás.

L ib á d , magyar f. 422 kath. lak. Szántóföldje és szol- 
lőhegye középszerű; erdeje tágas és szép. F< U. az eszter
gomi káptalan.

Mocs, magyar f. a’ Duna bal partján Komárom szélén: 
238 kath., 1ü36 ref., í óhitű lak. Van itt kath. és ref. 
anya templom, több urasági épületek ’» magtárak, Duna 
malmok, boltok, nagy urasági juhtenyésztés. Határja ho
mokos; bort termeszt; földjei síkon feküsznek. F. U· a1 
prímás.

Muzsla, magyar f. Esztergomhoz nyugotra l mfd. 1919 
kath. lak. Kath. paroch. templom. Egészen róna határja 
messze kiterjed ’s termékeny. Van bora, fája , tágas le
gelője ’e egy vármegye tisztiháza, mellyhez szép kert tar
tozik. F. U. a’ prímás.

N a n a , magyar f. Párkányhoz % mfd. 402 kath. 1 ó. 
hitű lak. Földje sikon fekszik ’s l-ső osztálybeli. Az ura
ság nagy gazdaságot folytat ’s van egy szép emeletes háza, 
több gazd. épületekkel. F. U. az esztergomi káptalan. — 
Ezen helységről már II. Geiza oklevelében vagyon szó.

Ölved {Nagy '), magyar f. Esztergomtól észak nyugotra 
3 mfd. 1095 kath ., 460 ref., 5 ’sidó lak. Kath. paroch. tem
plom. lief, leány eklésia. Két érseki curia. Határja nyn- 
gotról dombos, keletre róna és jó. Van bora, búzája, fá
ja , szénája elég. F. U. a’ prímás.

Sárkány , magyar tót f, Esztergomtól észak nyugotra 
Yj mfdnyire: 275 kath. , 14 ’sidó lak. Ékesíti a’ Koller 
uraság’ lakháza, mellyhez egy gyönyörű kert és gyümölcsös 
tartozik. Van jó bora, erdeje, legelője, ’s meglehetős földje 
F. U. Vj Koller, Ya Berták.

Szolgyén (M agyar, N ém et), 2 egymás mellett lévő 
magyar f. Esztergomhoz 3 mfd. Komárom várni, szélén. Az 
elsőben van 1573 kath. lak. ’s egy kath. paroch. templom, 
a’ másodikban 1111 kath., 6 óhitű, 19 ’sidó lak. több bol-

II. K. M. 0. Földi. í)



130 ESZTERGOM VARMEGYE.

tok és korcsmák; 3V2 érseki nemesi curia. Határja mind 
a’ kettőnek dombos, de bő termékenységű; bora sok, er
deje szép; rétje, legelője hasznos; forrásvizei egészségesek. 
M arha-juhtartása nevezetes. A’két helység közt egy dom
bon áll valami régi templom, mellynek régenten erős sán- 
czai voltak. F. U. az esztergomi érsek.

Ú jfalu ( fis ) , magyar f. Komárom szélén; 30 kath., 
3 evang., 560 re f., 6 ’sídé lak. Kef. anya templom. Dom
bos határja homokos; és sem szellőre , sem gabonára nem 
termékeny, de jő nevelésben tartatik. Erdeje, legelője bő
ven van. F. ü . H. Pálfy.

N é p e s  Pusz t ák.
A ra d , k. Újfalutól csak egy posványos ér választja e l: 

19 kath. lak, F. U. B. Baldachi. Csenhe Muzsla .helysége 
és a’ Duna közt 10 kath. lak. Futó homokos határját szép 
nyárfás, fűzfás ligetek fedik, mellyekben fáczányt te
nyésztenek. F, U. a’ prímás.
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ΙΙΟ Ν Τ Π  V Á R M E G Y E.
(Comitatus Honthensis — Honther Gespansclmft. — 

Honthszka Sztolicza).

1. §. F e k v é s e  ’s H a  t á r j  a.
Honth vármegye, mellynevét Kund, Chunt, H unt *) 

magyar vezértől ’s az általa építtetett vártól vette, fekszik 
a’ Duna-melléki kerületben, északról Bars, Zólyom; ke
letre Nógrád ; délre Esztergom és Pest — mellytől a’ Duna 
választja e l ; ’s nyugotra Esztergom, Bars vármegyék közt.

2. §. N a g y s á g a .  K i t e r j e d é s e .

Földterülete 46'/io □  »«Met foglalván el, e’ tekintetben 
37-ik a’ megyék közt. Legnagyobb hosszasága délről 
északra 12 mfd. Szélessége alól 3 , közepén 6, legfelső 
északi részén 2 mfd. Használható földe 347,871 hold ’s 
ebből 137,432 szántóföld; 13,880 h. szőlő; 144,724 h. 
erdő,

3. §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .

Ilonth, akár természeti szépségét, akár termékenysé
gét, akár különböző ajándékait tekintsük, hazánknak mél
tán legszebb ’s legáldottabb megyéi közt foglal helyt. — 
Tulajdonképeni rónasága nincs, mert az egészet magas 
hegyek vagy szelíd dombok borítják , mellys k számos pa
takoktól , folyóvizektől áztatott völgyektől szakittatnak 
szét. Ezen völgyek közt az ipolyit tágassága, termékeny
sége; a’ selmeczit kellemes egésséges levegője, továbbá

*) H i tn lh  Sz. István alatt Magyar országba jött német lovag volt, 
Kit vitézségicrt Sz. István sok kegyelmivel tetézett.

9 »
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gabonában , borban, gyümölcsben, savanyúviz források- 
ban, bájoló vidékekben való gazdagsága teszik nevezetessé. 
— Egyébiránt a’ földterület északról, délre lapul e l, mint 
a’ folyóvizek’ menetelei bizonyítják; kivévén a’ megye ke
letirészét, hol az mind észak, mind nyűgöt ,  mind kelet 
fele egyaránt simul el. Földe északon sok helyt köves, kő- 
sziklás, hideg vagy fejér-sárga agyagos; a’ megye’ derekán 
a’ felszínen 2 láb mélységre van a’ termékeny fekete agyag; 
az Ipoly völgyében már homok a’ fő alkotó rész , de azért 
búzát, rozsot, dohányt, kukuriczát, kendert, dinnyét bő
ven terem.

Levegője igen tiszta és egésséges, kivévén északon a’ 
szoros völgyeket, hol a’ szelek nem járhatnak szabadon , ’s 
hol a’ bányákból folyó-viz és a’ sok huta füst, ezt némi ké
pen egéségtelenné teszik annyira , hogy halavány képeket, 
’s gelyvásokat látni épen nem ritkaság.

Éghajlata hasonlóan szelíd, meleg, mind borra, mind 
gyümölcsre kedvező; de Selmecz, ’a Hozók tájékán éretlen 
marad a’ szólőfűrt.

4* §. H e g y e k .
Ezek olly széljel szórva állnak az egész megyében, 

hogy köztök bizonyos öazvefüggést nehéz volna találni, mi
nélfogva legalkalmassabban 3 hegytömegre osztathatnak 
fel. — Az első a’ selmeczi, a’ Garan, Korpona, Ipoly vi
zei közt. Ennek némelly csúcsai B. Bányánál, Seimecz- 
nél 3500 — 4000 lábbal emelkednek a’ földközi tenger szí
nén fölül; de legmagasb még is a’ Szitnahegye, honnan 
nem csak Month , hanem a’ szomszéd megyéket is beláthatni. 
Alkotó részei a’ most említett hegyeknek: csillámpalakő 
(Glimmer Schiefer), agyag palakő, kvarcz, grauvacke, 
kova márvány, főkép pedig a’ világszerte hires nemes ér- 
czeket magában rejtő porphyr. A’ délfele húzódó hegyso* 
rok már alacsonyabbak , ’s a’ selmeczvölgyi - ásványos for
rásokban gazdag hegyek kemény fejér agyagból ’s mész
kövekből állnak. Második hegy tömeg a’ csdbrdgi, a’ Kor
pona, Kürtös, és Ipoly vizek közt: ez folytatása a’ kor- 
ponai hegysórnak. Harmadik a’ börzsönyi az Ipoly és Du-
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na közt Nógrád vmegyéből ja  á lta l, ’s a’ Cserhátnak egy 
részét teszi. Ebben legmagasb hegycsúcs a’ szokolai határ
ban levő Magosfa', mellyről tiszta időben a’ Nyitrai he
gyek, ’s a’ Szepesi havasok belátszanak. Gyönyörű meg
lepő kilátást ád a’ Dunán hajózóknak a’ Zebegény hegye 
is égfelé tornyosuló mereven kőszálaival.

5. §. F o l y ó v i z e k .  T a v a k *  M o c s á r o k .
A’ Duna bal partjával a’ déli részét érinti a’ megyének 

’* a’ Garan beleömlésétől Kis Marosig számítván 4 mfdnyi 
hosszúságra áztatja azt. Egyébiránt itt egész útjában ma
gas felséges erdőkkel, gesztenyésekkel, szőllőtökékkel 
koszorúzott hegyek szorítják öszve, a’ honnan folyása is 
sebes és pompás.

Az Ipoly (Elp e l) , Nógrád vmegyéből jön be a’ me
gyébe, ’s a’ börzsönyi hegyeket megkerülvén, elébb nyii- 
gotra, azután délre folyik, ’» 7 mfdnyi menetele után Szob- 
nál a’ Dunába szakad. Szélessége általányosan 30 öl; folyá
sa inkább lassú mint sebes; sok és jő izű halaival, ’s szá
mos több kerekű malmaival nagy hasznot hajt; sőt könnyen 
hajókázhatová lehetne tenni. Egyébiránt a’ Szikinczo vizét 
’s egy két Dunába siető patakot kivévén, e’ megyebeli 
folyókat mind ez nyeli el.

A’ Korpona (Krapina) , a’ hason nevű királyi város’ 
határában fakad, ’s 4 mfdnyi folyása után Ipoly Ságnál az 
Ipolyba ömlik. Völgyo széles ég termékeny, de hala nem
sok.

A’ Selm ecz, a’ selmeczi hegyekből eredvén, 's több 
patakoktól szaporitattván Gyerken fölül az Ipolyba vegyül. 
Gyönyörű szépségű, ’s számtalan természet ajándékival meg 
áldott völgyéről föntebb emlékeztünk.

A’ Szilcincze, részint a’ Garannak egy kiszakadó 
ágából, részint több patakokból gyűlvén-össze, nyugoti 
határát mossa a’ megyének, ’s Kéménden alól a’ Garanba 
visszahömpftlyög. Kövér rétjeiről, ’s nagy fekete rákjairól 
ismeretes.
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A’ Csdbrdgh, a’ szenográdi hegyekből buzog, ’s Pa
láston alól a’ Korponába merül. Folyása sebes, sőt ragadó; 
kavicsos ágyazatu medrében hires pisztráng halászat esik.

A’ selmeczi hegyekben, a’ bányamivelést elősegítő 
mesterséges tócsákon, ’s egy két halastavon kivűl, semmi 
nagyobb tó ezen megye'ben nem létez; valamint mocsárok 
és posványságok sem mérgesítik a’ levegőt.

6. §. Á s v á n y o s  és Orvos i  V i z e k .

A’ szalatnyai savanyúvizkűt nem csak a’ többi megye- 
béli forrásokat felűl-mulja, hanem a’ leghíresebb külföl
diekkel is vetekedik. Fekszik Szalatnya helysége Ipoly 
Sághoz északra l 1/,. mfdnyire, n’ regényes szépségű sel
meczi völgyben. A’ dicsért savanyűviz források a’ hely
ségtől 1 fertálynyira egy szelíd domb’ alján elterülő szeles 
lapályos rét5 szélén fakadnak, de közülük csak az hasz- 
náltatik ; meliy a’ réten leg Lentebb fakadoz. A’ viz szí
nére tiszta, ’s kicsiny habokkal buzog fel; íze csipős-sa- 
vanyús, ’s oily kellemes, hogy ha a’ szarvasmarha meg 
kóstolja sietve fut reá. K i  t e i  b e l  szerint alkoto részei: 
vas részecskék; légsavany (Luftsäure), alkalisó, csuda 
só, konyhasó, mész és magnesia; ’s mind ezek olly arány
ban hogy a’ bártfaival, lublyaival, spaaival, és szelterivel 
mint leghíresebb savanyú forrás kutakkal méltán veteked- 
lietik. Foganatjai e’ következők: nagyobb elevenséget ád 
a’ testnek; az emésztést és vizelletet előmozdítja; elállitja 
a’ hányást; megszűnteti a’ gyomor görcsöt; a’ fövenykö
vet a’ vizellet hólyagban feloszlatja; valamint a1 köszveny 
és csúszós betegségekben is nagy hasznúnak tapasztaltaték. 
A’ vendégek’ befogadására néhány alkalmas szobák állnak 
készen ; mulatságul pedig szolgálhatnak a’ tánczterem , ka- 
véház, ’s különösen az itteni gyönyörű vidékekre sétálás-

Savanyűviz források vannak még Gyiigyön, Magyaro
don , Szántón, Méren, Egeghen , Palojtán , ’s ezekről lásd 
a’ helységek’ egyes leírását.
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7. §. T e r m é k e i * .
13 A’ N ő v e  v é n y e k ’ o r s z á g á b ó l .

Búza legtöbb 's legszebb terem a’ Selmecz , Korpona, 
Szikincze és Ipoly völgyeiben. R ozs  igen szép az Ipoly- 
vidéki fekete homokos határokon; a’ hegyek közt is 
nagyon sikeres terem, de kevesebb mennyiségben; egyé
biránt Sz, Antal körül kevés őszi gabona termesztetik, ha
nem helyette tavaszi. Árpát mindenütt vetnek, még pedig 
többet mint za b o t , melly nagyban csak az északi hegyes 
vidékeken, ’s az Ipolytáji magyar falukban divatozik. Ser
tést sokat tartván a’ megye , a’ huluricza  nagyon kedves 
növény, ’s a’ meleg völgyekben szépen diszlik; de hajdi
nát és hölest csupán itt-ott láthatni. A’ holompér (bur
gonya) egész megyében közönségessé vált, sőt az északi 
lakosoknak egyedüli élelmök. — Kereskedési növények 
közt első helyet érdemel a’ dohány , melly kellemes ize, 
’s illata miatt felette kapós. Legjobbnak tartják füstölni a’ 
pereszlényit; a’ füzes gyarmati, kóspallagi már erősebb, 
de szinte kedves ízű. Egyébiránt az összes esztendei dohány 
termést, melly kereskedésben palánhi név alatt ismeretes, 
mintegy 1G,()00 mázsára lehet becsülni, ’s a’ szorgalom’ 
ezen ágában legtöbb részt vesznek az Ipoly vidéki lakosok. 
Kendert házi szükségre eleget termesztenek; de lent ke
veset, ’s csupán Selmecz és Bozók körül. — A’ hüvelyhes 
vetemények termesztése nagyon szokásban van i t t ,  ’s a’ 
bozóki borsót jóságára a’ lőcseivel egyformának tartják.

Ha a’ gyümölcsfák’ ápolására Honth’ népessége kellőbb 
ipart, fordítana, ágy gyümölcs dolgában sok vármegyét 
felülhaladna ; mert gyümölcs fákat nem csak a’ lakosok’ 
kertjeiben , ’s erre rendelt gyümölcsösökben láthatni, ha
nem a’ számos szőllőhegyek szinte tömvék ezekkel, nem 
kis kárára a’bortermesztésnek. Különösen sok a’ czeresznye, 
őszi baraczk, szilva, alma, körtvély; görög és sárga 
dinnyét az Ipoly melléki homokos földek , gesztenyét pedig 
a’ Nagy Maroson lévő gyönyörű gesztenyés erdők szolgál
tatnak. Ataljában véve legtöbb gyümölcs terem N. M aros, 
Zebegény, Szob, Börzsöny tájékán; továbbá Némethiben, 
Sz. Antalon, Szebelében, úgy hogy ezen helyek tartjuk
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gyümölccsel a’ bánya városokat is. —Vad gyümölcsből, ne
vezetesen m aikból sok jövedelmet lat;  efölött földi eper, 
málna,  szederj , mogyoró olly bőségben találtatik , hogy 
ezek’ eladásából számos háznép keresi élelmét.

A’ szelid-meleg éghajlat, a’ sok alacsony hegyek és 
dombok igen elősegítik a’ borterm esztést, 's innen ez, 
Icivévén a’ legfelsőbb északi részt egész megyében el van 
terjedve. Az itteni borok felette egészséges asztali italok, 
's színre nézve nagyobb részt fejérek, vöröset csupán Ke- 
mencze, Peröcsény, Kövesd ’s egynéhány helyeken ter
mesztenek. Jóságára dicsértetik az össödi, szadi, lissó i, 
tó t bakai (Prandorf), vindri, nádast, szelényi',— továbbá 
a’ nagy marosi és zebegényi. Ä  siraki savanyús , de 
erős szeszes borból legjobb pesgő (champagner) bort lehetne 
csinálni. Börzsöny városa roppant szőllőhegyén mindenek 
közt legtöbb bort termeszt, csak hogy nagyon közönségest. 
Egyébiránt az esztendei termést 13,800 hold után kerek 
számmal 277,000 posonyi akőra becsülhetjük.

F dban nagy bősége van ezen megyének, mert 144,724 
holdat foglalnak el az erdőségek, ’s olly helyesen vannak 
felosztva, hogy alig létez helység, melly tüzelőben nagy 
szükséget erezne. Több féle nemű fái közűi fő szerepet 
játszik a’ tölgy és bikk, azután jő a1 szil, gyertyán, hars, 
nyár, fűz ’s a’ t. Selmecz tíz. A ntal, Szenográd körűi 
j>edig a’ fenyőnek különféle nemei,

2) Á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l .
Állattenyésztésben nem sok különöst mutathat ezen 

megye. A’ lovak aprók,  de tüzesek; a' szarvasmarha  is 
jóval kisebb az alföldinél, hanem az Ipoly alsó vidékén 
t. i. Szakállason, Pasztán, V. Mikolán, Szálkán sok és 
szép neveltetik, ’s ezen helységek több száz darabot adnak 
el e’ hí rés lévai , és báthi barom vásárokon. Az északi 
hegyek közt ökör kevés, de fejős telién sok tartatik , főleg 
a’ tej, vaj kedvéért. A 'juh tenyésztést az elegendő "’s igen 
egésséges legelők hatalmasan előmozdítják, ’s valóban a’ 
birtokos urak’ jószágaikban szép nemesített nyájakat lát
hatni $ kitűnőleg pedig a’ herczeg Coburg, gr. Eszterházy
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Jánosné, hg. Eszterházy, hg. Pálfy uradalmaiban, A’
jobbágyság kevés ki vdt el lel csak az északi hegyek közt tart 
juho t, ’s inkább tejéért mint gyapjaért, ineliy közönséges 
durva szokott lenni. Sertésből szinte pénzelhetnek az ide 
való uraságok, mert a’ makkban ’s kukuriczában lévő bő
ség könnyen íenyészthetővé teszi ezen állatot. A’ mi a’ 
fajt illeti, főkép mangalicza van divatban, ’s hosszú derekú 
vörös magyar sertés ritkábban látható. A’ Duna, — Ipoly 
melléki rengeteg erdőségekben őzek, szarvasok, dámvadak 
csoportosan legelnek, a’ sz. antali vadaskertben pedig vad
kanok tanyáznak. Nyúl mindenütt és sok találtatik ; medve 
nincs ; farkas, róka kevés. Szelíd szárnyas állatokból a’ 
ludat leginkább tenyésztik, e’ mellett sok pákát és kacsát, 
mivel ezek a’ városokban élénken kerestetnek; ellenben 
vizi madarakban épen nincs bőség, hanem e’ helyt az erdők 
töm vők mindenféle fajú szárnyasokkal; különösen a’ rigók-, 
nak több és ritka fajai fedeztettek föl.

A’ méhtenyésztés szépen divatozik, főleg az északi és 
közép vidékeken; ’s ebben az evang. prédikátor ’s ne'melly 
kath. plebanus uraknak sokat köszönhetni. A’ kasok’ 
száma könnyen felmehet <1000-re. Ellenben a 'selyembogár 
ápolás említést sem érdemel.

H alat sokat és jó Ízűt szolgáltat az Ipoly, különösen 
csukát. Nagy fekete rákokkal a’ Szikincze, pisztrángokkal 
pedig a’ Csábrágh patakja kedveskedik; elhallgatván a’ 
Dunában fogott harcsát, vizát, pontyot ’s a’ t.

3) Á s v á n y o k ’ O r s z á g á b ó l .
Ezen megye’ kebelében vannak azon gazdag ezüst, 

arany bányák, mellyeket hajdan csak a’ Peruiak haladhat
tak fölül, ’s meilyek mostan is oily szépen virágoznak, 
hogy az összes magyarországi bányákból nem jő  annyi 
ezüst k i , mint ezekből: t. i. esztendőnként 100,000 márka 
vagyis 500 mázsa. Melly roppant kincs! Ezenkívül ara
nyat is ásnak mintegy 4 mázsát. Ezen ezüst, arany mennyi
séget főkép a’ selmeczi (hol leg gazdagabb az István bánya- 
ürege Stephani Schacht) , és baka bányai hegyek adják. 
Réz , vas kevés van; ón igen sok ’s nagy mennyiségű
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ezüsttel vegyítve. (Különös, hogy régenten a’ selmecziek 
az ónat az ezüsttel és arannyal öszveférhetetlennek tartván, 
hol ónra bukkantak, ott többé nemes érczeket tetemes ká- 
rokrn nem kerestek). Találtatnak továbbá: feke te  é r e z , 
ré z la zú r , m alachit, czinober, czin l, p isíö lez, egérkő 
(Arsenik), vism uth  — mind Selmeczen; M olybd e zü s t;  
.Börzsönynél,

Kő n e me k  e’ következők: setét viola színű amethyst 
Selmeczen ; chalcedon és hyalit Bakabányán , Selmeczen , 
’Semberen , sőt az utolsó Bozókon és Tóth Bakán is ; car- 
toíoí Selmeczen; opal Bélabányán, Bakabányán, Selmeczen; 
f é l  opál Selmeczen, Borfőn, Tóth Bakán; Opal j aspis 
Selmeczen, Borfőn; közönséges gránát Drégelyen ; szarvkő  
Selmeczen , Baka bányán , Bélabányán ; Jaspis Selmeczen , 
Borfőn ; nemes gránát Maria JV'ostrán ; Hegykristály Sei- 
jneczen , Tót Bakán ; gyöngykő Bélabányán ; zeolithnak 
több neme Selmeczen, Borfőn, ’Semberen ; szurokkő Sel- 
ineczen, Bélabányán; obsidian ugyan o t t ; pystazil, lydiai 
kő , schabasit, lomnit Selmeczen; m ezei foszlókő  Tót 
Bakán, Selmeczen ; finom  porczellán fö ld  Prencsfaluban 
a’ Szitna hegy’ tövében ; trippel Borfőn ; darázs kő (Horn
blende) Selmeczen; agyagkő , palakő agyag  (Schifer- 
thon) ugyan ott; timsökő , mészkő, aragon, mész palakő, 
ig lo it, barna palakő, fiusz , közönséges és nemes Ser
pentin  , talk, kovamárvány (Schwerspath), zöldkő, agyag, 
syenit porphyr , tajtékkő (Bimstein) kalkszinter , szalon- 

"nakö szinte Selmeczen ; kréta  Borfőn ; basalt Selmeczen , 
Borfőn, Zsemberen , Tót Bakán; kővé v á l t /aß o rfö n , Sz. 
Antalon, Selmeczen,

H a s, - cz in k , - v itr io l savany, timsó fö ld  Selmeczen, 
Kénkő ugyan ott,

8. §. L a k h e l y e k .  La k o s o k .
228 népes lakhelyek közűi van:

3 szabad királyi és bánya város, u. m. 1 tó t, 2 tót
német.

9 mező város, t. i. 2 magyar, 5 tót, 1 német-ma
gyar tót , 1 uémet*tót-magyar ;
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174fa lu ,  τι. ni. 72 magyar, 79 tót, 8 magyar-tót, 10 
tót-magyar, 3 tót-német, 2 magyar-német.

42 népes puszta  v. más lakhely, t. i. 20 magyar, 19 
tó t, 2 német, 1 magyar-tót.

Népessége 112,448 lélek 5 és így esik 1 □  infdre 240ο I.
Vallásokra: 78,517 r. kath., 26,762 evang., 7131 ref., 

2! óhitű, 17 ’sidó.
Nyelvökre: 45,238 magyar, 59,068 tó t, 8125 német, 

17 ’sidó.
A’ magyaroknak jó nagy része egy eredetű a’ Nógrád 

vármegyei, és Mátra melléki palóczokkal.
A’ katholikusok az esztergomi egyházi megyébe es

nek, ’e van 5 al esperestségök, 60 plebániájok, mellyek 
közt a’ drégely.palánki leggazdagabb. Piaristák laknak: 
Selmeczen; Cisterciták Szánthón.

Evang. anya eklésia 28, filialis S száinláltatik, ’smind- 
nyájan a’ bánya városi superintendentiához kapcsoltattak.

Reform , anya ekklésia 12 van, u. m. Borin, A. Fegy- 
verneken, Füzes Gyarmaton, Kis Ölveden, Peszeken, Ga- 
ran kis gallon, Tergenyén, Varsányban, Nagy Maroson, 
Ipoly PásStón, Peröcsényben , Szokolán. Leány ekklésia: 
Zalabán, Bélben. Fő papjok a’ Dunán-tűli superintendens, 
’s 2 esperestségekre, u. m. a’ Barsira és Drégely Palánkira 
oszolnak el.

Ohitüek csupán Ipoly Ságon , Vámos Mikolán , Palán
kon Iáknak 21 en. Zsidóknak itt nem válna ugyan szabad 
lakni , de még is néhány helységekben el szenvedtetnek, 
számszerént 17-en.

9. §. S z o r g a l o m .  M e s t e r s é g .  G y á r o k .
Minő lábon áll a’ mezei gazdálkodás, kitetszik a’nyers 

termékek’ előszámlálásából; a’ mi pedig ezek’ további ki
készítését. vagy is a’ müipart ille ti, ez olly csekély hogy 
a’ selmeczi kapós cserép pipákon, a’ bellujai cserép edé
nyeken, a’ csábrághi, derzsenyei üveghutákon, ’s a ’Bozók, 
Kzenograd, Szele/., Csábrág, Varbók, Csery helységek’ la
kositói készített fa eszközök’ u. m, hordók’ , abroncsok’ t
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szekerek’ csinálásán kivfll semmi más különöst nem lehet 
mondani. Ellenben a’ bdnyamivelés szép virágjában van , 
’s több mint 10,000 embernek (a’ favágókat is ide e'rtve'n, 
kik szinte bányászi jogokkal élnek) ád táplálékot, kényé- 
rét. Egyébiránt bővebben olvashatni erről Selmecz városa’ 
leírásánál.

10. §. Kér es ked és.
Minthogy Honth sok különböző természet’ ajándékával 

oldatott meg, pedig nagy mennyiségben : innen kereskedése 
is nem megvetendő. Fő czikkek, mellyeket más vármegyék
nek vagy külföldnek adhat e’ következők : ezüst, arany , 
ón ’s más érczek ég kőnemek; parcelláin föld (a’ Szitna 
hegyéből ásatik), mellybőlHolicsra is hordanak; bor, búza, 
rozs, árpa, főzelékek, ökrök, sertések, juhok, gyapjú 
dohány (ezt Párkányba , Váczra , Pestre hordja), nyersbő
rök,  tűzi fa (Pestre), gyümölcs, gesztenye, zsír vaj, sajt, 
savanyuviz. — Hoz be pedig mindenféle gyártottakat, co- 
lonialis és fényűzési portékákat, só t, vasat, rezet, fenyő
szálakat. , deszkákat, 'e a’ t. Nevezete* gabona vásárok 
esnek: Selmeczen, Báthon, Ipoly Ságon; szarvasmarha
sertés vásárok Báthon, Szálkán. A’ külföldi portékák’ ’s 
kéziművek’ fő kereskedő helye végre Selmecz 14 fűszer
számos— vas és elegyes portéka kereskedővel.

Utai általánosan véve jó karban tartatnak. Posta  
állások vannak a’ Pestről Selineczre vivő országúiban, 
Hátságtól kezdve: Ipoly Ságh 1 */a statio ; Apáthi Maróth 1 ; 
Báth 1 ; Steinbach 1; Selmecz 1.

11. §. O s k o l á k .  N e v e l ő  I n t é z e t e k .
Fő helyet érdemel ezek közt a’ selmeczi Bányász 

Akadém ia , melly hazánkra nem csak szép fényt vet, mivel 
még Amerikából is jönnek tanulók , hanem tetemes hasznot 
is hajt. Állítatott 1760-ban Maria Therezia által, ’s 1809- 
ben erdészeti oskolával nagyobbitatott. 6 királyi tanácsosi 
rangban lévő Professorok által következő tudományok ta
níttatnak: u. m. a’ physikai cursusban Algebra, Geometria. 
Trigonometria, Conica Scctiók, Logica, pura Physica.
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Mechanica, Ilydrostatica, Hydraulica, Aérostatica, és kü
lönös tanítótól Rajzolás mestersége. Ezen tudományokat 
azon ifjak is tartoznak tanulni, kik különben más aka
démiákban a’ philosophiai pályát elvégezték}— továbbá 
szoktatóul hetenként a1 bányákba rendeltetnek. Esztendő 
végén az ifjak két fele válnak , az erdőszséget tanulók 2 
esztendei cursusokat kezdik el, a’ bányászok pedig vegytan 
(chemia) tanulóidhoz fognak. Az erdőszeti practikansok 
oktattatnak fűvésztudományban, földmérésben, erdőbecsűl- 
tetésben (Taxation), a’ fák’ természetes és mesterséges 
nevelésében, erdei rendtartásokban, számadásban, szén 
és inészégete'sben ’s a’ t. ’s practice 2 erdő kerületekben 
(Revier) gyakoroltatnak. A1 bányászok tanulnak Chemiat, 
M ineralogiat, Docimasiat (érczprobálást), Liquefactoriat 
(érez olvasztást) , bányászi számadást. Esztendő végével 
pedig az igazi bányász cursusba jó'nek ’s hallgatják a’ 
Geometria subterraneat (földalatti földmérést) , Geognosiat 
(hegyek’ alkotását), Halurgiat (Sófőzéstudományát) , végre 
a’ tulajdonképeni Bányásztudományt minden ágaival; bánya 
törvényt, ’s ezeket elvégezvén 5 hónapig a’ földalatti mé
rést gyakorolják. — Van ezen akadémiának derék könyv
tára , ’s nézésre méltó érez- és minta-gyűjteménye.

Nagyobb deák iskola kettő van a’ megyében t. i. a ’ 
kath. és evang. gymnasium, mindenik Selmeczen , az első
ben Piaristák tanítanak (1824-ben 202 ifjat) , a‘ második
ban pedig egy tanulókból álló ’s a’ soproni lyceum után 
képezett magyar társaság’ munkálkodása érdemel figyelmet.

Polgári iskola van Selmeczen 2 ,  Bakabányán 1, 2 —3 
tanítókkal; népiskola minden kath. plébániában, ’s minden 
evang. és ref. anya ’s leány ekklésiákban.

Könyvnyomtató műhely: Selmeczen.

12. §. Kat onas ág .
Ujonczokat a’ 33-ik számú most Bakonyi nevet viselő 

magyar gyalog ezeredhez állít. Fekvő katonaságból lovas
ságot tart, még pedig 2 svadronyt.
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13. §. K i r á l y i  H i v a t a l o k .
A* felső magyarországi bányákat igazgató fő kormány, 

széknek, azaz a’ bányász kam arai grófságnak  székes 
helye Selmeczen van. Ettől függ közvetctlen 1) a’ kör- 
rnöczi bányász kamara, melly alatt áll ismét az ottani 
pénzverőház; 2) a’ beszterczei bányász kam ara, a’ besz
terczei, tajovai, urvölgyi, óvári (Altgebirg) bányákkal 
és olvasztó színekkel; a’ hroneczi vas bányákkal, *s a’ 
jolsvai és diós győriaczél készítő gyárokkal; 3) a’ zólyomi, 
dobronyivai, tót lipcsei, revistyei, saskői, gyekisi bányász 
kamarai uradalmak, ’s a’ Zsarnóczai serfőzőház, A’ sel~ 
m eczi f ő  bánya törvényszék alatt állnak továbbá az it t  
következő helyeken lévő al-törvényszékek: u. m. Körmö- 
czön, Beszterczén, Újbányán, Bakabányán, Bóczán, Sza- 
moboron, és Bazingban.— A’ többi királyi hivatalokat t. i. 
a’ posta tisztségeket említettük föntebb ; ezeken kívül van 
még egy sóház Selmeczen.

14. §. J o b b á g y t e l k e k .  Port ák.
Egész jobbágy bír itt első osztályban 18, másodikban 

20 , harmadikban 22 hold szántóföldet. Rétekből ha két
szer kaszállható 6 , ha egyszer kaszállhatő 8 embervágót 
800 □  ölével. Hlyen egész jobbágy telek számláltatik 
4876. — Portája a’ vármegyének: 72; Selmecznek; 11 ; 
Bélabányának: 1%5 Kakabányának : 2.

15. §. N e m e s s é g .  Ur a d a l ma k .
Az 1785-iki öszveirás szerént találtattak 3550 nemes 

személyek. Uradalom van 8. Ezekből a’ drégelypalánkit 
11,033 lakosokkal bírja az esztergomi érsek; a’ csábrdg- 
hit és szitna it 12,179 lak. herczeg Coburg, — a’ vámos 
mikolait ’s a’ lévainak itt fekvő részét 9529 lak. hg. Esz- 
terházy; a’ némethit 6593 lak. az esztergomi fő káptalan ; 
bozókit 6173 lak. */2 a’ Sz. István seminariuma, t/,i a’ 
pesti k. egyetem 5 Ipoly sughit mint szinte prépostságot 
4561 lak. a* beszterczei és a’ rosnyai káptalanok ; a’ gye- 
késit 3753 lak, a’ selmeczi bányász kamara; ezenkívül a’
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királyi korona jószágaiban (aJ visegrádi uradalomnak egy 
részében} lakik 4109 lélek 5 a ’ báró Balassa és gróf Zichy 
telkein 2488 1.; a’ gr. Eszterházy Jánosnééban 1490; H. 
Puliiéban 616; Cistercitákéban 497 ; a’ többi nemesek’ 's 
némelly mágnások’ jószágaikban 30,240 1.; a’ királyi vá
rosokban 18 887 1. Az eddig nem említett birtokosok; a* 
religyioi kincstár, G. Berényi, G. Forgács , G. Majláth, 
G. íláday, G. Serényi, G. Steinlein, G, T eleki, G. Tö
rök,  B, Lusinszky, B. Prónay, B. Sághy, B. JNyáry, 
Agárdy, Akács, Bakay, Baloghy, Baross, Beniczky, Blas- 
kovics, Bory, Boronkay, Bozóky, Buocz, Csesznék, Dacsó, 
Disznósy, Dvornikovics, Ebeczky, Egry, Farkas, Fejér- 
váry, Foglár, Földváry, Géczy, Gosztonyi, G yűrky, 
Gudics, H aan , Halácsy, Hodossy, Horváthi, lllésy , 
Ivánka, Jánoky, Jekelfalusy, Jezsenszky, Kalocsa, Kasza 
Korompay, Körmendy, Kövesdy, Krizsany, Kubinyi, Lá- 
body, Laskó, Laszkáry, Liptay, L uka, Madocsányi, Maj- 
látb, Majtényi, Matulay, Mártonfy, Michnyei, Nagy, Ne- 
deczky, Noszdroviczky, Okolicsányi, Palásty, Palugyai, 
Petróczy, Podhorszky, Pongrácz , Radvánszky. Reviczky, 
Sántha, Sarnóczay, Pruszkay, Szentiványi, Szelényi, 
Simonyi, Stummer, Sztruha, Tihanyi, Thezséry , Thury, 
Tersztyánszky, Vajda, Yerebélyi, Vladár, Zmeskál, Zsembery.

16. §. M a g i s t r a t u s .

1 fő , 2 al-ispány; 1 fő , 2 al-jegyző ; I fő , 2 al-ügy- 
véd; 2 fő , 4 al-adószedő; 1 fő biztos, 1 pörtárnok fő bí
rói czimmel, 1 számvevő, 4 fő , 8 al-szólgabiró; 12 esküit, 
1 járásb. biztos, 1 fő orvos, 1 földmérő, 4 seborvos, 1 
várnagy.

Gyűléseit tartja: Ipoly Sághon.

17. §. P o l i t i k a i  F e l o s z t á s a .
Eloszlik 3 királyi és bánya városra, mellyek Selmecz, 

Bélabánya, Bakabánya; és 4 főbírói járásra u. m. l)  a’ 
bozo lira , 2) Ipolyira , 3) selm eczire, 4) báthira.
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Sz abad  K i r á l y i  ds Bánya Vá r o s o k .
Bahabdnya (Pukancz, Pukanecz), fekszik erdős hegyek 

közt, egy nemes e'rczekkel gazdag hegynek tövében, Sel- 
inecztői délre 2‘/a me'rtföldnyire. Szabad királyi városok’ 
sorába 168ö-an ]. Leopold alatt jö t t , a’midőn egyszersmind 
felényire erős kőfallal és sánczokkal körűi vétetett, mellyek 
azonban a’ törökök’ pusztításaitól meg nem őrzök. A’ 
Bocskay, Bethlen, Rákéczy, Tököly belső háborúkban 
szinte sokat szenvedett. Nevezetesebb e'pületei: 1) a’ kath. 
paroch. templom. Ez igen régi goth Ízlésű épitmóny, ma
gas szép toronnyal, ’s Thurzó Sándor alatt várhoz hason- 
lólag kőfallal, sánczokkal erősitetett meg. 2) A’ régi tanács
ház ’s az úgy nevezett harangos torony : ezek alatt kell be 
járni a’ templomba. 3) Az uj tanácsház. 4) Normalis iskola 
épület. 5) A’ város’ vendégfogadója. 1784-ben pedig az 
evangélikusok építtettek magoknak templomot, a’ váro
son kivűl egy magas hegy part oldalban. Lakosai 2329 lé
lekre, u. m. 877 kath., 1450 evang., 2 ref. mennek; ’s 
nyelvökre nézve tótok; foglalatosságokra földmivelők , bá
nyászok , mesteremberek, kertészek, Szőllóhegyök van ’s 
meglehetős bort terem ; gyümölcsük sok; erdeiek elég. 
Bányái régenten szép virágzásban voltak, de később, kü
lönösen a’ viz* szűke miatt csak nem egészen elenyész
tek. Az újabb időkben azonban egy tágasabb völgyben 
mesterséges viz gyiijtetvén össze , ez a’ hegyek’ gerinezén 
keresztül, árkokban 1 mfdnyire vezettetik, ’s 10 érez zúzó 
műhelyt tart forgásban; mi által a’ már csak nem semmi
vé lett bánya-mivelés uj életre derűi. — Az ide való bá
nyák ezüstre és aranyra miveltetnek leginkább. — Substi- 
tualt bánya törvényszéke a’ Selmeczi fó kamara grófságtól 
fagg. — Magistratusa áll 1 bíróból, 3 tanácsbeliből, ‘2 
jegyzőből, 2 adószedőből, 1 számvevőből, 40 választott 
polgárból. — Portája: 2.

Bélabdnya ( D ilin)  , Selmecz mellett. A’ 14 ik szá
zadban Selmeczhez tartozott, de később tőle el szakadt. Ru
dolf 1572-ben Selmecczel együtt királyi bánya városnak té
vé, de evvel majd ismét egyesült ’s jelenleg is egy tanács
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alatt á ll, bár portája külön van. Kath. paroch. temploma 
régi épület. Számlál 1O48 kath., 362 evang. — tót és né
met lakosokat; több érczzuzó ’s arany mosószineket. —» 
Portája: l 6/8.

Selmecz (Schem niczium , Schemnicz , Stiavniczai) , 
legnevezetesebb ’s igen régi szabad királyi bánya város 
Becstől 33, Pestől 20, Körmöcztől 4 , Kassától 29 mért- 
földnyi távolságra- Fekszik magas kősziklás hegyek közt, 
részint ezeknek oldalában, részint az ezektől formált szűk 
völgyben, a’ földközi tenger’ színén fölül 2l72 lábnyoinnyi- 
val, és igy 195 lábbal magasabban mint Pest. Levegője a’ 
bányákból kifolyó viz,  és a’ sok hutákból emelkedő füst, 
gőz miatt nem igen egészséges ; azért lakosi közt nem csak 
halavány képüek, hanem gelyvások is számosán találtatnak. 
ITatárja hegyes, völgyes, kősziklás. Főbb hegycsúcsai, 
honnan gyönyörű kilátások esnek: 1) a’ Kornberg , egy 
költséges viz csatornával; 2) Z s i ln a ; 3) a’ kopasz, kő
sziklás Hechelstein , melly pestis idején menedék helyűi 
szolgált a’ lakosoknak; 4) P aradicsom , 5) a’ csúcsos tete
jű  Kalvaria hegye. Alkotó részei ezen hegyeknek : a’ ne
mes érczeket magában foglaló porphyr, csillámpalakő ^Glim
merschiefer) , agyag palakő, grauvacke , kvarcz, kovamár
vány, fekete csillám.

AU a’ város a’ tulajdonképen való Selmeczből, Ó3 4 — 
% — 3/,t órányi távolságra fekvő utczákból vagy külvárosok

ból, mellyeknek nevei: Hodrusbánya , Schüttersberg, Stef- 
foitó, Szigliszberg, ’s mindegyik különös plébániát /orrnál. 
Jelesebb épületjei: 1) a’ régi vár, melly most fegyvertárnak 
szolgál; 2) a’ négyszegletű pompás uj vár, ütő órával; 3) 
a’ kamaraház, egy roppant szép épület; itt lakik a’ kama
ra-gróf, ’s itt van a’ fő számadói hivatal, pénztár, pro- 
biergaden kanczellaria; 4) a’ 3 eineletii városháza, melly- 
nek levéltárában mindenféle ezüst és vas bánya műszerek 
tartatnak, ’s nagy ünnepek’ alkalmával ezekkel felékesitve 
jelennek meg a’ bányászlegények; 5) a’ magasház, sóházzal 
együtt; 6) a’ Heilenbach palota. Szentegyházai közűi ne
vezetesek: a) a’ kath. paroch. templom, 6) a’ régi Jesui- 
ták’ temploma; c) Sz. Anna temploma, c/) Boldogságos

11. Μ. K. 0. Földi. 10



146 HONTII VÁRMEGYE.

Szűz temploma, e) evangelik· anya szentegyház, / ’)  n’ ma
gas hegyen épült kálvária  el ragadó gyönyörű kilátással, 
honnan ne'mellyek ezt ege'sz országban legszebbnek tart
ják. Itt emlite'st e'rdernlenek a’ hegytövében lévő tót tem
plom ,  2 szomszéd kápolnával ; hátrább a’ hegyoldalban az 
úgy nevezett szent lépcsők, hol különbféle reliquiák tartat
nak; ismét feljebb egy kősziklába vágott kápolna, melly- 
ben Udvezitőnk’ tömlöczbeli gyaláztatása ábrázoltatik ; a ’ 
hegy’ legfölsö tetején végre a’ német szentegyház, 2 magas 
bádogos toronnyal, ’s háta megett lévő kápolnával , melly- 
ben Megváltónknak teste egy koporsóban tartatik.

Selmeczen magában lakik 8214 lélek, u. in. 6115 kath., 
2067 evang., 32 re f .; Hoclrusbdnyán ’s a’ völgyekben 
széljel szórva 2368 1. t. i. 1967 kath., 400 evang., 1 rel ; 
Schültersbergen 805 1. u. m. 463 kath., 342 evang.; Stef- 
fo ltó n  1323 kath., lo9 evang.; Szigliszbergen  2305 kath, 
28 evang. Öszvesen tehát 12,494 kath., 2942 evang., 33f 
ref., azaz 15,148 lélek. Mind ezen tót és német ajkú la
kosok 3 osztályra szakittattnak el. Az első osztályhoz 
tartoznak az úgy nevezett bányász polgárok (Waldbürger), 
kiknek kötelességekben áll a’ bányamiveltetésben részt 
venni; minélfogva ők különös kiváltságokkal, nevezetesen 
szabad bormérési joggal élnek, ’s tulajdon Elöljáróság 
alatt állnak; a ’ második osztályt a’ mesterségeket, keres
kedést ’s más polgári életmódot folytató lakosok ; a’ har
madikat végre a’ bányász legények (Knappén) teszik, ’s 
mintegy 5000-en vannak. Ebből kitetszik, hogy a’ sel- 
mecziek fő élelmüket bányáikban találják, mellyek kime- 
rithetlenek lévén (Delius k. tanácsos és oktató szerént 1740- 
től — 1773-ig 70 millió arany és ezüst forintra ment a’ 
bánya nyereség), jelenleg is 100,000 márka (500 mázsa) 
ezüstöt ’s mintegy 4 mázsa aranyat adnak esztendőnként, 
bele számítván t. i. a’ Selmecz környékén létező minden 
bányákat; és 10,000 embernek nyújtanak kenyeret ’s táp
lálékot. De igaz is , hogy a’ Selmeczi bányászság olly 
tökélyjel, olly okossággal folyfattatik, hogy ezt a’ hires 
Saxoniai se múlja felyűl. Csudálkodásra gerjesztik a’ 
vi’sgálódót, azon számtalan mesterséges erőmivek, mellyek 
éjjel, nappal, tűz’, viz’ segedelmével mozgásban tartatnak,
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’e mellyek az érczeket, ’s a’ vizet a’ bányákból iszonyú 
mélységről hozzák fel világosságra. Ezen erőmivekre bo
csátott viz némely hegytorkolatokban gyujtétik öszve, ’s 
vagy a’ hegy’ gerinczén, vagy földalatti csatornákban ve
zettetik kitűzött czéljához. Minden mivelésben tartott 
bányáknak felét-kamarai és királyi költséggel dolgozzák; 
fele pedig privatusoké, kik fát és puskaport a’ kamarától 
kéntelcnittetvén venni, ’s igy költségek nagyobb lévén , 
csupán a’ jobb reménységű bánya üregeket mivelhetik. Leg 
gazdagabb bányaüreg (Schacht) mindenek közt az István  
nevű, melly most is , noha már 400 dolgost kell bele ren
delni (ezelőtt jóval kevesebbet), esztendőnként 200,000 f 
tiszta nyereséget nyújt. Ezüstön , aranyon kivűl ásnak itt 
továbbá kevés rezet, és vasat, sok ónat ’s a’ t. és vitriolt 
főznek. — A’ bányászokat követik szorgalomban a’ többi 
polgárok is ; mert itt mindennémű ’s jó mesteremberek ta
láltatnak, kik közt különösen a’ pipacsinálók érdemiének 
figyelmet ’s a’ selmeczi cserép pipa valóban a’ legjobbnak 
tartathatik egész hazánkban.

A’ mi jegyzésre méltóbb viszontagságait, történeteit 
illeti Selmecznek, ezek röviden igy következnek: Első 
ép itő ji’s lakosi e’ városnak Morvák voltak, a’ minthogy 
lakhelyek’ nyomait most is láthatni egy hegyen. Sz. István 
németeket hivott ki bánya mivelésre , ’s ez virágzó karban 
is volt egész IV. Béla idejéig, a’ mikor a’ tatárok a’ várost 
egészen el pusztítók, ’s felégeték, a’ lakosok pedig széljel 
száratva sűrű. erdőkben rejteztek el. Ezen elszéledt lako
sokat IV. Béla nagy nehezen vissza édesgette, jeles k i
váltságokkal meg ajándékozta, ’s az ezekről szollá Okle
velet német nyelven adató k i, melly annyival különösebb, 
hogy azon időkben illyenek csupán deák vagy görög nyel
ven írattak.

I. Lajos Gerad , Karlik , Siegelsberg , Seken, Kulpach 
falukat a’ városnak adja. — ’Sigmond alatt a’ Hussílák itt 
nagy nyughatatlanságot okoztak; továbbá Er’sébet királynő 
Giskrat tette fö Bányafelügyelővé. — 1442-ben sokat szen
vedi a’ Rozgonyi László seregétől. — II. Lajos idejében 
szépen virágzott a’ bányamivelés , hatalmasan pártfogoltad

10*
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van aJ szorgalomnak ezen ága. Ugyan ezen király adott 
a’szegényebb polgároknak úgy nevezett M oratoria Levelet, 
nehogy őket a’ hitelezők tüstént kivetkeztethessék. — Ru
dolf 1572-ben királyi várossá tette. — 1680-ban maga körűi 
kőfalat emelt, melly 40,000 fba került, ’s mellynek nyomai 
máig is látszanak. — Rákóczy Ferencz elfoglalván a’ bánya
városokat és így Selmeczet is: zendülés ütötte ki magát, 
mivel a’ bányász legényeket réz pénzzel akarták fizetni. — 
1710-ben 6000 embert ragadt el a’ pestis. — 17Go-ban a’ 
bányász akadémia felállitatott ’s 18o9-ben az erdőszeti 
oskola is hozzá járula.

Magistratusa : 1 biró , 1 polgármester, 1 kapitány ,
9 tanácsbeli, 2 jegyző, 1 ügyész, 1 számvevő, 1 pénztár
nok, 1 ellenőr, 2 pénztárnoki segéd, 1 lajstromozó, 1 
levéltárnok, 1 árvák’ atyja, 1 ispotály igazgató, 1 kama
rás , 1 népszólló és 100 választott polgár. — Portája: 11.

Mező Városok .
= Szent A n ta l, tót m. v. Selmeczhez délre 1 niértföld- 

njfire : 1459 kath., 2 evang. lak. Ekesiti az uraság’ hegy
oldalban épült nagy és pompás kastélyja, vadaskertje, ’s 
a’ kath. paroch. templom. Határja hegyes ; földjei inkább 
csak tavaszit teremnek; fenyves, bikkes erdeje igen szép; 
gyümölcse sok. F. U. H, Coburg.

Bdth  (Frauenm arkt, Bátovce) , tót m. v. Selmecztől 
délre 4 órányira, egy kies kellemetes vidéken. Kath. és 
evang. anya templomok, több uradalmi épületek; boltok; 
és nemesi curiák; vendégfogadó; postahivatal. Lakosai 
kik hajdan németek voltak 480 kath. és 685 evang. mennek; 
’s a’ régi időkben jeles szabadságokkal éltek, síit bányájok 
is volt, de ezeknek ma csak nyomai látszanak. Itatárja 
nagy és termékeny; szőilőhegye tágas, legelője elég; töl
gyes, bikkes erdeje jó karban tartatik ; országos és heti 
vásárjai mind marhára, mind gabonára nevezetesek. F. U. 
Eszterházy herezeg.

Bozóh (Bzow ik ') , tót m. v. Zólyom vármegye szélén , 
Korponához a/4 infd. 484 kath. lak. Van egy régi vára,  
melly jó karban lévén laknak is benne jelenleg, szép kath.
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paroch, temploma, serfőzőháza, több liszt es fűrész malmai. 
Hegyes sovány határja szorgalmas mivelést kíván; erdeje, 
legelője nem sok; borsója híres; országos és heti vásáro
kat tart. F. U. a’ Sz. Istvánról nevezett pre'postság, mel- 
lyhez egész uradalom tartozik, ’s mellynek */3 a’ Sz. István 
seminariuina V2 a’ pesti kir. egyetem bírja,

Börzsön (Leich Pilsen), német-tót-magyar m, v. Esz
tergomhoz 2 mfdnyire 752 kath ., 727 evang. lak. Kath. és 
evang. anya templomok. Több csinos paraszt házak és ura
sági épületek. Hegyektől körűi vétetett ’s át-szaggatott 
határja nagy kiterjedésű; földjei erős mivelést kívánnak; 
szőllőhiegye legnagyobb egész megyében , de a’ bornak nem 
a’ javát term i; makkos erdeje gyönyörű. Régenten bányá
kat miveit. F, U. az esztergomi érsek.

N agy M aros, nq'met-magyar-tót m. v. a’ Duna bal 
partján Visegráddal általellenben, egy felette szép vidéken. 
Számlál 2,290 kath ., 359 ref. lakost. Kath. és ref. anya 
szentegyházak. Vendégfogadó. Határja nagy részt hegyes , 
dombos; jó rozsot, dohányt, sárga dinnyét, sok gyümöl
csöt és bort terem. Gesztenyés erdeje nagy ; fája olly bő
séggel van,  hogy belőle több ezer ölet szállíthat Pestre ha
jókon ; Duna malmaiból szinte szép hasznot vesz. F. U. a ’ 
szent korona, ’s egy részét teszi a’ Visegrádi uradalomnak.

N ém ethi (Nemcé) , tót m. v. 2% mfdnyire Selmecztől: 
638 kath. , 7 evang. lak. Kath. paroch, templom. Szőllő- 
hegye, erdeje, legelője tágas; rétje szűk; gyümölcse na
gyon sok ’s azt Selmeczre hordja. F. U. az esztergomi 
káptalan.

Ipoly Sdgh , magyar ni. v. Váczhoz észak nyugotra 5 
mértföldnyire, az Ipoly jobb partján, mellyen keresztül de
rék 3 kőhíd vezet. Házai alacsonyok ugyan , de elég csi
nosak. Van kath. paroch. temploma, ’s a’ város közepén a’ 
félig épült vármegyeház, mellyben szoktak a’ Köz Gyűlé
sek tartatni; póstaháza, patikája, több uradalmi épületek 
és boltok. Lakosai, kik l37o kath,, 21 evang., 6 óhitüekre 
mennek, mesterségekből, gabona és bor termesztésből 
táplálják magokat. Határja 1-ső osztálybeli; szép gabonát, 
dohányt,  dinnyét, kukuriczát terem; szőllőhegye derék és
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jo' borral fizet} erdeje makkos. — Hajdan prépostság volt 
’s hozzá egesz uradalom tartozott, mellyet jelenleg a’ besz- 
terczei és rosnyai káptalanok bírnak. Az Ipoly - hidjai’ és 
töltése végén láthatok egy homok dombon a’ nem rég’ 
épitetni szándéklott de abban hagyott vármegyeház’ alap
falai. F. U. a’ rosnyai káptalan.

Szá lka , magyar m. v. Esztergomtól 1% mfdnyire az 
Ipoly jobb partján: 1184 kath., 5 evang.lak Katii, paroch. 
templom. Határa nagy kiterjedésű és termékény: terem 
sikeres búzát, rozsot, árpát, zabot, kukuriczát, dohányt, 
bort. Rétjei kétszer kaszállhatók ; térés legelőjén sok 
szarvasmarhát, lovat, juhot tenyészt. F. U. az esztergomi 
érsek.

Szebeléb (K lieb , Sieben B rod ), tót m. v. Némethi
hez ya órányira: 1057 kath. lak. kik hajdan németek va
lónak. Kath. paroch. templom. Bor és gyümölcs termesz
tés. Derék erdő. Jó és elégséges legelő. F· U. az esz
tergomi káptalan.

F a l u k .

Almás ( Alsó) ,  tót f. Báthoz északra s/4 mfd. 426 
kath , 8 evang lak. F. U. a’ beszterczei káptalan.

Almás (Felső), tót f. 2 kath,, 461 evang. lak. Evang. 
templom. Mind a’ két helységnek fő élelme bortermesztés
ben áll. F. U. H. Eszterházy.

Alsók, tót f. Bozók mellett: 431 kath. lak. Sovány 
határ. F. U. a’ bozóki uradalom.

A páth i, magyar f. B. Gyarmathoz 1j<t mfd. 105 kath. 
lak. ’s borterinesztéssei. F. U. Géczy , Tihanyi ’s többen.

Bdcsfalu  ( liacsowcze) , tót f. Szebelébhez 3/4 mfd· 
11 kath., 59 evang. lak. F. U. a’ Zseinbery fáin,

Badin  ( Alsó és Belső) , 2 egymásmelleit lévő tót f. 
Bozókhoz 1 órányira: az első 216 kath. lak. ’s paroch. 
templommal, a' másik 198 kath. lak. Bikkes erdejek szép. 
F. U. a’ bozóki uradalom.

Bagonya , tót f. Bakabányához ’/4 mfd. 75 kath ., 540 
evang. lak., evang, anya templommal, B. Nyáry’ csinos úri
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lakházával és kertével. Földjei dombosak; erdeje szép; 
bora meglehetős; kőbányája, vízimalma jövedelmes. F. U. 
B. Nyáry.

Baryon, tót f. Selmecztől délre 2 mfd. 23 kath., 245 
evang. iák. Földje kősziklás és sovány, de fenyves, bik- 
kes, nyires erdeje szép. Evang. templom. F. U. a’ Zseni· 
bery fám. — Itt született Valaszky Pál nevezetes tudós.

B a jth a , magyar f. Esztergomhoz 1 mfd. 400 kath. lak. 
Kath. paroch. templom. Földjei soványak; de bora hires; 
erdeje szép. F. U. a’ prímás.

Baka {T óth  Also), Prandorf, tót f. Báthoz a/4 órányira 
16 kath., 552 evang. lak.

Baka ( Tóth Felső), Ober-Prandorf, tót f. az elébbeni 
helység mellett: 30 kath., 400 evang. lak. Evang. anya 
templom. Határja sovány; bora nagyon kedveltetik, sok 
juhot tenyészt és bányát mivel. F. U. H. Eszterházy.

Balogh {Ipoly), magyar f. az Ipoly jobb partján: 513 
kath., 22 evang lak. Földjei l»ső osztálybeliek, és szép 
gabonát, dohányt, kukuriczát ’s főzelék-növényeket terem
nek. Egy kis szőllőhegye ’s térés legelője van. Sok és 
szép szarvas-marhát tenyészt az Ipoly mentében. F. U. a’ 
Baloghy nemzetség.

B arátid  (Baratowcze) , magyar f. Ipoly Ságtól délre 
1 mfd. 353 kath. lak. borterillesztéssel, erdővel ’s egy ne
mesi curiával. F. U. az esztergomi káptalan.

Bátorfalu  (Batorova) ,  magyar-tót f. B. Gyarmathoz 
3/4 mfd 90 kath., 147 evang. lak. Földje jó búzát, rozsot, 
kukuriczát terem. Szőllője van. F. U. többen.

Béel ( Bielovce) ,  magyar f. Ipoly Pásztóhoz 1/i  mfd. 
217 kath., 210 ref. lak. Kef. filial. eklésia és oskola. Földjei, 
rétjei kövérek ; bora jó; tölgyes erdeje derék. F. U. többen.

Beliija, tót f. Seiineczhez l*/2 mfd. 89 kath., 578 
evang. lak., kik kapós cserép edényeket csinálnak, ’s 
patakjokban rákot fognak, Evang. templom. F. U. H.
Coburg.
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Bernecze, magyar f. Ipoly Sághtól délre 1 mfd. 802 
kath. lak. Nagy szőllőheggyel és erdővel, niellyben szá
mos őzek , dámvadak legelnek. F. U. a’ primás.

B o rfű  ( K d ln a J ,  tőt f. 148 kath. ,  6 evang. lak.
’s kősziklába vágott házakkal és borterinesztéssel. F. U. 
többen.

B o rfii [Tegzes) , tőt-magyar f. az elébbeni helységtől 
egy patak választja e l : 65 kath., 67 evang., 23 ref. lak. 
F. Lf. többen.

B ory , magyar f. Lévához l'/g mfd. 150 kath,, 28 evang., 
183 ref. lak. Ref. anya eklésia. Földjei, rétjei igen jók. 
Sok marhát, juhot nevel. F. U. Bory nemzetség.

Csdb [Csebovczé), magyar f. B. Gyarmathoz északra 
iVa mfd. 696 kath. lak. Kath. paroeh. templom. Ven
dégfogadó. Szőllőhegy. Vízimalom a’ Kürtös vizén. F. U. 
B. Balassa, G. Zychy.

C sali [C se llo vc ze ) , tót f. 10 kath., 816 evang. lak, 
Evang. anya templom. Határja hegyes $ erdeje nagy. För- 
dőintézet. F. U. H. Coburg.

Csalomia (Kis) , tót-magyar f, B. Gyarmathoz */8 mfd 
38 kath., 587 evang. lak. Evang. szentegyház. Szőllőhegy. 
Jó föld. F. U. többen.

Csalomia (N agy) , magyar f. az Ipoly partján: 559 
kath., 180 evang. lak. Kath- paroeh, templom. Ilatárja
1-ső osztálybeli, sok búzát, kukuriczát, árpát 4erem. 
Bora kapós. F. U. többen.

Csanlc , tót f. Lévához 1 mfd. ,24 kath., 350 evang lak. 
Evang, templom, Szőllőhegy. Mészégetes. F. U. II. Esz- 
terházy.

C seíócz  tót f, Zólyom várm. szélén: 210 kath. lak. és 
sovány határral. F. U. a’ bozóki uradalom.

Cseri (Cerovo), nagy tót f. a’ csábrági várhoz lj,i mfd. 
14 kath., 1125 evang, lak. Evang. anya templom. Tágas 
határja hegyes, kősziklás és sovány. Erdeje roppant. F. U.
II. Coburg.
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D alrnad {D o mo die z e ) , magyar f. 284 kath., 14 evang, 
lak. Bort termeszt; jó lovakat nevel; legelője rétje igen 
hasznos. F. U. többen.

Damcisd {Ipo lyi, tót f. az Ipoly bal partján a’ Duná
hoz y4 mfd. 401 kath. lak. Van szőllőhegye , erdeje, 2 ví
zi malma, lótenyészte'se ’s egy régi omladozott vára. F. U* 
az esztergomi káptalan.

D a rá zs i (D ra sc h o v ic z ) , tót f» Szebelébhez s/4 mfd. 
35 kath., I 59 evang. lak. Evang. templom. F. U. többen.

D ém énd  (D em endice) ,  tót f. Magyarádhoz y2 mfd. 
720 kath., 20 evang. lak. Kath, paroch. templom. Földjei 
termékenyek; tölgyes erdeje derék; szőllője is van, F. U. 
többen.

D erzsen ye , tót f. Báthoz */2 mfd. 58 kath.. 345evang, 
lak. Evang. anya templom. Van szőllőhegye, erdeje, üveg
hutája. F. U. H. Eszterházy,

D evicse, tót f. Németihez % mfd. 13 kath,, 490evang. 
lak. Evang. anya templom. Sovány határ. Nagy erdő. F. U.
H. Coburg.

D isznós „ tót f. a’ selmeczi országúiban, Báthoz 3/4mfd. 
140 kath., 20evang. lak. Földet és szőllőt mivel. Vízimalma 
van. F. 0. többen.

D o m a n y ií . tót f. Németihez 1/i mfd. 220 kath., 6 
evang. lak. F. U. többen.

Drégely, nagy és nevezetes magyar f. Ipoly Sághoz 1 
mfd. közel az Ipoly bal partjához. Vidéke igen gyönyörű, 
’s a1 természetnek sok javaival meg áldatott. 1-ső osztály
beli földjei termékenyek mind gabonára, mind dohányra 
nézve. Szőllőhegye ’s erdeje tágas. Lakja 998 kath. kiknek 
itt egy paroch, templomok és gazdagon dotált plébániájuk 
van. Hegyeiben gránát találtatik. — Egy fertálynyira a’ 
falutól, egy magas , erdőkkel sűrűén benőtt hegy’ tetején , 
láthatni a’ régi Drégely várnak romjait, inelly a’ török 
időkben mint erős végvár nevezetes szolgálatot tőn a’ kör
nyékbeli tartománynak. 1552 ben Ali heréit budai basa be 
vette, ellent nem állván Zondy György’ hallhatatlan vi
tézsége. Később Púlfy Miklós visszafoglalván , 1606-ban
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megerősitotett; de 1649-ben újra a’ törökök' kezébe ke
rült, éjszaka rohanván meg azt. F. U. az esztergomi érsek.

Drenó (Drienovo)  , tót f. Csábrághoz y2 mfd. 7 kath., 
610 evang. lak. evang. templommal, erdővel, sovány határ
ra l,  ’s egy malommal a’ Csábrág völgyében. Nyáron sok
szor vízben szükséget érez, mivel hegyen fekszik. F. U, 
többen.

Egegh ( Ilokovicz) , magyar f. Ipoly Sághoz 1 y2 mfd. 
381 ka th ., 5 evang. lak. Kath. paroch. templom. Van jó 
rétje, földje, szőllőhegye, tölgyes erdeje és egy savanyú· 
viz forrása. F. U. a’ beszterczei káptalan.

É lesfa lu  (Jalaksova) , tót f. Gáthoz */4 mfd. 80 kath., 
72 evang. lak. F. U. H. Eszterházy.

F egyvernek (A ls o ) , magyar f. 26 kath., 248 ref. lak. 
Ref. anya templom. Jó föld, rét. Bor és dohány termesztés, 
F. U. H, Eszterházy, ’s m. t.

fe g y v e rn e k  (F e lső ) , magyar f. 126 kath., 80 evang., 
49 ref. lak. F. U. többen.

Födém es (I p o ly ) , magyar f. Ipoly Sághtól északra 
iy 2 mfd. 500 kath. lak. Kath. paroch. templom. Hegyek 
közt fekszik, ’s azért földjei dombosakJ de termékenyek. 
Bora, erdeje, vizimaliha van. F. U. H. Coburg, Tersz- 
tyánszky, Liptay’ ’s töb.

Fuchsloch (Also) , tót-német f. Selmecz mellett: 517 
kath. lak. F. U. a’ Selmeczi bányász kamara.

Fuchsloch (F első), tót-német f, 854 kath ., 13 evang· 
lak. F. U. a’ Selm. bány. kamara.

G yarm ath  (F ü ze s ), magyar f. Lévához iy a mfd. 146 
kath , 6 evang., 676 ref. lak. Kath. és ref. anya templo
mok. Határja 1-ső osztálybeli; hires dohányt termeszt; 
salétromot főz. F. U· az esztergomi érsek; de van benne 
egy érseki nemes udvar is.

G ya rm a th  ( Ki s ) ,  magyar f. a’ barsi, esztergomi és 
honthi határok öszvejövetelénél: 612 kath., 4 ref. lak. 
Kath. paroch. templom. Nagy nemesített birka tenyésztés. 
Van termékeny szántóföldje , rétje, erdeje, szőllőhegye. Γ, 
U. II. Palfy Antal.
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Gy ekés, tót f. Selmecztől délre iy a mfd. 289 kath., 

85 evang. lak. nagy erdőséggel és bányákkal. F. U. a’ ka
mara ’s feje egy uradalomnak.

Gyerk (H ríovcze) , magyar f. az Ipoly jobb partján, 
Ipoly Sághoz ya mfd. 474 ka th ., 1 evang. lak. Kath. pa- 
roch. templom. Határja l-ső osztálybeli. F. U. az eszterg. 
káptalan.

Gyügy (D udincz) , magyar-tót f. Ipolysághoz északra 
2 mfd. 76 kath., 45 evang. lak. Van itt egy savanyúviz 
forrás, és több kénköves források, t. i. egy halom’ tövé
ben 3, a’ mellette lévő réten ismét 3· A’ kifolyások kis 
tavakat képeznek, ’s kenderáztatásra használtatnak; né- 
mellyek a’ rheumatikus és köszvény betegségek ellen is 
jónak tartják. F. U. többen.

Gyürki (Gyurkovcze) , magyar f. Balassa Gyarmathoz 
1 % mfd. 250 kath., 1 evang. lak. Bora sok és jó. Erdeje 
derék- F. U. a’ Gyürky számos nemesek.

H araszti (Chrasztinczé) , magyar-tót f. 112 kath.. 57 
evang. lak. Bort termeszt. F· U. a’ Majtényi nemzetség.

Helemba, magyar f. közel oda, hol az Ipoly a’Dunába 
ömlik: 540 kath. lak. Kath. paroch. templom. Nagy töl
gyes erdő. Szőllőhegy. F- U. az eszterg. káptalan.

H idvégh, magyar f. az Ipoly’ jobb partján: 960 kath. 
lak. Fekete homokos határja szép gabonát, sok kuku- 
riczát, dohányt terem. Szőllőhegye ’s erdeje is van. F. 
Ll. az esztergomi érsek.

Honik, magyar f. Ipoly Sághoz ya mfd. az Ipoly mel
le tt: 703 kath. lak. Homokos határja ennek is mindennel 
meg áldatott: van bora, búzája, dohánnyá, sok gyümölcse, 
szép makkos erdeje, vízimalma, vendégfogadója. — Régi 
várának nyomát is alig láthatni. F. U. az eszterg. érsek

H or/u, magyar-tót f. Lévához 3/4 mfd, 100 kath., 161 
evang., 82 ref. lak. jó rétekkel és vízimalommal. F· U· 
többen.

Horváthi (H orvaticze) ,  magyar f. Szalatnától délre 
Va mfd. 260 kath., 8 evang. lak. Szőllőhegy. Jó legelő és 
föld. Erdő. F. U. többen.
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H russó , tót f. 620 kath. lak. Kath. paroch. templom. 
Határja igen nagy, hegyes, erdős. Bora jó. F. U. Ba- 
loghyak, és a’ pesti kir. egyetem.

Illia  (S z . Egyed), tót f. Sz. Antal mellett: 398kath.; 
3 evang. lak. Nagy erdő. F. U. H. Coburg.

Inám , magyar f. közel az Ipolyhoz: 660 kath. lak. 
e's egy borral, fával, gabonával bővelkedő határral. Do
hányt is termeszt. F. U. az esztergomi káptalan ; ’s ezen
kívül a’ Bolgár nemzetségnek van egy curiája

Kelenye (K lenanki), magyar f. 343 kath., 12 evang. 
lak, Szőllőhegy. Tölgyes erdő. Sok gyümölcs, főkép 
cseresznye. F. Lb többen.

Kemencze ( Kamenica) , népes magyar f. egy meredek 
hegy’ tövében, Ipoly Sághoz 1 mfd. 1131 kath. lak. Kath. 
paroch. templom. Vendégfogadó. Több urasági épületek, 
boltok és malmok. A’ megyei gyűlések ez előtt i t t  tar
tattak , de leégvén a’ vármegyeház’ teteje, annak falai 
most romokul pusztulnak; ’s az Areopagus helyén baglyak 
tanyáznak, — földszint pedig néhány őrült gyógyíttatik. 
Rétje kevés; legelője a’ hegyeken bőséggel; vörös bora, 
gyümölcse, dinnyéje, dohánnyá ’s gabonája sok; rengeteg 
makkos erdejében számtalan őzet, szarvast táplál. F. U. 
az eszterg. érsek.

K ér (Kis) ; magyar-tót f. Lévához délre % mfd. loo 
kath., 161 evang., 82 ref. lak. Kastély. Gazdag határ. F. 
U. gr. Majláth.

Kereskény ( Kis) (Male Krskány) , Lévához 1/\i mfd. 
250 kath., 87 evang. lak. F. U. Zmeskal, Bakay , 's m. í.

Kereskény (Nagy) ,  tót-magyar f. 260 kath., 50 evang., 
2 ref. lak. Kath. paroch. templom. Kövér rét és legelő. 
Bor, fa, gabona elég. F. U. Majláth és Zsarnóczay.

Keszi [Ipoly] , magyar f. 3S9 kath., 25 evang. lak. ’s 
igen termékeny szántóföldekkel. F. U. többen.

Keszi (Kis) ,  magyar f. az Ipoly jobb partján; 434 
kath. lak. és egy goth ízlésű régi templommal. Róna ha
tárja gazdag .termékenységű. F. U. az eszterg. káptalan.
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Keszihócz, magyar-tót f. 520 kath., 238 evang. lak. 
Földjei középszerűek; bora, legelője, faja elég. F. U. a’ 
Daesó örökösök.

K irdlyfalu QKralocz) , tót f. Kormos mellett: 1 kath., 
263 evang. lak. ’s evang. templommal. F. U. H. Coburg.

K la sz ita , tót f. magas kősziklás hegyek közt: 11 
kath., 99 evang. lak. F. U. Gudics.

Koljiach, tót f. Selmeczhez J/2 mfd. 390 kath. lak. 
Kath. paroch. templom. Sovány határ. Erdő. F. U. a’ 
selmeczi bányász kamara.

Kormoss , tót f. Zolyom várm. szélén a’ hegyek közt: 
15 kath., 367 evang. lak., kik a’ korponai határban szőllőt 
miveinek. Kath. paroch. templom. Fenyves, bikkes erdő. 
F. ü .  H. Coburg.

Kospallag , magyar-tót f. melly csak 1756-ban telepí
tetett meg, erdős hegyek közt a’ Dunához 1*/4 mfd. 468 
kath. lak. Kath. paroch. templom. ftagy erdő. Az itt 
termesztett dohány hires , de füstölni néinellyek erősnek 
tartják. F. U. a’ kamara.

Kővár (Kolari) , magyar f. az Ipoly m ellett, B. Gyar
mathoz 3/4 mfd. 427 kath., 92 evang. lak. Van termékeny 
szántóföldje, rétje, szőllője, erdeje és vizi malma. F, 
Géczy, Kubinyi, Ebeczky, Dubraviczky.

Köheszi (Kamene K eszile ), magyar f. 220 kath., 3 
evang. lak., kik földmivelésből és bortermesztésből élnek. 
Kath. paroch. templom. F. U. többen.

Kövesd , magyar f. közel a’ Garannak a’ Dunába való 
ömléséhez: 655 kath. lak. Kath, paroch. templom. Tágas 
szőllóhegyén sok vörös bort termeszt. Makkos erdeje szép. 
F. U. az esztergomi érsek.

I.aczkö ; tót f. a’ bozóki uradalomban: 227 kath. lak.
Lám (Dacsó, A lsó , Felső), népes tót f. Nógrád vár

megye szélén: 15 kath., 1000 evang. lak. Evang. anya 
templom. Határja köves , sovány; erdeje elég. F. U. G» 
Zychy, B· Balassa, Dacsó, ’s in. t.

Ledény (Ladzúny), tót f. Szebelébhez 1/i mfd. 18 kath.. 
638 evang, lak. Evang. anya szentegyház, Sok gyümölcs.,



B o r a , fá j a ,  le g e lő je  e lé g ,  de fö ld je i k ö v e s e k , soványak. 
F . U . többen.

Lehota  ( Szitna ) ,  tó t  f .  N ém etih ez % mfd· 31 k ath ., 
151 evang. lak . S o v á n y , k öves határ. E rd ő. B orterm esz
té s . F . U . II. Coburg.

L e le d , m agyar f. az Ipoly m e lle t t , E sztergom h oz 1 
m fd. 455 kath. la k ., term ék en y sz á n tó fö ld e k k e l, kövér ré
t e k k e l ,  s z ő llő h e g g y e l,  erd ővel. F . U . a’ prím ás.

Leszenye , magyar tót f. B. Gyarmathoz 1 mfd. 235 
kath ., 122 evang. lak. Csinos urasági kastély és kert; 
termékeny hasznos határ. Bortermesztés. F. U , Majthényi 
Antal.

L e tte s , magyar f. Szalka városával általellenben az 
Ipoly mellett: 768 kath. lak. Határja gazdag termékeny 
ségű : van bora, búzája, legelője, erdeje, vízimalma. F. IJ. 
az esztergomi káptalan.

Lissó , tót f. Háthoz iy 2 mfd. 13 kath., 190 evang.lak. 
Bora a’ legjobbak közűi való a’ megyében. F. U. H. 
Eszterházy.

L it ta v a , tót f. a’ bozóki uradalomban, erdős hegyek 
között: 652 kath. lak. Kath. paroch. templom. Sovány, 
köves határ. Juhtenyésztés. Sok erdő.

Lonthó , magyar f. Ipoly Szakállashoz % mfd. 530 
kath., 25 evang., 44 ref. lak., több úri lakházakkal és ker
tekkel. Határja mindennel bir: van jó szántóföldje és le
gelője, tágas szőllőhegye, erdeje; sok gyümölcse. F. U. 
többen.

M agyarád  (M agyarovcze) . tót-magyar f. Ipoly Ság
hoz nyugotra 2 mfd. 210 kath ., 40 evang lak. Van itt 
egy kénköves tartalmú tó , mellynek vize a’ rheumatikus, 
köszvény-, ’s elzsibbadási betegségekben fnganatosnak hir- 
dettetik; a’ minthogy a’ vidékiek fürdésre erősen látogat
ják. F . U . Tersztyánszky és többen.

Maróth (Apathy, Moravicz, tót f. az Ipolyságtól Lé
vára vivő országúiban: '20 kath ., 207 evang. lak. Fosta 
hivatal. Jó föld, ré t, legelő. Bortermesztés. F. U. a 
Cisterciták.

1 5 8  ΚΟΝΤΗ VÁRMEGYE.
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Maróth (Egyházas) , Moravvcse Kosztolna, tót f. 46 
kath., 203 evang. lak. Evang. templom. Több úri lakká* 
zak. Van jó bort termő szőllöhegye . gesztenyéje, egész
séges legelője, erdeje, I. Károly, I. Lajos es Corvinus 
Mátyás alatt város volt. F. U. többen.

M ere , tót f. 18 kath., 130 evang. lak. Savanyáviz 
forrás. Jó föld es rét. Szőllőhegy. F. U· többen.

Méznevelő (M edovaria) , tót f. Szebelébhez ya mfd. 
12 kath., 380 evang. lak. Evang. templom. Föld és szőllő 
niivelés. F. U. H. Coburg.

Mikola (V ám os), magyar f. az Ipoly bal partján: 
813 kath. 11 evang., 32 ref.* 5 óhitű lak. Katii, paroch. 
templom. Sok urasági épület. Határja mindennel meg ál- 
datott; rétje legelője sok; földjei l*ső osztálybeliek; szől
löhegye nagy; tágas erdeje vadakkal bövölködik. F. U-
H. Eszterházy, ’s feje egy uradalomnak.

Mladonya (Alsó és Felső) , 2 egymásmelleit lévő tót 
falu a’ bozóki uradalomban Azelső215, a’második 304 kath. 
és 5 evang.lak.

N á d a s , tót-magyar f. egy kies környéken, Ipoly Ság
hoz északra 2*/a mfd. a’ lévai országúiban: 401 kath., 1 
evang. lak. Kath. paroch. templom. Kőbánya. Sok és jó 
bor. F. U. a’ beszterczei káptalan, ’s m. t.

N a g y fa lu , magyar f. az Ipoly jobb partján: 498 
kath., 10 evang., 1 ref. lak , csinos úri lakással és kertte l, 
homokos de termékeny határral, bor termesztéssel, vízi ma
lommal. F. U, Tersztyánszky, Liptay.

Nénye (Házas) , magyar f. Bal. Gyarmathoz északra 
1 '/a mfd. 101 kath., 31 evang., 2 ref., 6 ’sidó lak. Kath. 
paroch. templom. Bortermesztés. F. U. Tersztyánszky Lajos.

Nénye (L a ka ), Ninicz, magyar f. az elébbeni helység 
mellett: 365 kath,, 10 evang , 8 ,’sidó lak. F. U. a’ Luka 
nemzetség.

Nostra (M a ria ) , tót f. erdős hegyek közt, a’ Duná
hoz 1 mfdnyire: 600 kath. lak. Nevezetessé teszi ezen hely
séget a’ Paulinusok’ régi klastroma, melly egy magas helyen 
ípiilt, még magasabb hegyektől körül vétetve. Két tornyií
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temploma szép ’s hajdan sánczok erősítették. Építője volt 
ezen monostornak I. Lajos, ki benne gyakran mulatoza , 
’s olly tágas volt, hogy sokszor 300 szerzetes lakott itt; 
kik a’ mohácsi ütközet után magokhoz vévén szolgáikat és 
jobbágyaikat, a’ sz. korona’ őrzésére Visegrádra mentek. 
Elfoglalván a’ törökök Visegrádot, Maria Nostrát is el
pusztították; de Széchenyi György újra felépítette, ’s a’ 
Paulinusok itt tártának novitiatust. 1800-ben a’ klastrom az 
akkori Felkelő nemes sereg’ számára tábori kórháznak for- 
dittatott, ’s az ebben elhunyt Honth vármegyebéli nemes 
katonák’ emlékére a’ megye 1830-ban emlék oszlopot állí
tott. — A’ helység’ földjei nem igen termékenyek; legelője, 
erdeje sok; bora meglehetős. Van egy felette egészséges 
friss forrás vize F, U. a’ religyioi fundus.

N yék [Alsó, Felső), 2 egymásmelleit lévő magyar f. 
B. Gyarmathoz lVa mfd. 1454 kath. , 21 evang,, 2 ref. lak. 
Kath. paroch. templom, llatárja igen nagy; bora sok és 
jó , erdeje elég, F. U. az esztergomi káptalan, II. Coburg, 
’s m. 1.

Opava, tót f. hegyek közt, Csábrághoz 1 mfd. 8 kath., 
399 evang. lak. F. Ii. II. Coburg.

Ölved (.kis), magyar f. Ipoly Pásztóhoz ya mfd. 12 
kath. , 504 ref. lak. Ref. anya templom. Bora meglehetős. 
Földjei, rétjei jók. F. U- a’ prímás.

Ö ssöd, tót f. Szebeléhhez délre 2 mfd. 9 kath., 184 
evang. lak- Legelője szűk. Bora legjobbnak tartatik a’ 
megyében. F̂  U. H. Coburg.

Palánkt magyar f. Drégely mellett: 572 kath., 1 evang., 
6 óhitű lak. Határja ollyan jó mint Drégelyé. Dohányt 
felette sokat term eszt, ’s innen a’ Hont vármegyei dohány 
kereskedésben palánkénak neveztetik. F. U. a’ prímás.

P alást, magyar f. a’ Korpona völgyében, Ipoly Ságtól 
északra 2 mfd. 1044 .kath., 96 evang. lak. Kath· paroch. 
templom. Rétje, erdeje, legelője igen sok ’s azért sok ju
hot tenyészt. Bora becses. F. U. a’ Palásty nemzetség , 
s m. t.

P á ld , magyar f. Esztergom vármegye szélén : 309 kath. 
lak. Kövér rétek. Jó dohány termesztés. F. U. a’ prímás.

160
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Palojta (.Also), Dőlne Plachtincze, töt f. Nógrád 
várni, szélén: 774 kath., 5 evang. lak. Kath. paroch. tem
plom. Földje javítást kíván. Bort es gyümölcsöt termeszt. 
Savanyuviz forrás. F. U. a’ rosnyai káptalan.

Palojta  ( Felső), tót f. 48 kath., 275 evang. lak. F. 
U. többen.

Palojta [Közép'), tót f. 37 ka th ., 660 evang. lak. 
Evang. anya templom. Soványacska föld. Sok erdő. F .  
U. többen.

Pásztó [Ipoly) , magyar f. az Ipoly jobb partján, 
mellyen egy hosszú híd viszen keresztül: 67 kath., 10 
evang., 569 ref. lak. Ref. anya templom. Határja min
dennel bővelkedik: van 2 nagy szőllőhegye, kövér rétje 
és szántóföldje , tágas legelője , mellyen sok szarvasmarhát 
és csikót nevel; tölgyes erdeje. F. U. H. Eszterházy.

Pecsenicz, tót f. Báthoz J/4 mfd. 351 kath., 1 evang. 
lak. Kath. paroch. templom. Kastély. Hires bor. F . U . 
a’ beszterczei káptalan.

P eszéí (Kis), magyar f. Bars varmegye szélén a’ Szi- 
kincze vizénél: 63 kath , 2 evang., 12 ref. lak. Szőllőhegy. 
F. U. többen.

Pereszlény , magyar f. Ipoly Sághoz ya mfd. 496 kath. 
lak,, kik igen kapós dohányt termesztenek, melly füstölni 
legtöbbre becsültetik. Kath. paroch. templom. Sok gabona, 
bor, gyümölcs, dinnye, F. U· H. Coburg.

Perőcsény, magyar f. az Ipoly vidékén: 51 ka th , 
739 ref. lak. Ref. anya templom. Gazdag határ. Jó vörös 
bor. Tölgyes erdő. F. U. H. Eszterházy,

Peszek (N a g y ) , magyar f. Bars vármegye szélén: 
82 kath., 15 evang., 410 ref. lak. Ref. anya szentegyház. 
Nagy juhtenyésztés. F. U· G. Eszterházy Jánosné.

Pocsuvalclo, tót f. Selmecztől délre l */2 mfd. 7 kath., 
236 evang. lak., kik tűzifát hordanak Selmeczre ’s főleg 
abból élnek. Evang. templom.. Határja sovány. F. U. 
u’ kamara.

P rih d  (Alsó), tót f. Nógrád vármegye szóién: 14 
kath., 440j evang. lak. F. U. többen.

I I  K. M  o. Földi. n
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P ribel (Felső), tót f. 37 knth., 275 evang,, 4 ’«idő 
lak. Evang. anya templom. Bora meglehetős. Földje so
vány. F. U. G. Zichy es B. Balassa.

Prencsfalu  ( Prencsov) , tót f. Selmecztől délié 2 mfd. 
591 kath ., 571 eyang. lak ., kik fuvarozásból és gabona 
kereskedésből élnek. Katb, és evang. anya templomok. F. 
U. II. Cohurg.

Priklek, tót f. Nógrád várm. szélén: 2 * kath., 68 
evang. lak.

R akócz, tót f. Némethi mellett: 115 kath., 2 evang. 
lak. F. U. többe·.

Rakoncza (Alsó) , Rikinezicze, tót f. a’ Korpoua mel
le tt: 519 kath., 4 evang. lak. Kath. paroch. templom. 
Vendégfogadó. Vízimalom. Bortermesztés, F. U. a’ bo- 
zóki uradalom.

Rakonczn (Felső), tót f. 22 kath.. 33S evang. lak. 
Evang. templom. F. U. H. Coburg.

Sállá [K is), magyar f. a’ Szikincze m ellett: 75 kath., 
508 ref. lak. Kef. anya templom. Sok és jó rét ’s legelő. 
Nagy juh és ló tenyésztés. F. U. G. Eszterházy Jánosné.

Sipek (Alsó), tót f. 11 kath., 113 evang. lak. Evang, 
templom. F. U. többen.

Sipek (Felső), tót f. 74 kath., 102 evang. lak. Kath. 
paroch. templom. Bortermeszlés. F. U. a’ prímás.

Sirák (S irakov), magyar f. B. Gyarmathoz északra 
2 mfd. 290 kath,, 50 evang. lak* Hires bora, és sok gyü- 
mölose van. F. U. többen.

Síefolcó (Sz itn a ) , tót f. 171 kath., 15 evang. lak. F. 
U. II. Coburg.

Steinbach , lásd a’ pusztákat.
Szakállas (Ipoly), magyar f. az Ipoly jobb partján: 

537 kath., 86 evang., 15 ref. lak. Katb. paroch. templom. 
Ilatárja első rendű: van sok búzája, bora, marhája * juha, 
tölgyes erdeje , vízimalma. F. U. II. Eszterházy,

Szalatnya (S zla tiná ), magyar f. Ipoly Sághoz északra 
1% mfd. egy felette kies vidéken: 28S kath. lak. Határja
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fekete agyag ’s mindent bőven terem; bora, gyümölcse sok. 
Hires savanyu vizéről értekeztünk fentebb a’ vármegye’ le
írásánál. F. U. H. Coburg.

Szántó, magyar-tőt f. Lévához 1’/2 mfd. 179 katb., 
96 evang. lak. Vendégfogadó. Szőllőhegy. határjában több 
ásványos vizek találtatnak , mellyek még chemice meg nem 
vizsgáltattak. Savanyuvizét hasznosnak tartja a’ köznép 
a’ gyermek giliszták ellen; — egyéberánt a’ szarvasmarha 
is nagyon szereti. F. U. a’ cisterciták.

Szdzd  (Saztice) ,  tót-német f. Ipoly Sághoz nyugotra 
iy 2 mfd. 406 kath ,, 17o evang., 3 ref. lak. Evang. tem
plom. Gazdag határ. Bor, gyümölcs, dinnye, fa elég, F. U. 
G. Steinlein , ’s t.

Szécsénle, magyar f. Ipoly Sághoz 1% mfd. 360 kath. 
lak. Kath. paroch. templom. Kastély. Szőllóhegye, földje, 
rétje termékeny. F. U. Liptay, Terszíyánszky, Illésy.

Szelcz , tót f. Csábrág Varbókhoz közel: 186 kath., 
8 evang. ,'ak. kik többnyire bognárok és kerék gyártók. F. 
U. a’ bozóki uradalom.

Szelén , magyar f. B. Gyarmathoz északra 2 mfd. 330 
kath., 18 evang. lak. Ssámos úri lakházak. Szőllóhegye 
nevezetes bort terem. F. U. többen.

Szemeréd C Ahó'), Semerovcze, magyar f. Ipo lyság
hoz nyugotra 1 mfd. 354 kath. lak. Kath. paroch. templom. 
Szép urasági kastély és kert. Gazdag határja bövölködik 
gabonával, borral, gyümölcsei, fával. F. U. gr. Forgách.

Szemeréd i  Felsä) , magyar f. igen kies környéken, ‘/4 
mfd. a’ szalatnyai savanyuvizhez: 337 kath. 72 evang, lak. 
Hatál ja  hasonló az Alsó Szemerédihez. F, U. G. Steinlein , 
Ivánka , ‘s m. t.

Szenogrdd, tót f. Zólyom vármegye szélén: 113lkath., 
4 evang. lak. Kath. paroch. templom. Határja nagy kiter
jedésű, de hegyes kősziklás. Erdeje roppant. Legelője elég 
’s rajta sok juh legel. Van egy vendégfogadója és több vizi 
malma. F. U. a’ bozóki uradalom.

11 ·
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űzette , magyar f. az Ipoly partján: 712 bath. lak. 
Kath. paroch. templom. Ilatárja 1-ső osztálybeli: búzát, 
rozsot, kukuriezát, dohányt, bort terem. Tölgyes erdeje is 
van. F. U. az esztergomi érsek.

Szob, tót f. a’ Duna jobb partján, az Ipoly vizének a' 
Dunába való ömléséne'l: 405 kath. lak. Kath. paroch. tem
plom. Re'v a’ Dunán. Több malmok. Szőllőhegyo igen nagy 
és sok bort ’s  gyümölcsöt terem. F . U . az esztergomi 
káptalan.

Szolola  vagy S zo lo ly a , nagy magyar f. Nógrád vár
megye szelén, N . Maroshoz 1 mfd. 39t kath., 1580 rcf. , 
7 evang. lak. Ref. anya templom. Ilatárja felette tágas, de 
erdős, hegyes; bora, gyümölcse, gesztenyéje bőséggel. 
Rengeteg erdőségeiben őzek, szarvasok legelnek. Hajdan 
bányákat miveit. F. U· H. Eszterházy.

Szúd(_ Su dove e z ) , tót-magyar f. Nádashoz ’/4 mfd. 
56 kath., 283 evang., 4 ref. lak. ’s hires bort termő szői- 
lőheggyel. F. U. többen.

S zu hány, tót f. Sénográdhoz 1 mfd. 2 kath., 634 evang. 
lak. Evang. szentegyház. Legelője , erdeje jó , de földjei 
soványak. F. U. a’ bozóki uradalom.

Terbegecz (Terbussovcze). magyar f. 190 kath., 120 
evang. lak. kik közt számos nemesek vannak. F. U. többen.

Terény (Alsó Felső), 2 egymásmelleit lévő tót f. az 
első 36 kath., 180 evang. ’s evang. templommal; a’ máso
dik 53 kath., 240 evang, lak. Földjük termékeny; borok, 
gyümölcsök sok. F . U . többen.

Tergenye, magyar f. a’ Szikineze vize mellett: 22t 
kath., 16 evang., 125 ref. la k ., jó legelővel, erdővel, bor- 
terincsztéssel, vízimalommal. Ref. anya templom. F. U. 
többen.

T ésa , magyar f. az Ipoly jobb partján: 127 kath.,
1 ref. lak. Szép urasági épületek. Vendégfogadó. Malom az 
Ipoly vizén. Nagy juhtenyésztés. Sok rét és legelő. F. U· 
Foglár Imre.
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Tcsmagh, magyar f. az Ipoly partján, Ipoly Sághoz 
V» óra: 700 katli. lak. Földje fekete homokos ’s igen ter
mékeny. Sok dohányt, kukuriczút termeszt. F. U. a’ rosnyai 
káptalan.

Tezsér, tót f. 20 kath. , 580 evang. lak. Evang. szent
egyház. Szőllőhegy. Jó ré t , legelő, erdő. F. U. többen.

Thúr ( Felső vagy N a g y), magyar f. 472 kath., 9 
evang. lak. Kath. paroch. templom.

Thúr (íis ) , magyar f. 187 kath., 10 evang. lak.
Thúr (Közép) , magyar f. 260 kath., 8 evang. lak. 

Mind a’ három falu közel fekszik egymáshoz a’ Korpona 
mellett, Ipoly Sághtól északra 1 órányira. Szántóföldjeik 
jók ’s benne búzát, rozsot, kukuriczát, dohányt, zabot 
termesztenek. Szellőjük, e's erdejek is van. F. U Be- 
niczky, Géczy, Mártonfy, Okoliesányi, Kasza, Pongracz, 
lián , Thury, ’s m. t.

Tom pa, magyar f. Ipoly Sághoz 1 mfd. a’ lévai or- 
szágutban, egy szép kólóddal a’ Selmecz vizén. Számlái 
211 kath., 13 evang. lak. Határja l-ső osztálybeli: van 
bora, búzája, erdeje, jó legelője. F. U. többen.

'Tölgyes, magyar f. az Ipoly bal partján, Börzsönyhöz 
% mfd. 415 kath. lak. Kath. paroch. templom. Nagy szar
vasmarha, lő és jáhtenyésztés. F. U. az esztergomi káptalan.

T rp in , tót f. a’ bozóki uradalomban: 205 kath, lak.
Udvarnok (D vornih), tót f. 27 kath., 335 evang. lak, 

Evang. szentegyház. Bottermesztés. Kövér rétek. F. U. 
többen.

Vhliszho, tót f. Selmeczhez 2 mfd. magas hegyek közt, 
350 kath,, 20 eyaag. lak.

Ú jfa lu , magyar f. B. Gyarmathoz */4 mfd. 265 kath., 
0 evang. lak. Bortermesztés. F. U. többen.

Unyatin , tót f. Hozókhoz 1 mfd. 322 kath., 1 evang. 
luk. F. U. a’ bozóki uradalom.

VarbóJc (Csdbrdgh) , tót f. Ipoly Sághtól északra 3 
mid. 14 kath., I l i  evang. lak, Evang. anya templom. Fél
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órányira a’ helységtől keletre láthatni a’ meredek hegyen 
e'pűlt régi csdbrági várat, honnan egész uradalom vette 
nevét, ’s melly a’ 16-ik századtól fogva a’ Kobáry nem·, 
zetség’ birtoka v é lt, ’s az is maradt mind ez ideig. Ki 
építtette először nem bizonyos, de hogy nevezetes erősség 
lehetett, onnan kitetszik, mert 1681-ben törvény hozatott 
megerősítésére. A’ 16-ik században Balassa Menyhártot 
uráli a , ki vitéz de erőszakos ember vala, ’s a’ környékbeli 
lakosoknak, nemeseknek nagy nyomorgatója; minélfogva
I. Ferdinand minden várait, u. m. Lévát, Szitnát, Csábrá- 
got ’s a’ t. véres ostrommal vétette el-tőle. Jeleneg a’ vár 
lakhatatlan , hanem az aljában vannak több urasági épüle
tek 60 kath. lakosokkal; egy sörház, vízimalom, szép 
-ritka tehenészet, nagy birka akiok, nevezetes merino nyá
jakkal ; végre üveghuta 62 dolgosokkal, F. U. H. Coburg.

Varból· {Kecsbé), tót f, 211 kath., 1 evang. lak.
Varból· (Korpás) , tót f, 37 kath ., 230 evang. lak. 

Mind a’ két Varbók’ határja kősziklás, sovány; ’s a’ bo- 
zóki uradalomban fekűsznek.

V arsány, magyar-tót f. Lévához */2 mfd. 207 kath. , 
37 evang., 142 ref, lak. több úri lakházakkal, ref. anya 
eklésiával, szőllőheggyel, jó legelővel és réttel. F. U. B 
Nyáry, B, Majthényi, ’s t.

Vecze  , magyar f. az Ipoly bal partján , Drégelyhez ’/2 
mfd. 590 kath., 226. evang. lak., kik sok dohányt, gabonát, 
bort termesztenek. Erdejek is van. F. U. H. Coburg ’s t.

Visl· , magyar f. az Ipoly m ellett, Ipoly Sághoz nyu- 
gotra 1 mfd. 8l1 kath ., 4 evang., 1 ref. lak. Van itt egy 
kath. paroch. templom, kastély, lovas kaszárnya, nagy ura
sági juhtenyésztés. Határja igen áldott; bövölködik búzá
val, borral, knlftiriczával, fával. F. U, G., Forgács és G. 
Eszterházy Jánosné.

Vizsoba (Holhberg) , tót f, 174 kath., 29 evang. lak. 
Kath. paroch, templom. F. U. a’ selmeczi bányász kamara.

Z akóra , magyar tót f. B. Gyarmathoz 3/4 mfd. 139 
kath,, 271 evang. lak, F. U. G. Zichy és B. Balassa.
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'Zalába, magyar f. a’ Szikincze völgyében: 53 kath., 
192 ref. Jak. Rétje, legelője igen jó. Z. U. H. Eszterházy.

Zebegény, magyar-német f, a’ Duna partján , egy fel
séges vidéken: 560 kath. lak. Fü gazdagsága jó bort termő 
szőilőhegyében, sok gyümölcsében , szép tölgyes erdejében, 
’s Duna malmaiban áll. F. U. a" szent korona,

Zsember (Alsdfy, tót f. Báthoz γ2 mfd. 125 kath., 129 
evang. lak. Bor tefrmesztés. Termékeny szántó földek. F. 
U. a’ Zsembery nemzetség.

Zsember ( fe /ső ) , tót f. 31o kath,, 290 evang. lak. 
Kath. és evang. templomok. Kastély. Szőllőhegy, F. U. a’ 
Baross nemzetség.

Z sib r itó , tót f. 45 kath., 196 evang. lak ., kik a’ kor- 
ponai határban bírnak «sőllőt. »Sovány határ. F. U, H. 
Coburg.

N é p e s  Pus z t ák .
*

Csdbrdg, lásd Varbók.
Csehi Házas Kénye filial. 4 kath., 11 evang. lak. Cse

repes, F. Zsember filial, 30 kath., 7 evang. 1 ref. lak. 
Csurgó, Házas Kénye fii. 12 kath. , 6 evang. lak. F ityhe , 
Csalamia iil. 7 kath. lak. Dreuóhegy, Littava fii. 14 kath,, 
7 evang. lak, Ganad, Börzsönyül, 29 kath. lak. Gárdony, 
Palást filial. 56 kath. , 15 evang. lak. Gieszhűbel, Kol- 
pach filial. 8 kath. lak. H a ra sz t , Vámos Mikola fii. 19 
kath. lak. H reezén, A’ Palojta fii. 8 kath. lak. Kender 
•völgy, Szakállas filial. 3ü kath·, 7 evang. lak. Király fia, 
Egegh fii. 90 kath ., 6 evang. lak. K orbász, Egegh. filial. 
15 kath. lak. Leklincz , Nyék fii. 15 kath. lak. Lipócz , 
Ipoly Ságli fii. 16 kath. lak. L ila s , Kádas fii. 12 kath. 
lak. M acskás, Nádas fii. 10 kath, lak. Olvdr, Ipoly Ságh 
fii. 42 kath. lak. Óvár, Palást fii. 26 kath. , 7 evang. lak. 
Pallag, Egegh fii. 7 kath. lak. P é r ,  Sipek. fii. 4 kath., 
7 evang. lak. Podluzsán, Zsély fii. 191 kath., 6 evang. 
magyar lak. Roveny , Bozók fii. 13 kath. lak^ Rpvna [A J, 
15 kath, Rovna (P ) ,  Sziglisberg fii. 3ü6 kath. tót lak.
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S ü ly k , H á za s nénye fii. 11 kath. 12evang. lak. Szedlicsne, 
A Hadin fii. 22 kath. lak. Szelestyén , Zsély fii. 54 kath., 
128 evang. lak. Szurdok , Ipoly Ságh fii. 61 kath. lak. 
Steinbach , Póstaház és vendégfogadó Selmeczés Báthközt: 
12 kath. lak. Tarcsány, A. Szemeled fii. 18 kath. lak. 
Tezsér ( Patkós) ,  F . S'ipek fii. 12 kath. lak. Teplicska, 
Kormos fii. 30 kath., 4 evang. lak. T iszt V rch , Szebeléb 
f ii .  6 kath. 5 evang. lak. T isz t V r c h , Bath filial. 9 kath. 
4 evang. lak. V in á r , Báth fii. [19 kath. lak. Z a b r y , Lit- 
tava fii. 6  k ath . lak. Z a b u ska , Házas nénye fii. 6 kath. t  
evang. lak.
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I ilP T Ó  V ÁR M EG Y E.
(Comitatus Liptoviensis — Liptauer Gespanschaft. — 

Liptovszka Sztolicza).

1. §. F e k v é s e  's Ha tárj a.
Liptó vármegye fekszik Magyarország északi részén 

a’ dunáninneni kerületben. Határai: északról Árva vár
megye és Galliczia; keletről Szepesi délről Gömör és 
Zólyom; nyiígofról Thúrócz vármegyék. Mind ezen szom
szédaitól a’ kárpáti magos bérezek, ’s azoknak ágai vá
lasztják el. Fekvése legmagosabb a’ keleti részen, ’s nyú- 
gotra mindig alacsonyabb. így p. o. a’ hochvaldi hegynek 
magassága a földközi tenger’ színén fölül 2689 láb ; Be- 
lánszkó körül 2382; Vichodnánál 2319; Pribinánál 2255; 
Szmrcsánnál 2094; Hradeknél 1848; Sz. Miklósnál 1697; 
Bosenbergnél 1359; Lubochnánál 1289; és igy nyugotró! 
kezdve keletnek menvén lassan 1400 lábnyival {emelkedik 
föl a’ megye’ földterülete.

‘2. §. N a g y s á g a .  K i t e r j e d é s e .
Lipszky szerint 424/io □  mértföldet tesz a’ megye’ nagy

sága, és így hazánkban e’ tekintetben 41-ik. Hossza 15 ; 
széle 3 — 4 mértföld. 297,790 hold haszonvehető földéből az 
erdő maga 186,152 holdat borít el.

3. §. T e r m é s z e t i  t u l a j dons ága .
A’ megye’ közepe, mellyet a’ Vágh sebesen zúgó hab

jaival foly keresztül, egy széles völgyet képez kisebb 
nagyobb dombokkal vegyítve; a’ többi rész pedig északra 
szintúgy mint délre, hellyel hellyel örökös hóval fedett 
magas kősziklás hegyekkel van megrakva; és csak itt ott
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láthatni némelly szűk setét völgyeket, meliyeken sebes 
rohanással sietnek a’ patakok a’ Vágh’ vizébe, mint vala- 
melly központba.

Több természeti ritkasága miatt el nem mellőzhetjük 
itt Sz. Ivány’ helységét; ugyan is; 1) az itteni felette régi 
templom’ kriptájában a’ holt testek 2 — 300 esztendeig rot
hadásba nem mennek, hanem olly épen megmaradnak, hogy 
a’ kiszáradt arezoknak fő vonási is kiesmerhetők. Ezt ta
pasztalhatni szinte a’ templom’ kerítésén belől fekvő ha
lottakról is. 2) A’ temploinkerités’ belső oldala mellett 
van egy mérges forrás, melly kar vastagságnyira tolul ki 
a’ kőszikla közűi, ’s kénköves — asphalticus — kigőzölgé
sével az apróbb madarakat napfölkölte előtt elhódítja. 3) 
A’ völgy’ közepén bizonyos sziklatömeg emelkedik föl 
mintegy 5 — 6 láb magasságra, ’s ennek közel 2ö-ra menő 
hasadékibái részint hideg, részint langyos víz omlik-ki.
4) Van egy savanyú viz forrása; ’s 5) egy echoja , melly 
8 szótagot visszamond.

Liptó vármegyének kövér búzatermő rónasága nincsen 
ellenben a’ hirtelen jövő áradásoknak, felhőszakadásoknak, 
vízmosásoknak, és gyakran igen jókor beálló hidegnek 
nagyon is ki van téve. Meg esik sokszor, hogy a’ Cho.cs· 
hegyén már Augustusban havazni kezd , és illyenkor tete
mes kárt okoz a’ lakosoknak. Azonban levegője egészséges, 
tiszta, ’s hideg éghajlata lévén, semmi veszedelmes kigő
zölgésekkel nem mérgesíttetik.

4, §. H e g y e k .
A’ Kárpát’ hegyei ezen megyét nem csak mindenfelől 

bekerítik, hanem belsejét is keresztül kasól futják. Észak
keleti részét Galliczia’ és Szepes vármegye’ szomszédságá
ban a’ természeti ritkaságairól és szépségeiről nevezetes 
Tátra ’ hegye borítja számtalan felhőkig emelkedő kőszik
lás csúccsaival, mellyek közt a’ 7538 lábnyi magasságú 
Kriván  legnagyobb, ’s mindeniket felyűl múlja. Az itt 
találtató iszonyú magas kősziklák közé rejtett két külön
böző tavakból ’s tengerszemekből ered ar Poprád’ és a’ Fejér 
Vágh’ vize. Krivánnuk ágazata délfelé a’ llochvald, melhen



LIPTÓ VARMEGYE. 1 7 1

a’ szepesi országút megy keresztül; lentebb Szepes, Liptó, 
Gömör vármegyek’ szomszédságában van az 5,000 lábnyi 
magasságú, ’s már több mértföldekről látható Királyhegye: 
nemző annya a’ Fekete Vágh, Garan , Hernád, és Gölnicz 
folyóvizeknek. Innen kezdve nyűgotra fekűsznek azon, 
többnyire mészköves bérezek, mellyek Gömör és Zólyom 
vármegyéktől elválasztják e’ megyét. Név szerint: az 
Orlova, Vapenicza , Javorna , H am sa, a’ 3696 lábnyi 
magasságú, ’s nyaktörő útjáról nevezetes Ördöglakodalma 
(tótól: Csertöve Szvadbn), továbbá a’ 6,170 lábat megha
ladó Gyömbér hegye, a’ Baba M agurka , Csabianecz , 
P rasziva  , HoUcza —- K oitn icza , a’ Sturecz. Ezen visz 
keresztül a’ Beszterczebányáról Rózenbergre vezető posta 
és országút. Thúrócz, Liptó, Zólyom megyék’ határai’ 
öszvejövefelénél egy szegletben a’ K riszna;  ettől kezdve 
északra Thurócz és Liptó közt a’ 4,300 láb magosságú 
Cser ni Kamen, nagy és kis Borisov, a’ 416S lábnyi K la k , 
a’3721 lábnyi nagy Fáira, mellyen keresztül visz a’po’sonyi 
postáét. Az északra Árva és Liptó közt menő hegylánezot 
egész a’ Rohácshegyéig láttuk Árva vármegye’ leírásánál; 
n’ Rohácshegyétől Galliczia’ mentében egész Krivdnig  vágy
nak a’ magos Pisnastlina’’, és Thomanova’ begyei; melly- 
nek roppant kőszálai közt visz egy tekervényes út Galli- 
cziába által. A’ belső hegyek közt említésre méltók a’ 
Sziudoriczna, Csebrád, nyúgotra a’ Vágh’ jobb oldala 
felől; balról pedig Sidor, Syprin , Kis és Nagy Szm r- 
kovicza, Ilóla, Rákitov. Ezen hegyek Rózenbergtől kezdve 
egész a’ Kis Tátráig, mintegy két mértfóldig csak egy 
szoros setét völgyben engednek folyást a’ sebesen folyó 
Vágh’ vizének. A’ Német Lipcsén felyűl lévő hegysor vas- 
piskolcz- ’s más érczbányáiról; a’ deményfalvai, vagy de- 
manovai pedig számos nézésre méltó barlangjairól neveze
tes. Meg kell jegyezni , hogy a’ Vágh’ jobb partján felül 
eső hegyek gránitkő-sziklás bérczekből állanak, mellyek 
ásványokra nézve ugyan szegények, de oldalaikat, aljokat 
gyönyörű fenyvesek ; közép tájon henyefenyők (Krumholz , 
pinus montana) borítják; tetőik pedig különbféle alkotásé 
kopár kősziklákkal vágynak megrakva. Ellenben a’ Vágh’ 
bal partján nyúló hegysor mészköves ásványokkal gazdag
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hegyeket foglal magában. — Barlangjai közűi említjük a 
dem ényfa lvá it, melly mintegy 1% órányira van a’ falutól; 
továbbá innen 1/,i órányira eső benikovait.

Ez rövidebb , de tágasabb a’ deményfalvainál. A’ cse
pegő kövek benne olly ragacsosok, mint a’ szappan; a’föl
dön igen szép oszlopokat, pyramisokat, ’s a’ t. képeznek 
Egyébbiránt fenekét meglehetős mélységű víz lepi. — Végre 
a’ kis — és nagy oknóit,

5. §. F o l y ó v i z e k  és tavak.
Liptónak fő folyóvize a’ Vágh; két kisebb — Fekete 

és Fejér Vághnak neveztetett — folyóvizekből veszi ere
detét, mellyek közűi az első a’ Király hegyéből, a’ máso
dik pedig a’ Kriván’ kősziklái közt találtató hegytóból ered. 
Királylehotánál mind a’ két ág egyesülvén, már alkalma
tos szálhajók’ vitelére; innen tovább számos patakoktól 
öregbíttetve nyűgöt felé folydogál, ’s a’ vármegyét csaknem 
két egyenlő részekre osztja; még pedig Ilradektől kezdve 
Bózenbergig meglehetős tágas völgyet képez, mellyel való
ban a’ termékeny szántóföldek, kies erdők, a’ számos 
partján lévő csinos helységek, a' két oldalon messze látszó 
havasok igen kellemetesé tesznek. Rózenbergtől fogva pe
dig egész az Arva’ beleszakadásáig, völgye mind inkább 
inkább öszveszorűl, míg az — kivált a’ Nagy és Kis Tátra 
között — valóságos borzasztó szép szoros úttá válik. Főbb 
beleömlő patakok a’ B éla , melly a’ pribilenai hegytóból 
szörnyű sebességgel rohan a lá , ’s Hradeknél szakad bele; 
továbbá a’ szmrecsdnyí , bobról, bóczai, demény fa lv a i ,  
német lipcsei, revucza i, és lubuchnai, más számtalan 
kisebbeket itt,nem is említvén. Folyása igen .sebes, mint
hogy — a’ mint láttuk — a’ megye’ földe kelettől kezdve a’ 
nyűgoti szélekig 1,400 lábbal száll alá, ezért hamar is meg
árad; azonban szálhajók’ vitelére alkalmatos lévén, még is 
igen nagy hasznot okoz a’ megyének ; mivel erdeiben fekvő 
legnagyobb kincseit könnyű módon leviheti egész a’ török 
szélekig. Halai nem sokfélék, de igen jó Ízűek : találtat
nak csuka, sügér, kárász, pisztráng; de lazacz benne 
nincs.
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Tavai a' megyének mind hegyi ta v a k , vagy úgy ne
vezett tengerszemek, mellyek úgy tekintetven, mint a’ 
patakok’ kiapadhatfan csatorhái , valóban megbecsülhetetlen 
természeti ajándékok , mert az ezekből eredő folyók még 
a’ legnagyobb hőségben sem száradnak ki. Legtöbb Hlyen 
tavak találtatnak a’ Kriván v. máskép Tátra’ roppant kő
szálai közt. Nevezetesen illyen 1-ször a’ pribilenai: nevét 
vette ezen helységtől, mellyhez még három órányira fekszik 
egy magas begyen iszonyú kősziklák közt; miokból a’nap
tól nem inelegi'tetvén, ezen fekvése okozza, hogy többnyi
re be van fagyva, és csak Augusztusban kezd egy kicsit 
olvadni. A’ hozzá való menetel felette bajos, ’s előbb még 
vizrohanáson kell általjutni. Mélysége több 200 ölnél; ke
leti részén van egy kifolyása, ’s ez a’ már említett sebes 
Réla patakja ; mellyet azonban csak 300 lépésnyire a’ tótól 
lehet észrevenni, addig csupán a ’ kődarabok alatt folyván. 
A’ 2-ik nevezetes tó a’ Züldtó  , a’ kis Kriván kőszálai alatt 
a’ Vaseczi határban. Kerülete 200 ö l: ebből ered a’ Fejér 
Vágh’ vize. 3-ik a’ csorbái, Csorba helységtől nem messze 
a’ Kupferschacht nevű magos hegycsúcsnak legfelsőbb tete^ 
jón. Mélysége iszonyú, és még eddig nem tudatik. 4-ik a’ 
Halásztó vagy Poprád’ tava (Fischersee, Ribie Pleso), 
az igen magas viszokai hegynek felső csúcsában. Nevét 
számtalan sok halaitól vette, különösen sok pisztrángaitól, 
de véghetetlen soványak lévén , közönségesen nem jó ízűek. 
Mélysége talán legnagyobb minden kárpáti tavakénál, de 
kerülete csak 400 láb. A’ Poprád’ vize innen veszi eredetét. 
— Mocsárok itt nem vesztegetik a’ levegőt.

6. §. Á s v á n y o s  és  o r v o s i  V i z e k .
E’ részben gazdag megye ez, kivált savanyúvizforrások- 

ban. Legnevezetesebbek ezek közűi : a’ s z lé c s i ,  m a g ya r  
fa lv a i  , sz ta n k o v a n i, s zm resd n y i, s z e n tiv á n y i , bene- 
d e k fa lv i , k o n s z ía i, s ze lm e c z i , b esen yő fa lv i, z s j d r i , 
te p la i , p r ib ile n a i, lu zsn a i, b ó cza i, huórai ’s a’ t . ; 
mind ezeket Vietoris megvizsgálta, ’s alkotó részeikben 
sokban egyenlőknek találta. Nevezetesen a’ mindenikben 
találtató fő alkotó részek · Síöbad szénsavany (Eisenoxyd) ,
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elszálló szénsavany— oxidált szesz — e's lúg föld, vas, 
magnesia, mész föld. Azonban a’ magyarfalviban és bene- 
dekfalviban nincs vas, hanem helyette abbsorbens föld; ochra 
V. érezmész találtatik a’ konszkaiban, és huoróiban ; mész- 
föld csak a’ szentiványiban, és besenyőfalviban. Hasznai is 
kevés kivétellel ugyan azok 5 — csak hogy a’ Szelineczi leg
hasznosabb a’ köszvényben ; a’ bessenyőfalvi jobban mun- 
kálódik a’ vizelletre és hasra; a’ magyarfalvi pedig főkép 
a’ szárazbetegségben sinlődőknek ajánltatik.

Az egyetlen egy meleg forrásról, a’ híres lucskairól 
bővebben olvashatsz a' helységek3 leírásánál.

7. §. T e r m é k e i *
a) A’ n ö v é n y e k ’ o r s z á g á b ó l .

Azon széles völgy, mellyet a’ Vágh’ vize Hradektől 
fogva Rózenbergig formál, meglehetős termékeny. Terem 
itt apró szemű búza; kevés de lisztes ro zs ; nagy szemű 
árpa; kender; len ’s a’ t. A’ többi vidékeken azonban a’ 
fő termesztmény a’ zab  és kolompár. H ajdina  nem igen 
van szokásban, de főzelékeket, vagy hüvelyes veteménye- 
ke t, zöldséget ’s más kerti veteményeket sokat és jót ter
mesztenek. Nevezetes a’ tarnóczi, szelniczei, verbói borsó. 
K ukoricza, köles, dohány ’s a’ t. a’ hideg éghajlat miatt 
nein találtatik. Ugyan ezen okból

Gyű nőiese kevés ; mert csak almát, körtvélyt, főké
pen szilvát láthatni a’ kertekben, hanem ezek is ritkán ér
nek meg tökéletesen. Hogy a’ szőllő, baraczk, dinnye, 
’s más melegebb éghajlati gyümölcsök itt meg nem érnek , 
említeni sem szükséges; azonban fö ld i eper, hamvas sze
der, m álna , áfonya  ’s a’ t. mind a’ kertekben mind az er
dőkben nagy bőséggel van.

Liptónak hegyei rakvák lévén orvosi ’s más jószerű fü
vekkel: legelői, rétéi olly jók, oliy hasznosok, hogy ebben 
a’ részben kevés hazánkteli megye vetekedhetik vele. Ezt 
bizonyítják a’ híres liptói sajt, túró, vaj, ineliyek Bécsbe, 
Pestre, Beszterczebányára, Posonyba elhordalván, ott 
nagy hamarsággal felvásároitaínak'.
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Legnagyobb kincse azonban a’ megyének roppant erdő
ségében, kivállképen pedig gyönyörű fenyveseiben á ll, 
mellyek olly bőséggel szolgáltatnak minden néma épűletfá- 
kat, deszkákat, zsindelyeket, hogy a’ tetemes belső con- 
sumtion kívül több száz ezer forint árút vihet le a’ Yágh’ 
vizén az alsó vidékiek’ számára. Különösen jó karban tar
tatnak a’ likavai és hrndeki — két kamarai uradalmak’ — 
erdei; ezekben— rendes vágásokra osztatván — mindig 
készen állnak a’ fáskertek, és különféle famagok , hogy 
akár a’ rendes vágást, akár a’ szélvészek által okozandó 
hiányt tüstént helyre lehessen hozni.

Ez előtt egy erdőszségi oskola is állott fent Hradeken, 
de fájdalom az elenyészvén normalis oskola lépett helyébe.

2} Á l l a t o k  o r s z á g á b ó l .

Ló  kevés vart , az is erőtlen, picziny testállásű. Te
henei is kicsinyek, színekre verhenyegesek, tejet azonban 
sokat és igen jót adnak. Mind ezeknél nagyobb figyelmet 
érdemel aJ virágzó állapotban lévő juh ten yésztés. Ez egy 
fő gazdasága az idevaló népnek; mert a’ juhtéj nem csak 
több ezer családot táplál, kedvesételük lévén ez a’ liptói 
lakosoknak , hanem a’ belőle csinált sajtból, túróból neve
zetes summa pénzt is bekap, innen ők hosszú durva szőrű 
jubaikat. nem is gyapjokért, hanem tejükért tartják. Néha 
kivált a’ nagy bérczekhez közel a’ nagy hideg igen meg- 
sanyarítja őket. Sertések’ számára se kukoricza se makk 
nem teremvén, ezt. keveset tenyésztenek. M éhkasokat 
több helyen tartanak, ’s a’ liptói méz jóságáról igen di- 
csértetik.

V a d d ilto k b ó l: medvét, farkast, őzet eleget táplálnak 
a3 rengeteg erdők, bérezek; nyűi kiváltképen sok van; 
szarvas kevés, vadkecske pedig számtalan. M adara ibó l 
csak a’ nagy havasi sast ’s a’ fajdtyúkok’ több nemeit 
említem.

H a la t , kitűnsíeg jó izű pisztrángot nagy mennyiség
ben fognak a’ fris patakokban, és a’ Vágh’ vizében. A’ 
l ’oprád vagy Halásztó (Fischersee) (Ribie PÍeso) a’ Kriván’
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magas kószálni közt épen sok halairól vette nevét, de 
pisztrángai felette soványak, ’s ízetlenek; azért is meg- 
fogatván másfolyóvizekben hizlaltatnak meg.

c) Á s v á n y o k ’ O r s z á g á b ó l .

Azon hegyláncz, melly a’ Vághtól délfelé Liptó és 
Zólyom vármegyék közt nyúlik el, többnyire mészköves 
alkatú, és ásványokban igen gazdag. A r a n y a t,  még pedig 
néha tisztát is (gediegen) ásnak a’ bóczai ésinagurkai arany
bányákban, továbbá a’ szmrekoviczai és handiliarkai hegyek
ben. Ugyan ezen helyeken ezü stö t is. R eze t Hózenberg 
és Ilócza körű i; krispánt (flos aerisj találtak Dubrava és 
Lubella m ellett; V a s a t  sok helyett, főkép’ pedig Malnz- 
sinánál. Kénkő  és ónmáz e'rczek Bócza, Maluzsina helyek
n é l; az utolsó van Matejkovánál is ; K á b á id , Dubrava, 
Kelecseny, Lubella, Bócza körűi; v i th a r i t , p is th a z it  
Bócza mellett, ’s az utóbbi szinte Malnzsinán ésMagurkán; 
csillom ércz  (Blende) Magurkán; sza lonn áin  ugyan o t t ; 
m árván y  Oszadán , Deményfalván, Lucskán, ltózenbergen ; 
csillogófoszlókö  Bóczán, Maluzsinán; agyag/oszlók!) Ma
gurkán ; rojtos kalksinter és h egyérczte j (Bergmilch) De- 
ményfalva körűi ; Kalkspat Matejován , Lucskiban ; G rau
w acke  Lubella’ , Maluzsina’ tájékán; föld a’ Chocs’hegye’ 
tövében ; barna és zöld topázkő a’ Királyhegye a la tt; sós 
forrás Hibbénél; tp iskolcz sok és igen jó minéműségű ta
láltat) k Német Lipcsénél a’ lazistyei és deményfalvi hegyek
ben , Bóczán, Dubraván, Kelecsenyben, Lubellán’s a’ t*

8. §. L a k h e l y e k .  L a k o s o k .

172 népes lakhelyek közűi van 13 m. v. 127 falu, és 
32 puszta, vagv más lakhely. Népessége 75,176 lélek, u. m.

Vallásokra: 39,167 kath ., 34,908 evang. luther . t 
református, 1,100 zsidó.

A’ katholikésők a’ nyűgöt, járást csak nem kirekesz- 
íőleg lakják; ellenben a’ keleti és déli járásban az evan
gélikusok sokkal számosabbak.
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A’ katholikusuk 38 parochiát bírnak, ’s el vngynak 

osztva 1 fő es 3 alesperestségekre; egyébbaránt mind a’ 
szepesi püspöktől kormányozhatnak. Szerzetesek laknak 
Rózenbergben, es Okoíicsnán , az első helyett piaristák, 
az utóbbiban franciskanusok.

Az evang. luth, 1 senioratust, 13 anya,  és 3 leány 
eklesiát számláinak, ugyan annyi templomokkal.

A’ zsidók főkép’ Sz. Miklóson telepedtek le , ’s ott 
van egy zsinagógájok.

9. §. S z o r g a l o m .  M e s t e r s é g .  G y ú r o k .

Liptó vármegye miiiparra ne'zve ugyan hátrább áll, 
mint a’ szomszéd Árva, de azért ez is több ágakban meg
különbözteti magát. így a’ juhok’ tenyésztésére nagy figye
lem fordittatik, ’s az ezeknek tejéből készített hires saj
to t és túrót messze elhordják. Mindenféle faeszközök, 
továbbá deszkák, léczek’, karók’, zsindelyek’ csinálásával 
sok ezer ember keresi kenyerét, kivált a’ megyének keleti 
részén, u. in? Csörba'· Vasecz , Vichodna, Király-Lehota, 
Hradek, Pribilina, és Sz. Miklós helységekben ’s a’ t. A’ 
szálhajóknak nagyobb része Hradek kamarai városában ké
szíttetik. Közönséges vá szn a t és g yo lc so t szőnek N. Bo- 
brócz , Tarnócz, Szelnicze, Sz. Miklós, Verbicze és Bócza 
mezővárosok, ’s némelly körülötte lévő faluk. — Az 
ásványok  körűi legnagyobb tekintetet érdemelnek a1 ma- 
luzsinai királyi vashámor, és érczolvasztó huta; melly 
utolsóban a’ Szomolnokról ide küldött réz szokott felolvasz
tan i. — Cserépedényeket most liózenberg’ városában igen 
jó mineinűségűeket csinálnak. — Ü veghuta  találtatik Bó- 
czán, Gombáson , Novottiban. — P apirosm alorn  pedig Ró- 
zenbergben. — A’ h radek i fe g y v e r g y á r , mellyben 2 l ezer 
darab puskacső készíttetett évenként, 1817-ben felső pa
rancsolatnál fogva megszűnt.

10 . §. K e r e s k e d é s .

Azon környűlállás, hogy Liptó élelmi ’s gyárműi dol
gokban szükséget szenved , ellenben fában, érczekbcn nagy

u  h μ  o. m ii. í i
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hősege van : igen elevenné leszi a’ kereskedést. A’ gabona 
minden nemei, dohány, borok, úgy a’ manufaelurák és 
eólonialis portékák Beszterczebányáról hozatnak be a’megye'’ 
kebelébe a* Rózenbergre vivő liagy országúton; rnelly em
lített város egyszer smind legnevezetesebb kereskedő helye 
e’ megyének, ’s itt tartatik a’ legnépesebb gabonavásár., 
a ’ mellyet kivált az árvaiak csoportosan megkeresnek. 
Lovat, marhát, sót a’ Lengyelektől vesznek. Sertést 
részint Beszterczebányáról hajtanak, részint pedig magok 
a’ liptóiak vásárolják öszveUngh, Bgregh és Borsod vár
megyékben.— Híres és kapós juhsajtjaikat Becsbe, Pestre, 
Posonba; vásznaikat pedig Erdély és Törökországba, a’ 
Bánátba, ’s inás magyarországi alsóbb megyékbe magok 
hordják el. De mind ezen kereskedést fontosságára nézve, 
fölyűlmálja a’ fával való kereskedés, mellyben áll e’ megyé
nek kiméiíthetlen kincse. Az idevaló roppant és igen szép 
fenyves erdőségekből évenként több százezer deszkák, 
szálfák, léczek, karok, mindennemű faeszközök szállíttat
nak le a’ Yágh vize’ segedelmével Szeredre, Komáromba , 
Pestre , vagy néha Törökországba is , ’s így ezen keres
kedés nemcsak a’ földesuraknak, hanem a’ szegényebb nap
számosoknak, és a’ hajósoknak vagy az úgy nevezett szá
lasoknak is szép hasznot hajt-be. Hajókázáson kivid szá
mos család keresi élelmét fuvarozással; a’ revűezaiaknak 
még asszonyai is lóháton járnak Beszterczebányára , ’s oda 
vajat, borjút vivén , kenyeret hoznak vissza.

Fő ország — ’s egyszer’smind posta útja a’ megyének 
az , ineliy Posonyból jővén a’ N. Tátra hegyén keresztül 
a’ megyét hosszában ketté szakítja, ’s majd csaknem min
denütt a’ Vágh vize mellett menvén, Szepes vármegyének 
tart. Egy másik ország és postaút Beszterczebányáról ve
zet Rózenbergnek, és innen tovább Árva vármegyének. A’ 
harmadik lit Breznobányáról viszen le az Ordöglakodalma 
nevű hegyen keresztül, és a’ mély völgyben fekvő Bóczavá- 
rosába ereszkedik le ; azonban ez a’ szüntelen uralkodó erő
szakos szelek miatt felette veszedelmes.

Postahivatalok vágynak az első országúton Jlózenbcrg« 
Len, D e j tá ro n , 0  holies tűin , Vichodnán ; a’ bcszlercze- 
búnyai úton pedig Qszádon-

1 7 8
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11. §. O s k o l á k  é s  n e v e l ő  i n t é z e t e k .
A’ falusi nem a’ legjobb állapotban lévő iskolákon kívül 

figyelemre méltó iskolaintézetek a’ rom. katb. kis gymna- 
ziuma  Rézenbergben , hol a’ piarista atyák 1824-ben 4 clas- 
sisokban 105 ifjakat oktatlak; továbbá a’ hradeki igen jól 
elrendelt 3 osztálybeli normális oskola , egy leánynévelS 
intézettel együtt; mellyben az oktatók a’ kamarától ház
nak fizetést. Az erdőszséget tanító oskolát az említett nor
mális oskola váltotta fel.

12 §. K a t o n a s á g .
Újonczokat a’ 33-ik számú ("most Bakonyi nevet vi

selő) magyar gyalog ezredhez állít. Egyébiránt béke idején 
a’ megye’ kebelében semmi katonaság nem fekszik , kivévén 
egy kis csapatot az érdeklett gyalog ezredből ; melly az 
újonczok és szabadságosok miatt Sz. Miklóson szokott 
tanyázni.

13. §. K i r á l y i  h i v a t a l o k ,  ' s m á s  k ö z  
i n t é z e t e k .

A’ már említett postatisztségeken kívül két sóház van, 
flradeken t. i. és Bózenbergen , mindenikbe Gallicziából 
szállíttatik a’ só.

14. §. J o b b á g y  t e l k e k .  P o r t a .  A d ó .

Egész jobbágy bír itt első osztályban 18 , másodikban 
20, harmadikban 24 hold szántóföldet. Rétekből: első osz
tályban 6 , másodikban 8 ember vágót, Illyen telek van 1630. 
— Portája 34.

15. §. N e m e s s é g  é s  u r a d a l m a k .
A’ nemesség’száma 1785-ki öszveírás szerint 3,320. A’ka

mara bírja a’ két roppant lykaOai és hradeki uradalmakat 
34,315 lakossal; beszterczebányai káptalan jószágában lakik 
3oO; a’ tudományi kincstáréban 1592; a’ nemesekében 40,208· 
Nevezetesebb birtokos nemzetségek : Abafty, Andaházy, Al- 
leman , Andreánszky, Bán, Bajcsy, Belánszky, Beniczky ,

12*
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Bobrowszky, Csemniczky, Denke, Dotrich, Dláholoczky , 
Dobak, Dvornikovics, Fejérpataky, Ghilányi, Guóthy, 
Iloránszky, Jób , Kaszaniczky, Khebrics, Kiszeli, Kmoskó, 
Köröskényi , Kubinyi, Lehóczky, Lófay, Luby, Lusinszky, 
Madocsányi , Maletinszky , Matyasovszky , Meczaha'zy, 
Okolicsányi, Omazta, Palugyay , P lathy, Pongráez , Po- 
tóczky , Potturnyai , Rády , Radvánszky , Rakovszky , 
Rasztókay, Reviczky, Szentiványi, Szmrcsónyi, Thóld, 
Thuránszky, V italis, Zmeskal.

16. §. M a g i s t r a t u s .

1 fő,  és 2 al*ispány; 4 fő , 4 al-szolgabíró; 1 fő és 
2 al-jegyző 5 1 fő , 1 ál-ügyvéd; 2 fő , 2 aladószedő ; 1 
számvevő; 1 levéltárnok; 8 esküdt; 2 úti biztos; 1 fő 
orvos; 1 földmérő.

Gyűléseit tartja Sz. Miklóson. Örökös fő ispánya: gr 
lllésházy István.

17. §. P o l i t i k a i  e l o s z t á s a .
Felosztatik 4 járásokra, mellyek ezek: 1) a’ nyágoti,

2) az északi, 3} a’ déli, 4) a’ keleti.

I. N y ú g o t i j árás .
Van benne3 mezőváros, 37 falu, 18 népes puszta, vagy 

más lakhely, — mind tát.
Népessége: 22,943, u. in.
Vallásukra. 21,889 kath., 983 evang., 71 zsidó.
Nyelvökre: 22,872 tót.

M e z ő  Vár os ok .
Rósenberg , tót m. v. a’ Vágh vize mellett. Számlál 

24SI kathol., 76 evang., 5 zsidó lak. A’ Revucza’ vize itt 
foly a’ Vághba ; továbbá a’ szepesi, túróczi, zólyomi, ár
vái országutak itt jőnek öszve. Van egy piaristák’temploma 
collegiummal együtt; kath. kisebb gymnazium a’ piaristák’ 
felügyelése a la tt; cs, k. só , posta, és gazdasági tisztség»
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hivatal; polgári oskola; réz e's vas lerakóhely ; nagy ven* 
dégfogadó; papiros-és több lisztmalmok; lakosai sok cse
répedényt égetnek, márványt törnek ; savanydvize is van; 
tart népes héti és országos vásárokat. — Pálma nevezetes 
történetírónk itt született. F. U. a’ kamara.

SzLécs (közép), (Sliacs), tót m. v. 582 kath,, Sevang, 
lakos. Kath. paroch. templom; országos vásárok. F. U. a’ 
religyiói kincstár. — A’ savanyűviz a’ mellette lévő F. 
Szlécs faluban van.

T ep la , tót m. v. 609 kath., 5 evang. lak. Kath. par. 
templom; fekszik közel a’ Vágh’ vizéhez; termékeny föld
je a’ búzát is megtermi;  országos vásárokat tart. V í z i  

malmok. Kastély és kert. F. U. Dvornikovics nemzetség 
’s feje egy uradalomnak, Savanyú vize is van.

F a l u k .

Bessemfalva (Beszeniova), tót falu a’ Vágh’ jobb 
oldalán: 298 kath ., 2 evang. lak. Urasági lakóház. Ne
vezetes savanyuvizforrásairól. Ennek vize tisz ta , íze erős, 
csípős és szeszes. Alkotó részei: csípős szesz, vas, lugföid 
és sok lúgsó (alkali «dies Salz) ; a’ vizelletet különösen hajt
ja. Használ a’ máj-és lépdaganatokban , hideglelésben , 
kálikában , ’s a’ t. F. U. Dvornikovics familia.

Csernova, tót f. 880 kath. lak. tulajdonképen Rózen- 
bergnek egy útszáját teszi. F. U· a’ kamara.
>■ Fejérpatak (B ielipa la l) , t. f. vagy is egy útszájaRó- 
Eenbergnek: 658 kath. lak. F. U. a’ kamara.

Dem esin , t. f. 16 kath., 10 evang. lakossal a’ Vágh3 
tölgyében. F. U. Demke familia.

Gombás, t. f. a’ Vágh’ bal partján a’ Thúróczba vivő 
jrszágútban. 996 kath. lak. és egy kath, paroch. templom
nál. Határja roppant, de hegyes, kősziklás. Erdeje igen 
;zép. Van két üveghutája. F. U. a’ kamara.

Herboltó, t, f. 452 kath. lak. és egy kath. paroch· 
emplom. Fekszik a’ Vágh’ bal partján, hol jó szántóföldek- 
;el b ír ; egyebaránt a’ többi határja hegyes, kősziklás. Er- 
lejc vagyon, F. U. a1 kamata.
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Ivachnofa lva , a’ Vágh’ bal partján: 308 kath., 3 
evang. lak. Termeszt rozsot, búzát, kolompárt, hüvelyes 
véleményeket. Kastély. F. U. Kády familia.

Kelemenfalva  (Kalarneny), t.f. Lucskihoz egy fertály. 
24I kath., 17 evang. lak. Földje sovány; erdeje szép; 
legelője ’s juha sok. F. U. Madocsányi, Lőfay, ’s in. t.

Kom játna , t. f. Árva vármegye’ szélén, kősziklás he
gyek közt: 149 kath. ,  9 evang., 6 zsidó lak. Nagy erdő; 
barlang, csepegő kövekkel. Kath. paroch. templom. F. U. 
Thuránszky nemzetség.

Liszhó fa lva , t. f. a’ Vágh’ jobb partján: 1276 kath.l, 
147 evang. lak. Kath, paroch. templom, A’ Vágh’ mellékén 
termékeny földje van ; erdeje ropnant; mellynek hegyében 
barlangot is mutathat. F. U. a’ kamara.

Lubochna , t. f. a’ Vágh’ bal partján, ’s a’ Fátra he
gye alatt: 257 kath., 5 evang. lak. Fa eszközük’ lerakó 
helye. F· U. a’ kamara.

LucsJti, t. f. a’ Chocs’ hegye a la tt, Rózenbergtől 
északkeletre, 1‘/4 mértföld. 825 kath ., 36 evang. lak. 
Kath, paroch. templom. Határja ’s erdeje nagy; legelőjén 
sok juhot tart, patakiban pedig rákot, pisztrángot nagy 
bőséggel fog. Különös, hogy rákjai megfőzetvén szürke 
szint vesznek magokra; a’ mit onnan magyaráznak, hogy 
a’ nevezett patakja szénsavanyos meszet viszen magával. 
De legnevezetesebbé teszi ezen helységet híres meleg forrá
sa, és fördőintézete, melly 1/% órányira van a’ falútól. Fa
kad ez szörnyű nagy tőfa sziklákból több forrásokban, 
mellyek mind igen gazdagok. Vize igen tiszta, ment min
den kénkőtől, azért akármelly mejj kiállhatja; melegsége 
nem forrró , hanem lágymeleg. Szembetűnő sikerrel hasz
nálhatják a’ köszvényesek, aranyeresek, ’s átaljába véve 
mind azon betegek, kiknek nyavalyájok az inak’ ’s más 
tagok’ gyengeségeitől származik. A’ vendégek’ befogadá
sára néhány évek óta igen kényelmes épületeket, ’s fürdő 
házakat építtetett a’ kamara; mellynek birtokában van 
mind a’ fürdő mind a’ falu.

Ludrova  (Nemes és P araszt) ,  két egymás mellett 
lévő t. f. mellyet csak egy kis patak választ el Száiplál



929 kath., 2 evang. lak, Katii, paroch. templom. — Földje 
inkább sovány mint termékeny; hegyeiben legelője bőven; 
erdeje derék. F. U. llózenberg’ jn iv. városa, és Abafl’y , 
Tliold familia.

Luzsna , t. f. kősziklás hegyek közt, Resztercze bányá
hoz 1 */2 inértföld: 1639 kath. lak., és kalli. paroch. tem
plommal. — A’ házak széljel szórva a’ völgyekben a’ pala
kok mellett vágynak. Hal árja roppant de sovány, csak 
zabot terem. Erdeje sok és szép; legelője bőséggel, azért 
sok juhot tartanak, és sok sajtot, túrót készítenek. Van 
egy savanyúviz forrása. F. U. a’ kamara.

L y la v a , t. f. Hózenbergtől északra egyfertály órányira : 
1227 kath. lak. — Feje egy kameralis nagy uradalomnak, 
llatárja nagy; erdeje szép fenyvesekkel ’s vadakkal gazdag. 
Urasági tehenészet, júhtartás. Láthatni itt a’ Chocs’ 
hegyén egy régi várnak omiadékit is , mellyről azt hiszik, 
hogy Mátyás Király építette légyen. Hajdan gr. Illésházy 
és Tökélyek is bírták.

Madocsán, t. f. Lucskihoz délre */a órányira egy völgy
ben , 118 kath., 25 evang., 17 zsidó lak. Kicsiny határja 
középszerű; erdeje, juhtenyésztése, csinos kastélya és pá
linkafőző házai nevezetesek. F. (J. Madocsányi, Kul>inyi,*s a’ t.

Márton (_Szent) (Sva li M artin} , t. f. 274 lak. Kath. 
filial, szentegyház. F. U. a’ kamara.

Mihály (Szent') (S va li Mihál), tót f. 123 kath ., 6 
evang. , 5 zsidó lak. Kath. paroch. templom. A’ Vágh 
mellett fekszik. Papirosmalommal, termékeny határral. 
F. U. llády família.

Milosháza ( Milosin) ,  t. f. 43 kath., 6 evang., 7 zsidó 
lak. Tepla’ filialisa. Urasági lakház. F, U. Mátyasovszky.

Olaszi (Kis) ( Male Olachy) , t. f, a’ Vágh’ jobb part
ján : 159 kath. és 2 evang. lak,

Olaszi (N a g y )  f  V elde O lachy) ,  t. f. a’ Vágh' bal 
partján: 12 kath., 179 evang., 4 zsidó lak. ·— Itt legjobb 
rozs terem az egész megyében; földje egyébiránt is ter- 
ijiékeny, F. U, Kubinyi fám.
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O sza d a , t. f. a’ beszterczebányai országúiban: 067 
kath., 2 evang. lak. Kath. paroch. templom. Postahivatal. 
Roppant erdőség. Fiire'szmalom. Sok sajtot és híres túrót 
csinál, ’s azzal kereskedik. F. U. a’ kamara.

P a ta k  £P otok ) ,  t. f. Tepla filial. 52 kath,, 40 evang. 
lak. — Savanyúvizforrás. F. U. Potoczky fám. *

S zlécs {A lsó  és F első'), két falu, ez 521, amaz 487 
kath. lak. Felsőnek savanyúvizforrása van, mellyben vas 
és lugsavany föld ta láltatik ; a’ nedvek1 tisztítására hasz
nos ; továbbá a’ nehéz emésztésben, szárazbetegségben» 
sűlyben. F. U- a’ religyioi kincstár.

R e v u c za  [ A ls ó ) , t. f. 447 kath: lak.
R e v u c z a  [F e lső ) , t. f. 546 kath. lak.
R evu cza  [K ö z é p ) ,  t. f. 486 kath., 2 evang. lak. Kath. 

paroch. templom. Mind a’ három falu a1 Rózenbergről 
Beszterczebányára vivő postaútban fekszik. Határok nagy 
de hegyes, ’s sziklás, erdős és igen sovány; leginkább 
júhtartásből élnek, F. U. a’ kamara.

Selmecz [K is) [S tjávnicza  M aly) , t. f. 250 kath., 
6 zsidó lak.

Selm ecz [N a g y )  [S t ja v n ic z a  V e lk y ) ,  t. f, 585 
k a th ,, 186 evang., 6 ’sidó lak. — Feküsznek Rózenbergtől 
délkeletre egy órányira. Van egy erős szeszú savanyúviz- 
forrása; alkotó részei: elszálló szesz vas, és lúgfüld, lúg- 
savany. Kecske- vagy szamártéjjel vegyítve igen hasznos 
a’ podegrában, tagok’ szaggatásában; a’ vért és nedveket 
tisztítja. F. U. Rakóvszky, ’s más uraságok.

Sossov (másként: Svassov), t. f. 437 kath lak. F. U. 
a’ kamara.

S zta n k o vá n , t. f. 765 kath. lak., és egy kath. paroch. 
templom. Erdeje derék. Vízi malmok. — Egy felemelke
dett helyen a’ Vághon felyűl van savanyúvizforrása , melly 
30-öl kiterjedésű. Használtatik rűhben , bűrviszketésekben, 
kelésekben , tagok’ szaggatásában. F. U. a’ kamara.

T hurik  , t. f. 323 kath., 38 evang., 7 ’sidó lak. Kalh. 
filiál szentegyház. Több urasági lakkázak. Nyúgotra a’ 
falútól a’ szántóföldeken több ritka kővévált tárgyakat
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találni, mint p, o. búzát, árpát, lencsét, kendermagot, 
sőt római formájú pe'nzt; a’ honnan n’ köz embet· azt hiszi, 
hogy hajdan itt a’ várban egy fösvény ember lakott, kinek 
mindene kővé változa. F. U. Thuránszky nemzetség.

T varazna , t. f. 8 kath., 79 evang.. 5 ’sidó lak. F. 
U- IWeczaházy.

V erio  ( V enbe) ,  t, f. 6 kath., 88 evang lak. F, U. 
Kubinyi.

V lkolen icz , t. f. vagy is máskép’ egy útszája Kózen- 
bergnek 335 kath. lak.

N é p e s  P u s z t á k .
Csernavi, Gombási filial. 18 kath. lak.
Hóldosplan, Sztankovanhoz % (órányira : 25 kath. lak. 
Jederov, Sztankovánhoz 3 fertálynyira: 58 kath. lak, 
Sam enecz , Teplához 1 fertály: 21 kath. lak. 
K ralovjdn , 46 kath., 9 ’sidó lak.
K uth , Selmecz mellett: 10 kath. lak,, ’s egy kápolnával. 
L a s t , Sztankovánhoz 1 fertá ly : 51 kath, lak.
L á z y , 3 illyen nevű puszta, kettő a’ Yágh’ bal, egy 

a’ jobb partján: öszvesen 76 kath., 8 evang. lak. F. U. 
Gylányi nemzetség. Jó rozstermő földdel bírnak.

M a d o lis , Selmecz mellett: 7 kath. lak.
M aga, Komjátnához ‘/2 órányira: 5 kath. lak. 
Podkralov , Teplához y2 órányira: 5 kath,, 8 evang. lak. 
Podsipy a’ Siphegy alatt: 35 kath. lak.
R oikou , Sztankovánhoz */4 órányira: 95 kath. lak. 
Studnicsna, Komjátnához 3/i órányira, 77 kath lak. 
S za /a tin , Gombási filial: 16 kath. lak.
T/íuricsek, 7 kath., 1 evang. lak.

II. É s z a k i  J á r á s .

Van benne 5 mező város, 33 falu, — Mind tót. 
Népessége: 16,719 lélek, u. m.
Vallásokra: 8,143 kath., 7,706 evang., 1 ref,, 869 ’sidó. 
Nyelvökre: 15,850 tót.
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M e z ő  V á r o s o k .

B obrócz (N a g y )  (V e I ly  B obrovec)  , tőt in. v, 1,076 
kath., 10 evang. lak. Kath. paroch. templom. Földje kö
zépszerű. Erdeje nagy. Lakosai, kik különös dialectuson 
beszélnek, pálinkafőzésből, földmivelésből, vászon—gyolcs
szövésből élnek.

M iklós (S ze n t)  ( S z v a t i  M ik o la s) , tőt m. v. közel 
a’ Vagii’ vizéhez: 203 kath ., 704 evang., 801 'sídé lak 
Kath. paroch. templom. Synagőga. Verbicze mezővárosá
tól csak egy patak választja el. Jelesebb épületei a’ megye' 
háza, hol tartatnak a’ gyűlések, és törvényszékek; a’ 
kath. paroch. templom, több urasági curiák, a1 vendég- 
fogadó ’s a’ t. — Lakosai sok sert és pálinkát főznek; — 
fával, gabonával, vászonnal kereskednek. F. U. Pongrácz 
fám. Országos és heti vásárjai népesek.

S z iln ic z , v. S z e ln ic za , t. in, v. 18o kath. 992 evang, , 
l t  ’sidó lak. Kath. filial szentegyház. Van szép erdeje; 
középszerű földje ; savanyúvizfqrrása, és salétromfőző in
tézete. F. U. a’ kamara.

T a rn ó cz (T rn o v e c ) , t. ni. v. 81 kath., 1.013 evang. 
lak. Kath. és evang. anya-szentegyházakkal. — Van szép 
erdeje, országos vásárai, fűrész malma, ser és pálinkafőző 
házai. Lakosai sok lent, borsót termesztenek; Vásznat sző
nek. F. U. a’ kamara.

V e r b ic z e , t. m. v. Sz. Miklós mellett, mellytől csak 
egy patak választja el. Számlál 256 kath., 1,691 evang., 
31 ’sidó lak, Evang. anya, kathol. filial szentegyház. — 
Földje termékeny; lakosai mesterségekből, hajózásból, 
kereskedésből élősködnek. F. U, a’ kamara.

F a l u k .
A nclrásfalva (A n d rd sso va ) , tót falu, a’ Vágh’ jobb 

partján: 199 kath., 380 evang. 1 reformatus lak. — Kath. 
filial szentegyház. Földje a’ búzát rozsot is megtermi. Van 
két urasági kastély. F. U. a’ Pongrácz fám.

Anna (Szent) ( S va ta  A n n a ) , tót f. 64 kath. , 268 
evang. tak. — Földje sovány; erdeje derék; sok sert, pú*
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]inkát főz; lakosai pedig sok fakészűleteket ’s hegedűket 
csinálnak, F. TJ. Allemann ’s más fám.

Bengusháza (Benusovec), t.f. l2fj  katli., 51 evang. lak 
— F. U. Nemesányi, Féja, Matyasovszky.

Bernicze (JBrnic) , t, f. 21 kath ., 47 evang. lak. — 
F U. Kmoskó, Omazta ’s m. t.

Bobrocz CKis)0 (Maly Bobrovecz'), t. f. 300 kath., 296 
evang. lak. F. U. Okolicsányi.

Bobrovnik, t. f. 7S kath ., 129 evang. lak. Meglehetős 
föld; urasági csinos lakházak. F. U. Bobrovszky.

Borove [N a g y , K is ; v. A lsó , Belső) , ke't egymás 
mellett levő falu; az első 589 kath., 8 evang., a’ második 
419 kath. lak. — Fekiisznek Árva vármegye’ szélén, — he
gyes, sziklás, sovány vidéken. F. U. Jóh fám.

B ukovina , t. f. 20 kath., 139 evang. lak. — Határja 
hegyes, sziklás, terméketlen. F. U. Belánszky.

D ussan , t. f. 12 kath., 45 evang. lak. Bukovina mel
le tt, mellytől egy patak választja el. F. U. Kuhinyi.

H lin ik , t. f. 6 kath ., 97 evatlg. lak. — Urasági lak
házak. F. U. Csemniczky , Lehőczky.

Hosszúrét (v. Dlucha Luka) t.f. 187 kath. , 25 evang. 
lak. 2 kastélyai a’ Khebricz és Jóh fám, tartozók ; az első
ben nevezetes pénzgyiijtemény vala, de egy éjtszakaa’ zsi- 
ványoktól kiraboltatott.

U niti, t. f. Árva vármegye’ szélén, 1,283 kath., 7 
evang. lak. Kath. paroch. templom. Határja roppant, de 
sovány; zabot, lent, kolompért terem; erdeje szép; la
kosai közt sok üveges és ablakos vagyon; vásznat készíte
nek; len mag olajt sajtolnak, ’s azzal kereskednek. F· U- 
a’ kamara,

Jalócz (Jalovecz)  , t. f. 44 kath., 275 evang., lak. F* 
U. Bán fám.

Jdnos/idza Qánosovec) , t. f. 7 kath., U6 evang. lak, 
F. U. Kiszely ’s in. t.

Izsépfalva (Izsipovicze) , t. f. 15 kath , 169 evang. 
lak. Több urasági lakházak. F. U. Dobák, Csemniczky
’s a’ t.
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K v a ts d n , t. f. 501 kath ., 8 evang. lak. Katii, paroch, 
templom. Vendégfogadója és erdeje van. F. U. Dvorni- 
kovich fám.

M á ria  {S z e n t) , t. f. a’ Vágh’ vize’ jobb partján. 142 
kath., 131 evang., G ’sídé lak. Kath. paroch, templom. 
Közönséges vélekedés szerint ez a’ templom volt legelső 
ezen vidéken a’ kereszténység’ elterjedésekor; benne le
véltárat és több nevezetességeket láthatni, ’s a’ hozzákotletett 
prépostság már a’ 12-ik században fenn állo tt, a’ honnan 
jövedelme a’ templomnak most sem megvetendő. Felyűl a’ 
falun szemlélhetni egy vár omladékot, meliy hajdan a’ 
templariusokJ birtokában vala; de 1425 -ben a’ cseh tábori, 
ták egészen eltörlötték, lerontották. F. U. a’ kamara, és 
a’ beszterczei káptalan.

M a tya só cz (A lso) (Dolna M a tya so vce ) ,  t. f. 227 
kath ., 21 evaug., 8 ’sidó lak, Kath. paroch. templom.

M atyasócz {B első) {H orne M a tya so vce)  t. f. 144 
kath., 7 evang. lak. Sok nemesi lakházak,· vendégfogadó. 
F, U. mind a’ kettőnek a’ Matyasovszky és más nemes fám.

N á d a s fa lv a  (T r s z te n n a ) , t. f. 128 kath., 192 evang. 
lak. Kathol. filial, szentegyház. F. U. Bán familia.

N e zs itk á z a  {N e s ito v c e ) , t. f. 3 kath ., 54 evang. lak. 
F. U. Kubinyi.

N o v o t t i , t. f. Árva vármegye’ szélén: 69 kath., 2 
evang. lak. — Sovány föld. F. U. Jób.

P á lfa lv a  { P a v lo v a  Vess)·, t. f. 330 kath., 2o2 evang. 
lak. Meglehetős föld; szép erdő; lakosai sok sert, pá
linkát főznek, ’a az alsó vidékekre fuvarba járnak. F, U. 
a’ kamara.

P á rish á za  (P a r izo v c e )  , t. f. a ’ Vágh’ jobb partján : 
146 kath., 25 evang. lak. — Jó szántóföldekkel, kastély- 
ly a l, vendégfogadóval, fűrész és lisztmalmokkal. F. U. 
Dvornikovich fám,

P ró szek  (Job es K u b in y i) , két egymás mellett lévő t. 
f. lo4 kath., 427 evang., 5 ’sidó lak. Szép erdő; sovány 
föld. — Kath. filial; szentegyház.

R á s z tó k a « Ilutty filial. 30 kath. lak.
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Rásztóka (Alsó) íN irne R asztoki) t. f. 18 kath., 85 
evang., 4 ’sidó lak.

Rásztóka· (Felső) ( Visszne R asztoki) , t. f. 8 kath., 
84 evang. lak. Mind a’ két Rasztókan több nemesi lak- 
házak vágynak. — Termesztenek lent, kendert,^ káposztát; 
vásznat szőnek. F, U. Rasztőkay, Lehóczky ’s a’ t.

Z agel {Alsó) máskép1 Bölcsháza , t. f. (»kalb., 28 
evang., 3 ’sidó lak.

Zagel ( Felső) , t. f. 6 kath., 37 evang. lak. —Fűrész- 
malom. Derék erdő. F. U. Jób.

III. D é l i  J á r á s .
Van benne 1 mezőváros, 28 falu, 4 népes puszta. — 

Mind tót.
Népessége: 10,760 lélek, u. m.
Vallásokra: 4,085 kath., 6,636 evang., 30 ’sidó.
Nyelvökre: 10,721 tót.

M e z ő  V á r o s .
Lipcse f  Német)  [Nemecska Lupcsa) , t. m. v. 109 

kath., 2161 evang., 6 ’sidó lak. Kathol. és evang. anya 
szentegyházak. — Ezen várost hajdan németek építették, 
de már ma mind el tótosodtak. Van gazdag vas és piskolcz- 
bányája. A’ régi arany- és ezüstbányák elenyésztek. Evang. 
fő nemzeti oskola ; jeles országos és héti vásárok. Lako
sai közt sok tímár találtatik; patakjában pisztráng bőség
gel.— Privilégiuma van. F. U. a’ kamara.

F a l u k .
A ncsikfa lva  (Ancsikova), t. f. 6 kath., 59 evang. la k .; 

kik cserép edényeket égetnék; szekérkenőcsöt csinálnak. 
F. U. Okolicsányi.

Andaháza (Andicze ') , t. f. 18 kath., 92 evang. lak. 
Termékeny föld. Két urasági kastély. F. U. Andaházi, 
Pongrácz, Plathy,

Beniese, t. f. 19 kath., 67 evang. lak,, egy magas tetőn 
F, U* Reniczky.
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B ér theiemf a l v a  {D ej t a r i ) , t. f. a’ V ágii’ bal partján: 
26 kath. , 176 cvang. lak., postahivatal, egy kastélyai, 
vendégfogadóval, és termékeny földdel, F, U. Kubinyi, 
Rakóvszky.

B o d a fa lv a  {B o d ic é ) , t, f. 55 kath., 360 evang. lak. 
Kath. paroch. templom. Erdeje szép és nagy. Vízimalom, 
F. U. Palugyay fáin.

C sem nicze , t. f. 18 kaih., 55 evang. lak. Jó rozster
mő földdel bír. F. U. Csemniczky.

C serm no , t. f. 35 kath., 31 evang. lak. F. U. Oko- 
licsányi.

D em én yfa lva  (D e m a n o v a ) , t. f. 43 kath., 261 evang 
lak. Urasági több lakházak; nagy erdő ; híres fűrészma
lom ; nevezetes barlang csepegő kövekkel. F. U. többen.

D u b r a v a , t. f. 511 kath., 148 evang., 5 ’sidó lak. 
Kath. filial, sz. egyház; több urasági lakházak; roppant 
szép erdő; hegyeiben igen sok piskolcz. F. U. Okoli- 
csányi, Kubinyi. Andaházy, Lehóczky.

F ia csics  , t.-f. 77 kath., 177 evang. lak ,; erdejében 
sok vad. F. U. Kubinyi.

G á lfa lv a  { G a lo v a n i) , t. f. 15 ka th ., 98 evang. lak, 
F. U. Plathy , Csemniczky.

G u ó tfa lva  {G u ta v a n i)  i t. f. 4 kath., 94 evang. lak. 
F. U. többen.

K elecsényi ( K tacsen i), t. f. 330 kath., 17 evang. lak 
Nagy de soványhatár; szép erdő. F. U. Feje'rpataky.

K ereszt fC sin . s z .) ,  t, f. 76 kath., 46 evang., 3 ’sidó 
lak. F. U, Okolicsányi.

K ereszt (Szent), t. f. 7o kath., 132 evang. lak. Kath. 
paroch. templom. F. U. Almásy, Dluholóczky, Lehóczky, 
Okolicsányi, Zmeskál.

K erm es , t. f. 42 kath., 90 evang., 4 ’sidó lak. F. U. 
Köröskényi, Detrich.

L a z is z ty e , t. f. 71 kath., 127 evang. lak. Szép erdő. 
F, U, Okolicsányi.
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Lehota (P a v e s in a ) , t. f. 21 kath,, 186 evang. lak. 

Nagy de sovány határj fenyveso van, F. U. Paiugyay, 
Okolicsanyi.

Lubelle ( K i r á ly ) , t. f. 563 kath., 25 evang., 13 ’sidó 
lak. F. U. Okolicsanyi, Pongrácz, lleviczky , Szmrcsányi.

Lubelle (Nemes) , t. f. 431 kath., 21 evang., 2 ’sidó 
lak. Piskolczbányák. F. U. Bajcsy, Köröskényi, Ku~ 
kinyi, Badvánszky , Bakovszky , Thúránszky.

M a la tin  ( A ls ó , F első , K ö zé p ) , három közel egymás
hoz fekvő t. f- 251 kath ., 243 evang. lak .; egy patak mind 
a’ hármat keresztül folyja. F. U. Maletinszky, Fejérpa- 
taky, Kissely.

Palugya (Kis) (Pa/ucsba) , t. f. 165 kath., 669 evang., 
6 ’sidó lak. ; derék kastély, fűrészmalmok. F. U. Pa
iugyay fám.

Palugya  (N agy), t. f. 26kath., 554 evang. lak. Evang. 
anya, és filial, kath. szentegyházak. — Erdeje igen szép, 
mellyben különösen sok hársfát szemlélhetni. Lakosai 
cserépedényt égetnek. — Fűrészmalmok. F. U. P lathy fám.

Szobólcz , t. f. 68 kath., 419 evang. lak. — Lakosai 
szálhajókkal, fával kereskednek ; ’s jó szálhajósok. F. U, 
a’ kamara.

Sztranyan , t. f. 14 kath., 116 evang. lak. Rézbányája 
van. F. U. többen.

V idafö ld  (V iszn a  D ejtari) ,  t. f. 88 evang. lak. 

N é p e s  P u s z t á k .
Erzsébet (Szent) , 32 kath. lak., és egy régi kathol- 

paroch. templom.
K ra lovian , 15 kath., 48 evang. lak.
P rich o d , 4 kath., 40 evang. lak.
Záhoroviszly, 34 evang. lak.

IV. N a p k e l e t i  Járás .
Van benne : 4 mező város , 29 falu , 9 puszta, mind tót.
Népessége: 21,754 lélek, u. m.



LIPTÓ VÁRMEGYE.

Vallásokra: 5050 kath., 19,583 evang., 121 ’sidó.
Nyelvükbe: 24,633 tot.

Mező V á r o s o k .
B ócza  (K irály) , t. ni. v. az Ördöglakodalmának ne

veztetett hegy a latt, egy »mily völgyben45kath., 453 evang. 
lak. F. U. a’ kamara.

B ocsa  íSzenlivány) , t. m. v. a’ most említett tn. v. 
mellett, niellytől csak egy patak választja e l: 9 kath. és 
600 evang. lak. F.vang. anya szentegyházzal. Mind a’ két 
Bóczánek határja nagy kiterjedésű, da igen soványt; erdei 
felette szépek; hegyeiben a ran y — ezíistbányák dolgoztat
nak; üveghutája van; lakosai pedig sok vásznat szőnek; 
savanyúvizforrása is van. F. 0. Szentivdnyi fám,

fíibbe (G eili), t. rn. v. a’ Szepesi országúiban, közel 
a’ Kriván hegycsúcshoz. Számlál 229 kath., 1,7S9 evang., 
17 ’sídé lak. ·— Kath. és evang. anya szentegyházak ; er
deje szép és nagy ; földje sovány , köves; lakosai bányász- 
Ságból, faeszközök’ készítéséből, mesterségekből, ’s vá- 
szoncsinálásból élősködnek. F. U. a’ kamara.

Hradeh V. L ip tóú jvár , t. m. v. a’ Vágh’ jobb partján 
a’ Szepesi országúiban 334 kath., 80 evang. lak. — Feje egy 
nagy kamarai uradalomnak. — Nevezetes kath. paroh. tem
ploma ; a’ kamerális praefectusi hivatal; egy nagy vendég- 
fogadó ; több számos derék urasági épületek; népes orszá
gos vásárok; sóhivatal, hová a’ só Gallicziából hozatik ; 
három classisból álló kath. normális oskola, melly a’ haj
dani erdőszséget tanító intézet’ helyébe állíttatott. Ezzel az 
oskolával öszve van köttetve egy Ieánynevelő ház is ; a’ hol 
a’ nevendékek mindenféle kézi mivekre taníttatnak , 's nem 
csak a’ tanítónét a’ kamara fizeti, hanem a’megkívántatok, 
t. i. selyem, czérna ’s a’ t. is a’ kamara’ költségén szerez
tetnek meg benne. Az 1813-iki felső parancsolatnál fogva 
eltörlött fegyver fabrika az előtt 24,000 darab puskacsövet 
készített , még pedig oily jó minéműségűt, hogy 3,000 da
rab közt 25 darab alig találtatott kivetendő. Fűrészinalmai 
igen jó állapotban vannak, ’s a’ lehotaival és kokavaival

1 9 2
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együtt, öszveson esztendőnként 35 — 40,000 darab derék 
fát és törzsöket metszenek e l , ’s ezekből több mint 300,000 
fenyőszál és deszka készül. Az 54,000 holdra terjedő erdő 
felette szép, és 100 vágásokra van osztva; belőle minden 
esztendőben átaljában véve 30,000 darab szálfa jegyeztetik 
ki szálhajóknak, a’ szálfák Hradeken válogattatnak k i , ’s  
ott készülnek meg a’ szálhajók is , 13 darabot vévén egy 
szálhajóra ; — a’ fák a’ hegyekről a’ patakok’ ’s azokon 
készített rekeszek’ segítségével hozatnak Hradekre.

Egyébiránt a’ hradeki vízi épületek, mint p. o. hidak, 
töltések, rekeszek, zsilipek mesteri remek készületüknél 
fogva valóban nézésre méltók. — Végre említést érdemel 
még a’ régi Liptóújvári várnak omladéka, mint egy fél 
órányira a' várostól.

F a l u k .

András (Szent) ( Sva ty  Andreas) , t. f. 72 kath. 229 
evang. lak.; kath. paroch. templom. Ez a’ környék Bene- 
dekfalváig PhilisteusokvÖlgyének neveztetik, F. U. An- 
dreanfczky fám.

Benedelfalva (Benedihova) , t. f. 24 kath., 315 evang. 
lak. Földje zabot, rozsot, árpát, lent terem; nevezetes 
savanyávízforrásáról, melly a’ helységen kívül a’ kertek 
közt fakad; a’ vizelletet nagyon hajtja, a’ vért ’s nedveket 
tisztítja; azért foganattal használtatik a’ melancholiában, 
máj — és lépdaganatokban, szorulásokban, bőrnyavalyák
ban ’s a’ t. F. U. Detrich, Kissely, Luby.

Csorba (S zrb a ), t. f. Szepes vármegye’ szélén, az 
oda vezető országúiban: 322 kath., 296 evang., 5 ’sidó 
lak. Kath. és evang. anyaszentegyházak ; több urasági lak
házak ; vendégfogadó; serház; vízi malmok ; nagy erdő , 
mellyben szenet égetnek; lakosai közt sok fuvaros találta- 
tik. F. U. Szenliványi, Szinrcsányi, Baán fám.

Dovalló, t. f. 211 kath., 519 evang lak. Kath, anya, 
evang. filial, szentegyház. F. U. a ’ kamara.

Π . K. M. O. Földi. 13
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tinóra, v. H ó ra , t. f, 43 kath ., 33 ovang. lak. a’ Kár' 
pát’ hegyei alatt. Nagy erdő. Az itten lévő hórai pusztá
ban van egy savanyűviz, inellynek kifolyásánál érczmész- 
föld talóllatik, ’s veres festékre használják. Ila  megége
tik , akkor setétveres gránátszint kap. F. U· Horánszky.

Ja iab fa lva  ( Jalubovani), t. f. 16 kath, 163 evang. lak, 
F. TJ. Pongrác/, Poturnyay.

Jam rik , t. f. 396 evang. lak., Juhtarlás, derék erdő. F* 
U. Poturnyay.

Ivány iSsent) ( lwanova} , t. f. Hradekhez déinyő- 
gotra egy mérlföld; lakja 251 kath ., 65G evang. ; mind a’ 
két hiten lévőknek van tulajdon anya szentcgyházok; ’s a’ 
kath. arról nevezetes , hogy a’ benne eltemetett holt tes
tek 2 — 300 esztendeig is épen maradnak. Láthatni itt több 
ékes urasági kastélyokat. Többi nevezetességeit láttuk föl
jebb a’ vármegye’ leírásánál.

K o ío va , t. f. a’ Kárpát hegyek alatt, 1()6 kath., 1,281 
evang. lak., evang. anya, kath. filial, templomok. — Föld
je sovány ; erdeje szép és nagy. »Van vashámorja; fűrész- 
malma; nevezetes juhtartása. Lakosai kozott sok fuvaros 
találtatik. F. U. a’ kamara.

Kotiszka, t. f. 8 kath., 213 evang. lak. Földje főképen 
zabot terem ; savanyűvizforrása van. F. U. Andreánszky.

Lehota  ( Király) O Halova Lehota ') , t. f. a’ Fekete 
és Fejér Vágh vizek öszvefolyásánál. Innen kezdve a’Vágh 
már szálhajókon hajókázható; lakják 231 kath., 641 evang., 
28 ’sidók; sok nemesség, Evang. anya szentegyház. F. U. 
a’ kamara, Lehóczky, és más fám,

M agyarfalva ( Uherszka IV esz) , t. f. a’ Vágh’ hal 
partján, 19 kath., 219 evang. lak. ; több urasági lakházak. 
Nevezetes savanyűvxzforrásáról , mellyben hasonlóképen 
sok liígsavany és liígföld alkotó részek találtatnak; használ 
a’ gyomor’ gyengeségében, máj — és lépdugdlásokban, 
aranyérben, kőbeli betegségben; mértékletesen ivón még a’ 
hideglelésben is foganatos. F. U· Szentiványi fám.
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Malussina, t. f. 258 k a th ., 26 evang. lak. Kősziklás 

hegyek ’s erdők közt. Kath. paroch. templom, és számos 
nézésre méltó királyi bányák, három épületekkel. Főképen 
nevezetessé teszi ezen helyet nagyban dolgozó rézhámorja, 
mellyben szokott a’ Szomolnokról ide küldött réz is olvasz- 
tatni. F. U- a ’ kamara.

Okolicsna, t. f. a’ Vágh’ jobb partján: 204 kath., 406 
evang., 15 ’sidó lak. Van benne egy filialis kath. szent
egyház , két kastély, postahivatal, vendégfogadó, fran- 
ciskanus klastrom, vizi malmok, savanyűvizforrás; lakosi 
juhot sokat tartanak. F. U. Okolicsányi fám. v

Péter  ([Szent) ,  t. f. 27 kath., 493 evang. lak. Káth. 
és filial, szentegyházak. F. U. Potiirnyay.

Ploslén (U lanova), t. f. 15 kath., 510 evang. lak., 
kik juhlaríásból és fuvarozásból élnek. F\ U. a’ kamara.

Poruba (Kis) , t. f, 7 kath., 1267 evang., 11 ’sidó lak. 
F.vang. anya templom. A’ Vágh mellett fekszik, igen közel 
Ilradekhez. Határja nagy de sovány; erdeje szép, juhai 
számosok; lakosai hajókáznak, fuvaroznak, vásznat sző
nek ; ’s a’ t. F. U. Szentiványi, ’s többen.

Poruba (Német) , t. f. 36 kath., 699 evang., 6 ’sidó 
lak. Kath. filial, szentegyház. F. U. OkoliÓíányi.

Poruba (Ssélss) (Veterna Poraba) , t. f. 15 kath., 
341 evang. lak. Erdeje derék; fával kereskedik. F. U. 
Okolicsányi.

P olurnya , t. f. a’ Vágh mellett: 48 kath., 299 evang. 
lak. Derék kastély. F. U. Poturnyay.

P rib ilina , t. f. a’ Kárpát hegy alatt: 65 kath., 1550 
evang,, 7 ’sidó lak. Evang. anya , kath, filial, templomok. 
Ilatárja roppant de csak zabot terem. .Erdeje nagy kiter
jedésű, ’s benne sok medve lappang; van még deszka
metsző malma, és savanyúvizforrása, melly az eddig ír
takkal alkató részében megegyez. F. U. Pongrácz nemz.

Szmrcsdn , t. f. 93 kath , 524 evang. lak. Katliol. 
filial, templom. Van két kastélya, savanyúvizforrása a’

13»



Kárpátok’ tövében; ’s nevezetes vászonszövése. F. U. 
Szmrcsányi.

Sztoszhdza  (Sztoszice) , t, f. 19 kath., 77 evang. lak. 
F. U. Vitális.

T ep licsla , tót f. Szepes’ szélén a’ Kárpátok közt; 
1216 kath., 5 evang. lak. Kath.- parocb. templom, ltoppant 
erdőség. Földje csak zabot terem.

V aw risov , t. f. 4 kath., 625 evang. lak. F. U. Pot- 
turnyay.

V a secz , t. f. a’ szepesi országikban a’ Fejér Vágh 
mellett Hochvald hegy tövében: 179 kath., 1886 evang., 
28 ’sidó lak. Evang. anya, kath. filial szentegyház. Több 
urasági kastélyok; nagy de sovány határ; szép erdő, melly- 
ben gomba bőséggel találtatik; lakosai fával, léczekkel 
’s a’ t. eleven kereskedést űznek. F. U. Bán , Szmrcsányi, 
Szentiványi.

V ichodna , t. f. a’ szepesi országúiban: 291 kath., 
1219 evang. lak. Evang. anya, kath, filial, templom. Posta- 
hivatal. Nagy erdő. Lakosai sok sajtot készítenek, ’s 
azzal kereskednek és fával. F* U. a’ kamara.

V ita lis fa lva  {V ita llisancze) , t. f. 38 kath., 146 
evang., 4 ’sidó lak. Sz. Miklóshoz északra egyóra; kőszik
lás hegyek közt. F. U. Vitalis.

Z s d r ,  t. f. 52 kath., 348 evang. lak. Sovány földe; 
szép erdeje; savanyúvizforrása van. F. U. Szmrcsányi.
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N é p e s  P u s z t á k .

Beldnszhü, Hibbe filial: 11 kath., 4 evang. lak. Ven
dégfogadó, a’ szepesi szélen.

Hradekvdrcilja */a ora Hradek városától: 143 kath., 
46 evang. lak. F. U. a’ kamara.

M ichalova , Maluzsina filial. 10 kath., 6 evang. lak. 
P odhoray , a’ Vágh mellett; 10 evang. lak.
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P odjaczkova , máskép’ Massa, Hradekhez 1 ó ra : 
144 kath., 24 evang. lak. F. U. a’ kamara.

Podkosíovacz, Hradekhez iy 2 órányira: 93 kath., 13 
evang. lak. Vagyon vashámora. F. U. a’ kamara.

Sir ok a , Maluzsina’ filial. 53 kath., 12 evang. lak. F. 
U. a’ kamara.

Slosakova, a1 FeketeVágh mellett, szörnyű kósziklás- 
hegyek közt: 73 kath. lak. "’s egy kápolnával. F. U. a’ 
kamara.

S zva r in , Hibbé filial. 65 kath., 14 evang. lak.



í\Ó(;r á »  v á r m eg y e»
(Neograder Gespanschaft — Comitatus Neogradiensis — 

Neogradska Stolicza).

1. §. F e k v é s e  ’s H a t á r a i .
Nógrád vármegye fekszik a’ dunatnelléki kerületben, 

’s határai északról Zólyom ; keletről Gömör, Heves; dél
ről Pest; nyugolról Honth vármegyék.

2. §. N a g y s á g a .
Földterülete 777/10 □  mértföldre terjedvén, e’ tekintet

heti honunk’ többi megyéi közt a’ 21-dik helyet foglalja eh 
Legnagyobb hosszasága 12 , szélessége 7 geographiai mért
föld. Használhható földe 614,512 hold, ebből 248,086 h, 
Szántóföld; 20,054 h, szőllő; 290,535 h. erdő.

3, §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .
E ’megye’ egész belsejét számos kisebb, nagyobb hegyek, 

dombok futják meg, ’s innen, kivévén a’ losonczi, szécsé’iy i , 
hálássá g y a r m a t i , v a d k e r t i , és za g y v a m e llé li  egyen
ként 3 Q  mfdre alig terjedő rónaságokat, az egész vár
megye hegyes, dombos, ezer változásokkal teljes, ’s a’ 
természetnek nem csak minden ajándékival bőven megáldatott* 
hanem egyszersmind bájoló szépségű vidékeivel, mellyeket 
a’ kősziklás hegyormokra épült régi várak’ omladékai még 
inkább nevelnek, az érzést, és szemet is gyönyörködteti· 
Egyébiránt a’ hegyeknek kisebb, nagyobb magassága csaknem 
hihetetlen változást tészen az éghajlatban ’s a’ földek’ mi~ 
némiiségében. így az északi rész, t. i. a’ losonczi járás 
majd egészen, a’ fü le ld  járásnak felső csúcsa, azaz : a’ 
mpgyének egy hatoda hideg, zordon, a’ nőve vényekre nem
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kedvező; a’ főlilek itt kövesek, terméketlenek őszi ga
bonát ritkán, tiszta búzát sohasem teremnek, hanem csak 
zabot, kolompárt és főzelékeket; szőlőről*), dinnyéről ’s 
más nemesb gyümölcsökről szó sem lehet; a’ hegyek vagy 
kopasz kősziklások, vagy fenyves, bikkes erdőségekkel 
fedettek. Ellenben a’ megyének déli fele a’ természet min
den javaiban pazérlásig részesült: mert van búzája, bora, 
szénája, fája, gyümölcse bőséggel, ’s midőn az északi 
tótok még tökéletesen megérett szilvát is ritkán csemegéz
hetnek , akkor a’ déli helységek dinnyével, dohánnyal, 
gesztenyével (Diós Jenő), borral egész kereskedést foly
tathatnak. Termékenységre nézve a’ fent említett térségek 
elsők, de ezek közt szinte nagy a’ különbség. Ugyan is 
a’ losonczi sikeres búzát terem ugyan, de gyakori trágyá
zást kíván; már a’ szécsényi jóval termékenyebb; a’ há
lássá gyarm ati homokos lévén, búzára nein kedvező, de 
rozsot kevés javítás mellett is gazdagon terem; végre a’ 
vadkerti és 2 agy van lellek i rónasagok fekete porhanyós , 
homokkal vegyített földekkel dicsekedhetvén, mind búzát, 
mind más gabona nemet legbővebben szolgáltatnak , ’s itt 
a’ mag egy kis gondos miveléssel tízszeresen vissza jön

A’ hegyes határokkal bíró déli helységeknek szinte jó' 
földjük van, de a’ meredek begyekről sebesen lerohanó 
záporoktól sokat szenvednek.

Levegője a’ megyének mindenütt tiszta és egészséges. 
Az égiháboriík, záporok, ’s jégesők gyakoriak.

4, §. H e g y e k .

A’ nógrádi hegyeket az Ipoly vize két tömegre osztja , 
a’ szerint t. i. a’ mint ezek attól északra , vagy délre fc- 
küsznek. Az északra esők a’ korponai hegysor’ ágazati, 
’s itt nevezetesebb hegycsúcsok: 1) a’ L isze c z , mellynek 
tetején holmi régi sánczolásokat láthatni; 2) O sztroski,
3) Streborny, ezek formálják a’ Zólyomba vivő hosszú 
pilai völgyet, 4) a’ vadászatokról hires m álnapataki:

lNŐlíllÁI) VAltlHKGVB.

*) Ezen az északi kornyéken csak a’ gács ivárhegy’ oldalban , ’s a’ 
gyönyörű, sztregovai angol kertben láthat ni szőlőt.
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ennek forrásaiból ered az Ipoly vize. A’ délre esők össze
függésben állnak a’ Honthi börzsönyi hegyekkel 's Gömör 
vármegye fele húzódván, menetelekben Pest vármegyébe is 
kűldnek 2 hegyágazatot, ’s igy összesen képezik a’ Nógrád 
és Pest vármegyékben fekvő Cserhátot, mellynek apró 
dombsorai egész Czeglédig és Berczelig lejutnak. Neve
zetes hegyek ezen tömegben 1) a’ diós Jenői, rakva gyönyörű 
erdőségekkel, mellyekben a’ nagy vadak, u. m. özek, szar
vasok, vaddisznók csoportosan legelnek; 2) a’ N a szd lvagy 
JNagy S zá l,  Vácz fölött: ennek déli oldalán híres bor 
terem , tetejéről pedig Pestet, Budát, sőt Kecskemétet is 
beláthatni; 3) S za n d a , 4) Várhegy , 5) Karancs: ennek 
formája három emeletes, 's igen meredek, a’ honnan a’ 
róla sebesen lerohanó záporok nagy kárt okoznak a’ kör
nyékbeli szántóföldekben és rétekben; 6) a’ M e d v e s , 7) 
Sátoros , Gömör vármegye szélén; ugyan itt 8)  a’ Bu~ 
csőn, Bolgárom és Korlát helységek közt. Ennek te
tején sokszor nyár közepén is hó Játszik fejéredni, ’s 
mikor a’ völgyekben eső, akkor itt hóesik. Ezen említett 
hegyek’ kősziklás ormait hajdan számos várak koronáz
ták , u. m. K a m o rv á r , N ó g r á d , S z a n d a , B u já k , fe
cseg  j Hollókő , S ám sonvár , P o g á n yvá r  , B o g lya s  , 
S a lg ó , Som oskő, F illek , mellyek történeteinkben mind
nyájan fontos szerepet játszónak , de jelenleg bús omladé- 
kokban hevernek; — oldalaikat pedig tömött, sűrű tölgyes, 
makkos erdőségek fedik. — Ellenben az északra eső hegyek 
vagy kopár kősziklások, vagy fenyves és bikkes erdőkkel 
fedettek.

5. §. F o l y ó v i z e k .  Tavak*

Két fő folyója van a’ megyének, t. i. 1) az Ipoly. 
Eredetét veszi a’ málnapataki hegyekből, ’s elébb dél
nek , majd nyugotnak folydogálván, B. Gyarmaton alól 
llonth vármegyébe lép által. Folyása sebes, ’s ha az 
északi hegyekben olvadni kezd a’ hó, akkor kiönt, ’s egész 
völgyét elborítja ; egyébiránt menetelében 40 malmot forgat. 
Álló fahidak vannak rajta: llap, Tarnócz, Pöstény, Ba-
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lassa Gyarmath mellett; kőhíd: Rárósnál. Ez 3 fő , 's 
ugyan annyi mellékes bolthajtáson nyugszik; hosszasága 
lOÜöl, magassága a’ viz’ közönséges színe fölött 5 — 6—öl. 
2) A’ Z a g y v a , a’ hasonnevű helység’ határában egy kis 
forrásból fakad, ’s a’ Medves hegyek alján, Szűrös neve
zetű völgyön keresztül folyván délnek t a r t , ’s Nemtitől 
kezdve elválasztja a’ megyét Hevestől,

Kisebb folyók 3) a’ Losoncz, 4) T ugár , 5) Sztre-
gova , 6) S za la tn ya , 7) a’ sebes Kürtös, 8) Feketeviz , 
9) a’ lassú Lókos, lo) T arján , 11) D obroda, melly a’ 
Rarancshegyéről lefutó záporokat felvévén , sokszor egész 
völgyét elönti.

Nagyobb \Tavak  itt nincsenek, hanem kicsinyek szá
mosán. Nevezetesebbek ezek közt 1) a’ Csertő, a’ mátra 
nováki határban, egy hegytetőn, sűrű cserjés erdőtől kö- 
rűlvétetve. Vize ennek sárga, ’s gyakran annyira meg
árad, hogy a’ hegyekről is le folyik; 2) a’ v izs lá s t, a’ ha
sonnevű helység’ határjában ; 3) a’ Zsum btő , Nógrád mel
let. Mind ezek azért érdemiének említést, mert növevén- 
nyei annyira mérgesek, hogy ha a’ marha belőlök eszik, 
egyszerre felpuílad, ’s megdöglik. A’ H alászi kis tó 
csukáiról hires. Végre a’ Diósjenői határban van egy 90 
öl hosszúságii, 30 öl szélességű tó , melly pontyai, czoin- 
póval, ’s más halakkal bövölködik; e’ fölött közepén lát
hatni valami náddal benőtt szigetecskét, melly áradáskor, 
vagy ha nagy szél fú j, megindul, ’s más helyen állapodik 
meg. A’ banki tónak mélységét még eddig meg nem mérhet
ték. Mocsárok it t  nem mérgesítik a’ levegőt.

r t

6. §. Á s v á n y o s  V i z e k .

Savanyuviz  források találtatnak: Garábon, Káinon , 
Poháron, Füleken, Losonczon, Esztergályon, Kürtösön, 
líárós Mulyadon, Szalatnyán, Tiszovnyikon, Hugyagon, 
Madacskán, Szklabonyán , Divény— Iluttán, Ebeczken , 
Zsélyen, Sz. Péteren, Zsilevnyiken, de bővebben minded
dig meg nem vizsgáltattak. V as részecskékkel bővölködő
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forrás van Hányán ; lágymeleg Leni öv es forrás: N agyoro
sziban , Diós Jenőn; sós fo rrá s  : Sós Hartyánban de ez a’ 
k. kamarától kőfallal körül kerittettvén nem használtnthalik,

7. §. T e r m é k e i *
1) A’ n ö v é n y e k ’ o r s z á g á b ó l .

Nógráil vármegye, mint már föntebb is lá ttuk , külön
féle természeti kincsekkel van meg áldva. T is z ta  búza á’ 
déli részen mindenütt termesztetik, még pedig sok és jó ;  
legszebb a’ vadkerti, zagyva melléki kövér rónaságokon ; 
Fülek Püspökinek is hires a’ búzája, úgy hogy ez a’ losonczi 
piaczon legdrágábban fizettetik. R o zs  igen sikeres terem a’ 
balassa gyarmati homokos térségen. Á rp a  elég. Z u b  leg
több az északi hegyek közt, hol az őszi gabona csak elsi
lányul; innen e’ részen, t. i. Abelova, Lentvora, Buda — 
Lehota, Madacska, Polichna, Praga helységekben, ’s a’ 
málna pataki hegy’ környékén zab kenyérrel élnek a’ lako
sok. H a jd in a , szinte itt vagyon szokásban, ’s ebből a’ 
boldogabb déli vidékekre sokat hordanak. K u k u r ic za , a’ 
déli, kolom pér az északi részeken van nagyobb divatjában , 
’s ez utóbbi csak az lS l6-iki évtől fogva kezd terjedni. Fő
zelékeket , u. m : lencsét, borsót, annyit termesztenek az 
északi tótok, hogy ezekkel nem megvetendő kereskedést 
folytathatnak az alsó környékekre. Kereskedési növények
ből k e n d e r t, lent csupán házi szükségre vetnek, de dohány 
termesztésből számos helység táplálja magát. Legjobbnak 
tartják a’ becskeit, melly nagy levelű, kövér és jó illatú; 
az endrefalvai igen erős , ’s sárga portobáknak jó ; a’ pa
taki szinte hires; a’ kis terenyei, salgó tarjáni.erős dohá
nyok csak most kezdenek hírbe jönni.

R é tje  a’ megyének jó és bővséges , egyéberánt leggaz
dagabb réteket láthatni az Ipoly mentében.

G yüm ölcse , ha a’ fák sokasága után Ítélnénk felesle
ges mennyiségben lenne, de ezek ápolgatására, oltására 
kevés szorgalom fordittatik. Az északi hideg vidékeken 
csak alma, körtvély, cseresznye , szilva terem , ’s ezek is 
tökéletesen vagy soha, vagy későn érnek meg. Lilénkén

2 0 2
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deli tájékok baraczkot, dinnyét, gesztenyét, mondolát 

is mutathatnak. Hires a’ füleki ritka nagyságú a lm a , a’ 
lőrinczi, hugyagi, szécsénykovácsi, trázsi, varból dinny e, 
a’ diós jenői nagyszemü ’s jó izü geszten ye. Vannak ezen 
megyében számos ángol vagy franczia Ízlésű mulató és gyü
mölcsös kertek. Legszebb ezek közt a’ G. Forgács Józsefé 
Szécsényben, tágas üveg és melegházakkal, különféle sza
badon is diszlő déli növényekkel, virágokkal, gyönyörű 
árnyékos sétahelyekkel, pompás halas, vad kácsás, hattyús 
tavakkal, ’s egy fáczányossal. Jeles kertek vannak továb
bá Alsó Sztregován (angol Ízlésre), Varbón, kis Terenyén, 
Itapon, Videfalván, Karancs Sághon , galgó Tarjánban, 
Lipta-Geregén, Surányban , ’s m. t.

Szőlőket jelenleg a’ megye’ déli és nyugoti vidékein 
növelnek legtöbbet, ’s átaljában az itteni szőllőhegyek, 
ha csak a’ jégeső (a ’ mi gyakran megtörténik), vagy más 
veszedelem nem éri őket, gazdag jutalmat adnak, úgy 
hogy a’ 20,054 holdat boritó tőkékre esztendőnként 400,000 
posonyi akó termést könnyen lehet számitni. A’ losonczi 
járásban, ’s a’ füleidnek északi felében , nem szüretelnek , 
mert itt a’ szőlő meg nem érik, — Jóságára leg jobban di
csérik a’ rádi bort. E ’" színére részint fejér, részint vö
rös; izére erős, füszerszámos; továbbá nagyon tartós és 
állandó. Evvel vetekedik a’ kosdi; ezután jön az erős 
penczi fejér bor, továbbá a’ jobbágyi, melly azonban már 
Heves vármegyében a’ mátra oldalán terem ; a’ bujúki fe
lette kedves ízű , mivel itt a’ muskotály faj nagy divatban 
van. Jó borok még a’ csaldri, legendi, bodonyi, gald- 
bocsi, szirdki , berczcli, kosárdi , p ilény t, surdnyi , 
fe lső  p e té n y i , nagy és kis ze llű i, kis e c s e t i , ec seg i, 
s za n d a i , k ü rtö s i, b é r i , ’s m, t.

E rd eje  Nógrádnak, kivévén a’ Zagyva alsó mellékét, 
mindenütt bőven sőt az északi részeken feleslegesen is van. 
Így gyönyörű bikkes erdőket láthatni a’ Medves alján, fe n y 
veseket a’ divény huttai, málna pataki határokban; nagy 
részt bikkeseket a’ kornai, dévényi, kékkői, tölgyeseket 
a’ karancs herényi, salgói, szent kúti , szandai, diós jenői 
környékeken. Miiyl ezen erdők 200,535 holdat boriinak
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el, ’s makkjaikkal számtalan ezer sertést hizlalnak meg; 
ezenkívül részint medvékkel, (?) részint őzekkel, dámva
dakkal , vad disznókkal, részint nyulakkal ’s rókákkal bö- 
völküdvén, felette szép vadászatokra nyujtnak alkalmat.

2)  Á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l .

A’ szarvasmarha  és ló tenyésztésről nem sok külö
nöst lehet mondani ezen vármegyében, a’ mellett csak 
annyit tenyészt, hogy elébb vészén mint ád el. A’ nemcsb 
vérü lovak’ terjesztésére legközelebb sok jót tett Beniczky 
uraság, ki Láziban (puszta) szép teljes vérü ángol ménlova
kat ta rtván , azokkal idegen kanczákat is meghágattat. 
.Nagyobb fontosságú jelenleg ezeknél a’ ju h  tenyésztés, 
melly a’ losonczi gyapjú vásár’ bizonysága szerént mind 
mennyiségre, mind minőségre évenként szemlátomást gya
rapodik. Eddig legválogatottabb nemesített fókákat tar
tottak H. Coburg, Keglevics, Stahreaberg, Forgács grófok, 
Gyürky Pál, G. Zychy a’ senior, B. Balassa, ’s m. t. Az 
északi hegyek közt a’;jobbágyok is tartanak juhot, de csak 
durva szőrűt, inert inkább tejéért, mint gyapjáért tenyész
tik. — A’ sertéstartás , szinte fő ágát teszi az ide való 
uraságok’jövedelmének, előmozdítván ezt a’ rengeteg bík- 
kés, tölgyes erdők, ’s a’ sok kukuricza; úgyhogy e’ te
kintetben Nógrádot kevés vármegye haladja felyül.

Az északi tótoknak a’ pohánka (hajdina) rendes vete- 
ménnyek lévén , méliekre nagy szorgalmat forditnak, el- 
annyira, hogy Magda szerént Turopolyán egy paraszt gazda 
200 méh kast állított fel. Egyéberánt a’ nógrádi virágzó 
méhtenyésztésnek elég bizonysága a z , hogy a’ pesti vásá
rokra , a’ gömöriekkel egyetemben mézzel és viaszkkal fon
tos kereskedést űznek.

A’ selyembogár-tenyésztésre Bujákon, egy vármegyei 
biztos vigyáz fel, ki a’ házi pénz-tárból fizettetik: de 
Bujákon egy bogár sincs.

Vadállatokból; őzeket, szarvasokat, vaddisznókat a 
diós jenői hegyek és erdők bőséggel táplálnak.
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Mindennemű vad és szelíd szárnyasokban  szinte nincs 
fogyatkozás; h a la ib ó l:  az Ipoly és Halászi tó hires csu
k á t; a’ diósjenői tó pontyot, czompót; a’ málnapataki 
hegyi folyócskák nagy és jó izü pisztrángot szolgáltatnak.

3) Á s v á n y o k ’ o r s z á g á b ó l .
Ámbár Nógrádnak sok hegyei vannak, még is nemes 

érczeket nem mutathat, pedig hogy hajdan bányákat miveit, 
azt a’ Lónya bánya, Czinó bánya helységeknél találtató 
bánya üregek világosan mutatják. Kőnemekből találni itt 
C halcedont Kapnál; fa o p á lt  Szennánál ; nemes g rá n á to t  
Fülek és Sávoly közt, továbbá Diós Jenőnél borsónyi nagy
ságban; f e j é r  agyago t Po ltárnál * ugyanitt szappan  f ö l 
d e t $ mellyel a’ molnárok malomkerekeket kennek. A.’ 
somoskői vár kerületében, — a’ vár alatt levő mély völgy
ben ötszegű, félölnyi ’s hosszabb kemény term és hő van, 
a’ hegyek oldalain pedig lyukacsos és spongyiához hasonló 
d a r á s s iö ; kemény vörös szín it kő nagy llomhányhál; 
laposkő Podrecsánynál; vörös ja s p í s ,  kovakő  líapnál 5 
a u g it és o l iv in , Divény, Fülek mellett; h eg yk ristá ly  
Madacskánál; zöldporphyrkő  Fülek és Sávoly közt; ho
mokkő , m drga  Szendehelynél; p ip a  agyag  Podrecsány, 
Tamási mellett; igen jó cserép edényhez való agyag  Pol- 
tárnál, és Nagyfalunál; p o rp h yra g ya g  Abelován, Somos 
Újfalun, Szennán, ez utóbbi helyt szá rú  csillám ér ez  
(H ornblende); m árván y  Divénynél; agyag  fo szló k ő  ̂  
Kapnál; b a sa lt Patvarczon, Somos Újfalun, Terbeléten , 
Divényben , Füleken, Medvén ’s a’ bucsonyi pusztán; kővé 
v á l t  tengeri csigák  Kapón, Szakálon, Varbón; jó féle 
fe jé r  k ré ta  Litkén.

8. §. L a k h e l y e k .  L a k o s o k .
393 népes lakhelyek közűi van:

11 m ező v á r o s , nevezetesen: 5 magyar, 3 tót, 1 
magyar-tót, 1 tót-magyar , 1 tót-inagyar-német.

252 f a l u , t. i. 127 magyar, 96 tót, 2 német, 1 német- 
magyar, 15 magyar-tót, 11 tót-magyar.
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i30 népes pu szta , u. m. 100 magyar, 22 tó t , 1 nemet, 
6 magyar-tót, 1 tót-magyar.

Nemessége 181,726 lélek, és így esik 1 Q  midre 2155 
lakos.

Vallásokra: 122,731 kath., 50,834 evang,, 4406 ref., 60 
óhitű , 3695 ’sidó.

Nyelvükre: 117,226 magyar, 59,608 tó t, 1137 német, 
60 görög , 3695 ’sidó.

A’ magyarok délkeleti részét foglalták el a ! megyének, 
’s a’ Medves hegy körűi sokan palóczosan ejtik a’ szót, 
p. o, á ,  é , ó , 6 , helyett u a , ie, ou, üőt mondanak, mint 
város helyett, vuáros, édes, iédes ’s a’ t.

A’ tótok 'az észak-nyugoti részeken laknak, úgyhogy 
Losonczon felyül már egy magyar helység sincs ; vidékjük 
felette mostoha lévén, nagy fáradsággal keresik élelmüket, 
egyébiránt részint a’ régi marahánosok’, részint a’ hussi- 
ták’ maradékai, részint újabban költöztek be Zólyom, Liptó, 
Á rva, Thurócz vármegyékből; vallásokra nagyrészt evang. 
lutheránusok.

Németek Szendehelyen, Berkenyén , Szécsénkén , Ba
lassa Gyarmaton ’s Katalin pusztáján laknak, a’ szőllő és 
dohány mivelést nagy szorgalommal folytatják.

’Sidó legtöbb találtatik B. Gyarmaton.
A’ r. katkolikusok egyházi tekintetben az esztergomi 

érsektől, a’ váczi, és rosnyoi püspököktől függnek, olly 
formán, hogy az elsőnek megyéjében 26, a’ másodikéban 
25 , harmadikéban 24 plébánia számláltatik. Szerzetesek, 
nevezetesen Ferencziek laknak: Füleken és Szécsényben.

Az evang, lutheránusok 41 anya ekklésiáit a’ bánya 
városi superintendens igazgatja.

R e f. anya ekklésia van 5 , u. m: Diós Jenőben, 
Verőczén , Losonczon (2 prédikátorral) , Kis Orosziban , 
Kosdon; a’ három első a’ dunántúli, a’ két utolsó a’ duna- 
melléki superintendentiába esik.

Óhitű parochia 1 van: Balassa Gyarmaton, a’ budai 
püspök kormánya alatt.

Synagoga: 6.
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9; §. Sz or ga l om.  Me s t e rs ég .  Gyárok.
A’ mi a’ mezei gazdálkodás körüli ipart illeti, itt rövi

deden ezeket jegyezzük meg: Kád helysége szőllő vesszőket, 
a’ Hegyaljáról hozatván, ez által legjobb bort termeszt az 
ege'sz megyében; a’ szőllő fajokat igen meg válogatják 
Berkenye és Szendehely német faluk is, valamint áltáljában 
a’ szól lőmi velést kitűnő szorgalommal fizik. Dohányt ter
mesztenek Becske, Endrefalva, Berkenye, Patak, Salgó 
Tarján, ’s a’ t . ; dinnyét Varbó, Hugyag, Szécsény, Ko
vácsi , Lörinczi, ’s a’ t. ’s ezekkel nagy kereskedést foly
tatnak. A’ juhok nemesítését, szép merino ’s electoralis 
kosok által eddig is sokra vitték a’ már föntebb említett 
nraságok. A’ Beniczky uraság’ hazafiui törekedését a’ ne
mest) vérü lovak’ tenyésztésére szinte láttuk. G. Stahren- 
bergnek nemesvérű ménese, juhai és sweiezi tehenei híresek.

Az északi tótoknak mind földjük, mind éghajlatjok 
nagyon mostoha lévén, fáradhatlanságokkal pótolják ki 
azt, a’ mit a’ természet tőlök megtagadott.

így főzelékeket, u. m. lencsét, borsót ’s a’ t. sokat és 
jót termesztenek, ’s az alföldön gabonával cserélik b e ; 
fából mindenféle eszközöket, t. i, hordókat, abroncsokat 
kerekeket, taligákat, villákat, lapátokat, sajtárokat csi
nálnak, még éjjel is kevés nyugodalmat engedvén maguk
nak; a’ divényiek szitáka t, rostákat kötnek; a’ málna- 
patakiak, divényhuttaiak életük’ veszedelmével hordják le 
a’ fenyőfákat a’ szédítő ineredekségű bérczekről, ’s otthon 
zsindelyeket, léözeket, karókat, deszkákat készitnek ; 
’s mindezen szorgalmok által azt eszközük, hogy részint 
magoknak illő táplálékot, részint a’ hazának áldozatot 
nyújthatnak. Jó hírben álló pipákat (mintegy 50,000 da
rabot) égetnek Podrecsány, Tamási, Maskova; cserép 
edényeket P  oltár, N a g y fa lu , ’s m t. helységek; a’ gácsi 
félporcellain  gyár szinte kapós edényeket készít; m esset, 
még pedig nagyon jó t égetnek Szőllősön, Szúpatakon; 
üveghuta  1 van, t. i. Divény-huttán ; kézi mesteremberek 
számosán laknak Losonczon, Tugáron , Gyarmaton, Fü
leken és Szécsényben. Végre említjük a’ gácsi posztógyárt,
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melly hazánkban mind eddig legnagyobb. Készít ez éven
ként 6000 vég nagy részt igen finom posztót, 600 réf ka- 
zimirt, 20 — 30 mázsa harraszt, ’s összesen 600— 700 em
bert foglalatoskodtat, t. i. félen többet, nyáron kevesebbet. 
Az itt találtató remek erőmivek, ’s mozgonyok közűi a’ 
nyirő mozgonyt jegyezzük fel , mellyen 20 olló egy kerék 
által hozatik mozgásba; továbbá a’ fonó műszert, melíy- 
nek segedelmével most 6 ember végzi azt, a’ mit azelőtt 
70., és a’ 16 lóerejű gőzerőmüvet. Ugyan itt nem rég’ egy 
répa-czűkor gyár is állittatott-fel.

10. §. Kér e s k ed é s.
Ezen megye’ természeti tulajdonsága, melly szerint 

a’ déli rész épen azon termékekben bövölködik, a’ mikben 
az északi szükséget érez és viszont, a’ belső ; ’s áltáljá
ban pedig a’ sokféle termesztmények’ nagy mennyisége a’ 
külső kereskedést igen élénké teszik. Viszenki más vidé
kekre, főkép’ gabonát, bort, pálinkát, faeszközöket, 
sertést, gyapjút, juho t, dohányt, gubacsot, mézet, viaszt, 
dinnyét, halat, posztót, pipát és cserép edényeket. Szar
vasmarhát, lovat elébb vészén, mint ád el. Legfontosabb 
gabona  piacz és kereskedőhely Losoncz. Ide járnak le a’ 
zólyomiak, liptóiak gabonáért, ’s az itteni hetivásárokon 
(csütörtökön ta rtják ) esztendőnként 100,000 mérő kélel, 
melly summához azonban a’ Hevésvármegyeiek több ezeret 
adnak. Megyen még búza, rozs, zab Yácz fele a’ Dunára. 
A’ bort, részint a’ bányavárosok veszik meg, részint Váczon 
által a’ Dunán hordják fel Posony, Nyitra vármegyékbe. 
A’ szilva  pálinka  pesti vásárokon adatik el. F a eszközö
ket , u. m. sajtárokat, hordókat, abroncsokat, kerekeket, 
lapátokat, zsindelyeket, szitákat, valamint a’ cserép edénye
ket , ’s főzelékeket is magok az északi tótok hordják le 
Pest, Heves, Borsod vármegyékbe, Jászságba, Kunságba 
’s a’ t. A’ sertéseket a’ bányavárosok, a’ beszfercze bányai, 
micsinyei ’s más Zólyom vármegyebéli kupeczek szedik 
öszve. A’ gyapjú , vagy a’ hires ’s mind inkább növekedő 
losonczi vásáron kél el (esztendőnként 10,000 mázsa), 
vagy a’ ’sidók teszik rá kezöket. Juhaikat a’ detvai népes
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Juhvásárra (Zólyom vmegyében) szokták hajtani, különö
sen az északi tótok. A’ dohány, dinnye, ha l, Váczon; 
méz  , v ia sz , gubacs, posztó , félporczelldny  edények 
Pesten találnak vevőt.

Országutat elég jó k , ’s a’ mesterséges csinált utak 
mind inkább szaporodnak. Úti fő igazgatója is van e’ 
megyének.

Posta állások: Vácztól észak fele első posta állás Rét 
Ságh, melly iy a statio. Itt az ut kétfelé válik, egyik Ipoly 
Sághnak , másik R. Gyarmatnak viszen : ez ismét iy 2 s t . ; 
azután Gácsra l*/2; innen Vániosfalvára 1 statio. Itt által- 
megy a’ posta Zólyom vmegyébe . Szalatnyára. Gácstól 
Kassa fele első posta állás Zelene iy 2 statio; innen visz 
Rimaszombatnak ’s igy tovább.

11. §. O s k o l á k .  N e v e l ő i n t é z e t e k .
E’ megyében legfőbb oskolai intézet a’ reformátusok’ 

losonczi lyceum a , mellyben a’ tanuló ifjúság 2 osztályra,
u. m : alsóbbra és felsőbbre szakittatik. A’ felsőbb osztály
ban 3 igen érdemes és szorgalmatos professorok tanítják a’ 
thcologiai, philosophiai, és törvényes tudományokat. Az 
alsó osztályokban, nevezetesen 1) a’ Logikában és Poétiká
ban, 2) Rethorikában , 3} Syntaktikában, 4) Grammatiká
ban, 5) Conjuktikában, 6} a’ kezdők oskolájában, minde- 
nikben egy egy különös oktató tanít. A’ felsőbb osztálybeli 
tanulók úgy vannak elrendezve, mint Pápán vagy Debre- 
czenben. Van ezen tanító intézethez egy több ezer kötetek
ből álló hasznos és használt könyvtár, és egy kevés physi- 
kai műszer, 's régi pénz gyűjtemény is.

A’ r. katholikusoknak B. Gyarmaton van egy gymnasium- 
jók, melly már régen ohajtatván, a’ földesuraság’ , a’ 
vármegye urai’ ’s a' város’ kegyes adakozásaiból most 2 
esztendővel ezelőtt csakugyan lábra kapott, ’s mind inkább 
szebb gyümölcsözést igér. Nép oskola minden kath. pa- 
rochiában, v. nagyobb helységben, ’s minden evang. és ref. 
ekklésiában találtató  egy, egy. — Végre vannak itt számos 
uraságoknál jeles könyvtárok , ásvány * pénz-csiga-gyűjte
mények.

II . IC. M. o. Földi. 14
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12. §. Katonaság.
Újonczokat részint a’ 33-ik számú (Bakonyi), részint 

a’ 32-ik (volt Eszterházy, most Estei Ferdinand fő her- 
czeg neve't viselő) magyar gyalog ezredekhez állít. Lovas
ságból , azon ezrednek , mellynek stabja Gyöngyösön fekszik 
rendesen 2 svadronját tartja.

13. §. K i r á l y i  H i v a t a l o k .
Posta tisztségéi vannak: Rétságon, B. Gyarmaton, 

Szakáiban, Gácson, Vámosfaluban, Zelenén. Cs.k. sóház ; 
Gácson.

14. §. J o b b á g y t e l k e k .  Porták.
Egész jobbágy bír itten 1-ső osztályban 20, második

ban 22, harmadikban 24, negyedikben 26 hold szántóföl
det; rétekből 1-ső osztályban 6 , másodikban 8 , harmadik
ban 10 embervágót. Illyen egész jobbágytelek számláltatik : 
4926.

Portája : 100.

15. §. Ne m e s s é g .  U r a d a l m a k .
Az 1785-iki öszveirás után találtatott itt 6324 nemes 

személy. Uradalom van 10. Ezekből a’ d ivén y it, halas, 
sa-gyarm atit, kékkőit bírják B. Balassa e's a’ Zychy gró
fi nemzetség* senioratusa ; g á c s it , és vilkeit a’ G. Forgách 
nemzetség; fü lek it H, Coburg; bujdkit H.· Eszterházy; 
salgóit, Jeszeniczei Jankovies Antal; nógrádit, a’ váczi 
püspök; szécsényit, G. Forgách József, G. Herényi, Lo- 
sonczy, Szemere és Vattay maradéki. A’ birtokbeli kü
lönbség lakosok száma után felvetve mintegy ez lenne : A’ 
G. Zychy és B. Balassa nemzetségek’ jószágaiban lakik 
29,081 lélek; a’ G. Forgách nemzetségéiben 12,615; esz
tergomi érsekében 7461 ; váczi püspökében 5562; H. Co- 
burgéban 5500; H. Eszterházyéban 4700; G. Keglevichében 
3217; B. Podmaniczkiakéban 2856; G. Telekiekében 2632; 
G. Herényiekében 2035; B. Prónaiakéban 2000; G. Stein-
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leineban 1462; H. Grasalkovicséban 1447; G. Hádayéban 
1200; korona jószágaiban 1358; a’ nemesek’ ’s egy némelly 
mágnások’ e's egyházi fő papok’ telkein 98,5ü0 lakos. Ne
vezetesebb birtokosok még e’ következők : G. Berthold , G, 
Czebrián, G. Kemény, G. Stabrenberg, G. Toroczkay, B. 
Lusinszky , B.'jVécsey, Almássy, Ambrózy , Aranyi, Bakó 
Balás, Baíczer, Baloghy, Baros , Básthy , Batta , Battik, 
Beksényi , Bene, Benedicti, Beniczky, Berczely, Bory, 
Bornemisza, Csemiczky, Csikány, Csillom, Csorna, Dar
vas, Deseöffy, Dubraviczky, Etthre , Fáy,, Foglár, Frá
ter, Frideczky, G ál, Géczy, Gellén, Gosztonyi, Gyur- 
csányi, Gyürky, H aan, Hamar, Hegyessy, Horváth, Hor- 
vátliy, Huszár, Ivánka, Jakabfalvay, Ján, Jankovich, Ja- 
nakovics , Jeszenszky, Kacskovics, Károly, -Kiss, Kele- 
csényi, Kókovay, Komjáthi, Koradinyi, Kovács, Kubinyi, 
Kun, Láczay, Laczkó, Lanzer, Lisznai, Losonczy, Lu- 
kovich, Madách, Majtényi , Marjássy, Marsóvszky, Meskó, 
Mihaleczky, Mocsáry, Muslay, Péli-Nagy, Nagy, Okoli- 
csányi , Osztroluczky, Papp , Parniczky , Péchy , Pelargus, 
Plachy, P lathy, Pongrácz, Porubszky, Prónay, Puky, 
ltadványi, Radvánszky, Bajcsányi , Bepeczky, Révay, 
llutkay, Sándor, Sebestyén, Somogyi, Somoskői , Sréter, 
Szatkay, s zecsényi , Szentiványi, Szentmiklósy ‘ Szemere, 
Szerémy, Szilassy, Szily, Szigyártó, Szinrcsányi, Szontagh, 
Szubszky, Tapolcsányi, Tercsy, Tcrenyei, Tersztyánszky, 
Tihanyi, Tornyos, Török, T ra jtle r , Ulmann, Veres, 
Verbói, Záborszky, Zsemberi, Zmeskál, ’s t.

16. §. Ma g i s t r a t u s .
1 fő, 2 al-ispán; 1 fő, 2 al-jegyző; 1 fő, 1 al-ügyész ; 

2 fő , 4 al-adoszedő; 1 számvevő; 1 levéltárnok; 1 fő 
úti igazgató , 1 fő biztos’, 4 fő , 8 al-szolgabiró , S eskütt, 
4 biztos, 2 fő orvos, 1 földmérő, 2 csendbiztos, 1 fő, 4 
seborvos, 1 várnagy.

Gyűléseit tartja : Balassa Gyarmathon.

17. §. P o l i t i k a i  F e l o s z t á s a .
Eloszlik 4 főbírói járásokra, mellyek ezek : 1) a’ lo-

sonczi , 2) fü lek i , 3) szécsénji , 4) kékkői,
14*
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I. A’ Lo s o n c z i  Járás .
Van benne 4 mezőváros, u. m. 2 tó t, 1 magyar-tót, 

1 tót magyar.
50 falu, u. m. 42 tót, 6 magyar, 2 tót-magyar.
12 népes puszta, u. m. 9 tó t , 3 magyar.
Népessége: 31,387 , lélek.
Vallásukra: 11,269 kath., 18,519 evang., 1549 ref., 

59 zsidó.
Nyelvökre: 25,203 tó t, 6125 magyar; 59 Vidó.
Káth. parochia 7 ·Ί evang. eklcsia 16; reform. 1 — 2 

prédikátorral.

Me z ő  Vá r o s o k .
D ivén , tót m, v. egy mély völgyben, a’ meredek kő

sziklás hegyre épült régi összeomlott várának tövében 
Gácstól északra l ‘/a mfdnyire. Számlál 989 kath., 67 evang. 
lakost, kik igen szorgalmatosok; hegyparton lévő sovány ’s 
vízmosásoknak ki tétetett földeiket nagy iparral miveiik, külö
nösen sok és jó hüvelykes veteményt termesztenek; e’ fülölt 
rostákat, szitákat csinálván, azokat alföldre hordják, ga
bonát cserélvén helyettek. Kath. paroch. temploma két
tornyú, ’s magas fallal vétetik körűi. Erdeje roppant ’s 
makkot termő. Feje egy uradalomnak, mellynek feléta’ 
B. Balassa, másik felét pedig a’ G. Zichy seníoratusa bírja,

Gdcs V ára lja  (Halles), tót ni. v. a’ mostan is épség
ben lévő gácsi vár alatt, B. Gyarmattól'északra 5 , Pestéi 
14 mfd. távolságra: 1051 kath., 142 evang., 42 ’sidó lak. 
Jelesebb épületei a’ kath. hl. templom, cs. k. sóház, posta
hivatal, ’s a’ posztó-gyárhoz tartozó többnyire 2 emeletit 
kőházak. Ezen hazánkban legnagyobb posztó gyárról a’ 
vmegye’ leírásúban bővebben értekezvén, itt csak jó hírben 
álló, ’s igen kapós fejércserép (Sl eingut} edényeiről teszünk 
említést. Van itt egy derék vendégfogadó is.

A’ vár’ fekvése gyönyörködtető ’s egyszersmind olta
lomra erős. Épült t. i. ez eg-y hosszas kerek ’s magában 
álló hegy’ tetején , melly északról délfele hajlik. Keletnek 
Losoncz fele szép rónaság terjed el, ’s Gácsfalvát a’ hegy’
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meredekétől csak Tugár folyóvize választja e l , mellynek 
egyik ága az uraság’ halastavába ömlik, hol ezelőtt fél 
századdal vadaskert volt. Egy oldalát a’ hegynek szőllő- 
tökék borítják, tetejéről pedig az északra eső majd kisebb 
dombokra, majd a’ magas, kősziklás, komor bikkes erdő
ségekkel koronázott hegyekre elragadó kilátás esik. A’ 
várnak, melly egyébiránt bástyákkal ’s mély sánczokkal 
erösittetik — egy kapuja van , mellyhez igen könnyii a1 
felmenetel; továbbá az udvarban látszik egy 60 öl mély
ségű , jó vizet szolgáltató kút. Ki építtette legelőszer ezen 
várat, bizonytalan; mert Giskra a’ Hussiták’ hatalmas 
vezére már csupán kijavíttatta; Hunyady János után el
pusztult, sőt 1544-ben az Ország Rendei által széljel hányat
tatni rendeltetett. Végre 1612-ben G. Forgács ’Sigmond 
nagy költséggel helyre állíttatta, ’s mostan is azon álla
potban látható. Földes ura a’ várnak ’s a’ hozzá tartozó 
uradalomnak a’ régi gyökeres Forgács grófi nemzetség.

Loson.cz (Luczanecz) , igen régi privil. magyar-tót
m. V. Gácstól dél keletre 1 mfdnyire, egy kies lapályos 
térségen, melly távolabbról hegyekkel övedztetik körűi. 
Hajdan mély sánczokkal és kőfallal volt körűi kerítve, 
de azért sok viszontagságot kéntelenitetett kiáltani. Külö
nösen sokat szenvede Giskra cseh hadi vezértől; 1622-ben 
pedig a’ pártosoktól, kik novemb. 30-dikán 130 d 'őst öltek 
meg kegyetlenül ’s még ezenkívül 3000 ff. csikartak ki a’ 
nyomorult várostól. 1703-ban llákóczy seregei, l709-ben 
a’ pestis zavarták meg. Jelenleg csinos városocska, ’s 
elég szép épületekkel dicsekedhetik. Nevezetesebbek ezek 
közt a’ ref., kath., evang. anya szentegyházak, és több ma
gányos lakó-házak, vendégfogadók.

A’ ref. templom legrégibb épület egész városban, mert 
Eszterházy Pál herczeg szerént (Mennyei Korona 131. lap.) 
Losonczi Lambert nevű Magyarországi Nádor építtette 
H28-ik esztendőben. A’ reformátusok 1590-ben foglalók 
cl legelőszer ’s mind ez ideig békességes birtokában meg 
maradtak. Magas kerítése egészen négyszegkövekből épült, 
’s szegleteinél egy nagy négyszeg épület vagyon; mellynek 
keleti részében a’ vármegye több izb ;n tartott és tart köz

NÓGRÁD VÁRMEGYE.
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gyűléseket. — Lakosai Losoncának 3127 főre, u. in. 936 r. 
katb., 1451 ref., 740 evangélikusokra mennek, kik több
nyire mesterségekből, kereskedésből ’s kevésbé földmive- 
le'sből tápláljak magokat. Országos és heti vásárjairól a'
10-ik §-ban föntebb. Szántóföldjei agyagosak ’s épen nem 
termékenyek, mind a’ nedves, mind a1 száraz időjárás ha
mar árt nekik; szőllőhegye nincs. A’ Tugár vize 2 malmot 
hajt, a’ Losoncz folyója pedig áradásaival gyakran károkat 
okoz. A’ losonczi virágzó reformatus fő oskoláról lásd a’ 
vmegye leírását. A’ városhoz közel van egy savanyuviz 
forrás, mellyben vas részecskék találtatnak, ’s 1818 olta 
fördőház is épült mellé.

Tugár (Losoncz) , tót-magyar m. v, Losoncznak tű 
szomszédságában : 388 kath., 695 evang., 98 ref. lak ., kik 
leginkább mesterségekből élősködnek. Van 4 országos és 
egy héti vásárja, t. i. hétfőn. F. U. néhai Szilassy József 
koronaőr’ örökösei.

2 Í 4

Fal  uk,
Abelova, vagy régenten Abel Lehota  . népes t. f. he

gyes erdős környéken: 14 kath., 831 evang. lak. Evang. 
anya templom. Földjei kövesek, minélfogva 2 ágú szántó
vassal szántanak. Erdeje elég. F. U. a’ divényi uradalom.

Boro;e/iok (B ruszn ik) , tót f. a’ szennai völgyben: 6 
kath,, 179 evang. lak., kiknek eleji ide szőilőt ültettek, 
bár ennek az éghajlat épen nem kedvező ’s innen vehette 
magyar nevét is. F. U. G. Zichy, B. Balassa, Madách.

Brezova (S zá ra z] , sovány kősziklás hegyek közt 
tengődő tót f. 455 evang. lak. F. U. G. Zichy, B. Balassa.

D obrocs, tót f. egy mély völgyben: 50 kath., 521 
evang. lak., kik sovány földjeiket nagy szorgalommal mű
velik. Vámosfalu ’s ezen helység közt van egy meredek 
hegyre épült régi templom, mellyet hajdan szerzetesek bír
tak , de most az evangélikusok mind a’ két helységből kö
zösen használják. F. U. G, Zichy, B. Balassa.

Fűrész (P i la ] , tót f. Divényhez iy„ óra; 50 kath., 
101 evang. lak. F. U. G. Zichy, B. Balassa.
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G ácsfalva, tol f. a’ Gácsi vár alatt, mellytől a’ Tugár 
folyója választja e l: 547 katli. lak. Nevezetes itten a’ 
kath. igen régi paroch. templom, több jeles régiségekkel ; 
és egy szegények’ intézete, mellyel Schiftner Lőrincz ala
pított ’s 10 koldus nyer ingyen táplálást. F. U. a’ gácsi 
uradalom.

Gergelyfalva [Gregorowa tV y e s la ) , tót f. 24 kath., 
247 evang. lak,, kik fa edények’ készítéséből táplálják leg
inkább magukat. Evang. anya templom. Sovány föld. 
Derék erdő. F. U. G, Zichy , Török János.

D ivény-H utta, nem rég telepített tót f. az osztrovszka 
hegyek a la tt , Zólyom vmegye szélén : 454 kath. lak. Van 
itt egy igen szép fejér üvegeket készítő huta, és 3 savanyű- 
viz forrás, mellyböl a’ vöröses színű legjobbnak tartatik. 
F. U. G. Zichy senior.

Jelsöcs, magyar f. Gácshoz délre 1 mfd. nz országúi
ban: 486 kath. Jak. Ilatárja termékeny; erdeje, rétje, 
legelője elég. F. U. G. Forgács Alajosné.

K isfa lu  ( M alawieszía) ,  tót f. egy szoros völgyben 
10 kath., 172 evang. lak. F. U- a’ Forgács fám.

Lehota (KoCman) , tót f. erdők és hegyek közt 15 
kath ., 313 evang. lak ., kik sovány határjokon nagy fárad
sággal keresik élelmüket. F. U. G. Zychy, B. Balassa.

Lehota  ( Buda) ,  Budina, magas hegytetőn épült tót f. 
480 kath ., 381 evang. lak. f  Az irtásokat is ide értvén). 
Ilatárja erdős, hegyes, kősziklás; forrásvizei egészsége
sek, Nevezetes az, hogy itt a’ menykő majd minden évben 
le ü t, minélfogva a’ földes uraság, t. i. a’ G. Zychy fám. > 
seniorja már leakarta a’ helységet a’ völgybe szálitani, de 
a’ lukosok régi lakhelyekhez erősen ragaszkodnak.

Lehota (Gdcs) , tót f. 374 evang. lak. F. U. G. For
gács fám.

L entvora , tót f. 4 kath,, 288 evang. lak. Szántóföld
jei a’ sok kövektől alig látszanak. F. U. G. Zychy, B. 
Balassa.

Lest, lót f. 26 kath., 1246 evang. lak. Evang. auya 
templom. Ilatárjok köves, sovány; azért is fuvarozásból
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gabona kereskedésből, és hüvelykes vetemények’ termesz
téséből táplálják magokat. F. U. G. Zichy, B. Balassa.

Libercse (Kis) , ( M ali-Lubrjecs) ,  tót f. egy mély 
völgyben : 29 kath., 495 evang. lak. Földje javítást kíván ; 
egyéberánt mulatságos vadászatok történnek it t ;  Pekna 
nevű hegyoldalában pedig egy üreg találtatik , melly nyá
ron által híves és 2() ember benne elállhat; ugyan ezen 
hegykövében van egy kőbányája és igen egészséges forrás
vize. F. U. Dubraviczky, Pongrácz, Benedicti, ’s m. t.

Lánya Bánya, tót f. 57 kuth., 972 evang. lak. Evang. 
anya templom. Hajdan mező város vált és bányákat miveit, 
a ' mint ez pecsétjéből és régi elhagyatott bányáiból k i
tetszik. F- U, G. Zichy senior.

Lupocs , tót f. Gácshoz közel: 167 kath., 119 evang. 
lak. F. U. G. Forgács fám.

Madaesha , tót f. egy kősziklák közt fekvő keskeny 
völgyben: 6 kath., 298 evang. lak., kik alföldre járnak 
le kaszálni, csépelni, ’s a’ t. Határjok felette sovány. 
F. U. G. Zychy, B. Balassa.

M ashfalva  vagy Máshová, tót f. egy ágyú lövésnyire 
a’ gácsi vártól: 13 kath., 583 evang. lak. Evang. anya 
templom. Földje elég, de nem igen termékeny ’s inkább 

, szereti a’ tavaszit mint az őszit. F. U. G. Forgács fám.
M ih si , magyar f. Losonczhoz l ó r a :  340 kath. lak. 

Földje, rétje elég és hasznos j legelője kevés; erdeje nincs.
F. U. G. Forgács Alajosné.

N agy Lám  , tót f, 25 kath ., 456 evang. lakosokkal, 
kik több ezen kősziklás hegyek közt lakó helységekkel 
együtt zab kenyérrel élnek. Evang. anya templom, F. U.
G. Zychy, B. Balassa.

N agy Libercse, tót f. 35 kath ., 826 evang. lak. Evang. 
anya templom. Határja hegyes , völgyes , kövecses; erde
je  nagy. Itt van azon Liszecz  nevű magas hegy , melly- 
nek tetején némelly kőfalak’ omladékáit, ’s egy kutat lá t
hatni. Hajdan szőllőhegye is volt. F. U. régenten a’ ne
vezetes Libercsei familia, jelenleg G. Zichy senior, és B. 
Balassa.
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Nedelistye, tót f. 12 kath ., 279 evang. lak, F. U. G. 
Zichy, B. Balassa.

Oroszi [D ivény^, Thranova , tót f. Zólyom vmegye 
szelén, a 'fű r é s z t  völgyben. Kath. paroch. templom. La
kik a’ helységben magában 558 kath ., 79 evang ; Bzova- 
Huttán 213 kath ., 90 evang.; az irtásokhan széljel szórva 
498 kath. lakos. F. U. G. Zichy senior.

P anyit-D aröcz , magyar f. Losoncz és Vilke közt: 
471 kath., 78 evang., 17 ’sidó lak. Földje jó , különösen 
rétje igen termékeny az Ipoly partján, Szőllője nem sokat 
ér. F. U. Básthy, Sebestyén, Horváth, ’s m. t.

Paröcza (P ravicza ) , a’ hegyek’ öblében feki'ő tót f.
1 kath., 183 evang. lak, F. U. G. Forgács fám.

Podrecsán, tót-magyar f. Losonczhoz 1 , Gácshoz Va 
mfd, 117 kath. , 173 evang. lak ., kik igen szorgalmatosok, 
’s felette kapós fekete cserép pipákat készitnek. Határja 
szűk, ’s a’ szomszéd pusztán te tt irtásokkal segít magár?.
2 vizi malma ’s egy kőbányája van. F. LJ. nagy részt Tö
rök János, kinek itt szép kétemeletes kastélyja’s gyönyörű 
kertje van egy kis erdőcskével együtt; továbbá Lanzer fám,

Polichna, tót f. hegyek és kősziklák közt: 600 evang. 
lak. Evang. anya templom. F. IL G. Forgács fám.

P rága , tót f. egy erdős, hegyes, köves vidéken: 4 
kath., 461 evang. lak. Az éghajlat itt olly hideg, hogy 
gyümölcsük ritkán érik meg tökéletesen, vagy legalább sok
kal későbben. F. U. G. Forgács fám.

P rib o j, kősziklák közt elrejtett tót f. 6 kath., 89 evang, 
lak. F. U. G. Zichy, B. Balassa.

Ráros-M ulyad , magyar f. 425 keth., 36 evang. lak. 
Szakáll helységtől csak az Ipoly választja el. Vannak itt 
több csinos úri lakházak. Földjei az Ipoly fele igen hasz
nosak. F. U. Baros, Gál, ’s a’ t.

Rózsa-LeJiota (Rusina) , tót f. 349 kath. lak ., kik 
kapós meszet égetnek. F, U. G. Zichy senioratus, G. Zichy 
Károly örökösei.

Sűlye (S u ly ía ) j tót f. egy völgyben 10 kath., 149 
evang. lak. F. U. G. Zichy, B. Balassa.



218 NÓGRAD VÁRMEGYE.

Szenna  hajdan Szejna  , most tót f, régenten mező vá
ros : lO k a th ., 364 evang lak. Evang. anya templom. Ha- 
tárja kősziklás, hegyes, erdős; sok hüvelykes veteményt 
(ázalék) termeszt. F. (J· G. Zychy, B. Balassa.

Sztregova  (Alsó) , tót-magyar f. Gácstól de'lre 2 mfd. 
egy szeles gyönyörű völgyben: 102 kath., 437 evang. lak. 
Kath. és evang. anya templomok. Ekesiti ezen helységet 
a’ mélt. cs. k. kamarás Madách Imre ár’ kétemeletes kas
télya, egy pompás , tavakkal, pázsitokkal, szőllőheggyel, 
árnyékos erdővel ékeskedő ángol kerttel együtt. Ezenkí
vül van itt még egy másik igen régi kastély, és több derék 
gazdasági épületek. F. U. Madách Imre és János.

Sztregova {Felső), tót f. 20 kath,, 280 evang. lak. 
Határja az elébbeni helységéhez hasonló , az az meglehetős 
erdejek és jó rétjek van.

Tam ási, tót f. Losonczhoz */2 mfd. 27kath., 8l 4 evang. 
lak. Evang. anya templom. Földje a’ rónán j ó , de az is 
javítást kíván. F. U. G. Zichy az idősb’ , G. Forgács, G. 
Czebrián, Vattay.

Tiszovnyik {Alsó), tót f. egy völgyben: 6 kath., 199 
evang. iák.

T iszovnyií (Felső) , tót f. 42 kath ., 398 evang. lak. 
Kath. paroch. templom. F. U. mind a’ két helységnek G. 
Zichy, B. Balassa.

Törincs, magyar f. 557 kath. lak. Földjei kivált az 
Ipoly felé termékenyek. Szőllőhegye kevés és csekély 
bort terem. F. U. G. Forgács Alajosné, ’s a’ vilkeiuradalom
hoz tartozik.

Töt H á rtyá n . tót f. a’ sztregovai völgynek felső ré
szén: 11 kath., 159 evang. lak, kik alföldre járnak le dol
gozni, Határjok kövecses F. IJ. G. tZichy, B, Balassa, 
Gyürky, Beksényi.

Tót Kelecsény, tót f. 32 kath., 191 evang. lak. és egy 
resídentionalis kő épülettel. A’ Madách fám. örökségre 
volna, de most G. Zichy Károly’ örökösei bírják
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Turopolya , népes tót f. 18 kath., 1205 evang. lak. 
Evang. anya templom. Határja köves, sovány ’s nagy fá
radsággal miveltetik. F. U. G. Zichy sen., 11. Balassa ,
Szentiványi.

Uclorna ( Ugyerina) ,  egy hegyoldalban erdők közt 
fekvő tót f. 2o kath ,, 252 evang. lak. A’ G. Zichy senior 
divényi uradalmához tartozik

Tugdr (Äz’s) [Tuhár) , tót f. 523 kath. lak. Makkos 
erdő. Pisztráng halászat. F. U. G. Forgács fám.

Várnom fa lu  [M i ina) , tót f. a’ fű rész t völgy kezde
tén , a’ Zólyomi nagy ország és póstautban ; 36 kath., 751 
evang. lak. Evang. temploma egy magas meredek hegyen 
áll :s közös Dobrocs helységével. Posta és vámhivatal« 

Vendég fogadó. Földje javítás mellett tűrhető; erdeje 
nagy; rétje is elég lenne, de a’ völgyön lefele folyó sebes 
patak gyakran elönti ’s beiszapolja. F. U. G. Zichy Senior.

V eres , tót f. egy kősziklák közé! szorított keskeny 
völgyben: li |k a th ., 16 evang. lak. F. U. G. Zichy, B. 
Balassa.

V ilk e , magyar f. Losonczhoz délre 1 mfd. 730 kath. 
98 evang. lak. Kath. paroch. templom. Jeles urasági 
kastély és kert. Szántóföldje, rétje sok és jó. F· U. G. 
Forgács Alajosné, ’s feje egy uradalomnak.

Z a v o d a , tót f. 12 kath., 267 evang. szegény lak. 
Szűk és sovány határ. Evang. anya templom. F. U. G. 
Zichy, B, Balassa.

N é p e s  P u s z t á k  v a g y  Majorok.
C hrast, Gács fii. 7 kath. lak. Dályó (AT. és ÍV.), 2 

puszta az Ipoly mellett; az első 9 kath., 57 evang. , a’ má
sodik: 72 kath ., 17 evang. magyar lak. Van itt egy jö- 
vedelmes vízimalom. F, U. G, Forgács Alojosné F e lv iz , 
Sztregova fii. 3 kath., 17 evang. lak· JalsoviTc, Gács fii. 
5 kath., 21 evang. lak. Jezero-H artyán , Sztregova fii. 
24 kath lak. Luka p a ta la , Vilke fii. 17 kath. lak. M i- 
latinecz , F. Tiszovnik fii, 3 kath ., 9 evang lak. Rcirós, 
Vilke fii. 33 kath. magyar lak. R aczka , Gácsfalva fii.
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10 bath, lak, R oszlo s , Gácsfalva fii. 8 kath. lak. V ile t,  
Gácsfalva fii. 9 kath', 5 evang. Jafk.

II. A’ F ű 1 e k i Járás .
Van benne: 1 mező város , — magyar.
66 falu , u. m. 45 magyar, 21 tót.
41 népes puszta , t. i. 35 magyar, 6 tót.
Népessége: 37,219 lélek, u. m.
Vallásokra: 27,004 kath., 10,115 luth., 17 ref., 83 ’sido
Nyelvökre: 27,261 magyar, 9875 tó t, 83 ’sidó.
14 kath. parochia, 8 evang. anya ekklésia.

Mező Város .
Füleh ( F i ié i , F ila lo w a )  ; magyar m, v. Gömör vár- 

megye szélén, egy igen kies vidéken: 1600 kath. lak. Van 
it t  egy nagy Ferenczi monostor és templom, mellyet G. 
Koháry István alapított, ’s most is ezen szerzetesek teszik 
a’ plébániái szolgálatot. Földjei meglehetősek ; szőllőhegye 
sovány , de aljában szép szilvások és gyümölcsösök vannak ; 
különösen hires nagy jó izü almája. Van itt továbbá sa- 
vanyuviz forrás és kőbánya F. U. H. Coburg, G. Berthold, 
G. Czebrián.

Hajdan nevezetes kőfallal körül keritetett, ’s pompás 
uri lakásokkal ékeskedő város volt} úgy hogy Heves, Nó- 
grád, Pest vármegyék itten tárták köz gyűléseiket. Három 
osztályra szakított vára egy magas sziklás hegyre épült, ’s 
oltalom bástyája vala a’ bánya városoknak. Legelőször 
1553-ban foglalták el a’ törökök éjjeli meglépés á lta l, ’s 
csak 1593-ban vehette vissza Tiefenbach, elébb még öszve 
törvén a’ segítséget hozó temesvári basát. 1619-ben Beth
len és Rhédey Ferencz kerítették kezökre. De legnevezete
sebb ostromot álla ki 1682-ben Tökölitől, és a’ Törökök
től kik közel 140,000 emberrel szálották meg. Ekkor II. 
Koháry István, mint vár kapitány rettenthetetlen bátorság
gal védelmezte magát, de utóbb is az őrző sereg’ gyaláza
tos félénksége m iatt, mind a’ vár, mind maga ellenség’ 
kezébe esvén, rablánczra fűzetett, ’s elébb líegéczre azután
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Ungvárra, majd Sáros Patakra , később Munkácsra, majd 
ismét Sáros Patakra hurczoltattván, csak 1685-ben sza- 
badulbata meg ezen esmeretes nagy magyar vitézünk és 
költőnk.

Faluk.
Alsó és fe lső  P á lfa lv a , 2 részre osztott megnépesite· 

tett magyar puszta; az első 139 kath., a’ második 221 
kath lak. Határja egyesülve használtatik; földjei főkép’ a’ 
meredekebb helyeken javítást kivannak; rétjei jók. F. U. 
Bornemisza, Komjáthi, Pap, Okolicsányi, Kun, ’s in. t.

A ndrásfa lva , magyar f. 181 kath. lak. kik szőllőtmi- 
velnek. F. U· G. Toroczkay, és Csorna örökösök.

B aglyasallya , magyar f. egy mély völgyben: 461 
kath. lak. Határja nagy volna , de lakosai szép erdejüket 
kiirtogatván, ’s a’ nyert szántóföldeket elébb elhasználván, 
most vízmosások rongálják. Hajdani vára ■ a’ helységtől 
távol esik, ’s a’ sűrű erdőségek közt most csak omladékuit 
szemlélhetni. F. U- G. Stahrenberg A ntal, ’s ni. t.

B a rn a , magyar f. 532 kath. lak ., és kath. parocb. 
templommal. H atárja, melly Heves vmegyével szomszéd, 
ni:gy kiterjedésű, de szorgalmas javítást k iván; erdeje 
derék. F. U. G. Teleky.

Berzencze {B rezniczka), tót f. 44 kath., 175 evang. 
lak. Kath. paroch. templom. Sovány föld. F. U. Szent- 
iványi Ferencz örökösei.

B isztricska , tót f. egy mély völgyben: 12 kath ., 208 
evang. lak., kik hordót, kereket, ’s más fa eszközöket esi· 
nálnak ’s abból élősködnek. Hajdan G. Yolkra bírta, mostan 
S/.entiványi uraság.

Bocsdr, curialis magyar helység tő szomszsédságá- 
han Lapujtőnek és Mikófalvának, Innen veszi eredetét a’ 
Bocsári Mocsáry nemzetség, ’s ennek íiu ága bírja.

Bolgárom , magyar f. 274 kath. lak. Határja hegyek
kel és térséggel változik. F. U. B. Vécsey.

Ipoly Bolyle, magyar f. 506 kath. lak. Kath. paroch. 
templom, Tan jó szántóföldje, erdeje, hasznos rétje , és az
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Ipoly vízén malma. Itt született Katona István kanonok, 
nevezetes történetírónk. F. U. H. Coburg.

Csdkdnyhdza, magyar f. egy mély e's szoros völgyben: 
575 kath. lak. F. U. többen.

Cseh-Brezó, tót f. 6 kath., 554 evang. lak ., kik hor
dókat , kerekeket csinálnak. Evang. anya templom. Hél 
Mátyás azt irta , hogy ezen a ’ környéken i t t , e's Uhorsz- 
kán van a’ legszebb aszszonyi nem. F. U. többen.

Csered, magyar f. 727 kath·, 7 evang. lak. Kath. 
paroch. templom. Határja nagy es hasznos. F, U. G. Keg- 
levics, G. Toroczkay , ’s m. t.

Fülek-Kelecsény , magyar f. 220 kath., 46 evang. lak. 
F. U. Ajtics H orváthi, Csillom, ’s m. t.

Fülek-K ovdcsi, magyar f. 302 kath. lak. Rétjei az 
Ipoly mentében jók volnának , ha ez , és a’ Kölesér vize 
néha be nem iszapolnák, F· C. a’ fiileki uradalom.

Fülel: Püspöki;, magyar f. Fülekhez közel: 759 kath. 
lak, Kath. paroch. templom. Tiszta búzáját a’ losonczi 
piaczon legtöbbre becsülik. F. U. az esztergomi érsek.

G alsa , magyar f. 523 kath. lak. és paroch. templom
inál. Földje, rétje igen hasznos 5 malma is van az Ipoly 
vizén. F. U, H. Coburg.

Gar db ( Hrabovo) ,  tót f. U  kath., 3 |9  evang. lak. 
Evang. tornyos anya temploma egy hegytetőn á ll, de papjok 
Káinon lakik, melly helységet csak az Ipoly választja el. 
Savanyuviz forrásából sokat szokott a’ fejér nép Lonsonczra 
hordani. A’ fülek! uradalomhoz tartozik.

Hidegkút, magyar f. 348 kath. lak. F. U. G. Keglevics, 
’s m. t.

Homok-Terenyc, magyar f. egy völgy oldalban: 567 
kath., 6 ’sidó lak. Termékeny határját a’ Zagyva vizo 
mossa. Régi négyszegletes fii. temploma a’ helységtől félre 
esik. Hajdan a’ Homokterennei, azután Rerényi nemzet
ségek b írták , mostani földes urai Fáy, Plathy , Horváth, 
Hamar ’s a’ t.
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H radistya , tót f. 16 kath., 592 evang. szorgalmatos 
lakosokkal, kik sok fa eszközöket készitnek, F. U. 
Szentiványi.

ΚάΙηό (Kalinovo) , tót f. az Ipoly mellett: 102 kath., 
70S evang., C ’sidó lak. Derék úri lakházak· Határja nagy 
’s meglehetős termékeny. A’ Szlana patakjában jó féle 
csukát, és menyhalat fogdos. F. U. az Ettre örökösök.

Kalonda , magyar f. 440 kath., 16 evang. lak. Határ
ja hegyes és róna; erdeje van; a’ falun kívül lévő kath. 
ill. templom egy felette régi épület. F. U. nagyobb részint 
a’ Battik familia.

K arancsallya , magyar f. a’ Karancs hegytövében: 
496 kath. lak. és meredek kerek parton álló kath. ül. tem
plommal. Földje jó mivelés után termékeny. F. U, Janko- 
vics Antal.

K aran cs A p á tfa lv a  , magyar f. a’ Karancshegye a la tt, 
25S kath. Jak, Határja a’ népességhez képest tágas. F. 
U. V2 H. Coburg. % gr. Steinlein özvegye.

Karancs Berény , magyar f. szinte a’ Karancs hegye’ 
tövében mellynek tetején végződik határja. Számlál 397 
kath. lak. Erdeje nagy és szép ; földjei a’ hegyoldalban 
javítást kívánnak; rétjei jók. F. U. G. Berényi Miklós, 
kinek itt egy úri lakháza van.

K a zá r , magyar f. 526 kath., 12 ’sidó lak. Kath. pa- 
roch. templom. Határja szorgalmat kivan. F. U. G. Bó· 
renyi Miklós. Ϋ, . ,/

K is-Terenye , nagy magyar f. a’ Zagyva mellett: 1556 
kath., 17 ref., 11 ’sidó lak. Kath. paroch. temploma egy 
hegyen áll. Hajdan itt Rákóczinak pompás kő épületje 
volt, a’ falu végén Nemti felé, hol most a’ kender földek 
vannak. Jelenleg pedig Gyürky Pál krassói fő ispány’ kas
télya ékesíti ezen helységet, ki itt szép gazdaságot folytat 
’s a’ sör és pálinka főző házaknál folyton 106 ökör hizlal- 
tatik, F. U. Terenyeiné, Gyürky, a, Luzsinszky, Borne
misza , Repeczky.

K orlá t, meredek hegyek közé szorult magyar f. 129 
kath ., 17 evang. lak. F. U. Záborszky Antal,
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K om a  (Krna) ,  tót f. magas hegyek közt Gomór m e 
gye szélén: 17 kath ., 274 evang. lak ., kik leginkább fa 
eszközök készítéséből élnek. Roppant erdejében medve is 
találtatik. Határja sovány. F. U. Plathy Sámuel.

L apuitó l magyar f. a’ Karancs hegye m ellett, egy 
gyönyörű vidéken, hol t. i. a’ karancs herényi völgy 3 szé
lesebb völgyre oszlik el. Táplál 889 kath., 126 evang. lak. 
Határja hasznos volna, de a’ Karancshegyéről sebesen le
rohanó árvizek, gyakran nem csak a’ réteket, hanem a* 
helységet is elborítják. F. U· Mocsáry, Szontagh, Lisznai, 
Ivánka.

Losoncz A pátfa lva  tót f. 70 kath., 165 evang., 9 
’sidó lak. Határja kicsiny, de hasznos. F. U. Prónay 
Maximilian, kinek itt ékes lakhelyje van.

M álnapataía (M alinecs'), népes tót f. hegyek közt: 
18 k *h., 1609 evang. lak., kik fenyő deszkák’, zsindelyek’, 
léczek’ készítéséből élősködnek. Határja roppant ’s 2
mfdre terjed ; fenyves erdeje szép; földje csak zabot és 
főzelékeket teremj a’ hegyoldalokon és tetőkön lévő irtá
sokban kaszálnak; fürészmalmok és savanyúvizek van. 
Evang. anya templom. F. U. többen. Ipoly vize ezen ha
tárban ered.

M átra Szele , magyar f. 487 kath. lak. Földje nagy 
részt homokos, ’s ez t, és rétjeit az itt elfolyó Zagyva, 
’s a’ meredek hegyekről jövö zápor néha elöntik. F. U. 
többen.

Mldgyó {ftllagyzo) , 13 kath., 133 evang. lak.,' kik fa 
eszközök’ csinálásából élősködnek. F. U. Szentiványi.

M ulyaclía, magyar f. 170 kath. lak. Szűk határ, 
Szőllőhegy. F. U. Mocsáry Károly.

N agy D arócz , magyar f. 728 kath. lak. ’s termékeny 
réttel és földel. F. U. Kovács, ’s m. t.

N agy fa lu  [TVelha-vesz) , tót f 69 kath., 311 evang. 
lak. Földje jobb niivelést megvár mint a’ millyet lakosai 
adnak j rétje kevés ; erdeje nevendék ; olly jó agyagbányai 
vannak, hogy más helységbe!! fazekasok is innen vitetnek
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agyag°t, ’s ezért a’ lakosok többnyire vagy fazekasok, 
vagy bognárok. F. U. a’ Mocsáry familia.

Mátra N ovdh, magyar f. 931 katb., Γ9 ’sidó lak. 
Kath. paroch. templom. Hatarjában egy hegytetőn sűrű 
erdőség közepette találtatok valami állőtó (a’ lakosok Cser
tónak nevezik, mivel az erdő cserjés), mellynek vize sárga, 
’s oily mérges, hogy ha a’ marha belőle isz ik , vagy a’ 
benne nőtt sásból harap, azonnal felpuffad és megdöglik. 
F. U. G. Keglevics, Csorna örökösök, G. Toroczkay, Fáy.

N e m ti , magyar f. 428 kath., 19 evang lak. F. U. 
IJlmann.

N y ílr a ,  magyar f. az Ipoly mellett: 461 kath. lak. 
Mind földje, mind rétje igen jó. F. U. B. Vécsey.

0  B ú s t, magyar f, Gömör vmegye szélén, Egyházas 
Bástól csak egy patak hasítja. F. U. G. Keglevics, Js m. t. 
Lakja 431 katholikus.

Ozdin, , tót f. hegyektől körűi vétetve: 10 kath., 464 
evang lak. Földje inkább zabot terem mint más gabonát, 
Evang. anya temploma hegyen épült, ’s tornya igen neve
zetes régiség. Láthatni itt a’ hegytetőn egy régi puszta 
vár’ maradványait is. F. U. a1 Szentiványi nemzetség.

P erse , magyar f . '241 kath. lak. Földje jó ; rétje , 
nádja elég. F. U. H. Coburg.

P ilis ,  magyar f. 541 kath., 6 evang. lak. Kath. pa
roch. templom. Határja hegyes, meredek ’s nem igen 
termékeny. F. U. Vattay, Battik, Básthy ’s m. t.

P in c z , magyar f. egy szép térségen az Ipoly mellett; 
549 kath., 15 evang. lak. Rétje sok és jó ; halászatja hasz
nos ; földje termékeny. F. U. Károly Ferencz, kinek úri 
lakhelyje is van itten.

P ogony , magyar f. 552 kath. lak. Határja Heves, 
Gömör és Borsod vármegyével határos. F. U. G. Kemény.

P oltár , tót f. 33 kath,, 1255 evang, lak. Szép evang. 
anya templom. Határja nagy; rétje jó és elég; földje 
javítást kiván; erdeje makkos ’s benne szép vadászatok 
esnek; agyagja hires, minélfogva itt sok fazekas és bognár 
lak ik ; egy hegytetőn olly agyag neme is van (szappan

I I .  K. M. 0. Földi. 15
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föld) mellyel a’ molnárok malom kerekeik’ tengelyeit ke
n ik ; savanyúviz forrásokat többet mutathat. Vannak ezen 
határnak megkülönböztetett osztállyal is , mint p. o. 1) 
D jelcse retekkel, földekkel ’s egy korcsmával a’ Rima- 
szombati útban. 2) Bőven; itt vannak n’ savanyűviz 
források. 3) Alsó e s felső Borosok ; itt erdők, földek, e's 
jó retek vannak, F. U. a’ Géczy nemzetség és Pelargus.

lla g yo lcz , magyar f. G63 kath. lak. Határja hosszas 
de keskeny; földje, rétje jó. F. U. a’ Csorna örökösök , 
Marjássy ’s m. t.

JRap, magyar f. az Ipoly mellett*. 574 kath., 17 evang. 
lak. Van kath. paroch. temploma, csinos urasági kastélya, 
gyönyörű ángol kertje, elég és jó földje, de különösen sok 
és kövér rétje , vízimalma. Benyik nevezető hegyén közel 
a’ tetőhöz egy elbagyattatott kőbányában több kővé vált 
tengeri csigák , sőt egy hal forma állat’ feje is találtatott. 
F. U. II. Coburg.

Rónya  ( Rovnyáni) ,  tót f. az Ipolynak meglehetős 
széles völgyében: 49 kath., 152 evang. lak. Határjaban 
egy vas részecskékkel bővölködö forrása van, melly et 
különösen a’ Rimaszombatiak fürdésre nagyon használnak. 
Van itt az uraságnak egy hegyoldalban ültetett kis szőllős- 
kertje i s , ámbár ezen a’ vidéken a’ hideg éghajlat miatt 
illyest valamit nem láthatni. F. U. Szentiványi Ferencz 
örökösei.

Salgó T arján , magyar f. 8ü8 kath. lak. ’s kath. pa
roch. templommal. Ekesiti az uraság’ kastélya, és szép 
kertje. Határja nagy, hegyes, de azért hasznos; különösen 
szép makkos erdeje és egy vadas kertje is van IF. U. 
Jankovics Antal. Nevét vette ezen helység a’ régi Salgói 
várról, melly egy egész uradalomnak feje volt. Épült ez sű
rű erdőségek között egy magas és csúcsos hegy’ tetejére ; 
kerületét kösziklás meredek teszi, aljait pedig mély völ
gyek kerítik. A’ várhoz felmennni csak délfelöl lehe t, de 
ottan is bajosan , de feljutván egyszer az alant fekvő ’s 
mindenfele látszható hegyekre gyönyörű kilátás esik. A’ 
lakhelyek kősziklába voltak bevágva ’s mintegy 30o férhet
tek el bennek. Kútja nem volt, hanem cisternákkal fog-



ták  fel a’ vizet. Egyébiránt az innen való letekintés a* 
mélységbe, könnyen fő szédülést okoz. Hajdan a’ Deren· 
csényi familia bírta, azután Balassa, majd a 'F iscus , ké
sőbb G. Volkra: ennek magva szakadtával B. Szluha, mos
tan Jankovics Antal.

Sávoly , csinos magyar f. Fülekhez közel: 468 kath. 
lak. Kath. paroch, templom. Földje termékeny; különösen 
rétjei jók. F. U. H. Coburg.

Somos Ú jfalu  , magyar f. a’ Karancshegye, és Medves 
közt egy ízük völgyben: H58 kath., 11 ’sidó lak. Kath. 
paroch. templom. Határja hegyes de erdeje igen szép. F. 
U. 1j,1 G. Stahrenberg, kinek felfajoztatott ménese, juhai, 
és schweizi tehenei nevezetesek e’ vidéken, ya Radvánszky 
Antal.

Sós L eho ta , tót f. 6 kath ., 224 evang. lak.
Szinó Bánya (Sweino B anyaj , népes tót f. 36 kath., 

820 evang. lak. Ékes tornyos evang. anya templom. Sok 
erdő és rét. Sovány föld. Hajdan mező város volt és bá
nyákat miveit, a’ mint ezt elhagyott üregeiről láthatni. F. 
U. Szentivány" Ferencz örökösei, G. Zichy Senior, G. 
Berényi , Etthre.

Tcirnóc.s ,  magyar f. az Ipoly mellett, egy gyönyörű 
széles völgyben: 797 kath ., 25 evang. lak. F. U. G. Be
rényi; Bory , Voxith Horváth, Janikovics.

Terheled, magyar f. 333 kath., 11 evang. lak. Földje 
középszerű; rétje jobb. F· U. Beniczky, Jakabfalvay, 
Plachy.

Tosoncza , tót f. 54 kath., 178 evang. lak, Földje so
vány; rétje Jkevés; ’s ezért lakosai többnyire bognárok és 
kerékgyártók. F. U. Török János.

Turicska , tót f. hegyek közt: 4 kath., 228 evang. 
lak., kik fa eszközeiket az alföldre hordják gabonáért. 
Van egy igen régi evang. anya temploma. Határja szűk és 
sovány, F. U. G, Zichy Senior, és Szentiványi.

Vhorszka , tót f. 90 kath., 796 evang., 9 ’sidó lak. 
Evang. anya templom. Határja hegyes, völgyes és sovány. 
U. U· a’ Szentiványi familia.
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Vecselkö, magyar f, 299 kath. Határja a’ Medves 
hegyekre kiterjed. F. U. Boldogházi Kiss e's a’ Csorna örö
kösök.

V  idefalva (_Vidina) , tót f. 63 kath ., 249 cvang. lak. 
Földje javítást kivan; re'tje hasznos; Losoncz vizén 2 mal
ma van. F. U. Kubinyi András, kinek itt csinos lakháza, 
szép kertje, nevezetes könyvtára, ’s ritka pe'nz’ csiga’ 5s 
növény gyűjteménye van.

V isiá s , magyar f. egy mély völgyben: 535 kath. lak, 
’s hasznos határral, F. U. Gosztonyi Pál.

Z a g y v a , magyar f. szinte mély völgyben : 456 kath ., 
13 evang. lak. Földjei a’ vízmosásoktól szenvednek. Itt 
ered a1 Zagyva vize. F. U. B. Prónay Lajos. A’ falu fe
lett terebélyes fák árnyékai alatt hever régi várának om
ladéka.

Z elene , egy dombocskán fekvő tót f. 8 kath ., 330 
evang. lak. Földje javítást kivan; rétjei az Ipoly menlé“ 
ben kövérek; posta hivatala van. F. U. Tihanyi.

N é p e s  P u s z t á k .
B ogárföldje, 19 kath. K észt, 10 kath. N agy Roí/i, 

19 kath. Újlak, 71 kath. Zitnon, 13 katb. lak. mind a’
5 puszta kis Terenye fii. Csernik, 11 kath. Kotyháza, 65 
kath. P o n yi, 16 kath. Sárvölgy, 19 kath, Szabadi, 8 
evang. Szűrös, 24 kath. lak Mind Salgó Tarján flial. 
Sátoros, 50 kath. Somoskö, 210 kath. lak. ’s egy rég 
omladozott várral: Somos Újfalu filial. F, U. % G Stah- 
renberg, 1/,i többen A. B á b i , 26 kath. Demecser, 41 kath. 
M ucsíny , 221 kath. lak. llapp filialissai. Romhány (kis 
és Nagy~) 133 kath. T e l i t , 13 kath. lek. Pilis fii, Fobian 
fa lv a ,  95 kath. Sza la tnya , 55 kath. lak. savanyuviz for
rás. Losoncz filial. B aksahdza , 99 katb. Kis és N agy  
A ranyi, 101 kath, lak. Karancs keszi filial. B uzit a ,  Sá
voly filial. 88 kath. lak. L á z i , Galsa fii. 79 kath 8 evang. 
lak. egy kicsiny de neinesvérü ménessel. F. U. Beniczky. 
S a k , 6 kath. 'Sido  5 kath. lak, M onosza, Fülek Püspöki 
filial, 11 kath lak,
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jM ariháza, Kazar fii. 129 kath· 10 evang. lak. F. l i 
ti. Toroczkay. Babi Felső, 40 kath, K ala i, 19 kath. 
K urtány, 91 kath. Bálba (A  és F ) , 17 kath. lak. mind 
a’ 4 Fiilek filial. H rncsdrki, 11 kath. 15 evang. Lehota 
balno, 5 kath. 25 evang. {P e tr i Aes F ), 12 kath. 20 evang. 
G arab, 7 kath. 40 evang. Szal/natercs, 63 kath. 130 
evang. Jak. mind a’ 6 puszta Berzencze fii. ’s tótok lakják.

III. A1 Szécsdnyi  Járás.
Van benne; 1 mező város, — magyar.
73 falu, u. m. 54 magyar, 8 tót 7 magyar-tót 4 tót- 

magyar.
48 népes puszta, mellyből 44 magyar, 4 magyar-tót.
Népessége 58,718 lélek u. m.
Vallásokra: 48,429 kath., 8509 evang., loO ref., 9 

óhitű, I 67I ’sidó.
Nyelvükre: 50,212 magyar, G826 tó t, 9 görög.

Mező Városok.
Szécsény, magyar m. v. egy gyönyörű termékeny dom

bos rónaságon: 24S9 kath., 43 evang., 8 óhitű, 564 ’sidó 
lak. Ekesitik ezen várost a’ G. Forgács Jósef’ kétemeletű 
szép kastélyja, egy pompás ángol kerttel együtt, melly- 
ben sok különböző ritka bel és külföldi növények, virágok, 
gyümölcsök találtatnak; továbbá a’ Ferencziek monostora 
(zárdája) és szentegyháza, több urasági épületek és csinos 
magányos házak. A’ katholikusoknál a’ szent Ferenczszer- 
zetbéli atyák teszik a’ plebanai szolgálatot; a’ számos ’si- 
dóknak pedig helyben van synagógájok és rabbijok. Határ
ja Szécsénynek igen áldott: igy az Ipoly fele gazdag, rétek
kel, délre termékeny szántóföldekkel, majd szép makkos 
erdőséggel és szőllőheggyel dicsekedhetik. Lakosai részint 
földmivelők, részint mesteremberek, ’s a’ város bírója rég
től fogva hadnagy nevet visel. Síkon fekvő régi várának 
most csupán némelly maradványait láthatni, ’s többféle 
viszontagságai közt el nem mellőzhetjük azt hogy 1705-ben 
itten gyűltek öszve a’ JJunameliéki Confoedcratus vár
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megyék, a’ mikor Í1 Ráko'c/.y Ferenczet fejeknek választ
ván, ez alkalomra emlék pénzt is verettettek. F. U. G. 
Forgács, Berényi, Losonczy, Szemere és Yattay maradéki, 
’s feje egy egész uradalomnak.

Faluk.
Alsó L u d d n y , magyar f. 261 kath., 10 evang., 6 ref., 

6 ’sidó lak. Van itt G. Ráday Pál földes uraságnak szép 
2 emeletes kastélyja, ’s jó rendben tartott gazdasága. 
Földjei lehetősök; különösen rétjei az Ipoly mentében 
nagyon jók.

Alsó T o ld , tót f. 254 kath., 31 evang., 20 ’sidó lak. 
Határja hegyes, köves; de hasznos erdeje van. F. U. 
Marsovszky , Veres.

B u g yo n , magyar-tót f. 291 kath., 190 evang., 20 ’sidó 
Határja kevés de jó ; bora kedves izű. F . U. többen.

B ér , tót f. hegyek és kősziklák közt; 34 kath ., 640 
evang., 12 ’sidó lak. Evang. anya templom. F. U. II. 
Fszterházy.

B é r e z e l , magyar f. 1323 kath., 109 evang., 67 ’sidó 
lak. Kath. paroch. temploma egy magas helyen épült. Ka
tarja nagy, de hegyes völgyes; ezonban mind földje, mind 
rétje elég; szőllője pedig igen sok. F. U. a’ váczi kápta
lan , Berczely, Baloghy, Hamar, Balezer, ’s m. t.

B ecsk e , magyar f. 1013 kath ., 35 evang., 135 ’sidó 
lak. Kath. paroch. templom. Synagoga. H atárja , bár 
a’ vízmosásoktól szenved, még is a’ hegyoldalokon is ter
mékeny ; különösen a’ bor és dohány termesztésben sze
rencsés. F. U. Párniczky, Bene, Aranyi, Prónay, Sán
dor, Laczkó, Szatkai ’s in. t.

B ú k o r, tót f. 32 kath., 342 eváng·, 17 ’sidó lak. Er
deje; legelője bőven. F. U. többen.

B u já k , magyar f. 1548 kath., 32 evang., 26 ’sidó lak, 
Kath. paroch. templom. A’ helység és a’ felette függő régi 
vár, melly most omladékokban hever-magas hegyekkel mint 
egy körűi van foglalva. Határja igen nagy és áldott; bora 
különösen jó, tartós, és kellemetes izü, mivel a’ muskatály
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szőllő nagyon el van terjedve, ’s a’ pinczék is szárazok, 
hidegek; gyümölcse szinte sok. ßirnak ugyan itt több 
nemesek, de H. Észterházy legtöbbet, ’s innen veszi nevét 
egyik uradalma.

Csecse, magyar f. 870 kath-, 35 evang. , 8 ref., 161 
’sidó lak. Kath. paroch. templom* Synagoga. Ekesiti 
Fráter Pál csinos új lakóháza és kertje. Határja nagyon 
termékeny ; szőllője is van. F. U. Darvas, Gyiirky, Pap 
Fráter, P lathy, Almásy.

Csitár, magyar f. 791 kath., 6 evang., 8 ’sidó lak., és 
termékeny hasznos határral. F. U. G. Forgács József.

Csőri, tót f. 178 kath., 9 ’sidó lak. F. U. H. Észterházy.
D engelegh , tót-magyar f. 125 kath ., 503 evang. lak. 

Ilatárja jó ; rétje elég. F- U. II. Podmaniczky, Osztro- 
luczky , ’s m, t.

E cseg , nevezetes magyar f. 1505 kath,, 15 evang, 31 
’sidó lak. Kath. paroch. templom. A’ helységtől délre 
szép térség terjed e l , egyébütt hegyekkel környékeztetik. 
Földje, ré tje , legelője, erdeje elég és jó ; de borafőképen 
becses és tartós. A’ falun kivűl levő szép dombon van 
egy régi vár’ romja, mellynek hajdani birtokosa Füzér 
Borhála kisasszony vo lt; az alatta folyó patak most is 
Füzéreene1c neveztetik; köznépi monda szerint pedig itt 
lakott volna Ekerontó B orbála , ki az ekéből is kifogatta 
a’ marhát, ’s látogatóinak ajándékozta. F. U. G. Forgács, 
G. Herényi, Szemere maradéki.

E ndrefa lva , magyar f. 705 kath., 21 evang., 5 ’sidó 
lak. Kath. paroch. templom, Földje, rétje termékeny; 
szőllője észak fele esik. F. U. G. Steinlein, Darvas ’s m .t.

Elles, magyar f. 830 kath., 1 evang. lak. Földjei 
igen jól miveltetnek ; rétje, erdeje van. F. U. Szentiványi 
Ferencz maradéki.

F elfa lt/, magyar f. 424 kath., 37 evang. lak. Földjeit 
a’ vízmosások rongálják; erdeje van. F. U, Prónay, Zmes- 
kál, ’s m. t. Ezen határban, szántás alkalmával talált egy 
jobbágy valamelly régi arany gyűrűt, melly a’ felírás után 
ítélve azon Cselej János fiáé volt, ki a’ szerencsétlen Ságb
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Feliciant mint a’ királyi család’ megtámadóját a’ Visegrádi 
várban csákánnyal leütötte. Most ezen gyűrű a’ tí. An- 
drássyak’ birtokában van.

Felső Ludány , magyar f. A. Ludány tö szomszédságá
ban , mellynek határja is hasonló emezéhez. Lakja 608 
kath., 5 evang. lakos. Kath. paroch. templom. F. U. G· 
Zichy senior, és 11. Balassa.

Felső T o ld , magyar-tót f. 157 kath., 68 evang. lak. 
Földje javítást kíván; erdeje elég. F. U. G. Steinlein 
özvegye.

Ncigy G écz , magyar f. 560 kath., 9 evang., 24 ’sidó 
Iah, F. U. Szerémy, Géczy ’s m. t.

Gede f Szarvas Gede) , magyar f. 310 kath., 30 evang., 
6 ’sidó lak ., ’s több csinos úri lakházakkal. Földje rétje 
igen jó , ’s lakosai hajdan hires dohányt termesztettek , de 
ezen szorgalmok ellankadt. F. U. Meskó, Ruttkay, ’s 
számos nemesek.

H alászi ( Szécsény) ,  magyar f. 569 kath., 14 evang., 
6 ’sidó lak. Határja róna és termékeny, különösen rétje 
az Ipoly mentében gazdag. Van egy csukával ’s jó izü ha
lakkal bövölködő tava is , mellyet az Ipoly áradásival 
gyakran megujit. F. U. G. Ráday, G. Zichy, 11. Balassa

H eréd, magyar f. Pest vármegye szélén egy gabonával 
bövölködő térségen: 9S6 kath., 55 evang., 12 ’sidó lak. 
Kath. paroch. templom. Szőllője maga szükségére elég. 
F. U. nagy részt B. Podmaniczky.

Herencsén, magyar f. 792 kath ,, 24 evang., 5 ref., 39 
’sidó lak. Kath. paroch. templom. Tágas határja sok ja 
vakkal meg áldatott; de a’ hegyekről lerohanó sebes zá
porok miatt sokat szenved. F. U. G. Teleki László, Gyürky 
Gábor’ maradéki, Vattay György.

JJihalom, magyar f. 650 kath., 2 ’sidó lak. A’ hely- 
ség egy part alatt fekszik, ’s gabonatermő határja gazdag 
termékenységű, de fában szükséget szenved. F, U. H. 
Eszterházy. Nehány szegény de szorgalmas nemesek is lak
nak itt.



NŐC IU I) VÁRMEGYE. 233

Hollókő, magyar f· 308 kath. lak. F. U. G. Forgács 
Jószef. A’ régi hollókői vár, melly egy 3 oldalról meg- 
mászhatatlan hegy’ tetején épült, a’ bátkai puszta határ· 
jaba esik, ’s most csak rom.

H u g ya g , magyar f. az Ipoly partján: 932 kath. lak. 
Hrmokos földjein jó rozsot, és sok dinnyét termeszt, ’s 
avval kereskedik. F. U. az esztergomi érsek.

I I ín y , magyar f. 349 kath., 1 evang,, 6 ’sidó lak. F. 
U. Szentiványi, Darvas, Csikány.

J o b b á g y i, magyar f. a’ Zagyva parton: 920 kath,, 10 
evang., 1 ref., 8 ’sidó lak. Földjei síkon fekűsznek ’s ga
bonára, szénára gazdagok. Túl a’ folyón Heves vmegyé- 
ben a’ Mátra tövében jó szőllőket bir. Van kath. paroch. 
temploma. F. U. G. Herényi, Baloghy, Fáy, G. Stahren- 
berg ’s m. t.

K dlló , magyar f. 1425 kath., 12 evang. lak. Határja 
nagy és mindennel bövölködik. Van egy kath. paroch. tem
ploma. F. U, B. Podmaniczky, G. Teleki László mara- 
déki ’s m. t.

Karancs-Keszi, magyar f. a’ Dobroda patakja mellett: 
1130 kath., 35 evang. lak., ’s egy kath. anya templommal. 
Határja nagy és termékeny; rétje , erdeje elég; szőllője 
sok és jó bort ád. F. U. Gyürky István’ özvegye, Haan, 
Ilegyesi, Básthy, Jakabfalvay, Horváth, Bakó, ’s m. t·

K a ra n c s -S d g , magyar f. 1113 kath ., 49 evang., 6 
’sidó lak ., ’s egy meredek hegyen épült kath. anya tem
plommal. Határja tágas és jó ; erdeje nevendék; szőllője, 
földje , rétje elég és termékeny. F. U. Kubinyi Gáspár 
kinek itt ékes lakháza és kertje van. Hajdan a’ szeren
csétlen Ságh Felicián bírta.

K is  B a rk á n y t meg népesítetett magyar puszta: 117 
kath. lak. F. U. G. Berényi.

K is  Gerege, magyar f. 166 kath., 2 evang. lak. Rétje, 
erdeje jó. F. U. G. Ráday, Gyürky, Mocsáry.

Kis H ártyán , magyar f. egy szűk völgyben: 359 kath., 
7 ref., 9 ’sidó lak. Földje javítást kíván; erdeje hasznos. 
F. U. Bay Ferencz’ örököse, az az Gyürky Pál.
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Kökényes, magyar f. egy termékeny térségén : 615 kath., 
47 evang., 17 ’sidó lak. Határja különösen őszi vetésre 
gazdag, de fában szükséget szenved. F. U. nagy részt B. 
Podmaniczky.

Kövesd, tót-magyar' f 395 ka lh ,, 86 evang., 4 ’sidó 
lak. nagy és termékeny határral. F. U. Baloghyak ’s t.

K ozdrd , magyar f. 481 kath., 4 evang., 5 ’idő lak. 
egy szoros völgyben. Bora sok és jó. F. U. H. Eszterházy, 
Ettre família.

K iirt, magyar-tót f. 201 kath ., 358 evang. lak. E r
deje szép; rétje, legelője jó és elég. F. U. G. Steinlein 
özvegye, kinek itt csinos kastélya és kertje van.

Kutasa vagy (kutas, tót-magyar f. 148 kath., 157 
evang., 14 •’sidó lak.

L ip ta  Gerege, magyar f. 409 kath,, 37 evang, lak. 
Határja tágas; erdeje derék; rétje , legelője jó és elég; 
délre fekvő szőllője kevés. F. U. Mocsáry Károly, kinek 
itt régi 2 emeletü kastélya vagyon.

L ithe , magyar f. a’ Feketeerdő hegykövében : 889 kath. 
9 evang. lak. Kath. paroch. templom. Határja hasznos; 
rétjei igen jók az Ipoly mentében, mellyen malma is van; 
régi szőllője elpusztult, hanem hellyette ú ja t, délnek fek
vőt ültettek a’ lakosok; Vajas  nevű hegyében fejér kré
tá t találni. F. U. H. Coburg, ki itt egy 12 szegényeket 
tápláló ispotályt is tart.

L ő c s , magyar f. 1078 kath., 7 evang., 8 ’sidó lak. 
Kath. paroch. templom. Földje javítást kíván ; rétje , er
deje jó ;  egy hegyének tetején valamelly behorpadás látszik 
mellyben a’ hó mindjárt felolvad, ’s innen a’ lakosok 
meleg gödörnek hívják. F. U, G. Forgács József, Szemere 
maradéki, Pongrácz, ’s m. t*

L örinczi, magyar f. a’ Zagyva mellett: 1443 kath., 3 
evang., 2 ’sidó lak. Van kath. paroli, temploma, szép 
plébánia háza, gazdag róna szántóföldje, jó rétje. Szellőt 
túl a’ folyón bir Heves vármegyében, de bora nem a’ 
legjobb. F. U. G, Grasalkovics , ’s a’ Hatvani uradalomhoz 
tartozik,
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L uczin , tot f. 16 kath ., f,24 evang., 7 ref. lak,, kik 
nem régen költöztek ide Árva, Liptó , Zölyom vármegyék
ből. Evang. anya templom. Határja keskeny, sovány, kö
vecses, F. U. G. Ráday P á l, G. Toroczkay Pál.

M artza l, magyar f. 692 kath., 35 evang., 15 ref., 14 
’sidó lak. Kath. paroch. templom. Több csinos úri lakká-- 
zak. Határja sok javakkal megoldatott ; van kövér földje 
és rétje, szép erdeje. F. U. Szentiványi, Sebestyén, Raj- 
csányi, Tornyos , Básthy ’s in. t.

Mvrokháza (T ő i) ,  tót f. egy keskeny völgybnn: 231 
kath ., 13 evang. lak. Földjei a’ hegyoldalban javítást kí
vánnak; erdeje, ’s lehetős rétje van. F. U. Michaleczky, 
Ján , ’s in. t.

jlíegyer, magyar f. 1276 kath., 47 evang., 2 ref., 55 
’sidó lak. és tágas, sok javakkal bövölködö határral. Kath, 
anya templom. F. U. Tapolcsányi, Szere'my, Lukovics, 
Láczai, Gyürky, Géczy ’s m. t.

Mihály Gerege , magyar f. 455 k a th ., 22 evang. lak. 
Ékesíti a’ Györki Pál köböl épült tiszti épület je , mellyhez 
derék kert is tartozik. Földje javítást kíván: ré tje . er
deje jó. F. U. Gyürky, Rene , Darvas, ’s u’ t. örökösök.

N agy Bdrkdny , meredek hegyek között, mély völgy
ben fekvő magyar f. 4II kath , 20 evang.. 3 ’sidó lak. 
Kath anya templom. Nagy kiterjedésű határ. F. U. többen·

N agy H aldp , magyar f. 780 kath. , 12 evang. lak' 
Fekszik egy kies tágas völgyben, F. U. Beniczky, Tor 
nyos , ’s m. t.

O rdas, magyar tót f. 126 kath., 33 evang., 4 ref. lak. 
F. U. Jeszenszky, ’s m. t.

P alotás, magyar f. 618 kath., 9 ’sidó lak. Kath. pa
roch. templom. Határja nem nagy de jó ;  hajdan hires sár
ga és görög dinnyét termesztett. F. U. H. Eszterházy.

P ilé n y , magyar f. 668 kath., 41 evang.(, 3 ref. lak. 
Van itt egy hegyen fekvő kath. fii. templom, ’s két szép 
úri lakház. A’ helység mély völgyben fekszik; földje ja
vítást kíván; rétje, erdeje j ó ; szellője sok és kapós bort 
terem. F. U. Kubinyi, Vattay luaradéki. Meszet is éget.
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R im ó c z , magyar f. 1280 kath., lo ’sidó lak. Kath. 
paroch. templom. Erdeje szép; földje a’ térségen Szécsény 
fele jó. F. U nagy részt G.· Forgács József, de laknak 
benne számos nemesek is.

Ságh JJjfalu, magyar f. 748 kath ., 9 evaug., 6 ’sidó 
lak. Határja hegyes, de azért termékeny, szőllőhegye 
hasznos. F. U. B. Prónay.

S íp é i, magyar f. hegyekkel körűi vétetve: 687 kath., 
14 evang,, 2 re f., 40 ’sidó lak. Földje javítást kíván; 
erdeje jó. F. U. 1/,, a’ Balás família, T/2 G. Forgács József.

Sós H ártyán , magyar f. 771 kath.,· 5 ’sidó lak. Kath. 
anya templom. Rétjeit a’ hegyekről jövő iszap nagyon 
rongálja. \a n  itt egy sós forráskút, mellynck használása 

kamarától megliltatott, ’s kőfallal körűi vétetett. F. U, 
Gyürky P á l , a’ kamara.

Sásomháza, tót f. 5 kath., 635 evang. lak. Fekszik 
Fejérkő régi vára a latt, egy hegy oldalban, mellyben né
hány esztendőkkel ezelőtt az ős világ’ legnagyobb állatjá
nak, t. i. M am m utnai fejére találtak, ’s ezt a’ pesti Mú
zeumban most is láthatni. F. U. Fáy ’s t.

Surány, magyar-tót f, 429 kath., 512 evang., 18 ’sidó 
lak. kath. fii., evang. anya templommal, két csinos ka
stéllyal és kerttol. Határja hegyes, de erdeje, legelője 
sok van. F. U. a’ Sréter família.

S za k á i, magyar f. az Ipoly parton: 847 kath., 27 
evang., 4 ref., 1 görög lak. Kath. paroch. templom. Pó- 
stahivatal. Erdeje, rétje igen j ó ; az Ipolyon 2 hasznos 
malma van; Litke felé pedig a’ hegyek’ tetején kővé. vált 
tengeri csigákat találni. F. U. J/2 Szentiványi, Kovács, 
Kiss , Szigyártó ’s in. t.

Szalm alercs, magyar f. 523 kath., 6 evang. lak., kik 
a’ mostani szilvássokból költöztek jelen helyekre. Erdeje 
középszerű; rétje , földje elég.· F. U. Plachy, Kutkay, 
’s m. t.

S za n d a , magyar-tót f. 387 kath., 24 evang,, 11 ref., 
3 ’sidó lak. Szép makkos erdővel bir. F. U. a’ Sréter 
nemzetség. A’ régi öszveomlott Szanda vára csak 1 fer- 
tálynyira esik a’ helységtől.
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Szántó , magyar f. a’ Zagyva mellett: 752 kath. lak. 
Hóna határja sok őszi gabonát terem. F. U. többen.

Szentivány, magas hegyek közt, mély völgyben fekvő 
magyar f. 523 kath., 146 evang,, 13 ’sidó lak., kik több
nyire nemesek, Kath. paroch, templom.

Szérűi, tőt-magyar f. 146 kath., S63 evang., 90 ’sidó 
lak. Ékesíti ezen helységet G. Teleki Lászlóné asszony
ság kastélyja , ’s gazdasági épületei, és az evang. tornyos 
anya templom. Határa a5 természetnek minden javaival 
bövölködik ; erdeje derék, bora jó ; földje, rétje termékeny. 
Itt volt hajdan a’ Jerusalemi kereszt. Sz.János jövevények és 
szarándokok jeles rendje (ordo Hospitaliorum seu cruci- 
ferorum Sancti Joannis Hierosolymitani). Országos vásá
rokat is tart.

Szűllős , magyar f. 1195 kath., 25 evang., 7 ’sidó lak. 
Katb. anya templom. Erdeje, földje, rétje, legelője jó 
és elég. A’ mész, mellyet itt égetnek legjobb az egész 
megyében. F. U. Muzslay, Jankovics, P lathy, Balogh, 
’s m. t.

S zúpa tak , magyar-tót f. 68 kath ., 104 evang. lak,, 
kik meszet égetnek. F. U. Ruttkay Péter.

Erdő Tarosa , magyar f. 577 ka th ., 118 evang., 52 
’sidó lak. Van itt egy kastély a’ parton , ’s több úri lak
házak a’ völgyben. Dombos határja termékeny, kivált 
őszi vetésre ; erdeje derék. F. U. Szentmiklóssy , Meskó , 
’s m. t.

T ereny , tót-m agyar f. 201 kath ., 440 evang. lak. 
Van kath. anya temploma, melly mellett hajdan klastrom 
állott. Határja hegyekből áll. F. U. G. Zichy senior, B. 
Balassa , Baloghy ’s m. t.

Tr/ízs, magyar f. közel az Ipolyhoz: 717 kath., 9 
evang. lak. Földje homokos; rétjei kövérek; sok dinnyét 
termeszt, ’s avval kereskedik. F. U. G. Forgács János, 
Szentiványi Ferencz inaradéki.

V anyarcz , tót f. 80 kath., 1089 evang., 1 ref., 11 ’sidó 
lak. Evang. anya templom. Hegyekkel körül van v é v e ,
’s erdeje szép. F. U. Deseöffy, ’s mások többen.
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V arsányi magyar f. 692 kath., 15 evang,, 8 rcf., 43 
’sidó lak. Térségén jó szántóföldekkel bír. F. U. nagy 
részt G. Forgács József, azután Lisznai, Nagy, Ilarnos,

V erebély , magyar f. a’ Zagyva m ellett, által ellen
ben a' Mátra begyével. 617 katli. lak. Van itt egy felette 
régi kath. fii. templom, ’s mellette valamelly épület’ om
ladéka, de mi lehetett, nem tudhatni. F. U. az Almássy 
nemzetség.

N é p e s  P u s z t á k .
A lm ás ; 9 kath. lak. Keresztúr , 19 kath. lak. P o

gányvár , 13 kath. 14 evang. lak. Szent K ú t,  30 kath. 
lak. Van itt egy nagy 2 tornyu templom , hol népes búcsú 
járások tartatnak. Rirja az Almássy familia. Mind a’ 4 
puszta N. Bárkány filial. D olydn, Endrefalve fii. 256 
kath., 192 evang. , 6 ref. 8 ’sidó lak. Van 2 szép ka- 
stéllyaik a’ Darvas uraknak, ’s más több úri Jakházak. 
Földje, rétje, legelője elég; szőllőhegye termékeny; a’ 
hegyek tetején holmi régi sánczokat láthatni. F. U. Darvas, 
Kun, Puky, ’s m. t. M ikótelke, Karancsság fii. 8 kath. 
lak. P uszta  te res , Karancs Ságh fii. 144 kath, 11 evang. 
lak. F. U. Ruttkay, Tercsy, Szilassy, ’s m. t. Z suny  
Alsó és Felső , Lócz fii. 71 kath., 15 evang. lak. Pöstyéxi, 
F. Ludány fii. az Ipoly mellett: 298 kath. 14 ’sidó lak. ‘s 
kövér rétekkel. A pá th i, F. Ludány, fii. 6 kath. lak. Alsó 
Gécz, Megyer fii. 79 kath. 32 evang, lak. F. U. nagyrészt 
Darvas Antal. Felső vagy közép G écz, 113 kath., 27 
evang. lak, F. U. Csergő,’s más nemesek. Alsó és Felső 
T d b , 162 kath., 15 evang.. 6 ’sidó lak. K erekrét, 17kath. 
lak. Kő fo r r á s , 45 kath. lak. Mind a’ három puszta Rimócz 
filial. K isfa lu d , 85 kath. lak. K rakó, 10 kath. 41 evang. 
lak. Nyárjasvölgy , 37 kath., 5 evang. lak. Mind a’ három 
Sós Hártyán filial. A lm ás , Szécsény fii. 64 kath. lak, 
Gárdony, Marczal fii. 75 kath. 7 ref. lak. Só;, Marczal 
fii. 137 kath. 22 evang. 2 ’sidó lak. Haraszti, Herencsény 
fii. 26 kath., 13 evang. lak. L ís zk o , Herencsény filial. 
62 kall). 13 evang. 11 ’sidó lak. Csobanka, 36 kath. Csikar 
Nándor fii. 10 kath. lak. K elcsény, Nándor Hl. 19 kath., 6 
evang. 2 ref. 3 ’sidó lak. Kis K é r , 51 kath. 6 evang. lak.



NÜGRAD VÁRMEGYE. 239

N e m th i, 45 kath., 9 evang. lak. V  á r a lly  a , (Szanda), 
152 kath. 25 evang. 8 ’sidó lak. Mind a’ 4 puszta Terény 
filial. Fog ács , Bérezel filial. 29 kath. lak. M acskáról;, 
Bérezel filial. S kath. 1 ref. lak. l ie g y a l ly a , Becske filial. 
17 kath. lak. H éa ye l, Buják fii. 78 kath. 8 evang. lak. 
N agym ező , Ecsegh filial. £ kath. lak. Q aráb  , Szentivány 
filial. 208 kath., lü evang. lak. K o z ic sk a , Szentivány fii. 
31 kath. 6 evang. lak. Csont f a l v a  {A lsó , Felső) , 14 
kath. lak. N ádas (A lsó , Felső) , 54 kath ., 3 evang. lak. 
T ep k e , 24 kath. lak. Mind az öt puszta Szőllős filial. 
S á p , Heréd filial. 5 kath. lak. U zsa , Kálló filial. 31 kath. 
73 evang. lak. K u ta s , Karancs Keszi filial. 209 kath. 15 
evang. lak. F o r r ó , Litke filial. 14 kath. lak. Csengerháza9
k. Terenye filial. 37 kath. lak.

IV. A’ K é k k ő i  Járás.
Van benne: 5 mező város, u. m. 3 magyar, 1 tőt , 1 

tőt-magyar-német.
63 falu, u. in. 22 magyar, 25 tó t, 8 magyar-tőt, 5 

tót-magyar, 2 ném et,-1  német-magyar,
29 népes puszta, u. m. 18 magyar, 7 tó t, 1 német, 2 

magyar-tót, 1 tót-magyar,
Népessége 54,402 lélek.
Vallásokra: 36,038 kath., — 13,691 evang.,— 2740 ref., 

— 51 óhitű, 1882 ’sidó.
Nyelvükre: 33,628 magyar, 17,704 tó t, 1137 német^ 

5t görög.

Mező V á r o s o k .
B alassa G y a rm a tit , régi nevezetes tót-magyar-német

m. V. az Ipoly m ellett, Vácztól északra 2 posta állásnyira. 
Fekvése igen k ies; mert délre kellemetes térség terül el^ 
északra pedig a’ folyón túl hegyek látszanak, mellyeket 
szép szóllőskertek , ’s gyönyörű erdők fednek. Utczái elég 
csinosak; házai kivált a’ piacz környékén emeletesek, ’s 
átaljában derék épületeket mutathat. Hlyének az uj szép 
vármegyeház, mellyben tartatnak a’ közgyűlések és tör
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vényszékek; a’ katholikns, evangélikus, óhitű tornyos 
anya templomok, ’s a’ t. Yan itt továbbá egy nem rég 
állítatott kath. gymnasium, egy synagóga ’s jó nemzeti 
oskola a’ számos ’sidóság számára, vámhid az Ipoly vizén^ 
postahivatal, Ilatárja délre róna és homokos, de a’ rozsot 
kis javítással gazdagon meg termi; szőllője a’ Mankó, 
Szurdok, Fejérhegyen kedves bort terem ; gyümölcse sok 
és mindenféle nemű. Lakja 1652 kath,, 1185 evang., 5 
ref*, 50 óhitű, 849 ’sidó, azaz öszvesen 3741 lélek, és 
igy legnépesebb lakhely az egész megyében. Hajdani erős 
várának , melly a’ vitéz Balassa nemzetség’ kedves lak
helye v a la je le n le g  csupán némelly omladékai látszanak 
az Ipoly parton. F. U. B. Balassa, és G. Zichy az idősb.

Kékhő ( Modrihamen ') , tót m. v. Fekszik meredek 
nagy hegyek közt, egy mély völgyben, Bal. Gyarmattól 
északra 3 mértföldnyire: 1572 kath. , 20 evaní?, lak., kik 
hegyen völgyön elszórt házakban laknak. Kath. paroch. 
templom. Földje kevés és sovány; bora nem jó ; gyümölcse 
sok, a’ minthogy ebből és mesterségekből élnek leginkább; 
gesztenyés erdeje felette szép. A’ helység felett egy kék 
szinü kősziklás hegyen láthatni régi várát, melly hajdan 
nagyobb kiterjedésű ’s erősebb volt mint jelenleg. Most 
csak egy része szolgál lakóhelyül, elég rendesen felkészítve 
Kapuja élőt mély sáncz van, melly azt egészen körűi ke
r ít i ,  ’s csak egy kőhidon lehet bémenni. A’ sánczban 
pinczék vágynak a’ kősziklába bévágva , ’s ugyan itt több 
rejtekhelyek találtatnak. Egy pinczében forráskút is van ? 
mellynek vize hideg ugyan de kellemetlen izű ; azonban 
jelenleg a’ távolabb eső hegyekről vezettetik be friss forrás 
viz csatornák’ segedelmével. A’ palotát nem kevéssé éke
sítik a’ Balassa nemzetség’ mind két nemből való jeles tag
jainak függő képei.

N agy Oroszi, magyar m. v. 1883 kath., 53 evang., 
2 ref„ 5 óhitű, 5 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Ezen 
város lakosainak eldődeit Kálmán király hitta ki Galicziá- 
ból Oroszországból, ’s királyi szabados jussal ruháztatván 
fel, csupán a’ felséges udvar’ kapuinál tartoztak őrt állani. 
Ezen (privilégiumot meg erősítették ;1. Károly, I. Lajos,



NÓGKÁD VÁRMEGYE. 2 4 1

’Sigmond, Ulászló, II. Lajos, II. Mátyás, Ferdinand, I. 
Leopold királyok. Mindazáltal 1700-ban G. Kontzin Val- 
kard, később 1719-ben G. Stahrenberg Tamás a’ várost,
& jászfalusi pusztával együtt Királyi Adományul nyerte; 
jelenleg pedig a’ G. Keglevics familia bírja.

N ógrad, régi nevezetes magyar in. v. Vácztól északra 
2 órányira: 1135 katli., 249 evang., 5 ref. lak. Kath. anya 
templom. Fekvése ezen városnak igen gyönyörű; kelet 
fele gazdag szőllőhegyek kerítik be, északra termékeny 
rónaság terül el, nyugotra pedig a’ magas, sűrű erdőséggel 
megrakott ’s vadakkal bövölködő jenüi hegysorok látszanak. 
Egy szóval bősége van borban , fában , szénában, gaboná
ban ; levegője tiszta és egészséges, de- a’ városban bent 
lévő vize édessége miatt ihatatlan, hanem e’ helyett a’ fél 
fertálynyi távolságra lévő csurgó kutat használják, melly 
csövekben a* hegyi forrásokból telik meg, ’s még a’ törö
köktől maradt fent. Továbbá a’ város déli oldalán vagyon 
it t  egy 90 — 100 öl hosszúságú , 20 — 30 öl szélességű tó . 
melly bent 1, a ’ Dunába való befolyásáig pedig 5 malmot 
forgat; ezenkívül nyüzsög a’ sok pióczától (nadály). Végre 
a’ Zsum b tava’ kerületén termett növevények közt sok 
mérges lévén, az itteni legeltetés szarvasmarhákra nézve 
felette veszedelmes. F. U. a’ váczi püspök. Hajdani hires 
vára, mellyről a’ megye is nevezetét vette, egy kőszik
lával megerősittetett nem igen magas dombon épült. Erős 
falai voltak, mellyek mostan az ékes magas toronnyal együtt 
omladékban hevernek , de ötszegü bástyái némelly részben 
fentállnak.

Lacikért, magyar m. v. Balassa Gyarmattól délre 1 
mfd. a’ pesti útban: 2243 kath., 20 evang., 13 ’sidó lakosok
kal, kik közt egynéhány magyarul is tudó németek talál
tatnak. Kath. paroch. templom. Vendégfogdó. Ásványos 
forrás. Határja szép térség; szántóföldjeiket nagy szor
galommal mivelik , ’s gazdagon fizetnek; szőliőjök távo- 
lacska van, ’s nem nagy előmenetelt nyújt; 4 országos 
vásárjai keveset érők. F. U. az esztergomi érsek,

I I  K. .1/. 0. Földi. 10
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F a l u  k.
Agdrd, tót f. 41 kath., 584 evang., 6 ’sido Jak. Evang. 

anya templom. Határja hegyes, de azért termékeny; bora 
csak középszerű. F. U. többen.

Alsó és Felső Bodony, 2 tót-magyar f. az első 95 
kath., 365 evang., 14 ’sidó; a’ második 216 kath ,, 21 
evang.; 19 ’sidó lak. Határj ok dombos, és elég jó ; bort 
termesztenek. F. U. Muslay, Bibiti Horváth , 'a mások 
többen.

Alsó Esztergdly QDolyne Sztrehare)  , tót f. 65 kath., 
679 evang. lak. Van itt egy kath., és egy felette régi 
evang. anya templom, mellyet xnég a’ Hussiták építtettek , 
’s egy savanyúviz forrás. Határja termékenyebb mint F. 
F.sztergályé, de bora csekély; erdeje bőven. F. U. B. 
Balassa, G. Zichy.

Alsó Petényi magyar-tót f. 535 kath., 34 evang., 1 
ref., 112 ’sidó lak. Két csinos úri lakház. Synagóga. Iía- 
tárja dombos, völgyes és jó termékenységű, szőllőt is 
mivel. F. U. Gyurcsányi, Somogyi, ’s m. t. Nevezetes 
ezen helység arról, hogy Verbőczy István itt találá fel 
pihenő helyét, mellynek emlékezetére egy márvány tablóra 
illy felírás té tete tt:

Leges hie Patriae scripsit Verbőczius olim ,
Lex manet, at cecidit scriptor , et ipsa Domus.

Rudera nunc arcis rursus tolluntur in altum,
Paci non Liti , Saxa datura locum.

Hic ponam Curis finem , hic cum stirpe quiescam ,
Spes vana hic solvat, spes mihi sola Deus.

Theresia BLaskoVICs VIDVa IgnatH GyVrCsanyI,
Piis gentis sVae Manibus posVIt.

Alsó Sdp , tót f. 450 kath ., 19 evang. lak. Ilatárja 
búzatermesztésre hasznosabb mint szőllőinivelésre. Van 
itt kath. anya templom, egy századok előtt épült 8 szeglet,ü 
toronnyal. F. U. a’ váczi püspök.

Felső Szécsénke, német-magyar f. 401 kath., 40 evang. 
34 ’sidó lak ., kik dohánytermesztéssel keresik élelmüket. 
Synagóga. F, U. Baloghy László,



NÓGRÁD VÁRMEGYE. 243
Bánk , tót f. 39 kath,, 543 evang., 7 ’sidó lak. Evang. 

anya templom. Földje termékeny; irtása sok; szellője 
csekély. Van itt a’ falu mellett egy különös tó , inellyet 
a’ köznép Tengerszemnek nevez. Mélysége olly nagy, 
hogy fenekét még eddig el nem érhették, viza sem nem 
szaporodik, sem nem fogy; halat némelly aprókon kívül 
nem táplál ’s kerülete mintegy 500 öl, F. U. Gyurcsányi, 
’s m. t.

Berkenye, német f. 382 kath., 5 evang. lak., kik Fran
coméból jöttek he, a’ szőllő és dohánytermesztést meg
különböztetve folytatják. F. U· a’ váczi püspök.

Borsos Berényke, magyar f. 641 kath., 16 evang., 1 
ref., 8 ’sidó lak. Kath. anya templom. Erdeje, legelője 
sok ; földje termékeny; szőllője nem nagy hasznú. F. U. 
a’ váczi püspök, Foglár maradókig Balogh, ’s m. t.

Bússá, magyar f. 856 kath., 19 evang. lak. Kath. anya 
templom. Határja középszerű ; rétjei jók az Ipoly menté
ben. F. U. B. Balassa, G. Zichy. 1552-ben volt itt egy 
magas toronnyal megerősittetett ’s bástyával kerittett me
nedékhely, mellyet Tercsi Mihály vitéz bajtársaival a’ 
Hollókői törökök ellen mind addig védelmezett, mig csak 
ágyúgolyók által halomra nem lövöldüztettett.

Csalár, magyar f. 390 kath ., 56 evang. lak. llatárja 
kicsiny; rétjei az Ipoly mentén jó k ; bora sok és kedves 
izű. F. U. Prónay, Re'vay, Verbói, ’s m. t.

Csesztve, hegyek közt fekvő tót f. 210 kath., 240 
evang., 6 ’sidó Iák. Kath. paroch. templom. Találtak itt 
régi hamvvedreket, ’s kőszenet de nem használtatik. Egy 
völgyben igen régi kövekkel kirakott forráskutja van, F. 
U. az esztergomi káptalan, Madács, Majtényi.

Debercsén, vegyes magyar-tót f. 186 kath., l4 evang., 
4 ’sidó lak. Földje kevés; legelője elég; rétje jó. F. U. a’ 
báró és nemes Prónayak.

D ejtár , magyar f. 1157 kath. , 2 evang, lak. Határja 
róna és gazdag termékenységi!; szellőt mivel, ’s az Ipoly 
vizén jövedelmes malmot, bir. F. U, az esztergomi érsek,

16#
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Ebeczk , magyar-tót f. llont.h vármegye szélén : 29l 
ka th ., 177 evang., 2 rcf. lak. Földje termékeny; rétje, 
legelője, erdeje elég. F. U. Tihanyi Ferenc/,, kinek itt 
ékes lakhelye és kertje van. Savanyuvizforrása tavasszal 
és nyáron kellemetes italt ád.

Felső Feztergály , tót f, egy völgyben: 267 kath ., 
698 evang. lak ., kik közt sok kerékgyártó, szekre'n és 
seprű készítő találtatik. Hajdan nevezetes mezőváros volt 
’s vár is ékesítette. F. U. B. Balassa, G, Zichy az idősb.

Felső P e tén y , tót f. 123 kath., 630 evang. lak. Evang. 
anya templom. Földje, rétje termékeny; szőllőhegye tér* 
mékeny ’s jó borral fizet. F. U. Gyurcsányi, 's m. t.

Felső Sáp, tót f. 422 kath., 25 evang., 4 ’sidó lak. 
Földje hasznosak az őszi vetésre, mint a’ bor termesztésre. 
F. U. Baloghy Tádé és László.

Felső Szátok, magyar f. 468 kath., 3 evang. lak. Tía- 
tárja róna és bőven fizető; a’ Locus vizéntúl szőliőt is mi
vel. F. U. az esztergomi érsek.

Galabocs, magyar f. 162 kath., 2 evang. lak ., kik 
szőliőt ntiveinek. F. U. Bene , ’s m. t.

G uta, tót f. 88 kath. , 989 evang., 5 ’sidó lak, Evang. 
anya templom. Határja hosszan terjedő ’s termékeny; le
gelője különösen hasznos, de szőliőjét a’ fagy gyakran 
megrongálja. F. U. a’ Beniczky familia, ’s m.

H orpdcs, magyar f. egy mély völgyben: 361 kath., 
21 evang., 10 ’sidó lak. Földjei jók. F. U. Vörös, Somos
kői, Porubszky, Kovács, ’s m. t.

Diós Jenő, népes magyar f. Ilonth vármegye szélén: 
3Jo kath., 21 evang., 953 ref,, 11 ’sidó lak. lief, anya, 
kath. filial, templom. Határja a’ természetnek minden aján
dékaival gazdagon meg áldatott. Van jó szántóföldje és 
rétje, sok szőliője, hires nagy szemű gesztenyéje, roppant 
erdeje, mellyben őzekre és szarvasokra szép vadászatok 
esnek; egy 90 öl hosszúságú, 25 —- 30 öl szélességű tava, 
melly bövülködik ponttyal, czompóval, ’s más halakkal,
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végre ásványos forrása, «le a’ melly 24 órai tartás után 
mind izét, mind színét el veszti. A’ helység felett elnyúló 
jenül hegylánczon gránátok is találtatnak, F. U. H. Eszter- 
házy.

Keszeg , tót f. 520 kath., 5 evang. la k ., kik földjeiket 
igen szorgalmatosán mivelik, szóllőjök is elég. F. U. 
Huszár, ’s m. t.

Kis E cse t, magyarosodul kezdő tót f. 291 kath ., 9 
evang., 7 ’sidó lak. Határja kicsiny, földje javítást kíván; 
szóllőhegye elég ’s jó bort terem. F U. B. Prónay , Haan , 
’s ni. t.

K is M aros, magyar f. a’ Duna mellett; 422 kath. lak. 
F. U. a’ királyi korona.

Kis Oroszi, magyar f. a’ Csepel vagy is Tótfalusi , 
Dunaszigefben: 4G7 kath., 4G9 ref. lak. kik hajdan a’ 
nagy orosziakkal egyenlő szabadságban éltek. Kath. és 
és ref. anya templomok. Sovány, homokos határ. F. U. a’ 
királyi korona.

Kis S traczin , tót f.flo kath ., 221 evang. lak. F. U. 
Csemiczky ’s m. t.

K is Ú jfa lu , tót f. 381 kath., 3 evang, lak. Ilatárja 
nem nagy; szőllőjc elég. F. U. 13. Balassa, G. Zichy.

Kis Z e l lő , tót-magyar f. 46 kath ., 449 evang. lak. 
Ekesitik ezen helységet az evang. tornyos templom, és a1 
számos igen szép urasági épületek. Földje, legelője jó ,  
de fő gazdasága szőllőhegyében áll. A’ török időből talán 
nem lesz érdektelen itt egy levelet közölni, .mellynek fog
lalatja imez:

E n, Muharunt, és Murtazan Spajjok, adjuk tudtára 
mindeneknek, az kiknek illik , bogi, megh alkodtánk 
Bene Andrással esztendőről esztendőre, két ezüst tallérban 
égi Lao Puska tokban , két korsóban. Égi nadrágnak való 
posztóban, és igi ha eő lnne esztendőről esztendőre meg 
ndja‘ azért eő kme bízvást Kis Zellőben, másul is bízvást, 
maga cselédestől lukhatik , azért mijs reá feleltünk, az
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mi Török Partunkrűl, nem lészen hántása ne felien senki
tál, tsak az Istenth. Datum SecinVaraban d ie— Anno 1667·

My Kis Zellei Földes Urak 
Muharini Spajja.
Murtazin Spajja.

Mostani földes urai Kis Zellőnek: Prónay, Ivánka, *s 
mások többen.

Kösd, ne'pes magyar f. a' Kaszai hegy’ tövében: 709 
kath., 9 evang., 639 ref. lak. Kath. és ref. anya templo
mok. Földje, rétje elég és termékeny; bora a’ Rádival 
együtt ezen a’ környéken legjobb. F. U. a’ váczi püspök.

Legend, tót f. 211 kath , 563 evang., 83 ’sidó lak. 
Evang. anya templom. Synagóga. Ámbár hegyekkel vé
tetik körűi, még is termékeny a’ földje, különösen szellője 
bőven fizet. F. U. Kadványi, Záborszky, ’s m. t.

Mohora, magyar-tőt f. 575 magyar kath., 233 evang.,
1 óhitű, 13 ’sidó lak. Kath, paroch, templom. Több csi
nos űri lakházak. Földje, rétje hasznos és elég; erdeje
2 darabban van. F. U. Beniczky, Péchy, Plachy, ’s m. t

Kis Kürtös, tót f. 161 kath ., 139 evang., 6 ’sidó lak. 
Földje javítást kivan. F. U. többen.

N agy K ürtös , tót f. a’ Kürtös sebes patakja melletti, 
melly gyakran megárad. Számlál 104 kath., 563 evang. 
lak. Evang. anya templom. Több szép úri lakhelyek- 
F. U. Ambrózy, Csemiczky, ’s m. t.

N agy S tra c z in , tót f. egy völgyben ; 24 kath., 226 
evang. lak. F. U. Csemiczky, Radványi, Keleesényi, ’s m. t.

N agy Z e llő , egy hegy’ oldalán ’s alján fékvő magyar 
f. 795 kath., 3 evang. lak. Szép tornyos kath. anya tem
plom. Földje jó és elég; rétje kevés; szőllője sok, és 
igen tartós állandó bort terem. F. U. az esztergomi érsek.

N ándor, magyar f. egy keskeny völgyben: 659 kath., 
14 evang., 8 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Mind 
földje, mind rétje termékeny. F. U. nagy részt a’ B. Pró
nay familia.

N é zsa , magyar f. Pest vármegye szélén: 751 kath., 
11 evang., 2 re f,, 9 ’sidó lak. Kath, paroch. templom.
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Határja nagy és termékeny ; az alacsonyabb partok’ olda
lain szőllőt ültettek, de nein nagy haszonnal, F. U. Szent- 
iványi, ’s m. t.

Nőtincs, erdős hegyek közt fekvő tót f, 786 kath., 14 
evang., 13 ref., 52 ’sidó lak, Kath. paroch. templom. A’ 
szántást vetést különös szorgalommal folytatják a’ lakosok; 
szőllőhegyek savanyú bort terem. F. U. Gyurcsányi Gábor.

Ó vár, magyar-tőt f. 553 kath., 7 evang. lak. Kath. 
paroch. templom. Yan jő földje, erdeje, és szőllője. F. 
U. többen.

P a ta k , magyar f. N. Oroszihoz 1 órányira: 1077kath., 
2 evang. lak. Kath. paroch. templom, Határjok mindennel 
m egáldatott; szőllőjök is van a’ hegy alatt ’s annak egyik 
oldalán , de reá a’ közel lévő posványságot némellyek ár
talmasnak tartják. F. U. az esztergomi érsek.

P a tva rcz , tót f. l78 kath., 307 evang. lak, Balassa 
Gyarmathoz 1 órányira. Földje homokos. F. U. Szent- 
iványi Anselm , kinek itt ékes lakhelye ’s malma vagyon.

Pcncz ( Felső) ,  tót-magyar f. Pest vármegye szélén : 
515 kath., 460 evang., 9 ref., 200 ’sidó lak. Kath. evang. 
szentegyházak. Synagóga. Fő gazdagsága szőllőhegyébon 
á ll, mellyigenjó bort terem. F .U.Prónay, b. Podmaniczky 
és felette számos nemesek.

R á d , magyar-tót f. 609 kath., 265 evang., 38 ref,, 31 
’sidó lak. Ekesitik ezen széles völgyben fekvő falut a’ 
kath. fii. tornyos templom, a’ meg boldogult Muslay Antal 
esanádi fő ispány’ ékes .lakhelye és kertje, ’s több más 
úri lakházak. Határja sok javakkal meg áldatott; földje» 
rétje elég és jó ; szőllőhegye nagy, ’s még a’ kosdinál is 
jobb bort terem. Az idevaló szőllővesszők Hegyaljáról 
hozattak. F. IJ. a’ Muslay familia, Mocsáry, ’s in. t.

R étság , magyar-tót f. 432 kath,, 122 evang., 13'sidó 
lak. Kath. paroch. templom. Posta hivatal. Földje igen 
szorgalmatos javítást kíván. F, II. a’ váczi káptalan , Sré- 
ter , Subszky.

R iba , tót f. "5 kath., 243 evang. lak. Földje so- 
ványacska; rétje, erdeje leglehetős. F. U. Maifényi.
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Rom hány, népes magyar f. Balassa Gyarmattól délre 
2 mfd. 1276 k a th ., 80 evang., 4 re f., 9 ’sidó lak. Kath. 
paroch. templom. Számos ékes úri lakházak. Határja nagy 
kiterjedésű és hasznos; földje, rétje kövér; erdeje tágas és 
sok makkot termő. A1 hegyek’ tetején van egy kőbányája 
is ,  meilynek köve sokat hasonlít a’ vörös márványhoz. 
Nevezetesiti az 1710-ben történt ütközet, niellyben Rákóczy 
Ferencz a’ császári hadi seregtől tetemesen inegverettetett. 
F. U. Prónay, Géczy, és más számos közbirtokosok.

Szécsény Kovácsi, magyar f. 258 kath., 48 evang., 
4 ref. , 5 ’sidó lak. '’s több szép úri lakházakkal. Föld jei 
a’ térségen termékenyek; erdeje nevendék. Az Ipoly ezen 
falut félhold formára bekeríti, "s itten jóval mélyebb lévén 
mint egyébütt— halászatja is jövedelmesebb. F, U· Bi- 
bithi H orváth, Fáy, Tapolcsányi, Ambrózy, Piadványi, 
s m. t.

S ze le s , tót f. 35 kath., 285 evang. lak. F. U. B. 
Balassa.

Szendehely, a’ katalin hegy’ oldalában fekvő németi, 
a’ váczi posta utón : 467 kath., 3 evang. lak. Kath. paroch. 
templom Szűk völgye kevés takarmányt ád ; földjei a’hegy
oldalban javítást kívánnak; erdeje nagy. F. U. a’ váczi 
pgspök.

Szen te , magyar f. Nándor mellett : 366 kath., 4 
evang. lak.

Szent P é te r , tót f. 30 kath., 381 evang. lak. Evang. 
anya templom. A’ helység szép vidéken fekszik , de földje 
sovány; szőlíője meglehetős. F. U. B, Balassa, G. Zichy 
az idősb.

Szhlabonya , tót-magyar f. 770 kath., 3 evang. lak. 
Kath. paroch. templom. F. U. B. Balassa, G. Zichy.

Szügy [A lsó , Felső) ,  össze kapcsolt tót f. 180 kath·, 
lt)55 evang., 3ül ’sidó lak. Evang. anya templom. Syna
goga. Több úri lakházak és épületek. Határja részint róna 
és homokos , hol jó rozs terem, részint hegyes. Szőlíője 
hasznos. A’ vármegye ezelőtt itt tartotta előbb ugyan köz 
gyűléseit és törvényszékeit, 1700 után pedigcsak a törvény
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székeket. F, U. T rajtler, Prónay, Szerérny, Koradinyi, 
’s m. t.

Teresle, magyar f. 872 kath ., 7 evang., 14 ref. lak. 
Hajdan apátul sága volt, mellyet bizonyít a’ falu közepén 
most is épségben fentálló □  kövekből épült 2 tornyu tem
plom. Határja a’ térségen szép búzát terem, rétje , erdeje 
kevés. F. U. Jeszenszky, Szmrcsányi, Frideczky, Szily, 
Kokovay, Bory.

Tolm ács, magyar f. 573 kath., 4 evang., 1 ref. lak. 
Határja kevés javítás mellett, mind őszire, mind tavaszira 
igen termékeny; rétje középszerű. F. U. Szentiványi Márk, 
kinek itt szép úri lakháza, ’s jeles kertje van.

V a rb ó , szép fekvésű magyar f. 667 kath., 12 evang. 
lak. Kath. paroch. templom. Ekesiti ezen helységet néhai 
Szentiványi Ferencznek az Ipoly parton dombon álló gyö
nyörű kastélya, egy szép kerttel együtt. Van jó földje, 
rétje, erdeje, és szőllője. F. U. Szentiványi.

Verocze  , magyar f. a’ Duna bal partján; 925 kath ., 
3 evang., 573 ref. lak. Kath. és ref. anya templomok. 
Földje homokos, de termékeny; rétje erdeje elég; szőllő- 
hegye nagy ’s igen jó bort terem; a’ Dunában halászatot 
fiz. Kőszén. F. U. a’ váczi püspök.

Zom bor  vagy Z obor , mély völgyben fekvő tót f. 8 
kath ., 340 evang. lak. F. U. Prónay Ferencz.

Zsihlevnyih  ( Z ih lava ) , tót f. 4 kath., 216 evang. 
lak kik sovány vörös agyag földjeiket nagy szorgalommal 
mivelik. Borok savanyú. F. U. B. Balassa, G. Zichy, 
Madách.

Z s é ly , magyar-tót f. 862 kath., 13 evang. lak. Kath. 
paroch. templom. Földje, rétje, elég; szőllőt is mivel 
A’ földes uraságnak, t. i. a’ G. Zichy senioratusnak még 
egészen ki nem épült kastélya van itt. Savanyuviz forrás

N é p e s  P u s z t á k .
Kaproncza, A. Esztergál ül. 11 kath. lak. Ipoly Kürlh, 

Bússá filial. 43 kath ., 36 evang. lak. B a ló , C'sesztve, 
filial. 74 kath., 136 evang. lak. Dolina, Kékkő fik 97
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kath. lak. Prsse, Kékkő fii. 59 kath. lak. Sósut, N. Oroszi 
fii. 5 kath. lak. Kis P a ta k , Ovár fii. 15 kath ., 16 evang. 
lak. Sz. L örincz , Vadkert filial. 89 kath. 6 evang. lak. 
Ipoly K is K ér, 91 kath. , 69 evang., 5 ’sidó lak. Ipoly 
nagy K ér, 147 kath., 37 evang. lak. P ető , Varbó fii. az 
Ipoly parton. 123 kath ., 37 [evang., 5 re f ., 6 ’sidó lak. és 
több ékes úri lakházakkal. F. U. Darvas, Szilassy, Pon- 
grácz, Horváth, ’s m. t. H a j , N, Zellő fii. 6 kath ., 13 
evang. lak. Szala tnya , 8 kath., 14 evang. lak. Ez is Zellő 
fii. ’s savanyuvize van. K á lth , N. Zellő filial. 19 kath. 6 
*sidó lak. M igazziburg , mulató kastély a’ Duna m ellett: 
6 kath. lak. F. U. a’ váczi püspök. Katalin , Szendehely 
mellett 87 kath. német lak. kik főleg bortermesztésből él
nek. F. U. a’ váczi püspök. Cseke vagy Csege, 10 kath. 
lak. Rádhoz 1 órányira. Cselőte, Kösd fii. 17 kath. lak. 
D rapkó , Kösd fii, 20 kath. I evang. lak. Szom olya , 
Borsos Berénke fii. 15 kath., 18 evang. lak. B erk i, 260 
kath ., 3 evang., 6 ’sidó lak. P uszta  Berény, Nógrád fii. 
36 kath. lak. Stajerka , JNézsa fii. 4 kath. lak. Vadalm ds, 
Nézsa fii. 2 kath., 5 evang. lak. Alsó és Felső Jásztelek, 
Rétság fii. 109 kath, lak. Puszta Szántó, Rétság fii 238 
kath., 16 evang. 10 ’sidó lak. D  ennek, Romhány fii. 18 
kath. lak. Alsó Szátok, 91 kath., 22 evang. 5 'sidó lak.
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aiYITRA VÁRMEGYE»
(Comitatus Nitriensis — Neutrauer Gespanschaft — 

Nitránszka Stolicza).

1. §. F e k v é s e  ’s H a t á r a i .
Nyifra vármegye fekszik az ország’ északt részében a’ 

dunamelléki kerületben. Formája egyenetlen háromszeg; 
minthogy északkeleti ’s északnyúgoti szegeletei messze 
kinyúlnak; melly okból a’ köz igazgatásra nem kevés 
akadály háramlik. —Szomszédja északról Morvaország, ’s 
Trencsén vármegye; keletről Thurócz, Bars, Komárom; 
délről Komárom, Po’sony; nyúgotról Po’sony vármegye, 
Morva — ’s egy kis részben Austria országok.

2. §. N a g y s á g a .  K i t e r j e d é s e .
Lipszky’ földabrosza szerint földterülete 121 Q  mért

földre terjed, és így-hazánkbaa ezen tekintetben G-ik. Leg
nagyobb hosszúsága a’ Javorina hegyétől Érsekújvárig 14V2 
— legnagyobb szélessége pedig Szeredtől Német Prónáig 
123/4 német mértföld; ellenben Verebély és Séllye közt 4 9 
's Szkacsánnál meg épen csak */2 mértföldnyi széles.

3. §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .
Ezen vármegye — akár természeti szépségét, akár a’ 

termékekben való nagy és külünbféle gazdagságát tekint
sük; — minden esetre Magyarországnak első megyéi közt 
foglal helyet. Egyébiránt sokkal nagyobb része hegyes 
vagy dombos, ’s csupán alsó déli részén tulajdonképen 
róna; ezen kivűl északi részén van két gyönyörű ’s termé
keny völgye, ii, m. Vághi és N yitrai, a’ hasonló nevű 
folyóvizektől így neveztetvén. Ezek délfelé húzódván min-
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dig tágasabbak, míg utoljára a’ síksággal üszve nein egy- 
velednek. A’ Morva’ melléke is egészen lapály mintegy 
1% órányi szélességre, ’s kezdetét teszi a’ nagy marchfeldi 
rónaságnak.

A’ földterülete e'szakon hegyes és így magosabb léve'n 
észrevehetőig délnek lapul el, a’ mint ezt a’ Vágh, NyitrOj 
Zsitva , Illává vizeinek délre vett folyásai leginkább bi- 
zonyítnak; az mindazáltal jegyzésre méltó, hogy a’ Vágh 
sokkal sebesebben folyván mint a’ Nyitra, természetesen 
az ellapűlás is nem olly hirtelen történik itt mint amott.

Ellenben a’vármegyének azon részében, mellyet az lígy 
nevezett Fejér hegyek borítanak, nyűgöt felé lapul el a5 
föld; a’ mint ezt a’ Miava 's más számos patakok’ folyásá
ból kivehetni.

Földszíne csaknem átaljában véve l'/e — 3 lábnyi mély
ségre fekete kertiföld; ezen alól 8 — 10 ölig mind tiszta 
fazekas agyag; a’ hol pedig a’ dombok mind inkább völgyé 
simulnak, a’ sárga agyag kevesebb, hanem helyette a’ fe
kete kerti földnek fa’ homokkal való egyveledése észreve
hető, úgyannyira, hogy a’ tulajdonképen való síkságon már 
csak annyi fekete föld van , a’ mennyi épen szükséges a’ 
homokrészecskék’ öszvetartására, ’s a’ legjobb ’s legritkáb
ban csaló búzaföldek’ létesítésére. — A’ szakolezai járásban, 
’s a’ vágh-újhelyi járásnak nyúgoti oldalán, melly környé
keket t. i. a’ po’sonyi Kárpát’ ágai, az úgy nevezett Fejér 
hegyek futnak el, a’ földszínét is folyó sárga, nem fejér 
homok borítja; azonban ezen földek a’ lakosok’ gondos 
mivelése, ’s a’ természetnek azon gondoskodása által, hogy 
ide tűlevelű az az fenyves erdőket ííltetett: szinte jövedel- 
mesen használhatók. I.eginkább panaszosodnak a’ föld’ 
terméketlenségére a’ trencséni és thuróczi határszélen la
kók 5 de ellenben ezen környékek a’ marhatartásra ’s gyü
mölcstermesztésre különösen alkalmatosak.

Levegője tiszta és egészséges, ntellyhez a’ gyakori 
szelek nem keveset tesznek. Éghajlata mérsékelt meleg, 
kellemetcs; de a’ bajtnoczi járásnak nagyobb részében hi
degebb ’s durvább.

NYITRA VÁRMEGYE^
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4, §. H e g y e k .
A’ Nyílra vármegyei hegyeket, mellyek az öreg Kár

pátnak mind meg annyi ágai, három fő hegylánczokra oszt
hatni. Az 1-ső a’ pozsonyi Kárpát sornak folytatása, 
melly Nádason felyííl bejövén a’ megyébe , északkeletre hú
zódik , ’s a’ Vágh völgyét nyúgotról bezárván , Trencsén 
vármegye’ szélén a’ Javorina hegyével legnagyobb magossá
gát eléri. Ennek szép rétekkel koronázott tetejéről szép 
időben ’s jó szemcsővel egész Becsig — elláthat az ember. A' 
többi hegyek inkább csak egymásra rakott halmok, ’s Fejér 
hegyeknek onnan hivattatnak, minthogy a’ mész — és da- 
rázskőszikladarabok a’ vízmosásokban ’s más, csupasz helye
ken homokká morzsolódván, már messziről fejérlenek. A’
2-ik hegyláncz a’ galgóczi vagy is temetvényi a’ Nyitra 
és Vágh vizek közt. Ez tulajdonképen Gábor hegyével 
végződik Galgőcz mellett; de innen még délre dombsorok
ban egész Komjátig lenyúlik. A’ 3-ik , vagy is a’ Nyitra 
vizét-keletről bezáró hegylánczban nevezetesebb hegyek: 
1) a’ Facakó , Trencsén’, Thurócz’ és Nyitra’ határszélén. 
Ez legmagosabb az egész megyében , ’s rajta Trencsén vár
megyébe viszen egy ú t ,  melly szekerekkel nem járható 
hanem csak teherhordozó lovakkal; 2} a ’ Csciry: ezen 
visz keresztül a’ thuróczi postaút; 3} a’ Ribnecz; 4) a’ 
K ink;  5) a’ Rdzdelye; Cj a’ Kopdno. A’ három utol
sónak fele Harshoz fele Nyitrálioz tartozik; 7) a’ lapos
tetejű T ribecs , melly csaknem isolálva állván, messziről 
látszható; 8} a’ Z sib r ic za ; 9) a’ Z o b o r , Nyitra városa 
mellett. Nevét vette azon Zobor nevű nyitrai herczegtől, 
kit a’ magyarok elfogván, ezén hegyen akasztottak fel. 
Déli oldalát egészen szőlőtőkék, tetejét ’s többi oldalait 
erdők borítják. Közel a’ tetőhöz láthatni egy barlangot 
is; melly kiterjedésére nézve ugyan nem nevezetes, hanem 
azért érdemel említést, mert hajdan benne bizonyos Zoérard 
lengyel születésű remete lako tt; ki nagy szentségű hírben 
halván meg 1010-ben, a’ nyitrai vártemplomban temette
tek  el.

Mind ezen előszámlált hegyek közép magosságúak, Js 
a’ hólineát egy sem éri el; továbbá kopár, haszon?ehetetlen

NVITRA VÁRMEGYE.
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kősziklások sincsenek, hanem mindnyájokat egész koro- 
nájokig vagy szántóföldek, vagy szőlőtőkék, vagy erdők 
fedik.

6
5. §. F o l y ó v i z e k ,  tavak ds moc s ár ok .

Fő folyóvizei: 1) a’ V á g h , melly V. Újhelynél jön hé 
a3 megyébe, ’s délnek tartván Negyed alatt hagyja azt el; 
és így mintegy I 4 mértföldnyi hosszúságra nedvesíti, ’s 
Sziládtól Királyfalváig (2y2 mértföld) határt von Nyitra és 
Po’sony vármegye közt. Bal partja egész menetelében ma
gas, meredek; ellenben jobb partja alacsony. Folyása fe
lette sebes és ragadó j a’ honnan gyakran új medret ás ma
gának, ’s számtalan kisebb szigeteket formál; ha pedig 
megárad, szörnyen pusztító. 1813-ban 26-ik augustusban 
14 lábnyival emelkedett föl közönséges vizszínén felyűl, ’s 
32 helységet bori'ta el vizével; ’s a’ m ellett, hogy minden 
útjában lévőt elsepert, ágyazatja kövecs és homok lévén, 

. ezt kihányta, ’s általa nagy darab földet haszonvehetetlenné 
tett. Egyébiránt haszna is nagy; mert talpokra hajókáz- 
ható lévén a’ Liptó és Árva vármegyei fa kereskedők ált— 
menet nem csekély summa pénzt hagynak i t t ; ide számlál
ván azt is: hogy a’ lakosok jutalmasan megkaphatják az 
épülethez szükséges ’s a’ megyében hibázó fenyőszálakat és 
deszkákat; továbbá a’ számtalan hajómalmok szinte szép 
jövedelmet hozók. Hal benne kevés, de igen jó ízű. — 
Nyáron által sokszor olly csekély , hogy lóval által lehet 
gázolni; ellenben nagyon ritkán fagy be olly erősen, hogy 
bátran lehessen kocsikkal rajta keresztül járni. Fa hid 
rajta kettő van, u. m. Szerednél és (íalgócznál; másutt csak 
kompokon járnak [által, ’s illyen fő révek a’ hradeki, 
pőstyényi, szokolóczi , hosszú falusi, hetményi , sóki , 
farkasdi. A’ viz’ hirtelen esése, ’s az egyenetlen partok 
okai annak, hogy ezen viz’ regulatiójára több ízben te tt 
vármegyei és kormányszéki költségek soha elég sikeresek 
nem voltak. Kies és gyönyörű völgyét a’ galgóczi kastély
ból, ’s a’ régi temetvényi omladozott várból legjobban be
láthatja az utazó.
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2) N yitra  ·, a’ Facskó hegyében több apró forrásokból 
erőd, ’s dél felé vévén ú tjá t, minekutánna Bars vármegyé
nek egy kis részét keresztül folyta volna, ismét hazájába 
visszatér, ’s a’ Vágghal párhuzamosan a’ megye’ közepén 
folydogál, ’s Érsek Újváron alól Komáromba megy által. 
Folyása ennek sokkal lassűb, azért áradása sem olly ve
szedelmes, kivált minthogy ágyában csak apró és kevés ka
vicsot’s többnyire iszapot viszen. Malmai számosok, még 
pedig 6 — 8 kerekűek: .lévén nagy hasznot hajtők ; egyéb- 
eránt sehol sem hajókázható, ’s alig felényi nagyságú 
mint a’ Yágh; hala is olly kevés, hogy a’ halászatot csak 
a’ molnárok űzik.

Völgye, melly a’ kóros! kastélyból vagy a’ darázsi to
ronyból leginkább bélátható, felette szép, ’s igazán ángol- 
kerthez hasonló; a’ mellett termékeny ; kivált a’ rétek 
felette buja növésűek; hátára számos kis fa - és kőhidak 
épültek, ’s ezek közűi a’ faragott kövekből készült 13 bolt- 
hajtású privigyei legnevezetesebb.

3) A’ M orva , Szakolczánál éri a’ megye’ ha tárá t, 
’s egész Kuttiig (4 m. föld), hol azt ismét elhagyja, csak 
határ folyóvíz, elválasztván t. i. a’ megyét Morvaországtól, 
’s kis részben Austriától. Ez nagyobb mint a’ N yitra, de 
még sem hajókázható, bár könnyen azzá lehetne tenni; szí
ne barna iszapos; folyása inkább lassú mint sebes; szigetei
ben ’s ligeteiben sok vadat táplál; hala nagy bőséggel van, 
és sokféle nemű; malmot is hajt. Holicsnál Gödingbe az az 
Morvaországba egy szép fa hid viszen keresztül ra jta , *s 
ehez ismét egy Iapályos szigeten csupa kövekből épült fél 
órányi hosszúságú pompás töltés.

4) A’ Z s i tv a , Kalóztól fogva Besenyőig szinte határ 
folyóvíz Nyitra és Bars vármegyék közt. Folyása igen las
sú , ’s alig észrevehető; ágyazatja csupa iszap, ’s minden 
kavicstól tiszta; partjai sűrű náddal, gyékénnyel, sással 
vannak benőve, ’s ezekben számtalan vízi madarak tenyész
nek. — Egyébiránt malmot minden lassúsága mellett is 
hajt egynéhányat.

5) A’ D udvdgh , a’ Javorina hegyében fakad , ’s a’ 
Vághghal párhuzamosan délre folyik Zeléig, a’hol Fosony
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varmegyébe niegyen által. Rákja híres. Malmokat forgat 
de nem igen nagyokat. Ennek mind Nyitra mind Posony 
ásatott már ez előtt több esztendőkkel új árkát, de azt 
ismét beiszapolta.

6} A’ M iava\ a’ miavai hegyekből szakad; ’s előbb 
délre azután nyugotra, a’ Posony vármegyei határszélen 
folyva Kuttin felyűl a’ Morvával egyesül. A’ inillyen cse~ 
kély ezen viz különben, olly nagy pusztításokat szokott 
tenni áradásakor. — Egyébiránt malmaival még is hasznot 
hajt.

7) A’ B ldva  , ered azon kősziklahegyből, mellyen a’ 
jókői kath. templom á l l ; ’s minekutánna G. Zayné csinos 
bucsáni angolkertjét nedvesítette volna, Posony vármegyébe 
hempelyeg által.

8) A’ Valaszka Bella, vagy is N yilr ic sk a , ragadó 
sebességű patak, melly a’ Facskó hegyéből veszi eredetét, 
magával kavicsot sőt áradáskor kőszikla darabot is viszen; 
’s számtalan malmoknak életet adván lliliczen alól a’ Nyi- 
trába ömlik.

Az érintett vizeken kiről vannak még számos patakok, 
de a’ mellyeket itten névszerint előhozni ’s leírni nem lehet.

T ava i közűi a’ megyének csupán a’ lopcsányi cs, k. 
Vadkacsaié nevezetes, mellyben esztendőnként 14 — 18,000 
darabot fognak hálóval.

Mocsárok olly kiterjedésnek mint az alföldön, itt nin
csenek; de azonban Érsek Újvár környékén még is meg
lehetős sok földet foglalnak el ; a’ minthogy hajdan ezen 
várnak erőssége főképen ezekből állott. Ingoványos pos- 
ványos helyeket láthatni a’ Vágh’ mellékén: Vecse , Ja tő , 
Hosszúfalú, Mocsonok körűi; a’ Nyitra mellett: Üzbégnél; 
’s végre a’ Zsitva’ mellekén.

6. §. Á s v á n y o s  és o r v o s i  v i z e k .
A’ pőstyéni, bajmóczi, bieliczi kénköves meleg forrá

sokról és fürdőkről olvasd ezen helységek’ leírását; a’ ká- 
pláti meleg forrás csak kenderáztatásra használtatok. — So- 
venyuvizforrások vannak Drahován, Zlatnikon ; de egyik 
som nevezetes.
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7. §. T e r  in é k e i ,
l) A’ n ö v é n y e k ’ o r s z á g á b ó l .

Búza legsikeresebb, ’s legtöbb terem a’ megye déli 
táje'kán a’ magyar helységek’ határain, minthogy itten a’ 
búzakenyér átalányosszokásban van 5 a’ többi környékeken 
is megterem ugyan mindenütt, de mivel »nagyobb mennyi
ségben nehezen lehet eladni, jóval kevesebbet vetnek. A* 
gr. Károlyi Lajos tót-megyeri uradalmában a’ szardíniái 
búzával szerencsés próbát tettek. Valamint a’ magyarok
nál a’ búza — úgy a’ tótoknál a’ rozskenyér lévén közön
séges eledel, innen a’ megyének legnagyobb részében fő 
termesztvény a’ rozs, melly közönségesen négy lábnyira 
megnő, ’s 6 — 7 mag tiszta jövedelmet ad. Az árpát szinte 
erősen termesztik , mert a’ sertéshizlaláson, ’s a’ sok Sör
főzésen kivűl még a’ Morvák is örömest megveszik; innen 
a’ tavaszi földeket nagy részint az árpa foglalja el. — Z a b  
legtöbb (ermesztetik a* Fejér hegyek közt lévő homokos 
földön, a’ bajmoczi járásban; a’ Séllye körűi lévő magyar 
helységekben; egyébiitt csak annyi, mennyi a’ házi szük
ségre elegendő. — H ajdina  kevés, csupán a’ hegyesebb 
részeken. — Köles ellenben sok, kedves eledele lévén a’ 
zsíros tésztakása mind a’ tótnak, mind a’ magyarnak. — 
K uhoriczd t, ha a’ nyitrai püspök krakováni uradalmát 
kivesszük, sehol a’ tótoktól lakott vidékeken nagyban nem 
termesztenek; ellenben a’ magyaroknál kedves növevény, 
és sertéshizlalásra, ’s apró marha tenyésztésre fordítják; 
kenyeret belőle magából nem csinálnak, hanem vegyítve 
búzával, rozszsal vagy árpával. — A’ holompért a’ német 
colonisták szerelik, kevésbbé a’ tótok, ’s legkevesbbé a’ 
magyarok; azonban, mióta a’ kolompér-páiinkafőzés — di
vatba jött, azóta több földesurasúgok nagyban termesztik.

Kereskedési olajos növények közűi leginkább elterjedt 
a’ lender , ’s majd minden házi gazdasszonynak sőt még a’ 
béres cselédeknek is meg van a’ maguk kenderfüldje ; ezen 
kivűl a’ szakolezai járásban — hol erre az idevaló fejérho
mokos de jól nrivelt föld különösen alkalmatos — igen ne
vezetes ágát teszi a’ külső kereskedésnek. — Lent sokkal 
kevesebbet termesztenek, ’s inkább csak magváért, hogy

ír . K. μ . 0 . Földi. i7
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belőle olajt üthessenek. — A’ mákos ételeket igen szeretvén 
b* tó t , ennek termesztésére mindenütt szakit egy kis darab 
földet; de olajt belőle nem csinál.— Dohányt c»ak egy
néhány helységekben plántálnak, u, rn. Udvarnokon , Kür
tön, Yecsén, Tarnóc/.on, Szelőczén , Ozdögön, Füdémesen, 
Surányban ’s a‘ t . ; de a’ köz kereskedésben semmi hírök 
nincs.

Főzelékeket ’s kerti veteményeket a’ mi illeti: lencse, 
borsó házi szükségre mindenütt elég van; fe jé r  répa a’ 
németeknél; de mindezeknél fontosabb a’ fe jes káposzta; 
mert ez mind a’ magyarnak mind a’ tótnak kedves eledele ; 
azért ennek termesztése közönségesen elterjedt. Leghíresebb 
káposzták teremnek Farkasdon , Negyeden, Vecsén , Sélyé- 
ben , Hosszúfaliiban , Tarnóczon, az az a’ vághmelletti 
magyar helységekben; továbbá a’ Vághójhelyi járásban: 
Sztrázsán ; egyébiránt a’ magyar káposzta keményebb, 
szebb, ’s azért száza egy forinttal mindig drágább, mint 
a’ másutt termetté. — Kerti veteményekkel ’s zöldségekkel 
nem sokat bajlódik a’ nyitrai paraszt; kivévén Farkasd és 
Negyed magyar vághmelléki helységeket, mellyek fog- és 
vereshagymával, répával, petrezselein— ’s más-zöldségekkel 
nagy kereskedést űznek.

Legelő1 és rét’ dolgában szükséget épen nem érez ezen 
vármegye , sőt a’ rétekre nézve igen megáldatott a’ jóltévő 
természettől. Ugyan is: a’ Vágh , Miava, Morve , főképen 
pedig a’ Nyitra vize mellett a’ legszebb rétek gyönyörköd
tetik a’ szemet. Ataljában nézve ezek mindnyájan kétszer 
kaszálhatok, ’s jó tápláló szénát adnak. Mesterséges rét 
ellenben kevés van, ’s csak a’ nagyobb uraságoknál ; a’ 
veres lóhere’ termesztését a’ gyakori sovány termés miatt 
ott is félben hagyták, holott azelőtt nagy tűzzel űzték, ’s 
a’ helyett most a’ luczerna  kezd lábrakapni, - -  Mohart az 
alsó tájű magyar helységek többször vetnek, de a’ tót nem 
isméri. — N á d , káka , sás a’ Zsitva mellett az érsek - új
vári, vecsei, hosszűfalusi, mocsonoki’s a’ t. mocsárokban 
annyi terem, hogy az elsővel házaikat fedhetik; a’ többi
ből pedig gyékényeket, kosarakat, székeket ’s a’ t. csi
nálhatnak.
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Ha az ember a’ gyümölcsfák’ sokasága Után /télne, 
úgy Nyitra pomologiai tekintetben fő helyet érdemelne. 
Ugyan is minden parasztnak házánál, különösen pajtája kö
rűi láthatni egy két szilva — vagy alma — vagy körtvély 
fát; a’ számos szőlődombok pedig rakvák baraczk — kört
vély — birsalma — , ’s aljaik cseresnye — dió — szilva
fákkal: de mind ezek , csak magokra hagyatván keveset 
teremnek. Dicséretes kivétellel kell azonban említenünk 
a" bajmóczi járásban lakó németeket és némelly uraságokat, 
kik közűi az elsők nagy gondot fordítnak a’ gyümölcster
mesztésre , ’s fő élelmeket ezzel keresik meg; különösen 
híres apró szemű szilvájok, melly megaszaltatván, messze 
elhordatik. Becsben brünner Zwetschken, itthon Gajdért 
falútól gajdler Zwetschken név alatt ismeretesek. De híres 
még a’ lancsári, sterusi, és kocsini cseresnye is a’ Y. Új
helyi járásban. A’ földes uraságok köztErdődy, Hunyady, 
Károlyi, Aponyi, Forgács, Traun grófok’; Jeszenák, 
Mednyánszky , bárók’ ; a’ nyitrai püspök’; Skultéty, 
Uzovich ’s a’;t. urak’ válogatott fajú gyümölcsös kertei a’ 
legnyalánkabbat is kielégíthetik; sőt a’ holicsi uradalom’ 
igazgatójának nem nagy de ritka kertjé t, ’s a’ pereszlé
nyi gyümölcsöst még a’ pomologus is örömmel nézheti. 
Egyébiránt délfelé menvén a’ gyümölcsfák mindig ritkáb
bak kezdenek lenni, míg legalól a’ magyar helységekben 
úgy szólván egészen eltűnnek. Vad gyümölcsből sok a’ 
makk a ' tavarnoki , bajmóczi és csejtei uradalomnak bikkes 
erdeiben: továbbá vadalma , körtvély  szinte sok; fél vad
gesztenye erdő a’ ghimesi várhegyen; fö ld i eper , sze
d erj, mogyoró igen bőven ; f a  eper csak imitt amott.

Bor a’ megyében legjobb esztendőben sem terem 
annyi, hogy a’ belső szükségre elég legyen, ha bár a’ sző
lőhegyek ’s kertek számosok is. Ezen szőlőhegyek közűi 
kettő van , melly hírét nem csak itthon, hanem külföldön 
is elterjesztette. Az 1-ső a’ vágh-újhelyi, melly a1 burgundiai- 
hoz hasonló setét veres bort terem; íze kellemetes , erős, 
fűszeres, zamatja sok , ’s ámbár a’ szőlőhegynek fő alkat» 
része mészkő, a’ borban mésznek semmi nyomát nem ta
lálni. Sajnálni lehet azonban, hogy ezen valódi nektár 
mind inkább fogyatkozni kezd; mert sok szőlőtulajdonosok

17*
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elijjedvén több egymást követő mostoha esztendőktől, tö
keiket kivágatták , ’s helyette szántóföldeket csináltak. A’ 
2-ik híres promontorium a’ semptei (Schintau), ugyan csak 
a’ Vágh mellett, V. Ujhelytől délre 6 mértföldnyire. Földe 
ezen szőlőkertnek kemény sárgás fekete agyag, minden kő
től tiszta: de azért halavány fejér bora erős, felette jó 
ízű, és zamatos , kivált ha több esztendőkig áll ; egyébi
ránt rendes megérésére három esztendő kívántatik. — A.’ 
többi 2-ik osztálybeli asztali borok közt nevezetesebbek : 
a’ zobor-hegyi (Nyitra mellett), kapi, hratnóczi, steruszi, 
aponyi, mocsonoki (ennek is sokáig kell állani, hogy 
megizelhesse az ember J , ’s a’ t. — Galgócz sok bort te r
meszt , de felette közönségest.

Erdeje a’ megyének annyi van, hogy tűzi fában sehol, 
kivévén a’ legalsó déli tájékot szükségét nem szenved.

Különbféle fanemei közt legtöbb a’ tölgy és cser, mellyek- 
nek gubacsaikat a’ morvák szokták felvásárolni; azután 
bikk fóképen a’ tavarnoki temetvényi, bajrnóczi ’s csejtei 
uradalmi erdőkben, ’s makkját nem csak sertés hizlalásra, 
hanem mint a z ó - tú rá i,  miaviai lakosok — olajcsinálásra 
is fordítják. Ugyan ezek és a’ v - újhelyiek bikkfataplőt is 
sokat szednek , ’s különösen Saxoniáhan jó summát bevesz
nek belőle. N yir  mindenütt; kitűnőleg szép a’ Jabloncza, 
és Szenicz közt lévő nyires erdő. H árs — s z i l— gyertyán  
’s igen sok fű z fa .  Tű levelű , az az fenyves erdőket 
a’ megyének két távol eső vidékin találhatni, t. i. a’ sza- 
kolczai járásban lévő homokdombokon, ’s a’ bajmőczi járásban 
lévő magos hegyeken; azonban öreg-és veresfenyő kevés 
van, hanem többnyire erdei vagy topolya fenyőkből álla
nak. Végre nézésre méltó még Ürmény és Keszi körűi az 
amerikai erdei fákból nagyba tett ültetvények, mellyek 
kírtelen növésekért szép sikert ígérnek. —

A’ számos csemeteneműek közűi csak a’ jnogyorót 
említem, mellyel kivált az éjszaki erdők tele vannak; ’s a-" 
szegénység vele nem megvetendő kereskedést űz.

A’ Vágh’ és Nyitra’ völgyeiben találtató lu r fa  haszon- 
vetetlenül hever.
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b} Az á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l .
Az állattenyésztésben, még pedig akármelly ágát te 

kintsük, kevés megye mérkőzhetik JVyitra vármegyével. 
Ki nem hallotta hírét a’ cs. k. kopcsányi, és gr. Hunyady 
mező - keszi nagy tökélyetességre vitt méneseinek ? A’ 
kopcsányiban a’ kir. udvar’ számára kocsilovak neveltetnek, 
’s mind az anya-mind a’ ménlovak-kevés nápolyi és arabi, 
vérűeket kivévén - angol televérűek 5 miután t. i. a’ régi 
kladrubi- tosbanello - faj eladatott. A’ mező - kesziben - hol 
80 anya kancza van, már inkább a’ paripafajra van a’ tekin
te t, ’s azért a’ közönséges magosság 15 marok; deeztczél 
irányos párosítás által jóval lehet emelni. Fajok szerint: 
angol, arabs, magyar, erdélyi vérnek; de állíttatott itt 
fel 4 egészen tiszta arab kancza is több ménlovakkal; 
mellyek közt Tajár és Monaci legnevezetesebbek valának. 
— Tartanak továbbá ménest gr. Erdődyné, és a’ nyitrai 
püspök is. Az első Galgóezon altaljában kocsi lovakat, 
feketéket, 1 6 — 17 markosokat, ’s mintegy 300 darabot; 
a’ nyitrai püspök a’ vogyeradi pusztán 20 anyakanczát- 
pejeket. Ezeken kívül a’ Vágh melléki magyar helységek, 
u. m. Farkasd, Negyed, Szelőcze, Sók, Yecse, Tornócz , 
Sellye, Hosszáfalá, K irályi, Mocsonok, nemcsak számos, 
de igen jó lovakat is nevelnek ; csak maga Tarosked 1,200 
darab lóval dicsekedhetik. A’ tót helységek már nem fordí
tanak ennyi figyelmet a’ lótenyésztésre; kivévén Maniga, 
N. Tapolcsán, Vesztenicz ’s a’ t. helységeket, mellyek jó 
lovaikra nézve hírben állanak.

Okról csupa előítéletből nem nevel a’ nyitrai lakos 
annyit, hogy a’ belső szükségre elég legyen, azt gondol
ván, hogy szántásra csak az alföldi magyar ökör légyen 
elég erős és tartós; holott ezen vélemény a’ gr. Erdődyné’ 
5s más uraságok’ uradalmaiban tettleg megczáfoltatott. 
Ellenben e’ helyett mindenféle fajú, tulajdonságú, szépségű 
tehéncsorcldkat láthatni, kivált a’ nagyobb uraságoknál. 
Legtöbbet tett a’ szép fajú tehenek’ ’s szarvas marhák’ 
elterjesztésére a’ bolicsi csász. k. uradalom a’ fiatal üszők7 
eladatása által, úgy hogy itten még a’ parasztoknál is de
rék marhákat láthatni, — Továbbá nagy tökélyetességr.
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vitt tehenészetek vannak : g. Zaynénak Bucsánban$ melly 
tejelésre nézve első az egész megyében; gr. Hunyadynak 
Tarányban, hol ezelőtt néhány esztendőkkel2 iszonyú ma- 
gosságú tulajdon nevelésű ökröt mutattak; az egyik ezek 
közűi 16, a’ másik 17 markos vala. — A’ gr. Erdődyné’ 
uradalmaiban. nevezetesen Galgőczon szemlélhetni egy sza* 
kaszt, csupa valódi frieslandi fajból. Gr, Aponyinak Apony- 
han ; gr. Traunnak Tavarnokon ; gr. Vindischgraecz’ özve
gyének Szokoloczon ; végre gr. Forgácsnak Újlakon van egy 
egészen különös fajú hó fejér színű , és sok tejet adó tehén
csordája.— A’ déli magyar helységek - szintúgy, mint az 
alföldiek — szeretik a’ szép szarvasmarhát; ’s azért mind 
ökröt, mind tehenet sokat és szépet tenyésztenek ; de már 
a’ felső vidéki tótnak rendszerint gyenge, csekély a’ mar
hája ; mellynek okát a’ szűkebb legelő ’s takarmányon 
kívül a’ jókori használatban kell keresni. — Bivalyokat 
a’ posványos tájakon a’ Zsitva’ mellékén egy időtől fogva 
nagyon szaporítják az uraságok.

Hogy a’ juhok' nemesítésében Nyitra nemcsak hazánk
ban, hanem az egész monarchiában első volt, azt úgy is 
tudja k ik i: mert ezen megye’ kebelében van a’ holicsi cs. 
k. uradalom, hol legelőször állíttatott fel valódi spanyol 
merinonyáj, ’s honnan lassan lassan terjedt aztán el a’ 
monarchia’ többi részeiben is. Egyébiránt egy időtől 
fogva a’ gr. Károlyi Lajos’ tót-megyeri nyája — ha ugyan 
a’ fát gyümölcséről lehet megismerni — nemcsak a’ holicsi, 
hanem minden magyarországi merinonyájakat finomságra ’s 
tökélyetességre nézve felyűlhalad; — méltán vetekednek 
evvel a’ gr. Hunyady’ electoralis nyájai; valamint a’ gr, 
Erdődyné’, gr. Aponyi’ , 'gr. Amadé’, gr. Eszterházy’ , gr. 
Traun’, gr. Pálffy’, gr. Berényi’, b. Mednyánszky’, gr. Zay’, 
b. Jeszenák’ , Motesiczky’, Malonyay’, Bartakovics’ , sőt 
Holies körűi a’ kisebb birtoké urak’ jószágaiban is gyönyö
rűséggel szemlélhetni a’ lehetősen megnemesített júhserege- 
ket. Különben, 'áltáljában véve a’ közönséget, durvább 
szőrű júhtartás van divatban; melly kiárendáltatván, urá
nak egy darab 2 — 3 — 4 f. jövedelmet — hoz, nem is említve 
a z t, hogy ezért asztán mind a’ juhok’ mind az árendás’
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tartására ő tartozik ügyelni. A’ síkságon a’ jobbágy igen 
kevés juhot ta rt, annyival többet a’ hegyekben, hol a’ sajt 
és túró fő élelme a1 népnek.

Sertés a’ gazdáktól annyi tartatik, a’ mennyi házi 
szükségre elég, és így az egész népesség’ számára elégtelen. 
A’ kecsketartás tilalmaztálik.

Szárnyas házi állatokból leginkább szeretik a’ gazd- 
asszonyok a’ ludat szapou'tani, azután a’ tyúkokat.; de 
bevés kácsát és pókát, ’s még kevesebb galambot tartanak. 
-— Fáczdnyos kertek több helyen vannak, u. m. Jókőn, 
Ürményben, Tótmegyeren, Mocsonokon, Holicson , Új
lakon ’s a’ t.

V a d  szárnyas állatokból túzok, gólya, vadliba csak 
a’ déli róna tájékokon jelen meg; vadkácsa , snef, bibicz » 
szárcsa a’ Zsitva — Vágh — ’s JVlorvamelléki nádas kákás 
helyeken. Ellenben fajdtyúkok , császár madarak kirekesz- 
tőleg az éjszaki rengeteg erdőkben ’s hegyekben tanyáznak. 
Húros — fenyvesmadarat fognak ugyan eleget az északi ló
to k , de ollyati sokat nem, mint a’ thúrócziak, és trencse- 
niek. — Közönséges négylábú va d á lla t, p. o. róka, farkas, 
nyúl ’s a’ t. itt szinte , mint másutt mindenütt tartózkodik, 
de medve csak néha ballag által a’ thuróczi havasokból; 
valamint a’ Morva ’s Vágh mellett talált vidrák mind in
kább ritkább vendégek kezdenek lenni. Vaddisznó nagy 
és jó ízű lövetik a’ tavarnoki és temetvényi erdőkben; to
vábbá a’ gr. Erdődyné’ jókói vadaskertjében esztendőn
ként 120 darab. Szarvasok, özek, dámvadak több vadas
kertekben tápláltatnak. — Ilolicson ritkaságért egynéhány 
darab hód is (kásztor) neveltetik.

A’ méhtenyésztés bár nagyon el van terjedve az egész 
megyében , még is a’ tulajdon szükségére nem elég méz és 
viasz produkáltatik ; minek oka egyedül a’ vele való bánás; 
melly a’ régi szokás után 'megyen. Lehet mindazáltal 
egy két helyen rationaliter elrendelt méhesházakat látni, 
mint p. o. b. Mednyánszky Alajosnál Vészeién, ’s a’ nad- 
lányi plébánosnál, ’s a’ t,

A’ selyembogár tenyésztés oily csekély, hogy említést 
sem érdemel.
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H al nem sok van ’s nem is sokféle. *— Leggazdagabb 
halászat esik a’ Morva vizében. Egyébiránt találtatik márna 
80 — 100, ’s csuka 10 fontnyi nehézségű a’ Yágh vizé
ben  ̂ czoinpó, kárász, czigányhal, ponty minden nagyobb 
folyóvizekben; pisztráng a’ Valaszka Bella ’s más köves 
ágyazató patakokban.

R ák  igen nagy a’ Dudvághban, és a’ Miava vizében.

c) Á s v á n y o k ’ O r s z á g á b ó l .
Ásványokból keveset, érczekből semmit sem mutathat 

elő ezen megye, ’s azért bánya egyetlen egy sincs. A 
hegyek fő alkató részét a’ mészkő teszi, mellyből sok 
helyen meszet égetnek (legjobbnak tartatik a’ koloni) ϊ 
sok helyen pedig szobrokat, sírköveket ’s a’ t. faragnak 
a’ kövekből; nevezetesen Jókőn, Nyitrán ’sa ’ t. — Agyag, 
csillám foszlókő, ’s darázskő találtatik a’ Fejér hegyek
ben; porczelldnfold  Holicsnal; kréta Bánka helységében 5 
kőszén Bukóczon, Csejtén , Liszkón , de nem használják.; 
természeti soda v. széksó Játó körűi.

8. §. L a k h e l y e k .  Lakosok.
527 népes lakhelyek közűi van:

Egy szabad királyi város tót-német lakosokkal.
Egy püspöki város tót-német-magyar lakosokkal.
39 egész mező város ’s Dejtének fele (fele Posonyhoz 

tartozván) mellyből 25 tiszta tó t, 5 magyar, 1 német, 5 
tót-német, 1 magyar-tót, 1 m agyar-tó t-ném et1 magyar- 
német-tót.

413 falu, u. m. 360 tiszta tó t, 36 magyar, 7 német; 
5 magyar.tót, 4 tót-magyar, 1 tót-német.

74 népes puszta, major vagy más lakhely; ebből 50 
tó t, 24 magyar.

Népessége 339,413 lélek, és így esik í □  mértföldre 
2,800 lakos.

Vallásokra; 266, ()6ß kath., 48,127 evang.,
50 óhitű, 19,759 ’sidó.

264

5,409 ref.,
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Nyelvükre: 50,515 magyar, 253,358 tó t, 15,731 német* 
50 görög, 19,759 'sidó.

A’ megyének több mint 3/4 részét tótok lakják, mara
dékai a’ régi Marahanusoknak. Nyelvük csaknem ugyan 
az, mellyen a’ szomszéd morvák, csehek beszélnek; csak 
hogy a’ nyitraiak’ dialektusa lágyabb, és a’ mellett a1 szom
széd magyaroktól és németektől több szóllásmódját és kiej
tést vettek fel.

A’ magyarok főképen a’ Vágh vizének alsó mellékén 
’s Ghymes körűi laknak; nyelvükre nézve a’ szomszéd po
zsonyiakhoz és barsiakhoz hasonlók.

A’ németek a’ bajmóczi járásban 7 faluban laknak. 
Ezek unokái azon németeknek, kik a’ bányászat végett a’ 
régi magyar királyoktól behivattak, de mikor? ez bizony
talan, minthogy írásaik a’ sok tűzi veszedelemben elvesz
tek; nyelvük egy valóságos plattdeutsch; kiejtésük durva 
’s alig érthető, így p. o. a’ tányért nálok fressbretal — a’ 
kanalat fresshölzalnak nevezik. Ezeken kívül vannak még 
Mocsonokon egynéhány újabb de nagy részént elmagyaro- 
sodott német colonisták, Szobotist.on pedig úgy nevezett 
habánok, kik nyelvük, szokások, életmódjok á lta la ’ többi 
szomszédjaiktól felette különböznek.

Vallásokra legtöbben vannak római katholikusok, ’s 
öszvesen 164 plébániát számlálnak; mellyek három egyházi 
megye közt oszlanak fel, nevezetesen: az esztergami megyé
ben 10 esperestségben 115, a’ nyitrai megyében 4 esperest- 
ségben 34, ’s a’ begzterczei megyében, melly a’ bajmóczi 
járásnak egy részére terjed, 12 parochia. — Ezen kívül 
Nyitrán lakik egy püspök 10 kanonokkal; Vágh-Ujhelyen 
és Bajmóczon jüvedelmes prépostok, kik mindenkor az 
odavaló füldesúraságoktól neveztetnek ki. Piaristák  lak
nak Nyitrán és Privigyén , itt novitiatusok is van. Pran- 
ciskdnusok Nyitrán , Érsek-Újváron , Calgóczon , Szakol- 
czán; ugyan itt egy időtől fogva Misericordiánusok.

Az evang. lutheránusok, kik a’ dunamelléki superin- 
tendentiába esnek, 20 eklésiával bírnak; ’s többnyire a’ 
vágh-újhelyi ’s szakolczai járásban fogtak helyet: a’ megye’ 
több részeiben csak imitt amott találtatnak.
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A’ reformátusoknál: 5 ekklesiáit, u. ni, Farkasdon, 
Negyeden, Magyar-Sókon, Alsó-Szőlősön, Kis Alanyán a’ 
dunántúli superintendens igazgatja.

Végre a’ 'sidók 48 zsinagógákban imádják az Istent; 
ámbár rendes tanúit rabinerjök csakNyitrán, Vágh-Ujhelyen 
és Verbún van.

9. §. S z o r g a l o m.  Mes t e rs ég .  Gyárok .
Minő szorgalommal folytatják a’ nyitraiak a’ mezei 

gazdálkodást, nagyobb részben láttuk a’ termesztmények’ 
előszámlálásában$ itt ahoz még e’ következendőket adjuk: 
a' gazdasági eszközök áltáljában véve a’ régi szokásban lé
vén: csupán némelly uradalmakban, főkép’ a’ gr. Károlyi5 
tót-megyeri uradalmában találtatnak fel minden újabb czél- 
irányos találmányok, mellyek által mind időt, mind mun
kát meglehet kimélleni. Ezen xíjabb eszközöket többnyire 
tót-megyeri lakosok készítették minta után. A’ lovak’ ne
mesítésére legtöbbet teszen gr. Hunyady; ki ezen okból nem 
csak minden esztendőben 1-ső májusban lófuttatást tartat 
(Ürményben) , hanem a’ jobbágyok’ lovait ahoz tartott 
ménlovakkal meghágatja; sőt az igen szép kanczákra-ha 
idegeneké is - legszebb csődöreit általengedi. A’miilyen hasz
nos intézetek ezek az elaljasodott lótenyésztés’ isméti vi~ 
rágoztatására: épen olly állandóéi törekszik gr. Károlyi 
Lajos a’ júhoknak, mint ezen országban nagy fontosságú 
állatnak nemesítését a’ leglehetőbb tökélyetességre vinni , 
nem kímélvén e’ miatt semmi költséget. Mennyire ment 
már ebben, kitetszik abból: hogy az 1836-ki bécsi állalmu- 
tatáskor, bár a’ monárchiánkbeli leghíresebb júhtenyésztők 
jelen valának, az általa kiállíttatott kosok - az egész testen 
csak nem egyenlő finomságú gyapjaik által minden más ko
sokat felyűlmúltak.

A ’ mi továbbá a’ szorgalom’ ’s mesterségek’ többi ágait 
illeti, ennek állapotja Nyitra vármegyében e’ követ
kezendő :

Minthogy a’ tét bort felette ritkán , hanem a’ helyett 
pálinkát iszik ; pálinkaházat majd minden faluban találhat
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n i , még pedig ’sido'k’ kezén, kik a’ főzést a’ régi Schlen
drian szerint űzik, ’s benne azon kívül, hogy mára’ kolom
párt kezdik használni, semmi javítást nem tesznek. Annyi
val nevezetesebb a’ gr. Károlyi Lajos tót-megyeri roppant 
pálinkaháza, melly egészen a’ legújabb technikai regulák 
szerint bámulást gerjesztő erőmüvekkel van felkészítve. 
Említést érdemel továbbá a’ gr. Forgách’ újlaki liqueur- 
és rosogliofabrikája, melly olly kapós italokat készít, 
hogy benne nevezetesebb mennyiség ritkán találtatilc. — 
Az 52 nemű égetett italok’ száma esztendőnként mintegy 
300 akóra megyen.

Serfőzohdz szinte minden nagyobb mezővárosban és 
uradalomban találtatik ; de csupán fekete, csekély eiinémű- 
ségű sert főznek , fejéret igen ritkán.

Viaszh  a’ belső szükségre nem elegendő; a’ Vágh- 
újhelyi viaszgyertyák azonban jó hírben állanak, ’s Bécs- 
ben, Fo’sonban , Pesten is örömest megveszik.

Durva közönséges vásznat minden házi gazdasszony 
sző annyit, mennyi a’ belső szükségre elég; de minthogy 
a’ paraszt fejérruháját fejérítetlen viseli, fejérítő intézet 
csak egy van, t. i. a’ sasvári kartonfabrikában; melly az 
idegen vásznat, rőfétő! 18 krajezárért fejéríti meg. Len ke
vés termesztetik: ’s gyolcsot nem készítenek; hanem ezt a’ 
házaló ’sidóktól szokták a’ lakosok bevásárolni.

A’ finomabb gyapjú Morvaországba, főkép’ Brűnnbe 
vándorol; a’ közönséges vagy kimustrált itthon dolgoztatik 
fe l , vagy fejér vagy világos és setét-kék posztóra a’ sza- 
kotczai.íj Y. Újhelyi, verbói, miavai, érsek - xíj vári, ta- 
polcsányí, és német - prónai posztósok által. A’ fejéret a’ 
tót. paraszt felöltő ruhának, köpönyegnek; a’ kéket nadrág
nak: a’ magyar pedig és német egész öltözetének használja. 
A' miavaiak készítnek még gyapjúból molnárszita - szöve- 
xnényt, ’s azt Morvába is kihordják.

A’ ’sasvári virágzó kartonfabrika  esztendőnként 60 
ezer darabot (16 rőfjével számítván} készít; ’s még minek 
előtte a’ fonóintézet Bádenbe tétetett volna á lta l: csak fo
násból 2000 környékbeli ember élősködött; most mindöszve 
alig táplál ennyit.
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. ' &? borkészítésben Ilrezova és Német-Próna mezövére« 
sok fáradoznak leginkább, ’s mind a’ két helyen majd 
annyi a’ timár, a’ mennyi lakos van; O - Túrán pedig 12 
ezer pár csizma készül, ’s a’ körűi belől lévő vásárokban 
adatik el.

Papirosmalom  három van az egész megyében, rígy- 
m in t: Hradeken, Lehotán, Dejthén; ’s ezekben is csak 
közönséges író , nyomtató, itató és pakoló papirost csi
nálnak ; a’ posta - és hollandiai papirost nem esmerik. 
Kártyacsmáló  lakik Nyitrán, és V. Újhelyen.

Faeszközök', edények’ készítésével főképen a’ tavarnoki 
és temetvényi uradalmak’ lakosai foglalatoskodnak : meg- 
vévén t. i, lábán a’ fát, belőle teknyőket, lapátokat, k a 
nalakat, tálakat készítenek, ’s az alföldre lehordják; á’ 
bajmóczi járásban lévő németek pedig nyergeket szoktak 
szolgáltatni az ó-budai oeconomica commissioba a’ katona
ság’ számára.

Vasbányák itt nincsenek ; hanem a’ Liptóbó! lehozott 
vasat a’ rendes kovácsok, lakatosok dolgozzák fel. — 
Ezeken kívül híres kés csinálok a’ szobotiszi habánok; 
valamint a’ német-prónai aczél is jóságáról dicsértetik.

A’ vármegyének egyetlen egy üveghutája a’ zlatniki, 
csupa közönséges üvegeket készít. — A’ holicsi, majolika 
és félporczellán-fabrika’ bővebb megismertetését látjuk az 
említett váras’ leírásánál. Ezen kívül a’ szobotiszi, és 
jókői habánok is készítenek fejér cserépedényeket, mellyek 
igen kapósak.

Meszet legjobbat égetnek Kolonban, magyar- és Vra- 
diston, tót helységekben; kivált a’ magyarokat messze 
vidékekre is elhozatják.

Említést érdemel végre a’ nagy-surányi angol-amerikai 
malom  vagy lisztgyár; inellyet gr. Károlyi Lajos ö mél
tósága (ki másokkal i s , mint p, o. nemesített juhaival , 
marháival, lovaival, gazdasági eszközeivel, pálinka és 
serfőző házaival tettleg megmutató: mint kelljen egy ne- 
messzívű fő magyar birtokosnak jövedelmét költeni} 183Í> 
ben állittata fel legelőször hazánkban. All ezen 2 emelelíi-
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igen csinos épület N. Surányban a’ Nyílra vizén. Földszint 
láthatni az egészen elkülönözött vizikereket, raelly helyen 
télen át fűteni is lehet, hogy fagyás által a’ munka ne 
hátráltassák; ’s ezen kerék’ forgatására, melly 8 malom
követ ’s más sok gépelyt mozgat-régi malmainkhoz ké
pest-harmadrész viz sem kívántatik. A’ gabona, mielőtt 
a’ malomkőre folyna , gépelyek’ segedelmével minden leg
kisebb gaztői, portál megtisztáltatik; ’s a’ hófejérségu, 
linóm szövetű szitán osztályozott lisztnemek, néni csak 
hazánkban legszebbeknek tartathatnak, hanem a’ leghí- 
resebbb külföldi lisztekkel is méltán vetekedhetnek. A’re
mek készűletű gépely részek külföldön csináltattak; de az 
egész öszverakását ’s építését Grämling Ignácz primási ura
dalmak’ ácsmestere , ezen jeles hazánkfia vezette.

10. §. K e r e s k e d é s .

Nyitra vármegyének fekvése, termékenysége, lakosai
nak szorgalma, ’s a’ nőttön nevekedő népesség okai an
nak , hogy itt mind a’ belső mind a’ külső kereskedés igen 
eleven. A’ belső kereskedést, melly a’ ’sidők’ kezén van, 
előmozdítják a’ sok héti-és országos vásárok; mellyek a’ 
számos mezővárasokban igen gyakoriak. Legnevezetesebb 
ezek közűi az érsek-újvári , tapolcsányi, galgóczi a’ jó 
lova ira ;  a’ holicsi, szeniczi, érsek-ú jvári a’ szép szar
vasmarhára  ; ’s a’ verbői, galgóczi, ny itrai, tapolcsányi, 
privigyei a’ gabonára nézve. Legnagyobb fontosságú 
gabonapiacz mindazáltal a’ vágh - íijhelyi; melly minden 
héten hétfőn tartatik , ’s közel 100,000 forint árú gabona 
adatik el a’ trencséni és morvaországi lakosoknak. A’ 
mi továbbá a’ külső kereskedést ille ti: hoz be a’ megye
1) minden néinű gabonát pesti vásárok’ alkalmatosságával 
a’ Yágh vizén; ’s ezen gabona-nemek közt nem osekély 
szerepet játszik a’ holes', — valamint a’ trencséniek is szok
tak juttatni egy kis hajdinát', a’ thurócziak pedig borsót, 
fe jé r  répát. — Dohányt hoznak Kapuvár’ környékéről, 
Somogybái, Tolnából, — A sza lt gyüm ölcsöt, diót Tren-
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csén vármegyéből. — Bort Pestről, Sz, Endre* tájékáról, 
’s Poson vármegyéből. — Épületre való fá k a t , deszkákat 
’s a’ t. a’ Vágh’ segedelmével Árvából, Liptóból.— Lovat 
a’ győri vásárról; ökröket Pestről, Váczról, Léváról, 
Szenczről; sertést Veszprém·· Somogy - Tolna - Baranya vár
megyéből, Slavoniából Érsek - Újváron á l ta l .— Viaszkot 
Lengyelországból, Pestről. — V asat Hradekről és Hronecz- 
rő l; rezet Beszterczebányáról. — Sót Gallicziából és Mára- 
marosból. — Finomabb gyolcsot Árvából , Sziléziából , 
Morva és Csehországból; valamint minden luxusra tartozó 
pamut-selyem szöveteket ’s colonialis portékákat Posonyon 
által Becsből az Ausztriai többi örökös tartományokból, ’s 
a’ veszteniczi sáfrányosoktól; — finomabb posztót Mor
vából. — Sárga veres bort Kajeczről Trencsén vármegyé
ből. — Szobabútorokat az uraságok’ számára Posonyból , 
Bécsből. — V a s -ré z  edényeket, eszközöket, fegyvereket 
Beszterczebányáról , Stájerországból , Bécsből; arany - 
ezüst portékákat Bécsből. — Finomabb üveget Trencsén 
vármegyéből, Morvából, és Crehországból.

Ád ellenben más vármegyéknek, vagy a’ külföldnek ga
bonát, főképen Trencsén, Thurócz vármegyének, Morva
országnak, — A szalt szilvát a’ bajmóczi járásbeli néme
tek Bécsnek. — A’ szakolczai járásbeliek kendert az ausz- 
triaknak , morváknak esztendőnként 3,000 mázsát ’s a’ t, — 
L o va t  a* gr. Hunyady’ , gr. Erdődy’ méneseiből minden 
felé; — spanyol eredetű nemesített juhokat, kosokat a’ 
gr. Károlyi’ , gr. Hunyady jószágaiból , ’s a’ holicsi 
uradalomból szinte az egész monarchiába; finom gyapjút 
Morvaországba , Ausztriába. — Gubacsot Morvába. — 
Taplót Saxoniába. — Fejér-edényeket, j é l  porczelldnt 
Morvába, Becsbe, Posonyba. — Pamut szöveteket a’ sas
vári kartonfabrika Bécsbe, hol lerakóhelye is van. — Ki
készített bőröket Brezova, Német-Próna Morvaországba.
— Molnár szita  szöveményeket Miava ugyan oda ’s a’ t,
— Z s í r t , sajtot az ó-turaiak Bécsbe.

Végre azon portékák, vagy termesztmények közt, 
mellyek Ausztriába és Morvába a' megyén csak keresztíít 
vitetnek: főbbek a’ morvái finom posztó, melly a’n. szombati
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vagy pesti vásárrá vitetik. Az Árvából és Liptóból jövő 
épület f á k , deszkák, le'czek ’s a’ t. az alföldről jövő ökrök, 
sertések, ’s a’ gabonának mindenfe'le nemei; a’ bor ’s
a’ dohány.

Posta- ’s országutak e’ következendők:
Nyitrától viszen egy út Verebélyen, Le'ván által a’ 

bányavárosokra; egy Újlakon által Szeredre, ’s ez igen 
jó ; egy Galgócznak, N. Szombatnak; egy Tapolcsányon 
keresztül Bajmócznak, ’s minthogy ez három magos hegye
ken visz keresztül , a’ postajárás innen az Oszlánba vivő 
útra tétetett; végre az ötödik a’ Nyitra’ partján Érsek - 
Újvár felé Pestnek vezet. Ez bár legköltségesebb, még is 
logroszabb. Galgócztól megyen egy a’ Vághjpartján Pőstyén
nek, Vágh-Üjhelynek; egy a’ Gáborhegyén keresztül N. 
Tapolcsának , Oszlánnak , Privigyének : ez postáét. Vágh- 
Ujhelyfől vezet egy Csejfén, N. Kosztolánon állal N. Szom
batnak. Holicstól viszen egy igen jó út (a’ Bravinek hegyén 
egy kis darabot kivéve) Szénásfalun, Jablonczon keresztül 
N. Szombatnak ; egy Sasváron által Posonynak; Érsek - 
Újvártól egy Taroskeden által Szerednek, N. Szombatnak: 
pesti iít, de esős időben igen rósz, — Ezenútakból 1816-ban 
16ι/2 mértföldnyi kővel kirakott , 16 mértföldnyi pedig ka
vicsos volt. Egyébiránt1 az utak’ jó karban tartására külö
nös vármegyei kiküldöttség vigyáz fel. Áll ez egy fő uti- 
biztosból, a’ 6 fő-járásbeli szolgabirákból, 12 inspector- 
ból. A’ hidak’ csinálását is küldöttség eszközli, azért 
tulajdon pénztára van, mellyről a’vármegyének ádesztendőn
ként számot.

Postahivatalok vannak: Holicson, Galgóczon, NyitránJ 
Rippinyben , Nyitra-Zsámbokréten, Bajmóczon; Vágh-Új- 
helyen csak levélpósta.

11. §. O s k o l á k  rés n e v e l ő  i n t é z e t e k .
Minden kath. parochiában, ’s minden evang. ’s ref. ek- 

klésiában vagyon egy oskolamester, ki a’ gyermekeket 
írásra, olvasásra, ’s egy kis vallástudományra tanítja;
\s ezek szinte mint más vármegyékben várják a’ szükséges 
javítást. Kath. polgári oskola 2 — 3 tanítókkal 5 van,
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u. ni. Érsek-Újváron , Nyitrán , Galgóczon , Privigyén, 
Szakolczán. Kathol. kisebb gymnasium van Szakolczán a’ 
ferencziek’ vezérlése alatt 135 ( 1827-ben} tanulókkal.
Kath. nagyobb gymnasium 2, Nyitrán 369, Privigye'n 128 
ifjakkal: mind a’ ke't helyen piaristák tanítanak. Mindezen 
kath. oskolák a’ posonyi fő directortól függnek. Ezen kí
vül van Nyitrán egy püspöki seminarium  50 papi neven- 
de'kkel; ugyan itt a’ piaristáknak egy theologiai, ’s a’ 
francziskánusoknak egy philosophiai oskolájok tulajdon ta
nítóikkal; Privigyén egy piarista- novitiatus philosophiai 
oskolákkal.

A’ protestánsok semmi nagyobb deák oskolával nem 
bírnak; hanem a’ ’si dóknak van Nyitrán és Vágh-Ujhelyen 
egy nem sokat jelentő oskolájuk.

A’ nyitrai káptalan, ’s a’ piaristák könyvtárai többnyire 
régi theologiai könyvekből állnak; ellenben a’ g. Zayné’ 
(Eucsánban) és a’ gr. Forgách’ (Újlakon) könyvtáraiban 
a’ régi classicus könyvek mellett literatúrai munkák is 
találtatnak.

Könyvnyomtató műhely egyetlen egy van az egész me
gyében, t. i. Szakolczán; ez is holmi alkalmi verseken ’s 
predikátziókon kívül csak imádságos könyveket nyomtat, 
’s mind ezt tót nyelven.

12. §. Kat onas ág .
Újonczokat a’ 2-ik számiijf^most Alexander nevet viselő 

magyar gyalog ezeredhez á ln t; néha pedig, mint a’ leg
utolsó háborúban megtörtént, a’ magyar helységekből a’ 
8-ik számú most Coburg - huszárokhoz is ád. llendes fekvő 
katonaságból ’s még pedig gyalogságból tart a’ megye a1 
leopoldvári várban egy zászló-aljat (Bafallion), néhány 
invalidusokkal együtt , ’s Nyitrán az Alexander-ezeredő- 
ből egy főtisztet 24 közlegénnyel, ’s ezek teszik a’ had
fogadó kormányt; mejlynek kötelessége az újonczokra ’s 
szabadságosokra felvigyázni, ’s azokat kiszabott helyeikre 
transportálni. Lovasságból 6 svadronyt ta r t ;  meilyek két 
különböző ezeredekhez tartoznak. Az egyiknekezenezeredek
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közűi fű-tiszti kara (Stab) a’ megyében fekszik: nevezetesen 
N. Tapolcsánban. Kaszárnyák nincsenek; !de Bajnán derék 
emeletes ispotály van 45 beteg’ számára. A’ leopoldvári, 
vár’ bővebb leírását lásd a’ helységek’ leírásánál.

13. §. K i r á l y i  h i v a t a l o k ,  's más köz 
i n t é z e t e k .

A’ följebb említett cs. k. postahivatalokon kívül só- 
házak vágynak Vágh · Ujhelyen, és Chinoránban. H ar- 
minczadhivatalok  Holicson, Kopcsányban , Broczkón. — 
A’ számos ispotályok , szegényekházai közt említést érde
melnek a’ szakolczai (Stibortól alapítatott), vágh-ujhelyi, 
galgóczi és nyitrai jól elrendelt ispotályok.

14. §. J o b bú g y  t e 1 k ek. Porták.
Egész jobbágytelek után van itt első osztályban 16 

másodikban 18. harmadikban 20. negyedikben 22, ötö
dikben 24 hold szántóföld, rétekből: első osztályban 6 . 
másodikban, 8 ember vágó. Illyen johbágy telek számlál- 
tatik 7940. — Portája a’ vármegyének 224 ; Szakolcza vá
rosának 5·

15. §. N e m e s s é g  és  u r a d a l m a k .
Az 1785-iki öszveírás szerint volt nemes személy 962o. 

A’ megye’ 27 uradalmaiból kettő t, u. m. a’ holicsit és sas- 
várit  bírja a’ cs. k. felséges familia; hármat gr. Erdődy 
Jó’sefné, u. m. a’ g a lg ó czit , jó k ö it , ba jna it; a’ rno- 
csonokit és krakovdn.it bírja a’ nyitrai püspök; az új
lakit és ghymesit a’ gr. Forgách. nemzets.; érsek-újvárit 
az esztergami érsek; és szkacsánit a’ nyitrai káptalan; 
a’ séllyeit a’ pesti universitás; a’ bajmóczit gr. Páiffy 
Ferencz; az ürményit gr. Hunyady; a’ tót-megyerit gr. 
Károlyi Lajos ; a’ kom játit h. Grasalkovich (most Moíe- 
siczky); a’ sernpteit gr. Eszterházy Károly; a’ bodokit gr. 
Berényi; az aponyit gr. Aponyi Jósef; a’ tapotcsányit vagy 
tavarnokit gr. Traun’ örökösei; a’ temetve nyit többen; 
a ’ divék-újfalusit szinte többen; a’ csejteinek felét gr. 

I I  K. M. 0. Fültll. 18
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Erdődy, másik felét gr. és b. Révai, b. Mednyánszky, gr. 
Andrássy , gr. Csáky és Hampell 's a’ t . ; a’ korláthh'óit 
gr. Aponyi, Motesiczky, ’s Labsánczky familia’ örökösei; 
a’ berencsit gr. Nyáry, gr. Amadé, b. Jesze.nák, b. Hn- 
reczky, 's más kisebb birtokosok; az elefántit és kolosit 
a’ religyiói kincstár. — Ezen említetteken kivöl még a’ 
következendő famíliák és morális testek a’földesbirtokosok : 
a’ kamara. Szakolcza városa, a’ nagy - szombati káptalan, 
az esztergami káptalan, a’ posonyi seminarium, a’ bajmóczi 
és vágh-ájhelyi prépostok, a’ nyitrai plébánia; hg. Hohen- 
zollern; hg. Odescalchi, gr. Battyáni, gr. Brunsvik , gr. 
Keglevich, gr. Klobusiczky, gr. Koller, gr. Majláth , gr. 
O Donéi, gr. Sándor, gr. Serényi, gr. Stainlein , gr. Szer
dahelyi , gr. Teleky , gr. VindischgrUtz , gr. Zichy , b. 
Braunecker , b. Dávid, b. Majtényi , b. Malonyay, b. 
Pongrácz , b. Sörényi , b. Splényi , b. Veisz, gr. Zay, 
Alföldy, Bacskády, Balogh, Bartakovics, Baső , Battyáni, 
Bencsik, Bernáth, Bertalanfty, Birőczy, Boronkay, Bory, 
Bosányi, Bosnyák, Brogyáni, Buzásy, Buzna, Bűthy, 
Császár , Csatkovics , Deseő , Diósy , Divéky , Dohnányi, 
Dubravay , Egery, Elefánti, Emődy, Ensel, Gencsel, 
Gbyczy, Gilányi, Gustinyi, Hencze , Hodossy , Ilunyady , 
Jánoky, Javorka, Jezerniczky, Juhász, Kálmány, Karnán- 
házy, Kelecsényi, Keönczöl, Klimo, Koron, Kőrősy, Ko- 
sovics, Kőszeghy, Kracsáni, Kvassay, Latkóczy, Maj
tényi, Marczibányi, Matynsóvszky, Mérei, Nándori, No- 
szlopy, Ocskay, Ordődy, Ordögh, Papanek. Peczkő , Pé- 
terffy, Petrikovics, Bajcsányi , Rudnyánszky , Rudnay, 
Rútkay, Sándor, Simon, Simoncsics , Simonyi, Skultéti , 
Stíky , Szabó, Szentiványi, Szőllőssy, Szulovszky, Thu- 
róczy, Tomka, Turcsányi, Turkovics, Uzovics, Örményi, 
Yályi, Vietoris, Zerdahelyi, Zsarnóczay.

16. §, M a g i s t r a t u s .
1 fő 2 al-ispány; 1 fő 3 al-jégyző; 1 fő 3 al-íigyvéd;

2 fő 6 al-adószedő ; 6 fő 9 ab szolgabírő; 6 gyámatya; 28 
esküit; 2 levéltárnok; 1 fő útibíztos; 2 fő orvos; 1 föld
mérő; 1 várnagy; C seborvos. — Gyűléseit tartja Nyilrán.
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17. §. P o l i t i k a i  f e l o s z t ás a .
Felosztafik 1 szabad királyi városra, és 6 főbírói já* 

rásokra; mellyck ezek: I a’ szakolczai ; II a’ vágh-újhelyi; 
111 a’ bodoki; IV a’ bajmóczi j V éa VI az alsó-és felső 
nyitrai.

Sz abad - K i r á l y i  Város ,
Szakolcza  (Skalicz , Skalicze), sz. kir. város a’ vár

megye’ északnyúgoti csúcsában, Morvaország’ szélén. a’ 
Morva vize mellett, Posonytól l4 , Ilolicstól l 1/* mértföld- 
nyi távolságra. Eredetét némellyek még a’ MarahanusokJ 
idejére teszik ·, de hogy még 1216 előtt puszta vo lt, ki
tetszik a’ 11-ik András’ leveléből, ki ezen hely’ birtokában 
Tamás nyitrai főispán’liait, Sebus és Sándor bazini és sz. 
györgyi gráfokat újólag megerősítette; ’s Hogy ezen említett 
grófok népesítették meg ezt, az látható a’ IV-ik Béla 
1250 ki adományleveléből. Mikor szabadult fel ezeknek 
birtoka alól nem tudhatni; de a’ XIV ik század’ vége felé 
királyi-helység vala, ’s szabad - kir. várassa I-ső Lajostól 
tétetett 1372-ben. Egyébiránt Szakolcza más több hazánk- 
beli várasokkal együtt sokat szenvedett a’ hajdani időkben; 
kivált a’ husszitáktól soká ostromoltatott, ’s többször meg- 
vétetett. Corvinus Mátyás Podiebrad ellen menvén, sere
gévéi itt több napokig pihent. lGÜ5-ben Bocskay’ vezére 
Dengeleghy elfoglalta; hunéin a’ császáriak rárohanással 
visszavették, ’s felgyújtották. A* Bethlen’ háborújában 
Räuber nevű császári commendans árúlással ezeknek által- 
adta, ’s csak a’ nicolsburgi békességgel jö tt vissza. 1682-ben 
Tököli hirtelen meglepvén , seregét ezen környékről pótol
tatta. Az utolsó Rákóczizendűléskor pedig Ricsán cs. kir. 
generalis a’ morvaiaktól segíttetve - elűzvén a’ várasból a’ 
Rákócziakat — a’ város’ falait ledöntette; ’s a’ katonák a’ 
házakat felprédáíva, hamuvá tették.

A’ mostani város kőfallal kerített, elég csinos házai 
többnyire emeletesek és kőből épültek. — Nevezeteseb épü
letei: az igen régen épült kath. paroch. templom, mellyet 
még 1104-ben építetett valami Prunis János nevű gazdag 
szőlőbirtokos; továbbá a’ régi jesuiták’ temploma és Ida-

18*
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stroma, inelly klastrombán van a’ bath, kisebb 4 classisú 
gymnasium (1824-ben 145 tanulókkal); a’ misericord ianusok’ 
épülete; a’ városháza; a’ Stibortól fundált gazdag ispotály; 
az evang. szentegyház; zsinagóga, ’s a’ t. — Lakosai 6176 
főre mennek; ’s ezek közt 5157 kath., S4l evang., 178 
’sidó ran. Nyelvükre nézve többnyire tőtok, kevés néme
tek ; egyébiránt vagyonosok; Morvaországba erős kerés- 
kedést űznek; 1ü9-re menő posztósai jó közönséges kék 
posztót csinálnak; délkeletre fekvő szőlőhegyeiben bort 
termesztenek, ’s a’ tágas kiterjedésű határukban szép szán
tóföldeket., réteket bírnak. A’ Morvában való halászat, ’s 
a’ varason kivűii szélmalmok is szép jövedelmet hoznak be. 
— Van itt továbbá egy könyvnyomtató műhely , hol csak 
imádságos könyvek és kalendáriumok jönnek prés alá, ’s 
tót nyelven; egy Zeng- és raschfabrika; nagy kő- és már
ványbánya , ’s jó nagy erdő.

Magistrafusa a’ bírón, polgármesteren és kapitányon 
kivűl 9 senátorból áll.

Portája: 5.

I. Szakol czai  Járás .
Van benne 8 mezőváros, u. m. 5 tó t, 3 vegyes-tót- 

német.
46 falu, mind tót.
7 puszta, mind tót.
Népessége: 59,259, lélek, u, m.
Vallásukra: 39,156 rom. kath., 14,995 evang,, 510S 

’sidó,
'  23 kath. paroch., 6 evang. eklésia, 7 synagóga.

M e z ő  V á r o s o k .
Egbell [Gbelly) , tót m. v. Holies és Sasvár között: 

2480 kath., 146 ’sidó lak. Van ilt egy kath. paroch. tem
plom, synagóga, több urasági gazdasági épületek, egy 
vármegye - kvártelyház az itt tanyázni szokott lovas fő- 
strázsamester’ számára, egy kénköves forrás, de a’ melly 
nem igen becsűltetik, fáczányoskert, ’s urasági vízimalom
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;rz itt folyó kis patakon. Lakosai kenderrel nagy keres
kedést űznek Morvaországba ’s Ausztriába. F. U. ő cs. 
k. felsége.

Holies i egy szép vegyes tót-ne'met in. v. ’s feje egy 
cs. k. uradalomnak, közel a’ Morva vizéhez, N. Szombat
hoz 6 , Posonhoz 10 mértföldnyire. Hajdan erős várral 
dicsekedett, úgyhogy a’ Bocskayháborúban bár többször ostro- 
moltatott $ mindazáltal Révay Péter várkapitány mind
annyiszor megoltalmazta. Azonban Bethlen Gábortól el
foglaltatván, fegyveres tűz által nagyon megrongáltatott. 
Innen ragadta el Bakics Péter detrekői várába Forgách 
Susánnát liévay Ferencz’ feleségét, minekutána a’ várat 
éjjel meglepte. — A’ régi időkben az ide tartozó uradalom
mal együtt a’ hatalmas Stibor vajda bírta  ̂ későbben Ré- 
vayaké le tt; azután gr. Czoboré; ettől megvette 1-ső Fe
rencz német császár; kinek halála óta mindig az uralkodó 
császár’ e's király’ birtokában volt e's van. — Utczái a’ vá
rosnak szélesek; házai csinosak; piacza, mellyen tartat
nak héti és országos vásárok, tágas. — A’ cs. k. mulató 
kastélyhoz egy kétszeres hársfaalleé, 2 hid, ’s ezen kívül 
1 — 2 sáncz-árkon keresztül húzott — felvonó-hid viszen. 
A’ külsőben ezen sánczárkok közűi a’ legszebb zöld pázsitot, 
a’ másodikban pedig kertet láthatni, mellyben legjobb ízű 
gyümölcsös, burgundiai szőlőtőkék ’s baraczkfák diszlenek. 
A’ 3 emeletes kastélyban van egy chinai tánezoló ’s ebédlő
terem, császármódra kiékesitett szobák, egy pompás ká
polna 3 karzatokkal együtt, több földalatti menetelek.— 
1805-ben az auszterliczi ütközet után itt jöttek öszve Euró
pának akkori legnagyobb fejedelmei, ’s hadvezérei. Mind
járt a’ fő épület mellett terűi el a’ fáczányos kert, mellyct 
a’ felséges vendégek vadászat’ kedvéért gyakran megláto
gatnak.— Említést érdemel a’ konyhakertben lévő kásztor-tó 
(Biber, Castor) vagy hod-tó ; hol ritkaság’· kedvéért ezen 
állatokból egynéhány darab mindig tartatik. *

Nevezetes épületek még itt: a’ kath. paroch. templom, 
az evang. szentegyház, a’ synagóga , a’ cs. k. harminczad , 
és postaházak, a’ régi elhagyatott kapuczinusok’ klastroma; 
a’ majolikafabrika; az 5 emeletes gabona tárház ; a’ gaz*
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dasági tisztek’ házai; — ’s végre a’ fél mértföldnyi hosszú
ságú csupa kövekből építetett pompás tölte's , melly a’Morva 
vizén, szigetein , lapályain Morvaországba Güding városába 
viszen. —

Lakosai Holicsnak 4515 1. u, m. 3091 kalh. 423 evang., 
1001 ’sidó; kik földinivelésből, kereskedésből, ’s mester
ségekből táplálják magokat, ’s igen vagyonosok.

Határa ámbár homokos több helyeken, még is jó  mi- 
veit ’s termékeny; rétéi kövérek; erdeje szép, de nem 
sok; legelője bővebb. Miilyen virágában van a’ spanyol 
nemes juhok’ tenyésztése, ’s miilyen temérdek befolyással 
volt ez a’ juhok’ nemesbítésére nem csak magyar hazánk
ban , hanem az egész monarchiában : az közönségesen tudva 
van; sőt a’ szaporításra alkalmatos anyajuhok’ ’s kosok’ 
eladása által most is hasznot árasztani meg nem szűnik. 
Ezen közönséges kótyavelyéket rendesen augustus’ utolsó 
napjaiban szokták tartani; a’ mikor idő minden környékről 
felette szántás vevők sereglenek ősz ve, ’s a’ tisztektől cse
lédeikkel együtt megvendégeltetnek. — A’ juhokon kivűl 
nézésre méltó még a’ tehenészet, hol különbféle fajú de 
váiog aott szépségű tehenek tartatnak.

Végre díszére szolgál Holicsnak a’ majolika- és fél- 
porczellánfabrika, melly utolsó hazánkban legelső volt, ’s 
hol az edények Wegwood’ módja szerint csináltatnak. Ma- 
torialék rész szerint Magyar- rész szerint Austria- és Mor
vaországból hozatnak. így p. o. Znaim mellett találtatott 
agyagból a’ félporczellán - edényekhez sok használatik. — 
K vurzot szinte Morvaországból Znaim mellől hoznak, Mr- 
zeikovamárványt (Feld-Spath) Po’sony’ mellékéről. Er- 
ezeket, u. m. ónat, czint, óntajtékot (Bleyglátte) Becsből 
’s a’ t. — 1811-ben 200,000 bankó forint árú majolika és 
félporczellán-edény készíttetett, és adatott nagy hamar- 
sággal el. Egyébiránt az intézet mellett 83 személy lel 
foglalatosságot, u m. 1 director, 1 fabrikára felvigyázó, 
1 ellenőr , 2 mivmester (W erkmeister), 1 festészet-dire
ctor, 1 modellinester; a’ dolgozókból 9 valóságos festő, 
5 tanúló inas, 15 forgató és formátadó (Dreher Former), 
3 tanúló inas, 44 égető, mázoló, tisztító, téglavető, Js a’ t.
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Jablunczci (Jablonicz) , népes tót ni. véres , ’s feje a’ 

korlátkői uradalomnak, melly 2 m. városból és 4 hely
ségből áll. Fekszik a’ Miava vize m ellett, N. Szombathoz 
2>/a mértföldnyire, az innen Morvaországba vivő országúi
ban. Táplál 1519 kath ., 181 evang., 57 ’sidó vagyonos la
kosokat ; kik a’ kendertermesztést, ’s mesterségeket erő
sen űzik. Ékességére szolgál a’ kath. paroch. templom , a’ 
gr. Aponyi Jó’sef’ csinos kastélya és kerle , ’s a’ két ven
dégfogadó. Határát a’ Fejér hegye hasítja keresztül, ’s ez 
nagyobb részt fejér-homokos, de azért jól miveit, és meg
lehetős termékeny ; topolyafenyőből álló erdeje derék. — 
F. U. a’ korlátkői uradalom, mellyet hajdan a’ Korlát- 
nemzetség , most pedig a’ Lapsánczky famíliának leányágon 
származó örökösei bírnak. 1702-ben a’ Uakóczyak meg
verték itt Kicsán cs. k. generálist.

Radosócz [Radosov^ , tót m. város, Iíolicstól keletre 
1 mértföldnyire: 989 kath., 7 evang., 87’sidó lak. Katiiul, 
paroch. templommal, vízimalmokkal, és országos·vásárok
kal. F. U. ő cs. kir. felsége.

Sándorf, tót m. város, Posony - vármegye’ szélén. 1139 
kath. 104 ’sidó lak. — Van kath. paroch. temploma, és 
zsinagógája. Egy fertálynyira innen látható a’ régi kor
látkői várnak omladéka a’ Fejér hegyek északi csúcsán. F. 
U. a’ korlátkői uradalom.

Sasvdr (  Sassin , Schoosberg·), vegyes tót-német ni. 
város a’ Miava vize mellett Posony vármegye’ szélén , 
Posonytól 8 mértföldnyire. Lakja 23S6 kath., 1 evang., 439 
’sidó vagyonos lakos. Nevezetessé teszik ezen helyet: 1 ) 
a’ csudatévő szűz Mária’ képe, melly egy gazdagon felkészí
tett templomban van felállítva, ’s mellyhez 1564 iktől fogva 
igen nagy búcsújára,,ok történnek , úgyhogy 1817-ben 
80,000, 1818-ban pedig 100,000 ember kereste ezt meg. A’ 
templom mellett lévő paulinusok’ monostora most a’ plé- 
banus’ és segédei’ lakhelye; 2} a’ virágzó kartonfabrika 
(most b. Puthon’ tulajdona} melly esztendőnként 60,000da
rabot készít, 16 rőfivel számítván, ’s mintegy2,OOOszemély- 
nek ád kenyeret, nagyot-kicsint öszvevévén. Ez előtt pe
dig mig a’ fonómasina lladenben föl nem állíttatott, csak
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fonással több 2,000 embernél foglalatoskodott. Régi gán
csokkal körűi vett vára most a’ fabrika’ épületéül szolgál. 
F. U. a’ hozzá tartozó uradalommal együtt régenten gr. 
Czobor vala; most pedig ő cs. kir. felsége.

Sséndsfalú (Szenicz), eleven tót m. város, N. Szom
battól 4 mértföldnyire a’ morvái országúiban: 922 kath., 
873 evang., 950 ’sidó lakosokkal; kik közt számos neme
sek és mesteremberek találtatnak. Van itt a’ varasnak 
kath. és evang. paroeh. temploma, és zsinagógája; az itt 
birtokos urasógoknak számos kastélyaik, éskerte ik ; ven
dégfogadók, serházak, vízimalmok. Határa nagy, szántó
földé sok, ’s meglehetős termékenységű; erdeje, meíly 
vadakkal bővelkedik, tágas; legelőén több csapat nemesí
tett juh tanyázik; bort is termeszt; országos vásárai né
pesek. F. U. a’ berencsi uradalom, az az a’ Nyári-fami- 
liának örökösei, u. m. gr. Nyáry, gr. Amadé, b. Jezscnák, 
1. Horeczky , és több nemesek

Szobotiszt, vegyes tót-német m. varas, N. Szombat
tól 5 mértföldnyire: 640 kath., 2()70 evang., és 520 ’sidó 
lak. — Hegyek közt ’s némelly malmokban 58 ka th ., 1127 
evang, lak. Az úgy nevezett habánok egy különös külváro
son együtt laknak, ’s maradékai azon német anabaptisták
nak , kik a’ múlt században katholikusokká tétettek. Isteni 
tiszteletüket német nyelven különös kápolnában tartják, 
papukat magok fizetik; egyébiránt igen ügyes fazekasok 
és késcsinálók ; valamint híres házfedélcsinálók, mellyet 
agyaggal kevert szalmából szoktak öszveszerkeztetni, 's tűz 
ellen tokélyetes bátorságot ád. — Van itt egy kath. ’s egy 
evang. anyatemplom, ’sinagóga, több urasági kastélyok, 
’s kertek, serházak ’s a’ t. — Határa hegyes, ’s a’ hegyek 
miatt bajos mivelésű. Ezekben calmus taiáltatik. Egy 
mértföldnyire láthatni a’ régi Bert icsvár’ omladékáit egy 
magában álló meglehetős nagyságú hegy’ tetején. 1663-ban 
a’ törökök híjában ostromolták; de a’ Bocskaiak bevették; 
a’ Nyári - famíliának több örökösei lévén elhagyták pusztái
nk Ezen vár feje egy uradalomnak, mellyhez 2 in. város ’s 
9 falu tartozik. F. U. a’ Nyári-fam. örökösi, u. m. gr. 
Nyáry, gr. Amadé, b. Jeszenák, b. Horeczky ’s más 
nemesek.
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F a l u k .

lierencSy puszta vár, lásd: Szobotisztot.
Broczhó , t. f. a’ Morva vize m ellett, 1106 ka th ., 24 

’sidó lak. Kath. paroch. templom. Rónán fekvő szántóföldéi 
homokkal kevertek, de bő termők ; rété sok , erdeje szép ; 
halászata a’ Morvában jövedelmes; a’ lakosok szép szarvas
marhát , teheneket nevelnek. F. U. ő cs. kir. felsége.

Buhócz , t. f. Szobotisthoz keletre egy mértföld. 
Lakja 74 kath., 856 evang., 9 ’sidó. F. U. a’ berencsi 
uradalom.

Chropov, t. f. Szakolczához 1 mértföld ő7ü kath ., 40 
’sidó lak. Kath. paroch. templom; kendertermesztés ; jó ba
romtartás. F· U. a’ berencsi uradalom.

· 6

Csacsóy t. f. Szénásfalu mellett a’ Miava vizénél. 
Táplál 235 kath., 633 evang. 62 ’sidó lak. Földe hegyes, 
homokos, de jól miveit; rétéi kétszer kaszálhatok. Erdő.— 
A’ berencsi uradalomhoz tartozik.

Cscíszthócz, t. f. Szobotiszt mellett: 144 kath ., 432 
evang. 75 ’sidó lak. Hegyes, de meglehetős határral; fű
rész-és lisztmalmokkal. A’ berencsi uradalom bírja.

C sáry, t. f, a’ Miava’ partján , Sasvártól nyágotra 
egy kis órányira. Lakja 1022 k a th ., 12 ’sidó. Szántóföl
déi nagy részint homokosok, de jó rozsot termők; sok 
szénát csinál ’s szép szarvasmarhát nevel, kendert ter
meszt. Miaván malmai vannak. F. U. ő cs. kir. felsége.

Czerova , t. f. Jabloczához y2 órányira : 60O kath., 20 
evang. lak. F. U. a’ korláthkői uradalom.

Dojcs, t. f. a’ Miava’ partján , Sasvártól keletre 5 
fertálynyira. Számlál 1313 kath., 4 evang. 14 ’sidó lak. 
Kath. paroch. templom; sok és jó ré t; kiterjedt földmi- 
velés; a’ Miaván 4 malom.. F. U. ő cs. kir. felsége.

H luboia, t. f. Szénásfalu mellett: 63 kath., 1160 
evang., 2 3 ’sidó lak. Evang, anya-szentegyház. Van fiatal 
topolyafenyő - erdeje; gr. Aponyinak igen szép nemesített 
juhnyája; homokos de jól miveit földei; malma. F. U. gr. 
Aponyi, ’s más korláthkői urad. birtokosai.
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Hrad is t , t. f. Jablonczához ‘/„óra: 1088 katli., Sevang,, 
20 ’sidó lak. Kath. paroch, templommal, erdővel, ’s vizi- 
inalommal. F. U. a’ gróf Erdődyné’ jőkői uradalma.

K a to v , t. f. közel Holicshoz a’ Morva mellett: 535 
kath , 40 evang,, 1 ’sidó lak. — Nemesített juhtenyésztés ; 
halászat a’ Morvában. F. U. ő cs. kir. felse'ge.

Kopásán, t. f. Holicstól délre % órányira szinte a’ 
Morva vizénél: 1430 k a th ., 256 evang., 81 ’sidó lak. Do
hánytermesztés; sok kertek j szép erdők. De legfőbb ne
vezetessége a’ cs. kir ménesben á ll, hol az udvar’ számára 
igen erős, tartós kocsilovak neveltetnek. A’ csődörök vagy 
ménlovak nagyobb részt tiszta ángol, azután arabs, ná
polyi, török származásúak. Különös szépségű mindenek 
felett egy Grimalchin nevű arabs ménló. Filialisa ezen mé
nesnek Gődingben Morvaországban van fez is császári fám. 
jószág) , ’s a’ csikók is ott tartatnak. Említésre méltó to
vábbá a’ vadkácsató, a’ Morva vize m ellett, egy fűzfáktól 
benőtt környéken. Ebben olly ’számos kácsák tanyáznak , 
hogy gyakran egy nap 100 — 150 darab is megfogatik fhá
ló val). 1814-ben 14,000 darabot fogtak. A’ feleslegest az 
urasági erdőszségi hivatal kótyavetyén szokta eladni. F. U- 
ő cs. kir. felsége.

Korláthhő , puszta vár; lásd: Jabloncza m. várost.
Kovallo  f  Kis) fKovalovecz) , t. f. Radosócz m ellett: 

434 kath ., 5 ’sidó lak. F. U. a’ berencsi urad.
Kovallo (N agy) ,  t. f. ’/2 órányira a’ Miava vizétől: 

684 kath ., 14 ’sidó lak., hegyes dombos határral; kender 
és len termesztéssel. {Kath. paroch. templom. F. U. ő cs. 
kir. felsége.

Kunóv , t. f. Szénásfalu m ellett: 115 kath ., 295 evang. 
35 ’sidó lak. — A’ berencsi uradalomhoz tartozik.

K u tty , t. f. a’ Miava vize mellett, a’ Holicstól Po- 
sonyba vivő országútban. Számlál 2,264 kath. , 11 ’sidó lak. 
Kath. paroch. templom. Határa termékeny, különösen rétje 
sok és jó ; erdeje ’s ligetei szépek; halászata a’ Miavában, 
főképen pedig a’ Morvában hasznos; kendert termeszt, ’s 
azzal kereskedik Morva országba és Austriába; 3 vízi
malma van. F. U. ő cs. kir. felsége.



NYITRA VÁRMEGYE. 283
L eszló , t. f. Czerovával együtt 469 kath., 27 ’sidó lak. 

F. U. a’ korláthkői uradalom.
Lellnics , t. f. 441 k a th ., 7 ’sidó lak. F. U. 6 cs. k. 

felse'ge.
• Lopasso , t. f. Radosócz mellett: 246 kath. 3 ’sidó lak. 

F.. U. ő cs. kir. felsége.
Alocsicllán, t. f. Holies mellett: 481 kath., 15 ’sidó 

lak. F. U. ő cs. k. felsége.
M ohriháj, t. f. Szakolczához 3 fertálynyira. Táplál 

S13 kath., 9 ’sidó lak. Szántóföldéi termékenyek; rétéi 
jók.

Oreszho, t.f.Hadosócz mellett: 261 kath., 4 ’sidó lak. 
F. U. ő cs. kir. felsége.

Oszuszho V. K orláth, t. f. Hradist’ filialisa 762 kath., 
15 ’sidó lak. F. U. gr. Erdűdynó, ’s a’ jókői uradalomhoz 
tartozik.

P etro v illa , v. Péterfalva, t. f. Egbell mellett. Lakja 
11 ()1 kath*, 75 ’sidó. Urasági nemesített juhtenyésztés és 
tehenészet. Határán sok kender terem. Vízimalmok; kath 
paroch. templom. F- U. ő cs. k. felsége.

Podbrancs, t. f. Szobotiszthoz 1% óra: 63 kath ., 
1004 evang. lak. F. U. a’ berencsi uradalom.

P ojm din , t. f. Holicshoz 3 fertály órányira: 311 kath., 
131 ’sidó lak. F. U. ő cs. kir. felsége.

P ricsd  [K is) (P ritc s ia ) ,  t. f. Szakolczához 1 fer
tálynyira: 406 kath., 7 ’sidó lak. Van malma ’s jó szán
tóföldéi. F. U. a’ szakolezai ispotály, mellyet a’ hatalmas 
Mibor Vajda fundált.

P ricsd  (N a g y ) ,  t. f. a’ Miava vize m ellett, Sze- 
i.icztól keletre egy órányira. Számlál 43 kath., 900 evang., 
22 ’sidó lak. Ékesítik a’ helységet a’ kath. és evang. anya- 
szentegyházak, a’ b. Jeszenák’ kastélya ’s gyönyörű gyü- 
mölcsöskerte. F. U. b. Jeszenák,

R adim o , t. f. Egbellhez északra egy órányira: 429 
kath., 18 ’sidó lak., juhtartással, ’s kender termesztéssel. 
F. U. ő cs. kir. felsége.



B ib ié ,  t. f. 279 kath., 103 evang. lak. F. U. a’ be
rencsi uradalom.

Rohó, t. f. 256 k a th ., 15 evang., 31 ’sid ó  lak . K ath. 
paroeh. tem p lom ; vizi-m nlom . F. U . a ’ berencsi uradalom .

R o ven sz ío , t. f. 376 k a th ,, 200 e v a n g . , 34 ’sidó lak. 
F. U . a’ berencsi uradalom.

Rosbéhi, t. f. Sandorfhoz % óra, Po’sony vármegye’ 
szélén. ^Számlál 3 ll  kath ., 9 ’sidó lak. Határa hegyes; 
erdeje van. F. U. a’ korlátkői uradalom.

Stepanov, t. f. közel a’ Miava’ vizéhez, Sasvártól egy 
mértföldnyire. Lakja 1460 kath., 2 8 ’sidó. Kath. paroeh. 
templom. Erdeje szép ; sok kender ; szép szarvasmarha- 
tenyésztés ; 3 vízimalom; jó rétek. F. ü. ő csasz, kir. 
felsége.

Strázsa , t. f. Sasvárhoz egy fertálynyira : 1295 kath,, 
5 evang., 23 ’sidó lak. Termékeny határ; svajczeráj, vízi
malmok; sok és jó rét. F. U. ő cs. kir. felsége.

Szmrdab  , t. f. N. Kovalló’ filial. 268 kath. lak. F. 
U. ő cs. k. felsége.

Szom oldnía QSzmolinszie') , t. f. Egbelltől délre lj,x 
óra. Táplál lu71 kath., 31 ’sidó lak. Kath. paroeh. tem
plom. Szép erdő; urasági tehenészet; vízimalom; tégla
vető. F. U. ő cs. kir. felsége.

Szotina , t. f. Szénásfalu m ellett: 167 kath., 207 evang., 
4 ’sidó lak. F. U. a’ berencsi uradalom.

Trnőcz ( T övisfa lva ) , t. f. Holies’ filial. 335 kath., 
11 ’sidó lak. F. U. ő cs. k. felsége.

Turoluha . t. f .a ’Miava mellett: 85 kath., 2434 evang., 
82 ’sidó lak. Kath., evang. anya-szentegyházak, Synagoga. 
Határa nagy, de a’ hegyeken földiniveiése terhes; sok 
irtás; szarvasmarhája sok és szép; juhot tenyészt; erdeje 
és vízi malma van. F. U. a’ berencsi uradalom.

Unyin, t. f. 1269 kath. , 73 ’sidó lak. Kath. paroeh. 
templom. Dombos, hegyes, de jól miveit határral, ’s 
vízimalommal. F. U. ő cs. kir, felsége.
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Verhóczj t. f. az Osztri Vech hegye alatt Morvaország’ 
szélén. Számlál 96 kath., 1500 evang., 230 ’sidó lak. Kath. 
és evang. paroch. templom. Synagoga. Határa igen nagy, 
de hegyes és sovány; a’ baromtartásra azonban igen alkal
matos; azért szép szarvasmarhát és sok juhot tenyésztenek; 
pálinkát főznek; erdeje bőven ; pataka több vízimalmot 
forgat. F. U. a’ berencsi uradalom.

V e sz la , t. f. Radosőczhoz egy fertály, 3S8 kath., 25 
’sidó lak. F. U. ő cs. kir. felsége.

V id o vá n , t. f. Radosőczhoz */2 óra: 253 kath , 11 
’sidó lakos. F. U. ő cs. kir. felsége.

V leszkován , t f. Radosőczhoz 3 fertály, 395 kath., 
4 eveng.* 20 ’sidó lak. F. U. ő cs. kir. felsége.

V r a d is t , t. f. Szakolczához egy fertálynyira: 458 
kath., 157 evang., 418 'sidó lak. Synagóga. Jó föld. F. 
U. 6 cs. k. felsége, ’s m.

N é p e s  P u s z t á k  v a g y  Maj or ok.
Adám hhóf, Broczko’ filial. 6 k a th ., 8 evang. lak. 

Nagy majorság; juhtenyésztés; tehenészet. F. U. ő cs. 
kir. felsége.

Bobogdán , Sásvár’ filial. 41 kath. lak. F. U· δ cs. 
kir. felsége.

B reszsove, Szenicz’ filial. 10 kath., 6 evang. lak, F. 
U. a’ berencsi uradalom.

Buíhován, puszta, Unyin’ filial. 32 kath. lak, F. U. 
ő cs. kir. felsége.

C horvaczió , puszta, Holies’ filial. 7 kath. lak. F. U. 
ő cs. kir. felsége.

Csunin, Holies’ filial. 21 kath. lak. F. U. ő cs, kir.
felsége.

Kobilán, puszta, Radosócz’ filial: 10 kath. lak. F. U. 
ö cs. kir. felsége.

II. V á g h - Ú j h e l y i  J á r á s .
Van benne: 12 mező város, u. m, 10 tót, ’s két vegyes 

tót-német.
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76 falu , mind tót.
6 népes puszta, mind tót.
Népessége 92,500 lélek, n. m.
Vallásokra: 55,661 kath., 30,288 evang., 10 ref., 34 

óhitű , 6,507 ’sidó.
Nyelvökre: 85,559 tó t, 400 német, 34 görög, 6507 

’sidó .

M e z ő  V á r o s o k .
JBrezova (B rezovecz), népes tót m. város, N. Szom

bathoz 3 mértföld, az lígy nevezett Fejérhegyek közt. La
kosai, kik 246 kath., 5937 evang., 142’sidókból állanak, 
igen vagyonosok, ’s többnyire tímárok, vargák, csizma
diák, kiknek bőrük nevezetes és kapós. Határuk nagy és 
sovány; legelőjök elég, azért sok tehenet ’s más szarvas- 
marhát tartanak; mellyel, és kikészített bőrökkel keres
kednek ; pálinkát is sokat égetnek; erdeje derék. Van 
itt kath. és evang. anya-szentegyház, synagoga. F. U. a’ 
csejtei uradalom; hanem robotot nem szolgálnak, mert 
ezt csekély somma pénzzel régi szerződés szerint megvált
já k , ’s ezenkívül az uraságnak semmi allodiuma itt nincsen.

Csejthe (Csachticz) , tót m. város, Vágh-Üjhelyhez 
egy kis órányira a’ n. szombati országútban : 1596 kath., 
48 evang., 142 ’sidó lak. Kath. evang. anya-szentegyhá- 
zakkal és synagógával. — Nevezetes itten a’ fél órányira 
fekvő, már öszveomladozott régi csejthei vár; mellyben 
tanyázott hajdan Svela nevű hatalmas zsivány kapitány, 
ki ellen magának Corvinus Mátyásnak kellett seregeket 
küldeni. Régi birtokosa az Országh familia v o lt: ennek 
magvaszakadtával Maximilián Kanizsai Orsolyának adta 
cserébe a’ kanizsai váráért; ’a így jött fijára gr. Nádasdy 
Ferenczre. Ennek felesége Báthory Erzsébet vala az a’ 
szörnyeteg , ki arczáját — szépsége ’s ifjúsága fentartásáért- 
meleg vérrel akarván mosni, titkon mintegy 300 fiatal 
leányt megöletett; de borzasztó vétke kitudódván, gr. 
Thurzó nádor által fogságba tétetett, ’s örökös tömlöczre 
Ítéltetett. Nádasdy’ felségbántása után a’ várnak ’s a’ 
hozzá tartozó uradalomnak , melly 6 m. várasbái ’s 9 hely
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ségből áll, hason felét gr. Erdődyek nyerték meg, ’s azt 
most gr, Erdődy Josefné b irja , másik felét pedig leánytest
vérének homonnai Drugeth Jánosnénak örökösei 's enged
ményesei osztották fe l, ágy hogy az egésznek egy negyed 
része a’ b. Révay famíliáé , ’s ebben birtokosok: gr. és b. 
Révay, b. Mednyánszky, gr. Zay, gr. Csáky ; Vs gr· ϊ orgách- 
jus, ‘/g-nak pedig s/5*ót Hampel 3/a-ét pedig gr. Andrássy 
(Szápáry-jus) bírják. — Határa termékeny; bora igen jó ’« 
csaknem ollyan, mint a’ Vágh - Újhelyi; erdeje kevés; van 
vizi malma, országosvásárai. A’ kőszént, inelly itt talál
tatok nem használják.

Galgócz ( Freystadl , Eleutheropolis) , vegyes tót- 
német m, város, a’ Vágh’ bal partján; Posonytól 8 , Nyi- 
trától 2 ya mértföld távolságra, egy igen kies vidéken: 
3712 kath., 30 evang., í reform,, 12 óhitű, 478 ’sidó lak. 
Említést érdemelnek, a’ kath. paroch. templom, melly alatt 
van a’ gr. Erdődy-familia teinetkezőhelye; franciscanus- 
klastrom ; a’ postaház ; az urasági tisztek’ lakházai, ’s más 
privát-épületek és boltok ; a’ synagóga. — A’ piacz’ közepén 
láthatni egy régi kerek lapos tornyot, melly hihetőképen 
a’ Török idők maradványa. — A1 Vághon van egy fahíd, ’s 
számos hajómalmok.— Lakosai gabonával, lovai, szar
vasmarhával, de kiváltképen épületre való fával, faesz- 
közökkcl, mellyek a’ Vághon Árva és Liptó vármegyéből 
hozatnak, eleven kereskedést űznek. — Héti-vásárai népe
sek; az országos-vásárait pedig a’ jó lovak’kedvéért sokan 
meglátogatják. Ezen kívül a’ lakosok mindenféle kézi 
mesterségeket folytatnak; sőt a ’Thurzók alatt könyvnyom
tató műhely is vala i t t , egy evang. gymnasiummal együtt ; 
de ma már e’ helyett csupán egy kath. polgári oskola 
van.—Határa nagy kiterjedésű; szántóföldéi, rétéi termé
kenyek , de az áradástól gyakran rongáltatnak. — Szőllő- 
hegye igen tágas , és sok , de nagyon középszerű bort te
rem.— A’ hegynek déli oldalán áll régi ’s a’ történetekben 
is nevezetes vára. Ezt{ a’ XIV-ik század’ elején a’ hatal
mas Trencséni Máté bírta, ki iegyőzettetvén a’ íiskusra 
szállott. Későbben Corvinus Mátyás alatt Üjlaky Lőrin- 
czet ismerte urának; Il-ik Lajos pedig Thurzó Eleknek
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ajándékozta. Kihalván ezen familia, Forgách Ádám nyerte 
el a' hnzzá tartozó uradalommal együtt, letévén érte 180,000 
ftot. De Forgách Simon a’ Rákóczy Ferencz egyik fővezére 
több jószágaival együtt elvesztette, ’s éjekor az Erdódy- 
familiának adatott királyi adományképen, ’s most is gr· 
Erdődy Jó’sefné bírja. A’ török háborúban a’ város sokat 
szenvedett a’ törököktől, tatároktól, sőt 1663-ban a’ várat 
is elfoglalták, magának hagyván azt hiteszegett őrzőserege. 
A’ Rákóczyaknak pedig nagy fontosságú erősségük vala ez, 
mint a’ Vághon való szabad általkelésnek fő bástyája. A’ 
mostani özvegy grófnénak férje mind a’ várnak, mind 
a’ különös szépségű kertnek ékesítésére nagy sommapénzt 
kö ltö tt, ’s természeti fekvésétől is segíttetvén, az t— mint- 
hogy innen a’Vágh’ kies ’s ezer változásokkal teljes völgyére 
felséges kilátás esik — egy a’ legszebb lakhellyé formálta 
egész hazánkban.

Jö lő , ( Dobra ;V o d a , Guten stein) , tót in. város, 
kősziklás hegyek közt egy mély völgyben, N. Szombathoz 
2 , Nyitrához 5 mértföldnyire. Számlál 1445 kath. , 15 
’sidó lak .; kik földmivelésből, cserépedény - csinálásból ’s 
mesterségekből élnek. Határa hegyes; földei homokosak; 
erdeje nagy ’s tele vadakkal. 1ji órányira a’ várastól meg» 
lehetős épségben láthatni egy régi hegyen lévő várat, 
mellyet a’ köznép templariusok’ lakhelyének tart , most 
pedig egy urasági tömlöcztartó több hajdúkkal lakik ben
ne ; minthogy az itteni erős fogházak végett a’ gr. Erdődyné 
minden uradalmaiból lévő rabok itt tartatnak. A’ várhegy’ 
északi oldalában van egy meglehetős nagyságú üreg, hol 
hajdan egy remete több esztendeig élősködött. Az oltárt, 
a’ tűzhelyet, ’s egy hosszú padot-mind kősziklába vágva 
most is meg lehet különböztetni. Végre említést érdemel 
itten a’ Bláva vizének eredete , t. i. azon kősziklának al
ján , mellyen a’ kath. paroch. templom épült, több források 
fakadnak fe l, és egy közűlök ember kar vastagságnyira , 
’s mindnyájan egy tóban gyűlnek öszve. Vize ezen tónak 
soha sem fagy be , a’ legnagyobb melegben hideg , ’s oily 
nyomása van, hogy kifolyásától nem messze már malmot 
hajthat. F. U. gr. Erdődy Jósefné; — e’ váras feje egy 
uradalomnak.
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Dejthe ( Dochticz) ,  tót m. város a’ P iva m elleit, 
Posony vármegye’ szélén, inellyhez tartozik a’ városnak 
fele. Számlál 1204 kath., 1 evang., 48 ’sidó Jak. Katii, 
parocb. templom. Határa termékeny ; erdeje szép van; 
papiros malom. F. U. gr· Erdődyné.

Kosztoldn (N agy) ,  tót m. varas, N. Szombathoz 2 
órányira: 1105 kath,, 10 evang., 151 ’sidó lak. Kath. pa- 
roch, templom; synagóga; régi kastély; vízimalom. Földe, 
rété termékeny; legelője szűk; bora nem sokat ér. F. U. 
a’ csejthei uradalom.

Leopoldvára (Ujváraska, Leopoldstadt, Leopoldstola); 
nevezetes vár és erősség a’ Vágh’ jobb partján Galgócczal 
álíalellenben. Építtette azt I-ső Leopold 1664-ben; mi- 
nekutánna Ersek-Ujvár a' Török’ kezeJie maradt. Fekvése 
lapály földön van; 5 szegehetformájd, ugyan annyi bástyák
kal , és két kapuval; minden bástya előtt van még egy fél 
hold és föJdsáncz, ’s mind ezek, mind pedig a’ courtinák 
egy viz árokkal vannak körülvéve. A’ vár’ térén áll a’ 
templom, egy tiszti lakház, fő őrhely, két fegyverház, 
’s egy nagy magazinum; a’ vár’ falához ragasztattak pedig 
a’ kasemáták. Egyébiránt benne az őrző seregen k ívül, 
melly rendszerint egy zászlóalj (Batallion) gyalogságból, 
Űs egynéhány invalidusból áll: a’ polgári nemből csupán csak 
egy mészáros és korcsináros lakik.

M iavci, tót in. város, ’s legnépesebb hely az egész 
megyében, Vágh - Újhelytől nyűgotra 2 , N. Szoriihattól 
északra 5 mértföldre. Hosszúsága a’ várasnak majd 2 órányi; 
minthogy a’ házak a’ hegyek közt széljel szórva, ’s szántó 
földektől , kertek tő l, erdőktől vannak körűlvétetve. 260 
kath., 8472 evang., 183 ’sidó lakosai igen szorgalmatosak, 
’s tehetősek; a’ földmivelést mesterségeket erősen folytat
ják; sok közönséges posztót, szűrt csinálnak; különösen 
kapós a’ molnárok’ számára készített szüveményük (Jleutel- 
tuch) , mellyel külföldre is elhordanak. — Továbbá ter
mesztenek sok kendert, kevesebb lent ’s ez utóbbit inkább 
az olaj végett; főznek pálinkát, sert; roppant bikkes er
dejükben sertést hizlalnak ; bikfataplót szednek; szenet éget
nek ; ezen kívül patakjuk számos liszt-és fűrészmalmokat 

If. K. M. 0. Fühlt. 19
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hajt. F. U.í»’ csejtei uradalom 4 de robotot nem szolgál
nak , hanem re'gi szerződésük szerint azt csekély sommával 
megváltják. Van itt végre egykath. és egy evang. templom 
igen népes ekklésiával, ’s egy sinagóga.

Pőstyén (Pistyáni, Teplicza), tót m. város a’ Váglv 
jobb partján, 9 mértföldnyire Posonytól , 5 mérlföldnyire 
Nyitrától: 326Γ» kath., 6 evang., 105 ’sidó la k ., kath. 
paroch. templominál ’s  az uraságnak csinos nyári mulató 
kastélyával. Szántóföldé sok és termékeny; rétéi kétszer 
kaszálhatok. — 1530 és 1599-ben ezen helyet a’ törökök 
egészen elpusztították. F. U . gr. Erdődy Jósefnó, ’s a’gal- 
góczi uradalomhoz tartozik.

Fél órányira Pőstyéntől épen a’ Vágli’ partján fakad 
ama’ híres meleg ásványos víz, melly fürdésrehasználtatik; 
természeti melegsége 4.S — 50 foknyi Reaumur szerint, 
’s oily nagy, hogy benne a’ tyúkot is meg lehet koppaszta- 
ni. Színe nem egészen tiszta ; íze, ha meghűl, a’ közön
séges ivóvíztől semmit sem különbözik ; alkotórészei: csu
dasó, keserű só , gypsz, konyha só, szénsavanyos mész, 
szénsavanyos keserűföld , kavicsföld, vékony kénköves 
szesz (spiritus), alkaliföld. Haszna leginkább szembetűnő 
a’ szél ütött, vagy más szerencsétlenség által elzsibbadt ta
gok" gyógyításában 4 továbbá a’ szaggatásokban (Rheuma
tismus), reszketősben, régi sebekben, csípő fájdalomban, 
’s mint némellyek állítják a’ szemfájásban is: ellenben az 
igazi köszvényre nem sokat tehet.

Hogy e’ forrásnak a’ Vághon tűi szemközt lévő hegy
gyei némi némű öszveköttetése legyen, onnan gyaníthatni; 
mert a’ forrástól kezdve a’ Vághon keresztül egy keskeny 
linea soha a’ legkeményebb télben sem fagy be. Az is kü
lönös, hogy a’ viz’ melegsége a’ Vágh vizének áradásával 
ivotton n ő , úgyhogy e’ miatt sokszor fürdeni is lehetetlen. 
Ezen vizet főképen csak fürdésre, az az; külsőképen hasz
nálják, belsőképen csupán az orvosok’ javaslatára. — A* 
fürdőépület el van osztva kád - és állófördőre (Gehbad), A’ 
kádfürdőben 28 — 22 káddal bíró fürdő szobák találtatnak; 
’s csövek’ segedelmével a’ víz’ melegségét kiki tetszése sze
rint mérsékelheti. — Az állófürdő, hol együtt fördenek,
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ismét 4 osztályból, ti, m. urak-közönséges-’sidó-és iszap 
fürdőből (Schlammbad) áll. Ez utolsó legmelegebb, ’s tó
szomszédságában van a’ kútba foglalt forrásnak. A’ fürdő 
vendégek* befogadására szolgál egy nagy vendégfogadó, 
hol egy szobáért napjában 1 ftot váltóban kell fizetni ; azon
ban ezen épület igen gyakran nem elég, hanem a* vendé
gek kényteleníltetnek más privát házakban, vagy épen a’ 
fél órányi távolságra lévő mezővárosban lakást fogadni. 
Egyébiránt tanácsos , hogy kiki ágyiruhát magával hozzon.
— A’ vendégfogadó mellett találtatik egy más épület, ’s 
ebben vannak: a ’ kávéház, a’ tánczteren», az ebédlőterem, 
’s az árendás’ lakhelye. Háta megett ezen épületnek 
pedig van az ujonan elrendelt sétálókért , inelly csak 
idővel adhat árnyékot az azt óhajtó vendégeknek. Egy 
szóval a’ pőstyéni fürdő, mind hasznos tulajdonságáért, 
mind a’ környék’ szépségéért hazánkban egy i a’ legked
vesebb, ’s látogatottabb fürdők közűi; de , egy árnyékos 
kertben, ’s más közel lévő regényes sétálóhelyekben való 
fogyatkozása sokat lehúz érdeméből.

0  T ú ra , tót m. város, Vágh- Ujhelytől nyúgotra egy 
órányira, hegyek és érdek között. Számlál 2497 kath ., 
3127 evang., 3 reform., 9 0 ’sidó vagyonos lakosokat; kik 
sok tehenet tartván, nem csak otthon sok vajat csinálnak , 
hanem az északi vármegyéket bejárván, azt öszveszedik, 
's vele igen nagy kereskedést űznek Bécsbe, Pestre ’s a’ t.
— Corvinus Mátyás privilégiuma szerint vámot nem fizet
nek ; régi szerződésük’ erejénél fogva pedig robotot nem 
szolgálnak, hanem, azt csekély sommával megváltják. Van 
itt kath. paroch. templom, evang. anya-szentegyház ’s ek- 
kiésia, sinagóga, és sok csizmadia. F. U. a‘ csejtei ura
dalom.

IJjhely ( Vágh) (Neustadt an der Vaagh, Nowa meszto 
nad Wahen) ; népes kevert tót-német és ’sidó m. város a’ 
a’ Vágh’ jobb partján, Trencsén vármegye’ szélén, Nyitrá- 
tól 7, Posonytól 1iya mértföldnyi távolságra. Van itt egy 
szép kath. paroch. templom, egy evang. szentegyház j’s 
ekklésia, sinagóga; egy 4 szegleti! piacz , melly S útszára 
szolgál ki; ser-és pálinka házak; négy hajómalom a’ Vágh

, 19 <*
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vizén; több kalmár - boltok, ’s a’ t. — Határa termékeny; 
veres bora a’ burgundiaihoz hasonló, de az újabb időkben 
a’ szőlőhegyét sok csapás érvén, sokan szőlőkerteiket 
szántóföldekké változtatták által. Táplál 2745 kath., 540 
evang., 20 óhitű., 2495 ’sidó lak .; kik közt sok mesterem
berek, gabona - dohány-bor kereskedők találtatnak. Híres 
továbbá a’ Vágh - Újhelyi víaszk gyertya; melly Becsbe, 
Posonyba, Pestre eihordatik. Hétivásárai · különösen ga
bonára nézve - igen fontosak; minthogy a’ murvaiak itt 
szokták ezt bészerezni. Országos vásárai is népesek.

lV-ik Béla e’ várost l2G3-ban a’ sz. mártoni benedict.i- 
nusoknak adta cserébe a’ néiuetújvári várukért: de 1271- 
ben V-ik István tőlök elvévén, Doboka Lőrincznek aján
dékozó. Később Stibor vajda a’ beczkói uradalomhoz kap
csolta: ’s most is ezen uradalom’ birtokosait, u. ni. b. Ré- 
vay, b. Mednyánszky, ’s in. famíliákat esmeri földesurának.

Midőn Rogendorf 153ü-ban Buda’ ostroma után vissza
húzódott: a’ törökök utána jővén ezen helyet elpuszti'ták. 
1599-ben islnét sokat szenvedett; de legkegyetlenebbűl 
garázdálkodtak még is a’ kozákok 1624-ben. Ezek bár 
frigyesei voltak Ferdinánd császárnak; mindazonáltal a’ vá
rost fejgyújtván , 500 embert lekonczoltak , még többet fog
ságra vittek, — a’ többek közt a’ prépostot, is. — Könnyebb 
dolguk volt a’ Tököly és Kákóczyzendűléskor; mert csak 
pénzt ’s naturalékat tartoztak adni.

Végre 1663-ban a’ törökök Galgócznál mintegy 25,000 
erőszakosan általjövén , ezen egész környéket tűzzel vassal 
pusztították, senkit életben nem hagytak, ’s a’ lakosok 
csak némelly sűrű erdőkben tudtak menedékhelyet keresni. 
— A’ fölebb említett Stibor vajda egy prépostságot alapíta 
i t t ,  több kanonokokkal együtt, ’s jószágokkal gazdagon 
megajándékozta. De most csak maga a’ prépost van meg, 
kit mindenkor a’ beczkói uradalom’ birtokosai szoktak ki
nevezni.

Újvcirasla ( Leopold M e s t i t s l o tót m. város a’ 
Leopoldvár mellett: 397 kath. lak. Katii, paroch. templom
mal, sok urasági épületekkel, majorsággal és téglavetővel. 
F. U. gr, Erdődy Jósé fiié.



Verbó, tűt in. város, Pőstyénhez nyúgotra egy «irá
ny i ra , a’ N. Szombatról Vágh-Ujhelyre vivő országikban, 
a’ Fejér liegyek alatt. Számlál 2084 kath. , 347 evang,, 
6 reform., 2 óhitű, 012 ’sidó lak. Kath. és evang. anya 
szentegyházak , synagóga. — Ilétivásárjai gabonára nézve 
híresek, ’s evvel nem csekély kereskedést folytatnak; ezen 
kivííl a’ számos posztósok nagy mennyiségű kék és fejér 
durva paraszt posztót készítenek. Határa fejérhomokos , 
de jól miveit; bora sok, ’s meglehetős. F. U. a’ csejtei 
uradalom.

V illencz  ( C h t e l n i c z t. m. város, Po’sony vármegye’ 
szélén: 2051 kath., 1 evang., 166 ’sidó lak., kikföldmive· 
lök , mesteremberek és fuvarosok. Kath. paroch. templom, 
synagóga. Díszére szolgál a’ grófi palota, egy gyönyörű 
ángolkerttel együtt, ’s az egy órányira lévő vadászkastély, 
’s vadaskert, mellyben különösen sok vaddisznó talállatik. 
Határa középszerű; szőllőhegye tágas; erdeje nagy és szép. 
5 vizimalmfa van. Lakosi közt számos a’ posztócsináló és 
varga. F. U. gr. Erdődy Jó’sefné.
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Bánba, t . f. a’ pőstyéni fürdővel által ellenben egy- 
haimon : 480 kath., 7 ’sidó lak. — Földe nem igen tenné- 
kény; erdeje, gyümölcse elég; hegyeiben krétát éget. F. 
U. gr. F.rdődyné ’s más nemesek.

B asócz , t. f. Pőstyénhez */2 órányira : 369 kath ., 3 
evang., 4 ’sidó lak. Termékeny földdel ’s jó rétekkel. F 
U. gr. Erdődyné, ’s á’ t.

Beregszegh, t. f. Leopold vára mellett, egy termékeny 
lapályföldön: 4011 kath., 13 ’sidó lak. F. U. gr. Erdődy 
Jó’sefné.

Bory (^Borovecs') t t. f. a’ Dudvágh mellett, a’ n. 
szombati országúiban. Számlál 668 kath., 30 evang., 29 
’sidó lak. Kath. paroch. templom. Sok rozs, árpa, búza, 
inak, ”s a’ t.; kövér rétek ; vízimalom. F. U. Ocskay, 
Alagovich, Javurka, Császár, Klimó, Visnyovszky.
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Hátfalú ( Alsó és Felső) (Brinecz) , két egy más mel
lett fekvő tot falu, Vágh-Ujhelyhez nyűgotra ya órányira. Az 
első 101 kath., 340 evang. , 34 ’sidd lak. kath. paroch. 
templommal; a’ második 80 kath., 770 evang., 40 ’sidó 
lak ., evang. anya-szentegyházzal, ekklésiával. — Sok er
dők és irtások. F· U. a’ csejtei uradalom.

Brunácz , t. f. a’ Vágh’ jobb partján, Yágh-Ujhelytől 
délre egy inértföldnyire. Számlál 318 kath., 5 ’sidó lak. 
Határa termékeny, de az áradásoktól sokat szenved. Ne
vezetes benne egy nagy kastély, melly hajdan gr. Ber
csényié volt; de Rákóczyval kivándorolván, a’ temetvényi 
üradalmával együtt a’ fiskus foglalta el, ’s most Sándor- 
familia lakja. Egy órányira innen a’ Vághon túl láthatni 
a’ régi temetvényi várnak omladékáit, egy magos hegyen 
épülve. Ezt hajdan Ujlaky Lőrinez bírta V-ik László1 
adományából (1453); későbben a’ Thurzók’ kezére jö tt;  
de ezen familia is kihalván, a’ XVII-ik század’ elején 
111-ik Ferdinánd 1038-ban mind a’ várat, mind a’ hozzá 
tartozó uradalmat több nemzetségeknek ajándékozta.

Búcsún (_Nagy és fils') , két öszvefüggő helység, N. 
Szombathoz egy órányira, a’ galgóczi és pőstyéni országúi
ban. Lakja 913 kath., 163 evang., 45 ’sidó. Ékesíti a’ 
paroch. templom, a’ gr. Zayné’ csinos ízlésű kastélya, egy 
gyönyörű ángolkerttel együtt, mellyet a’ Bláva vize ned
vesít. A’ kastélyban találtatik egy könyvtár, többnyire 
újabb classicus munkákból öszveállítva. — Határa Bucsánnak 
bő termékenységű ; rétéi igen jók ; szőllőhegye meglehetős 
bort ád. Nézésre méltó gr. Zayné tehenészete, melly a’ leg- 
kiválogatotíabb fajú tehenekből á ll, ’s tejelésre nézve első 
az egész megyében: az itt készíttetett sajt az olasz saj
tokkal vetélkedik. F. U. gr. Z ay , gr. O üonell, ’s m. t.

C saszllócz, t. f. a’ Dudvágh m ellett, Csejtéhez */„ 
órányira: 144 kath , 432 evang., 45 ’sidó lak. Termékeny 
földdel, vízimalommal. F. U. a’ csejtei urad.

D rahöcz , t. f. a’ Vágh’ jobb partján, Galgócztól 1 
mérlföldnyire : 1322 kath., 11 evang., 8 'sidó lak. Kath. 
paroch. templom; savanyúvizforrás, mellynek alkató részei
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Dr. Krancz szerint; erős általható savanyuvizszesz, élesz
te tt vas, savanyú kút só, hányás alkali, emésztő föld 
(absorbirende Erde). A’ vizelletet hajtja , feloldoz, erő
sít; ’s használ a’ tüdő — máj — le'pdugulásokban , sárgaság
ban, fuladozásban, gyomorbetegségben, ’s a’ t. F. U. gr. 
Erdődy Jó sefné.

Dubovdn ( Alsó és F első), két egymás mellett lérő 
t. f. N. Kosztolán mellett. Az első 547 kath., 1 evang., 
28 ’sidó lak. F. U. Ocskay-fam.: a’ második 252 kath., 
1 evang,, 11 ’sidó lak. F. U. a’ csejtei uradalom. — Halá
ruk termékeny; réteik igen jók ; bort termesztenek, mal
muk van.

D uczó  , t. f. a’Vágh’ bal partján; 141 kath., 4 evang. 
lak. F. U. Motesiczky Sándor, ’s más temetvényi urada
lom' birtokosi.

Eőrvislye QFis és N a g y ), két egymás mellett lévő 
tót helység, Pőstyénhez ·/,, órányira. Az első 125 kath., 
10 evang., öcsidé; a’ második 418 kath., 25 evang., 29 
’sídó lak. — Róna határuk igen jó ; réteik kövérek ; vízi
malmuk van. F. U. gr. Erdődy Jó’sefné.

H raehovistye , t. f. Csejtéhez */2 óra: 635 ka1h., 228 
evang., l l  ’sidó lak. F. U. Skultéti, ’s más nemesek.

H radeh , t. f. a’ Vágh’ bal partján: 606 kath., 63 
evang., 7 ’sidó lak. Van kath. paroch, temploma, szép 
erdeje, papirosmalma, és egy réve a’ Vághon. F. U. 
többen.

H russo, t. f. Vágh-Újhelyhez 3 fertály. Számlál 32 
kaifc,, 361 evang,, 1 ’sidó lak. F. U. Renyovszky , Ber- 
talanfy, ’s in. t.

H ubina, t. f. közel a’ Vágh’ bal partjához: 472 kath., 
58 ’sidó lak, — Sok gyümölcs és erdő. F. U. a’ temetvényi 
uradalom.

fíu o r ía ,  t. f, Trencse'n vármegye’ szélén: £60 kath,, 
3 evang., 9 ’sidó lak. F. U. a’ temetvényi uradalom. 
Jalsócz, t. f. a’ Vágh’ bal partján; 303 kath., 1 evang., 6 
’sidó lak. — Bort termeszt; van erdeje. F. U. gr. Erdődy 
Jó’sefné,
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Káplálh (K oplotovecz), t. f. Galgóczhox % órányira, 
a’ Vágó mellett. Számlál 442 kath. lak. Földe termékeny; 
van vízimalma, erdeje, bora, és sok gyümölcse. Meleg 
forrásai csak kenderasztatásra használhatók. F. U. Kocha- 
novszky, Frideczky, gr. Erdődyné, ’s in. t.

Kar kő ez (T arkócz, Tarkovicza) , t. f. a’ n. szom
bati országűtban, ezen válástól iy 2 órányira. Lakja 895 
kath., 38 ’sidó. Földje jó ; bort termeszt. F, U. többen.

Kereszt (Szent) (S va ti I r iz s ) , t. f. a’ Vágh’ jobb 
partján, Vágh - Ujhelytől egyórányira: 340] kath., 15 o- 
vang. 25 ’sidó lak. Kath. paroch. templommal. F. U. a’ 
temetvényi uradalom.

K ocsin , t. f. Verbóhoz 3/4 órányira: 270 kath., 7 ’si
dó lak. Bor termesztés ; hires cseresnye. F. U. többen.

K oczuricz, t. f, Pőstyénhez 3/4 órányira; 81 kath,, 6 
’sidó lak. Termékeny föld és r é t ; vizi malom. F. U· 
többen.

Komarno  , t. f. Csejthe mellett: 188 kath., 13 evang. 
lak. F. U. a’ csejthei uradalom.

K oritno, t. f. a’ Dudvágh mellett: 693 kath., lőO 
evang. lak. F. U. a’ csejthei uradalom.

Kosztolna , t. f. Vágh - Ujhelyhez nyógotra 1 % órá
nyira, hegyek közt.. Számlál 203 kath ., 1794 evang., 19 
’sidó lak, Evang. anya-szentegyház ’s ekklesia ; jó marha
tartás ; vízimalom ; sok erdő. F. U. a’ csejthei uradalom.

K ra jn a , t. f. az döbbeni helységtől délre % órányira. 
Lakosi, kik közűi 43 kath., 2740 evang., a’ hegyek közt 
az irtásokban széljel laknak. Kath. és evang. anya-szent- 
egyházak. Lakosai kendert és lent termesztenek, len mag
olajt ütnek ; sok szarvasmarhát, juhot tartanak ; pálinkát 
főznek. F. U. a’ csejthei uradalom.

K ra l evein. t. f. Pőstyénlől nyógotra egy órányira: 
695 kath., 11 ’sidó lak. — Kath. paroch. templommal. 
Határa termékeny; terem búzát, rozsot, árpát, kuko- 
riczát, mákot ’sa’ t. Erdeje ’s malma van. F· U. a’nyitrai 
püspök, Js feje egy uradalomnak.
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Lancsdr, t. f. Verbóhoz 1 órányira: 206kath., 9 ’sidó 
lak. Kath. paroch. templommal, bortermesztéssel, híres 
cseresznye'vel. F. U. gr. Erdődy Jósefné.

Lehota (O es [//) ; két egymás mellett lévő tót fald , 
Vágh - Újhelyhez keletre 2 órányira. Az első számlál 406 
katb., 17 ’sidó lak. kath. paroch. templommal; a’ második 
30í kath. 15 ’sidó lak. Földeik soványak, de bikkes er
dejük igen szép. Savanyűvizforrás, F. U. többen.

Lopasso , t. f. Yitencz mellett: 886 kath., 9 ’sidó lak. 
Kath. paroch. tempi. — Szép erdő; bortermesztés. F, U. 
gr. Erdődy Jósefné.

L u b in a , t. f. Ó Túrához ‘/a órányira , hegyek k özt: 
132 kath ,, 2222 évadig., 38 ’sidó lak. — Evang. anya- 
szentegyházzal. Sok erdő; nagy marha - és juhtartás. F. 
U. a’ csejthei uradalom.

Luk a, t. f. a’ Vágh’ bal partján: 536 kath., 80 evang., 
29 'sidó. lak. F. U. a’ temetvényi uradalom.

M adunicz , t. f. Leopoldvárához % órányira, igen ter
mékeny lapály földön : 924 kath ., 11 ’sidó lakos. Kath. 
paroch. templom. F. U. gr. Erdődy Jósefné.

Maniga QMalszenicz) , t. f. 547 kath., l l  ’sidó lak. 
Fekszik a’ Bláva vize mellett a’ N. Szombatról Vágh-Üj- 
helyre vivő országúiban. Földe, rété igen sok; bort te r
meszt; erdeje, vízimalma, ’s kath. paroch. temploma van. 
F. U. gr. Battyáni Jánosné.

Mudro (Kis és N agy ') , két egymás mellett lévő tót 
helység a’ Vágh’ bal partján: az első 182 kath., 10 evang., 
14 ’sidó — a’ második 322 kath ., 9 ’sidó lak. ’s kath. pa
roch. templommal. Bikkes erdejük derék; földeik közép
szerűek ; gyümölcsük bőven. F. U. a’ temetvényi uradalom.

M oravánka , t. f. Pőstyénnel általellenben: 504 kath., 
10 ’sidó lak. Kath. paroch. templom, szép erdő, vizámal- 
mok. F. U. a’ temetvényi uradalom.

Mosócz, t. f. a’ Vágh’ jobb partján, Vágh - Újhelyhez 
fél órányira. Számlál 325 kath., 7 evang. 2 ’sidó lak. F. 
U, többen.
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N iz s n a , t. f. Poson vármegye’ szélen: 437 kath ., t 
evang., 5 ’sidó lak. Jó határral, erdővel, vízi malommal. 
F. U. gjr. Erdődy Jósefné

Ocsho, t. f. a’ Dudvágh mellett, Verbóhoz 3/4 órányira: 
354 kath., 4 evang., 24 ’sidó lak ., ’s igen jó határral. F. U. 
az Ocskay familia.

Osztro, t. f. Verbó mellett: 850 kath., 5 ’sidó lak. —· 
Határa ollyan, mint a ' Krakováné. F. U. a’ nyitrai püspök

Patvaröcz  ( Potvoricza) ,  t. f. a’ Vágh’ jobb partján , 
Vágh-Új helyhez egy órányira- Lakja 382 kath., 6 ’sidó. 
F. U. többen.

Pecsenéd , t. f. N. Kosztolánhoz órányira: 228 
kath. lak. — Nem nagy de termékeny határral. F ,U . Uzo- 
vich família.

P éter  (Szent), Galgócz mellett: 311 kath., i l  ’sidó 
lak. F. U. gr. Erdődyné, ’s m. t.

P etö fa lva  (Petyov) , t. f. Pecsenéd mellett: 191 kath. 
lak. F. U. az Uzovich-fam.

P obedim , t. f. Csejthétől délre l 1/* órányira. Lakja 
1030 kath., 10 ’sidó. — Kath. paroch. témplom. — Határa 
részint dombos, részint róna és termékeny. Erdeje, malma, 
rétéi igen jók. F. U. a’ Vágh-Újhelyi prépost.

P odhilova , t. f. hegyek közt: 40 kath., 798 evang. 
lak. Nagy erdő, tehén - és jóhtartás. F. U. többen.

P odo la , t. f. Csejtéhez délre 1 órányira: 1074 kath., 
30 evang., 48 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. — Földei 
termékenyek, ’ré'· i kétszer kaszálhatok. Vízimalma van a’ 
Dudvágh vizén. F. U. gr. Erdődy Jósefné.

P rassn ih , t. f. Verbóhoz 1 órányira: 88 kath., 767 
evang., 8 ’sidó lak, — Erdeje nagy $ van vízimalma. F. 
U.többen.

R alovicz  , t. f. a’ Vágh - Újhelyi országátban. Táplál 
350 kath. lak. — F. U. gr. Erdődy Jósefné.

Rathocz, t. f. Ujváraskához */2 órányira: 320 kath., 
9 ’sidó lak. F. U, a’ nagy-szombati káptalan , ezelőtt a’ 
plébánia bírta.
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R alnócz , t. f. a’ Vágh’ bal partján , Pőstyénhez 1 
órányira: 108 kath., 8 ’sidó lak. F. U. többen.

S itid , t. f. Verbóhoz északra % órányira: 435 kath., 
8 ’sidó lak. Sok erdő. F. U. Ocskay fám.

Sterus, t. f. Verbóhoz délre */2 órányira: 534 kath., 
24 ’sidó lak. — Jíortermesztés. F. U. gr. Erdődy Jó’sefné.

Szerdahely ( V dg/ι) , t. f. 584 kath ., 9 ’sidó lak., a’ 
Vágh’ bal partján, Pőstyéntől északra egy órányira; ter
mékeny sik határral, vízimalmokkal. F. U. gr. Erdődyné.

S zilá d , t. f. a’ Vágh’ jobb partján, Po’sony vármegye’ 
szélén. Számlál 558 kath., 128 evang., 48 ’sidó lak. F. U. 
gr. Eszterházy Károly.

Szo lo lócz , t. f. a’ Vágh’ bal partján, Galgóczhoz 1 ya 
órányira. Lakja 423 kath. Van benne kath. paroch. tem
plom , urasági kastély és k e r t; továbbá nevezetes tehené
szet; erdő, gyümölcs elég. F. U. gr. Vindischgrätz Jó’sefné.

S z trd zsa , t. f. Krakován m ellett, 445 kath., 3 evang. 
lakossal ’s igen termékeny jó határral. Káposztája híres. 
F, U· a’ nyitrai püspök.

Trebete, t, f. Krakován filial. 691 kath., 9 ’sidó lak. 
F. U· a’ nyitrai püspök.

Tyapkó , t. f. N. Kosztolánhoz y2 óra. 107 kath., 15 
evnng. lak. F. U. Ocskay fám.

V agyöcz, t. f. Vágh-Üjhelyhez 1 mértföld, hegyek 
között. Számlál 218 kath., 845 evang., 50 ’sidó lak. Kath. 
paroch. templom; nagy erdő; jó baromtartás; sok irtás. 
F. U. csejthei uradalom,

V eszele , t. f. N. Kosztolántól északra! 3/4 órányira a’ 
vágh-újhelyi országúiban. Számlál 874 kath. lak .—-Kath. 
paroch. templom. Nevezetes méhtenyésztés és pallérozott 
gazdaság. Termékeny jó határ. Ékesíti a’ b. Mednyánszky 
Alajos’ kastélya, és gyönyörű kerte. F. U. y2-ben b. 
Mednyánszky Alajos, a’ másik y2-ben pedig a’ csejtei 
uradalom.

V ie sz la , t, f. aJ Vágh’ jobb partján: 120 kath., 7 
’sidó lak. F. U. a’ temetvényi uradalom.
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V isnyő , t. f. Csejthéhez ya óra: 20 kath,, 268 evang., 
8 ’sidó lak. Sok erdő; jó legelő. F. U. többen.

Vörösvár, t. f. Ujvároska m ellett: 820 kath., 1 evang., 
lak. F. U. gr. Erdődy Jó’sefné,

Zakoszto lán , N. Kosztolán mellett. Lakja 257 ka* 
'thol,, 1 evang., 19 ’sidó. F. U. többen.

Z éle  (Alsó)  ( Zelenicz)  , t. f. Po’sony vármegye", 
szélen: 1S6 kath., 1 evang., 9 ’sidó lak. F .U. gr. Brunsvik 
Ferencz.

Z éle  (Felső') , t. f, a’ Vág'h’ jobb partján: 270 kath., 
291 evang., 6 ’sidó lak, Kath. és evang. paroch. templo
mokkal. F. U. többen.

Z slk ő c z , t. f. Ujvároskához ’/a órányira: 531 kath,, 
6 ’sidó lak. F. U. többen.

Z so ln a fa lva , t. f. Csej the mellett: 370 kath., 7 evang., 
8 ’sidó lak. F. U. többen.

N é p e s  P u s z t á k  ’s M a j o r o k .
Gyasztin (P u szta ) , Ó Lehota’ filial. 173 kath ., 64 

evang. lak.
Lukab  , F. Zéle’ filialis: 31 kath. lak.
R u szta vesz , Lancsár’ filial. 3 kath., 110 evang. luk.
V aniga , Maniga’ filial. 40 kath. lak.
Vieszka (P uszta ) , N. Kosztolán filial., 12 kath. lak,
Vogyerád (P uszta) , 152 kath. lakossal, és kath. pa- 

roéh. templommal. — Van itt az nraságnak ménese, és jö- 
vedelmes szép gazdasága. F. U. a’ nyitrai püspök.

III. B o d o k i  Járás.
Van benne: 3 mezőváros, mind tó t; 98 'falu, u. in. 

97 tót és 1 magyar; 11 puszta, mind tót.
Népessége: 33,777 lélek $ u, m.
Vallásokra: 30,977 kath., 679 evang., 4 óhitű , 2117 

’sidó.
Nyelvükre: 30,656 tó t, 1000 magyar, 4 görög, 2117 

’sidó.
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Mező V á r o s o k .
Baj na (Bogna) , tót m. város, Nyitrától északra 4 

me'rtföldnyire: 975 kath., 8 evang., 28 ’sidó lak. Van itt 
egy kath. paroch. templom, synagóga; egy szép emeletes 
kalonaispotály 45 heteg’ számára. Határa termékeny; bort 
termeszt; róla nevezett patakja több liszt — és egy deszka 
— vagy fűrészmalmot forgat. F. U. gr. Erdődy Jó’sefné.

liadosna [Radoszin) , t. m, város; 726 kath., 9 ’sidó 
lak,, kik vagyonos emberek. Kath. paroch. temploma, fő
képen pedig urasági kastélya és kerte nagy díszére szolgál. 
Földei termékenyek; szőllőhegye tágas; erdeje bőven. F. 
U. a’ nyitrai püspök.

Tapolcsdn [N agy ') , népes és vagyonos tót m. város 
Nyitra városától északra 4 mértföld a’ Thuróczba vivő 
országidban: 2ül() kath,, 1 evang., 4 óhitű, 56l ’sidó lak, 
Nevezetesebb épületei az igen szép kath. paroch. templom , 
a’ vármegyeháza, mellyben szokott lakni az itt stábjával 
tanyázó lövas ezerednak óbestere; a’ postaház, ’s a’ t, — 
Határa igen termékeny; sok rozsot, árpát, sáfrányt te
rem; — kenyere és sere hires; valamint baromvásárai 
is kivált a’ jó lovakra nézve.

Ezen mezőváros hajdan királyi-város volt, ’s a’ török
háborúban sánczokkal volt körülvéve. 1 órányira nyógot- 
rol láthatni a’ régi tapolcsányi várnak omladékáit, melly, 
hogy hajdan erős lehetett, onnan Ítélhetni, minthogy a' 
császáriaknak sok fáradságokba került 1708-kán a’ Rákó- 
cziaktól elfoglalni. F. U gr. Traun örökösi, ’s feje e’ vá
ros egy uradalomnak, mellyhcz még 15 falu tartozik.

Fal u  k*
A p ith i ( Livina ) ( Opatovicz) , t. f· Trencsén vár

megye’ szélén 210 kath. , 3 ’sidó lak. — Erdővel, sovány 
földekkel, malommal. F. U. a’ nyitrai káptalan.

Apáthi ( N yílra ) ,  t. f. a’ Nyitra vize m ellett: 44l 
kath., 76 ’sidó lak. — Rétéi igen jók ; földe termékeny. 
F. Lr. herczeg Hohenczollern, Sóky, ’s más nemesek.
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Ardanócz , t. f, Radosna m ellett: 250 kath., 8 ’sidú 
lak., kath, paroch. templommal, ’s bortermesztéssel. F· U. 
a’ nyitrai püspök.

Átrak  CAlsó, es Felső), két egymáshoz közel lévő tót 
helység, Galgóczhoz 1 órányira. Az első 263 kath., 3 
evang., 6 ’sidó; a’ második 3()2 kath., 23 ’sidó lak. Kath. 
paroch. templommal. — Erdejük, gyümölcsük bőven; bort 
is termesztenek. F. U. több közbirtokosok.

Behincz {Alsó), t.f. Radosnához */„ órányira: 174 kath,, 
12 ’sidó lak. F. U. többen.

Behincz {Felső), t. f. Alsó mellett: 187 kath., 11 
’s id ó -la k .— F. U. többen. — Határuk termékeny; bort 
termesztenek.

B elincz, t. f. a’ Nyitra mellett: 92 kath., 15’sidólak. 
F. U. Divéky, Battyáni, Szluha, ’s a ' t.

Bellesz (B lesovicz), t. f. Rajnához */2 órányira: 152 
kath., 50 evang., 12 ’sidó lak. F. U. gr. Berényi , ’s 
mások,

Bodoh , t. f. Bajnától délre 1 t/,J. órányira: 395 kath., 6 
evang., 9 ’sidó lak. — Van egy régi vára, melly még a’ 
török időben árokkal és sánczakkal kerittetett körül ; — 
a’ járás is innen vette nevét. — A’ ltákóczy Ferenc/.’ sere
gei ellen igen vitézül oltalmazták ezen várat'a’ császáriak: 
inindazáltal kényteleníttetrek azt feladni, minekutánna az 
ellenség erőszakos megrohanáshoz készült. — Határa ter
mékeny, szőlőhegye erdeje elég. F. U. gr. Berényi Zsig- 
mond. Feje egy uradalomnak.

Borosán , tót f. Sissó filial. 175 kath., 13 ’sidó lak. F. 
U. gr. Traun.

Bölgyén (Alsó) (Dőlne Brezány) ,  t.f.N.Tapolcsánhoz 
ya órányira: 169 kath. lak.

Bölgyén {Felső), t. f. 287 kath., 8 ’sidó lak. — Ha
táruk termékeny; bikkes erdejük szép. F. U. gr. Berényi 
’s más nemesek.

B zin c z , t. f. Radosnához 3/i órányira: 147 kath. lak 
F. U. gr, Traun.
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Chrabor, t. f. N. Tapolcsán mellett: 438 kath ,, 13 

’sidó lak. — Van termékeny földe; sok és jó rété. F. U. 
Jezerniczky, ’s a’ t.

Csáb, t. f. 320 kath., 1 evang., 7 ’sidó lak. F. U, a’ 
nyitrai püspök.

Csermend ( Csermely) t. f. 250 kath., 10 evang. 11 
’sido lak. — Erdő; szőlőhegy; kath. paroch. templom. F. 
U. gr. Berényi Zsigmond.

Csitdr [Bodok) , t. f. Ürméncz filial. 233 kath ., 9 ’sidó 
lak. F. U. többen.

Diós ( Tóth) [O ressan), Radosnához délre 1 órányira : 
235 ka th ., 12 ’sidó lak. jó szántóföldekkel, szőlőheggyel 
és sok gyümölccsel. F. U. többen. ,

Dovorán ( Farkas} tót f. a’ Nyitrai vizéhez közel: 
29i kath., C ’sidó lak. — Határa igen j ó ; különösen rétéi 
szépek; jövedelntes malma van a’ Nyitra vizén. F. U. gr. 
Berényi ’s a’ t.

Dovorán [Kis és N agy] ; két egymásmelleit lévő 
tót falu, Bajna mellett: az első 211 kath., 23 ’sidó— ; a’ 
második 285 kath., 8 ’sidó lak. ’s termékeny szántóföldek
kel. F. U. Jezerniczky, Mérey, Juszth , ’s a’ t.

Eger szeg, magyar falu Nyitrához 1V2 órányira: 1009 
kath. lak, Kath. paroch. templom; tágas és termékeny ha
tár ; bortermesztés; erdő$ kövér rétek. F. U. az eszter- 
ganii érsek.

Fornoszegh , Galgóczhoz egy órányira: 216 kath., 9 
evang., 18 ’sidó lak- F· U. többen.

G elinfalva [Galanova) , t. f. Galgóczhoz 1 óra: 64 
kath.. 27 evang., 30 ’sidó lak. F. U. többen.

Helbény [Alsó  és Felső) (Chlba/i) ;  két egymás mel
lett lévő tót falu, N. Tapolcsánhoz 3/4 órányira: az első 
229 kath., 21 ’sidó; — a’ második 115 kath., 10 ’sidólak.; 
synagógával. F. U. több közbirtokosok.

Jdcz [Kis) [Jaczovcsé) ; t. f. 112 kath., 7 ’sidó lak, 
F, U, gr. Traun.
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Jdcz (N agy), t. f. 510 kath., 188 ’sidó lak ., kath. 
paroch. templommal, sinagogával. Bikkes erdejük derék. 
F. U. többen,

Jdcz (Nemes) (Zemanszhe Jaczovcze) , t. f, 119 kath, 
1 evang., S ’sido lak.

Kahasfalva [Kokosová), t. f. 130 kath., 9 ’sidó lak, 
F, U. többen.

Kam dnfalva (Kamanova) , t. f. 293 kath,, 15 ’sidó 
lak. — Termékeny szép rétek és földek; jövedelme« malom 
a’ Nyitra vizén. F. U, Zerdahelyi.

Kdp [Alsó és Felső), két egymás mellett lévő to't falu 
a’ Gábor hegye alatt. Az első 143 kath., 11 ’sidó; a’ má
sodik 43 ka th ., 4 ’sidó lak. F. U. többen.

Kóros (Kruszoncze) , t. f. a’ Nyitra’ völgyében: 657 
kath ,, 41 ’sidó lak ., kath. paroch. templommal, ’s egy nagy 
várkastéllyal, honnan a’ Nyitra’ gyönyörű völgyére felséges 
kilátás esik. F. U. gr. Berényi Ferencz.

K rtó c z , t. f. 16ü kath., 5 ’sidó lak. F. U. gr. Berényi 
’s a’ t.

K uzm ics, t. f. 142 kath., 5 ’sidó lak. F. U. gr, 
Traun’ örökösei.

K ürlh (Ássa), tót f. 250 kath ., 181 evang., 58 ’sióó 
lak. — Van kath, és evang. paroch. temploma , synagógá- 
ja , szőlőhegye, erdeje, ’s termékeny határa. — Eredeti 
helye a’ Ghyczy - famíliának.

Kiirtvé/yhs ( Hrussovdn) t. f. a’ Nyitra vize mellett: 
472 kath., 17 ’sidó lak, — Földei termékenyek; rétéi kü
lönösen jók. F. U. többen.

L ajosfa lva  (L o jszo v ) , t. f. Egerszegh mellett: 82 
kath , 4 ’sidó lak., 's igen jó határral. F. U. Ghylányi 
familia.

Laldcsi (Lalaszovcze) , 't .  f. a’ Gábor’ hegye alatt. 
Számlál 625 kath., 14 ’sidó lak. Kath. paroch. templom; 
tehenészet; — szőlőhegy; nagy erdő. F. U, a’ nyitrui
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Lehota [Chudo) , t. f. Trencsén vármegye1 szélén: 

132 kath., 1 evang., 2 ’sídé lak. — Sovány határa, de szép 
erdeje van. F. U. a’ nyitrai káptalan.

Libichava , t. f. Trencsén vármegye’ szélén. Lakja 
100 kath. — Soványföld; derék erdő; faeszközök1 készítése. 
F. U. többen.

Lipovnih, Bajnához % órányira fekvő t. f. 279 kath., 
,29 ’sidó lak. F. U. többen.

L iv in a , t. f. Trencsén vármegye1 szélén: 221 kath., 
3 evang., 16 ’sidó lak. Jó erdő és rét. F. U. többen.

Lovászi (_Lovászovicz) , t. f . a1 Nyitra mellét1! : 258 
kath., 20 ’sidó lak ., *’s igen jó termékeny határral. F. U. 
többen.

Ludány (Alsó) , t, f. a1 Nyitra’ völgyében, N,- Tapol- 
csánhoz iy 3 órányira: 261 kath. lak. Kath. paroch. tem
plom. F. U. a1 nyitrai káptalan.

Ludány ( / ' 'első') , t. f. Alsó Ludány m ellett: 14^ kath., 
11 evang., 16 ’sidó lak. — Van egy kastélya, termékeny 
szántóföldé, sok és jó rété, szőllőhegye, erdeje, F. U. 
gr. Erdődy Jó’sefné.

Merasicz (Alsó és Felső') , két t. f. az első 65 kath., 
4 ’sidó lak ., kath. paroch, templommal; a1 másik 84 kath. 
lak. F. U. többen.

N a d lá n y , t. f. a1 Nyitra1 völgyében, Trencsén vár
megye’ szélén. 328 kath,, 16 ’sidó lak, Kath. paroch tem
plom. F. U. többen.

N em esics , t. f. N. Tapolcsánhoz 3/t órányira: 528 
kath. lak. F. U. a’ nyitrai káptalan.

Nemecsbe, t. f. erdők közt: 271 kath., 9 ’sidó lak., 
sovány földdel, de sok erdővel. F. U. gr. Traun’ örökösi.

Nezethe £ Neschatus) , t. f. 111 kath., 12 ’sidó lak. 
F. U. a’ Bororikay fám.

Onor (N orovicz), t. f. Tapolcsánhoz 1 */9 órányira: 
190 kath., 3 ’sidó lak. F. U. többen.

Paczolaj (Obsolowcze) , t. f. 270 kath., 3 evang., 26 
’sidó lak. F. U. többen.

11. K. M. 0 . Földi. 20
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Újfalu C V  ámas^ (Mit na No v  égsz a) , t. f. Alsó Lu- 
dány’ filial. 183 kath., 5 ’sidó lak. F. U. gr. Berényi

U jlacsha , t. f. Calgóczhoz iy 2 órányira: 66 kathol., 
187 evang., 13 ’sidó lak ,, vízi malommal. F. U. Ghyczy. 
familia.

Ü rm incz, t. f. a’ thuróczi postaikban , N. Tapolcsán- 
hoz egy mértföld: 472 kath., 8 ’sidó lak ., kath. parocli. 
templommal. F. U. gr, Erdődy Jósefné.

Vdisdrd (Alsó), t. f. Pásztó filial. 178 kath., 7 evang., 
19 ’sidó lak.

Vásdrd {Felső') , t. f. 350 kath ., 4 evang., 7 ’sidó 
lakossal, kath. paroch. templommal. Bort termesztenek. 
F. U. mindkettőben többek.

Velusócz , t. f. Zavoda’ filial. 226 kath., 6 ’sidó lak. 
— Szép erdő, sovány határ. F. L). gr. Traun’ örökösi.

Vendégh {K is és N agy) (Hosztye M a le , V ette);  
ke't egymás mellett lévő t. f. a’ trencséni országútban, 

^-Trencsén vármegye’ szélén: az első 258 kath., 8 ’sidó lak. 
’s kath. paroch. templommal; a’ második272 kath ., 8 ’sidó 
lak. Erdejük derék, de földeik soványak; legelőik jó. F. 
U. gr. Traun’ örökösei.

Vicsap (Kis), t. f.Csermend’ filial. 204 kath., 2 evang., 
15 ’sidó lak. F. U. b. Malonyai.

Vicsap (N yitra ) t. f. a’ Nyitra vize mellett, IVyitrához 
2 órányira: 570 kath., 46 ’sidó lakossal, kath. paroch.tem
plommal, synagógával kastélylyai és tehenészettel. — Ha
tára bő termékenységű, rétesok és jó ;  erdeje derék. F. 
U. h. Hohenczollern.

Viesxka (K is ) , t. f. ,  Nagy - Rippény filial. 42 kath., 
6 ’sidó lak. F. U. gr. Stainlein.

V it tó c z , t. f. N. Jácz filial. 105 kath,, 6 ’sidó lak. F, 
U. többen,

V o zo ld n y , t, f. Sárfő filial. 316 kath ., 45 ’sidó lak. 
F. U. többen.

Z a v o d a , t. f. Rajnához északra 1% mértföld. 237 
kath., 4 ’sidp Jak·, kath. paroch, templommal. Van szép er
deje , legelője. -F. U. gr. Traun’ örökösi.
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Zlatnilc, t. f. Trencsén vármegye’ szélén: 433 kath.,

5 "sidó Jak. — Van sok erdeje, üveghutája, inelly csak kö
zönséges üvegeket ke'szít. F. U. gr. Traun’ örökösi.

N é p e s  p u s z t á k  ’s m a j o r o k . .
Apát h i , A’. Merasicz’ filial 18 kath. lak.
Bodok (_Púszta) , Űrméncz’ filial. 112 kath. lak.
C zerovina, Ássa Kürth filial. J l kath. lak.
Dvorecz , Ardanócz’ filial. 7 kath. lak.
H ra d , Koross’ filial. 2() kath. lak.
Kelecsény , Ürméncz’ filial. 48 kath. lak.
Lehéng , Ássa Kürth’ filial. 57 kath., 3 ’sidó lak.
M anczisko, Pereszlény’ filialisa 12 kath. lak.
Podlachtsa, Pásztó’ filial. 32 kath. lak.
Torm ás, Csermend’ filial. 16 kath. lak.
Z a ra d a , Zavoda filial. 72 kath. lak.

IV. B a j m ó c z i  j á r á s .
Van benne: 5 m. város, u. m. 4 tó t, 1 német.
95 falu, u, m. 88 tó t, 7 német.
5 puszta, mind tót.
Népessége: 48,252 lélek, u. m.
Vallásokra: 46,731 kath ., 797 evang., 724 ’sidó.
Nyelvökre: 37,792 tó t ,  9736 német, 724 ’sidó.

M e z ő v á r o s o k .
Bajm ócz (Bojnicz , Bodnicze) , igen régi tót m. város 

egy hegyen, közel a’ Nyitra vizéhez: 811 kath. lak ., kik 
többnyire mesteremberek és vagyonosak. — Nevezetes épü
letei : a’ kath. paroch. templom; a’ préposti lakás; a’ posta
hivatal-ház; ’s fökép’ a’ régi még most is láb ható roppant 
vár kastély. — I-ső Károly alatt valami Selotus nevű Bán 
bírta mint bajmóczi gróf; I-ső Lajos alatt László oppelni 
herczeg, ’s magyarországi nádor; későbben Leustachius 
delisva, szinte nádor; a’ mint ez kitetszik egy 1393-ban 
kiadott diplomából. 1473-ban Onufrius nevű grófokat esmér- 
te urának; majd ezeknek elhaltával Corvinus Mátyás ki
rá ly t, ki azt fijának Corvinus Jánosnak ajándékozó. Ennek
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Poky nevű várnagya egy ízben alattomosan m eg akará Já
nos herczeget öletni 5 de hív cseledéitől megmentettve'n, Póky 
életével lakóit. Corvinus János után Zápolyát uralta; I-ső 
Ferdinand azonban Thurzó Eleknek adáj kinek famíliája’ 
magvaszakadtéval a’ gr. Pálffy-familiára szállo tt, ’s most 
gr. Páltíy Ferencz bírja a’hozzá tartozó uradalommal együtt, 
inelly 3 mezővárosból, ’s 14 többnyire nagy falukból áll. 
"Viszontagságai a’ várnak különbfélék voltak. Ugyan is 
Trencséni Máté I-ső Károly ellen hadat indítván, elfog
lalta; V-ik László és Erzsébet alatt a’ hussiták voltak 
birtokában. 1533-ban a’ törökök a’ várast elpusztították , 
de a’ vár sértetlenül maradt. 1599-ben ugyanez történ t; 
majd ismét Bocskay’ seregei vették körül; ’s ekkor a’ gr. 
Thurzó Stanislaus’ parancsolatára, ki már akkor a’ Semptei- 
várat faladta , meghódolt. 1404-ben 10 hónapi ostrom után 
nyitotta'fel kapuját Bercsényinek, ki a’ várat az urada
lommal együtt magának tartotta. I47ü-ben az említett 
Onufrio gróf egy gazdag prépostságot alapított i t t ,  melly 
most is fent á ll, ’s a’ prépost Bajmócz birtokosától nevez
tetik ki.

A’ hegy’ tövében közel a’ Nyitráhozegy meglepő szép
ségű vidéken van egy meleg-fördő. A’ forrás a’ tágas főidő 
épület’ közepén fakad , ’s vize szintollyan orvosi erővel bír, 
mint a’ pőstyéni; azonban nincs cllyan meleg, mint emez, 
de hideg víz’ elegyítése nélkül még sem lehet benne für
deni, Kénkő-rész sincs annyi benne,, de a’ helyett timsó. 
Színére nézve olly tiszta, hogy a’ fenekén a’ legkisebb tár
gyat is megláthatni. A5 fürdő épületben 4 osztályokra ha
sított álló-fördő (Gehbad} van a’ különböző sorsú ven
dégek’ számára; ezen kívül több vendégszobák. A’ fürdő
ben két cső’ segedelmével a’ hideg és meleg’ viz szüntelen 
ki-és befolyván, a’ melegség* fokát tetszés szerint mérsé
kelni lehet.

P rivigye (P r iv ic z , P revicsa) ,  népes és vagyonos 
tót m. város, Bajmóczhoz % órányira: 2469 kath, lakos
sal, ’s kath. paroch. templommal. Lakosi közt sok a’posz
tós és varga. Erdeje nagy; gyümölcse sok; legelője a 
hegyekben jó ; vízi malmai is vannak a’ Nyitra vizén. Van 
itt egy piarista klastrom egy kath. nagy gymnasiummal
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együtt, hol 1824-ben (6 dassisokban) 128 ifjú tanúit; ’s 
egy nemzeti főiskola.— Híres a’ gabona vásárja. F. U. gr. 
Pálffy Ferencz.

Próna [Német) [Deutsch Prohen, Nerneczha Praund)\ 
nemet ni. város, Thurócz-várinegye’szélén : 2722 kath. lak., 
kik nagy részint tímárok , vargák és kés csinálok; egyéb
iránt tehetősek. Kath. paroch. templom; nagy erdő; jó le
gelő a’ hegyekben; sok szilva; sovány szántóföldek. ■— 
1827-ben 120 házai égtek el a’ kath. templommal együtt. F. 
U. gr. Pálff'y Ferencz.

Szhacsdriy t. m. város Bars és Trencsén vármegyék 
közt, hol a’ vármegye’ szélessége csak egy órányi. Számlál 
779 kath. lak. — Yan kath. paroch. temploma; továbbá 
termékeny földe; szőlőhegye; vízimalma; erdeje; országos 
vására. — Lakosi közt sokan vannak úgy nevezett sáfrá- 
nyosok, kik mindenféle portékákkal egész országot bejár
ják. F. fJ. a’ nyitrai káptalan, ’s feje egy 13 helységből 
álló uradalomnak.

Zsdm bolréth  CN yitra) (N yitranszíe  Z sdm bolreíi>, 
tót m. város a’ Nyitra’ völgyében: 449 kath., 226 ’sidó 
lak. Yan benne kath. paroch. templom , és synagóga. — 
Szántóföldé sok és termékeny; rétéi igen jók ; erdeje ke
vés. Yan itt egy régi kastély, mellyben tartózkodott I-ső 
Károly, midőn Trencséni Máté ellen indúlt. Eredeti helye 
a’ Zsámbokréthi - famíliának, F. U. a’ Simonyi Alajos 
örökösi.

Faluk.
Apáthi (Bajm öcz) (Bojniczhe Opatowczhe) , t. falú 

Bajtnócz’ filia l: 444 kath. lak. — Van erdeje, jó legelője 
F. U. a’ a’ nyitrai káptalan.

Apony [Kis) ( Oponicz) , t, f. a’ Nyitra’ völgyében: 
205. kath., 20 ’sidó lak ., kath. paroch. templommal, syna- 
gógával, F. U. Bartakovics.

Apony (N agy) ,  t. f. Kis-Apony mellett: 499 kath., 
2 evang., 44 ’sidó lak. Ékesíti az uraság’ szép kastélya, 
’s gyönyörű kerte, Határa termékeny; van jó és sok re-



3 1 2 NYITRA VÁRMEGYE.

te , tehenészete, erdeje, szőlőhegye. F. U. gr. Aponyi Jó
séi. Határában láthatni a’ regi erős, de most öszve romlott 
Apony várát.

Bacskafalva  ( Bastyén) , t. f. N. Tapolcsánhoz egy 
órányira: 148 kath., 14 evang,, 6 ’sidó lak. F. U. a’Bacs- 
kády familia.

Banka, t. f. a’ Valaszka pataka mellett 117 kath. 
lak. Vízimalom; erdő. F. U. Rudnay és Divéky'fam.

Bastydnka , t. f. a’ Valaszka vize mellett 42 kath. lak* 
F. U. Rudnay és Divéky fám.

Béla (Valaszka ') , t. f. Trencsén vármegye’ szélén. 
Lakja — az irtásokat is, ide számlálva, — 3103 kath., lo  
’sidó. Van kath. paroch. temploma, nagy erdeje, liszt-és 
fűrészmalma, sovány földe. F. U. h. Splényi, Rudnay’sa’t.

Beznákfalva (B eznakovajsza), t. f. a’ Valaszka pa
takja m ellett: 54 kath. lak. F. U. Besnák fám.

B ilicz (K is ) ,  t. f. Zsámbokréth m ellett: 279 kath., 
6 evang., 6 ’sidó lak, F. U. többen. a

B ilicz  (N agy ) , t. f. Kis - Bilicz mellett. Számlál 500 
kath., 14 ’sidó lak., kath. paroch. templommal. — Közel 
a’ Nyitra vizéhez van egy melegforrása, melly [ámbár a ’ 
bajmóczinál alább való: mindazáltal a’ körűi belől lakó 
uraságoktól gyakran meglátogattatik. F. U. gr. Mailáth.

Bosdny (Kis és N agy ) , két tót f. a’ Nyitra vize mel
le tt: az első 163 k a th ., 17 ’sidó; — a’ második 833 kath., 
4 evang., 137 ’sidó lak ., kath. paroch. templommal, ma
lommal és kövér rétekkel. F. U. Bosányi.

B rzd n , t, f. Pri vigyéhez 3/4 órányira: 469 kath. lak. 
Kath. paroch. templom; nagy erdő; sok fazekas. F. U. gr. 
Pálffy Ferencz.

B ruszno , t. f Chrenócz’ filial. 232 kath. lak. F. U, 
gr. Pálffy Ferencz,

Chinoran, t. f. Ny. Zsámbokréth mellett 1,272 kath. 
lak., kath, paroch. templommal. — Hatóra nagy, földei kö
zépszerűek; rétéi igen jók* F. U. az esztergami érsek.
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Chrenócz, t. f. Thurócz vármegye’ szálán. 186 kath. 
lak., kath. paroch. templommal, F. U. gr. Pálffy Ferencz.

Chvojnicza (Juntsbuch), n. f. Czach filial. 615 kath. 
lakossal. — Van nagy erdeje, sovány földe, sok szilvája. 
F. U. gr. Pálíl'y Ferencz.

Családka ( CseladinczJ ,  t. f. a’ Nyitra vize mellett: 
61 kath,, 164 evang., 12 ’sidó lak, — Van termékeny földe, 
kövér rété i, e's vízimalma. F. U. a’ Szerdahelyi fám.

Csauza{Kis es Nagy'); két tót falu, Chrenócz’ filia- 
lisai: az első 372 kath., a’ második 294 kath. lak. — Van 
jó legelője, sok erdeje, sovány földe. F. U. gr, Pálffy 
Ferencz.

Csávoj, t. f. a1 Facskó hegye a la tt, melly a’ megyé
ben legmagosabb: 772 kath. lak ., kath. paroch. templom
mal. Fenyves erdeje sok és szép ; legelője jó ; de földe 
nagyon sovány. Hajdan hányái is voltak. F. U. b. Splényi, 
és Kudnay örökösök.

C zach, n. f. hegyek közt: 815 kath. lak. F. U. gr. 
Pálffy Ferencz.

Czigel, t. f. Bars vármegye’ szélén: 369 kath. lak. 
Határa sovány; erdeje nagy. F· U. gr. Pálffy Ferencz.

D ivék  ( Dívj aki) ,  t. f. a’ Valaszka pataka mellett: 
305 kath. lak., kath. paroch. templommal, kastélylyal, vizi- 
malommal. F. U. a’ Divéky- és Kudnay familia.

D lzsd n , t. f, Kosztólnafalva’ filial. 169 kath. lak. F. 
U. Bosányi örökösök.

D obrocsna , t. f. Kosztólnafalva’ filial. 261 kath. lak. 
F. U. többen.

D u bn icza , t. f. Bajmócz filial. 270 kath. lak. F. U.
a’ nyitrai káptalan.

D vo rn ik , t. f. Vesztenicz filial. 682 kath. lak. F . U . 
a’ nyitrai káptalan.

Gajdéi’, nagy németfalu, Német-Prónához 1/i órányira: 
1774 kath lak., kath. paroch. templommal. Erdeje nagy. 
Terem sok apró szilvájok, mellyet megaszalván messze 
el szoktak hordani, ’s igen kapós. F. U. gr. Pálffy Ferencz.
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H andlova , szinte népes n. f. 2393 kath. lak., ’s kath. 
paroch. templommal. Erdeje nagy; sok faeszközök készít
tetnek itt. — Gyümölcsös kertekkel is bírnak a’ lakosok. F. 
U. gr. Pálffy Ferencz.

H radecz , t. f. Bajmócz’ filial. 186 kath. lak. F. U. 
a’ nyitrai kaptalan.

Hradi&tye , t. f. Szkacsán’ filial. 388 kath. lak, 
F. U- a’ nyitrai káptalan.

Hradistye {Kolos) , t. f. Kolosfaluval öszve olvadva: 
336 kath. lak. F. U. a’ religyiéi kincstár.

Ja lovecz, t. f. Chrenócz’ filial. 183 kath. lak. F. Lf. 
gr. Pálffy Ferencz.

Janofa lva , t. f. Bars vármegye’ szélén 337 kath., 36 
’sidó lak. F. U. a’ Bosányi örökösök.

Jeszhófalva, (Jeszho K eisza) , t. f. Divék’ filial. 128 
kath. lak. F. U. b. Splényi, Rudnay, Divékí örökösök.

Jeszhófalva (Kolos), t. f. Koloshoz % órányira: 30! 
kath., 13 ’sidó lak. F. U. a’ religyiói kincstár.

Kanyánha , Lazán’ filialisa: 306 kath. lak. F. U. baj- 
móczi prépost.

K oczur, t. f. Bajmócz’ filialisa: 129 kath. lak. — F. 
U.többen.

Kolos (K lizs ) , t. f. Bars vármegye’ szélén: 4II kath., 
2 evang., 21 'sidó lak ., kath. paroch. templommal. Földe 
sovány; erdeje nagy. — Hajdan apátsággal b írt; de miután 
a’ Podmanin testvérek elfoglalták, ’s belőle zsiványfészket 
csináltak: az 1548-iki országgyűlés elrontotta. F. U. a’ 
religyiói kincstár, ’s feje egy uradalomnak.

K öss , t. f. 634 kath, lak., kath. paroch. templommal. 
F. U. gr. Pálffy Ferencz.

Kosztolna/'alva (Kosztolnyejsza) ,  t. f. 308 kath. lak., 
kath. paroch. templommal. F. U. a’ Bosányi fám.

Kovar e z , t. f. a’ Nyitra vize mellett, Topolcsánlól 
délre egy órányira. Számlál 798 kath., 7 evang., 6 ’sidó 
lak. Említésre méltók benne: a’ kath. paroch. templom ; 
kastély, mellyet 1640-ben Adamkó zsiványkapitány kirab-



NYITRA VÁRMEGYE. 315
lő t t ;  vízimalom; termékeny földek; kövér rétek. F. U. 
gr. Aponyi e's Motesiczky fám.

Krasznó (Ó) másként Széplak; Bars várnagyé’szélén: 
t. f. 254 kath., 5 ’sidó lak. F. U. gr. Keglevich, ’s a’ t.

Krencs (_Krnczá) , t. f. N. Bosán filial. 242 kath., 238 
evang., 27 ’sidó lak. F. U. az Ordody fám.

K rsztyánfalva CKrsztanovisza '), t. f. 239 kath. lak. 
F. U. többen.

L a s z td r , t. f. a’ Nyitra vize mellett: 175 kath. lak. 
— Urasági kastély és kert; erdő; tehenészet. F. U. b. 
Braunecker’ özvegye.

L azán , t. f. 519 kath. lak. Erdő; jó legelő; tehenén 
szét; kath. paroch, templom. F. U. a’ bajmóczi prépost.

Lehota  (Kis) ,  t. f. 329 kath. lak. F. U. Majthényi 
familia.

Lehota (N agy) ,  t. f. 680 kath. lak. Van szép erdeje. 
F. U, gr. Keglevich.

Lehota (Rudno) ,  t. f. 309 kath, lak. F. U. a’ Di- 
véky- és Rudnay fám.

Lehotla  (Kis és Nagy~) , két egymás mellett lévő t. f. 
az első 127, a’ második 276 kath. lak. F. U. gr. Pólífy 
Ferencz.

Lelócz (Alsó), t. f. 214 kath. lak., kath. paroch. tem
plommal, Van erdeje, és vízimalma. F. U. a’ Tarnóczy 
família.

Lelócz (Felső) ,  t. f. 229 kath. lak. F. U· többen.
L estyán , t. f. Rudna -Divék’ filialisa: 304 kath. lak. — 

F. U. a’ Rudnay fám.
L ip m h , t. f. Chrenocz’ filial. 192 kath. lak. F . U. 

többen.
L om nicza , t. f. Divék’ filial. 186 kath. lak, F. U. 

többen.
Macsov, t. f. Divek’ filial. 186 kath. lak. F. U. a’ 

nyitrai káptalan.
M ajzel, n. f. N. Prónához 1 óra: 428 kath. lak. F .U. 

Bosányi fám.
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M orovna , t. f. Chrenócz’ filial. 139 kath. lak. —. F. 
U. gr. PálfFy Ferencz.

Navojocz , t. f. Szkacsán’ filial 240 kath., 15 ’sidó 
lak, F. U, a’ nyitrai káptalan.

N eczpd l, t. f. a’ Nyitra vize mellett: 238 kath. lak’ 
F. U. gr. Palll'y Ferencz. ·

Nedanocz s t. f. 0  Krasznó v. Széplak m ellett: 45y 
kath., 8 ’sidó lak. F. U. a’ po’sonyi seminarium.

N edasocz , t. f. 248 kath., 4 ’sidó lak. F. U. a’ nyitrai 
káptalan.

N edazsér , t. f. Brzán’ filialisa : 559 kath. lak. F. U< 
gr. PálfFy Ferencz.

N evedsén , t. f. Kosztolnafalva* filialisa: 411 kath. 
lak. F. U. a’ Bosányi fáin.

N ováh , t. f. az oszlányi postaikban : 659 kath. lak,, 
kath. paroch. templommal, ’s vízimalommal a’ Nyitra vizén. 
F. U. a’ Majthényi fám.

Podhrágy (Keseleőheo) ,  t. f. Bars vármegye’ szélén , 
erdős-hegyek közt. Számlál 355 kath. lak. — Van benne 
kath. paroch. templom; kastély. — Határában láthatni a’ 
régi omladozott Keseleőkeő várát, a’ Majtényi familia’ 
törzsökhelyét. Ezt a’ várat a’ Bethlen* és Bocskay-seregek 
elfoglalták; a’ törökök is több ízben bekerítették; de bir
tokába nem juthattak. F. U. a’ Majtényi fám.

P o lu sz , t. f. Brezány’ filial. 189 kath. lak. F. U. gr. 
PálfFy Ferencz.

Portiba, t. f. Lazán filial. 489 kath, lak. F. U. a’ 
bajmóczi prépost.

P rasznocz, t. f. N. Bosány’ filial. 256 kath,, 11 ’sidó 
lak. F. U* többen.

P rovenecz , t. f. N. Bosány’ filial. 347 kath, lak. F. 
U. Majtényi.

Jlacsics , t. f, Vesztenicz’ filial. 573 kath lak. F. U. 
a’ nyitrai káptalan.

Rasztdesnő, t. f. Chrenócz’ filial. 503 kath. lak, F. U. 
többen.
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R udnú, t. f. 152 kath., 4 evang. lak ., kath. paroch. 
templommal, e's kastélylyal. F. U, a’ Rudnay e's Divéky 
família.

Sutócz (Alsó és Felső') , két egymás mellett le'vő t. f. 
az első 117 kath., a’ második 154 kath. lak. F. U. többer.

Szdcloh (C siszicz), t. f. a’ Nyitra vize mellett: 66 
kath., 6 evang,, 6 ’sidó lak. F· U. többen.

Szehedrds, t f. 439 kath. lak., kath. paroch. templom
mal. F. U. b. Rraunecker’ özvegye.

Szecs , t. f. Kosztolnafalva’ filial. 257 kath. lak. F. U. 
Rosányi fám.

Szerdahely (N yitra ) ( Nyitranszka Sztráda) ; t. f. 
a1 Nyitra vize mellett, N. Tapolcsánhoz x/a órányira: 271 
kath., 246 evang., 6 ’sidó lak. — Kath. paroch. templom; 
evang. szentegyház; sze'p kastély es kert. Határa jó , ’s 
termékeny; — bortermesztés. F. U. a’ Zerdahelyi fám.

Szolcsdn , t. f. a’ Nyitra vize m ellett, Tapolcsánhoz 
3/4 me'rtföld: 809 kath., 6 evang. lak. Van kath. paroch. 
temploma, kastélya, igen jó rété i, tehenészete. F. U. her- 
czeg Odeschalchi.

Szo lka , n. f. N. Prónához 1/„ órányira: 255 kath. lak. 
F. U. a’ tudom, kincstár.

S zo m o rfa lva , t. f. Divék’ filial. 95 kath. lak. F. U. 
Divéky és Rudnay fám.

Szucsán, t. f. 1011 kath. lak. — Kath. paroch. tem
plom; tágas és termékeny határ; jó rét; erdő. F. U. a’ nyi- 
trai káptalan.

S zu lócz , t. f. K. Apony’ filialisa: 409 kath ., 6 evang. 
lak, F. U. gr. Aponyi Jósef.

Femes, t. f. Csávoj’ filial. 238 kath. lak. F. U. b. 
Hellenbach örök.

Turcsdnka , t. f. Széplak filial. 240 kath. lak, F. U .a ’ 
Turcsányi fám.

Tuzsina (Szm icz) ,  nagy n. f. 1992 kath. lak. Kathol. 
paroch. templom; nagy erdő; sok szilva; jó legelő. F. U. 
gr. PálfFy Ferencz.
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Ú jfalu (.Tőkés), t. f. N. Zsámbokréthez egy’órányira. 
Számlál 809 kath .. 19 evang., 62 ’sidó lakost. — Kath. pa- 
roch. templom; synagoga; kaste'ly. Tágas határa meglehe
tős ; erdő, ’s jő legelő. F. U. Marczibányi.

D ivék Ú jfa lu , t. f. 383 kath., 4 evang., 12 'sidó lak. 
F. U. Rudnay és Divéky nemzetség.

Verbény, t. f. Divék filial. 145 kath. lak. F. U. 
többen.

Vesztenicz (Alsó) , t. f. Trencsén varmegye szélén, 
a’ bajmóczi orszagútban: 336 kath., 2 evang., lak.

Vesztenicz {Felső) t. f. 564 kath. lak, — Kath. pa- 
roch. templom; szép erdő; középszerű szántóföldek. Lako
sai a’ két Vesztenicznek úgy nevezett sáfrányosok; kik 
sáfránnyal, ’s mindenféle portékákkal az egész országban 
széljel járnak. F. U. a’ nyitrai káptalan.

N é p e s  p u s z t á k  ’s majorok.
M nyiszek, Kovarcz’ filial. 21 kath. lak.
P odkizsdn , Kovarcz’ filial. 22 kath. lak.
V a jb e , Koós’ filialisa 64 kath. lak.
V o la vecz , Divék’ filial. 7 kath, lak.
Z a d u b r ic za , K. Apony’ filial. 11 kath. lak.

V. és Yí. F e l s ő  és al só n y i t r a i  járás.
Yan bennük: 1 Püspöki város, tót-néinet-magyar; 10 

mező-város, 11. m. 5 magyar, 3 tó t, 1 vegyes magyar-né- 
met-tót, 1 vegyes magyar-tót; 98 falu, u. m. 35 magyar, 
53 tó t , 5 vegyes magyar-tót, 4 tót-magyar, 1 tót-német; 
44 puszta, u. m. 24 magyar, 20 tót.

Népessége: 99,449 lélek , u. m.
Vallásukra: 88,386 kath., 527 evang., 5399 ref., 12 

óhitű , 5125 ’sidó.
Nyelvükre: 49,515 magyar, 42,752 tó t, 2045 német, 

12 óhitű görög, 5125 ’sidó.

Me z ő  V á r o s o k .
Berencs, m. v. a’ Nyitra jobb partján , Nyitrától 

délre 2 órányira: 713 kath, lak ., kath. paroch. templom.
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Határa első osztálybeli, ’s igen termékeny; rétéi kétszer 
kaszálhatok ; erdeje ’s szőlőhegye elég; jövedelmes vízi
malom a’ Nyitra vizén. F. U. a’ nyitrai káptalan.

Fariasd, m, m. város a’ Vágh’ jobb partján , Érsek
újvártól 2 , Nyitrától 5 mtföldnyire. Számlál l0l3 kath., 
26 evang., 1971 reform., 2 óhitű vagyonos lakosokat. Van 
itt kath. paroch. templom, reform, anya-szentegyház és 
ekklézsia; urasági ház és kert; vendégfogadó, ’s több ura- 
sági és privát csinos épületek ; rév a’ Vághon. Határa nagy 
és igen termékeny; lakosi sok búzát, zabot, árpát, kuko- 
riczát, kölest termesztenek; káposztájukkal (melly igen hí
res) továbbá hagymával, répával ’s más kerti zöldségekkel 
nagy kereskedést űznek’ Szarvasmarhát, valamint lovat 
sokat tartanak; az urasági nemesített spanyol birka-nyáj 
nézésre méltó. F. U. gr. Károlyi Lajos.

Ghirnes ( Ghymes) , m. m. város, Bars vármegye’ szé
lén , Nyitrától 2 órányira egy kies vidéken. Lakja 1034 
kath., S ’sidó. Urasági csinos kastély és kert; termékeny 
határ, sok erdő, borterinesztés, gesztenye ’s más gyümölcs 
bőven. — Egy órányi távolságra nyűgöt felé láthatni a’ 
régi Ghymes várát, a’ gr. Forgácsok törzsök lakhelyét fe
jérleni , inelly az egész megyében egyedül maradt meg a’ 
hajdani várak közűi lakható állapotban. Fekszik ez egy 
magos hegynek tetején, gesztenye-erdőktől körűlvétetve, 
melly hegy nyűgöt felöl egyenes kősziklákból, mint valami 
roppant fal emelkedik fel, de a’ napkeleti oldalról könnyű 
felmenetelt enged még a’ szekérnek is. Régenten vontató 
híddal, ’s mély árokkalvédelmeztetett az ellenség ellen; a’ 
mint hogy ennek nyomait még most is láthatni. Nézésre 
méltó dolgok ezen várban: a’ nagy palota, hol 200 — 300 
ember könnyen elférhet, ’s hol egy nagy vendégséghez 
midenféle készületek találtatnak; a’ mellette lévő szobák
ban a’ Forgácsokat pánczélos öltözetben ábrázaló képek, 
némeliy régi formájú székekkel, asztalokkal, ’s más házi 
bútorokkal együtt; — az igen gazdag ékeségű kápolna, 
a’ Lojola Sz. Ignacz’ tiszteletére , ki egyszer’smind a’ vár’ 
patronusa. Itt különösen nevezetes egy mise ruha , melly 
aranyfonal helyett asszonyi hajjal van kivárva igen
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csinosan és mesterségesen. Ez öregebik Forgács Pál gr, 
hitvesének, született Révay bárónénak ájtatos ajándéka; 
ki midőn férje papdak felszenteltetett, a’ klastromba apáczá. 
nak menvén hosszú és igen szép baját le metélte, ’s azok
kal ezt a’ ruhát saját kezével kivárta.

A’ kápolna alatt van a’ gr. Forgácsok sírboltja; az 
említett Lojola Sz. Ignácz’ tiszteletére gr. Forgács’ hagyo
mányából minden esztendőben nagy búcsú innep tartatik 
i t t ,  a’ midőn a’ számosán öszve sereglett vendégek gazdagon 
meg vendégeltetnek.

A’ mi már eredetét ’s viszontagságát illeti ezen vár
nak: első törzsöké a’ ghymesi gr. Forgács famíliának -’s első 
építője Ghymes várának Bányai András’ Ivanka fija volt, 
kinek IV-ik Béla a’ sajómelletti ütközetben kimutatott vi
tézségéért 1256-ban Ghym földeket, meg a’ vele határos 
Ghymes nevű földet is oda ajándékozta. A’ Forgácsoktól 
Trencséni Máté erőszakosan elvette, de a’ rozgonyi csata 
után legyőzettetvén , ettől elesett, ’s a’ király’ kezére jutott, 
’s ott is maradt (nem tudni mi okból) mind addig, míg I só 

.Maria ismét Forgács Balázsnak ajándékozó. — A’ török há
borúkban sokszor látott ellenséget, azonban soha be nem 
vétetett, sőt tetemes kárt sem szenvedett. 1613-ban gr, 
Forgács Zsigmond Nádorispán nagy költséggel megújította; 
de 1618-ban a’ Bethlen seregek elpusztították ’s fel prédál- 
ták ; mindazáltal ezen eset után ismét újabb Ízlés szerint fel 
épült, ’s békességben is maradott egész a’ század’ vé
géig , a’ midőn a’ törökök ezt a’ várat is felgyiíjtották, de 
be nem vehették. Gr. Forgács Zsigmond mint Rákóczy 
Ferencz’ vezére hűségtelensége mialt elvesztvén : I-ső Josef 
császár gr.Wratislav csehországicancellariusnak adta 130,000 
forintba; hanem ez 1712-ben III-ik Károly’ segedelmével 
Ugyan annyi sommába gr. Forgács Pál rosnyói püspöknek 
altalengedte. Ki is reá új adomány levelet nyervén, fa
míliájának új törzsöké le tt ,  's a’ várat lijával együtt sok 
költséggel kiigazíttatta, ’s a’ már fölebb érintett kápol
nát építtette. A’ várban most csak egy várnagy lakik 
néhány hajdúkkal.
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Komjdthi ( Komnyciíyiczé) tót m. v. a’ Nyitra vize 
mellett, Nyitrától délre 2yH órányira. Számlál 1861 kath., 
1 evang., 20 ’sidó lak., kath. paroch. templommal. — Éke
síti az uraság’ csinos ízlésű kastélya e's kerte. Határa igen 
sze'p búzát terem ; rétéi kövérek; több kerekű malma a’ 
Nyitrán sok jövedelmet hajt; erdeje nem elég. F. U. h. 
Grasalkovich ; de most Motesiczky bírja.

Mocsonoh, ni. m. város Nyitrától nyűgotra 2 rnért- 
földnyire; 1824 kath., 7 ’sidó lak. A’ várasnak egy ré
szét ez előtt 60 esztendőkkel német colonisták szálották 
meg; de ezek most magyarul mind tudnak, sőt nagyré
szük egészen el magyarosodott. — Ékességére szolgál a’ 
kath. paroch. templom; főképen pedig a’ püspöki palota ’s 
kert. Határa termékeny, de sok helyett ingoványos; erde
je szép; rété ’s legelője jó; szőlőhegye tagos, azonban na
gyon közönséges bort terem ; van vízi malma. F. U. a’ 
nyitrai püspök, ’s feje egy uradalomnak.

N yílra  [N e u tra , N i t r ia j , igen régi püspöki város 
a’ Nyitra vizénél egy felette gyönyörű vidéken Po’sonytól 
10 mértföldnyi távolságra. Utczái kővel kirakottak, de 
rendetlenek , ’s áltáljában a’ várost nem lehet szépnek mon
dani. Nevezetesebb épületei : 1) a’ piaristák’ aranyozol két 
tornyú, ’s rézzel fedett temploma, meliy egyszer’smind 
parochialis; 2) a’ piaristák’ collegiuina a’ kath. gymnasium 
épületével együtt; 3) a’ sz. Ferencz szerzetesek’ klastroma 
és temploma: ez is parochialis : 4) a" vármegye’ újabb ízlés 
szerint épült ’s rézzel fedett háza, épen a' Nyitra vizénél 
Ez olly tágas, hogy gyűlés’ alkalmával minden tisztnek 
helyt adhat; 5) a’ seminarium; 6) a’ püspöki ispotály; 7) 
a’ postaház; a’ kanonokok’ csinos házai ’s egy nagy ven
dégfogadó közel a’ vármegyeházához. — Lakosainak száma 
4818, az az vallások szerint 4645 kath., 5 evang , 13 re
form., 1 óhitű, 154 ’sidó. Nyelv’ tekintetéből nagy részt 
tótok, kevesebb magyarok és németek. Foglalatosságok: 
földmivelés, bortermesztés, mesterségek és kereskedés. Hét
főn tartatni szokott hétivásárai igen népesek, ’s nagy fon
tosságúak gabonára nézve. A’varas eszaknyúgoti részén 1/i  
órányira fekszik innen a’ inagasZobor hegye, hol hajdan sz.

I I .  K. M. 0. Földi. 21
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István benedictinus apátságot fundált. Ezeknek múltával 
1692-ben camaldulensisek szállttaltak ide; azonban már 
ma klastromuk omladékban hever, ’s az ide nyáron gyakran 
kísélálóvendégeket egy itt lakó vadász szokta megvendégelni. 
Koronáját ezen hegynek-erdők , oldalait pedig szőllőtőkék 
borítják, ’s elég tartós jó fejér borral fizetnek} egyébiránt 
a’ rajta lévő sok mulató házak kellemetes-tekintetet adnak 
az egésznek. Altalellenben a’ Zoborral a’ város déli része'n 
a’ kalvaria hegye emelkedik fel Ezen is volt hajdan naza- 
remisek’ monostora templommal; de most elöregedett plé- 
bánusok lakják.

Fő nevezetessége mindazáltal Nyitrának a’ püspöki vár. 
Épült ez a’ Nyitra’ völgyében egészen magában álló kőszik
lás hegynek tetején, melly hegy keletről a’ Nyitra vize 
mellett szédítő meredekségül, ’s csupán kőszirtekből áll, 
délről azonban könnyű felmenetelt enged. A’ kőfallal, 
bástyával és kettős kapuval megerősítetek várban vagyon 
a’ székesegyház, melly kettős , t. i. egy nagyobból és egy 
kisebből áll. Ez utolsó 24 grádicsok által választatik el 
az elsőtől, ’s építését Gizelának, sz. István’ hitvesének 
tulajdonítják, Mindjárt mellette van a’ lágas püspöki pa
lota, ’s a’ káptalan’ levéltára. Itten tartatta sz. István 
Vazul herczeget fogságban az ő kicsapongó éleiéért, ’s mi
dőn Imre fija’ halála utón őtet magához akarná venni, itt 
szúratta ki szemét, ’s töltetett ónat íülébe Gizela bizonyos 
Sebus nevű embere á l ta l, csak hogy" trónusra ne jöhessen. 
III-ik Henrik német császár Salamont vissza akarván a’ 
magyar királyságba tenni: Nyitrát ostromlotta, de be nem 
vehette. Szerencsésebb volt ennél Trencséni Máté; mert 
a’ várat elfoglalta, a’ templom’ nagy kincseit elragadozta, 
’s a’ várat felégette. — Corvinus Mátyás Kazimir lengyel 
k irá ly t, kit némelly nyughatatlan magyarok hittak be, ide 
beszorítván, annyira szorongatta, hogy kénytelen volt 
magát feladni, ’s az országból tüstént kitakarodni. Később 
mind Bocskay’ mind Bethlen’ seregei elfoglalták ; sőt 1663- 
ban Ersek-Ujvár eleste után 6,000 főnyi török sereg, előbb 
a’ várost, azután pedig magát a’ várat is egy német com
mendans’ árulása miatt magáévátette; de a’ reá következő 
tavasszal Souche generalis egyetértvén a’ városiakkal ismét
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visszafoglalta. Végre 1704-ben Bercsényi elfoglalván * 
mind addig birtokában maradt, inig a’ háborúnak vége leve.

Hogy Nyitván a’ magyarok’ kijövetele előtt püspökség 
lett légyen: az több külföldi ’s hazai történetírók után bi
zonyos 5 de hogy a’ sz, István által állított 10püspökségek 
közt, valljon a’ nyitrai is köztök volt é ? arról még is nagy 
a’ kétség ; sőt sokkal hihetőbb , hogy a’ püspökséget csak
II-ik Béla alapította; 11-ik Geyza és I-ső Lajos pedig job
ban elterjesztették és megajándékozták ; ’s Il-ik Béla előtt 
csupán nagy - prépostság állott itt; a’ minthogy nyitrai 
püspök a’ régi irományokban 1-ször csak 1133-ban jött elő, 
’s ekkor volt 1-ső Miklós. Megyéje a' nyitrai püspöknek 
kiterjed egész Trencsén vármegyére, ’s Nyitra vármegyé
nek egy kis részére. Van benne 10 valóságos kanonokság, 
4 főesperestség, 16 alesperestség, 143 parochia, 90 káplány- 
ság , 52 clericus, 6 szerzetes klastrom, és 299,144 kath. 
lélek.

Sellye, magy. m. v. a’ Vágh’ jobb partján Posonytól 6, 
Nyitrátói 4 mértföldnyire. Számlál 2,205 kath., 2 evang., 
3 óhitű , 12 ’sidó lak. Van itt egy kath. paroch. templom, 
kastély, mellyben az uraság’ tisztei laknak, rév a’ Vághon , 
több hajómalmok. Földe róna ’s termékeny, de az áradá
soktól sokat szenved , "s azért sok mocsáros hely is van 
benne; legelője, rété, nádja bőven; marhája sok. — 1598- 
han itt a’ jesuitáknak, mint a’ város’ birtokosainak colle- 
giumuk és iskolájuk volt; de 1604-ben N. Szombatra té
tettek által. F. U. a’ pesti universitas.

Semphte ( Schintau  , Schintava) , vegyes magyar tót 
ni. város Szereddel általellenben a’ Vágh’ bal partján : 1233 
kath., 3 evang., 12 ’sidó lak, Kath. paroch. templom. — 
Szántóföldé sok, ‘s ámbár dombos, még is termékeny; 
szőlőkertei nagy kiterjedésűek , ’s a’ megyében a’ legjobb 
fejér bort termik ; kivált ha több esztendeig á l l : a’ legjobb 
’s nemesebb magyarországi asztali borokkal vetekedhetik.— 
A’ Vághon több hajómalmokkal bír. Bégi vára, mclly 
hajdan a’ túlsó Vágh’ partján, most pedig az innensőn á ll, 
sok viszontagságokat állott k i ; a’ 17-ik század’ elején a’ 
Thurzó famíliát ismervén urának: Thurzó Stanislaus a·

21 *
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Bocskay-seregeknek általadta ; későbben a’Bethlen’ katonái 
foglalták e l ;  de innen 1721-ben Buquoi generálistól kiűzet
tek , azonban ez az érsek.újvári ostromnál elesvén, ismét 
kezükre jött. 1663. Érsek Újvár’ meghódolása után Mon- 
tecuculi 500 embert rendelt belé ; kik is a’ nagy-vezér rabló 
csoportai ellen magokat derekasan védelmezték. Másik esz
tendőben ismét küldött egy sereget, az érsek-újvári basa > 
melly a’ várat nagy alattomossággal megrohanta ; de szörnyű 
veszteséggel visszaverettetett. Szinte nem kevés áldozatába 
került Kákóczynak a’ várat 17o3-ban elfoglalni; ki azután 
egész a’ trencséni ütközetig birtokában maradt. A’ vár
nak— melly most már egy újabb Ízlésű kastélylyá változott 
— mostani íöldesura: gr. Eszterházy Károly.

Surány (N agy) ,  tót m. város, Érsek-Újvártól észak
ra l l/u mértföldnyire a’ Nyitra’ bal partján. Lakja 18u3 
kall)., 5 evang. , 6 reform., 409 ’sidó. Kath. paroch. tem
plom. Synagóga. Róna határa első osztálybeli 's igen ter
mékeny; a’ barom - különösen a’ juhtenyésztés virágzó ál
lapotban van; rétéi kétszer kaszálhatok ; a’ Nyitra vi
zén több jövedelmes malommal b ír , mellyek közt a’ gr 
Károlyi Lajos’ már fölebb említett angol - amerikai liszt
gyára különösen nézésre méltó. F. U. Y2-ben gr. Károlyi 
Lajos; a’ más felében több közbirtokosok. — Hajdan vá
ra volt, de 1663-ban a’ törökök elfoglalván, széljel hányták.

Ú jlak , t. m. város, fekszik egy domboldalban ’s völgy 
ben, Nyitrátöl 2 órányira a’ posonyi országútban. Táplál 
1450 kath., 6 evang., 14 ’sidó lak. Nevezetességei: a’ 
kath. paroch. templom; az egy angolkert’ közepén’ lévő 
urasági kastély, egy könyvtárral, ’s fegyveres gyűjtemén
nyel együtt; a’ rosoglio-és liqueur fabrika, melly igen hí
res italokat szolgáltat, — ’s ezért olly kapós, hogy na
gyobb mennyiséget ritkán lehet benne találni; ’s az 52 ne
mű égett italok’ száma esztendőnként 300 akóra megyen. 
Van itt továbbá synagóga; pálinka - serfőzőház ; vízima
lom; ’s egy nézésre méltó tehenészet, különös fajú hófe- 
jérségű ’s igen tejelő tehenekből üszveállítva. — Határa 
dombos és középszerű; rétéi jók ; erdeje elég; bort is ter
meszt. F. U. gr. Forgách.
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Újvár (Érsek) Neuhäusel, (N ova Z am ki) ,  vegyes 
m agyar-tót-ném et in. város, Nyitra vármegye’ legalsó 
déli határán , a’ Nyitra vize jobb partján , mind Nyitrától 
mind Komáromtól 5 mértföldnyi távolságra. Házai jól épül
tek , ’s koztok sok szép épületet láthatni. — Említést ér
demiének : a’ kath. paroch. templom; a’ francziskanusok’ 
klastroma és temploma; az érseki palota; a’ városháza ; a’ 
kath. normalis iskola’ épülete; ’s egy nagy vendégfogadó; 
’s a’ t. — Lakosai 6898 kathoiikusokra , 6 óhitűekre
mennek; kik földmivelésből, mesterségből, ’s kereskedésből 
táplálják magokat , ’s igen vagyonosak. Országos vásárai 
mind a’ gabonára , mind, ’s kivált a’ szarvasmarhára és lo
vakra nézve nevezetesek. Hóna határa roppant kiterjedésű; 
’s bár sok helyt mocsáros, még is termékeny. Sok lovat, 
szarvasmarhát tenyészt; rété, legelője bőven van.

Hajdani vára a’ Nyitra’ posványáitól körül véve, a’ 
mellynek most nyomait sem lá thatni: régenten a’ legerősebb 
’s legfontosabb várak közül való volt hazánkban, ’s más
fél század alatt 10 véres ostromot álla ki. Építője Várday 
Pál érsek vala. — Legelőször 1605-ben Bocskay’ vezére 
Rhédey Ferencz foglalta e l, segittetve Homonnay Bálinttól. 
1619-ben Szécsy György ostroinlotta Bethlen’ részére; ’s 
miután az őrző sereg’ Koháry kapitányát tömlöczbe vetette, 
birtokába jött. 1621-ben ,Buquoi akará visszavenni a’Beth
lenéitől, ’s egy császári sereggel megszállá, de szeren
csétlenül ; mert az őrző sereg kicsapván, maga Buquoi is 
elesett. 1663-ban a’ nagy-vezér egy roppant sereggel vétette 
körül, ’s augustus’ közepétől S e p t e m b e r ’ végéig szüntelen 
bömböltek az ágyuk, ’s már 5 véres rohanások verettek 
vissza, még sem adá meg magát gr. Forgács Ádám a’ vár’ 
akkori commendánsa mind addig, inig az őrző sereg min
denben fogyatkozást látván, pártot üte, ’s Forgáchot kény
szerítő a’ vár’ feladására. Ezután a’ törököktől csak 1685 
ben vették vissza a’ iniéink iszonyú erőlködésekkel ’s ál
dozatokkal. Végre 1703-ban árulás által Rákóczy foglalta 
el; de 1709-ben Heizer cs. generalis capitulatióval vis
szavette.

Úrmény, vegyes magyar-német-tót in, város, Nyitrá
tól 2 órányira, egy kies vidéken. Számlál 1458 kath ., 29
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reform., 13 evang., 415 ’sidó lak. — Van benne: kath. 
paroch. templom, synagóga. — Nézést érdem elnekaz ura
sági igen szép ’s herczegi módra ki ékesített kastély, egy 
kerttel együtt; az urasági valóságos spanyol eredetű birka
nyáj , ’s a’ tehenészet; az innen fél órányira — Keszin —- 
lévő arabs, angol, török, nápolyi fajú ménes; azamerikai 
számos fa ültetvények , más gazdasági készületekkel együtt. 
Itt minden esztendőben lófuttatás tartatik. F. U. gr. 
Hunyady.

t  Faluk*
A ndacs , t. f. Nyitrához 1V3 órányira: 128 k a th ., 10 

’sidó lak. F. U. többen.
Andod , vegyes magyar-tót falu, Érsek-Újvár mellett: 

598 kath. lak. — Róna határa termékeny, legelője, rété 
elég; de sem erdeje, sem bora nincs. F. U. gr. Károlyi 
Lajos

Báb [ K is ) , t. f. Újlakhoz % órányira: 312 kath., 3 
evang., 156 ’sidó lak. — Van benne: kath.paroch.templom, 
synagóga , kastély és kert. Határa dombos és termékeny ; 
rétéi szépek ; erdeje ’s malma van. F. U. gr. Sándor.

Báb (N a g y), t. f. Kis Bábbal együtt van, ’s határa 
is egyforma. Számlál 340 kath., 20 ’sidó lak. F. U. jgr. 
Zichy.

Babindái, t, f, a’ Nyitráról Verebélyre vivő országúi
ban : 260 kath. lak. F. U. többen.

Bajmócska  , t. f. Galgóczhoz 1/,i órányira közel a’ 
Vágh’ vizéhez. Lakja 480 kath., 3 evang., 11 ’sidó. Bor 
és dohány termesztés; erdő. F. U. gr, Erdődy Jó’sefné.

B ánkeszi, t. f. a’ Nyitra jobb partján, Ecsek-Ujvártól 
1/3 órányira. Számlál 1462 kath. lak. — Van benne: kath. 
paroch. templom, több úri lakházak, jövedelmes malom 
a’ Nyitra vizén. Róna határa első osztálybeli, ’s igen ter
mékeny; rétéi kétszer kaszálhatok. F. U· gr. Károlyi, 
Motesiczky, Ordódy, ’s t. közbii'tokosok.

B éd, m. f. Szalakuz filial. 304 kath., 10 ’sidó lak. — 
Van termékeny földe , jó ré té , erdeje. F. U. Bartakovics.
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Bodoí , m. f. Nyitrához keletre iy a óra: S30 kath. lak. 

-—Határa dombos es termékeny; erdeje, szőlője van. F. 
U. a’ prímás, az esztergami és nyitrai káptalan.

Család, in. f. Bars vármegye’ szélén, Ghyrnestől délre 
i '/ a órányira. Számlál 398 kath., 25 ’sidó lak. F. U. 
többen,

Csapor , t. f. Mocsonokhoz % mértföldnyire : 648 kath., 
5 ’sidó lak ., kath. paroch. templommal. Határa dombos; 
erdeje, gyümölcse bőven. F. U. a’ nyitrai püspök.

Csehi ( Csehincz), m.f. Nyitrától délkeletre 2 órányira: 
484 kath. lak ., termékeny, dombos, és róna határral. F. 
U. az esztergami káptalan.

Csekej [Csakajovcze'), t. f. közel a’ Nyitra vizéhez. 
Üzbégh’ filialisa. Lakja 400 kath., 7 ’sidó. Határa ter
mékeny, de sok helyt mocsáros; van erdeje, szőlőhegye. 
F. U. a’ nyitrai püspök.

C sitdr , ni. f. Nyitrához északkeletre 1 mértföldnyire; 
347 kath., 9 ’sidó lak., filial, templommal. Határa dom
bos de termékeny; erdeje bőven; rétéi jók. F. U. gr. For
gács , a’ religyiói fundus, ’s más közbirtokosok.

C zabay , t. f. Csapor mellett: 1214 kath., 110’sidó 
lak., synagógával, szép erdővel, meglehetős földekkel. F. 
U. a’ nyitrai püspök, Emődy, ’s más közbirtokosok.

Csornok, t. f. Komjátihoz */„ órányira: 641 kath., 
30 evang., 4 ’sidó lak ., termékeny róna határral, sok ré
tekkel.

Czétény (K is  és N agy) , két egymáshoz közel lévő 
magyar helység, Nyitrától délkeletre 1% órányira. Az el
ső 254 kath., 9 ’sidó lak., kath. paroch. templommal; a’ 
második 856 kath. , 12 ’sidó lak. — Határa mind kettőnek 
róna ’s igen termékeny, rétéi igen tágasak ’s kövérek; 
erdeje nincs; legelője elég. A’ Czétény pataka két malmot 
hajt, F. U. az esztergami érsek.

D arázs , t. f. a’ Nyitra vize m ellett, Nyitrától észak
ra egy órányira, igen kies vidéken. Számlál 756 kath. 
lak. — Régi gothus kath. temploma nézésre méltó; szán
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tófűidéi középszerűek; rétéi kétszer kaszálhatok; erdeje 
malma van. F. U. a’ nyitrai püspök.

D iente, ni. f. Verebélyhez */„ órányira a’ Zsitva mel
le tt: 465 kath., 12 ’sidó lak. — Határa róna, termékeny;
búzája, legelője ’s nádja elég van. F. U. többen.

Egyházszeg k , t. f. Surányhoz 1/i  órányira a’ Nyitra 
jobb partján. Lakja 516 kath., 4 evang., 32 ’sidó. Síkon 
fekvő szántóföldéi igen jók ; rétéi kétszer kaszálhatok. Ne
vezetes benne a’ barom - ’s juhtenyésztés. F. U. többen.

Elecsie  ( Alaxinecs) ,  t. f. Nyitrához nyúgotra két 
órányira: 460 kath., 10 evang., 90 ’sidó lak., synagógá- 
val. Van erdeje és szőlőhegye. F. U. többen.

Elefánt (Alsó), t. f. a’ Nyitra vizéhez közel, Nyitra- 
tói északra 21/a inértföldnyire: 366 kath., 14 ’sidó lak ., 
kath. filial templommal. Van sok és jó ré té ; szőlőhegye. 
F. U. a' religyiói kincstár, ’s más nemesek.

E lefánt {Felső), t. f. % órányira Alsó-Elefánttól ke
letre, 560 kath., 52 ’sidó lak., kath. paroch. templommal. 
1369-ben egy paulinus-monostor alapítatott i t t ;  melly 
idővel annyi sok jószágot kapott, hogy egész uradalom lett 
belőle. Jó'sef császár’ halála után a’ religyiói fundushoz 
kapcsoltatott.

Emőke {N agy) (Janikovecz), vegyes magyar-tót falu, 
Nyitrához ’/„ órányira: 913 kath., 126 ’sidó lak., kath. pa
roch. templommal, synagógával. Határa róna ’s igen ter
mékeny ; különösen rété sok , és jó is. F. U. több közbir
tokosok.

Eözdöghe, t. f. Surányhoz északkeletre egy mértföld- 
nyire: 460 kath., 24 ’sidó lak., kath. paroch. templommal. 
Határa sok búzát, rozsot, árpát terem; az itt termesztetni 
szokott dohány sokaktól becsűltetik. A’ barom- és juh
tenyésztés virágzó állapotban van. F. U. Rudnyánszky, 
’s más közbirtokosok.

Fodémes { Z s i tv a ) ,  t. f. Surányhoz */„ mértföldnyire: 
817 kath., 4 ’sidd lak., termékeny róna határral, ’e dohány
termesztéssel. F. U.többen.



NYITRA VÁRMEGYE. 329

Gerencsér ( Hrncsarovecz) ,  in. f. Nyitrához */e órá
nyira a’ Ghymesbo vivő útban: 530 kath. lak., kath. paroch. 
templommal. Határa termékeny; van erdeje, szőllőhegye. 
F. U. az esztergami káptalan.

Gergely fa lv a ,  t. f. a’ Nyitra1 jobb partján, Berencs- 
hez % órányira: 100 kath ., 6 ’sidó lak., jó rétekkel. F. 
U. többen.

Gesztbe, m. f. Ghymestől délre 1 mértföldnyire: 340 
kath. lak., kastéllyal, erdővel, bortermesztéssel· F. IJ. 
többen.

G yá rá t, t. f. a’ Zsitva pataka mellett: 486 kath., 6 
’sidó lak,, jó búzatermő földekkel, híres kaszáló és nádas 
retekkel.

Gyarmath (Láp a s ) , t. f. Nyitrához keletre 2 órá
nyira: 506 kath., 12 ’sidó lak ., termékeny földekkel, jó 
rétekkel, és vízi malommal. F. U. többen.

Hetmény, m. f. a’ Vágh’ jobb pattján , Séllyéhez kö
zel: 8o kath. lak .—'Határa ró n a’s termékeny; rété , lege
lője bőven. — Nevezetes itt a’ birka· és lótenyésztés. F. U. 
gr. Hunyady.

Hind (N agy  és K is), két egymás mellett lévő magyar 
falu a’ Zsitva vize Qipllett: az első 284 kath lak., kath. 
paroch. templommal; a’ második 451 kath., 80 ’sidó lak. — 
Határuk róna, ’s bő termékenységit, széna, nád elég. F. 13. 
többen.

Hosszúfalu , m. helység a’ Vágh’ bal partján , Séllyé- 
vel általellenben: 962 kath. lak., kath paroch. templom
mal, Bővelkedik búzával, zabbal, kukoriczával ’s a' t., 
dohányt és kölest is termeszt. F. U. a’ pesti universitas.

Ivánka, t. f. a’ Nyitra'jobb partján, Nyitrától délre 
17a órányira: 892 kath., 80 ’sidó lak., kath. partfch. tem
plommal. Földe termékeny; van erdeje, szőlőhegye, ’s 
Jó rétéi. F. U. többen.

Kajsza, t. f. a’ Nyitra’ vize jobb oldalán, Nyitrától 
északra egy órányira: 212 ka th ., 10 ’sidó lak. F. U. a’ 
nyitrai püspök.
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K alász , vegyes tót-magyar falu, Verebélyen felyűl a’ 
Zsitva mellett: 449 kath., 5 ’sidó lak. F. U. b. Veisz, ’s a’ t.

Kelecsén ( Klacsán) ,  t. f. Galgóczhoz 1 */„ órányira; 
376 kath ., 41 evang., 10 ’sidó lak, — Van szőlőhegye, er* 
deje 5 jó rétéi. F. U. gr. Erdődy Jó’sefne'.

Kér [Kis\é$ N a g y] , két egymás mellett lévő magyar 
helység a’ Nyitra’ bal partján, Nyitrától délre 3 órányira. 
Az első számlál 354 kath.; a’ második 1,158 ’sidó lak. — 
Van kath. paroch. templom. — Határuk első osztálybeli: 
bővölkodik sikeres búzával, árpával, kölessel, kukoriczá- 
v a l, ’s a’ t . ; rétjei kétszer kaszálhatok , ’s nagy kiterjedé
snek; szarvasmarhát sokat tartanak. F. U. az esztergami 
érsek.

K irá ly i (Kralove} , m. f. Mocsonok mellett: 791 kath., 
3 ’sidó lak., termékeny jó határral. F. U. a’ nyitrai püspök.

K irály fa lv a  (VágK) , m. f. Sellyéhez */4 órányira, a’ 
Vágh’ jobb partján , Po’sony vármegye’ szélén: 974 kath. 
la k .—Határa róna, jó búzatermő; sok zabot, kölest, ku- 
koriczát termeszt. F. U. a’ pesti universitas.

Kolon , m. f. Ghymeshez V2 órányira: 733 kath ., 27 
’sidó lak., kath. paroch. templommal, több urasági lakházakkal. 
Földe középszerű; erdeje, szőlőhegye elég; rétéi jók; la
kosi sok meszet égetnek, melly is jóságára az egész megyé
ben legtöbbre becsűltetik. F. U. a’ religyiói kincstár,’s m. t.

Kosztolán (fihym es], vegyes tót-magyar falu, Ghy
meshez északra 1 órányira: 493 kath., 4 ’sidó lak. Van 
szép erdeje , sok gyümölcse, gesztenyéje, liszt, és fűrész
malmai. F. U. gr. Forgács.

Könyök, t. f. Nyitrához egy kis órányira a’ pozsonyi 
országúiban , kies vidéken. Számlál 175 kath., 7 ’sidó lak. 
Földe dombos és lapályos: szőlőhegye, erdeje derék; rétéi 
jók. Ékesíti a’ földesuraságnak Uzovich Jánosnak csinos 
kastélya , mellyhez nagy kiterjedésű gyümölcsös és mulató 
kert tartozik.

Köpösd , t. f. Semptéhez délnyúgotra l 1]̂  órányira, 
egy kellemes környéken. Számlál 875 kath., 3 ’sidó lak. 
Van benne: kath. paroch. templom; több ékes urasági la
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kások és kertek. — Szántóföldé sok és termékeny; rétéi 
szépek; azonban fában szükséget szenved. F. U. többen.

Köröslény (Alsó és Felső)·, két egymás mellett lévő 
t, h. a’ Nyitra’ jobb partján , Nyitrától csak egy órányira 
délre. Az első számlál 791 kath ., 37 ’sidó lak ., ’s van 
benne katli. paroch. templom; a’ második 7S3 kath ,, 14 
’sidó lak. — Rétéi jó k ; van erdeje és szőlőhegye. F. U. 
többen.

K ürth (Nemes és P uszta ) ,  két egymás mellett lévő 
t. f. Semptéhez északra egy órányira. Az elsőben lakik 
334 kath., 151 ’sidó, kiknek synagógájok van; a’ máso
dikban 410 kath., 14 ’sidó. — Határuk dombos, de megle
hetős ; dohányt és bort termesztenek. F. U. többen.

Ldpas ( Kis és N a g y), két tót falu a’ lévai országút
iján, Nyitrától egy mértföldnyire. Az elsőben van 131 kath., 
3 'sidó; a’ másodikban 450 kath., 11 ’sidó lakos.

L édecz , m. f. Bars vármegye’ szélén, Ghymeshez ya 
órányira. Lakja 682 kath. — Van kath. paroch temploma. 
Határa jó; erdővel, szőlőheggyel, és sok gyümölccsel. 
F. U. az esztergálni érsek.

Lehota CAba) ,  t. f. a’ Nyitráról Po’sonyba vivő or
szágúiban : 753 kath,, 6 ’sidó lak. — Földei dombosak, de 
meglehetős termékenyek ; erdeje, szőlőhegye van; rétéi 
kétszer kaszálhatok; gyümölcse sok. F. U. örökös jus sze
rint az Ocskay familia; de most Kvassay nemzetség bírja.

L ű li^  t. f. a’ Nyitra’ jobb partján, Ivánka’ íiliálisa: 
225 kath. lak. F. 0. többen.

M alomszegh, Nyitra’ jobb partján 376 kath., 54 ’sidó 
lak. — Fekszik Surányhoz egy órányira. —Földe termékeny; 
rétéi kövérek; vannak hasznos malmai a’ Nyitra vizén. 
F. U. többen.

Mánya ( Kis) ,  m. f. a’ Zsitva vize mellett: 275 kath., 
152 ref., 45 ’sidó lak. — Határa jó , termékeny; rétéi ele
gendők; van nádas kaszálója is. — Van itt reform, anya- 
szentegyház F. U. többen.

M artonfalva , vegyes tót-magyar f. a’ Zsitva mellett: 
343 kath., 12 reform., 18 ’sidó lak. F. U. többen.



332 NYITRA VÁRMEGYE.

Megyer {T ó i)  , nagy vegyes tót-német helység, Ér
sek-Újvárhoz !Va órányira: 2098 kath. lak., kath. paroch. 
templommal, 's az uraságnak igen szép kastélyával, ’s 
angolkertével.—Róna határa gazdag termékenysegű; rétéi 
kétszer kaszálhatok; legelője tágas; ’s az uraság’ spanyol- 
birkanyája felette szép; úgyhogy hazánkban finomságra 
nézve egy sem múlja felyűl ; egy szóval itt a’ gazdálkodás 
rationaliter folytattatik, ’s igen virágzó állapotban van. 
Nézésre méltó tovább az urasági nagy pálinkafőző ház án- 
goly erőmi vekkel felkészítve. Említést érdemel végre az 
is , hogy sok gazdasági eszközöket, mellyek Angliában ’s 
Németországban a’ pallérozott gazdaságnál használtatnak 
az idevaló lakosok minta után szinte tökélyetesen megtud
ják készíteni. F. U. gr. Károlyi Lajos.

Menyhe, in. f. Ghymeshez nyúgotra 1 mértföldnyire: 
519 kath., 41 ’sidó lak. — Van szőlőhegye, erdeje, ’s a ’ t. 
F. U. Bartakovics, ’s m. t.

Mihdlyur [Szent) , vegyes tót-magyar falu-a’ Zsitva 
m ellett: 471 kath., 11 reform., 1 6 ’sidó lak., kath. paroch. 
templommal. F. U. többen.

M olnos, t. f. a’ Nyitra’ jobb partján, Nyitrához */4 
órányira: 351 kath. lak. F. U. a’ nyitrai káptalan.

N ag yfa lu  , m. h. a’ Nyitra’ jobb partján , Berencshez 
*/a órányira 271 kath. lak. F. U. a’ nyitrai káptalan.

Nagyszegh  , t. f. a’ Nyitra’ jobb partján , Surányhoz 
*/4 mértföldnyire: 229 kath., 7 ’sidó lak., első osztálybeli 
határral. F. U. többen.

N egyed, népes m. f. a’ Vágh’ jobb partján, Po’sony 
és Komárom vármegye’ szélén. Lakja 1165 kath., 2ül5 
reform. Van benne kath. paroch.. templom, reform, szent
egyház és ekklésia, továbbá van réve a’ Vághon. Határa 
nagy kiterjedésű 's termékeny: bővölködik búzával, zabbal, 
árpával, kölessel, kukoriczával , szénával, náddal ’s a’ t . — 
Legelője bőven lévén , sok marhát, lovat, juhot tart. — 
Káposztával, hagymával ’s más zöldségekkel szintúgy ke
reskednek mint a’ farkasdiak. F. U. a’ nyitrai püspök.
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N éver , magyar-tót f. 401 kath., 3 evang., 31 ’sidólak,
Ondreho, t. f. a’ Nyitra mellett, Komjátihoz egy órá

nyira: 116 kath., 7 ’sidó lak. F. U.
Pdun (Panyo) ,  vegyes magyar-tót falu, Verebólyhez 

egy mértfölJnyire: 663 kath., 41 ’sidó lak. F. U. többen.
P a ru tssa , vegyes t ó t - ’sidó falu mintegy külvárosa 

Nyitrának : 985 kath., 15(10 ’sidó lak ., synagógával. Van 
szőlőhegye. F. U. több közbirtokosok.

P a tía ,  t. f. Seinptéhez egy órányira a’ nyitrai ország
úiban: számlál 969 kath., 9 ’sidó lak. — Földe termé
keny ; rété jó ; van szőlőskerte, ’s gyümölcse. F. U. gr. 
Eszterházy Károly.

Pogrcm y , in. f. Nyitrához észak - keletre l 1/* mért- 
földnyire : 786 kath.. 7 ’sidó lak., kath paroch. templom
mal. Van szép erdeje, szőlőhegye , jó ré té i, vízimalma. 
F. U. a’ prímás , az esztergami és nyitrai káptalanok;

Poazátka , t. f. a’ Vágh’ bal partján , Galgóczhoz 1 */a 
órányira: 153 kath ., 5 ’sidó lak. — Határa dombos j lakosi 
dohányt termesztenek. F, U, többen.

Récsény [Alsó és Felső) {Risznowczé) , két egymás 
mellett lévő tót falu a’ Ayitráról Galgóczba vivő országút- 
ban. Az elsőnek van 490 kath ., 35 ’sidó lak., kath. pa
roch. temploma; a’ másodiknak 345 kath., 37 'sidó lak., 
synagógája. Van erdeje, szőlőhegye; — földe középszerű. 
F. U.többen.

Rom ánfalva (Romenova '), t- f. Kis Báb’ filial. 326 
kath., 8 ’sidó lak. F. U. gr. Eszterházy, gr. Sándor, ’s a’ t.

Sőgh , t. f. Récsény’ filial. 406 kath., 189 evang., 42 
’sidó lak ., erdővel, bortermesztéssel. F. U. gr. Sándor.

Salg/ιό , magyar-tót falu IJrmény inellett: 588 kath., 
175 evang., 4 reform., 16 ’sidó lak. — Erdeje szép, ’s 
földe termékeny. F. U. többen.

Salgöcska. t. f. Semptéhez északra 1 mértföld: 264 
kath ., 6 ’sidó lak. F. U. gr. Sándor.
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Sarluska, t. f. Üzbégh mellet: 3o3 kath., 23 'sidó 
lak. F· U. a1 nyitrai káptalan.

Sók ( Magyar) népes m. f. Szelőcze mellett, közel a’ 
Vágh’ vizéhez , Érsek - Újvárhoz 2 inértföld. Lakja 1502 
kath,, 3 evang., 849 reform., 124 "sídé. — Van benne 
reform, szentegyház , synagoga. — Határa róna és igen 
sikeres búzát terem ; legelője, rété elég; ’s azért sok 
szarvasmarhát , lovat, juhot tart. F. U. gr. K árolyi, gr, 
Hunyady, gr. Berthold, ’s m. t.

Sopornya , t, f. a’ Vágh’ vize mellett, Semptéhezdélre 
egy órányira: 2195 kath., 13 ’sidó lak., kath. paroch. tem
plommal. — Határa dombos; van erdeje, szőlőkerte, ’s 
hajómalma a’ Vágh’ vizén. F. 0· gr. Eszterházy Károly.

S za /a ku z , ni. f. Nyitrától északkeletre l*/4 mértföld- 
nyire: 485 kath., 13 ’sidó lak., kath. paroch. templommal, 
synagógával, kastéllyal és kerttel. Erdeje derék ; bort ter
meszt; gyümölcse bőven. F. U. a’ Bartakovich familia.

Szelocze , m. f. Sók mellett: 1062 kath., 18 evang , 
74 reform., 105 'sidó lak., kath. paroch. templommal. —· 
Határa ollyan, mint Sóké , azaz termékeny , róna ; lege
lője sok van. F. U. gr. Hunyady, ’s a’ t.

Szőlős ( Alsó) , m. f. Komjátihoz egy órányira : 580 
kath. , 145 reform. , 34 ’sidó lak. , reform, templommal ’s 
anya-ekklésiával; kövér rétekkel. F. U. többen.

Szőlős CFelső}, t. f. 410 ka th ., 10 ’sidó lak. F. U. 
többen.

Tarosked , nagy m. f. Érsek - Újvártól két mértföld- 
nyire a’ nagy - szombati országúiban, egy kis tó mellett, 
melly Csergátnak neveztetik. Van szép kath. paroch. tem
ploma, nagy vendégfogadója, ’s több csinos paraszt házai. 
Lakosai, kik 3315 kath. és 23 ’sidókból állanak , igen va
gyonosok; sok szarvasmarhát és szép lovakat (az egész hely
ségben 1,200 darab) nevelnek. Szántóföldeik messze kiter
jedtek, és búzát ’s más mindenféle gabonát bőven megtér
ülők. F. U. az esztergomi érsek.
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Torm os, t. f. Nyitra m ellett: 522 kath. lak ., termé
keny jó határral. F. U. a’ nyitrai püspök.

Tornócz , m. f. Sellyéhez 3/4 órányira a’ Yágh’ bal 
partján: 1103 kath ., 5 reform., 55 ’sidó lak., kath. pa- 
roch. teinplommal , synagógával. — Határa róna , ’s boron 
kívül mindennel bővelkedik. Nézésre méltó’itt aJ gr. IIu- 
nyadynak nemesített birka csapata. F. U· gr. Hunyady.

Vdvarnoh ( írek )  , t. f. közel a’ Vágh’ vizéhez , Gal- 
gócztól iVa órányira. Lakja 1064 kath,, 1 evang., 26 
’sídó. Yan benne kath. paroch. templom. Határa dombos; 
van erdeje; — lakosi dohánytermesztéssel is foglalatoskod
nak. F. 11. gr. Erdődy Jósefné.

Üregh, t. f. Újlaktól délre s/4 órányira: 808 kath., 8 
'sidó lak. — Fekszik egy domboldalban erdőktől körűi 
vétetve. — Yan kath. paroch. temploma, sok gyümölcse; 
erdeje igen nagy. F. U. a’ nyitrai püspök.

Üzbégli, t. f. a’ Nyitra’ völgyében , Nyitrától északra 
IVa mértföldnyire. Számlál 790 kath., 13 ’sidó lak. — 
Van kath. paroch.. temploma. Határa több helyt mocsáros ; 
rété sok és jó ; erdeje is van. F. U. az esztergomi érsek.

V a jh , vegyes magyar-tót falu a’ Zsitva m ellett, Ve- 
rebélyhez egy órányira: 405 kath., 6 ’sidó lak. F. U. 
többen.

faárad  ( K is) ,  t. f, Surány m ellett: 61S kath., 1 
evang., 48 ’sidó lak ., első osztálybeli határral. F, U. 
többen.

Vecse ( Kis és N agy) , két öszveolvadt magyar hely
ség a’ Yágh’ bal partján, Sellyével általellenben. Lakosai, 
kik 788 kath,, 21 reform. , 36l ’sidókból állanak , sok bú
zát, árpát, dohányt termesztenek; marhát, juhot tartanak. 
— A’ számos ’sidóknak synagogájok van. F. U. többen.

Zsére, m. f. Ghymeshez ya órányira: 790 kath. lak., 
kath. paroch. templommal. Földei középszerűek; szőlő· 
hegye, erdeje van. F. U. a’ nyitrai püspök.
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N é p e s  P u s z t á k  ’s M a j o r o k .

A gdcs , Eőzdöghe’ filial., 21 kath. lak.
Báb (K is ) ,  Szelőcze’ filial., 7 kath. lak.
Besenyő, Récsény’ filial., 34 kath. lak.
B illie s , Sellye’ filial , 6 kath. lak.
Család, Udvarnok’ filial., 9 kath. lak.
Csihe , Megyei·’ filial., 38 kath. lak.
Egri, Pográny’ filial., 54 kath. lak.
Emőke, (Kis) Nyílra’ filial., 33 kath. lak.
F in ta , N. Herestény filial., 47 kath. lak.
Genov , Réesény’ filial., 17 kath. lak.
G erenda, Mocsonok’ filial., 20 kath. lak..
G etfa lú , Kolon’ filial., 60 kath. lak.
H araszt (-Sse/ítj, Senipte’ filial., 9 kath. lak.
H a tá r , N. llerestény filial., 137 kath. lak.
H etm ény, (Kis) Tornocz’ filial., 22 kath. lakossal. 
Jacsó , N. Herestény filial., 5 kath. lak.
János (S zen t), Felső - Elefánt* filial., 74 kath., 6 

’sidó lak. — Van itt egy régi paulinus - klastrom. Búcsú- 
járó hely.

Jatto (A lsó ) , 206 kath. lak., kath. paroch. templom
mal ; nagy gazdasággal ’s juhtenyésztéssel: kövér rétekkel ; 
vadaskerttel. F. U. gr. Eszterházy Mihály.

Jatto (Felső) , Alsó-Jatto’ filial., 203 kath. lak.
J a tto , N. Surány* filial., 115 kath lak.
Kalász (P u sz ta ) , Verebély’ filial,, 13 kathol. lak. 
K anvas , Újlak’ filial., 20 kath. lak.
K aparás , Szelőcze’ filial., 25 kath. lak.
Kerekerdő, Séllye’ filial., 10 kath. lak.
K eresztár, Megyer’ filial., 34 kath. lak.
K ikkő , Üzbégh’ filial., 33 kath., 5 ’sidó lak.
K ilics , Sellye’ filial., 7 kath. lak.
Kulcsárvölgy , Alsó-Jatto’ filial, 41 kath. lak.
Lapos , Mocsonok’ filial., 10 kath. lak.
Maldntha (Alsó és Felső), Gerencsér’ filial., az Alsó 

49, a’ Felső pedig 44 kath. lak.
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M etzered, Sopornya’ filial., 5 kath. lak. 
Mezokeszi ( Alsó) ,  Romját’ filial., 22!) kath. lak. 
Mogyoros, A. Köröskény filial., 49 kath. lak. 
Sebes, Sellye’.filial., 9 kath. lak.
Somszeg, Sellye’ filial., 7 kath, lak.
S zék , Mocsonok’ filial , 15 kath. lak.
Tekenyös, Nyitra filial., 16 kath. lak.
Tardny  (.Aj-sö) ,  N. Kér’ filial., 18 kath lak. 
Tardny ( jFelső) , Ürmény’ filial., 74 kath. lak. 
Toinócz (K is) , Tornócz’ filial., 68 kath. lak. 
Ú jvilág, N. Surány’ filial., 5 kath. lak.
D ecs , Récsény’ filial., 32 kath. lak.
Z a g á r d , Újlak’ filial., 24 kath. lak,

II. K. M. Q Földi. 22
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P E S T , P I L I S  ÉS SO LT
T Ö R V É N Y E S E N  E G Y E S Ü L T  V Á R M E G Y E .

(Comitatus Pestieiisis cum Pilis et Sóit art. unitus. Ver
einigte Pester, Piliser und Solter Gespanschaft.)

I. §. F e k v é s e  ’s Határai .
Fekszik az ész. szélesség’ 46° 5' — 47° 52', és a’ keleti 

hosszúság’ 35° 40' — 30° lo ' alatt a’ Ferro szigetétől szám
lálván. A’ Duna két egyenetlen részre osztván, határai 
is különfélék. A’ sokkal kisebb rész, a’ hajdani Pilisvár- 
megye a’ Duna’ jobb partján terül e l , ’s nyugotrol Esz
tergom, egy kis részben Komárom; délről Fejér-varmegye ; 
északról és keletről pedig a’ Duna keríti be, észak felé 
elválasztván Month és Nógrádvármegyéktől. A’ nagyobb 
rész, vagy is a’ régi Pest és Sóltvármegye a’ Duna’ bal 
partján fekszik ’s határos vele északra Nógrád; keletre 
H eves, Csongrád vgye, a’ Jászság, Kis Kunság; délre 
ismét a’ Kis Kunság, Bács és egy kis csúcson Baranya; 
nyugotra Tolna és Fejér vgyék, mellyektől a’ Duna sza
kítja el, A’ most kitűzött határba azonban a’ Kis Kun
ságnak nevezetes ’része be van kebelezve, ellenben János- 
hida is 2 pusztájával egészen a’ Jászságtól vétetik körűi.

1. §. K i t e r j e d é s e  és  Nag y s á g a .
Pest vármegyének földterülete 19l4/io Q  mfdet tévén, 

ezen tekintetben második a’ vármegyék közt. Legnagyobb 
hosszasága Vácztól Szereniléig 24 mfd., szélessége felyűl ’s 
derékban 9 , alól 5 — 6 mfd. Használható földe 1,504,700 
holdra becsültetik, mellyből 799,440 h. szántóföld; 53,580 
h. szőlő, 414,440 h. erdő ; 19,000 h. k e r t; a’ többi rét és 
legelő.
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3. §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a
Ezen megye ha nagyságát, népességét, ország’ köze* 

petti fekvését, a’ természet.’ kiilönbféle kincseiben fekvő 
nagy gazdagságát, 's végre királyi városait össze gondoljuk, 
bizonyosan minden ,vármegyék közt az első helyet foglalja 
el. Elosztathatik hegyes, dombos és róna tartományra. 
Hegyes részét teszi a’ régi Pilis vgye a’ szigeteket ide nem 
értvén. Ezt a’ pilisi és vértesi hegyek’ több ágazatai fut
ják keresztül, mellyek számos kies és termékeny völgynek 
adván léteit , a’ hegysorok pedig formáikat minden lépten 
változtatván , az egészet egy felette bájoló ’s egészséges 
vidékké varázsolják. A’ hegyek’ fő alkotórészét Buda, 
Üröm, Csobánka körűi homokkővel vegyített kemény mészkő 
teszi , melly a’ szabad levegőben elporhanyósodik ’s igen 
alkalmatos szőlőtőkék’ nevelésére, a’ midőn az alantabb 
fekvő kemény mészkőből tartós épületkövek ásatnak ki. 
A’ tétényi, promontoriumi, torbágyi, zsámbéki alacsonyabb 
dombokban szinte mészkő a’ fő alkotórész, csak hogy ez 
sokkal lágyabb . nagyszemű homokkal, agyaggal kevertt 
’s arról nevezetes , hogy benne sok kővé vált tárgy talál- 
tatik. Ellenben a’ Yisegrádtól Esztergom felé húzódó hegy- 
láncz vulkán eredetű, ’s itt fő alkotórész a’ tra ch yt, melly 
ismét 3 osztályra szakítható. Mind ezen előszámlált hegyek 
több keskenyebb ’s tágasabb völgyet képeznek , hol a’ fölső 
réteg 1 — 1 7o lál> mélységre is fekete kertiföld ’s hires si
keres búzát termő, alább egész 8 — 10 ölnyire kemény fa
zekas agyag ; de a’ sz. Lászlói és sz. kereszti völgyekben 
a’ felső réteg is inkább sárga agyag, melly nehéz mivelésű 
’s a’ Páty,  ̂Zsámbéki gazdag térségekkel termékenységben 
épen nem mérkőzhetik. Másodszor dombos vidéke a’ megyé
nek az úgy nevezett Cserhát, vagy is a’ váczi járás, és 
a’ pesti járásnak északi teteje. Itt a ’ hegyekben vagy in
kább már dombokban alsó alap az agyag, a’ fölső réteg 
pedig homokból, agyagból, kavicsból, fekete földből álló 
egyveleg, kivévén a’ magas N aszáh  , ’s a’ pesti kőbányai 
halmot, melly a’ tétényivel alkotására megegyez. A’ völgyek 
és térségek vagy sárga homokosok mint Vácztól délfele a’ 
Duna’ mentében, vagy fekete és sárga agyagosok, mint

22 *
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Ácsa, Csővár körűi, vagy fekete homokosok ’s felette 
termékenyek, mint Mende, Locsod, Tuzberek, Sáp és Gomba 
tájékán ‘s a’ t. Altaljában a’ hegyes és dombos vidékek 
egy negyed rés/,ét teszik a’ megyének. A’ többi 3j l rész 
csupa síkság, ’s ennek ismét hason fele, azaz azon tar
tomány, meliy Pest, Alpár és Hajós közt fekszik kietlen 
homokos térségből áll, mellyet erdők, helységek ri tkán,  
hanem csak homok buczkak, turjánok (bozótok), kis álló
vizek szakitnak félbe. Egyébiránt (elváltva itt is találtat
nak jó gabonatermő földek , kedves ízű ’s erős veres boro
kat adó szőlőskertek, a’ számlalhatatlan ló juh- marha
sertés csordákban pedig mind a’ megyének, mind hazánknak 
nagy kincse fekszik. — A’ sz. erulrei szigetben a’ föld ho
mokos , szomjas és sok trágyát kivan; a’ csepel szigetében 
szinte fő alkotórész a’ homok , de több fekete földdel van 
vegyítve ’s ez különösen szép zöldséget, fákat, nevel , ’s 
a’ mellett kövér, hizékony legelőt szolgáltat. Továbbá 
egy részről Hajós, Nádudvar, Stikösd , Csatiad, más rész
ről a’ Duna közt fekszik egy 10 □  mfd. nagyságú tájék , 
hol a' föld fekete ugyan, de felette lapályos , vizenyős ’s 
csak száraz esztendőkben termékeny, ’s mivel a’ Duna ’s 
Vajas’ árvizeitől gyakran szenved, kevés szántóföldet bír,  
hanem helyette náddal, faval , és sásos szénával bövölkö- 
dik. Végre a’ Duna mentében IVIajosházától kezdve egész 
Kalocsáig és Foktőig, valamint Abony , Tápió Szent Már
ton, Kékas ’s a’ t, környékein annyi fekete föld van, mennyi 
épen elégséges a’ homok részecskék összetartására , ’s a’ 
legritkábban csaló, ’s leggazdagabb búzaföldek létesítésére.

Levegője a’ megyenek a’ mocsáros helyeket kivévén 
egészséges ; a’ homokos vidékeken nyáron a’ hévség csak
nem kiállhatatlaa, télen pedig az erőszakos szelek, ziva
tarok uralkodnak; legkiesebb ’s ' egészségesebb éghajlata van 
a’ pilisi és váczi járásoknak·

4* §. H e g j ' e k .

Mint fentebb láttuk a’ pilisi járást a’ vértesi és pilisi 
hegylánczok futják meg ’s itt nevezetesebb hegycsúcsok: 
a’ magas P i l is , Sz. Kereszt helységénél, mellyben számos
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elhagyatott bánya üregeket láthatni; a1 Dunára kidombo
rodó Visegrád hegye, a’ hajdani pompa.·; királyi vár’ mo
hos omladékaival; a’ inagábanálld (isolált) ’s teke formára 
magasan felnyúló Schódy Bogdány mellett; az Ábrahám  
hegye; Budánál a’ Sz. János, Svábhegy, ’s Gellért heg
gyé csillagvizsgáló tornyával. A’ Duma’ bal partján legma
gasabb hegy a’ N aszá l Yácz mellett. Ennek tetején egy 
kis térség vagyon, ’s innen gyönyörű kilátás esik a’matrai, 
selmeczi, ’s budai hegyekre. Találtatik benne egy barlang 
is , mellyből viz csurog k i ; ’s igen sok kővé vált fa.

5. §. F o l y ó v i z e k ,  tavak ós mocs árok .
1) A’ D una, 26 mfd. hosszúságra nedvesíti a’ megye’ 

határát, ’s sehol hazánkban poinpásabb folyása nincs, mint 
a' hol először megyénkbe beköszönt, mind a’ két oldalról 
t. i. gyönyörű erdőkkel, szőlőkkel koronázott hegyektől 
szoritaitván össze. A’ begyek közűi mindjárt Visegrádon 
alól kiérvén két nagy ágra oszlik, egyik ágával Vácz mel
lett folyik e l, másik ágával olly közel ta r t a ’ hegyekhez 
hogy egy kocsiét alig fér meg a’ közben hagyott szűk 
hézagon; mind a’ kettővel pedig a’ 4 mfd. hosszú szenten
drei vagy monostori szigetet képezi. Ezen szigetnek déli 
csúcsán összefolyván, ezentúl csak apró szigeteknek ád lé
teit, mellyek közt főképen említést érdemel a’ Budapest 
közt fekvő Margit vagy N yulah  szigete, hol hajdan neve
zetes npácza zárda virágzott, most pedig a’ nádor József eő 
cs- k. herczegségének fényes mulató kertjével diszeekedik. 
Elhagyván a’ Margit szigetet, egy kis darabig az említett 
két város közt egy mederben hömpelyeg, de a’ Sz. Gellért
hegyen alól újólag két nagy ágra szakad ’s átöleli a’ 7 mfd. 
hosszú Csepelszigelet, melly hajdan királynéink uradalmai
hoz tartozott, de jelenleg a’ benne fekvő 10 helységgel a’ 
fölséges cs. k. nemzetség’ birtoka. A’ Csepelsziget’ végé
től kezdve egész Szeremléig, hol megyénket végképen el
hagyja ismét csak apró szigeteket formál, mellyek közt 
azonban a’ Gemeneze, Rezet és Gógánfa szigetei meg
lehetős nagyságúak. Hogy a’ Duna megbecsülhetetlen hasz
nára légyen a’ megyének, azt tagadni senki sem fogja, de
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az is bizonyos , hogy mivel egész folyásában épen a’ bal 
vagy is a’ pesti part alacsonyabb, áradásival is különösen 
ezen megyének tetemes kárt okoz , kivált a’ Sóit és Csa- 
nád közt fekvő vidék minden töltések’ daczára is gyakran 
áldozatja lesz, mint ez legközelébb 1830-ban megtörtént.

2) A' Tisza  2 helyt érinti a" megye határát, először 
Palladics pusztánál ’s Tószegnél, másodszor a’ böghi, kecs
kéi , keréktódombi , alpári és ujfalusi határokon , de 
mindenütt csak jobb partjával. Folyása itt is mint másutt 
felette csavargós és rendetlen. 3) A’ G alga , felső részén 
a’ vgyének, u. m. Ácsa, P. Hatvan, Tóth Györk , Mácsa, 
Aszód , Hévíz, Györk helységeken folyik keresztül ’s Sz. 
Lőrincz Rátánál a’ Zagyvába ömlik. 4) A’ H ajta , Valkón 
felyül ered, ’s Tápió Szelénél a’ Tápióval egyesül. 5) A’ 
Rákos, Gödöllőnél veszi eredetét, ’s folyik Isaszeg'n, Péczel, 
Csaba, Keresztur helységeken , ’s a’ pesti határon keresz
tül , ’s ágy az ördög malmánál a’ Dunába szakad. 6) 7) 
A’ Kis és \'agy Tápió vagy Tápjó, igen posványos folyók ’s 
az első a’ sz. györgyi pusztán (Isaszegh in ), a’ másik Sze- 
csőn felyül veszi eredetét ’s Szentmártonhoz közel egye
sülvén : Ujszásznál a’ Zagyvába ömlenek. 8) A 'V a jas, Fok
tőnél szakad ki a’ Dunából ’s Kalocsa, Dusnok m. el folyván 
Sükösd és Bogyiszló közt újra vissza tér. Erről az a’ vé
lekedés, hogy Várday kalocsai érsek által hajókázhatóvá 
tétetett volna, de mostan csak áradások’ alkalmával jár
hatnának rajta hajók.

A’ mocsárok közt legnagyobb kiterjedésű az Örjegitó : 
mert ez Hajóstól kezdve Akasztóig, és igy majd 4mfd, nyú
lik,  szélessége 1j„ mfd. A’ Kolum tó , Izsák mellett mintegy 
4000 holdat foglalhat el. A’ többi számlálhatatlan apróbb 
mocsárokat, tavakat ’s a’ t. név szerint nein említhetjük.

6. §. Á s v á n y o s  V i z e k .

A’ budai hires meleg forrásokról ’s fürdőkről Buda’ le
írásánál fogunk szólani; ezeken kívül más orvosi vizek itt 
nem találtatnak, ha csak a’ pesti vasas fürdőt ide nem 
számláljuk.
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7. §. T e r m é k e i ,
A) A’ n ö v e v é n y e k ’ o r s z á g á b ó l .

Mint már fentebb láttuk a’ megyenek közel fele szép 
fekete szántóföldekkel dicsekedhetik, mellyeka’gabonának 
minden nemeit csekély tárgyazás mellett is bőven megter- 
inik; ’s mivel Budapest különösen sok tiszta  búzát ele- 
me'szt, ennek termesztése fő gondja az itteni földművelő
nek. Sikerességére nézve jó hírben áll a ’ biai, jenői, zsám- 
béki, toki, tinnyei búza; főképen gazdag gabona termő 
határoknak tartatnak pedig a’ tápió sz. mártoni, abonyi, 
rékasi, ujszászi ’s más ezen vidéken fekvő határok. A’ 
kétszeres' termesztése jelesen Hajós, Nádudvar, Miske kö
rül van szokásban, valamint ellenben a’ homokos vidékek’ 
fő gabonája a’ rozs. Tavaszi vetemények közűi zab több 
termesztetik mint árpa; köles pedig olly nagy mennyi
ségben , hogy a’ tetemes belső elemésztésen kívül sok ezer 
mérőt adhat el a’ felföldieknek. Kukuriczát nagyban 
altaljában vévé nem vetnek, ide nem értvén Kalocsa tájé
k á t , hol a’ sertés-tenyésztés különös divatban ran,  ’s hol 
ennek szára az ottani gazdag földekben 9 — 10 láb magas
ságra is megnő. A’ burgonya (kolompár) mind inkább 
kedvesebb növevény kezd lenni a’ mezei gazdáknál még a’ 
magyaroknál i s , ’s a’ h. Grasalkovich gödi pusztáján min
denféle fajból ’s iszonyú nagyságuakat láthatni, mégpe
dig több ezer mérőt. Kereskedési növevényekből dohány’ 
termesztéssel számos helység foglalatoskodik, de nagyban 
csupán az ujfalusi pusztán (Csongrád mellett) űzetik. Ken
der házi szükségre elég van; lent Kalocsa’ vidékén ter
mesztenek legtöbbet. A’ Csepelszigetbéli helységek igen sok 
kerti vetem ényt ’s zöldséget, hordanak Pestre. Haraszti, 
Taksony hires nagy fejű káposztával; Pataj , Ordas, L ak , 
Úszód pedig fog és veres hagymával ’s más .zöldséggel ke
reskednek. — A’ szántóföldek összesen 709,440 holdat fog
lalnak el.

Gyümölcs'' dolgában épen nincs bősége ezen megyének. 
Van ugyan a’ kecskeméti, nagy körösi, czeglédi szőlősker
tekben, a’ gzadai, csömöri, váczi, visegrádi szőlőhegyek
ben, valamint másutt is temérdek gyümölcsfa: de ezek mind
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nagyon közönséges fajból valók; a’ pócs megyeriek, tót. 
falusiak, bogdányiak szinte nevezetes gyümölcs kereskedést 
űznek Pestre: azonban me'g is Felső Austria tartja gyű· 
mölcsel Budapestet ’s kivált a’ nemesebb fajt csaknem ki- 
rekesztőleg ettől kell megszerezni. Az urasági jelesebb 
gyümölcskertek közűi, főképen említést érdemel a’ József 
eő cs. k. herczegsége’ a’ nádor’ ritka szépségűkerte, meily 
a’ promontoriumi országuttól balra csak egynéhány száz 
lépésnyire fekszik.

Ellenben a’ bor termesztés szépen virágzik i t t ,  ’s 
mind a’ dombos vidéken, mind a’ rónaságon annyira kö
zönségessé le t t , hogy alig lehetne egy két helységet elő
számlálni, meily szőlőt ne mivelne; ’s még napról napra 
újabb erdő irtások tétetnek; egész haszonvehetetlen homo
kos térségek, száraz dombok szőlőtőkékkel ültettnek be; ’s 
még a’ legmagasabb kopár hegyek’ tetején is akarnak bort 
termeszteni, mint ezt a ’ visegrádiaknál lá tjuk: egy szóval 
a’ pest vármegyei szőlőhegyekben akár a’ mennyiséget, 
akár a’ minémüséget tekintsük, nagy kincse fekszik hazánk
nak. Különösen hires vörös borokat termő szőlőhegyek: a’ 
buda i, meily maga 5334 holdat foglal e l, ’s évenként
240,000 akót terem; továbbá a’ ■promontoriumi, té tényi, 
szent e n d r ti , pócs megyeri. Első osztálybeli fejér borokat 
termő szőlőhegyek pedig: a’ tó tfa lu si, bogdányi, p esti- 
kőbányai, szadai, csömöri. A’ budainak fő tulajdonsága 
az, hogy mentői tovább áll,  annyival jobb lesz, ’s azt a’ 
különös ó izt egy magyarországi vörös bor sem veszi ma
gába mint a’ budai. A’ szadai, csömöri borok kemények ’s 
tökéletes megérésiikre több esztendő kívántatik: de akkor 
felette becses italok, ’s számoljukra sokat basonlitnak a’ 
somlyaihoz. A’ tótfalusi, mint nagyon könnyű és kedves 
italu bor nevezetes. Fő szőlőfajok a’ vörös borokra nézve: 
a’ nemes fajtán kádárka, meily két harmadát teszi a’ többi 
fajoknak, mellyek rendszerint porcsinból, fekete gohérból, 
s fekete muskatáiyból állanak. A1 fejér borokat termő 

szőlőhegyekben leginkább elterjedt: a’ fejérszőlő, bajor, 
juhfark, vörös muskatály, boros, ’s itt ott n’ fejér kádár
ka ’s fejér muskatály; a’ sokkal jobb levet adó magyarkát
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’s piros szőlőt csak Majerfy uraság kezdette nagyban ül— 
tettetni. A’ rőnaságon legjobban dicsérik aT kecskeméti,
n. körösi, czeglédi, pilisi borokat. Ezek többnyire vörö
sek, ’s jobb esztendőkben sok erőt fejtenek ki ’s több esz
tendőkig el állnak, a’ mi különben kerti borokban ritkaság. 
A’mi inár a’megye’ esztendei bortermését illeti: Schams*) 
ezt több szőlőhegyek terméseit egyenként is felhozván
1,255,000 akóra becsüli; és igy Pest maga több bort tér* 
mesztene 2500 aktival mint a’ lombardiai - ’s velenczei ki
rályság, Tyrolist is hozzá adván; 180,000 akóval pedig töb
bet mint az összes Karinthia, Stájer, Morva és Cseh or
szágok.

Az erdő 414,440 holdat borítván e l, bőven elég lenne 
ha minden vidékre egyformán osztattna fe l; de midőn a’ 
váczi járásban, a’ Csepelszigetében ’s azon alól a’, Duna* 
partjain szép erdőségek gyönyörködtetik a’ szemet; a’ vi
segrádi, bogdányi erdőkből pedig évenként több ezer ölfa 
szálitathatik Pestre: akkor a’ megye’ közepe ’s 'alsó része 
nagy szükséget érez fa dolgában ’s kénytelen ezt náddal, 
szalmával, vennyigével vagy tőzeggel pótolni. Egyébiránt 
ezen a’ vidéken is van a’ herczeg Coburg vacsi pusztáján 
egy rengeteg szép tölgyes erdő, valamint Czeglédnél, Ka- 
kucsnál, Sárinál ’s más egyes helységeknél szinte meglehe
tős erdőket láthatni.

11) Az á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l .
A’ juhtenyésztésre egy időtől fogva ezen megyében is 

legnagyobb figyelem fordittatik, úgyhogy ezt mindenütt 
közönségesen elterjedtnek ’s első fontosságúnak lehet tar
tani. A’ juhok’ nagyobb része közönséges nemesített faj
ból való , ’s valamint hosszú gyapjas magyar juhokat már 
csak a’ kecskeméti ’s egy némelly déli pusztákon szemlél
hetni , úgy különös finomságú nyájakat is kevesen tar
tanak. Különben a’ nemesítésre legjótékonyabb befolyással 
volt az ó budai koronái uradalomnak Buda-Eörsön megtele- 
pitett igaz spanyol eredetű fókája, melly Mercopailból té-

") Schams Ungarns Weinbau. Ii. Ii. 80 S.



tetett ide áital ·). A’ közép e's déli tágas pusztákat számos 
kisebb ménesek es gyönyörű gulyák lepik e l , sőt még a’ 
jobbágyok is sok helyt szép lovakat szoktak tartani. így 
a’ csepelszigeti néznetek’ ’s még inkább a’ ráczok’ lovai 
nagyon jó hírben állnak, valamint a’ palotai, fóthi, ver- 
seghi, tó-almási, rékasi ’s más több magyar helységek la
kosi is derék vésés ’s tartós lovakat tenyésztenek, 's a’ Pes* 
és Oebreczen közt való élénk fuvarozást leginkább ők űzik' 
Az ökrök és tehenek a’ közönséges nagyszarvu, hófejérségíi 
magyar fajból valók; azonban vannak némeUy uraságoknál 
schveiczi tehenészetek is, h. Grasalkovichnak pedig Gödöllő 
mellett egy majorjában gyönyörű frieslandiai faj tehenésze
té t láthatni, melly iszonyú nagyságú, csontos ökröket 
nevel. Promontorium helysége nevezetes arról, hogy szűk 
legelője mellett olly jeles szarvasmarha - tenyésztést űz , 
melly szerint az idevaló teheneket, hornyukat más hely
ségbeliek faj’ nemesítésre kapva keresik. — De o’ sertéstar
tásban is fő gazdagsága fekszik Pestvármegyének , kivált 
Kalocsa’ tájékán, hol ezt a’ nagykiterjedésű gyökeres, bo
zótos, posványos helyek ’s a’ kukuricza-termesztés hatal
masan előmozdítják; ’s lehet mondani , hogy az elhirese- 
dett bajai sertés vásárt főképen ezen vidékbeli virágzó ser
téstenyésztés tartja fel. Megkülönböztető jegye a’ kalocsai 
sertésnek a’ nyúlánk test ’s a’ hosszú fül. Kalocsa’ vidéke 
után Kecskemét, ’s N. Kőrös tart legtöbb sertést, ’s azon
kívül hogy Pestre minden héten (pénteken) számos kocsi 
húst, szalonnát, zsiradékot hordanak, még szalonnával ’s 
hízott sertéssel messzibb tájakra is kereskednek.

A’ mi a 'v a d  állatokat illeti: farkast a’ turjános, bo
zótos nádas helyek sokat rejtegetnek kebleikben, nem cse
kély bosszúságokra a’ pásztoroknak; nyálakra, rókákra 
nevezetes nagy vadászatok tartatnak évenként mind a’ vacsi 
és pótharasztyai pusztákon, mind a’ Csepelszigetben ; őzeket, 
szarvasokat a ’gödöllői vadas kertben eleget láthatni; a’ szá
mos mocsárok és tavak pedig számlálhatatlan seregekben
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·) Ez a’ nyáj egyenesen Spanyolországból hajtatott be még Maria 
Therezia alatt, ’s az eskurial faj innen terjedt el a' monarchia 
többi részeibe.



T . Ε . VÁRMEGYE. 347
húzzák magukhoz a’ különféle vízi madarakat, mellyek 
közt itt különösen sok hattyút ’s darvat szemlélhetni.

Ellenben a’ selyembogdrtenyésztés figyelmet alig érde
mel. Legszebb epreskert van a’ boldog-kátai pusztán.

Halat a’ Duna Vácz, Pest körűi keveset szolgáltat, 
többet a’ déli részen, hol néha 5 — 10 mázsás vizát is fog
nak, ezenkívül ád igen jó izű csukát, harcsát, menyhalat, 
angolnát, kárászt, pontyot. A’ felette kapós kecsegét a’ 
Tiszából hozzák.

C) Á s v á n y o k ’ O r s z á g á b ó l .
Nemes érczekkel vagy más ásványokkal Pest vgye nem 

dicsekedhetik, ámbár a’ P ilis  hegyében találtató bánya 
forma üregek elhagyatott bányászatot gyanittatnak ; sót 
a’ megye’ nagyobb része'nek épületre való köve sincs, ’s a* 
szántóvető’ ekéje kivévén egy két dunántúli helységet kö
vekkel sehol sem küszködik. Nevezetes kőbányák vannak : 
Pesten, Mogyoródon, Promontoriumban, Tétényben, Bu
dakeszin , Békásmegyeren ’s a’ t. , de legtartósabb ’s leg
jobb követ ád még is a ’ csobánkai. A’ pilisi hegyen nem 
régen olivin (a’ kristálynak egy neme) fedeztetett fel. Ezen 
kő igen kemény, színe sárgás zöld, és szálkásan (splittrig) 
törik, Budánál találtatik : közönséges kvarcz , forgácsos 
szarv kő ( Silex Corneus, Hornstein), kova (Pyromachus, 
Feuerstein); agyagpala (argilla schistose, schiefriger 
Thon); megkeményedett agyag , kőagyag , sáragyag , 
m árga , morzsolható követő (Lythomarga friabilis, zer- 
reibliches Steinmark); megkeményedett kövelő , kallóföld  
(Talcum fullonum, W alkerde); mészkovacs, (Kalkspath), 
a! mészkő' több nemei, veseforma mészkovacs, darakő 
(Kalktuff), egyenes tekenőjií nehézkovacs (Geradschaliger 
Schwerspath) , zörgőkő (Klapperstein) , téglaform a mor
zsolható agyag (Ferrum ochraceum lateritium fricabile), 
vörös mocskitó ochra forma vas (Ferrum ochraceum ru
brum inquinans) , salétrom  , fa lv irá g  vagy fa lsó  (Mauer- 
salz). Továhbá mészkovacs van Visegrádnál. Darakő  és 
tajtékkő (Bimstein) Mogyoródnál. A’ Vácz és Buda közt 
fekvő hegyekben a’ kőszénnék különféle nemei nagy fekve-
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sekben találtatnak. Kovévált állati és növevényi testeket 
több helyt találni, u. m. Pesten , Ácsán, Budán, a’ Naszál 
hegyében, ’s a’ t.

8. §. L a k h e l y e k .  L a k o s o k .
342 népes lakhely közűi van : 2 szabad k irá ly i, 1 érseki,

1 püspöki város 5 22 mezőváros, inellyekből 12 magyar,
2 német, 3 tót-inagyar, 3 német-magyar, 1 rácz-német- 
magyar-tót, 1 tót-magyar-német; 164 fa lu ,  u. m. SO nja- 
gyar, 24 német, 16 tót, 3 rác/., 3 magyar-német, 10 ma
gyar-tót, 2 német-tót, 5 tót-német, 1 magyar-rác/., 1 rácz- 
magyar, 3 német-rácz, 2 rácz-német, 1 rácz-német-tót, 
1 rácz-német-magyar-tót, 4 német-magyar, 7 tót-magyar, 
1 tót-magyar-német; 152 népes puszta , u m. 140 magyar, 
4 német, 1 tó t, 4 magyar-tót, 2 magyar-német, 1 tót-ma
gyar. Ezen pusztáknak nagy része majorokra vagy száiá- 
sokra van felosztva a’ szerint a’ mint több vagy kevesebb 
birtokosai vannak, ’s ezen puszta részek ismét különböző 
névvel neveztetnek el.

Népessége: ' 506,684 lélek , és igy legnagyobb minden 
vármegyék közt. 1 Q  mértföldre esik 2652 lakos.

Vallásukra vannak: 328,024 katholikusok, 38,768
evang. lutheránusok, 114,844 reformátusok, 6475 n. e. ólii- 
tüek, 18,573 ’sidók.

Nyelvökre: 317,889 magyarok, 122,100 németek, 35,656 
tótok,  12,466 ráczok, görögök és oláhok, 18,573 ’sidók.

A’ r. katholikusok 4 egyházi megyébe esnek ’s 129 
parochiát számlálnak, u. m. az esztergomi érseki megyében 
van 20 plébánia, a’ kalocsaiban 18, a’ váczi püspöki megyé
ben 64, a’ székes fejérváriban 27. Továbbá van a’ megyé
ben: 1 érseknek (a’ kalocsainak), 1 püspöknek (a’ váczi- 
nak), ’s 2 fő káptalannak székhelye, 16 szerzetes ház 218 
férjfi ’s 52 nő szerzetessel, u. m. kegyes oskolabéli atyák 
laknak: Pesten, Budán, Kecskeméten, Kalocsán, Váczon , 
irgalmas barátok: Budán, Váczon; sz. Ferencz szerzet
béliek: Budán, Pesten, Kecskeméten, Váczon; kapuczi- 
nusok: Budán, üesnyőn (Gödöllő m ellett); serviták:



Festen ; angol szüzek : Pesten; sz. Erzsébeth szüzek : 
Budán.

Az evang. lutheránusok 34 szentegyházat bírnak, ’s a’ 
bányavárosi superintendenstől függnek.

Az evang. reformátusok’ 56 anya ekklézsiáit a’ duna- 
melléki superintendens igazgatja; 's a’mi Magyarországban 
ritkaság, az említett ekklézsiák közt van egy nemet ajkú 
is Vadkerten.

Az óhitiiek' 14 parochiája a’ budai püspöki megyébe 
esik.

Végre a’ ’sidók 25 synagógában imádkoznak.
A’ mi a’ különböző nyelveket illeti: a’ hajdani pilisvár

megyei német és tőt helységek mind eddig felette kevés 
előmenetelt tettek a’ magyar nyelvben; ellenben a’ Pest és 
Sóit vgyékben fekvők vagy egészen elmagyarosodtak mint 
p. o. Miske, vagy jobbadán beszélik a’ magyar nyelvet, 
kivált a' férjfiak; ’s innen mind a’ katholikusoknál, mind 
az evangélikusoknál rendszerint minden második vagy har- 
módik vasárnapon magyar prédikátiók is tartatnak.

9. $. S z o r g a l o m .  M e s t e r s é g .  G y á r  ok.

A’ mezei gazdaság körűi miveltebb szorgalmat mind 
eddig nem igen lehetett észrevenni, ’s a’ váltó gazdálkodás, 
a’ takarmány plánták nagyban való termesztése, ’s az állat- 
nemesités ámbár nem ritka tünemények i s , de elegendő 
kiterjedést még sem nyertek. Ezelőtt több esztendőkkel 
Molnár János, a’ siketnéma intézetbeli tanító oltás, fog
lalás, szemzés által megjobbitott ’s nemesített számtalan 
tacskókkal szaporította mind a’ váczi , mind a’ környékbeli 
gyümölcsösöket. A’ budaiak a’ szőlőmivelést követésre 
méltó okos szorgalommal folytatják, akár magát a’ mun
kát, akár a’ szőlőfajok’ megválasztását tekintsük: ellen
ben a’ fejérborokat termő különben hires szőlőhegyekben 
nincs elegendő tekintet a’ jobb szőlő fajokra, ’s a’ magyar- 
kát, piros szőlőt (bakator), mellyek a’ szokásban lévő 
fajoknál jóval nemesebb bort teremnének, mind eddig kevés 
«zőlőbirtokos méltatta figyelemre; továbbá a ’ leghíresebb
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szőlőhegyeket mint p. o. a’ szadait, csömörit gyümölcsfák 
lepik el nem kis kárára a’ bor* mennyiségének és minémü- 
ségének. Egyébiránt a' nemesebb szőlőmi velésre felette so
kat tett Majerfy uraság, ki a’ pesti kőbánya’ szomszédsá
gában 2 példány-venyige oskolát is állított fel, meliyek kö
zűi az egyikben 675 különböző szőlő faj találtatik ’s mind
nyájan Görög kir. tanácsos’ hires grünzingi (Bécs mellett) 
venyige oskolájából hozattak ide; valamint Schanis Ferencz 
ár is mind hasznos írásai, mind Budán czélba vett orszá
gos venyige oskolája által megbecsülhetetlen sikerrel mun
kálkodott a’ magyar bortermesztés előmozdítására.

A’ kézi mesterségek, gyárok főképen Budapesten vannak 
pontosítva ’s ezekről ott fogunk szőlani ; de vannak számos 
mesteremberek Kecskeméten is , hol különösen egy eczet ’s 
rozsólis gyár, ’s a’ szappanyosok érdemiének figyelmet; to
vábbá Váczon , Λ1. Körösön, Kalocsán, Gödöllőn, Aszódon, 
melly utóbbinak szorgalmatos lakosai sok zöld és kék juh 
bundát készitnek ’s azt messzi elhordják. — Meszet, még 
pedig jót égetnek: Csővár. Pilis Sz. László, P, Sz. Ke
reszt , Szántó helységek.

10. §. K e r e s k e d é s .
Az egész magyarországi kereskedésnek közép pontja 

Pesten lévén: innen a’ megye’ kereskedése is virágzó kar
ban áll , kivált hogy ezt' a’ hajókázható Duna , ’s a’ sok 
különféle megyebéli termesztmények hathatósan elősegítik. 
Fő kivitel czikkei a’ megyének magának, a’ sokkal fonto
sabb közbeni ^Transito) kereskedést itt nem értvén: a 'bor, 
melly budai és váczi név alatt részint Posony, Nyitra ’s más 
felső vgyékbe, részint Bécsbe ’s innen tovább Bajor, Cseh 
és Morva országokba vitetik, a’ gyapjú, szarvasm arha , 
sertés , a’ gabonának mindenféle nemei, különösen búza , 
zab és köles, melly utolsót a’ nyitrai ’s szeredi’sidók hord
ják el; végre némelly budapesti kézi és gyári rnivek. Hoz 
be ellenben: épületre való f á t , deszkát , zsindely t. ka
rót a’ Vágh’ és Duna segedelmével Liptó, Árva vgyékbőí, 
’s ezen kereskedés főképen a’ komáromiak’ kezében van; 
tű z ifá t Nógrád, Honth , Esztergom , Komárom , Baranya
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vgyék&ől ,’s az úgy nevezett Sárközből; dongát, hordót 
Baranya, Verőcze, Szerem, Posega vgyékből; füstölni 
való dohányt, ide nem számlálván a’ külföldre menő debre- 
czeni, szegedi, pécsi dohányokat : Honth , Komárom , 
Sopron, Heves, Gömör vgyekből ; szappant Debreczenből, 
Szegedről; gyümölcsöt felső Austriából, gesztenyét Honth, 
Zala vgyekből; görög dinnyét Hevesből; mézet , viaszkot 
Nőgrádból, Gömörből, a’ Bánátból j sót Máramarosból, 
Erdélyből ’s ugyan innen pokróczot és g yer tyá t; rezet 
Zólyom, Szepes, Krassó vgyékből; vasat Gömör, Liptó, 
Ungh vármegyékből, felső Austriából és Stájer - országból; 
posztót: Morva, Csehországból, Gácsról; gyolcsot Szepes, 
Árva, Liptó vgyékből, Csehországból; végre mindennémü 
gyári, fényűzést és colonialis portékákat Bécsből. — A’ 
budapesti kereskedőkről ’s a’ kereskedést tárgyazó, intéze
tekről ezan városok leírásánál fogunk emlékezni.

Póstadllások’ és utak. P e s t r ő l  H a t v a n  f e  l é :  
Kerepes iy 2, ßagh 1 y2 , (Hatvan 1). V d c z  f e l é :  Du
nakeszi 1 , Yácz (, S z e g e d  f e l é :  Soroksár I ,  Ocsa 
1 , Inárcs 1 Örkény 1 , Lajos p. 1, Kecskeméth, 1 , Páka 
p. 1|, Félegyháza 1, Puszta P éte rit, (Kis Telek 1). B a j a  
f e l é :  Soroksár 1, Laczháza 1 ,  Kán Sz. Miklós 1V2, 
Szabadszállás 1 , Izsák 1 , Yadkert 2 , (Halas 1). D e  b r e 
e z e  n f e l é :  Örkényről Czegléd 2 , Abony 1, (Szolnoki). 
C s o n g r á d  f e l é :  Örkényről Czegléd 2 , Nagy Kőrös 1, 
Alpár 2, (Csongrád 1). Budáról G y ő r  f e l é :  Vürösvár 
1 , (Dorogit 1 y2). F e j  é r  v á r  f e l é :  Tétény 1 , (Már- 
lonvásár 1). C z eg  l é d  tő l J á s z b e r é n y  f e l é :  Tápió 
Szele l ’/í)  ( Jászberény iy 2).

11. §. Os k o l á k .  N e v e l ő  I n t é z e t e k .
Minden vallásbelieknél minden parochiában van egy 

nemzeti oskola, hol a’ gyermekek írásra, olvasásra, a’ ke
resztény tudományra ’s az okosság’ első szabályaira oktat- 
tatnak Ezen nemzeti oskolákban nagyobb városokban fő
képen a’ katholikusoknál 2 — 3 tanítók is vannak ’s azért 
fő nemzeti oskoláknak (capitales scholae) neveztetnek. Na
gyobb tanító intézetek 1) a’ katholikusoknál: a’ királyi
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egyetem (universitas) Pesten ; egy lyceum Váczon, mellyben 
b’ kegyes oskolabéli atyák tanitnak; 2 papi nevendékház 
Váczon es Kalocsán ; 1 fő gymnasium Budán , 4 nagy gym
nasium , u. in. Kalocsán, Kecskemétben, Pesten, Váczon, 
inellyekben mindenütt a’ nagy érdeinü kegyes oskolabéli 
szerzet foglalta el a5 tanítói széket ’s kiknek Kecskemétben 
novitiatusok is van, valamint ugyan ott a’ sz. ferencziek’ 
kolostorában philosophia tanittatik , mellyel azonban ezen 
szerzet’ nevendékein kívül senki más nem hallgathat; pél
dány (normalis} oskola Pesten, Budán; végre angol szüzek’ 
leány nevelő intézete Pesten.

2) A z evangélikusok Pesten bírnak egy jól elrendelt 
gymnasiumot.

3) A' reformátusoknak Nagy Kőrösön van egy anya 
oskolájuk , mellyben philosophia , ’s Kecskemétben egy fő 
anya oskolájuk, mellyben philosophia, vallástudomány, ’s 
1836 olta polgári hazai törvény is tanittatik. Továbbá 
Czegléden van egy gymnasium 1 professor ’s 2 segéd tanító 
felügyelése alatt.

4) Végre a’ ’sidók Pesten egy fő nemzeti, ’s O Budán 
egy magasabb polgári oskolát tartanak.

Különösen egyik vallásbéli felekezethez sein tartozik 
a’ váczi siketnémák ', ’s a’ pesti vakok’ intézete.

12 §. K a t o n a s á g .

A’ 32-ik számú, most Estei Ferencz Ferdinand főherczeg, 
(ezelőtt h. Eszterházy) nevét viselő magyar gyalog ezered- 
nek hadfogadó kormánya Pesten lévén, a’ megye is ide 
adja ujonczait ’s az ezered’ nevendékhdza szinte Váczon 
van. Továbbá Budán van a’ magyarországi fő  hadi kor
m ányszék , Ó Budán a’ katonák ruhdztartásdra ügyelő 
biztossága Pesten egy aggottkatondk- háza. Szállásoló 
katonaságból Budapesten fekszik 7 zászlóaly (Batallion} 
gyalogság , ’s az 5-ik számú ágyús ezeredből 14 század 
(Compania). Lovasságból majd többet, majd kevesebbet 
de rendszerint Ί 1/  ̂ svadronyt tart a’ megye, ’s egy lovas 
ezerednek főtisztikara (Stab) Kecskeméthen szokott tanyázni.
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13. §. K i r á l y i  és O r s z á g o s  H i v a t a l o k .
A’ fő  méltóságú hétszemélyes és a tekintetes királyi 

Ítélő törvényszék Pesten; a’ n. mélt. kir. helytartó tanács, 
a' nagy mélt. kir. magyar udvari kamara . az ország' 
tartomány-biztossága Budán; a’ királyi ügyek 's az ala
pítványi ügyek igazgatósága Pesten ; fő postahivatal 
Budán; postahivatalok: Pesten, Vürösváron , Tétényben, 
Dunakeszin, Váczon , Kerepesen, Baghon, T, Szebben> 
Abonyban , Czegléden , N. Kőrösön , Kecskeméten , Alpá- 
ron, Puszta Péterin, Vadkerten, Izsákon, Soroksáron, 
Ocsán, Inárcson, Örkényben. H arm inczad hivatalok'. 
Pesten, Budán. Sóházak: Pesten, ’s Dunavecsén felyül 
a’ vadasi pusztán. F δ építő kormány: Budán.

14. §. J o b b á gy tel  k e k. Porták.
Egész jobbágytelkes bir itten első osztályban 24, má

sodikban 26 , harmadikban 28 , negyedikben 30 hold szán
tóföldet. Rétekből első osztályban 8, másodikban 10, har
madikban 12 embervágót. Hlyen egész jobbágytelek a’ régi 
kimérés szerint 7274 találtatott.

Portája a’ megyének magának: 244% ; Budának 38; — 
Pestnek: 80.

15.  § N e m e s s é g  ’s B i r t o k o s o k .
Az 1785-iki összeírás szerint találtatott 7462 nemes 

személy. Nevezetesebb birtokosok: a’ királyi korona, a’ 
fölséges cs. k. nemzetség, József cs. k. főherczeg a’ nádor, 
a’ kegyes hagyományú alapítvány, a’ kalocsai érsek ’s 
káptalan, a’ váczi püspök ’s káptalan, egri káptalan , n. 
váradi káptalan, praemonstratensisek, telki apát, herczeg 
(Joburg, — h. Eszterházy, h. Grasalkovics, gr. Batthyáni, 
gr. Beleznay, gr. Benyóvszky, gr. Berthold , gr. C'zebrian , 
gr. Eszterházy, gr. Festetics, gr Károlyi, gr. Keglevich , 
gr. Majláth, gr. Nádasdy, gr. Nemes, gr. Ráday, gr. Re
viczky, gr. Sándor, gr. Szirmay, gr. Steinlein, gr. Teleky, 
gr. Vay , gr. Wartensleben, gr. Vécsey , b. Bánfy, b. Be- 
dekovich, b- Laffert, b. Orczy, b. Podmaniczky, b. Prónay, 

II . K. M. 0. Földi. 23



3 5 4

b. Rudnyánszky, b. Róvay, b. Splényi, Alinásy, Andrásy, 
Balla, Batta, Balogh , Bencsik. Beniczky , Bekényi, Be- 
retvás, Bernáth, Bicskey, Bielek, Blaskovics, Bogyay, 
Brezányi, Burján, Cseh, Csefalvay, Csenkey, Csepreghy, 
Csete,Csúzy, Uainő , De'vay, Divényi, Dörnök , Dubra- 
viczky, Egry, Ekstein, Enzsel , Erdős, E tth re , Fáy , 
Faragó, Farkas, Fejér, Fehérváry, Fekete, Forster. Föld- 
vary, Frlbeisz, Gál, Géczy, Geiszler, Gonibay, Gosztonyí, 
Gyürky, Hajós, Halász, Hangyás, H atala, Miros, Hel- 
meczy, Horváth, Huszár, Irsay, Jakabfalvy, Já n , Jan- 
kovich, Jeszenszky, Joó,  Kalocsa, Káldy , Kandó, Ká
rolyi, Kecse, Kiss, Komjáthy, Konkoly, Kornis, Kovasóczy, 
Kovács, Kubinyi, Laczkovics, Liptay, Madarassy, Majtényi, 
Marjássy, Márkos, M árton, M átyus, Mészöly, Miskey, 
Mocsy, Molnár, Nagy, Németh, N yáry, Okolicsányi, 
Onody, Palásty, Papp, Párniczky, Patay, Péchy, Per- 
ger , Puky, Rákóczy, Rakóvszky, Reviczky, Rosty, Rutkay, 
Sánta, Sárközy, Sáry, Setét, Simoncsics, Sívó, Sigray, 
Segesváry, Somogyi, Sós, Sőtér, Stettner, Sturman, Sza
bó, Szathmáry, Szemere, Szepessy, Szilassy, Szily, Szent- 
királyi, Szlávy, Szunyogh , Szűcs, Tahy, Tallian, Tassy, 
Tihanyi, Trsztyánszky, Uzsovics, Urinényi, Varasdy, 
Vásárhelyi, V attay, Végh , Vida, Vigyázó, Viczian, Vö
rö s , Zlinszky, Zombory, Zsiska. A’ mi a’ birtok különb
séget illeti: a’ királyi korona’ jószágaiban lakik 33,432 lé
lek ; a’ felséges cs. k. nemzetség1 ráczhevi uradalmában 
15,089 1·; József cs. k. foherczeg1 jószágaiban 2524 1,; az 
alapítványi jószágokban 22,886 1.; a1 mágnásokéiban 100,952 
1. ; a’ papságéban 75,594; nemesekében ide értvén a’ köz
birtokos mágnásokat i s ; 159,725 lakos. '

16. §. Ti sz t i kar .
1 fő „ 2 al-ispáuy; 1 fő , 3 al-jegyző; 1 fő, 2 al- 

figyész; 2 fő , 5 al-adószedő ; 1 középponti, 5 járásbéli fő ? 
10 al-szolgabiró; 16 eskütt, 1 levéltárnok, 1 per - tármes
te r, 1 számvevő, 1 status pénztár gondviselő. Továbbá 
van 2 fő orvos, 2 földmérő, 1 fő, 15 katonai és mező 
biztos; 1 kapitány, 6 seborvos.

P E ST  ,  PILIS ÉS SÜLT
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Örökös fő ispány : az ország’ nádora.
Gyűléseit ta rtja : Pesten.

17. §. P o l i t i k a i  f e l o s z t á s a .
Eloszlik 2 szabad királyi városra (Buda és Pest?), — ’s 

5 főbírói járásra, mellyek ezek: l )  A’ P ilis i 2) V a v z i,  
3) P esti, 4) Kecskeméthi, 5} Solti.

S z a ba d  K i r á l y i  V á r o s o k .
B uda , németül Ofen, tótul Budin ; szabad királyi vs 

’s egyszersmind fő városa Magyarországnak. Fekszik a* 
é. sz. 47° 29' 44" és a’ k. hossz. 36° 42' 15" alatt, a’ Du
na jobb partján, Pesttel általellenben, Becstől 18%, Zá
grábtól 25%, Kassától 17%, Zimontól 2f>, Debreczentől 
17%, Szebentöl 38% posta állásnyira. Nevét, eredetét, 
viszontagságait a’ mi illeti: ezek rövideden igy következnek: 
Hogy a’ mostani Ö Buda’ helyén, egész a’ 4-ik század’ 
végéig nevezetes romai város lett légyen Acincum  vagy 
Aquincum  név alatt: ezt mind a’ régi történetírók, mind 
a’ számos kiásott romai régiségek , ’s a’ föld’ gyomrában 
találtató épületek’ maradványai eléggé bizonyítják. Az em
lített század’ utolján a’ világhódító A ttila , ’s későbben a’ 
hunosok’ megaláztatása után más vándorló népek foglalták 
el: miglen a’ diadalmas Árpád 896 táján , Csepel szigetéből 
jővén, ezen várost is végképen kezére kerité : ’s ekkor ré
gi nevét E telvárra l cserélte fel. — Szent István ide nagy 
templomot építtetett sz. Péter és Pál tiszteletére ; ’s Gi- 
zela királynénak kedves lakhelye vala; valamint Sz. László
nak is ,  ki itt káptalant ’s prépostságot állított, II. Geiza 
idejében pedig a’ prépost várat emelt a’ mostani Neustift 
külváros’ környékén , egy felemelkedett helyen. III. István,
111. Béla alatt sokat épült 's nagyobbodott O Buda; de 
már ez időben F.telvár régi nevét elvesztette : mert Béla 
névtelen jegyzője Budavárnak vagy Budvárnak nevezi, a’ 
nélkül hogy okát megmondaná miért. Ekkor Buda 3 rész- 
hol állott, u. ni. Nagy v. 0 Budából, melly a’ mostani Neu- 
stift külváros helyén feküdt; és Fölsőviz városból, melly 
a’ császár fördőkig terjedt; ezenkívül Uj Buda ’s Fölsőviz

2.4*
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nyugoti részével határos volt a’ sz. lélek nevű külváros. 
Voltak ugyan ez időben a’ várhegyen is némelly lakházak: 
de ezek Pesthez, mint anya városhoz tartoztak, s Pesti 
Uj Hegy, N ovus Mons Pestiensis név alatt fordulnak elő 
oklevelinkben; ’s a’ Buda név későbben O Budáról ragadt 
reájok. Egyébiránt, a’ várnak , a’ mostani paroch. és gar- 
nison templomoknak építtetését sokan IV Bélának tulaj
donítják; ki csakugyan a’ tatárjárás után több várakat 
emelt országunkban; ’s ugyan ezen király népesítette meg 
a’ várost uj német gyarmatokkal, mi onnan is hihető : hogy 
ő után kezdett Buda honi történeteinkben nevezetesebb sze
repet-játszani.

így IV. vagy Kun László alatt 1279-ben H l Miklós 
pápa egy Filep nevű püspököt (Episcopum Firmanum) külde 
Budára, ki itt zsinatot tartott a’magyar püspökökkel. Azon
ban, mikor már ezek végzéseik’ 69-ik czikkelyén járnának, 
megtudván Kun László királyi jogainak korlátozását: meg
parancsoló a’ budaiaknak, hogy több papot a’ várba ne 
bocsássanak ; az ott lévőket pedig élelmet Js szállást nem 
adván nékik, az elmenetelre kényszerítsék.

1295-ben, több budai polgárok az ó budaiakkal folyta
tót! határbeli villongásukért: az esztergomi érsek által az 
anyaszentegyházból kirekesztettek.

13-04-ben Venczel Cseh király fiát Lászlót, a’ magyar 
koronát, a’ hivatalától megfosztott budai bírót iöbb ta
nácsbeliekkel együtt fogságba Prágába vitte; ’s bírónak 
Petermannt tévé.

1307-ben említett László nevű bíró kiszabadulván, ’s 
a’ Trencsényi Máté seregeivel haza jővén: éjszaka Budára 
belopódzott; itt Petermant kirezzentetle, Herman és Mar
tin tanácsbelieket pedig lófarkára köttettvén, úgy hurczol- 
tatta széljel az utczákon.

1309-ben 15-ik Jun. I. Károly a’ Maria templomában 
megkoronáztatik; a’ mikor László, a’ fő biro Comes Bu- 
densisnek neveztetik. — 1331-ben a' város vásári privilégiu
mot nyer.

1352 körűi, I. Lajos Visegrádról Budára teszi lakását .
» leghihetőbben azon várkastélyba, meliyet II. Geiza alatt
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az ó budai prépost építtetett a’ mostani Neustift külváros
ban. Ezen királyi palotában ölte meg 1385-ben Forgács Ba
lás , Erzsébet ’s Mária királynék’ ingerléseire a’ szeren
csétlen ’s csak 39 napig uralkodó II. v. Kis Károly ki
rályt; ntelly alkalommal a’ vele lévő olasz testőrzó sereg 
is összeapritatott a’ pártos magyarok által.

1387-ben Zsigmond a’ budai várba beeresztettvén : ma
gyarországi királynak kiáltatik , ’s martius 30-ikán Sz. Fe
jérváron meg is koronáztatott. Ez a’ ’Sigmond volt első 
építője a’ várhegyen lévő pompás királyi palotának , 
mellyet 1419-ben franczia ’s olasz építő mestereket hiván 
k i: nem csak egészen bevégzett, hanem nagy fényűzéssel 
fel is ékesített. Ugyan ezen ’Sigmondnak tulajdoníthatni 
a’ Sz. György piaczán álló hajdani ’Sigmond templomát, 
ki ehez nagy klastromot ép ítte tett, ’s roppant jószágokkal 
megajándékozott: de hogy ő em elte-e prépostságra, a’ bi
zonytalan. Azonban e’ most említett Sz. György piaczát 
egyszersmind 32 fő magyar urak’ lekonczoltatásával #) 
mocskolá be: mellyért ’s más több illy okokért 1401-ben 
tavasszal a’ magyar Rendek reája törvén , tulajdon palotá
jában megfogták ’s Visegrádra fogságba küldték ·Ί honnan 
aztán Gara Miklós vitte el Siklósi várába.

1405 ben a’ királyi városokat, kiknek ő nagyon ked
vezett, az ország’ Rendjei közé felakarván venni, ezeknek 
Budára gyűlést hirdetett: meliyre mindnyájan meg is je
lentek.

1406-ban Bosniát legyőzvén: Tvartkó nevű királyát 
is megfogta, ’s győzedelme’ jeléül Budára vitte. — 1408-ban 
alapitója leve a’ sárkány vitézi rendnek. Külső jele ál
lott egy arany keresztben , mellynek elő oldalán ezen sza
vak olvastattak: O quam clemens et misericors est Deus, 
’s másik oldalán: O quam pius et justus A’ keresztet egy 
aranyos, vérrel fecskendezett’s farkát szájával marczongoló 
sárkány övedzte körül. A’ nagy keresztesek’ száma 24-ro 
határoztatott; kis keresztesek pedig szabott szám nélkül va- 
lának. — 1412-ben Jagelló lengyel királylyal Lublyón békes-

) Kik közt volt hédervari Kontli István is.
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séget kötvén: ez őtet Budára kisérte, ’s itt Zsigmond fé
nyes udvari mulatságokat tartott, úgy hogy ezekre 19 her- 
czeg , 24 gróf, 58 fő ú r , ’s 1400 más nemes jelent meg; 
sőt még a’ tatárok is küldtek tisztelkedő követeket.

1413-ban Constantziába Conciliumot hirdettetett: ’s erre 
az ő általa 1388 ban állított budai universitas (egyetem) 7 
tanítókat küldött.

1438- ban Albert uralkodása alatt véres zenebona ütötte 
ki magát Budán. Oka vala ennek a’ következő eset: Már 
Károly, 1 Lajos és ’Sigmond királyok nagyon pártolták a’ 
német polgárokat, úgy annyira, hogy ezek kiakarák re k ész
tén! a’ magyarokat a’ minden második esztendőben, nem
zeti nyelv szerint, felváltva történendő bírói választás jog
ból. Különösen valami Ötvös nevű magyar polgár erősen 
ellene szegzé magát a’ németek mind inkább tovább hara- 
podzó erőszakoskodásainak. Történik azonban, hogy ez 
egyszer csak eltűnvén, kevés kereset után holt teste seb 
helyekkel megrakva a’ Dunában feltaláltatik. Ekkor a’ 
magyarok ennek halálát egyenesen a’ németeknek tulajdo
nítván: dühösen megtámadják a’ német polgárokat; ezeket 
öldösik; ’s a’ királyi palotába futott tanácsbeliek’ házait 
kirabolják.

1439- ben Budán országgyűlés tartatik , ’s ekkor hozat
tak az Albert nevezetes törvényei.

l44l-ben némelly budai polgárok halállal bűntettettek : 
minthogy 1. Ulászló ellen, alattonban Albert’ özvegyével , 
Erzsébettel tartottak.

1457- ben, Martina lG-ikán estve, Posthumus László 
fejét véteti a’ inár említett Sz. György térén a’ 24 eszten
dős Ilunyady Lászlónak; mellyre a’ nép, különösen a’ szől- 
lőmivesek és magyar polgárok közt veszedelmet jelentő 
elégiiletlenség következik.

1458- ban, januar. 24-ikén Horogszegi Szilágyi Mihály, 
Gara László nádort, ’s a’ vele király választásról tanács
kozó magyar rendeket csak nem erőszakoson Budáról Pestre 
hívta: ’s itt aztán Corvinus Mátyás királynak k iá ita to tt; 
sokat térén erre Szilágyi Mihálynak a’ Duna’ jegére ki
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állított 20 ezer főnyi serege. Minő dicső fényt vetett Cor
vinus Mátyás egész nemzetünkre: azt történetinkből tudjuk; 
’s hogy ezen dicsőségben Buda leginkább részesült, már 
magában gondolhatni. Ugyanis ő volt a z , ki a’ ’Sigmond- 
től Budára építtetett királyi várat újra kíjavitatta ; ezt le
írhatatlan fényűzéssel, mindenféle olasz és franczia remek 
művekkel felékesitette annyira: hogy azon időben, ez min
den királyi lakhelyeket pompájával felyűl haladt. O volt 
alapitája a’ hires királyi könyvtárnak*); reformáléja a1 
’►Sigmdondtól állított universitásnak, mellyet a’ Dominiká
nusok’ monostorában telepített le , ’s mellynek igazgatója 
Schwartz Péter Vürzburgból való Dominikánus szerzetes 
vala; ő hivott ki Olasz, Franczia, Németországokból min
denféle művészeket, tudósokat; egy szóval neki köszön
hetjük : hogy Buda koronája lett minden európai városok
nak; a’ mint hogy Yernher is igy fejezi ki magát: Buda 
urbium atque arcium per Europam celeberrima.

1490-ben, aug. 9-ikén, a’ Mátyás halála után válasz
tott II. Ulászló király , 10 ezer lovasoktól, ’s 5 ezer gya
logoktól kísértetvén, Prágából Budára érkezik. Ennek 
uralkodása a latt, Buda régi fényéből tetemest vesztett, ’s 
a’ királyi kincstár mindég üres lévén: nem csak az udvari 
emberek nem üzettettek rendesen, hanem a’ király tulajdon 
költsége’ pótlására, még a’ Corvinus Mátyás’ gazdag arany 
kötésben foglalt könyveiből is sokat eladogatott.

1514-ben a’ budai ’Sigmond templomában adta által 
Bakács Tamás esztergomi érsek a’ Komából hózott ’s nagy 
bársony kereszttel kivarrott fejér zászlót Dó’sa Györgynek, 
a’ törökök ellen felültetett keresztes paraszt had’ vezéré
nek ; ki ezzel vissza élvén, fegyverét a’ nemesség ellen 
fordította; ’s P est, Bács, Csongrád , Csanád, Temes vár
megyéket elpusztítván: végre Zápolya János által Temes
várnál legyőzettetett. Ugyan ezen évben erősittetett meg 
a’ Verbőczitől kidolgozott, ’s egy országos választottság 
által megvizsgáltatott Hármas Törvény Könyv (Tripar
titum opus Juris Consvetudinarii Inclyti Regni Hungáriáé), 
mellyel jelenleg is élünk.

) Erről, valamint a' várról, alább bővebben értekezendünk·
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1516-ban Ulászló halála után, a’ tíz esztendős II. Lajos 
foglalá el a’ trón t, kinek gyenge uralkodása alatt, valamint 
az ország nagy zűrzavarba jött : úgy Buda is több Ízben 
szenvede a’ pór nép’ es katonaság’ lázadásaitól. Szinte II. 
Lajos alatt kezdett a’ Luther tudománya Budára behara- 
pódzni. Ugyanis ennek gyámatyja György, brandenburgi 
márkgróf nagy pártolója volt a’ reformationak ·η ’s ennek 
eszközlese által jöttek-be Gryneus Simon, Vitus Vinsheim , 
Conradus Cordatus hires külföldi tudósok a’ budai univer- 
sitásba, kik mindnyájan nyilvános hirdetői valának a’ Lu
ther tudományának ; sőt hogy Maria királyné is megked
velhette ezt, onnan ítélhetni : mert Luther a’ sz. írás for
dításának egy részét néki ajánlotta. Azonban az 1523-iki 
budai országgyűlésen halálos és jószág elkoboztatási bün
tetés hozattatván Luther követői ellen : az említett tudó
soknak is kikeltett Budáról takarodni.

1526-ban a’ gyászos mohácsi ütközet u tán , Solimán 
Budára feljővén: a’ várost felgyujtatta, de királyi palo
tával kedvezően bánt: csupán Apollónak és Herculesnek 
rézből öntött képeit hozván el innen. Solimán elmenetele 
után Zápolya János foglalta el Budát: de belőle I. Fer
dinand 1527-ben kirezzentette. 152í)-ben Solimán Bécsbe 
igyekezvén, (indát a’ német őrsereg hittlensége által könyen 
hatalma alá hajtó, ’s miután Becsből vissza futna: ezt, a 
koronával, ’s más királyi ékességekkel Zápolyának, mint 
magyarországi királynak által adta. 1541-ben, Roggendorf 
Ferdinand vezére újólag ostrom alá vette Budát, ’s Isabella, 
Zápolya özvegye maga egyetértvén Ferdinanddal, egy öszve 
esküvést eszközlött, inellynek fejei Bornemisza Tamás budai 
bíró, Palczan Péter. Acsády János, Báczi Ferenc/, tanács
beliek voltak , s czéljok oda ment, hogy éjszakának idején, 
a’ Roggendorf’ titkon beeresztett magyar katonáinak a’ vár 
kapuit áitaladják. Azonban Roggendorf fejességből nem 
magyar, hanem német katonákat küldvén be: ez által az 
öszveesküvés kitudatott, ’s Báczi Ferenczet (a’ többiek el
szaladván} Martinuzius négy fele vágatta, ’s Izabella lengyel 
udvari embereit a’ városból kifizette. Ezek alatt a’ török 
segédsereg Mellemet Jahiogles alatt megérkezett, ki Rog-
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gendorfra ráütvén, annak csaknem egész seregét levágta ; 
ágyúit, butyorait elfoglalta; ’s Koggendorf maga is halá
losan megsebesítetett. Kevéssel ezután Colimán szinte elér
kezett két íijaival, ’s tábort ütvén Buda alatt, Izabellától 
azt kívánta, hogy a’ kisded k irályfit, azon magyar fő
urakkal együtt, kik a’ várat olly dicséretesen oltalmazták, 
u· ni. Martinuzius Györggyel, Török Bálinttal, Petrovics 
Péterrel, Batthyáni Orbánnal, és Yerbőczy Istvánnal küldje 
hozzá. Izabella engedni kénytelenittetvén, kisdedét a’ fő- 
emberekkel együtt leküldte; kit is Soliman nagy nyájas
sággal fogadott, ’s megnézett. Azonban ez alatt a’ törö
kök , mintha nézés volna a’ czéljok , csoportosan mentek- 
fel a’ várba, ’s mikor már elegen lennének, a’ várkapuit 
egyszerre csak elfoglalták, ’s kihirdették, hogy Buda 
ezután nem Izabelláé, hanem Solimáné. Uly csel által jött 
Buda török kézbe és járomba, mellyet 145 esztendeig kény· 
telenittetett hordozni, sikeretlenek lévén az 15 l2 , 1598’ 
1599, 1602, és 1683-iki véres ostromok. Végre az 1686-iki 
September havának inásodika volt az a’ szerencsés nap, 
mellyen a’ lotharingiai herczeg Budát, mintegy 65 ezerre 
menő austriai, brandenburgi, bajor és magyar fegyvere
sekkel három hónapi szakadatlan ostrom, ’s igen elszánt, 
kemény ellentállás után rohanással bevette; némellyek sze
rint a’ bajorok, mások után pedig Petneházy a la tta ’ ma
gyarok lévén legelsők a’ kőfal’ meghágásában. — Viszsza- 
kerülvén a’ vár és város, I. Leopold minden polgári vagyont 
összeiratott , ’s 17 évig a’ kamara igazgatása alatt volt. De 
1703-ban, October hava 23-ikán királyi várossá té te te tt; 
’s jelenlegi szabadságit ezen oklevélnek köszönheti. Azon
ban az 1538-ban, Zápolya által ajándékoztatott szabadság 
levélből világosan kitetszik , hogy már régenten IV. Béla,
111. András, ’Sigmond, Mátyás ’s a’ t. királyok igen neve
zetes kiváltságokkal, ’s jószágokkal ruházták fel Budát, 
így p. o. gyakorlottá a’ stappeljogot ·) ; ’s Sássad, Solmár, 
Kis Kovácsi helységeket bírta,

e) Ez hajdan ollyan jog volt, mellynélfogva az idegen kereske
dőket kényszeríteni lehetett, hogy bizonyos határnapig por* 
tékáikat áruba ereszszék.
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1689, 1692, 1709, 1710, 1723, 1738-ban pestis sa
nyargatta a’ várost. 1706-ban Kákóczy Ferencz seregei a’ 
várkapukig nyomulván, sok marhát elhajtottak, 's a’szőlő
hegyeket pusztították. — 1715-ben III. Károly parancsolat
jára a’ várkőfalai újabban kijavíttattak ; de egészen, úgy 
mint most állnak csak Maria Therezia alatt végeztettek-be· 
— 1723-ban a’ várat, ’s a’ Víziváros’ egy részét tűz emész- 
tette-el. — 1732 és 1775 -ben a’ Duna annyira kiöntött hogy 
a’ taban és Vízivárosokban csónakokon kellett já rn i; ’s a’ 
viz’ akkori állás^ a’ harminczad épületjén most is följegyez
ve találtatik. — 178l)-ban , Junius 25-ikén a’ királyi ma
gyar egyetem N. Szombatról elhozattván; itten ünnepélyesen 
inegalapittatik. — 1792-ben I Ferencz királyunknak felette 
pompás koronáztatása szinte Budán ment végbe.— ISI0-ben 
az egész Taban, ’s a’ Víziváros a’ kapuczinusokig láng pré
dája leve, ’s 600 ház elégvén, a’ kár az akkori bankóczé- 
dula szerint 6 millióm forintra becsültetik.

A’ mi már a’ város’ mostani állapotját ille ti: Buda áll 
jelenleg n’ várból, vagy belső városból, és 5 , n. m.

V i z i , Országút, N e u s tift , Christina, ys Taban  kül
városokból. Maga a’ vár egy hosszúkás kerekded, magá
ban á lló , 32 öl magasságú hegyre épü lt; ’s mint a’ régi 
magyar királyok’ dicső lakhelye, kevélyen tekint le az 
alatta hempelygő Dunára , a’ tiszai ’s dunai megmérhetetlen 
síkságokra, ’s a’ nyugotról fél hold formában övedző szőlő
hegyekre. Kőfalai ’s bástyái maiglan jó karban vannak, 
de hadi tekintetben nem nagy fontosságúak, A’ külső vá
rosokkal való közösülést 4 fő kapu, és több gyalog rések 
tartják fent.

A’ V íziváros  a’ várhegyalja ’s a’ Duna közt keskenyen 
nyulik-el, ’s az Országúitól (Landstrasse) csupán némelly 
régi török kőfal darabok , és egy széles utcza választja el. 
£z a’ város a’ török időkben külön erősséget tett a’ vártól. 
Az\Orszdgut a’ császár fürdőkig terjed; ’s ezután jön Neu- 
s ti f t  városa , vagy is e’ régi Fölsoviz , hol egy dombon ál
lott hajdan I Lajos’ palotája. A’ Christina iá ros , nyugoti 
alját foglalja el a’ várhegynek , ’s egy kellemetes völgyben 
terülvén e l : számos kertekkel, és csinos mezei lakokkal
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dicsekedhetik. Evvel határos délről Taban, melly legrégibb 
része Budának, ’s hajdan Kis Pestnek hivattatott; szóm· 
szédos léven vele a’ sz. Gellért hegye alatt fekvő Erzsébet 
falva helysége. Ezen külváros mindenik közt házra legné
pesebb, ’s nagy része a’ sz. Gellérthegye meredek oldalát bo
rítja. Kiterjedése a’ Várnak, a’ hegyoldalt is ide értvén 
140; Vízivárosnak 150; Országúinak 90; Neustiftnek 
110; Tabannak 130, Chrzstinavárosnak 150, azaz öszvesen 
770 hold; bele nem számlálván a’ köz épületeket, templo
mokat, utczákat ’s a’ t. mellyek ismét még annyira föl- 
mennek. Ezenkívül a' város határjában van 5334 hold, 
vagy is 8000 fertály * **)) szőlőhegy ; 1681 hold szántóföld; 
3750 h. rét és polgári privát erdőség; 1757 h. városi erdő, 
azaz a’ város’ egész föld kiterjedése 14162 hold; ide nein 
számítván a’ mocsárokat, utakat, ’s a’ t. *#) — Térhely 
(piacz) van mindössze 21, ’s ezek közül legnagyobb Js leg
szebb a’ várban lévő Sz. gyöngyi. — Utcza van 52 ; de a’ 
tabani hegyoldalban csüggő házak utczákat nem képeznek, 
hanem csak sorok szerint különböztetnek meg. Ezen utczák 
kevés kivétellel kövezettek, ’s kivált a’ várban nagyon 
tisztán tartatnak. — A’ házak’ száma, mellyek közül a’ 
Várban, Vízivárosban, ’s Tabanban legtöbb szépet láthatni 
— kerek számmal 3000-re megyen; ide nem értvén a’ köz 
épületeket. Ebből a’ Várban van 228; Vízivárosban 757, 
Országúton 371 ; IVeustiften 396 ; Tabanban 956} Christina- 
városban 292.

N e v e z e t e s e b b  É p ü l e t e k :
1) Ä  belsővárosi, Maria menybemeneteléről nevezett 

la th , paroch. szentegyház. Első építője leghihetőbben IV. 
Béla volt a’ budai polgárokkal egyetértóleg; későbben 
több királyok , különösen I Mátyás annyira felékesittették 
’s megajándékozták, hogy nem csak több budai házakat, ha
nem egész jószágokat bírt, úgyhogy 1392-ben a’ benne szol
gáló világi papi személyek’ száma 50-re ment fel. Ennél

*) 1 fertályt goo, 1 holdat 1200 □  ölével számítván.
**) A’ város birtokához tartozik m é g  200 holdnyi D u n a s z i g e t ,  

és a’ Dunának fele.



364
fogva a’ nagyobb ünnepélyes szertartások mindég itt tar
tattak , ’s Corvinus Mátyásnak Beatrixal való pompás me
nyegzője is itt mene végbe. Egyéberánt ez minden időben 
paroch. szentegyháza volt a ' német polgároknak; valamint 
viszont a’ hajdani Magdalena templom a’ magyaroké, a’ 
honnan az elsőség felett gyakran kellemetlen viszálkodások 
támadtak a’ két nemzetbéliek közt : miglen 1390-ben a’ Maria 
templomát az esztergomi fő káptalan csakugyan elsőnek itélé: 
’s mind kettőnek határait szorosan kiszabá. — Jelenleg a’ 
kamara’ 3 emeletes épületjei közé szorittattván - külső kép- 
pen nem sokat mutat, de belseje, mellybe 12 lépcsőkön kell 
alá menni igen ékes ; goth Ízlésű boltozatát 12 szabadon 
álló, ’s más több fal oszlopok tartják ; képei közül pedig a’ 
fő oltárkép, meliy Maria menybemenetelét ábrázolja való
ban nézésre méltó. A’ templom inellett álló toronynak alsó 
fele egy eredetű a’ szentegyházzal magával ; de felső fele 
újabb építmény , valaminthogy az egész is csak Buda vissza 
foglalása után javíttatott ki, úgy mint most áll: mert a' 
török iga alatt majd mecset, majd lóistálló, majd katholi- 
kus szentegyház vala, azon kevesek’ számára, kik ez idő
ben eltürettek.

2) A ’ s z. János evangyelista temploma. Ezt most az 
őrsereg (^garnison) használja, ’s idejére nézve egy idős le
het a’ fenemlitett Maria templomával. Hajdan tartozott 
hozzá egy monostor i s , mellyett elébb a’ franciskanusok 
majd a’ minoriták bírtak. Ide temettetett III. András az 
Árpád vérének utolsó férjfi csemetéje; ’s itt koronáztatott 
meg I. Ferenc/. 1792-ben Belseje igen egyszerű, ’szászlók' 
kai, ’s hadi ékességekkel van ki czifrázva, boltozatját 2 sor
ban álló oszlopok tartják.

3) A’ királyi várbeli templom. Ez a’ királyi palota" 
északi csúcsában fekvő szentegyház, kisebb ugyan a’ fenteb 
említetteknél, de beiéiről igen csinos. Így a’ boltozaton 
lévő fresco-festések különösen szépek; a’ Krisztus’ kereszt
fán való kínszenvedését ábrázoló fő oltárkép pedig mesteri 
kézre mutat. Maria Therezia parancsolatjára ezen tem
plomban él fent tovább a’ hires ’Sigmond prépostságának 
emlékezete, 11. József pedig plebanialis szentegyházzá tette,

P E S T , PILIS É S  SÓLT
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n vidéke a’ királyi jpalotától, a’ fő őrhelyig terjed. Az 
isteni tiszteletet benne 1 prépost, és 2 káplánok teszik, 
kik mindnyájan a’ vörös keresztet hordozó keresztes vitézi 
rendből valók, ’s III. Károly alatt jöttek be hazánkba. 
Fizetésüket a’ religyioi kincstárból húzzák'»), de a’ prépost 
a’ vaskai apaturság’ jövedelmét is használja.

4) Ä 1 vizivdrosbéli kath. paroch. szentegyház. Ezt 
a’ nagy és szép templomot a’ jesuiták építették, kik benne 
egyszersmind plebanialis szolgálatot tettek. Kívülről 2 
magas torony ékesíti, belülről pedig a’ szörnyű mérész bol
tozat remekmi ve az épitésmesterségének. Képei közűi a’ 
Maria Magdalena oltárképe legszebb, mindjárt jobbra a’ 
bemenetelnél. — 5) A ’ sz. Erszébet a p d c z á k h a j d a n  a ’ 
franciskanusok' monostora és temploma. Ezen a’ helyen 
állott törők időben a’ legpompásahb mecset. — 6) A ' ka- 
puczinusok' monostora és plebanialis szentegyháza. A’ 
plébánia’ vidéke az úgy nevezett H alászvárost, vagy is a’ 
Vízivárosnak hídtól, a’ harminczad épületig terjedő részét 
foglalja magában. 7) A' sz. Florian tem plom a , a’ katona 
kórház mellett. 8) A ’ Franciskanusok’ plebanialis szent
egyháza és monostora, az országutvárosban. Itt láthatni 
egy nevezetes könyvtárt, melly az Augustinusokról maradt 
örökségben. Egyébiránt megjegyezhetjük, hogy a’ török 
időben, a’ sz. Ferencz szerzete egyetlenegy volt, melly 
dudán a’ nyomorgatást kiállotta. 9) A ’ neustifti pleba
nialis szentegyház. 10) A  tabani francisk . paroch. 
tem plom , mellyben egyik vasárnap németül, másikon 
ráczul fsloveno-serbsky) tétetik az isteni tisztelet.

11) Ä  Christinavdrosí kath. paroch. templom. Ez 
csudatévő sz. Mária képéről, 's meg arról nevezetes, hogy 
benne legtöbb áldozó halotti mise olvastatik. így csak 20 
év’ leforgása a la tt, 40 ezer jegyeztetett-föl. 12) A’ nem
egyesült óhitű rdczok’ temploma. Ezen szentegyházban, 
mind a’ festések, mind a’ képek valóban meglepők, ’s ezért 
méltán vetekedhetik a’ pesti görög-oláh templommal. Az *)

* )  A ’ prépost 8 0 0 ,  a’ káplánok 4 0 0  f .  kapnak; ezenkívül tem
plomi költségül jár 3 0 0 ,  lakhelyre 1 4 0  forint.
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isteni tiszteletet benne 1 parochus , 1 káplán, ’s 1 diaconus 
végzi.— 1809 olta a’ budai nemegyesült óhitű püspök szinte 
Budán lak ik ; az előtt ez, Endrén laktak.

Fő ékessége, 's minden tekintetben legszebb, legneve
zetesebb épül etje Budának 13) a' kirá lyi várpalota. Azon
ban mielőtt ennek mostani állapotját leírnánk : emlékezzünk 
meg rövideden a’ régi királyi várról, Sigmond, ’s Corvinus 
Mátyás’ pompás lakhelyéről is, mellynek dűledékein á l la ’ 
mostani. Fentebb már mondottuk, hogy leghihetöbben IV. 
Béla épített várat először a’ jelenlegi várhegyre, ’s ez a’ 
vár, mellyet azután ’Sigmond pompás királyi laknak ido
mított, Corvinus Mátyás pedig ritka fényűzéssel ékesített 
— a’ mostani királyi palotától a’ fő őrhelyig terjedt, a’ 
sz. György piaczán kivűl, még más két piaczot számlált, 
’s egészen magas kőfallal keritetett körűi. A’ várhegynek 
többi része még ekkor nem volt bekerítve. Miilyen álla
potban volt egyébiránt ez a’ régi királyi lakhely: erről 
csupán némelly töredékeket közölhetünk. — így 1483-ban 
Castelli pápa követ, a' pápához intézett leveliben eleven 
színekkel rajzolja a’ királyi vár’ fényességét, és pompáját; 
a’ drága ezüst és aranyedényekkel megrakott királyi asz
talt ; a’ legnagyobb ritkaságok’, ékességek’ rakhelyét, t. i. 
a’Maria templomát; ’s egyszersmind említést tesz a’ Mátyás’ 
méltóságos, igaz fejedelmi tekintetéről. Engel szerint az 
udvarokat ugrókutak ékesítették, mellyek közűi egynek 
ezüst merítő-edénye vala; a’ kapukon óriási kő szobrok 
állottak; a’ palotákat, teremeket gyönyörű oszlop rendek 
tárták, ’s ezek közé érczből öntött mythologiai figurák 
helyheztettek ; a’ lépcsők’ karzatjait márványból faragott 
oroszlányok , tigrisek őrizték , ’s az oldal falak a’ király 
és királyné czimereivel kevélykedtek; azon \ailgyet, hol 
most Christinavárosa fekszik , ’s a’ szomszéd hegyet ba- 
byloniai fényűzéssel rendezett királyi mulató kertek foglalók 
e l, ’s ide egy óriási kőfalsor segedelmével kényelmes le
járás eszközöltetett; a’ mostani rácz főidőbe fedett ut ve
zetett le ; ’s végre a’ Sauwinkel környékén királyi-, szar
vas- és vaddisznós kertek valának. De legfőbb ékességét 
tette a’ Mátyás palotájának meg is a’ híres k ö n y v t á r .  
Ezt több történetíróink 50 ezer darab nyomtatott és írott
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könyvekre becsülik, meliy ha csakugyan á ll, úgy azon 
időben bizonyosan a’ legnagyobb könyvtárok köze tartoz
hatott. De pompájára talán első volt; mivel Mátyás külö
nös kedve't találd a’ szépen Íro tt, metszésekkel ■’s drága 
arany kötésekkel ékesített könyvekben, úgyhogy kevés 
példány került kevesebbe, mint 100 aranyba, sok pedig 
1000 aranynál is többre jö t t , a' mint ez a’ florencziai Me- 
dícaeusok II. Ulászlóhoz 1498-ben irt leveléből kitetszik, 
mellyből világos, hogy Mátyás egy írott bibliáért 1400, 
egy breviáriumért 500 aranynyal még adós maradt. Egy 
szóval Bél állítása szerint könyvek szerzésére, ’s Komában, 
Florencziában, Yelenczében íródeákok’ tartására 80,000 
aranyat adott ki évenként. Mátyás halála után, különösen 
II. Ulászló alatt épen a’ legritkább ’s legdrágább köny
vek adattak, vagy ajándékoztattak el. Soliman azonban 
1526-ban, mind a’ várat, mind a’ könyvtárt megkímélte $ 
hanem midőn Zápolya, I. Ferdinand elől Budáról sietve 
elfutott: akkor a’ könyvtárt is elakarván vitetni, a’ hamar 
pakolásban igen sok darab elveszett, úgy annyira, hogy 
már 1666-ban Leszle Walter gróf, Constantzinápolyba utazó 
császári követ, a’ várban, setét földalatti boltokban össze- 
halmozott könyvek’ számát 400 darabra teszi. — A’ mi végre 
ezen könyvtárból részenként megmentethetett, az a’ bécsi 
cs. k. udvari könyvtárban van felállítva.

A’ mai királyi palota, melly a’ várhegy’ délkeleti csú
csán épülve fejedelmi méltósággal tekint le a’ lábai alatt 
folydogaló Dunára, a’ hatalmasan nevekedő Pestre, ’s az 
egész körűi belől fekvő vidékre — sokkal kisebb mint a’ 
régi, ’s annak csak romjain áll: végső pusztulásra jutván 
ez 1686-ban Buda’ viszszavételekor. l715-hen, báró Regal 
budai commendans kezdte ugyan lakható állapotba té tetn i; 
de ismét abba maradt egész 1749 ikig, a’ mikor Grasalko- 
vich gróf, kamara elnök’ terve után, Maria Therezia egy 
uj királyi lakhely’ építtetését elhatározd, ’s a’ végrehajtást 
egészen a’ mondott grófra, ’s Pálfy János nádorra bizá. 
Ezek, részint az ország lakosok , részint a’ kegyes királyné 
segedelme által, több esztendők’ leforgása után csakugyan 
felépítették a’ mostani, már azolta számos változásokat
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szenvedő királyi palotát. All ez egy fő homloképületből, 
és 2 szárnyból, ’s magassága a’ földszint is ide számlálván 
3 em elet*); hoszasága a’ homloképiiletnek 94 öl. Szoba 
van benng: földszint 66: első emeletben 47; másodikban 
78; ide nem értvén a’ csillagvizsgáló torony’ elbontása után 
készült újabbakat. A’ délre eső szárnynak első emeletében 
eő cs. k. herczegsége a’ nádor ’s hitvese, a’ második eme
letben pedig a’ fő herczegek, ’s herczegasszonyok laknak. 
Az északi szárnyát a’ már említett udvari szentegyház fog
lalja e l , valamint itt őriztetik a’ korona is , a’ többi cleno- 
diumokkal együtt. A’ királyi lakosztály a’ homlok épület’ 
első emeletében van, ’s 12 régi módú ugyan, de pompás 
ékességii szobákból ’s teremekből áll, ’s 2 fő , u. m. a’ 
király és királyné osztályaira szakittatik. Nézést érdemel
nek i t t : a’ királyné’ audentialis szobája, mellyet egy gaz
dagon megaranyozott, vörös bársonnyal fedett trón, hihetet
len nagyságú tükrök, ’s költséges fal szőnyegek ékesitnek? 
a’ társasági szoba, különbféle vörös, zöld, kék, sárga nagy 
ritkaságu üveg eszközökkel; a’ fejér fal szönyegű chinai 
kötéssel czifrázott öltöző-szoba; a’ király’ billiardszobája, 
hol az égszínkék falszőnyegekre előttünk esmeretlen módon 
ráhúzott aranyfonalak sárkányokat ábrázolnák ·, a’ királyi 
audentialis szoba : mellette az összegyűlő terein, mellynek 
falain több nevezetes ütközeti festések függnek; ’s végre a’ 
fényes készüleiú mulató terem , mellyben tartatnak az ud
vari tánczmulatságok ’s concertek. A’ nádor eő cs. k. 
herczegsége’ lakószobái igen egyszerűek; ’s itt csak egyné
hány remek olajfestéseket, ’s a’ felette válogatott herczegi 
kézi könyvtárt hozzuk elő. — A’ királyi palotának nem 
kis ékességére szolgál továbbá a’ hozzá tartozó kert, melly 
az épületet kelet felöl környékezi, ’s a’ várhegy’ meredek 
oldalán terülvén e l, egész tövéig lenyúlik. Ennek felső ré
sze franczia, alsó része pedig angol ízlésre van elrendezve, 
’s igen sok nevezetességeket foglal magában. így p. o. kü
lönös figyelmet érdemelnek a' kert mostoha fekvése miatt 
iszonyú költségekbe kerü lt, kőfalakkal támogatott terras- 
sok; a’ ritka szépségű virág, kiváltkép’ a’ 300 fajnál többre

') A’ homloképületnek kiálló közepe egy emelettel magasabb.



'V. B . VÁRMEGYE. 369

menő rózsa gyűjtemények; a’ keringő utakat prémező kül
földi csemeték; a’ vad gesztenye fasorok; a’ mindenben 
észrevehető rend, Ízlés és tudomány; ’s végre a’ hasonlit- 
hatatlan bájoló kilátás, Egy erőmiv ón csöveken vizet hajt 
fel a’ Dunából a’ várpalotába, ’s innen az udvari istállókba 
és az említett kertbe; ez utolsóba puskacsövek segedel
mével.

14) A ' fe g y v e r tá r , a’ sz. György piacza, és az udvari 
préposti lakás ’s a’ kert közt. Ezen egy emeletes, de nagy 
kiterjedésű épületnek egész 1-ső emeletjében (kivévén a’ 
homlokrészt) 3 tágas teremekben különféle régi fegyverek , 
zászlók, hadi je lek , ’s 60,000 főre számolt újabb puskák, 
kardok, 's pisztolyok tartatnak. Több ritkaságai közt, 
különösen említést érdemel egy zászló a’ keresztes háborúk’ 
idejéből. Készült ez vörös selyemből, ’s egyik oldalán 
egy fekete sast, másikon pedig a’ keresztfán szenvedő 
Megváltót láthatni. A’ földszin fegyverkészitő, ’s kijavító 
műhelyeknek van szánva. 15) A z országház vagy Consi
lium épületje. Ez 2 emeletes, 3 oldalról szabadon áll , ’s 
2 tágas termekkel dicsekedhetik. A’ Helytartó Tanács ezen 
épületben tartja üléseit; ’s itt vannak a’ különféle Deparfe- 
mentumok’ dolgozó szobái, és a’ levelestár. Egyébiránt 
1784 előtt Clarissák monostora ’s temploma volt. 16) A’ 3 
emeletes, ’s 100 szobánál többet számláló kamara épületje. 
Ebben nézésre méltó a’ szép tanácsterem, minden eddigi 
kamara - elnökök’ festett képeivel. 17) A? m agyarországi 
fő  hadi kormány székháza. Magassága a’ város felöl 1, a’ 
Duna felől 2 em elet; számlál 66 tágas szobát.

Ezen középületeken kivűl méltán említhetjük még a’
g. Teleky nemzetség, g. Erdődy, h. Batthyáni, Péchy, 
legfőképen pedig a’ g. Sándor’ úri ízléssel épült, gazdagon 
butyorozott, ’s a’ Dunára és Pestre néző palotáját.

L a k o s o k .

Az 1821-iki polgári őszveirás szerint, találtatott Budán 
13,634 férjfi, 12,591 aszszony, azaz öszvesen 25,228 lakos; 
a’ conscriptio alá nem jövő nemesekkel, papokkal pedig 
27,471 lélek. Ezek közt volt 6074 háznépj 100 egyházi 

I I .  K. M. 0. Földi. 24
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személy; 1500 nemes; 1064 tisztviselő és honoratior; 1695 
polgár; 20,279 bennszülött; ’s 2S33 férjfi és asszony cseléd. 
— 1830-ban egyházi öszveirás szerént már 29,676 lélek 
találtatott. Nevezetesen a ’ várban lakott 3852 kath., 85 
eVang., 40 ref., 21 óhitű, 6 s’idó; a’ V í z i v á r o s b a n  8922 
kath., 49 evang., 4 ref., 41 óhitű, 156 ’sidó; Christinavá- 
rosában 3246 kath., 23 evang., 5 ref,, 10 óhitű; a z  o r s z á g -  

utvárosban 3448 kath ., 6 evang., 6 ’sidó; Neustiften 3837 
kath., 17 evang., 3 ref., 7 óhitű , 204 ’sidó; Tabanban 4768 
kath., 64 evang., 59 ref., 559 óhitű, 238 ’sidó; — és igy 
öszvesen 28,073 kath., 244 evang., 111 ref., 638 óhitű, 610 
’sidó 1835-ben volt 29,704 lakosa, u. m. 28,085 kath., 226 
evang , 123 ref., 565 óhitű, 705 .sidó.

Nyelvökre nézve legnagyobb részt németek; de vannak 
számos magyarok, és mintegy 1100-ra menő kath. és óhitű 
ráczok; sőt Neustift külvárosában kevés tótok is. Ráczok, 
Bél állítása szerint már ’Sigmond idejében szinte laktak 
Budán; valamint bizonyos, hogy a’ törökök’ kiűzetése után 
többen maradtak itt: de az óhitűek legnagyobb része csak
ugyan 1690-ben vándorlóit b e , 's ekkor többen lehettek 
mint most; mert 1752-ben Breradovics alezredes unszoló· 
sára számosán kiköltöztek Oroszországba.
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A’ mi a’ halandóságot illeti , ennek megitélésé-ie 10
esztendők’ leforgását veszőnk-fel. Ugyanis
1811. kereszteltetek 1356; megholt l2 o l; házasodott 340 pár.
1812- — 1290; — 1321 ; — 3ö8 —

1813. — 1387 ; — 1263 ; — 346 —
1814. — 1297; — 1695 ; — 235 —
1815. — 1280 ; — 1211 ; — 264 —

1816. — 1247; — 989; — 295 —
1817. — 1204 ; — 944; — 215 —
1818. — 1325 ; — 1102; — 270 —
1819. — 1288; — 1146; — 332 —
1820. — 1387; — 1117 ; — 1286 —

A’ törvénytelen ágyból származott gyermekek’ szánta 
évenként 95-re ment, azaz mintegy 14 közt 1.

Foglalatosságok a’ budai lakosoknak a’ kézi mesterség, 
kereskedés, föld ’s különösen a’ szőlőmivelés. Mesterem«
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hereinek száma imigy következik: 4 ács, 39 asztalos, 5 
bádogos, 4 bőrszekrényes (Taschner), 3 cserepes, 69 
csizmadia, 1 czinöntő, 6 czukrász, 8 esztergálos, 14ezüst· 
míves, 8 fazekas, 7 festő, 8 fésűs, 3 gomböntő, 13 gomb
kötő, 2 hajós, 12 hajfodoritó, 14 halász, 1 harangöntő, 
S harisnyás, 28 hentes, 10 Irhász(Weiszgarber), 39 kádár, 
5 kalapos, 4 kéményseprő, 19 kerékgyártó, 7 kesztyűs, 
240 korcemáros, 10 kordoványos, 19 kovács, 2 kőfaragó, 
4 kőmives, 1 könyvkereskedő, 8 könyvkötő, 2 kőpadoló 
(Pflasterer), 3 köszörűs, 6 kötélverő, 17 lakatos, 15 land- 
kocsis, 27 mészáros, 3 mézeskalácsos, 52 molnár, 3 muzsi
kaszerszám csináló, 11 nyerges, 9 órás, 6 posztós, 6 pus
kás és sarkantyús, 3 rézmi vés, 20 magyar, 106 német, 
24 rác/. szabó; 15 szappanos, 29 szatócs, 19 seborvos, 12 
szijjártó, 6 szitás, 31 szűcs, 48 semlyés vagy pék, 5 ta
kács, 2 tűcsináló, 144 varga.— Kisebb, nagyobb kereskedő 
van 54· — Országos vásárok esnek ugyan Budán, de mivel 
a’ város kereskedési tekintetben csekély rollét játszik — 
ezek nem nagy fontosságúak ’s csak a’ vándorló mesterem
berektől látogattattnak. Ellenben a’ Tabánban hétfőn, a’ 
Vízivárosban szerdán, ’s a’ várban szombaton népes hetivá
sárok történnek. — Fő, "s csaknem kirekesztő élelemmodját 
teszi azonban a’ budai lakosoknak a’ szőlömivelés. Ugyanis 
a’ várost félhold formára bekerítő hegyek többnyire szőlő
tőkékkel diszienek, ’s 8000 fertá lyokra  osztattván 5334 
holdat boritnak-ele) ; és igy Magyarországon Budának van 
legnagyobb kiterjedésű szőlőhegye. Bora színre nézve 
nagy részt vörös; de egy időtől fogva a’ fejért nagyon 
szaporítják ’s erősen kezdik termeszteni. Jóságára nézve 
hajdan még nagyobb hírben állott mint mostan i s , a’ minek 
oka ugyan abban állott: hogy a’ szilezifák , morvák, len
gyelek gyakoribb vendégek lévén: a’ szőlőinives jó borát 
könnyen és jutalmasan eladható ; de jelenleg majd nem égé. 
szén a’ belső consumensekre szorulván, inkább több mint 
jó bort igyekszik sajtolni. Egyébiránt megérdemlett hírét 
maiglan épségben fentartá; ’s valóban a’ Sas/iegyen (Adlers
berg.), Burgerhegyen, Sz. Gellérthegyen, Farkasvölgyében ,

*) I fertályt 800 , 1 holdat 1200 Q ölével számítván.
24*



term ett, a’ legfinomabb franczia borral vetekedhetik. A’ 
mi a’ termékenységet illeti, Schams állítása után*) van 
ollyan kősziklás fertály, melly 10— 15 akőnal többet nem 
terem; ellenben ne'melly kövérhelyen fekvő, ’s jeles mun
kában tartott 150 akót is megád. Egyre másra ve'vén pe
dig , 30 álcát számit egy fertályra; mellyszerint a’ budai 
bortermés 240,000 álcát tenne évenként. *#), Ebből a’ sum
mából azonban le kell róni a’ dézmát, melly az esztergomi 
érseknek ’s káptalannak, és a’ fejérvári püspöknek szokott 
járulni, de természetben meg nem vétetik, hanem helyette 
fizet a’ város az érseknek 12,500 v. ftot, a’ püspöknek
10.000 v. ftot évenként; a’ káptalannal végre esztendőről, 
esztendőre teszen kötést. — Bort inásunnan behozni semmi 
esetre nem szabad , ’s e’ végre tulajdon felvigyázók rendel
te ttek , kik az általmenő idegen bort a’ városból kikisérik, 
’s meg nem engedik, hogy Budán lerakattassék.

Míolta a’ kir. egyetem l785-ben Pestre vitetett, azolta 
fő tanító intézete nincs ugyan Budának, de kisebb oskolái 
számosán vannak. Ugyanis a’ várban van egy fő gym na
sium  , 1821-ben 517, 1824-ben 618, 1836-ban 474 tanuló 
ifjakkal) . Ebben, még kevés évekkel ezelőtt világiak taní
tottak, most piaristák***). A’ várban van továbbá 1 három 
osztályú norm alis, 1 r a jz , 1 m uzsika, ’s 1 leány oskola 
2 tanítókkal. Ezenkívül inindenik plébánia mellett (a’ várbe
lieket ide nem értvén) találtatik egy, 2 osztályú polgári 
oskola, azaz öszvesen 6. Továbbá a’ Vízivárosban van egy 
Marczibányitól alapított magyar, ’s a’Tabanban egy iiliriaí 
oskola; valamint az óhitű ráczok is bírnak egy nemzeti 
tanitóintézetet, 1 tanítóval, ’s 40 tanulóval, Mindösz.ve 
az ezekben oktatott gyermekek’ száma átalánosan 2500-ra 
megyen. — Közönséges könyvtár egy sincs, ha csak a’ 
Burian’ Vízivárosban lévő kölcsönöző könyvkereskedését ide 
nem számláljuk; ellenben privát könyvtárak többen van
nak, ’s ezek közül a’ nádor eő cs. k. herczegségéét fentebb 
említvén , itt csak az országút külvárosában lakozó francis-
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*) Ungarns Weinbau etc., Pesth , 1833. 11. Band, 29. S.
**) Schwartner is ennyire becsülte Statistikájában.
***) 1832 oUa, ’* a’ kir. egyetem’ pénztárából fizettetnek.
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karnisok’ könyvtáráról teszünk említést, inelly 7000 darab 
könyvet, ’s 158 kéziratot számlál. — A’ kir. magyar egye
tem’ Pestre költözésével, a’ hozzá tartozó könyvnyomtató 
intézet továbbra is Budán a’ várban maradt; ’s ez jelenleg 
legnagyobb illyes intézet egész hazánkban, és még napról 
napra gyarapodik. így 1800-ben csak 14 sajtó, 21 szedő, 
28 nyomtató számláltatott; 1821-ben már 2o sajtó , 34 sze
dő, 42 nyomtató, 19 betűöntő volt, ’s 1500 ball papiros dol
goztatott fel. 1836-ban pedig 21 sajtó 2S szedő, 40 nyom- 
ta tó , 10 betűöntő, ’s az egész személyzet 124 főből állott. 
Álló vagyona ezen Intézetnek más fél millióm, ’s tiszta 
jövedelme 30.000 v. forintra becsültetik. MelJy virágzó ál
lapo tára  sokat tesz az, hogy kirekesztő privilégiumnál 
fogva, egyedül nyomtathat minden kath. iskolai, misés 
könyveket, breviáriumokat; efölött illy ria i, oláh, ’s ’sidó 
kéziratok is nyomtattattnak.

A’ számos művészek közül, millyenekkel Buda minden 
időben dicsekedhetett: it t csupán Falka Sámuel hires be
tűmetszőt, Kauschmann órást, ’s a’ közönségesen ismert 
Ferenczy hazai művészünket hozom elő.

A’ mi a’ kényelemre, m ulatságra  ’s hözbdtcrsdgra 
tartozó intézeteket illeti: van Budán 17 vendégfogadó, 210 
korcsma, 16 kávéház, 1 játékszín a’ sz. György piaczán.

Fz hajdan Carmeliták monostora volt, ’s belseje g 
emeletre épült. A’ két első emeletben 33 páholy számlálta- 
t i k ; a’ harmadiknak közepén zártszékek, oldalain pedig 
karzatok vannak. Földszint két oldalról ismét 10 páholy 
látszik; a’ közép tért végre nagyobb részt zártszékek'fog
laljak el. Benne, jelenleg egy jeles magyar színész társaság 
mulattatja a’ közönséget; de a’ melly csupán Pest várme
gye’ hathatós pártfogására állhat fel; valaminthogy német 
társaságot i s , az eddigiekből ítélve Buda maga ki nem 
tart. —■ A’ városnak számos közeliévé és szép nyári mulató 
’s sétáló helyei vannak ugyan, mint p. o. a’ várhegy’ nyű
göt: részét kerítő Prom enade , honnan a’ Christina ,völ
gyére, és az általellenben lévő hegyekre bájoló kilátás esik; 
a’ bécsi kaputól egynéhány száz lépésnyire eső Páros m a- 
torja  , melly mindenek közi leginkább látogat tátik : innen
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ismét mintegy */„ órányi messzeségre a’ Lászlóvszky ma- 
jo r  ; még távolabb regényes hegyek közt a’ Ligetszeg  (Sau- 
w inkel), v. Auvvinkel); ismét messzebb a’ Szép juhásznál 
egy régi paulinus monostor* maradványával, ’s a’ t.; de ezek, 
mivel Budának különben is gyönyörű vidéke van, ’s a’ lako
sok pihenő idejűket inkább tulajdon szőlős ’s gyümölcsös 
kertjeikben töltik , -nagyon gyéren látogattatnak. — Bátor
ság tekintetéből a’ V ár, Víziváros, Taban rendesen; a’ 
Neustift és Országút’ fő utczája pedig csupán téli hónapok
ban kapnak éjjeli kivilágositást.

K e g y e s  I n t é z e t e k .
a) A z asszonyt egyesület. Ezen számlálhatatlan hasz

not árasztó kegyes intézet, első eredetét a’ korán elhunyt 
Hermine fő herczegasszonynak köszönheti, ki ez által örök 
hálás emlékezetet hagyott maga után a’ budapesti szűkölkö- 
dők előtt. Mostani pártfogója Maria Dorotya fő herczeg- 
nsszony, kinek példáját követvén, minden városrészében 
egy egy fő asszonyság vigyáz fel a’ társaság’ intézkedéseire. 
Czélja pedig ennek: a’ házi szegényeket segíteni, ruházni, 
gyógyittatni; a’ talált gyermekeket nevelésbe adni; szegény 
mesterembereknek materialék’ szolgáltatása által segédkezet 
nyújtani; dologban szükölködónek egy e’ végre rendelt 
dolgozóházban (a’ Christina városban) munkát szerezni , *s 
az itt készített mivek’ eladásából begyűlt pénzt ismét sze
gényekre fordítani; továbbá 5 polgári oskola mellett 15 
tanitónét fizet; a’ pesti vakok intézetének terhét fele rész
ben viseli; sőt jelenleg a’ városi] tisztviselőséggel egyet 
értvén az utczai koldulás ezentuli megszüntetését is szivén 
hordja.

ó) A ’ kisdedóvó intézetek. Első alapítója, védje ezen 
a’ nagy néptömeg’ erkölcsére olly szerfeletti behatással bíró 
intézeteknek Brunszvik Therezia grófné eő excellentiája va- 
la; még pedig nemcsak Budán vagy Magyarországon, hanem 
egész monarchiában. Ezen intézetekbe, mellyek egyéberánt 
nem oskolák, — 2 — 4 esztendős gyermekek vétetnek fel, 
s azokban 7 esztendős korukig megtartatnak. Czéljok oda 
megy : hogy a’ kisdedek egy okos és szelíd felvigyázó vagy
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felvigyázóné alatt együtt lévén, a’ dologtalanságot, szen- 
vedelniességet, ’s más vétkeket elkerüljék ; e' helyett rend
hez tisztasághoz szokjanak, ’s czélirányos oktatás által igaz 
keresztényekké , emberekké neveltessenek. Hlyen kisdedóvó 
intézet ez időben 4 létez Budán*} , u. m. a’ Várban, Vízi
városban , Christinavárosban és Tabanban.

c) A ’ magyar pensio-intézet, mellybe minden magyar
országi közönséges vagy privat tisztviselő beléphet; ’s 2 
osztályra szakit) atván , kiki értéke szerént vagy belépte- 
kor 200, ’s azután esztendőnként 16 forintot tesz le, vagy 
csak ennek felét. 1836-ban 1354 tag számláltatott. Férjfiak  
400, 300, 200 f. nyugpénzzel voltak 37-en; özvegyek 100, 
150, 200, 300, 400 f. nyugpénzzel 272-en; árvák 50, 75, 
100 , 200 f. nyugpénzzel 66-an. Az állandótoké tett 684,524 
f. 11 X .  váltóban; a’ fél esztendei, kamatból’s  fizetésekből 
begyült jövedelem 34,144 f, 47 x. a’ kiadás 43,694 f., 5 kraj- 
czárt; és igy a’ deficit tesz 9549 f. 18 krajczárt. Felvigyáz 
ezen intézetre a’ m. k. helytartó tanács. — d) Intézet az 
elöregedett, \s- elszegényedett polgárok számára. Egy uj 
’s csinos épületben tudniillik 8 illyen szegény polgár és 3 
asszony tápláltatik és ruháztatik: egyedül a’ kegyes ada
kozásokból begyült tükepénznek kamatjából, e) Kórház a ’ 
beteg asszony személyek' ’s megesett leányok részére. Ez 
a ’ most említett épületnek alsó részében van, 2 szobával és 
45 ággyal; ezenkívül ismét van 2 szoba a’második udvarban, 
hol tébolyodtak tartatnak, f )  Az irgalmas barátok kór
háza. Alapította Marczibányi István 1815-ben, ’s  a’ város’ 
hathatós pártfogásával jelenleg igen szépen virágzik. Szám
lál 5 teremben 74 ágyat; mellyek közül 34 a’ Marczibányi, 
30 a’ városi alapítványhoz tartozik; 20-at pedig a’ czéhek 
tartanak. Jövedelmét húzza az alapított tőkék kamat jaiból, 
’s a’ császár fürdő’ jövedelméből, mellyet Marczibányi aján· 
dékoza a’ szerzetnek; ezenkívül a’ város esztendőnként 
4590 f. szokott fizetni. A’ minden vallásbéli különbség nél
kül felvett betegek’ száma, évenként 1200 — 1500-ra me
gyén. g) A’ katonai kórház , inelly hajdan polgári ispotály

*) 1828-ban 3 állíttatott.
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volt. h) A' sz, Erzsébet apáczdh’ hörháza. Ezen 35 sze
mélyből álló kegyes szerzet, tulajdon monostorában melly 
II. József előtt a’ franciskanusoké volt 300 — 400 asszony
beteget ápolgat esztendőnként. Betegágy 40 számláitatik. 
Jövedelmét veszi állandó tőkékből, ’sideigleni adakozások
ból. Egyébiránt az elfelejthetlen emberszerető Marcztbányi 
ezen szerzetet is tetemesen segítette : nevezetesen a’ szent
egyház’ északi oldalán lévő 2 emeletes ház az ő költségén 
épült.

Végre a’ szenvedő emberiség javára híres ásványos 
forrásokkal áldotta meg a’ természet Budát, mellyeket már 
a’ rómaiak is esmertek , a’ törökök pedig szenvedélyesen 
használtak; némelly részben még máig is fentálló fördőhá- 
zakat építvén melléjük. Ezen ásványos fördők, jelenleg 
5 különös helyen vannak. Úgymint először a ’ Sdrosfördo 
(Blocksbad), a’ Promontoriumba vezető útfélen, épen a’ 
sz. Gellérthegye alatt. Van benne egy közönséges, 3 kü
lönös álló (Gehbad), ’s 8 kádas fördő. A’ viz’ melegsége 
mind télen, mind nyáron csak nem egyforma: mert 1821-ben 
megprobáltatván, ekkor 38 72» amakkor 37 gradusra ment 
a’ R. hévmérője szerént. Hogy ezen fördőt a’ beteg kato
nák jobban használhassák, melléje Ferdinand fő herczeg 
egy emeletes kórházat építtetett. 2) Ä  Rudasfördu. Ez 
egy szép uj épület 1 emeletre ’s 2 udvarra , a’ Duna mellett 
menő promontoriumi országút ’s a’ sz. Gellért hegye köze 
szorítva. Az első udvarban számlál 32 kádasfördőt, több 
csinos vendégszobát, ebédlőteremet ’s kávéházat; a’ máso
dik udvarban egy közönséges fördőt, mellyet mégMustapha 
basa 1556.ban építtetett j és 3 különös állófördőt. Meleg
sége a’ víznek, melly egyébiránt 4 gazdag forrásokkal di
csekedhetik— 36 — 3 7 g r.— 3) Rdczfördu. Hajdan királyi 
nevet viselt, ’s Mátyás király idejében gyönyörű mulató 
kertek közt feküdvén, nagy fényűzéssel ékesittetett fel. 
Mostan egy közönséges és 8 különös állófördőt számlál; ’s 
a’ viz melegsége 35 — 36 lépcsőnyi. Fekszik szinte a’ sz. 
Gellérthegy’ tövében , közel az óhitüek’ anyaszentegyházá- 
hoz. 4) S prengerfördo , a’ Víziváros’ északi végén, cse
kély távolságra a’ nagy katonai ispotálytól. Van benne 
egy közönséges, és 8 különös állófördő. 5) Csdszdrfördő.
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Legrégibb ’s legnevezetesebb mind az említett öt közt. A’ 
romaiak’ idejében a q u a e  c a l i  d ae  s u p  er  ι o r es  név 
alatt volt esmeretes. A’ törököknek hasonlóul kedves för- 
dőhelyek volt i t t , ’s Werner szerént Mahomet basa ide 
egy törökbarát (Dervisch) monostort is építtetett. Jelenleg 
több régibb és újabb épületekből áll ; ’s fekszik azországut- 
külváros’ végén, a’ Bécsbe vivő fő u t,  és a’ Duna közt. 
Van benne 1 közönséges, 19 különös álló , 7 kádas fürdő, 
33 vendégszoba, 2 kávéház, 1 ebédlőterem. A’ fördők 
több gazdag forrásokból veszik vizüket, ’s ezek közűi egy 
csak 1804-ben fedeztetett fel újólag, ’s fedél alatt, már
ványtáblák közé véve, belsőképen, azaz italra is hasz- 
náltatik. Természeti tulajdonságára nézve, a’ m. k. hely
tartó tanács által kiküldött orvosok’ jelentése szerint, a 
melegforrások’ sorában , a’ kénköves-vasas-savanyuviz for
rásokhoz tartozik, ’s igen sokat hasonlít a’ Helvetiában 
fekvő alsó bcideni, és habsburgi vagy sehinznachler 
ásványos vizekhez ; mellyekben azonban keserűsó is ta- 
Iáltatik, a’ mi a’ budaiban nincsen. A’ vizelletet különösen 
hajtja, ’s elősegíti a’ kigőzölgést. — Egyébiránt a’ császár- 
fördő leginkább használ a’ vizellethólyag’ nyavalyáiban, 
rheumatismusokban, máj és lépdugulásban ’s az innen eredő 
gyomorgyengeségekben, aranyérben, kulikéban, álmatlan
ságban, ’s a’ t. Ott pedig, hol a’ nyavalya tiszta gyenge
ségen vagy öregségen alapul, semmi foganatja nem tapasz- 
taltatik. Jóltévőleg munkál továbbá a’ külső bőrnyavalyák
ban, a’ túlságos kényeső-orvoslás miatt származott bajok" 
ban, ’s a’ változó hideglelésekben, ha még ollyan maka
csok is. Melegsége az italra használt forrásnak 46 lépcső » 
’s a’ többiek valamivel még ennél is melegebbek.

Budának, mint Magyarország’ fővárosának igen nagy 
hasznára, ’s egyszersmind ékességére szolgál a’ király hely
tartójának , a’ fenséges nádornak rendes itteni lakása; va
lamint a’ számos politikai főkormányszékek, és hivatalok 
a' miilyenek : o’ m agyar kir. helytartó tanács , kir. ud
vari kam ara, magyarországi föhad i korm ányszék, k. *)

*) A' benne találtató savak’ tekintetéből, sokat közelit a’ hires 
Csehországi C arltíad i fürdőhöz.
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f ő  építő, kormányszék , f ő  postahivatal, Jő lotteria-igaz- 
gatöság , harm inczadhivatal, mellyekről mint egész or- 
szagot illető igazgatószékekről a’ 7-ik kötetben fogunk bő
vebben szóllani.

A’ városi tisztviselőikart teszik: 1 polgármester, 1 
bíró, 1 kapitány, 12 tanácsbeli, 1 f ő , 2 al-jegyző; 1 
actuarius, 1 fő, 1 al-ügyész; 1 levéltárnok, 1 hadi, ’s í 
házi pénztárnok e llen ő rje ik k e l1 számvevő , 1 árvákatya, 
ugyan csak ennyi ellenőrökkel; 1 kiadó, 2 iktató, 1 telek
biztos, segédjével; 1 főorvos. Ezenkívül minden város
részben van 1 biró , több eskűttekkel együtt, ki osztályá
ban a’ közcsendre felvigyáz, ’s a’ kisebb, leginkább szóbeli 
perlekedéseket elintézi. Így szinte a’ tabani óhit.üeknek, 
az 1696-iki privilégiumoknál fogva , tulajdon magistratusok 
van 1 bíróval ’s 12 tanácsosokkal; kik a’ politikai-gazda
sági tárgyakban tartanak ugyan egy különös jegyzőt: de 
egyébiránt mindenben a’ budai közönséges tanácstól függnek. 
A’ közbátorság fentartására .’s rabok’ őrzésére fizet a’ város 
1 városhadnagyot, 1 írnokot, 4 biztost ? 8 fertálymestert 
és 1 őrmestert, ’s 56 darabontot.

Portája  38, és igy kettővel kevesebb, mint volt az 
1832/6 iki országgyűlés előtt.

Közjövedelmét veszi: először azon haszonbérlési sum
mákból, mellyeket fizetnek a’ rudasfürdőért, a’ hajóhíd’ 
felerészéért ([másik fele Pesthez tartozván), rnelly jelenleg 
45,255 f. teszen váltóban, azaz majd kétanyit mint azelőtt; 
a’ kamaraerdejében, ’s városmajorjában lévő mulatóháza-, 
kért, a’ királyi ’s privatépiiletekbe vizet szolgáltató csator
nákért; kő és krétabanyákért, ’s más városi házakért, 
korcsmákért. Továbbá a’ városi pénztárba folynak azon 
szabott taxák, mellyeket a’ molnárok, mészárosok, halá
szok, téglaégetők, föld és szőlőbirtokosok szoktak fizetni , 
és a' vánijövedelniek, fiskalitások, pénzbüntetések; mér
tékért, czégérkifüggesztésért, polgárosodásért, halottikocsi
kért járuló pénzek; a’ fiakerek’ adója, 6 v. ft, számlálván 
egy hintóra ; ’s végre a’ telekhivatalnak (Urundbuch-Amt) 
szép summára menő járandóságai. Ugyanis minden fekvő 
polgári vagyon, valamint örökösödési, úgy eladási esetek
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ben , az uj birtokos’ nevére itt irattatván  á l t a l : »’ vevő  
m inden forinttól 2 k r. tartoz ik  fizetn i.

T örvényes tek in tetben  a ’ tárnok szék  a lá  tartozik .

S z a b a d  K i r á l y i  P e s t  Vá r o s a .

Fekszik az ész. ez. 47° 2' 25" és a’ keleti hossz. 36° 
43' 15" alatt, egy homokos térségen, a’ Duna’ bal partján, 
Budával általellenben. — Első eredete bizonytalan, de több 
történetíróink állítják: hogy a’ rómaiaknak már itt gyarma
tuk volt transacincum  név alatt. Béla névtelen jegyzője 
ezerint pedig Toxus idejében vár vagy erőség volt, ’s mint 
illyet az említett fejedelem Billa és Bake testvéreknek 
ajándékozta. I. Geiza alatt 1074— 1077 a’ pesti vizivám, 
az ó budai templom’ jövedelméül rendeltetett. 1233. a’ Do
minikánusok Pesten szentegyházat építtettek. 1241. mint 
már gazdag, virágzó várost a’ tatárok elpusztították. Azon
ban IV. Béla újabban külföldieket, leginkább németeket 
hiván be: csakhamar lábrakapott , úgyhogy 1255. a’ pesti 
posztósok, a’ budaiakkal és székes-fejérváriakkal vetélked
hettek. 1395. ’Sigmond, vásárok’ tartására kiváltságot adott. 
1458. a’ 14 esztendős Corvinus Mátyás, főképen a’ Duna 
jegére állított 20,000 főre menő fegyveres seregi kiáltására, 
az ország’ Rendéitől királynak választatik, 1500. 1505. 
országyülések a’ Rákosmezején. 1514. a* várost Dó’sa 
György’ vezérsége alatt fellázadt parasztok égetik, rabol
ják. 1520. a’ mohácsi ütközet után, Solimán Pestre is ál- 
taljött, ugyan itt hidat verettetvén a’Dunán. 1530. először 
építtetik török mecset. 1511. a’ törökök vissza foglalván 
Pestet 1. Ferdinand seregeitől: ezt 60 esztendeig szakadat
lanul bírják. 1602. elvette ugyan kis ideig Rossworm csá
szári vezér; de 1605-ben újra török kézbe esett ’s ekkor 
a’ legnagyobb nyomorúságra jutott. így nem volt egyet
lenegy ház,  melly egész, vagy ép lett volna; torony, vagy 
szentegyház nem ékesítette a’ várost; a’ város’ közepét 
büzhödt árok vágta ketté; a’ kerítések sövényből és sárból 
valának; kevés, és rósz emberek lakták; kereskedésnek 
hire sem volt. Meliyrenézve Bocacius, ki Bocskay István
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nak Mehetned vezérrel való összejövetelében kísérője vala: 
„Pestet, valóságos pestises tanyának“ nevezé. 1686. Ju
nius’ 18-ikán, Budára költözvén át a’ törökök: Pestet vég- 
képen ’s őrökre elhagyók. Ez említett esztendő után, 
uj lakosok, nevezetesen magyarok, de még számosabb rá- 
czok és németek telepedtek le ; mint ez látható a’polgárok’ 
név jegyzékéből, melly 1686 olta a’ város’ levéltárában ép
ségben őriztetik. 1703. 23-ik octoberben, azaz egyidőben 
Budával, királyi városi rangot nyer. 1724. a’ királyi tábla 
’s a’ nagy mélt. hétszemélyes fő törvényszék, 1784· pedig 
a’ magyar kir. egyetem Pestre tétetik. 1741. 1775. 1789. 
1795. 1797. 1811-ben a’ megáradt Duna tetemes károkat 
okoz, nevezetesen csak 1775-ben 561 ház dűlt öszve. 111. 
Károly, Maria Therezia, de leginkább II. József alatt 
szépülni, ’s nevekedni kezdvén: azolta napról napra sebes 
léptekkel halad előre, ugyannyira, hogy 55 esztendők le
forgása alatt, a’ lakosok’ száma közel ötször annyira ne- 
vekedett, ’s 1787-től kezdve 1592 jobbadán egy és két eme
letes ház épült, mint ezt alább meglátandjuk.

Pest jelenleg elosztatik a’ belsővárosra, Leopold vagy 
UJ, T herezia , Józse f és Ferencz külvárosokra.

A’ belsővárosnak, melly haj
dan kőfallal kerittetett, ’s mellyet 
a’ Leopold, Therezia, József váro
soktól a’ Nagy Hid utcza, ’s a’ szé
les országút választanak el — kiter
jedése teszen .............................. 159 holdat, 1200 Q  ölév.

A’ Leopoldvárosnak, melly az 
óvárost nagy és szép épületjeivel 
jóval felyűl múlja . . . . . .  249 „  „

A’ Thereziavárosnak, hol leg
több ’sidó mozog, ’s sziate jeles épü
letekkel dicsekedhetik . . . .  592% „ ,·

A’ Józsefvárosnak . . . .  721 % ,, „
A’ Ferencz városnak . . . 346 „ >»

És igy öszvesen . . 2068 hold ,
vagy 2,481,600 L3 öl, azaz kiterjedésre mintegy harmada 
Becsnek. A’ külső telkekkel pedig, egész határa 19,061
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holdra niegyen. Nevezetesen van 941 hold szántóföldje 5 
4885 h. rétje; 1268y2 h. szólőskerfje; erdőnek kiosztott 
térsége 415 h .; a’ városerdeje tesz 308, a1 Dunasziget 200, 
a’ legelő, utak, mocsárok ’s a’ t. 8975 holdat.

Utczája Pestnek 269; ezekből 116 egészen kövezett, ’s 
még egynehány-eégyszegű gránit kövekkel; 112 éjjeli kivi
lágítást kap. Az utczák’ kövezésére, ’s utak’ csinálásrafor
dítandó vám - járandóság, 1832-ben árverés utján 60,012 v. 
forintért adatott ki. Az utczák kivilágítása 1769-ben vette 
kezdetét 600 lámpásokkal; most ezeknek száma 1533.rame- 
gyen, ide értvén az 51 argand ’s más nagyobb nemű 200 
lámpásokat. Minden közönséges lámpásért fizet a’ város 
holnaponként 1 f. 11 kr. v. ez., az argandiakért ötször 
annyit.

Piaczai közt első helyet érdemel az U jpiacz , a’ Leo
pold városban. Ez mind szépségére, mind nagyságára az 
elsőbbekkel vetélkedhetik Európában. Formája rendes négy
szeg, hosszasága 100, szélessége 93 ö l, ’s minden oldalról 
szép emeletes házaktól vétetik körül, éjjel pedig egy kö
zepén álló szörnyű nagysága lámpástól világosittatik. Az 
országos vásári deszka sátorok itt verettetnek fel. Ezenkí
vül említésre méltók még a’ városházi-, rózsa-, hal-, 
Sebestyén-, servita-, franciskanus-, seminariumi-, szé
na-, játékszini-, József, rakodó piaczok.

1787-ben számlált 1981, 1832-ben 3573 házat 28,691 
ablakokkal. Ezen házak közt földszinti volt 2S66, egyeme
letes 495, kétemelete«'179 , háromemeletes 3o , négyemele
tes 3; továbbá találtatott 1 vármegyeház, 47 városi, 6 ka
marai, 37 fundationalis épület, I4-, kaszárnya, ’s 6 kaszár
nyának bérlett privátitóz, És 9Í űréit házhely. Nevezetesebb 
épületek : 1) A’ beThővárisi kath.yparoch. szentegyheem 
Előrésze ennek goth Ízlésre épült ’s Igen régi; hajdan török 
mecset is volf 2 rézzel fedeft magas tornyai 1795-benjavít
tattak ki. 2) A A ir egyetem temploma. Ezen 2 szép tor
nyokkal, ’s beiéiről pompás festékekkel ékeskedő szent
egyházat a’ Paulinusok építtették 1698-ban. 3) A z angol 
apáczák’ szentegyháza , inelly hajdan a’ Dominikánusoké 
volt. 4) a’ franciskanusok-, serviták- ,  6) piaristák’
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templomai. 7) A’ T heresia , 8) a’ Józsefvárosi la th , pa- 
roch, szentegyházak. 9) Az óhitű r á c s o k ’s 10) az óhitű 
görögök és oláhok' gazdag ékességű temploma a’ Duna par· 
ton. 11) A z evang. anyaszentegyház, m ellj 1811-ben épült 
fel. 12) Ä  ref, anyaszentegyház, a’ szénapiaczon , mellj 
ha egészen elkészülend, a’ legszebb ref. szentegyházak közé 
fog tartozni hazánkban, 13 A z invalidusok' kaszárnyája. 
Épült 1727-ben a’ hires Martinelli Antal építő mester fel- 
vigyázása a la tt, egészen olasz ízlésre. Homlokrésze a’ föld· 
színnel együtt 4 emeletes, ’s minden sorban 47 ablakot szám
lá l; kerülete pedig ezen 4 udvaru roppant, ’s a' mellett 
igen szép épületnek 370 öl. 14) A!’ pattantyúsok' kaszár
nyája , vagy az úgy nevezett Uj épület. Ezen óriási nagy
ságú kaszárnyát 11 József építtette, a’ Leopold város’ végén. 
Van benne 9 udvar, ’s ezek közül a’ középső 180 Q  öllel 
még nagyobb, mint a’ fentebb említett Ujpiacz. Formája 
négyszegű, olly formán azonban , hogy minden szegelete 
ismét egy különös négyszegű épületet képez. Egy illyen 
négyszegben , mellynek magassága 3 emelet.van 60 szoba , 
15 konyha; de a’ negyedik négyszeg csak most készül el 
egészen. A’ 4 hosszú oldal épületekben ismét találtatik 50 , 
nagyobbára 18 öl hosszúságú terem, más kisebb 21 szobá
val , és 17 konyhával. Jelenleg az 5-ik számú pattantyús 
ezered szállásol benne , ’s efölött rakhelyül 'szolgál a’ vár 
ostromlásra szolgáló ágyuknak ’s golyóbisoknak. 15) A' 
városháza , egy magas toronynyal. 16) A' vármegyeháza. 
Ez délről egy , északról kétemeletes, 2 udvarral. Van ben- 
ne egy szép nagy terem karzatokkal körülvéve, ’s itt tar
tatnak a’ közgyűlések ; és más 2 kisebb terein. Nézésre mél
tó ezen épületben az 1817-ben feláHhott fegyvertár. 17) Az  
ozsztigháza , vsigy is a’ Curhk, mellyfren.a’ királyi tábla, 
’s a hatszemélyes fő kkrvényszék tartják üléseiket. Ebben 
volt hajdan a’ mag'yar klr. egjs^em letelepítve. 18) A' vá 
rosi já té k s z ín , a’ Duna parton, általellenben a’híddal. Ez, 
egy a’ legszebb, ’s legnagyobb é p e te k  közül Pesten. 
Ugyanis 2000 □  ölnyi nagyságú helyet foglal e l , ’s csak a’ 
város felől lévő fele részének felépítése, rnelly 1812-ben 
végeztetett be - az akkori bankóczéduláhan 3,139,710 forint
ba került. A’ Duna felé eső része 1832-ben készült el, ’s
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most mindenoldalról szabadon állván, valódi ékességére 
szolgál a’ városnak. Ezen nagy épület magában foglalja a’ 
tulajdonke'pen való színházat, mellyben 3000 személy fér e l ; 
a’ pompás készületü, márványozott falu táncz teremet 4000 
személyre; a’ földszint eső szép kávéházt, ’s még egynéhány 
rakhelyeket, ’s egy ebédlő osztályt. 19) A ' m agyar játék
szín , a’ kerepesi utón. Épülni kezdett 1834-ben, ’s a’ jövő 
évben alkalmasint elkészül. Nagyságra nézve kisebb ugyan 
a’ városi színháznál, de szinte szép és csinos ízlésű épület 
leend. 20) A ’ m agyar Museum’ épülete már régi és ros- 
kadt lévén, most az Ország’ adakozásából - (a’ nemesi rend 
t. i. az 183|-iki országgyűlésen 500,000 p- forintott ajánlván 
erre) - egészen újra épitettik, 21) Ä  királyi egyetem épü
le té , egy nagy szépen kifestett teremmel, a’ seminarium 
piaczán. Ebben tartatnak leczkék a’ theologiai, philosophiai 
’s törvény tudományokban ; az orvosoknak külön épületjük 
van az úgynevezett Jesuiták’ házában , a’ hatvani utczán ; 
az egyetem’ könyvtár épiiletje pedig a’ Franciskanusok’ 
szentegyháza mellett áll. 2 2 A! Ludoviceum- Ezen gyönyörű 
kétemeletes, ’s nagy kiterjedésű épületnek alapköve 1830- 
ban , Junius 28-ikán tétetett le , ’s a’ fő épület készen lé
vén , katona-nevendékek lakhatnának már benne ; de fájda
lom mind eddig üresen áli. Fekszik az üllői utón kívül, 
az Orczy-kert mellett, melly szinte hozzá tartozik. 23) A ’ 
kereskedőház, a’ dunaparti rakpiaczon. Ez igen szép új 
ízlésű épület két emeletre. Építtette a’ pesti kereskedők 
egyesülete, ’s mivel ez mint társaság soha ki nem halhat: 
minden 50-ik esztendőben tartozik a’ telekkrajczárt (Pfund 
kreuzer) lefizetni. 24) Ä ’ b. Brudernház , egy üveggel fe
dett, párisi nevetviselő utczácskával , mellyett kétfelől 32 
boltok ékesitnek. 25) A' selyemgyár épuletje , a’ király- 
utczában. Ez kívülről inkább úri kastélyt, mint fabrikát 
gyanittatt. All egy fő épületből, ’s 2 szárnyból, inellyek 
egy tágas virágokkal ékesített udvart képeznek. 26) A 1 N d- 
kó-ház a’ Dunaparton , olasz fedéllel ’s 2 tágas tiszta udvar
ral. Ezen kétemeletii épület, alkalmasint legszebb ízléssel 
készült egész Pesten. 27) Az Orczy-hdz, az országút és ki
rály utcza szegletén. Van benne 3 udvar, 2 synagóga, 48 
lakó osztály, 142 szobával ’s konyhával; 37 lakhely, 3
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vendéglő (T raiteu rs), m észárszék ’s a’ t ,  ’s egy  fördő. Lak
ja  284 l e l e k ,  ’s jöved elm e 1822 ben 41,000 fra rúgott. 28) 
A ’ M arokkaner, az u jp iaczon : 201 la k o so k k a l. 29) U gyan  
it t  a’ m inden oldalról szabadon á l ló , ’s rézzel fed ett Ur- 
ményiház. 30) A' gr. Károlyi György palotája. V égre a' 
gr . C z ir á k y , W u rm , M arczibányi, U llm a n , K em n iczerh á 
zak , ’s más igen szám os szép ép ü letek , m ellyek  m ostan is esz
ten d őről esztendőre szaporodnak, k iv á lt a ’ L eopoldvárosban .

Mint már fentebb,láttuk Pestet, Budától a’ nagy Duna 
választja el, ineilynek szélessége a’ Margitszigeten alól 480, 
a’ hídnál 222, a’ sz. Gellért hegyével egyaránt l6o , lejebb 
500 öl. A’ viz sodra a’ budai oldalon van, ’s csak a’ sz. 
Gellérthegyén túl vetődik a’ bal partra. Könnyebb közösülés 
végett, némellyek szerint már ’Sigmond király’ idejében 
állott hid, - ’s azon izmos falakat, mellyek még a’ mi 
időnkben a’ kereskedőiház helyén láthatók valának , ’Sig
mond alatt készült hidomladékoknak tartják, Soliman 1526- 
ban, hajóhídon jött által seregével Pestre, ’s a' tiszai kör
nyékekre. De rendes hajóhíd, először 1767-ben épült a’ 
Kis Hidutczával szemközt, melly később, t. i. 17S8-ban mos
tani helyére tétetett által. Nyugszik ez jelenleg 43 hajón ; 
hosszasága 222 öl 4 láb, szélessége 4 öl, 6 láb. Tulajdono
sai Pest és Buda testvérvárosok egyenlő részben, ’s e’ f. 
évben esztendőnként 90,510 váltó forintért béreltetett ki 
Jacobsohn és Weber társak által. A’ hidvámot a’ vármegye 
határozza meg.

A’ mi népességét illeti Pestnek : ez 56 esztendő alatt 
5 annyinál többre nevekedett. Ugyanis 1780-ban még csak 
13,550 ember lakta; 1799-ben 29,870; 1809-ben 35,449 ; 
1819-ben 47,188; 1829-ben 62,471; 1832-ben 63,134, azaz 
31,323 férj fi, és 31,811 asszony személy. Az 1835-iki egyhá
zi öszveirás szerint pedig volt 66,788 rendes lakosa , u. m. 
55,983 kath., 2919 evang., 1020 ref., 835 nem egyesült ó- 
hitü , ’s 6031’sidó. A’ város részek szerint, a’ belsőváros- 
ban lakott 16,400 kath., 760 evang., 442 ref., 419 óhitű, 
143 ’sidó; Leopoldvárosban 6400 kath., 975 evang., 136 
ref., 216 őhitü, 1045 ’sidó; Thereziavárosban, 17,684 kath., 
743 evang., 217 ref., 157 óhitő, 4843’sidó; Ferencz városban
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5068 kath., 243 evang., 165 ref., 39 óhitű; Józsefvárosban 
10,434 kath., 198 evang., 60 ref. Ezen rendes lakosokhoz 
hozzá adván még az őrsereget (Garnison) , melly jelenleg 
14 compania paltanyusokból, 5 zászlóaiy sor gyalogságból, 
4800 invalidusból (háznépüket is ideértvén), 700 katona 
szekeresből, hidcsinálókból (pontonier), egy csapat lovas
ságból, azaz összesen 8950 főből áll; mintegy 300 idegen 
hajóst. 18oO tanulót ’s táblai hites jegyzőt, 2500 ideiglen 
itt tartózkodó kereskedőt, fabrikást, ’sidót: az egész népes
ség 80,338 lélekre menne; melly szám az esztendőnként! 
halottak után is Ítélve, legközelebb jár az igazsághoz; mert 
1833-ban 3159, 1834-ben 3604, 1384 octob. 1-sőjétől — 
1835 sept. végéig 40S8 ember halván meg: általában egy 
évre 3600, azaz 24 élőre 1 halott esik; pedig ezenhalandó- 
ság tökéletesen megegyez minden nagy városokéval, hol 
hosszas tapasztalásból 22 — 24 — 26 élőre rendesen 1 halott 
számittatik.

Van pedig a’ fenemlitett lakosok közt 82 pap, ezek 
közt 42 szerzetes ’s ezenkívül 18 ángol apácza a’ nevendé- 
keket ide nem számlálván, közel 3000 nemes, 508 tiszt
viselő és honoratior, 1703 polgár, 5370 férjfii és asszony 
cseléd, 300 ügyvéd, 85 orvos, 50 seborvos, 131 tanító, 
6595 tanuló, 281 művész, 1963 kézmives, 944 kereskedő, 
32 kávés, 709 korcsraáros, 105 bérkocsis és fuvaros.

Nyelvökre: aJ sokkal nagyobb rész német, a’ magya
rok , csupán a’ megholttak neveiről ítélve ötöd részét ten
nék az egész népességnek; tótok vannak mintegy 1200-an; 
ráczok 65ο, görögök 250, oláhok 100 an. Egyébiránt a’ 
magyar és német nyelvet kevés kivétellel mindnyájan értik 
vagy beszélik; sőt a’ ráczok és görögök közt felesen van
nak, kik magok közt is magyar nyelvel élnek.

A’ kalholikusoknak minden város-részében ’s a’ liochus 
ispotályában is van egy egy parochiajuk ahoz tartozó szent
egyházakkal , azaz összesen 6. Minden paroch. szentegyház
nak van tulajdon egyházfia (templomatyja), ki a’ templo
mi ékességekre felvigyáz, jövedelméről a’ tanácsnak szá
mol , ’s kit a’ belső városban a’ polgárság, a’ többihelyt 
pedig a’ tanács választ. Legrégibb paroch, szentegyház a’ 
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belső városi, mellyben rendes egyházi jegyzőkönyv már 
1686 olta vitetik. Tőkepénze volt ennek 1830-ban 32,760 f,, 
462/í  kr., a’ leopoldvárosinak 6892 f·, 11 kr. thereziavárosinak 
26,237 f,, 39 kr., ferenczvárosinak 23,679 f , 24fi/i„ kr. A’ 
józsefvárosi tőkepénzzel nem b írt, sőt jövedelmét templom- 
építésről maradt adósságra tartozott fordítni.

József császár előtt kevés evangélikus lakott Pesten, 
’s azok is Czinkotára jártak templomba; de 1787 után tu- 
lajdon imádságházat tartottak a’ kalap utc/.ai Szilassy ház
ban , mind addig, miglen 1799-ben szentegyház építésre 
szabadságot nyervén: a’ mostanit 1811 ben szerencsésen 
felépiték. Ebben, egész e’ folyó évig német és tót nyelven 
felváltva tartatott az isteni tisztelet, különös prédikátorok 
által; de jelenleg egy magyar prédikátor is választatott, a' 
többiekhez hasonló fizetéssel és járandóságokkal.

A’ reformátusok még későbben alapítottak tulajdon anya- 
szentegyházat, t. i, 1796-ban; ezelőtt O Budán tárták isteni 
tiszteletüket. Most egy prédikátort fizetnek káplánjával 
együtt, ki egyszersmind superintendense a’ ref, dunamellé- 
ki egyházi kerületnek , melly 1734 olta a’ baranyaival ös
szekapcsoltatott, Kiterjed ez a’ Jász és kis Kun kerülete
ken kiviil Heves, Pest, Fehér, Tolna, Baranya, Bács, 
Somogy , Verőcze , Szerem , Nógrád vármegyékre ’s szám
lál 8 egyházvidéket, és 238 anyaszetitegyházat, mellyek 
közül — a’ mi hazánkban ritkaság— 8 német ajkú van, sőt 
Korogyon Veröcze vármegyében ráczok is találtatnak.

A* nemegyesült' dhitűek, nemzeti különbség szerént 3 
különös anyaszentegyhózat formálnak ; de csak 2 templom
ban. A’ dunapartiban a’ görögök és oláhok felváltva tartják 
isteni tiszteletüket, ’s különös papot tartanak. A’ kereszt« 
utczában lévőt kirekesztőig a’ ráczok használják.

Még 1780-ban csak Abelsberger és Liebner izraelita 
kereskedőknek volt meg az a’ szabadságuk, hogy a’ pesti 
vásárokat meglátogassák, ’s e/.ekenkivíil, ha valamellyik 
a'városban kénytelenitetett meghalni, 21 kr. váltotta meg 
ezen engedelrnet. Sőt azon időkben keményen tiltva volt 
Abrahám’ niaradékinak, ünnep és vasárnapi napokon az 
titczákon való megjelenés. Azonban II. József alatt ezen
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népre is kedvezőbb nap jőve fe l: ’s az 1782-iki türedelmi 
parancsolat olfa , részint a’ kormány ’s városi tanács szelíd 
bánásmódja, részint, ’s leginkább Pestnek hatalmasan ne- 
vekedő kereskedése’ következésében hihetetlen sebességgel 
megszaporodott, ’s ámbár tiiredehni szabadsággal*) csak 
224 nemzetség é l : még is mint fentebb láttuk 6031 lélekre 
megy számuk.

Ken des synagóga k ettő  van ’s m indenik az O rczy ház
ban. E zek  közűi az egyikben  m inden ünnep és  szom bat 
napon tisz ta  ném et nyelven  predikátiók és én ek ek  tarta tn ak , 
’s a’ rabbi eg y  tudom ányosan in iveltt férjii. A ’ m ásikban  
régi len g y e l m ódra m egyen az isten i t isz te le t . E gyéb iránt 
ezek en k iv ű i szám os privat im ádságházakat bírnak a’ ’s id ók j  
m iv e l törvényeik  szerént 10 érett id e jű , azaz 13 eszten d ős  
férjfi e g y iit t lé v é n : e lég ség esek  a rra , hogy a’ Terein tőt leg
jobb formában im ádhassák.

A’ mi a’ pesti halandóságot ’s szaporuságot illeti:
1833- ban megholt 3159 ; született 2830; házasodott 663 pár.
1834- ben — 3604; — 2993; — 615
1834 octob. 1-sőjetőj — 1835. sept. utoljáig megholt 4088, 
’s ezek közűi 571 katona, 766 polgári ispotályokban. Innen 
világos, hogy általában 24 emberre esik egy halo tt, és 
hogy a’ halottak a’ születtek’ számát jóval felyűl haladják; 
meily kedvetlen tüneménynek egyik fő oka az: hogy a’ 
szülöttek közé ’sidók beleszámlálva nincsenek, holott a’ 
halotti jegyzőkönyvekben ők is előfordulnak; további a* 
számos ezerekbői álló katonaság, idegen hajósok, keres
kedők, mesterlegények, tanulók háznépekkel nem bírván, 
csak a’ halottak számát szaporítják. Törvénytelen ágyból 
esztendőnként 250 születik , ’s így 10 — 11 törvényesre esik 
egy törvénytelen. Legtöbb ember hal meg tüdő nyavalyák, 
ban, azaz az egésznek több ötödrészénél; ezután nyavalya- 
törésben, t. i. a’ kisdedek; továbbá vizibstegségben , inhi—

*) A’ pesti 'sidék t. i. 2 részre szakittatnak , u. m. tolerantialis 
és commorationalis szabadság levéllel bírókra. Az elsőknél 
a' Pesten való lakhatás gyermekeikre is kilerjeszteiik ; az 
utóbbiaknál csupán személyükre.
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deglelésben, elgyengülésben , ’s a’ t. Öngyilkosság vagy 
más szerencsétlen halál által esztendőnként kimúlik 25.

Foglalatosságukra nézve elosztatnak a’ pesti lakosok 
tanítókra, tisztviselőkre, művészekre, ke'zmivesekre, fa- 
brikásokra, kereskedőkre, föld és szőlőmivelőkre ’s más 
különféle életmódot követő polgárokra.

I. O s k o l á k ,  t u d o m á n y o s  és  n e v e l ő  
I n t é z e t e k .

a) A ' magyar l i r .  egyetem , mellyet Pázmán Péter 
N. Szombatban 1655-ben á llíto tt, mint fentebb láttuk 1777- 
ben tétetett át Budára , ’s itt 1780-ban ünnepélyesen meg- 
alapittatván, már 4 esztendő múlva ismét Pestre hozatott, 
hol mind ez ideig virágzik. Van 1 elölülője, kinek segé
dül 1. jegyző is adatott, 1 másod-előlülője, 1 főigazgatója 
(Rector Magnificus), melly hivatalt minden esztendőben 
felváltva egy a’ professor urak közűi szokta viselni ■ továbbá 
mind a’4 tudományos osztálynak van tulajdon kormányzója, 
dékánja, ’s seniorja. A’ tanítók’ száma e’ követkéző: A’ 
theologiai karban rendes professor 6, helyettes 2 ; törvényi
karban rendes 4 ,  helyettes 2 ; orvosikarban rendes 14, 
helyettes 1 , segéd 8; philosophiaikarban rendes 12, .helyet
tes 7 , összesen 56. Tanulók voltak 183% elején: 1552. 
Ezek közt 1076 katholikus, 5 egyesült óhitű, 96 nemegye- 
sűlt óhitű, 94 evang., 108 ref., 173 izraelita. Theologiát 
tanultak 73-an, u. m. 1-ső esztendőben 23, másodikban 18, 
harmadikban 18, negyedikben I 4. Világi papságra készült 
62. Törvénytanulók voltak 20l-en, u. m. első évben 124, 
másodikban 44, harmadikban 36; orvosok: 795-en, t. i» 
első esztendőben 110. másodikban 70, harmadikban 81, 
negyedikben 72, ötödikben 41; seborvosok: első esztendő
ben 98 magyar, 82 német; másodikban 39 magyar, 61 
német; patikás 59; lóorvos 34; német bába 48.—Philoso- 
phiát hallgattak 480-an ; u. m, első évben 255, másodikban 
166; földmérő 59·

bj Ä  la th , gym nasium , mellyet a’ város 1717-ben 
állitván, a’ nagyérdemű ájtatos szerzetnek adott által: 
(1836-ban) 696 tanuló ifjakkal.
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ej A' normalis oskola , ugyancsak a’ piaristák vezér

lése alatt 717 tanulóval-
dj A' belsbvdrosi m agyar nem zeti oskola: 1 tanító

val, 2 segéddel, 60 férjli, 10 leány gyermekkel.
ej A  belsővárosi német nem zeti oskola : 1 tanítóval t

2 segéddel, 108, férjfi, 105 leány tanulóval,
f j  A! leopoldvárosi nem zeti oskola: 1 tanítóval, 3 

segéddel, 253 férjfi, 212 leány gyermekkel.
g j  A  thereziavárosi első nemzeti oskola i 1 tanítóval,

3 segéddel, 250 férjfi, 188 leány tanulóval.
h j A  thereziavárosi második nem zeti oskolai 1 ta

nítóval, 8 segéddel, 143 férjfi, 103 leány gyermekkel.
i j  A' józsefvárosi első nemzeti oskola : 1 tanítóval, 1 

segéddel, 209 férjfi , 254 leány tanulóval.
kJ A ’ józsefvárosi második nemzeti oskola : 1 tanító

val, 1 segéddel, 124 férjfi, 97 leány tanulóval.
IJ A ’ ferenczvárosi nemzeti oskola: 1 tanítóval, 1 

segéddel, 99 férjfi, 38 leány gyermekkel.
m j Az evang. lutheránusoknak a’ szentegyházuk mellett 

lévő emeletes oskolai épületben igen jól elrendelt gym na- 
siumok van, mellyben 6 osztályban, 3 professor alatt 
(1834-benJ 102 ifjú oktattatott. Ugyancsak az említett 
épületben van még egy nemzeti férjfi, egy alsó ’s egy felső 
leány oskola: az első 75, a’ második 25, a’ harmadik 28 
gyermekekkel.

Ezenkívül a’ józsefvárosi tót ajkú lakosok számára is 
van egy nemzeti oskola, (62 tanulóval) szinte a’ József
városban ; ’s a’ már említett tanítókon kívül még egy raj
zolást, Js egy éneklést tanító professor t fizetnek a’ pesti, 
oskoláikat szivükön hordozó evangélikusok.

n j A' evang. reform, nemzeti oskola: 30 férjfi , 12 
leány gyermekkel.

oj A n .  e. óhitű rdcz nemzeti oskola: 1 tanítóval, 
12 férjfi, 8 leány tanulóval.

\J  A n .  e. óhitű gorög nemzeti oskola: 8 férjfi, 3 
leány tanulóval ’s egy tanítóval.



a j A' n. e· óhitű oláh oskola: S gyermekkel, 1 ta
nítóval.

r j  A z izraeliták oskolája, egészen a’ normalis osko
lák szerint rendezve: 148 férjíi, 18 leány gyermekkel, 1 
tanítóval, ’s 3 segéddel.

s j A’ kisdedóvó intézetek 1830-ban Pesten is felállit- 
tatván : ekkor egyszerre 5 alapittatott meg, u. m. a’ belső
városban, Leopold-, Therezia-, Józsefvárosban ’s a’ Pacsir
tamezőn ; későbben ezekhez még kettő járult a’ Therezia- 
városában , ’s egy példány intézet aJ belsővárosi Káczutczá. 
ban. Ezen jótékony intézetekben mintegy 400 kisded talal 
menedékhelyet.

t j  A’ leányok’ nevelésében, szembetűnő haszonnal uiun_ 
kálkodnak az angol szüzek. Ezeket Maria Therezia ho. 
zatta le először 1770-ben Budára , ’s 8 nemes leányok’ ne
velését bízván reájok: a’ királyi palotában telepíttettek 
meg; de 1777-ben Váczra, majd 1786-ban Pestre a’ hajdani 
Dominikánusok monostorába tétettek át. Jelenleg 18 szü
zek’ vezérsége alatt 538 részint bennlakó kisasszonyok, ré
szint más városi leányok oktattatnak: magyar és német 
nyelven való olvasásban * írásban, számvetésben, vallásban, 
földleírásban , természeti tudományban , különféle asszonyt 
kézimunkákban, rajzolásban; ’s kik különösen űzetnek, 
muzsikát, tánczot, ’s franczia nyelvet is tanulhatnak.

Végre vannak még számos privat leány nevelő , éne
ket·, muzsikát-’s tánczot tanitó-intezetek ; 1 vivő, 1 lovagló, 
’s 2 úszó oskolák. Mind ezen előszámlált oskolákban 131 
tanító és 6595 tanuló találtatik.

II. T u d o m á n y o s  s e g é d e s z k ö z ö k ,  ’s má s  
k ö z h a s z n ú  I n t é z e t e k .

ÍJ  A' magyar tudós társaság. Az 182ry7-iki ország
gyűlésen gr. Széchenyi István 60,000 p. forintból álló esz
tendei jövedelmét nagylelkűleg ezen czélra felajánlván: e’ 
dicső példát mindjárt annyi rokon érzésű hazafiak követek, 
hogy már 1830-ban, az alaprajz királyilag helybenhagyatt- 
vau , a’ nemzet’ régi forró óhajtása csakugyan valósággá
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válhatott. Czélja ezen intézetnek: a’ tudományok’ és szép 
müvészségek’ minden nemeiben a’ nemzeti nyelv’ kimivei- 
telésén igyekezni. E’ végre az eredeti magyarmunkák ki
jövetelét, ’s mind a’ régi, mind az új remek írások’ ma
gyarra fordítását elősegíti; bármelly oklevelet ’s rejtve 
lévő kéziratot felkerestet; gondoskodik, hogy a’ nemzeti 
játékszín jó darabokban ne szenvedjen; megfejtés védett 
esztendőnként t udományos kérdéseket tesz, ’s a’ legjobb 
feleleteket megjutalmazza; a’ nyomtatásban megjelent ma
gyar munkák’ legjelesbbikét 200 aranynyal tiszteli meg; 
a’ beadott kéziratokat, ha helybenhagyást nyernek tulajdon 
költségén ’s hasznára kinyomtattatja, szerzőiknek pedig 
illendő jutalmat ád ; a’ hazai nyelv’ természete’ megesme- 
rése végett, benn és a’ külföldön utazásokat tétet. — Fő 
pártfogója József cs. k. főherczeg, ’s Magyarország’ nádora. 
Első és második elölülőt az igazgató tanács választ, meily 
áll 25 e’ végre az ország’ 4 rendei közül kiszemelt tagokból, 
kik egyszersmind a’ társnság’ tőkepénzeire is felvigyáznak. 
Az elölülők’ választása minden egyes esetben , megerősítés 
végett a’ Felség eleibe terjesztetik. A’ tiszteletbeli tagok, 
számszerint 24-én, megkülönböztetett tiszteletben állanak, 
a’ gyűlésekben székük és szavuk van, ’s ezen megtisztel
tetés az igazgatók közül csak nyolcznak adatható. A’ ren
des tagok’ száma 42. meg nem haladhat, ’s ezek közül 18 
Pesten, liudán , vagy környékén tartozik lakni, ’s a’ tu
dományok’ hat osztálya’ u. m.. 1 Nyelv tudomány; 2. Phi
losophia, 3. Történetírás, 4. Mathesis, 5. Törvény és (i. Ter
mészettudomány gyarapítására külön külön 7. tag rendeltetik. 
A’ levelező tagok’ száma , kik egyébiránt bel vagy külföl
diek lehetnek —- meghatározva nincsen. Jelenleg az összes 
tagok’ száma e’ következő: 1 első, 1 második előlülő, 25 
igazgató tag , 20 tiszteletbeli, 31 rendps, 82 honi, 12 kül
földi levelező. Ezenkívül van a’ társaságnak titoknoka, 
segédjegyzője, pénztárnoka, ellenőrje , ügyvéde, 2 lei rója, 
1> nyomtatási javitnoka, 1 könyvárosa, ’s egy szolgája. 
A’ tagok’ választása ’s más nagyobb érdekli dolgok az esz
tendőnként tartatni szokott nagy gyűlésekben vétetnek fel , 
hol minden igazgató, tiszteletbeli, ’s rendes tagnak ülése 
és szava van; a’ levelezők pedig bejárhatnak ugyan, de
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nem voksolhatnak, 1835 végével a1 társaság’ tőkepénzalapja 
te tt 326,543 f. 43 kr. pengő pénzben; ezenkívül holtig- 
ajánlat évenként 1198 pengő fr. A’ bevétel volt 27,095 fr· 
35lä/ao kr., ’s a’ kiadás 20,134 fr., 39%0 kr.

2) A ’ magyar nemzeti Muzeum. Első alapítója volt 
az elfelejthetetlen gr. Széchenyi Ferencz, ki nagy becsű 
könyvtárát ’s régi pénzek’ gyűjteményét a’ nemzetnek aján
dékozta. Későbben mind Eő herczegsége a’ nádor mint buz
gó pártfogó, mind az ország’ rendei, mind más hazafiak’ 
bőkezűsége által tetemesen öregbedett; de főképen az el
múlt 1832/tí-iki ország gyűlésen olly hatalmas gyarapodást 
nyert, hogy ezentúl a’ legelső Európai nemzeti múzeumok
kal méltán vetekedhetik. Ugyanis az említett országgyű
lésen egy egész nemzet’ méltóságához illő díszes épület 
létrehozására 500,000 pengő forint ajánltatott; T. Janko- 
vich Miklós urnák ritka jelességű ’s érdekű könyv-diplo
mái kézirat’-régiségek’ ’s drágaságok’ gyűjteménye 125,000 
pengő forinton megvétetni rendeltetett; gr. Illésházy Ist
ván, közel 8000 darabra menő könyvtárát ’s diplomái gyűj
teményét , valamint Pyrker László egri érsek, mintegy 300 
darabból állólegjelesb művészi kezektől festett kép gyűjtemé
nyét, ezen hazai intézetnek ajándékozták. Elosztatik jelen
leg 3 osztályra, külön külön lévő teremekben. Az elsőt 
teszi a’ régi ’s újabb pénzek’ , régiségek’ ’s drágaságok’ 
gyűjteménye; a’ másodikat a’ természet’ productumai, kü
lönösen Magyarországot illetőleg; a ’ harmadikat a’ könyv
tár. Nevezetesebb említésre méltó dolgok ezekben rövide
den e’ következők: Minden magyar fejedelemnek, Etelétől 
kezdve a’ mostanig időszerint elrendelt pénz gyűjteménye ; 
a’ számos görög, római Js más pénzek, mellyek közül csak 
az ezüstből valók 12,000 felyiil haladnak; egy Augsburgban 
készült astronomiai óra 1566-ról; egy romai koporsóban ta
lált üvegecske, melly viztisztasógu nedvességgel van tele, 
’s a' mi figyelemre méltó annyi sok száz esztendők’ olta is 
meg nem romlott. A’ természeti osztályban figyelmet ér
demlenek a’ külön üveges szekrényekben vármegyék szerint 
elrendezet magyarországi ásványok , érczek , drága kövek, 
különösen pedig az ezernyi alakokban előtűnő vas érczek ; 
egy igen nagy értékű opal kő; egy 138 fontnyi meteo-kő
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Sáros vármegyéből; a’ 16,000 példányt fclyül haladó szári* 
tott plánták; minden honi fa nem könyv formában, melly- 
nek belsejét levele , virága, magva foglalja e l, egy rövid 
leírással; egy egyiptomi múmia. Ugyan itt vannak több 
erőmű minták, ’s a’ honi míivészségek’ , gyárok’ mutatvány 
példányi felállítva, mellyek közt főképen Rauschman József 
budai órás’ astronomiai órája tűnik ki. Ezt csak esztendő és 
3 hét alatt kell egyszer felhúzni; mutat perczenetet, mi- 
nutumot, órát, holnap napot, ’$ egyszersmind hévmérőül 
szolgál. A’ könyvtárban, melly az uj ajánlatokkal mintegy
30,000 darabból álland, nevezetesebb: II. András’ arany 
bullája; az I. Károly alatt virágzó sz. György vitézi ren
dének rendszabályai; Báthory István levelezéseinek jegyző
könyve a’ 16-ik századból; sz. István legendája Hartwig 
püspöktől; több török Jirmanok, országgyűlési acták. föld
abroszok ’s a’ t ; a’ római és görög classikusok’ pompás 
kiadásai; a’ Dunavizének leírása Marsiglitől; a’ franczia 
nagy Encyklopüdia, a’ Moniteur egész az újabb időkig ; ’s 
a’ régi és uj magyar irók’ munkái.

3) Ä  Mr. magyar egyetem? könyvtára. Áll ez 65 
ezer darab könyvből, ’s nagy része az eltörlött monostorok’ 
könyvtáraiból gyűlt össze. Ritkaságai közé tartoznak: a 
Museum Clementinum et Florentinum, a’ hires Hevenessy, 
Kaprinay, Fray magyar tudósoktól származót kéziratok és 
oklevelek ; a’ legtöbb európai akadémiák’ irományai; Hum
boldt és Jaquin’ pompás botanikai munkái. 4) Ä 1 kir. egye
tem' term észeti ritkaságok - anatómiai - pathologia i, - és 
physikai gyűjteményei. 5) A ' fü v é szk e r t , 3260 □  ölnyi 
kiterjedéssel, 6000 kölönböző nemű növevénnyel, mellyek 
közt 4500 szabad ég a la tt, 1500 pedig a’ 29 öl hosszúságú 
űvegházban diszlik.

Végre vannak még igen számos könyvtárak ’s privat 
gyűjtemények. Hlyének : Horváth István nagy tudósunknak, 
’s a’ magyar nemzeti muzeum’ őrjének 22,000 darabból álló 
könyvtára, melly a’ történetekre ’s philosophiára tartozó 
tárgyakban csalhatatlanul minden honi könyvtárt felyűl 
múl; a’ boldogult Kulcsár István’ özvegyéé; Fejér György
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préposté; ’s rekesztékül Schedius, Bene, Schuster egyetemi 
professor urak’ ritka becsű könyvtárai, mellyek közül az 
első régi kéziratokban , föld leírás i ’s szép literatúrai köny
vekben , remek kiadású classikusokban, a’ második orvosi, 
a’ harmadik pedig chemiai, botanikai, történeti ’s földleí
rást tárgyakban jelesnek mondathatik.

A’ magyar tudós társaság’ könyv és pénzgyüjteményei 
eddig is számos hazabak által pártoltattak, A’ könyvtárt 
alapiták gr. Teleky Adám , József, és Sámuel testvérek, 
több mint 30,000 darabból álló gyűjteményüket nagy lel* 
kűeg ez Intézetnek ajándékozván.

Tudományos isméretek , ’s napi hírek’ terjesztésére 
Budapesten 11 újság láp és 2 folyóírás jelenik meg. Úgy
mint a) p o l i  t i k a i  hírlapok: 1) A ’ Jelenkor, toldaléki- 
val a’ Társalkodóval ’s Értesítővel hetenként kétszer jön 
ki. Egész évi ára helyben 18 fr. postán 20 fr. v. czéd ; nyom
tattat 4000 példányt. 2) A ’ H azai és K ülfö ld i Tudósítások 
a’ Hasznos mulatságokkal együtt. Megjelenik szinte he
tenként kétszer, ’s 11/u ívnyi nagyságban. Ara helyben 16 
fr. postán 2() f r . , nyomtattatt 1500 példányt. 2) Az egyesült 
Budai és Pesti német újság ( Vereinigte O fner-Pester Z e i
tung , Gemeinnützige Blätter) czimü társával. Kiadatá
sa , formája , nagysága ára megegyez a’ Hazai és Külföldi 
Tudósításokéval; nyomtattat 2800 példányt, bj s z é p  l i 
t e r a t ú r a i  lapok: 1) Regélő, megjelenik társával a’ Hon- 
m üvészszel hetenként kétszer 1 Ívnyi nagyságban ; divatke- 
pekkel. Egész évi ára helyben 25 fr., postán 30 fr. v. ez.; 
nyomtattat 750 példányt. 2) Rajzolatok. Megjelenik he
tenként kétszer 1 ívnyi nagyságban , képekkel. Ara hely
ben 2(J f r . , postán 25 f. v. ez.; nyomtattat 700 példányt, c) 
E n c  y  c l op ü d i  a i  ú j s á g  l a p  az Athenaeum , melly 
hetenként megjelenik kétszer, társa pedig a’ Figyelmezö 
egyszer, mindenkor egy egy Ívnyi nagyságban. Ára hely
ben 20 fr. , postán 24 fr. v. ez.; nyomtattat 1500 példányt, 
d j G a z d a s á g i g  k e r e s k e d é s i g  m ű v é s z e t i  l a 
pok· .  1) Kémlő♦ Megjelenik hetenként kétszer, 1 ívnyi
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nagyságban. Ara helyben egész esztendőre 15 fr. , postán 
17 í. 30 kr. ; előfizetői 1836-ban 800-an felyűl voltak, l)  
Ism ertető, megjelen hetenként egyszer, egy gazdasági tol
dalékkal, rajzokkal, hanginüvekkel l 1/,, ívnyi nagyságban* 
Ara helyben 17 fr. 30 k r ., postán 22 fr. 30 k r . ; előfizetők 
132-en vannak. 3) Handlungs Zeitung. Kiadatik Budán  
hetenként egyszer Y2 ívnyi nagyságban. Ara postán 17 fr. 
30 kr. Ezen újság’ szerkeztője adja ki 4) a’ Spiegelt szép 
literatúrai lapot i s , hetenként kétszer 1 Ívnyi nagyságban. 
Ara postán 25 fr. v, ez. Mind a’ két lapból nyomtnttat 800 
példányt. 5) Kundschafts- und Auctions B latt. Ebben kü
lönböző hirdetések, tudósítások, árverések, a’ pesti halot
tak’ ’s idegen utasok’ nevei foglaltatnak. Megjelenik he
tenként egyszer, 1 Ívnyi nagyságban. Ara egész évre hely
ben 6 f r . , postán 10 fr. v. ez.

F o l y ó í r á s o k :  1) Λ ’ Tudományos Gyűjtemény , 
encyclopediai folyóirat ’s Trattner-Károlyi’ tulajdona. K ia 
datik holnaponként egyszer 8 — 9 ívnyi nagyságban, aján
dék függelékével a’ Koszorúval. Egész évi ára helyben 
14 fr., postán 18 fr. v. ez. Előfizetői 800-an felyűl vannak. 
2) A' Tudom ánytár , a’ tudós társaság’ költségén jón k i , 
’s ennek 2 tagja szerkezti, kik minden tárgyú eredeti vagy 
fordított jelesb értekezéseket akárkitől is elfogadnak, aimizt 
nyomtatott ivétől 8 f r . , emezt 6 pengő fr. díjjal jutalmaz
ván meg. Minden pesti vásárra egy kötet jelenik meg ’s 
postán is megszerezhető.

Van Pesten 3 könyvnyomtató intézet, u. m. a’Trattner- 
Károlyié 13 f a , 1 vas sajtóval, Landereré 8 fa, 1 vas saj
tóval (Congrev nyomásiad, Beiinelé 5 f a , 4 vas sajtóval. 
Kő/iyváros van 9 , kik közt egy könyveket is ád ki ol
vasni , holnaponként 3 fr. díjért.

A ’ szép m ű vészet’ m e z e je , m elly  egyéb k in t hazánkban  
mind eddig  parlagban h e v e r , Budapesten m int középponton  
m ég is leh etősen  m iveltetik  ’s  majd m inden nem ben je le s  
m űvészeket m u tath atu n k , a’ m it Barabás, D u n a isk y , D on at, 
F eren c/.y , G sch w in d t, I li llr ic h , K a r a c s , P ie sc h e , S zen t-  
pétery , Szijj nevek e lég g é  b izon yitn ak . Legújabban pedig  
egy hangászati egyesü let á llott ö s s z e ,  m ellyaek  czélja  az
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emberi lélek’ mivelésére nagy befolyással ható muzsika’ tö
kéletesítésén kivűl az,: hogy a’ hangászati mulatságokból 
(Concert) begyült pénzzel szegény művészek’ özvegyei ’s 
árvái gyámolitást nyerjenek. — Jelenleg van Pesten: 11 
építőmester, 390 öszzeirt kőmives legénnyel ; Betű, kő és 
pecsét metsző 9 , 68 hangász, 36 képiró , 9 képfaragó, 3 
kőrenyomtató, 4 művészbolt, 6 erőműmi vés (Mechanikus), 
3 réznyomó, 6 rézmetsző, 4 szépíró, 3 szépkertész, Í2 
nyelvmester , 4 tánczmesíer , 1 üvegművész (physikai) , 2 
üvegmetsző, 50 német színész.

Országos és királyi hivatalok ’s törvényszékek: A’ nagy 
méltóságú hétszemélyes főtörvényszék 20, ’s a’ királyi ítélő 
tábla 26 közbiróval, 7 udvari törvényszéki tisztviselővel , 
300 ügyvéddel, és 500 hites jegyzővel; a’ kir, ügyek’ igaz
gatósága : 1 fő , 1 al-igazgatóval, 6 királyi ügyészszel, 1 
iktatóval, 1 kiadóval, 1 registratorral ’s több Írnokokkal: 
a’ kegyes hagyományok’ igazgatósága, 1 igazgatóval, 3 
kir. ügyészszel, 1 registratorral, 1 kiadóval, 2 Írnokkal; 
a’ kir. sóhivatal: 1 perceptorral, 1 ellenőrrel, 1 tiszti ír
nokkal, 3 mázsáiéval, !s egy pajtaőrrel; a’ kir. fő harminczad 
1 harminczadossal, 2 ellenőrrel, 4 vizsgálóval (Revisor), 4 
tiszti-Írnokkal, 2 rakhely-őrrel; a’ kir. posta hivatal: 1 
igazgatóval, 1 ellenőrrel, 4 posta tiszttel és írnokkal; a’ 
32-ik számú magyar gyalog ezcred’ hadfogadó kormánya. 
Ide szokta a’ vármegye és a* város ujonczait adni, nevezé
sen Pest városa az utolsó 28,000 ujoncz állításkor 178 
legényt adott. A’ cs. k. orvosi szerek’ rakhelye : 1 senior- 
ral, 6 katonai tiszttel. Az állalmenő katonaság’ gyülőháza; 
1 fő tiszttel; a’ cs. k. helybéli parancsnokság (Platz-Com- 
mando): 1 parancsnokkal; a’ cs. k. hadi biztosság: 2 tiszt
viselővel j a’ cs. k. agott katonák’-háza (Invaliden-Haus): 
1 ezredessel, 1 őrnaggyal, 1 házi káplánnal, 1 auditorial, 
1 szamvivővel, ’s 1 segédtiszttel. A’ pesten tanyázó kato
naság, mint feljebb lá ttuk, 8950 főből áll, ’s a’ város ka
tonai szállásokért 55,000 fr. v. ez. ád kr évenként. Pest 
vármegye szinte Pesten tartja rendesen közgyűléseit ’s tör
vényszékeit , ámbár tisztujitások ’s követ választások néha 
Budán az ország házában is tartatnak.
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Pest városának lulnjdnnkcpen való tisztikara, vagy 
tanácsa áll : 1 polgármesterbe 1, 1 bíróból, 1 kapitányból 
és 12 tanácsbeliből. A’ többi tisztviselők 15 osztályokra, 
vagy úgy nevezett hivatalokra osztatnak fel. Úgymint: a) 
a' jegyzői hivatalban  van : 2 fő , 2 aljegyző , 2 actuarius , 
’s több tisztelet béli. Ezek 1830-ban 1428 politikai, 517 
törvénykezési irományokat dolgoztak és adlak ki. A’ folya
matban lévő perek’ száma 1400-ni ment. b) A z ügyeszi hi
vatalban  van: 1 fő, 2 a l , ’s több tiszteletbéli ügyész, kik 
közűi némellyek a’ fenyitő törvényszékeken , jegyzőknek is 
használtatnak. 1825— 1832-ig 7o38 rab ítéltetett el, ’s tar
tásuk 135,<644 fr. v. ez. került: azaz egy évre 879 rab , és 
16.956 fr. tartási költség esik. c) A z iktatói hivatalban  
van : 1 tanácsi, és egy törvényszéki ik ta tó ; ’s a’ beadott 
irományok’ 1832-ben 16,269 számra rúgtak, melly szám, 
ha hozzá adjuk a’ gazdasági ’s fenyitő törvényszéki biztos
ság’ Írásait: úgy 18—19,000-re felhág. d) 4’ levéltár-hiva
talban van: 1 törvényszéki , 1 tanácsi levéltárnok, e) A’ 
leírói hivatalban: 1 kiadó, 4 írnok, 4 segéd, 10 napibéres 
(diurnista), 15 praktikáns. f) A ’ számvevői h iva ta lban:
1 számvevő , 2 számvevői segéd, g) Az adószedői h ivatal
ban ; 1 adószedő, 1 ellenőr. Az adófelosztás minden esz

tendőben a’ választót polgárság’ , ’s a’ vármegyétől e’ végre 
kinevezett 2 birtokos nemes’ jelenlétében szokott megtör
ténni. Portáinak száma még 1830 előtt 4o-re ment, az emlí
tett esztendőben 60-ra, ’s az utolsó országyiilésen pedig 80-ra 
szaporodott, ’s mindenik után 8l4 f. 51 kr. fizet pengőben 
A’ királyi-pénz (Census Kegíus) 840 f. téézen. A’ korcsmá
kért, mellyeket csak polgári házakban lehet tartani, mind 
P korcsmáros, mind a’ házbirtokos adózik; valamint szinte 
a’ legelőre hajtott tehenekért is mindenki fizet, t. i. darab
jától 15 kr. ezüstben, h) Λ  kamara hivatalban'. 1 ka
marás, 1 ellenőr, 1 segéd ’s 1 írnok, i) Az árvák’ hiva
talában: 1 árvákatyja , 1 ellenőr, 1 írnok; ’s ezenkívül e’ 
tárgyban különös biztosság van kinevezve. 1831-ben 636 ár
vára vigyázott fel, kiknek vagyonuk 1.078,990 fr. 5's/u> ki- 
állott v. czédulában, k) Λ* telek-hivatalban: 1 igazgató,
1 ellenőr, 1 írnok. Ezen hivatalban szoktak kótyavetyél- 
telni a’ házak ’s földek , ’s itt iratnak által a’ házak’ ’s



más ingatlan jószágok’ nj birtokosai, nielly általirásért a* 
városnak minden forinttól 2 kr. járni, ΐ γ 2 kr. a’ városi, 
Υ2 kr. a’ kórházi pénztárba folyván. 1) A' gazdálkodási 
hivatalban  : 1 gazda, 1 al-gazda, 1 mérnök ; ’s ezenkívül 
van egy különös gazdálkodási-biztosság, in) A ’ kapitányi 
hivatalban: 1 fő, 2 al-kapitány, 2 hadnagy, 1 actuarius, 
2 írnok. Ide tartoznak továbbá: 1 városi katonák hadnagyja, 
6 kerületi biztos, 26 éjjeli őrvezér (Patrouillen. Führer), 
1 őrmester, ö káplár, 130 városi katona, 12 éjjeli ő r, 1 
dobos n) A ’ szépitési biztosság. A’ nádor eő cs. k. herczeg- 
sége' felszólítására Hiid építőmester egy város-szépitési ter
vet dolgozván ki: ez 18t)S-han felsőbb helyen helybenha- 
gyatott, ’s jelenleg é’ végett különös biztosság munkálko
dik. Feje ennek ’s pártfogója maga a’ nádor ; továbbá van 
bennne: 3 tanácsbeli, több választott polgár, építő és ács
mester, 1 jegyző, 1 ügyész, 1 mérnök, 1 pénztárnok, 
1 ellenőr, 1 gazda, 2 írnok. Az ülések a’ játékszín épü
letben tartatnak, és senki nj házat, nem építtethet, vagy 
nem javíttathat, mielőtt ezen biztosságtól helyben nemim- 
gyatik. o) A ’ választót polgárság 125 tagot számlál, ’s 
van 1 népszónoka, 2 seniorja, 1 jegyzője. Politikai ’s 
város gazdálkodási befolyásukon kívül, ők adják vélemé
nyeiket a’ felsőbb helyen tolerantialis vagy commorationalis 
szabadság levelet kereső izraeliták’ könyörgő írásira. — 
Végre Therezia, József, és Ferencz külvárosoknak is van 
tulajdon törvényhatóságuk ; de a’ melly csak kisebb tarto
zásokban, ’s személyes perlekedésekben ítélhet. All ez: 1 
bíróból, jegyzőből, ’s 6 esküttből, kiket t. i. a’ házbirto
kosok’ szó többsége e’ czélra elválaszt. — Pesti polgárságért 
fizet: házbirtokos 50 f r . , kereskedő vagy kézmives 12 fr. , 
polgár’ fia 6 fr. ezüst pénzben; ezenkívül adakoznak még az 
ispotályra, dolgozóházra’s más kegyes intézetekre is, 1721 — 
1731-ig, és igy 100 esztendő alatt 5714 polgár vétetett-fel; 
jelenleg van 1703. Az evangélikusok közűi legelőször íratott 
be polgárnak’ Glosius Samuel, Pest vármegye’ orvosa 1783 
ban; később 1786-ban Wurz és Liedemann. A’ reformátusok 
közül első volt gr. Telejcy József, ugyancsak 1783-ban, 
1787-ben Aebly kereskedő, 1780 ben b. liáday Gedeon.
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Minő állapotban légyen a’ kézművesség Pesten : legin
kább megmutatja a’ mostani mesterembereknek következő 
jegyzéke: 6 aczélmives, 2 aranyfonó, 2 aranylapitó, 28 
arany e's ezüst míves, 9 aranyszövő, 70 asztalos, 6 báb- 
síitő, 12 bádogos, 91 bérkocsis (Fiaker) ,  143 hintával ; 
ló  bocskoros, 9 bőrfestő, 5 bőrszekrényes, 100 csizmadia,
2 czérnafestő, 4 csokoládés, 6 czinöntő, 10 czukrász, 14 
cserepes, 3 csatos, öcsiszár, 14 cserző, 9czirkalmos, 7 
dohánymetsző, 30 ecsetelő ; 10 eczetfőző, ’s égettszesz főző, 
4 enyv festő, 5 érczboritó, 2 esernyőkészitő, 10 eszter
gályos, 7 fátyol és materiaszövő, 7 fazekas, 8 festő, 11 
fésűs, 14 fuvaros (Landkutscher), 16 gombkötő, 7 gom
böntő, 3 hajfonó, 10 hajfodoritó, 27 halász, 6 hajós- 
mester, 1 harangöntő, 2 harisnyakötő, 5 hegedűkészitő, 
92 hentes, 5 hurcsináló, 3 irhása, 3 iskatulás, 14 német,
3 magyar kalapos, 9 kalácssütő, 12 kenyérsütő, 16 kár- 
pifok (Tapezierer), 30 kádár, 4 conscribált legénynyel, 9 
kutesináló, 12 könyvkötő, ökefekütő, 32 kávés, 15 kor- 
doyányos, 7 kosárcsínáló, 35 kertész, 14 kesztyűs, 8 
kártyafestő , 3 krepényverő , 687 korcsmáros , 4 késmives ,
2 kőpadoló (Pflasterer), 4 kémény seprő, 2 kardcsináló, 
13 kötélverő, 6 köszörűs, 20 kovács, 8 keményitőcsináló,
4 kőfaragó, 13 kerékgyártó, 38 lakatos, 17 lakirozó, 3 
snocskotkivevő, 46 mészáros, 2t muzsikaeszköz-készitő 
32 molnár, l4 nyerges, 9 nagy órás, j7 kis órás, 2 fa 
órás , 2 óratokmives, pipafaragó 7 , pépes papiros csináló 3, 
7 paszomántverő, 11 posztós, 6 posztónyirő , 44 fejér pék, 
22 fekete pék, 9 rácz pék, 2 pántlikás, 1 plajbászos, 26 
pálinkafőző, 9 puskamives , 3 puskaágymives, 12 paplanos,
5 paczalfőző, 7 rézmives, 7 rézöntő, 3 ráspolyos, 1 ruha- 
héléscsinálő, 4 serfőző, 3 szitaszövénykészitő, 10 sapkás 
228 német, 29 magyar szabó, 28 szűcs, 7 sámfametsző, 8 
szegmi vés , 11 uémet, 4 magyar szijjártó, 3 szűrszabó, 3 
selyemfestő, 31 szappanos, 9 szitás, 1 srétöntő, 4 sar- 
kantyus , 16 portobákos, 12 takács, 1 tekerőcsiga készítő,
3 szeinűvcgkészitő , 2 seborvosi kötelékeket csináló (Ban
dagenmacher), 189 varga, 16 vattacsináló, 1 üveges, 16 
tím ár, 2 tésztaétekcsinálő, 8 tűmi vés. Az izraeliták közt 
van: 2 pálinkafőző, 1 asszonyszabó. 1 irhász, 2,óratok-
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míves, 2 égetíborfőző , 3 penset és kőmetsző , 4 arany és 
ezűstmives, 3 pipakupakmives, 5 pipacsinálő, 1 paszománt- 
verő, 1 asztalos, 22 korcsmáros, 2 órás. Es igy találta- 
tik Pesten: 1964 kézmives , 32 kávés, 709 korcsmáros ’s 
vendéglő, 105 bérkocsis, és fuvaros. — Gyárok közül van:
1 czukor-tisztitó-,#) 1 selyem-, 3 chemiai-, 3 bőr-, 3 olaj-,
2 liqueur-, ’s más kisebb gyárok , és 39 gyári-lerakóhely.

Pest, sebes növekedését, ’s mind inkább gyarapodó vi
rágzását főkép kereskedésének köszönheti, melly hazai nyers 
termékekre nézve bizonyosan legfontosabb egész monar
chiában. így 1826-ban csak a’ Dunán 2,613,494 posonyi mérő 
gabona szálittatott fel, nevezetesen: 1,058,490 p. m. búza, 
700,100 p. in. kétszeres, 54,200 p. m. rozs, SÍ,434 p. ni. 
árpa, 1,071,870 p. m. zab, 67,550 p. m. köles', 179,850 p. 
m. tengeri (kukuricza) ; ezekhez járult továbbá 23,600 mérő 
gubacs, 53050 akó bor, 323,000 mázsa dohány; nem is em
lítvén az egy pár száz ezer mázsára menő sót, és bányai 
termékeket, különösen a’rezet, mellyek a’ ilánátból vitettek 
fölfelé. Egyébiránt fő kereskedési czikkek : a g y a p jú , 
mellyből évenként 115,000 mázsa adatik-cl, ’s ha egy mázsát 
csak 60 fra becsülünk i s : 6 millióm 9 száz ezer pengő fo
rintra menne az e’ miatt forgásba jövő pénz. A’ gyapjú 
után fő szerepet játszik a’ gabona, továbbá a’ dohány, bor 
nyers bőrük , égett-italok , viaszk és méz , hízott gőböly . 
zsiradék , hamuzsir , repcze-olaj , kender , szepesi vászon és 
gyolcs, ’s a’ t. A’mi a’ városbeli elemésztést (consumtio) il
le ti: 1836-ban vágtak le 8,823 darab ökröt, 11,994 tehenet 
7668 bornyiít , 9137 juhot. Az ökrök és tehenek nyomtak 
6,838,943 , a’ juhok 305,015 fontot. 1832-ben pedig vágtak 
9675 ökrö t, 12,575 tehenet, összesen 7,526,202 font nehéz
séggel, 10,615 juhot, 7078 hornyát. A’ molnárok és pékek 
esztendőnként 100,000 mázsa lisztet szolgáltatnak és fo
gyasztanak el; ’s ha az idegenektől hozott lisztet és kenye
ret is felvesszük: úgy bízvást 200,000 mázsára számolhatjuk 
az esztendei lisztbeli szükséget. Továbbá elfogy mintegy *)
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*) Ez Trieslből hozatja a’ czukorlisztet ’s hőnaponként 1000 
mázsa fejér és sárga czukrot késíit , melly mind Hazánkban 
fogy el, de a’ syrupnak nagyobb része ISécsbe küldetik.
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300,000 ekó bor, 40 ,-50,000 akó sör} 's ugyancsak 1832 
ben eladatott 40,924 öl fa , mellyhez még a’ venyigékből, 
léczekból, deszkákból került tüzelő bele nincs számítva, 
valamint a’ sem, a’ mit a' parasztok hetivásárok’alkalmával 
behordanak.

Jelenleg van Pesten: 95 nagy kereskedő, kik közt 5$ 
izraelita; 50 fűszer· 25 réfes (Schnittwaaren)- 23 vas- 16 
posztő- 12 gyolcs- 8 nürnbergi portéka- 2 selyem- 7 papi
ros- 5 bőr- 2 vegyes- 31 pántlika- 14 kalap. 8 gyapot- 10 
kordovány- 51 dohány- 5 pokrócz- 40 divat-portéka- 2 Bert- 
hesgadni- 13 épületfa, 31 komáromi deszka- 9 tűzi fa- 31 
liszt- 7 bor (nagyban) 23 zab- 6 ázalék- 15 sajt- 17 ká
poszta 3 ló- 21 sertés- 2 parfurnerie- 9 könyv- 4 művészeti 
kereskedő, 6 keresztény, 23 ’sidő zsibárus, 246 keresz
tény- 12 ’sidő szatócs (Greiszler), 40 sensal, 18 vásári li- 
feráns, azaz összesen 944 kereskedő.

Elősegítik a’ pesti kereskedést és a’ nemzeti ipart:
1) A' 4 országos vá sá r , inelly tnindenik 2 hétig ta r t , 

az első hét nagyban, a’ második kicsinyben való adásra ve- 
vésre rendeltettvén. Ezen két hét alatt körül belől 15 —· 
16 000 kocsi és szekér megyen keresztül a’ városi határvá- 
inokon ; ’s a’ Dunát 300 terhelt vagy üres hajó lepi el; az 
összes portékák becse pedig 16 — 18 millióm váltó forintra 
becsültetik. Hetivásárok kétszer, t i. Kedden és Pénteken 
tartatnak, mellyek azonban inkább a’ város élelmi-szerek
kel való ellátását tárgyazzák. Baromvásár minden héten van 
Szerdán, az üllői vámházon túl.

2) A' kereskedői - csarnok, a’ kereskedők épületében 
földszint. Czélja ennek: hogy a’ kereskedők és termesz
tők egymást egy helyt föltalálhassák, ’s az adásról vevésről 
személyesen értekezhessenek; mellyrenézve ide mindenki
nek szabad a’ bemenetel, de csak egy kereskedői-választott- 
sági tagtól váltott belépti jegy mellett.

3) A' dunai gőzhajó társaság, melly az újabb idő’ szü
leménye, ’s több hazai és külföldi részvényes tagoknak, de 
különösen gr. Széchenyi István’ fáradhatlan hazaíiságának 
köszöni léteiét. Czélja: a’ Dunai hajózást a’ Fekete ten
gerrel összekötni, ’s ez álta la’ monarchia’ és közép Europa’

II. IC M. 0. Földi. 26
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keleti kereskedésének hazánk’ szivén keresztül csatornát, 
nyitni. Mostan S hajója van a’ társaságnak, u. in. Pannónia 
(36 ló erejű), Nádor (42 ló er.), Argo (50 ló er ) , !Zri- 
nyi (80 ló er.), 1 Ferencz (60 ló e r.) , 1 Ferdinand  (100 
ló er.J , Maria Dorotya (70 ló e r .) , A r päd  (SO ló e r ) ,  
mellyek a’ közösülést Uécstől egész Smyrnáig tartják fen , 
’s reniényJhető, hogy ezen vállalat mind tulajdon erejénél, 
mind a’ bajor gőzhajó-társasággal való összekapcsoltatásá- 
nál fogva, idővel sokkal nagyobb ’s hazánkra is jótékonyabb 
hatású terjedést nyerend.

4) A' magyar gazdasági egyesület. Ez azelőtt A lla i-  
tenyésztő társaság’ neve alatt volt esmeretes, ’s gazdasági 
egyesületnek csak 1835-ben alakult. Czélja ezen honunk’ 
boldogságára olly mélyen bevágó egyesületnek : a’ hazai 
földmivelést és állattenyésztést tudományosan gyarapitni, 
nemesitni, ’s mennyire lehet a’ józanabb gazdálkodási ok
főket nagyobb terjedésbe hozni. Melly okokból évenként 
pesti júniusi vásárkor nagy ló versenyeket tartat ; szép -pa
raszt csikókra ’s újonnan talált czélszerű gazdasági eszkö
zökre jutalmat teszen; az állatmutatással és ló árveréssel 
alkalmat nyújt gazdáinknak arra: hogy a’ nemesebb fajú 
juhseregeket, tehenészeteket megesmerhessék, vagy hogy 
jó lovakat mind adhassanak, mind vehessenek; végre eredeti 
magyar gazdasági értekezések’ közlésére, Tudósítások czime 
alatt időhöz nem mért, kötetekben kiadandó folyó-iratot 
adat-ki. Számlált pedig az egyesület a’ fenemlitett eszten
dőben eő Felségén mostan uralkodó királyunkon, továbbá 
Ferencz, Károly és József fő herczegeken kívül 494 tagot, 
kik közül mindenik 10 ezüst fr, Ígért évenként a’ köz czél’ 
előmozdítására ; sőt hogy az egyesület örökre megaiapittas- 
sék , legújabban gr. Károlyi Lajos 4000, gr. Andrásy György 
1500, Appel Károly 300 pengő fortot nagylelkűen ajánlot
tak. — Van egy 55 tagból álló választottsága, 1 első, 1 
másodelnöke, titoknoka, ügyésze, pénztárnoka. N  ver
seny választmánynak ismét van elnöke, titoknoka, jegyző
je (clerk), pálya-igazgatója. Az 1836·iki örök és kiszabott 
idejű verseny dijak’ összes értéke tőkében 13,400 arnnyra, 
kamatban i682 aranyra hágott; az egész gazdasági egyasü-
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let’ bevétele pedig 1835-ben volt: 1418 arany, 10,865 fr., 
1815/17 kr. ezüst pénzben ’s a’ kiadás: 1241 arany, 5185 fr.. 
22 kr. szinte pengő pénzben.

5) A' magyar bor-ismertető egyesület. Czélja: közép
pontot állítani, hol honfiak és idegenek minden hazai bor
ral, ’s annak minémüségével megismerkedhessenek, ’s ez 
által a’ termesztés' ingere növekedjék , boraink’ hitele pedig 
lábra kapjon. Összeállóit előlegesenjS esztendőre. Tagja az 
egyesületnek csak bortermesztő lehet Magyarországból ’s a’ 
hozzá kapcsolt tartományokból. A’ részvény első esztendő
ben 20 pengő forint, másik kettőben lö p. fr. évenként. 
Minden részes tartozik az egyesületbe léptekor kijelenteni: 
melly borvidékről szándékozik tulajdon termesztményét az 
egyesület’ pinczéjébe küldeni, ’s mennyit adhatna el szük
ség’ esetében. A’ közgyűlés 9 tagból állő Igazgató Választ
mány által eszközli határozatinak végrehajtását. E’Választ
mány fogad pinc/ét, bor-árust, *s felvigyáz, hogy mind a’ 
pénztár, mind a’ borok az egyesület czéljainak megfelelőleg 
kezeltessenek. Van egy bor-kóstoló küldöttsége. Mostani 
árusa: Appiano József, nagy kereskedő Pesten.

Jól  t é v ő  *s k e g y e s  I n t é z e t e k .
1) A ' hír. Zálogház ( V ersa tzam t). Állíttatott 1787- 

ben Budán, 1802-ben Pestre tétetett-át. Személyzete: 1 
főigazgató, 2 pénztárnok, 1 zálog-gondviselő, f segéd, 2 
írnok, 4 rendes, és 1 rendkívüli becsűmester.

2) A z asszonyt egyesület. Eredetét ’s czéljait láttuk 
Buda’ leírásánál. Itt csak azt említjük: hogy az 1826-iki 
április hónapjától kezdve 1830 majus hónapjáig a’ kegyes 
adakozások 472,514 fr. I 3V3 kr. inentek-föl v. ezédulában, 
A’ segedelmet nyerők’ száma volt: 2834, ide nem értvén 
számos családjaikat; továbbá 100 vak ápolgattatott, kik kö
zül 77 tökéletesen kigyógyult.

3) Ä  szegényei - intézete. Alapittatott II. Józseftől, 
’s jövedelmét részint tőkepénzeiből, részint véghagyományok
ból, és büntetési-pénzekből huzza. 1830-ban tőkepenzalapja 
98,761 fr. 15%o kr· v· ezédulában. Készt vett benne 
150 szegény.
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4) Ä  polgári kórház , melly Kochus ispotályának is 

neveztetik. Van benne 175 ágy betegek’, 6-1 nyomorgók’ 
számára, ezenkívül Iß ágy a’ Pintér alapítványból. Igaz
gatója mindég egy orvos, ki egyszersmind rendes városi 
orvos szokott lenni. Az esztendei költség rá megyen 60,000 
fra., ’s 1825 — 1830-ig fölvétetett 7889 személy ingyen, 
5261 fizetésért, összesen l3,t5o személy, ’s ezekből meg
gyógyult 10,346. — Egyébiránt 183%-ben tőkepénze csak
nem 200,000 V. forinttal szaporodott. Ezenkívül a’ kir. 
egyetem is tart kórházat az orvosi-épületben; ’s van benne 
31 ágy belső és külső betegek’, 10 szembetegek, 14 terhes 
asszonyok’ számára. Továbbá ide számolhatjuk a’ katonai 
kórházat, a' görögök ’s oláhok’, és a’ ’sidók’ különös ispo
tályait is.

5) A’ vakok'-intézete- Állítatott 1825-ben József fő 
herczeg mostani nádorunk’ eszközléséből. Ebben 12 vak 
gyermek nyer ingyen szállást, élelmet, ruházatot, ó sok 
tatást.

6) A' Karolina intézet. Alapították ezt több jószívű 
polgárok egy, vagy idővel több becsületes szegény leány» 
kiházasitására 25-ik sept. 1825·, akkori királynénk’ koro
názása’ alkalmával.

7) A1 városi tisztviselők’ nyngpénzi intézete. Tagja 
lehet minden 60 évet meg nem haladó városi tiszt, ha egész
séges test. alkotását megmutathatja. A’ felvételi dij 10 fr, 
Továbbá mindenik beléptekor 24 esztendőstől 30-ig fizet 
évenként 6 f r . , 30-ontul de csak belépte’ idejéig 12 fr,, 
azontúl 8 fr. ezüst pénzben. Nyugpénzre számot tarthat ki 
k i, ha hivatal - viselési tehetetlenségét bebizonyítja. Az 
özvegyek is megtarthatják addig inig férjeik’ neveit vise
lik , sőt az árvák is 20 esztendős korukig.

Mul at ságra  's k é n y e l e m r e  t ar t oz ó  
I n t é z e t e k .

a) A? városi já tékszín , mellyben most német színé
szek mulattatják a’ közönséget, líefogadhat ezen játékszín 
3000 nézőt, ’s 150 személynek nyújt táplálékot.

PEST ,  PILIS ÉS SOLT
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6) A ’ redout-terem, ugyancsak a’ játékszin-épület’ első 

emeleteben. Hosszasága 16, szélessége 9-öl; bele fér 4000 
személy; ’s 18 iszonyú nagyságú lusterrel, és 2500 darab 
gyertyával világittatik. Egyszóval ezen táncz-mulatságokra 
rendelt terem a’ legpompásabbak közé számítható Európá
ban , ’s a’ mostani hászonbérlő 3600 ezüst forintot fizet 
érette a’ kir, szépitésibiztosság’ pénztárába.

c} A' lövészi-hely (Schieszstatt). d) A ’ városerdeje. 
Fekszik ez 308 holdnyi térségen, de a’ leginkább uj fa 
ültetvények mind eddig nem adhattak elegendő árnyékot 
az azt óhajtva keresőknek; azonban ennek ellenére is mind 
a’ köznéptől, mind kivált az úri hintáktól erősen látogat· 
tátik. Nevezetességei közé tartoznak : nyugoti részén egy 
Szép nagy kiterjedésű tó , ’s az ennek szigetiébe vivő drót 
hidacska, melly 2340 pengő forintba került A’ Ludovi- 
cenm’ épν'Ίetjéhez kapcsolt Orczy-kertje szépség’ tekinteté
ből jóval felyíil haladja a’ város’ erdejét; de napról napra 
kevesebb kedvellőkre talál.

d) A' nemzeti Casino *). Részeseinek száma 1835-ben: 
377· Egy részvény őOpengő forint. Revett 1834-ben: 20,196 
f r . , 36 k r .; kiadott: 19,440 f r . , 26 k r.; kamatozó tőkéje 
volt: 20,123 f r . , 24 kr. ezüst pénzben. Van 3 igazgatója ,
31 választottsági taga, 1 pénztárnoka, jegyzője, 2 írnoka, 
kik közűi egy a’ könyvtárra ügyel-fel. Itt 1835 ólta han- 
gászati mulatságok is tartatnak.

Végre van Pesten: 6 nagyobb, 17 kisebb vendégfogadó;
32 kávéház, 687 bor- és sörkorcsma, 5 közönséges fördőház.

I. A’ P i l i s i  Járás
Van benne: 5 mezőváros, u. m. 1 magyar, 3 német

magyar, 1 rácz-német-magyar-tót.
42 falu, u. m. 8 magyar, 17 német. 2 rácz, 2 tó t, 

2 német-magyar , 1 magyar német, 2 német tó t, 1 tót-né
met, 3 német-rácz, 2 rácz-német, 1 rácz-német-tót, 1 rácz- 
német-magyar-tót.

*) Jelenleg szállását a’ kereskedői-épület’ első emeletében taftja.
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5 népes puszta, t. i. 4 ne'met, 1 magyar.
Népessége: 74,138 1., u. ni.
Vallásokra: 51,217 kath,, 114 evang., 13,116 ref., 4770

n. e. óhijii, 4921 ’sidó.
Nyelvökre: 20,574 magyar , 37,930 ne'iuet, 7612 rácz , 

3101 tót , 4921 ’sidó.

Sfe zó V á r o s o k .
Ö Buda (A l t-O fen), vegyes német-magyar m. v. Bu

dának Neustift külvárosa m ellett, inellytői csak egy hatar- 
várnfa által választatik el. Fekvése igen gyönyörű: mert 
egy szép síkságon terülvén e l , keletre a’ több ágra szaka
dozó Duna, nyugotra és északra pedig a’ különféle formákat 
képező hegyek keritik-be, Hogy itt hajdan római város 
volt Ac ine um  vagy Aquincum  név a la tt: azt láttuk Buda’ 
leírásánál; ’s hogy ez hires és nagy kiterjedésű lehetett , 
onnan gondolhatni: mivel római épületek maradványit nem 
csak a’ városban bent, hanem a’ szántóföldeken, szőlő
hegyekben, sőt még a’ Duna’ gyomrában is fedeztek-fel; éa 
Így bizonyos , hogy a’ mostani Dunaszigetek csak későbhen 
támadtak, ’s hogy Aquincuminak nagy részét a’ Duna te- 
mette-el. A’ kiásott különféle pénzeket, ritkaságokat na
gyobbrészt megláthatni a’ pesti múzeumban: itt helyben 
különösen nézést érdemiének a’ Florian piacza’ közepén lévő 
földalatti folyosó, melly 3 láb magasságú oszlopokon nyug
szik, ’s némellyek római izasztó fördőnek (Schwitzbad) 
tartják; továbbá a’ hajdani vizeteresztő csatorna, a’ pus
kapor malomtól kezdve, melly szinte remeke volt a’ romai 
épitésmesterségnek. — O Buda jelenleg rendetlenül épült 
ugyan , de közép utczája tágas , hosszú ’s nem csak csinos 
hanem valóban szép házakkal dicsekedhetik. Nevezetesebb 
épületek : a’ római omladékokra épült kath. paroch. tem- 

,ρίοιη , a’ ref. anya-szentegyház, a’ praefectoratusi ház, 
a’ cs. k, katonaruházati biztosság roppant kiterjedésű épü
lete, egy közepén lévő kastéJyiyal, ’s mellette álló kaszár
nyával; a’ selyem-gombolitóház; a’ városon kívül a’ 6 eme
letes királyi épület, mellyben hajdan selyemfonó erőmivek 
dolgoztak, de most üresen áll; továbbá a’ hegytetejére

P E S T , PILIS ÉS SOLT
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épült Kis Maria Zell monostora, mellyet Trinitariusok 
bírtak, hanem jelenleg katonai-lakásul ’s rakhelyűl szolgál. 
Azonban mindenek felett szép épület a’ synagóga, melly 
mint illyen legpompásabb egész monarchiában ’s csak az 
amsterdamival velekedhetik. Ennek előrésze 6 corinthiai 
oszlopon nyugszik, ’s homlokát díszes óra ékesíti, hol a’ 
harangfitést *) mesterséges ércz-csengók pótolják ki. Bel
seje gypsczifrázatokkal van felékesitve, ’s összeillik a’ csi
nos ízléssel készült o ltárral, mellyen az égő Sinai hegyét 
látja ábrázolva az ember, a’midőn Móses villámok ée meny
dörgések közt szent borzadással eltelve veszi Istentől az 
esmeretes 10 parancsolatot Izrael’ népe’ számára. Az épü
letet réz fedél borítja, ’s nagyon sajnálható, hogy a’ fő- 
utczáról való rátekintési, holmi nyomorult kunyhók gátol
ják. Mellette áll egy fördő intézet a’ ’sidó nőnem hasz
nálatára’, ’s a’ ’sidó közönség’ tanácsháza.

Népessége Ó Budának 8317 lélek, kik közt 4G34 katb , 
34 evang., 119 ref., 3530 ’sidó. Élnek részint szóló és föld- 
mi velésből , részint gyümölcs ’s zöldség’ termesztésből, ré
szint kézi mesterségekből. Különösen nagy hasznára van 
a’ városnak a’ helybéli katonaruházati biztosság. (Montours- 
Oeconom. Commission). Ugyanis a’ Magyarországban fekvő 
katonaság’ ruhazatjára ez ügyelvén f e l : sok mesterember
nek , szegény özvegynek ’s árvának alkalom adatik különb
féle ruhaszerek’ csinátása vagy kiigazítása által élelmet 
keresni. Végre a’ számos ’sidóság’ fő foglalatossága a’ ke
reskedés , de van köztök egynéhány karton és festő gyáros, 
valamint kézmives is. Egyébiránt a’ ’sidók itt tulajdonosi 
joggal bírhatnak házakat (hanem meghatározott Számmal) , 
’s 5 osztályú igen jó karban tartott oskolájukban kereske
dési tudományok is tanittattnak. Van itt továbbá 40- szá
mosabb Dunamatoin, puskapor- ’s 1 más lisztinalorn, mellye- 
ket bizonyos meleg forrás forgat , melly télen sein fagy-bé. 
Rekesztékiil említjük azt: hogy a’ város mellett elfolyó 
Duna-ág a’ közel lévő ’s magas fáktól árnyékozott szigetek
től bátorságba tétettven az északi szelek, ’s a’ jégtorlások

' )  A’ Vidóknak nem szabad szentegyházaikban harangot tartani
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ellen: ez minden budapesti malomnak, hajónak még a’gőz
hajóknak is telelő helye; továbbá, hogy Árpád, gőzhajója 
az ó budai szigetbe telepített ideigleni hajógyárból került 
k i ,  ’s most újólag egy másik vagyon munkában. — O Budát 
még ezelőtt 75 esztendővel a’ gr. Zychy nemzetség bírta : 
jelenleg feje egy koronái uradalomnak, mellyhez Budaörs , 
Budakeszi, Békásmegyer, Bogdány, Monostor, >zántó , 
Tóthfalu, Tök és Zsámbék helységek tartoznak.

R á c z le v i, magyar m. v. a’ róla neveztetett Dunaszi- 
getben Budától délre 5 mfd. 2830kath., 3evang., Il97ref., 
133 óhitű, 7 ’sidó, azaz összesen 4470 lak.; kath. , re f., 
óhitű anya szentegyházakkal, ’s derék uradalmi tisztilak- 
kal. Határa a’ szigetben nem'nagy, ’s leginkább legelőnek 
és szőlőskertnek használtatik, melly kedves izü bort terem ; 
túl a’ Dunán azonban a’ bálványost pusztán termékeny bú
za földjük van , 4’s itt szép majorságokkal bírnak , ’s marhát 
is sokat nevelnek , valamint kenyérrel, zöldséggel , kuku- 
riczával Pestre hasznos kereskedést folytatnak. F. U. a’cs. 
k. nemzetség ’s feje egy uradalomnak. A’ török időkben 5 
reform, superintendens lakott itt.

Seent E ndre , priv. rácz-német-magyar-tót m. v. a’Du 
na’ jobb! partján , Budától északra 2 mfd. 3146, u. m. 2031 
kath., 32 evang., 68 ref., 1009 n. e. óhitű, 6 ’sidó lak. 
Hajdan nevezetesebb város volt, a’ mit számos szentegyházaí 
’s tornyai (1 kath., 6 óhitű templom) eléggé bizonyitnak. 
Most egynéhány csinos házain kívül van; vendégfogadója, 
patikája, kórháza, révje a’ Dunán, több boltjai ’s malmai 
és eleven kereskedése. Szántóföldé kevés, de minden gabo
nát , különösen a’ kukuriczát jól megtermi; erdeje nagy és 
szép. De fő kincse szőlőhegyében á ll, melly 2550 holdra, 
vagy is 20,400 kapára (1 kapát 150? □  ölre számítván) ter
je d , ’s mintegy 70.000 akó bort terem. Földe ennek na
gyobb részint kősziklás ’s azért nehéz mivelesü és nem igen 
termékeny ; de vörös bora annyival nemesebb , jobb. Leg
inkább becsiiltetik a’ Pisrnan, G yuíovdcz, O rlovacna, 
Bubán hegyeken termett; hol egyszersmind asszuszőlőbort 
is szoktak csinálni. Ezt a’ németek Strohweinn&\í nevezik, 
mivel a’ lakosok a’ szüret’ alkalmával leszedett érett für-
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töket padlásaikon szalmára teritve szárítják meg, ’s későb
ben úgy töltenek reá finom vörös ó bort. Divatban lévő sző
lőfajok : a’ nemes bort adó kádárka, ’s a’ fekete gohér; a’ 
fejér borokra nézve, mellyek a’ vörösnek ’/r. tehetik: a’ fe
jér kádárka, ntelly azonban a’ feketéhez jóságra nem is ha
sonlítható ; fejér és vörös muskatály. F, U. a’ korona; ha
nem szabad adás-vevési joggal már régen él.

Visegrácl, német magyar m. v, a’Dunára kidomborodó 
szédítő meredekségü visegrádi várhegy’ nyugoti tövében , 
egy felséges vidéken: 1017 kath., 1 ref. lak.; kath. paroch. 
szentegyházzal, ’s egy szép uradalmi tisztilakházzal, ’s 
több, patak malommal. Határa hegyből völgyből áll; gyü
mölcse sok; bora nem dicsértetik; erdeje szép, — Az em
lített hegynek’ ormán láthatni a’ hajdani pompás királyig vár 
mohos omladékáit. Hogy iít már a’ magyarok' kijövete
lekor vár állott, a’ bizonyos, ’s hogy építői tótok lehettek, 
neve is bizonyítja; mivel visegrád annyit teszen mint ma
gas-vár , ’s a’ régi oklevelekben altum  castrum  név alatt 
fordul elő. — Királyaink’ éveiben legelső említés tétetik 
felőle 1. András a la tt, ki itt £1056 táján) kolostort épite’ 
a‘ görög Bazil-szerzetesek’ számára, kik azonban: 1l0ü-ben 
ezt deák szertartásoknak engedték által. Itt tölté-ki Sala
mon király 1 esztendei kemény fogságát. 1. Károly meg- 
erősittette, meg nagyobbittatta , ’s királyi pompával feléke- 
sitvén : lakhelyjének választotta. I. Lajos után pusztulni 
kezdett; miglen Corvin, Mátyás újólag mind a’ palotát, 
mind a’ kertet olly pompássá alkotá, hogy Oláh prímás- 
érsek szemtanú bizonysága szerint Visegrád tündér helynek 
ueveztetheték. Ekkor tartat ott itt fogságban a’ bajnok V i k -  
t o r i n , Podiebrad’ cseh király’ Hja; és V i t é z  János, 
Mátyás’ tanítója, és esztergomi érsek, miután a’ király el
leni összeesküvésben részesnek találtaték. — Mátyás király’ 
halálával ismét hanyatlott dicsőségben ; de II. Ulászló alatt 
törvt.*iy hozaték , a’ magyar korona’ itteni őriztetésére. A’ 
mohácsi veszedelem után őrserege hitetlenül elszaladván: 
Maria-nostrai sz. Pál szerzetesek költöztek be, ’s ezek véd
ték meg mind a’ várat, mind a’ koronát Solimánnak szágul
dozó csoportjai ellen. Később hol törökök, hol keresztények
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viaskodtak birtokáért: de I. Leopold parancsolatjából vég
képen széljel hányatott; ’s most némán és komoran állnak 
a1 hajdani fenyes királyi palota’ falai , üvöltő szelek’ játé
kává válván , ’s komolyan emlékeztetik a’ vándort minden 
földi lénynek múlandóságára. F. U. a’ korona, ’s a’ város fe
je egy uradalomnak, melly Honth és Nógrád megyékre is 
kiterjed.

Z sd m b é l, német-magyar m. v. Fejér vármegye'szélén 
Budához nyugotra 4 mfd. 3003 kath., 4 evang. , 12 ref., 
494 ’sidó lak ., 's egy kath. paroch. templommal. Hajdan a’ 
város török basa'lakhelye volt, 's ezen áll jelenleg az ura
dalmi kastély. Láthatni itt egy török mecset’, fördő’ ’s csa
torna’ maradványit, mellynek segedelmével a’ helység fe
lett fekvő forrás vezettetett a’ városba; továbbá egy fe
lette régi goth szentegyházat , a’ mellé ragasztott épület
tel ; ’s egy különös barlang forma nagy öreget, melly pin- 
czének használtatik. Határa 1-ső osztálybeli ’s mindennel 
megáldatott: van igen sikeres búzája, árpája, kukuriczája, 
zabja, bora, erdeje, nádas tava, kevés de jó rétje. F- U. 
a’ korona; hanem a’ határos Csonka tebei pusztát gr. Sán
dor bírja.
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Becse, német f. a’ ráczkevi szigetben, Ráczkevi mellett 

délre: 526 kath., 2 ref. lak., kik szép szálas lovakat tar
tanak, sok zöldséget, burgonyát termesztenek. Szántóföldé 
kevés; de erdeje, szőlőskerte elég; ’s legelője igen tápláló. 
F. U . a’ fölséges cs. k. nemzetség.

Bia  , magyar-német f. Budához 2 mfd. a’ bicskei or- 
szágutban. Számlál 6í>5 kath. , 4 evang,, 710ref,, 13 ’sidó 
lakost. Ref. anya szentegyház. Kőbánya. Földe termékeny ; 
bora meglehetős; legelője szűk; tava mind malmaival, 
mind nádjával és halaival hasznot hajt. F. U . a’ gr. Sándor 
és Szily nemzetségek.

Bogdány , német-magyar f. a’Duna jobb partján, \ácz- 
hoz nyugotra 1 mfd. 2184 kath., 219 ref., 7 ’sidó lak.; 
katb. anya és ref. fii. templomokkal. Lakosi szorgalmas 
szőlőmivesek, ’s évenként mintegy 20,000 akó nagy becsű
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vörös es feje'r bort termesztenek. Főképen kerestetik az, 
melly a’ Cseperi és Svábhegyen terem. A’ tótfalusi szőlő· 
hegygyei szomszédos Schody hegye, melly egészen magá
ban áll, ’s teke formára magasan felnyúlik, közel 200 láh- 
nyi magasságra szinte szőlőtőkékkel van beültetve , ’s igen 
nemes bort ád ; de az a’ különös, hogy majd minden eszten
dőben elveri a’ jég; holott a’ többi hegyek sértetlenül ma. 
radnak. Egyébiránt a’ szőlők Bogdányban felette drágák, 
mert egy kapa (100 Q  öl) 100 — 200 sőt 300 v. forinttal 
is fizettetik. F. U· a’ korona.

B udakeszi, szép német f. Budához nyugotra 1 mfd. 
2312 kath. lak. Kath. paroch. templom. 2 kőbánya. Szántó
földé szűkön van; de erdeje, szőlőhegye elég, melly azon
ban csekély minémiiségü bort terem. F. U. a’ korona.

Budaörs , német f. Budához szinte 1 mfd. a’ bicskei 
országúiban: 2223 kalh. lak ., kiknek fő élelmük a’ szőln- 
inivelés, ámbár földet is mi veinek. Kath. paroch. templom· 
Nézésre méltó urasági eredeti merino nyáj , melly a’ mer- 
kopali kant. uradalomból tétetett ide. F. U. a’ korona.

Csaba (P ilis ) , tót-német f. Budához 3 mfd. a’ bécsi 
országutban: 1218 kath. lak. A’ helységnek, melly hegyek 
’s erdők közt egy völgyben fekszik csinos tekintetet ád az, 
hogy mindenik ház előtt egy kertecske áll. Van itt egy nagy 
kath. paroch. templom; tágas, jövedelmes vendégfogadó; 
kicsiny, de csinos urasági kastélyocska. Erdeje gyönyörű 
’s benne több ákácz ’s más fa ültetvényeket láthatni; bora 
közönséges; gyümölcse sok; az uraság’ rétjei szépek; la
kosai sok burgonyát, dohányt termesztenek , jó teheneket 
tartanak ’s vagyonosok. F. U. a’ nádor , József eő cs. k. 
herczegsége.

Csép, német-rácz f. a’ ráczkevi szigetben, Budához 
délre 3 mfd. 699 kath ., 259 óhitű, 5 ’sidó la k ,; óhitű anya 
templommal; marha, lótartással ’s szőlőmiveléssel. F. U. 
a’ fölséges cs. k, nemzetség.

Csepel, német-rácz f. a’ róla neveztetett csepeli vagy 
máskép ráczkevi sziget’ fölső csúcsában, erdők között: 59i) 
kath. lak. Kath. paroch. temploma szép épület. Határa ho
mokos, de a’ rozsnak, zöldségnek, marha - juhtartásnak
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kedvező, füzeseiből sok fát vághat ’s azt Pestre hordja e!. 
F. U· a’ cs. k. nemzetség.

Csobánka, rácz-német-tót f. Budához észak nyngotra 3 
mfd. 792 kath., 1 ref., 581 óhitű, 15 ’sidó lak. Kath. , és 
őhitü anya szentegyházak. Földei hegyoldalokon feküdvén 
nem igen termékenyek; erdeje roppant, de kősziklás ’s le
gelőnek is használtatik; szőlőhegye nagy kiterjedésű. Yan 
egy barlangja, több patak malma, ’s egy hires kőbányája 
nielly a’ megyében legjobb követ szolgáltat. Ide tartozik a’ 
Garancsi puszta. F. U· a* Vattay örökösök.

H idegkút, német f. Budához észak-nyugotra 1 mfd 
993 kath., 1 ref, lak. Kath. paroch. templom. Határa hegyes, 
tölgyes, de a’ rozsot jól megtenni; erdeje, szőlője elég; 
rétje kevés. F. U. a’ Trsztyánszky és Szunyogh nemzetségek.

Izb ék , rácz-német f. sz. Endre mellett egy völgyben: 
424 kath , 3 evang. , 5 ref. , 228 óhitű lak ., kik főkép bor- 
termesztésbol élnek. A’sz. endrei ráczok Arsenius patriarcha 
alatt Törökországból kiköltözvén itt telepedtek meg először.

Jenő, szép német f. Budához nyugotra 2Va mfd. 609 
kath. lak. Kath. paroch. templom. Szép u^asági kastély· 
Határa 3 nyomásbeli és hires búzát terem; nagy erdeje tölgy 
és cser fákból á ll; bort termeszt. F. U a’ telki apátur.

Jenő f Boros'). Weindorf, német f. a’ lörüsvári ország
úitól jobbra % órányira, hegyek közt: 711 kath., 1 ref. 
lak ., kath. paroch. templommal. Határa hegyes , kősziklás ; 
bora sok; erdeje elég. F. U. a’ nádor, József eő cs. k. 
herczegsége.

Kalász, rácz-német f. Budához északra 1Y2 mfd. 415 
kath., 4 ref., 764 óhitű, 5 ’sidó lak. Kath és óhitű anya 
templomok. Erdeje nagy ’s benne legelője bővséges; sző
lőhegye sok; rétje, szántóföldé kevés. F. U. a* Vattay 
örökösök.

Kovácsi, német f. Budához nyűgöt - északra 2 mfd, 
1115 kath., 5 ref. lak. Kath. anya szentegyház. Hegyek 
közt fekszik, de azért 3 nyomású szántóföldé elég ’s jó ga
bona termő ; rétje , erdeje kevés ; lakosai sok burgonyát és 
káposztát termesztenek, F. U. gr. Teleky Józsefné.

P E S T , PILIS É S SOLT



T. Ε. VÁRMEGYE. 413
Löré , rácz f. a’ Csepelszigetében, Budához délre 6 

mfd. 6 kathol., 519 óhitű lak ; kik szép szálas lovakat 
tenyésztenek , a’ zöldség- búza- , dinnye termesztést erősen 
űzik. Erdejük legszebb az egész szigetben. F. U. a’ föls, 
cs. k. nemzetség. Ohitü anya templom.

M akád, magyar f. a’ Csepelszigetében, az említett 
helységtől délre ya mfd. 35 kath., 2 evang., 1142 ref. lak, 
Ref, anya szentegybáz. Három nyomású határa minden 
gabonát megterem; marhája, fá ja , nádja, hala bőséggel. 
F. U. a’ cs. k. nemzetség.

Megyer {Békás), német f. Budához északra 1 mfd., a’ 
Duna’ jobb partján : 849 kath. lak., kath. paroch. templom
mal. Kevés szántóföldé 2 nyomásra osztatik ; szőlőhegye 
sok ’s ez ád a’ lakosoknak fő élelmet; kőbányája is van; 
de erdeje nincs. Ide tartozik a’ Kis-ingi puszta, mellynek 
felén búzát termesztenek, fele pedig legelőül szolgál. F. 
IJ. a’ korona.

Megyer (Pécs) , a’ sz. endrei sziget’ közepén fekvő 
magyar f. Budához északra 3 mfd. 121 kath., 971 ref. lak 
Bef. anya szentegyház. A’ szigetben lévő róna határa ho
mokos és csak közép termékenységi!, lakosi Pestre sok 
gyümölcsöt "s kenyeret hordanak; a’ hajózást is erősen 
űzik. A’ Duna jobb partján van egy Leányfalu  nevű pusz
tája, melly erdőből és szőlőhegyből áll. Az itt termett bor 
a' legjobbak közé tartozik a’megyében, különösen az, melly 
a’ P invze , Kis és Nagy M alom , Som os , H erm ány , 
Lei íny fa lu  , Czukor hegyeken szüretik. Vörös bort szint- 
annyit csinálnak mint fejért, csakhogy az első becsesebb. 
F. U. gr. Eszterházy János Károly.

Monostor, magyar f. az elébbeni helységtől délre */„ 
mfd., ugyancsak a’ sz. endrei szigetben: 292 kath., fiát) ref. 
lak. Kath. és ref. anya templomok. Homokos határa rozsot, 
kukuriczát terem; fája kevés; az árvizektől is sokat szen
ved. F. U . a" korona.

P áty, magyar f. Budához nyugotra 2 mfd. 117 kath.,
2 evang., 1814 ref., 15 ’sidó lak. Ref. anya szentegyház, 
Határa 1-ső osztálybeli ’s gazdag termékenységük Van
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híres s ikeres  búzája , szőlőhegye, erdeje ,  k evés  de jó  rétje, 
F. U. Va a’ te lk i  ap á t ,  */„ G. Szirm ay, G. Berthold, ’s in, t.

P erbál, német-tót f. 1410 kath. lak,, kath. paroch. 
templommal. Fekszik Budához nyugotra 3 mfd. Földei 
sikeres búzát teremnek; szőlője, erdeje, nádja elég. F, 
U. a’ kamara, ’s in. t.

Párnáz, rácz-német-magyar-tót fa lu , Sz. Endréhez 
délre */„ mfdnyire: I llő  kath,, 10 evang., 2S9 re f., 1274 
óhitű , öl ’sidó lak. Kath. és óhitű anya templomok ; ref. 
leány ekklésia, melly 0  Budához tartozik. Szántóföldéi 
szép búzát, kukuriczát, ázalékokat teremnek; tágas szőlő
hegyén hires bort szűr; nagy kiterjedésű erdeje kősziklas 
hegyeken van ’s benne számos források találtatnak. F. U. 
gr. Teleky József, szabolcsi fő ispány, ’s más Vattay örö
kösök.

Prom ontorium , német f. Budához délre 1 mfd. a’ fe
jérvári országutban : 2690 kath., 3 evang., 9 ref. lak. A’ 
helység a’ Duna, ’s a’ nyugotra fekvő szőlőhegye közt fek
szik, ’s házai majd térségen, majd dombon, majd hegyen 
épültek. Számos lakhelyek, istállók, színek pedig hegyol
dalban bevágott üregekben vannak. Van itt kath. paroch. 
templom, egy urasági kastély, melly hajdan emeletes volt 
’s Eugen herczeg építtette; vendégfogadó, több dunamalom 
és kőbánya. Legelője szűk, 's azért a’ lakosok kevés de 
kiválogatott marhatenyésztést űznek , úgyhogy a’ promon- 
tori teheneket, hornyukat faj’ nemesítésre szokták megvenni. 
Kézi mesterségből ’s a’ kőbányákból sokan keresik kenye
rüket. De fő kincse a’ helységnek még is szőlőhegyében 
áll, melly 1467 holdat foglal e l, ’s évenként mintegy 
5()— 55,000 akó budaihoz hasonló jó bort terem. Ez a/3 
résznyire vörös,.1/;, fejér, csakhogy az utóbbi mind inkább 
szaporodik. F. U. a’ felséges cs. k. nemzetség.

So lm ár , német f. a’ vörösvári országúitól balra % 
órányira: 1232 kath. lak. Kath. paroch. templom. Vidéke 
igen gyönyörű, ’s Oláh Miklós szerint Corvin Mátyás va- 
daskerte egész eddig terjedt. Három nyomású határa leg
inkább búzát, zabot, burgonyát és sok káposztát terem.

P E S T , PILIS ÉS SOLT
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E rdeje  hegyeken v a n ,  m ellyekben tűzkő erek is fed ez te ttek  
fe l .  F. U. a’ M ajtényi nem zetség.

Szántó, tót f. Vörösváron fe lyü l  1 mfd., magos h egyek  
k özt:  1129 kath. lak. Kath, paroch, templom. Nagy k i 
terjedésű erdejében in e s z e t , szenet éget  ; bort és sok gyü
mölcsöt termeszt, F .  U . a ’ korona.

Szent Iván  , német f. Vörösvárhoz délre i/i mfd. 574 
kath,, 1 ref., 25 ’síd, lak. Fekvése egy völgyben igen kel- 
lemetes ; homokos határa rozsot, dohányt, burgonyát te
rem ; szőlőhegye kevés. F. U. a’ Majtényi nemzetség.

Szent K ereszt, tót-német f. magas zordon hegyek 
közt, Vörösvárhoz északra 11/2 mfd. 847 kath, lak. Kath. 
paroch. templom. Szántóföldé kevés ’s inkább zabot, kevés 
rozsot terem; erdeje nagy ’s benne meszet, szenet éget; 
határjában fekvő P ilis  hegyében több üregeket láthatni , 
mellyek elhagyatott bányákra mutatnak; patakja rákkal 
bövöíkődik ’s benne gránátokat is leltek. A’ helységen 
kívül egy kolostor’ romjai láthatók. F . U , a ’ religyioi 
kincstár.

Szent L á szló , tót f. az elébbeni helységhez északra 1 
mfd. 458 kath. lak.; kath. paroch. templommal. Fekszik 
egy nagy völgyben, inellyet mindenfelől magas hegyek 
keritnek-be. Kevés szántóföldé inkább zabot terem; ’s 
azért fő kincse nagy erdejében áll. Mészégetés. F. U. a ’ 
religyioi kincstár.

Szent Márton (S z ig e t), német f. a’ Csepelszigelében, 
Budához délre 4 mfd. 632 kath. lak.; kik homokos földei
ket szorgalmasan mivelik, rozsot, dinnyét, burgonyát, 
zöldséget, bort termesztenek. F. U. a’ cs. k. nemzetség.

Teltei, német f. egy hegyen , Budához nyugotra 2 mfd. 
210 kath. lak. Erdeje, szőlője van; legelője csekély; bú
zája sikeres. Vizet alólról hordanak a’ lakosok. F. U. a 
telki apátur.

Tétény, ném et f. Budához délre egy posta állásnyira;  
4325 kath., 3 ref., 154 'sidó lak. Kath. paroch. tem plom .  
P ostahivata l.  Vendégfogadó. Több Dunamalom. É k e ssé 
gére szo lg á l  a’ b. Rm jnyánszky szép k a s t é ly a , ’s kerte.
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Szőlőhegye nagy kiterjedésű ’s K is T étén n ye l együtt, melly  
puszta ide tartozik évenként 60 — 65,000 akó igen hires ’s 
nagyobb részt vörös bort terem. Fejér bora szinte  b ecses ,  
de aszta li  i ta lnak erős. Vannak itt továbbá jövedelrnes  
kőbányák , és egy  nevezetes urasági pincze az úgy nevezett  
Nuszgrabenben· Ez egy  kősziklába vágo tt  ’s több alacsony  
’s magas boltozatokból álló üreg , m ellyn ek  észak-nyugotra  
való terjedését mind eddig nem lehetett  kifudni , ’s közön
ségesen török munkának ta r t já k ,  de mi czé lb ó l?  nem tuda- 
tik. Egyébiránt 30 ezer akó bornál több bele fél·, ’s sze
kérrel lehet bejárni. F. U . a’ Paksy örökösök.

Tinnye , magyar f. Csabához dél nyugotra */2 nifd. 865 
káth., i evang., 439 ref., 216 ’sidó lak, Kath. és ref. anya 
templomok. Synagóga. Fiatára szép búzát, kukuriczát, 
zabot terem; szénája nincs; de a" hozzá tartozó jászfalusi 
pusztán kövér réteket, jó bort termő szőlőhegyet, erdőt 
b ir , ’s vendégfogadója is van. F. U. Huszár, Horváth , 
Sánta, Vásárhelyi, Setét, Cséfalvay , Simoncsics, Fribeisz, 
Hiros, Csenkey, Geiszler, IMiskey, Somogyi, Halnia, 
’s m. t.

Torbdgy (Klein T urw a ll) , német-magyar f. Budához 
nyugotra 2 mfd. 1,211 kath., 5 ref, lak. Kath. paroch. tem
plom. Fekszik egy völgyben 2 part oldalban. Földei ter
mékenyek; rétje kevés; szőlője, erdeje sok; forrásvizei 
egészségesek, l·’. U. gr. Sándor és Szily nemzetségek.

Tóthfalu, magyar f. a’ sz. endrei szigetben, Budához 
északra 4 mfd. 469 kath., 2 evang., 2064 ref., 5 ’sidó lak. 
Kath. és ref. anyaszent egyházak. Három nyomású határa 
homokos ’s csak közép termékenységű. Van több Duna 
malma, révje, halászata, marhatenyésztése. A’ Duna’ jobb 
partján bir egy Tahi nevű pusztát, melly erdőből, szőlő
hegyből, ’s kevés szántóföldből áll. Szőlőhegye, bár 3 ol
dalról erdőkkel borított hegyek veszik körül — igen hires 
fejér bort terem ; ’s azért több pesti polgár tart itt szőlőt. 
Nevezetesebb hegyszakaszok (promontoriumok) : a 'N yúlás. 
Lóbánya, A llya , Farkasverem, Házipatak, Szálashegy, 
Végre a’ lakosok ügyes hajósok, ’s Pestre sok kenyeret, 
gyümölcsöt hordanak F. U- a’ korona.
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Tol·, magyar f. Zsáinbékhoz ί/„ ora: 93 kath., 1234 

ref. lak., ref. anya szentegyházzal. Van sikeres búzája, 
kukuriczája, zabja, gyüinöicse, sok bora. Erdeje nincs. 
F· U. a’ korona.

Tőiül, rácz f. a’ Csepels/.igetében, Te'tényhez délre 1 
mfd. 1822 katii., 1 evang,,, 8 ref., 1 0 ’sidd lak. Kath. pa- 
roch. templom. Róna határukon rozsot, kevesebb búzát, 
kukuriczát, sok zöldséget és káposztát termesztenek. A’ 
ló és marhatenyésztés szépen virágzik. Erdejük derék ; 
szőlőskerteket is miveinek. F. 0 . a’ fölségescs. k, nemzetség.

Töröl· Bálint (Grosz Turw al) ,  német-rácz f. Buda
örshöz délnyugotra 1 mfd. 1509 kath., 8 ref., 6 ’sidd lak. 
Kath. paroch. templom. Erdeje nagy és szép; bora is sok ; 
spanyol juhtenyésztés. F. U. gr. Majláth.

TJjfalu ( Sziget) ,  német f. a’ Csepelszigetében : 896 
kath., 12 ’sidd lak. Kath. paroch. templom. Lakosi szép 
lovakat tartanak; ’s rozsot, kolompárt, zöldséget, bort 
termesztenek, F. U. a’ cs. k. nemzetség.

Üröm,, német f. Budához északra 1 mfd. 605 kath. , 7 
óhitű lak ., kik főkép bortermesztésből ’s földmivelésből él
nek. Van itt kath. paroch. templom, ’s egy kis dhil.ü szent
egyház, mellyben nyugosznak Alexandra Paulowna herczeg- 
asszonynak mostani tisztelve szeretett nádorunk’ első hit
vesének tetemei. Az isteni szolgálatot ezen templomban 
mindég egy Petersburgbdl ide küldött orosz pap végzi, 4 
e’ végre rendelt éneklőkkel. F. U. a’ nádor, József eő cs. 
kir. herczegsége.

V örösvár , német f. Budához 1 postaállásnyira, a’ 
bécsi országúiban: 1668 kath., 2 ref., 3l0 ’sidd vagyonos 
lakosokkal. Van itt kath. paroch. szentegyiiáz , synagoga, 
egy szép emeletes vendégfogadd, posta-hivatal. .Szántó
földéi részint síkságon, részint hegyoldalukon fekiisznek , 
’s igen sikeres rozsot, kukuriczát, zabot teremnek. .Szőlő
hegye, erdeje bőséges; rétje nem sok, de jő. Lakosai 
gyors lovakat tartanak, ’s paraszt posta név alatt eléggé 
esmeretesek. F. U. a’ Majtényi nemzetség.

U, h  . ÁL 0. Toldi. I 27
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N é p e s  P u s z t á k .

A lbertfa lva  ( Sachsenfeld) ,  a’ proinontori határra 
ültetett kis gyarmat: 173 kath., 3 evang. német lakosokkal, 
kik többnyire mesteremberek. Cxil·, Bndaörhöz tartozik 
B kath. lak., ’s szép spanyol juhtenyésztéssel. Garancsz» 
Csobánkához tartozik 7 kath. lak. J á s z fa lu , Tinnye mel
le tt: 27 kath., 4 ref. lak. F. U. a’ tinnyei közbirtokosok, 
’s Andrásy. Kis Tétény, Ó Tétényhez tartozik: 125 kath, 
fiémet lak. Szép szőlőhegye hires vörös bort terem,

II. A1 V á c z i  J á r á s .

Van benne: 3 mezőváros, u. m. 2 magyar-német, 1 tót— 
ínagyar-német.

44 falu , t. i. 24 magyar, 8 tő t, 4 tót-magyar, 2 ma
gyar-tót, 4 tó t - német, 1 tót - magyar - német, 1 magyar
német.

2o népes puszta, u. m. 17 magyar, 1 magyar-tót, 1 
tót-magyar, l magyar-német. 4

Népessége · 62,341 lélek , u. m.
Vallásokra: 41,452 kath ., 10,512 evang., 8885 ref., 

63 óhitű , 1429 ’sidó.
Nyelvökre: 48,008 magyar, 11341 tó t, 1500 német, 

63 görög, 1429 ’sidó.

M e z ő  V á r o s o k .

A szó d , tót-magyar-német m. v. Pesthez 4, Gödöllőhöz 
északkeletre 2 mfd., egy kies domb-oldalban: 395 kath., 
1200 evang·, 97 ref., 530 ’sidó lak., kik közt számos mester
ember találtatik, ’s ezek különösen sok kék gubát készitnek,
’s azt messzi-vásárokra elhordják. Van itt evang. anya, kath. 
filial, szentegyház ; synagoga, 2 szép urasági kastély, több 
liszt és kalló malom a’ városon keresztül folyó Galga vizén. 
Szőlőhegye , földe, rétje elég és termékeny; erdeje kevés. 
F. U. 7a báró Podmaniczky András, xj„ b. Podmaniczky 
Krirolyné , és h, Podmaniczky Lajos.

P E S T , PILIS ÉS SOLT
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Gödöllő, magyar-német m. v. egy völgyben, a' kassai 
országúiban, Pesthez 3 mfd. 895 kath., 62 evang., 1165 
ref. lak. Kalb, es ref. anya szentegyház. Ékességére szol
gál ezen városnak az uraság’ vár formára épült, 7 toronnyal 
’s verő órával ékesített pompás kastélya. Jelesek ebben : 
a’ gazdag aranyozatu ’s márványozott bei czegi terem ; Maria 
Therezia fényes késziiletű szobája , élet nagyságú képével 
egyetemben; Fugen herczeg’ ágya; a’ kápolna, római íz
lésre. Továbbá van itt egy márvány oszlopokon álló istálló, 
nagy lovag-oskola, játékszín, ‘s egy felséges angol kert, 
különféle ritka növevényekkel, virágokkal, tavakkal, üveg_ 
házakkal, ’s egy Királyhegynek nevezett épülettel, melly. 
ben a’ magyar ■ királyok’ melyképei szemlélhetők. A’kony
hákért mellett kezdődik aJ vadaskert, aztán a’ fáczányos- 
kert, majd ezektől oldalvást aJ herczegi mulató erdőcske. 
A’ városban nevezetesek : az urasági tiszti épületek; a’ 
piaczközepén álló Sz. Mária szobra egy előtte lévő ugró- 
kuttal; vendégfogadó; serház. A’ városon kivűl fekvő sző
lőhegyén van egy nézést érdemlő szüretelő ház és pincze. 
Határa nagyobb részt homokos; bora közönséges; erdeje 
gyönyörű. F. U. herczeg Grasalkovics; ’s a’ város feje 
egy inagy uradalomnak, mellyhez: IJagh, Héviz-Györk , 
K artal, Mácsa, ’Sidó, Újfalu, Sz. Miklós, Szód, í'uoa- 
kesz , Csömör, Kerepes, Csik Tarosa, Soroksár, Verses,. 
Kakucs, Örkény, Tatár Sz. György, Eese.r, Izsaszeg 
Dany helységek, és Lőrinc/,i , Péteri, Guhacs, Hak ni, 
Sz. Király, Nyíregyháza. Uesnyő, Egerszegli, AÍagli, Göd ? 
Csörög, Sz. Mihály puszták tartoznak.

Vács , V a d iu m , IV alt zen , TVacon , magyar-német 
püspöki város, a’ Duna’ bal partján, Nógrád vmegye szé
lén Pesthez északra 2 posta állásnyira egy kies egészséges 
v idéken.

Hogy Váoz már sz. István király’ idejében nevezetes 
hely lehetett, onnan gondolhatni, mert ez ide püspökséget 
állított, mint kitetszik I, András’ okleveléből, melly által 
Tihanyban ‘1047-ben sz. Anianus mártír’ tiszteletére npa- 
turságot alapita, ’s melly levelében több püspökök közt 
Clemens váczi püspök’ neve is előfordul, Azonban növeke-
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•lesét, virágzását főképen 1. Geiza királynak köszönhette, 
ki szinte itten temettetett el. 1240 — 1241-ben a’ tatárok 
egészen elpusztították ’s lakosait kiöldösték. IV. Béla alatt 
újra felépült, de dicsőségének fő pontját Corvin Mátyás’ 
idejében Báthory Miklós püspök alatt érte e l ; ki ide olasz 
építő mesterek által templomokat, püspöki kastélyt építte
tett ; a’ dombokat szőlővel beültettette; kerteket csinálta
to tt ; ’s egy lyceumot emelt. — A’ mohácsi veszedelem után 
ellent nem állhatván az ágyuknak: fölötte sokat szenvedett, ’s 
majd sereginktől majd a’ töröktől foglaltatott-el: miglen 1686- 
ban a’ török iga alól végképen felszabadult; de régi fénnyel; 
csak kőhalmokban , leszaggatott templomokban siratta , ’s 
alig maradt egynéhány lakosa, — 1709-ben döghalál ütötte 
ki magát, de hamar megszűnt. 1712-ben gr. Kolonich püs
pök a’ kegyes oskolabéli szerzetet behozta · ’s megparancso
ld , hogy a’ reformátusok a’ városon kívül fekvő faluban 
lakjanak : ez tehát eredete a’ várossal jelenleg összeolvadt 
Kis Vácznak. — 1719-ben Althán Mihály kormányozása 
alatt jöttek be a’ sz. Ferencz szerzetesek; ekkor építtetett 
a’ kegyes oskolabéli szerzet’ temploma, ’s a’ Collegiumnak 
egy része. — 1731-ben a’ tűz nagy részét a’ városnak ha
muvá tette. 1740-ben irtoztató döghalál, melly 3 hónap 
alatt 3000 lakos közül 395 személyt ragadt el. — 1761-ben 
gr. Eszterházy Károly a’ mostani püspöki szentegyházat, 
mellyet Migazzi Kardinál fejezett-be — épittettni elkezdette. 
— Végre csinoshulásának legmagasb polczára Migazzi kor
mánya alatt lépett; ’s azolta nem csak feljebb nem emelke
dett , hanem talán Iejebb is szálott.

A’ mi jélenvaló állapotját ille ti: még gr. Althan Károly 
püspök a latt, ugy osztatott fel Vácz, hogy egy nyolezad 
részét bírja a’ káptalan, a’ többi a’ püspöké maradjon; mind 
a’ két városnak légyen tulajdon bírája, tanácsa; ’s az egész 
helység fölső és alsó városra ’s 2 plébániára osztatnék. A’ 
fölső városban Kis Váczczal együtt lakik: 491S kath. . 5$ 
evang., 2085 ref. , 56 óhitű; az alsó városban: 5030 kath., 
28 evang., 20 ref. , 4 óhitű, 5 ’sidó, azaz öszzesen mind a’ 
két városban: 11.231 lakos. Nyelvökre nézve igen kevés 
németet kivevőn mind magyarok j ’s élnek kézi mesterségek-
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bűi, szőlő és földmivelésből, kereskedésből, hajózásból, 
fuvarból. Utczái kövezettek, ’s elég tágasok és tiszták. Ne
vezetesebb épületei közé tartoznak: a’ hat kath. templom; 
a’ ref és óhitű szentegyházak ; a’kegyes szerzet collegium» ; 
a’ sz. ferencziek’ ’s irgalmas barátok kolostorai; a’ püspöki 
díszes palota ; papi-nevendék-ház ; siket-némák’ épülete ; 
a’ ludoviceum’ nagy kiterjedésű épülete, melly eddig pusz
tán á llo tt, de a’ legközelebbi országgyűlés’ alkalmával gr. 
Nádasdyl jFerencz püspök űr által őrűltek-házának vétetett 
meg; 2 városi tanácsház; több csinos privat épületek ’s 
vendégfogadók; egy postaház. Mind ezek közül legjelesebb 
épület a’ püspöki székes szentegyház a’ bold, szűz, ’s sz. 
Mihály fő angyal’ tiszteletére. Ez kicsinyben a’ hires ró
mai sz. Péter templomát ábrázolná; belső hoszvza 32 ö l, 
szélessége 14 öl; magassága a’ kereszt’ végéig 214 láb; 
kívülről két 126 lábnyi magas csonka torony ékesíti. A’ 
templom’ homloka előtt 9 lépcső van; ezek vezetnek a’ pit
varba (porticus), hol l2 oszlop magánosán, 6 falhoz ra
gasztva áll corinthiai módra elrendezve. Belől a’ karzat 8 
dorusi rendszerint készült oszlopon nyugszik. A’ rajzolatok 
’s oltári képek részint Maulbercz, részint Schmith által, vagy 
llomaban készültek.

Vannak a’ városban 2 helyen nemzeti, vagy polgári 
oskola, 1 kath. gymnasium a' kegyes atyák* felügyelése 
a la tt’s 1 lyceum , amaz (1836-ban) 254, ez 150 tanulóval. 
Ebben a’ philosophiai tudományok 5 professor által (szinte 
kegyes oskolabéli szerzetesek) magyaráztatnak; ’s ezeket 
halják itt a’ váczi megyebéli, és a’ kegyes oskolabéli ne- 
vendék papságon kívül a’ világi ifjak, sőt 18i7.olta a’ k in  
stipendiatusok is. A’ papi nevendék-házban 4 tanító alatt 
21 ifjú oktattatik a’ theologiai tudományokban. Továbbá 
van itt egy siket-némák intézete; két könyvtár, egyik a’ 
káptalané, másik a’ kegyes oskolabéli szerzeté.

Határa a’ városnak 6632 holdat foglal el. Bele esik 
a’ magas N aszdl hegye, mellynek tetején egy kis térség 
vagyon, ’s innen a’ budai, selmeczi, esztergomi ’s a’ Mátra 
hegyeire gyönyörű kilátás esik. Láthatni benne egy bar
langot., melly bői forrás csurog ki; tetejét szép bikkes, tol-

421
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gyes erdők borítják; a ljá t’s a’mellette eső apróbb hegyeket 
•szőlőtőkék fedik, mellyek kedves szamatu egészséges vörös 
és fejér bort teremnek , ’s a’ határnak közel harmadrészét 
foglalják el. Ezen borok 4 — 5 esztendő alatt érnek meg 
tökéletesen, ’s 15 — 20 évekig is elállnak. Nevezetes to
vábbá a’ Naszál jövedelmes kőbányáiról, ’s az itten talált 
kővé vált fákról. Mind a’ szőlőhegyek, mind a’ város mel
lett lévő kertek mindenféle gyümölcsöt bőven teremnek, 
kivévén a’ gesztenyét, melly itt nein találtatik. A’ sárga 
dinnye is jól megterem ezen a’ földön, de a’ görög dinnye 
ezt nem szereti. Szántóföldé, legelője Vácznak kevés, en
nek is nagyobb része homokos , ’s nincs több 90 egész ház
helynél. Az itt elfolyó Duna’ ága közönségesen 33o öl szé
le s , legnagyobb mélysége 20 — 22 láb. Egyébiránt ezen 
a’ váczi ágon kevés hajó já r : mivel tele malmokkal, part
ja menedékes, ’s benne több kis szigetek, zátonyok van
nak. A’ Dunán kívül még 3 jókora patak nedvesíti a’ váczi 
határt. A’ dunai halászat igen csekély, ’s halat Szobről, 
Marosról hordanak; de nyálakra, sőt őzekre és szarvasokra 
is szép vadászat esik a’ közel lévő erdőkben.— Kereskedése 
gabonával, borral, dohánnyal, mézzel meglehetős; 4 orszá
gos vásárai pedig fűképen szarvasmarhára híresek, kivált 
a’ sz. Pál napi Octoberben.

A’ váczi püspöki megye, melly Nógrád, Pest, Heves, 
Csongrád vgyék’ részeire, ’s a’ Kis Kunságra terjed ki 
számlált 1830-ban: 12 kanonokságot , 4 jövedelmes prépost- 
ságot, 3 fő, 13 al esperestséget , lot) plébániát, 7 szerzetes 
házat 134 szerzetessel; 204 világi papot, és 289,170 kath. 
lelket.

Faluk.
Á csa , tót-néinet f. Nógrád vgye szélén: Pesthez 5 

mfd. I 36 kath., 821 evang. lak. Evang. anya, kath. filial, 
templom. Két szép urasági kastély és kert. Gabona termő 
határa jól fizető; bora kapós; erdeje gyönyörű; kövér 
rétjeit a’ Galga vize gyakran elönti; begyeiben kővé vált 
tengeri csigák találtatnak. E. U. a' b, Prónay nemzetség.
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Bagh, magyar f. Pesthez 2 postaállásnyira, a’ kassai 
országúiban: 1312 kath., 1 evang., 5 ref., 8 ’sidó lak. Kath. 
paroch templom. Postahivatal. Határának egy részé ho
mokos ugyan, de áltáljában igen termékeny; retjei a Galga 
mentében termékenyek; bort termeszt; erdeje nagy vadak
kal bövölködik. F. U. h. Grasalkovics.

Boldogh, magyar f. Heves vinegye szélén , Hatvanhoz 
délre 1 mfd. 1011 kath., 2 ref., 9 ’sidó lak. Kath. paroch. 
templom. Földei, rétjei gazdag termékenységSek ; szőlős - 
kerte is van; de erdeje nincs, hanem náddal pótolja szük
ségeit. F. U. h. Grasalkovics.

B o tty á n , magyar-tót f. Pesthez észak-keletre 3*/a mfd- 
205 kath., 78 ref., 1 óhitii, 2 ’sidó lak. Vannak itt több 
urasági malmok, egy kalmárbolt. Határa dombos és ter
mékeny; szőlője, mellyhez nem régibben újakat ültettek 
meglehetős bort terem j erdeje 379% hold, 40 vágásra osztva. 
Az uraságnak van itt 803% p. m. szántóföldé, 68 kaszás 
rétje, 61 kapa szőlője, ’s annyi legelője, mennyin 1000 
darab juhot eltarthat. F. LJ. a’ kegyes hagyományt ala
pítvány vagy is a’ religyioi kincstár·

Csaba [Rákos '), magyar-német f. a’ Rákos vize mel
lett , testhez 1 % mföld. 480 kath,, 66 [evang., 550 ref., 
1) 'sidó lak. lvath. , ref. , evang. szentegyház ; sj na- 
góga. Határának egy része homokos , de általában jó ga
bona termő; bora elég kapós, rétjei termékenyek; ’s lege
lője egészséges lévén sok juhot táplál. Vízimalmok. F. U. 
B. Laífert Antal.

Csornád, t. f. Pesthez észak-keletre 3 mfd, 10 kath., 
615 evang. lak. Evang, anya szentegyház. Lakosi homo
kos határukon rozsot, zabot, kolompárt, bort termeszte
nek , sok marhát tartanak. Van itt egy a’ földes uraságtól 
kegyesen ápojgatott jó nemzeti oskola, hol a’ tót gyerme
kek eddig is a’ magyar nyelvben szép előmenetelt tettek. 
F, U. gr. Károlyi István.

Csömör, tót-német f. C'zinkotához északra ’/u mfd. 711 
kath., 308 evang. lak. Kath. és [evang. szentegyház. Ha
tára !s vidéke kies és termékeny; de fő kincse hires fejér
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bort termő szőlőhegyeben áll. Ez két párhuzamoson nyúló 
dombsoron terül e l , ’s ó  es uj ültetvényre osztatik. Az 
utóbbi csak 1826-ban osztatott k i, olly formán, hogy min
den szőlőbirtokos 10 esztendő után de'znia helyett 3 ezüst 
fr. fizessen egy 800 □  ölnyi földért. A’ szőlőhegy’ alkotó 
része alól kemény fazekas agyag, földszint homok, agyag, 
kavics, fekete földdel keverve. Bora, ha több esztendőkig 
áll igen kedves izt és szamatot fejt ki , ’s sokat hasonlít 
a’ somlyaihoz; pedig még sokkal jobb lehetne, ha a’ szám
talan gyümölcsfa a’ fürtök’ megérését tetemesen nem aka
dályoztatná, Egyébiránt az egész szőlőhegy mintegy 500 
hold nagyságú, ’s évenként 12 — 14,000 akót terem. F, 
U. h. Grasalkovics-

Csővár, tót f. Nógrád vgye szélén , Váczhoz keletre 
iy 2 mfd., egy kies vidéken: 101 kath ., 668 evang.lak. 
Evang. anya templom. Szirton épült régi várát Háskay 
Balás építtette. Határa hegyes, völgyes; erdeje szép ’s 
benne hires meszet éget; szőlőhegye jó bort terein; de le
gelője kevés. F. U. Veres , Divényi, Horváth , Egry , 
Posch, ’s m. t.

C zin lo ta , tót-német f. Pesthez 1 mfd., a’ kassai ország, 
útban: 229 kath,, 712 evang, 6 ref., 6 ’sidó lak. Evang. 
nnya, kath. filial, templom. Határának nagyobb része ho
mokos, de elég termékeny; bora meglehetős; legelője juh- 
tartásra alkalmatos. F. U. Beniczky nemzetség.

D á n y , magyar f. Pesthez keletre 4 mfd. 1396 kath., 
14 ’sidó lak. Kath. paroch, templom. Szép erdő. Csekély 
bor. Sok legelő, rét és dinnye. F. U. h. Grasalkovics.

D om ony , tót-magyar f. Gödöllőhöz kelet északra 1 
mfd. igen kies vidéken: 165 kath., 678 evang., 38 ref., 345 
’sidó lak, Evang. anya szentegyház. Synagóga Több 
csinos urasági lakházak. Dombos határa fekeíe agyagos 
kevés homokkal keverve ’s bő termékenységü; fejér bora 
kedves izíí ’s becsültetik ; retjei a’ Galga mentében szépek ; 
erdeje is van. F. U. Kandó, Onody , Bernálh , Mályus , 
Perger.

D u k a , magyar f. 376 kath., 4 evang., 1 ref., 11 ’sidó 
lak. Szép urasági kastély és kert. Földei, mellyek a’
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váczi határral szomszédosok elég termékenyek, ámbár több 
bennek a’ homok, mint a’ fekete föld; szőllője, ré tje , 
legelője bőséges. F· U. b. liudnyánszky Sándor;

Dunakesz, magyar f. Pesthez 1 postaállásnyira, a’ 
váczi országúiban: 980 kath., 7 evang. lak. Katii, paroch. 
templom. Vendégfogadó. Postahivatal. Határa nagy részt 
homokos, de marhatartásra jó; fája szűkön van; szőlőt az 
alag/ü pusztán tart. F. U. h. Grasalkovics.

F ó th , magyar f. az elébbeni helységtől dél-keletre 1 
órányira: 312 ka th ., 245 evang., 1360 ref. lak. Hef. anya 
ekklézsia. Ékességére szolgál az urasági szép kastély, egy 
gyönyörű kerttel együtt, melly idejére nézve uj ugyan, de 
szépségére minden megyebéli ángol kertekkel vetekedhetik. 
Földei a’ helységnek homokosak, ’s inkább rozsot mint bú
zát teremnek; legelője tágas, ’s mivel az uraság juhokat 
nem tart, a’ lakosok annyival több szarvasmarhát ’s jó lo
vakat tenyésztenek, mellyrenézve a’ fuvarozás fő élelmük, 
úgyhogy a’ Debreczenbe lejáró Pestvármegyei fuvarosok kö
zönségesen e’ név alatt esmeretesek. Vannak itt továbbá jó 
bort termő szőlők, hanem fában fogyatkozást szenvednek. 
F. U. gr. Károlyi István, ’s a’ helység feje egy uradalomnak.

G yőri [H évíz), magyar-tót f. Baghoz 1ji  mfd. 443 
kath., 485 evang., 208 ref., 18 ’sidó lak. Evang., ref. 
anya, kath. filial, templomok. Dombos határa homokos és 
fekete földből áll; erdeje, szőlője, legelője bőséges. F. U.
h. Grasalkovics.

Győri; [ rr ó t f i ) , tót-magyar f. Váczhoz keletre 2 mfd. 
209 kath., 625 evang., 4 ref. lak. Evang anya szentegyház, 
Határa dombbal, völgygyei változik; van jó bora, gabo
nája , fá ja , kövér rétje a’ Galga mentében, juhtenyésztése. 
F· U. Beniczky, Sturman, Parniczky, Vörös , ’s m, t.

H ártyán [V á c i kis) ,  magyar f. Váczhoz dél-keletre 
1 mfd. 128 kath ., 178 evang·, 553 ref.», 8 ’sidó lak, Kath, 
és ref. anya templomok. Határa hegyes völgyes ’s részint 
fekete búza föld, részint homok; bora jó de nem sok; rét·, 
jei termékenyek, F. U. Gosztonyi, Patay József - ’s in. t.
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H atvan (Püspök) ,  magyar f. Váczhoz keletre 2 mfd. 
1316 kath., 20 evang., 1 ref lak. Kath. paroch. templom. 
Termékeny határán búzát, rozsot, kukuriczát, dohányt, 
bort termeszt; erdeje, legelője bőséges; a’ Gaja patakán 
vízimalma van. F. U. a’ vóczi püspök.

H évíz , magyar f. Baghoz keletre ya mfd 1629 kath. , 
16 evang., 5 ref., 11 ’sídé lak. Kath. paroch. templom. 
Hegyes völgyes határa részint fekete agyag , részint ho
mok ; legelője a’ népességhez képest szűk; van erdeje, 
szőlője és sok káposztája. F. U. h. Eszterházy.

I l lá d ,  tót-német f, Domony szomszédságában: 12 kath., 
643 evang., 4 ref., 4 ’sidó lak. Két nyomású határa hegyes 
’s fekete agyagos, rnelly jó búzát, rozsot terem ; bora be
cses ; erdeje szép; legelője szűk; vízi malom a’ Galga vi
zén. Evang. anya szentegyház. F. U. a’ gr. Ráday nemzetség.

Izsaszegh , egy dombon fekvő tót f. Pesthez keletre 3 
órányira: 1446 kath., 9 evang., 6 ref., 12 ’sidó lak. Kath. 
paroch. templom. Vendégfogadó, Szép nemesített juhtenyész
tés. Malom a’ Rákos vizén. Szántóföldéi hegyen völgyön 
feküsznek; erdeje derék; bort termeszt. F. U. h. Gra- 
salkovics.

K arta l ( N agy ) magyar f. Aszódhoz */2 óra: 839 kath,, 
l6 evang., I 4 ’sidó lak. Három nyomású sik fekete föld© 
gazdag termékenységit·, fában, legelőben fogyatkozást szen
ved. F. U. h. Grasalkovics.

Kerepes, tót-magyar f. Pesthez 1 postaállásnyira, a> 
kassai országúiban: 708 ksth. , 7 evang., 8 ’sidó lak. Kath. 
paroch. templom, Postahivatal. Vendégfogadó. Határa he
gyes és homokos; tölgyes erdeje szép; dohányt, bort te r
meszt; de rétje kevés, F. 0. h. Grasalkovics.

Keresztúr (Rdlos3 5 tót-magyar-német f. Pesthez ke
letre egy jó mfd. 663 kath,, 870 evang., 7 ref. lak., kik 
közt igen vagyonosok találtatnak. Evang. anya, kath. fi
lial szentegyház. Díszére szolgál a’ b. Podmaniczky János* 
ékes kastélya, egy általellenben fekvő 20 holdnyi kiterje
désű kerttel, mellyet a’ .keresztül folyó Rákos vize, szép 
halastava, 's árnyékos fa sorai felette kellemetes mulató
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helynek  varázsolnak. H atára v ö l g y e s , dombos 'e a’ ter
mészetnek sok javaival á ldatott  meg. Szántóföldéi részint  
hom okosak, részint f e k e t é k ’s sikeres búzát (eremnek ; bora 
annyira b ecses , hogy a’ p est iek  kőbányai h e ly e tt  vesz ik  
m eg;  legelője  egészséges  l é v é n ,  az urasági nem esített ju h 
tenyésztés szépen d iva toz ik ;  erd eje ,  vendégfogadója , ’s a’ 
Rákoson több jövedelm es malma van. A ’ helységben le g 
többet bir báró Podm aniczky János , a’ hátralévő részt b. 
Podm aniczky L a jo s ,  b. W enkheim né.

Mcícsa, magyar f. Gödöllőhöz északra 1 mfd. 832kath., 
3 evang , 2 ref., 10 ’sidó lak. Kath. paroch. templom- Föl
dei hegyen , völgyön feküsznek ’s fekete agyag-homokosok 
lévén jó búzát, rozsot, árpát, zabot teremnek; erdeje» 
rétje szép; szőlője, ’s  a’ Galga vizén malma van. F· U . h* 
G rasalkovics .

Mogyoród; magyar f. Fóthoz keletre % órányira: 832 
kath., 39 evang., 98 re f., 3 óhitű lak. Kath. paroch. tem
plom. Dombos határa nagyon homokos; erdeje nem nagy, 
bora meglehetős; kőbányája hires.! Itt verték meg Geiza és 
Sz. László testvérek Salamon királyt. F. U. a’ váczi püspök.

Némedi (Veiez K is),  magyar f. V áczhoz  keletre  l* /4 
mfd. 691 kath., 14 evang. lak. Határa részint h e g y e s ,  ré 
szint lap á lyos;  földei fek ete  és sárga a g y a g o sa k ;  bora j ó ;  
g y ü m ö lcse  sok ’s a’ szántóföldek’ végein is  diófákat lá t 
hatni. F . U , G o s z to n y í , T i h a n y i , ’s m. t.

P a lo ta , magyar f. Pesthez északra 1 mfd, 682 kath., 
295 evang., 564 ref. lak. Kath., evang., ref. szentegyház. 
Földei nagy kiterjedésüek , de nagyobb részt homokosok ? 
tágas legelője sok szarvasmarhát, loyat táplál, hanem az 
uraság juhot nem ta r t ; halászatja a’ Dunában meglehetős 
’s itt szigetje is van; bora bőséggel. F. U· gr. Károlyi 
István. A’ Duna mellett fekvő Káposztás Megyeri puszta 
ide tartozik.

jPécsei, magyar f. egy kies szép vidéken, Pesthez 
keletre 2 mfd, 363 kath ., 170 evang., 1116 ref,, 230 'sidó  
la k ., ref anya szentegyházzal, synagógával, gr. Ráday 
Gedeonnak pompás kastélyával, több csinos úri lakházak-
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kai ’s gazdasági épületekkel, melljek összesen a’ helységnek 
kivált messziről szép tekintetet adnak. Dombos völgyes 
határa az úgy nevezett isaszegi háton sok trágyát kíván, 
de keletre fekete-homok földdel bir ’s minden gabonát jói 
meg terem; szőlője elég; legelője, rétje a’ népességhez 
szűk. A’ Rákos határán keresztül folyik rs malmokat hajt. 
F . U . gr, Ráday Gedeon, Fáy, Szemere, Jakabfalvy , Ko
vács, Darvas, Eckstein, Stettner, és még más Fáy nem- 
zetségbéliek.

R átó th , t. f. Yáczhoz dél-keletre 1 mfd, 490 kath., 
48 evang., 4 ref, lak. Hácom nyomású határa homokos , ’s 
rozsot, árpát, zabot, bort terem; ré t, legelő elég; erdeje 
nincs. F. U . legnagyobb részt Géczy István, referendarius.

Szada , magyar f. Gödöllőhöz északra */2 órányira: 95 
kath., 20 evang., 740 ref. lak. Ref. anya szentegyház. Ga
bona termő határa, valamint erdeje, rétje kevés; ’s azért 
fő gazdasága fejér borában áll, inelly nem csak a' megyé
ben, hanem az egész országban is a’ legjobbak közé szám
lálható. Ez tulajdonságára kemény, állandó, ’s messzivi- 
telre különösen alkalmatos; megérésére 4 — 5 esztendő kí
vántatik. Egyébiránt az o hegyen jobb terem , mint. az 
újhegyen , melly nem régi ültetvény; mind a’ kettőt pedig 
számtalan gyümölcsfa lepi e l , nem kis kárára az esztendei 
bortermésnek, melly alig halad meg 6000 akót. F. U. a’ 
váczi püspök, és a’ nagy-váradi káptalan.

Szent L ászló , magyar f. Gödöllőhöz keletre l 1/,, mfd. 
1095 kath., 5 evang., 11 ’sidó lak. Kath. paroch. templom, 
Hegyes agyagos határ. Rortermesztés. Erdő. Kevés rét. 
Határán megyen keresztül a’ Csörsz árka. F. U. h. Esz- 
terházy.

Szent Miklós ( V ácz K is ), magyar f. Bottyánhoz V-i 
mfd. 99 kath·, 35 evang., 344 ref. lak. Ref. leány ekklé- 
zsiája Veresegyházához tartozik. Dombos határán minden
féle gabonát ’s bort termeszt; erdeje kicsiny. F. U. h. 
Grasalkovics.

Szilágy , magyar f. Váczhoz keletre l l/tt mfd 830 
kath. lak. Kath. paroch, templom. Két nyomású határa
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hegyen völgyön terűi el ’s ele'g termékeny5 borban, fában 
nem szűkölködik; de rétje kevés. F. U· a’ váczi püspök.

Szöd , tót-magyar f. Váczhoz dél keletre 3/4 mfd. 827 
kath., 5 evang., 7 'sidó lak. Kath. paroch. templom. Ha
tára nagyon l^pmokos ; legelője , rétje bőven lévén a’ mar
hatartás virágzó állapotban van; bora elég. F. U. h. Gra- 
salkovics.

Tarosa (C s ify , tót f. Czinkotához keletre t/i  mfd. 71 
kath., 551 evang , 3 ref., 1 2 ’sidó. Evang. szentegyház. 
Határa nagyobb részt s ik , és homokos; szénája bőséggel; 
legelője kevés; bort termeszt. F. U. h. Grasalkovics.

Tarosa [K is) , t. f. az elébbeni helységtől északra 1/i 
mfd. 411 kath. lak. Van vendégfogadója, hegyes homokos, 
agyagos határa, kevés bora; fában fogyatkozást szenved. 
F. U. a’ váczi püspök.

T ú ra , 'magyar f. a’ Galga vize m ellett, Baghoz ke
letre 1 , Pesthez 5 mfd. 2569 kath-, 16 evang., 20 ’sidó lak. 
Kath. paroch. templom. Róna határának ya homok, % 
feketeföld; erdeje, szőlője, rétje jó és elégséges. F. U. 
h. Eszterházy.

V ’fa lu  (Kis) ,  tót. f. Gödöllőhöz északra l*/4 mfd. 215 
k a t h . ,  231 e v a n g . ,  6 ’sidó lak. Kath. és evang. szen teg y 
ház. H e g y e s  agyagos határ. Bortermesztés. F .  U .  h. 
G rasalkovics .

Zsám bob, magyar f. G ödöllőhöz  k e le tre  2 mfd. I 465 
kath., I 4 evang.,  6 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. F ö ld e i  
síkon feküsznek  , ’s igen szép búzát, r o z s o t ,  árpát ’s a’ t .  
t e r e m n e k ,  bár i t t  ott hom okosak ; e r d e je ,  s z ő lő j e ,  hasz
nos leg e lő je  ’s vendégfogadója van, F . U· a’ B en iczk y  és  
Majtényi nem zetségek.

Z sid ó , tót f. Gödöllőhöz északra 1 mfd. 346 kath., 
359 evang., 5 ’sidó lak. Kath. és evang. szentegyház. Fek
szik egy völgyben erdőktől és szőlőktől körül vétetve; ha
tára hegyes ’s agyag-homokos. F. U. h. Grasalkovics.

Valkó, magyar f. Gödöllőhöz keletre l l/2 mfd. 1299 
kath., 6 evang., 14 ’sidó lak. Három nyomású, hegyes,
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agyegos földei búzát, rozsot, zabot teremnek; szőlője, er
deje, legelője elég; retje keve's. F. U. h. Eszterházy.

Veresegyháza , magyar f. Szádéhoz északra */„ órányi
ra : 410 kath., 100 evang., 835 ref. lak. Kath. és ref. anya 
szentegyházak. Ezen helységnél emelkedik fel azon dombsor, 
melly Szada felé nyúlik, ’s meily hires fejér bort termő 
szőlőtőkéktől borittatik. F. U, a’ váczi püspök, ’s a’ nagy
váradi káptalan.

Versegh , magyar f. Nőgrád vgye szélén , Hatvanhoz 
nyugotra 1 mfd. 973 kath. , 40 evang., 3 ref., 26 ’sidó lak. 
— Kath. paroch. templom. Határa részint dombos, részint 
róna, ’s mind búzát, mind rozsot, árpát, kukuriczát gaz
dagon terem; szőlője, legelője nem sok; fában szükséget 
érez; lakosai vagyonosok ’s Debreczenbe fuvarozni járnak. 
F. U. Va Majtényi, 1/i  b. Podrnaniczky 1/i , más nemes nem
zetségek.

N é p e s  Puszt ák.
Alagh, Dunakeszi mellett: 17 kath. lak., bortermesz

téssel. F. U. h. Grasalkovics. Babaíh , Gödöllőhöz északra 
Yj. mfd. 15 kath. lak. Nagy majorság, ’s gyönyörű schveiezi 
tehéntartás F. U. h. Grasalkovics. Bag/ι {Icis), Nagy 13agh 
mellett: 29 kath. lak,, felette szép erdővel, mellyben őzek, 
szarvasok legelnek. F. U. h. Grasalkovics. Besnyő, Gö- 
döllőhöz keletre 1/i mfd. 45 kath. lak. Kies erdők között 
láthatni itt egy kapuczinus kolostort, egy igen szép kápol
nát ’s templomot, mellyben van a’ h. Grasalkovics nemzet
ség’ sírboltja. Nevezetes ezen puszta még népes bucsujárási- 
r ó l , ’s az erdőben űzetni szokott méhtenyészlésről. Gödöl 
lótól eddig árnyékos fasor vezet. Boltioka , Gödöllő és Ke
repes közt 5 kath. lak. F. U. h. Grasalkovics. Cseiőiei, 
Váczczal határos 17 kath. lak. Cső reg , Szód mellett: 41 
kath., 1 ref. lak. Homokos föld. Nagy legelő és marhatar
tás. F. U. h. Grasalkovics. Egerszeg/i, Gödöllőhöz észak
ra ya mfd. 7 kath , 5 ref. lak. F. TJ h. Grasalkovics. Göd, 
a’ váczi országúiban, Dunakeszi m elletti: 183 kath., 31 
evang*, 6 ref. lak. Hat ara tágas, de homokos; legelője sok, 
■’s nz urasági marha és juhtenyésztés nevezetes, valamint a’
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a’ pallérozott gazdálkodás is. F. U, h. Grasalkovics. H araszt 
erdő, Gödöllő m ellett, nyugotra: 12 kath. lak. K arta i 
(his). N. Kartai mellett: 10 kath., 11 evang. lak. Locsod, 
Péczelhez keletre; 30 kath., 4 evang., 6 ref. lak. Földe fe
kete homok '’s igen termékeny. Nagy juhtenyésztés. F U. 
a’ Fáy nemzetségbéliek. Káposztás megyer, Palotához nyu- 
gotra a’ Duna mellett: 58 kath., 8 evang., 20 ref. lak. Ho
mokos határ. Nagy legelő és szarvasmarha tartás. F .U . gr. 
Károlyi István. Orgovdny, Keresz'urhoz délre: 15 evang., 
20 ref. lak. Sz. Jakab , Gödöllőhöz nyugotra: 20 kath. lak. 
Ss. K irá ly , Dány és Izsaszeg közt: 13 kath. lak. Szép 
erdő és rétek. F. U. h. Grasalkovics. Sz. M ihály, a’ pesti 
határ mellett, Czinkota felé; 36 kath., 5 evang., 9 ref., 2 
’sidó lak. Nagy majorság és juhtenyésztés. F. U. h. Gra
salkovics. Szőr, Penczhez délre: 27 kath. lak. Erdő. Jó 
bor. Dombos, de termékeny határ, Szügy, vagy S zü d , 
az elébbeni pusztával határos: 26 kath. lak. V arsányi 
Versegh és Hatvan közt: 172 kath., 59 evang. lak. Igen 
nagy és termékeny puszta , síkon fekvő fekete szántóföldek
kel , jő legelővel, ’s fontos juhtenyésztéssel. F. U. b. Pod- 
maniczky nemzetség.

ΪΙΙ. A’ P e s t i  Járás.
Van benne: 3 mező város, u. m. 2 tót-magyar, 1 német^
31 falu, u. m. 12 magyar, 4 tót 4 német, 7 magyar

tó t, 3 tót-magyar, 1 magyar-német.
49 népes-puszta, u. m. 47 magyar, 1 tó t, 1 magyar- 

német.
Népessége: 50,202 lélek, u. m.
Vallásokra: 27,410 kath,, 9568 evang., 11,719 ref.,

18 óhitű , 1487 ’sidó.
Nyelvükre: 30,783 magyar, 10,914 tóf, 7000 német, 

18 görög , 1487 ’sidó.

Mező Városok.
Alberti, tót-magyar m. v. Pesthez 4V4 mfd., a’ debre- 

czeni vagy máskép szolnoki országutban: 295 kath,, 1345
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evang., 55 ’sidó lak. Evang, anya, katli. filial, szentegyház. 
Határa homokos, de a’ juhtartásra Js bortermesztésre jó. 
F , U. Almósy János.

P ilis , tót-magyar m. v. ugyancsak a’ szolnoki ország
úiban, Pesthez 4 mfd. 80 kath., 1610 evang. , 17 ref. lak. 
Evang. anya templom. Szép urasági kastély és kert. Ven
dégfogad ó. Síkon fekvő földei nagyobb részt fekete homo
kosok’s igen szép búzát j rozsot, árpát, zabot teremnek; 
szőlőskerteket is mivel ’s jó borral fizetnek. Nagy juhte
nyésztés. F. U. a’ gr. Heleznay nemzetség ’s valami részben 
N yáry .

Soroksár, szép német m. v. Pesthez délre egy posla- 
állásnyira a’ Duna’ bal partján: 3957 kafh , 9 evang., 5 ref, 
1 óhitű lak. Házai rendbe épültek ’s nagyon csinosok ; 
lakosai tehetős gazdák ’s Pestre sok kerti veteményt, bur
gonyát, káposztát, bornyut, szalmát és szénát hordanak ; 
legelőjük, rétjük elég; de szántóföldeiknek nagyobb része 
homokos. Van itt kath. paroch. templom , vendégfogadó , 
postahivatal, sok mesterember, szőlőskert, kevés fa. F. 
U . h. (irasalkovics.

F a l u k .

A porka, magyar f. Pesthez délre 4'/a mfd,, közel a’ 
Dunához: 27 kath., 653 ref. lak. lief, anya szentegyház. 
Hóna határa minden gabonát bőven terem; rétjei szépek; 
legelője elég. F. U. a’ Vattay nemzetség, nemesekkel 
megszálitva.

Bénye, tót-magyar f. Pesthez keletre 4 mfd. 46 kal ii., 
2770 evang., 27 ref lak. Evang. anya szentegyház. Több 
csinos urasági lakházak és kertek. Van erdeje, szőlője, 
’s jó gabona termő határa. F. II. 7„ a' Patay, V2 a’ &ze- 
pessy nemzetség,

JBugyi, magyar f. Pesthez délre 4 '/a , Ócsához nyűgöt- 
délre 1 mfd. 538 kath., 6 evang. , 1384 ref., 156 ’sidó lak, 
Kath. , ref, anya szentegyház Synagóga. Szép kastély. 
Nagy kiterjedésű róna határa 1-ső osztálybeli; legelője, 
rétje bőven lévén, a’ ló, szarvasmarha, juh- és sertés
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te n y é sz té s  nagy divatjában van. F .  U . b. B á n fy ,  gr. Vay  
’s inás több apró b irtokosok .

Dabas (ΛΙβό es Felső), 2 egymáshoz közel fekvő 
magyar-töt f. Pesthez dél-keletre 5 mfd. 875 k a th ., 25G 
evang., 528 ref., 190 ’sidó lak. Ref. anya, kath. filial, 
szentegyház; számos urasági lakházak és kertek. Határuk
nak egy része sárga, a’ többi fekete homok, melly minden 
gabonát jól meg terem; szőlőskertei, legelője, rétjei elég
ségesek. F. U. Halász, Sigray, Segesváry, Jeszenszky, 
Konkoly, Dinnyés, Kovasóczy, Kecse, Mészöly, Bielek, 
’s ni. t.

E cser , tót f. Pesthez keletre 2 mfd. 649 kath. lak, 
Kath. paroch. templom. Dombos határa homokos, de jő 
rozsot és bort terem ; rétjei szépek; erdeje kevés. F. U .  
h. tírasalkovics.

Gomba , magyar f. Pesthez keletre 4 mfd. 115 kath., 
16 evang., 1259 ref., 7 ’sidó lak. Ref. anya szentegyház. 
Mind földei, mind rétjei termékenyek; bora jó ; erdeje 
derék. Juhtenyésztése nevezetes. F. U. Patay József, ’s  
több Fáy nemzetségbéliek.

Gy 'ómrő, magyar f. Pesthez keletre 3 mfd. 283 kath., 
90 evang , 734 ref., 48 ’sidó lak. Ref. anya szentegyház. 
Határa csak némelly részben homokos, egyébkint igen ter
mékeny; bora sok ; tágas és egészséges legelőjén sok juh 
legel; van nádló rétje is. F. U. gr. Teleky Sámuel, gr., 
Ráday László, Szepessy, Bekényi és több Fáy nemzetség ■ 
béliek. Itt gr. Rádaynak szép és nagy kastélya van.

Gyón, magyar-tót f. Dabas mellett délre : 230 kath. 
436 evang., 589 re f ., 184 ’sidó lak. Evang. és ref. anya 
szentegyház. Synagóga. Határa részint sárga, részint 
termékeny fekete homok; bora lehetős; a’ juhtenyésztés 
nagy divatjában van; de fája kevés. F· U. % a’ Halász, 
V4 a’ Z'linszky nemzetség.

H araszti, német f. a’ Duna’ bal partján, Soroksárhoz! 
délre órányira: 892 kath., 28 ref., 14 ’sidó lak. Rendbe 
épült csinos házait, elől árnyékos fák ékesítik. Van itt 
kath. paroch. templom, egy szép urasági kastély és gyű«* 
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mölcsös k e r t ,  v e n d é g fo g a d ó ,  több D u n a - m a lo m , erdő a’ 
D u n a ’ partján , szőlőskert. H alárának jó  nagy  része homo
kos ; leg e lő je  tá gas .  F. U. b. L aliért.

H ártyán  ( Z7/') , német f. Ócsához délre 2 mfd. 835 katli, 
1 evang. , 3 ref. lak, Kath. paroch. templom. Homokos 
határán sok turjányos hely találtatik. F. ÍJ. h. Grasalkovics.

l r s a , tót-magyar f. Alberti m ellett, a’ szolnoki o r
szágútiján: 500 kath., 805 evang., 12 ref., 10 óhitű , 450 
’sidó lak. Kath. és evang. anya szentegyház. Synagóga. 
Sok bolt és korcsma. Határa részint fekete, részint sárga 
homok, altaljában jó gabona termő; térés legelőjén sok 
juhot tart; bora is van. F. U. nagy részben az Irsay nem
zetség, továbbá Szabó ’s m. t.

K akucs , magyar f. Ócsához délre 3/i  mfd. 040 kalb., 
3 evang., 2 ref. la k ., kik közt magyarul tudó tótok is ta
láltatnak. Határa homokos. Van itt az uraságnak egy szép 
épülete ’s magháza, egy mellette lévő szőlőskerttel’s kies 
erdővel. F. U .-h. Grasalkovics.

K áva, magyar-tót f. Bényéhez */2' óráuyira: 237 kath,, 
106 evang., 8 ref., 6 ’sidó lak. Evang. templom. Fekszik 
egy szép völgyben , ’s van termékeny szántóföldé , jó bora , 
erdeje, egészséges legelője. F. U. Puky, ’s más több Fáy 
nemzetségbéliek.

M aglód , tót f. Péczelhez délre % mfd. 203 kath., 67f> 
evang., 10 ref,', 225 ’sidó lak. Evang. anya szentegyház. 
Synagógn. Fekszik egy gyönyörű, kellemetes vidéken. 
Ide tartozik a’ tuzbereki puszta, mclly mindenféle gabonát, 
kendert, szénát gazdagon terem. Bora meglehetős. Juha; 
számosak. F. U. Liptay, Szemere, gr. Teleky, Jabab- 
falvy és több Fáy nemzetségbeliek.

Majoshdsa , magyar f. a’ Duna szomszédságában, Pest
hez délre 41/4 mfd. 8 kath., 340 ref., 4 ’sidó lak., kik n a
gyobb részint nemesek. Gazdag határ. iSok rét és gabona. 
F. ,U. a’ Jeszenszky nemzetség.

Alende, magyar-tót f. Pestbe/, keletre 3 mfd. 387kath., 
187 evang,, 9 ref. lak. Evang. templom. Határa termékeny 
és szép búzát terem ; rétje , szőlője, erdeje, legelője elég.

P E S T , PILIS ÉS SOLT
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Sae tartozik a’ szomszéd Billet p u sz ta ,  gazdag fek ete  szán
tó fö ld e k k e l ,  nagy m ajorsággal és ju h tenyésztésse l .  F .  U .  
gr. Keglevics Gizela.

Manor, magyar f. Pesthez keletre 3 mfd., közel a’ szol
noki országúihoz : 876 kath. , 72 evang., 2435 ref., 4 ó, 
hitű lak. Katii, és ref. anya szentegyház. Határa a’ népes
séghez sziik ; bora b őségge l;  erdeje kicsiny, F. U. az egri  
káptalan.

Alsó Ném edi , magyar f. Soroksártól délre 1% mfd. 
810 kath., 28 evang., 1298 ref. lak. Kath. és ref. anya 
szentegyház. 3 nyomású határa jó búzát, rozsot, káposztát, 
kukuriczát, bort terem ; marhája, juha sok; erdeje nincs ; 
az üsszegyfilt vizek tetemes kárt tesznek a’ földekben ; as
szony személyei szépségekről híresek. F. 'U. a’ váczi püspök.

Ó csa , magyar f. Pesthez 2 postaállásnyira a’ kecske
méti országúiban: 486 katholikus, 21 evang., 1206 re
form., 2 óhitű, 56 ’sidólak. Kath. fii. templom. Postahiva
tal. Vendégfogadó. Van egy felette régi ref. szentegyháza, 
mellynek falai 4 szegletit faragott kövekből vannak. Kerí
tése alatt találtatott egy pecsét is illyen felülírással: „Sigil
lum Civ. Molcsa 1629“ Itt veszi kezdetét egy nagy turján, 
melly Sári felé több midre kiterjed. Szélessége 1/i mfd. 
s tele van kőrös , reketye , fűzfákkal, a’ mellett sok nádat 

és szénát terem. Határa Ocsának részint hoinok-buczkás, 
részint jó gabona termő. Lakosai bort, kendert, kukuriczát 
’s sok úri tököt termesztenek, ’s evvel és reketyéből font 
kosarakkal, kasokkal kereskednek. F. I.. gr, Teleky Józ~ 
sefné , ’s a’ Tihanyi nemzetség.

Örkény, magyar-tót f. egy kietlen messzeterjedő homo
kos pusztaság’ közepén . Pesthez 4 postaállásnyira a’ kons- 
kr méti országút ban : 816 kath., 11 evang. lak. Kath, plé
bánia. Postahivatal. Vendégfogadó, mellynek egy része ká
polnául szolgál· F. ÍJ, h. Grasalkovics.

PeregU, magyar f. Pesthez délre 5 mfd., a’ Dunához 
mfd. 1257 kath., 2 evang., 12 ref., 6 ’sidó lak. Kath. 

puroeh. templom. Határa nem nagy, de termékeny. Juh te
nyésztésc  nevezetes, F, í ), a’ V nttay nemzetség.

28 *
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P é te r i , tót f. Pesthez keletre 23/4 Hifii. 13 kath ., 59G 
lak. Evang. anya szentegyház. Fiatárának fele homokos, a’ 
többi termékeny ; bora jó ; legelője szűk; erdeje nincs. F. 
U. Földváry Miklós.

Sáp [Tdpio) , tót-magyar f. Pesthez keletre 4 , Péczel- 
hez l ’/jj mfd. 12G5 kath., 5 evang., 4 ref. lak. Kath. paroch. 
templom. 2 szép urasági lakház. Fekszik egy nagy völgyben, 
igen kellemetes vidéken. Van termékeny búza termő földe, 
szőlőhegye, erdeje, sör és pálinka házai, vízimalmai. A' fa
lu közepén lévő tóból egy patak folydogál ki. F. U. a’ Ső
tér nemzetség.'

Sári, tót f. egy lapályos vidéken, mellyet a’ Turján  
ősszel, tavasszal el szokott önteni, l’esthez dél-keletre 5 
mfd. 1357 kath., 3 evang., 9 ’sidó lak. Kath. paroch. tem
plom. Sok széna; kies erdő. F. U. 11. Latiért.

Süly [T á p io j, magyar f. egy gyönyörű völgyben Tá- 
pio Sáphoz délre-V4 mfd. 724 kath., 10 evang,, 1 ref., 17 
’sidó lak. Nevezetesek it t :  az igen régi kath. paroch. tem
plom , melly még a’ 13-ik szazadban épült; egy hegybe be
ásott goth boltozatu üreg; egy régi sáncz és vár-omladék , 
melly Leányvárnak neveztetik. — Határa bő termékenysé- 
gü; bora, fája, szénája elég. F. U. Kovács Zsigmond, és 
az Etthre nemzetség.

Tatár Szent György, magyar-tót f. Pesthez dél-keletre 
G Infd. 457 kath., 8 evang. lak. Határának nagy része ho
mok és turján ; az uraság temérdek juhot, marhát, sertést 
neveltet; ’s a’ sok nád , homok buczkák és turjánok ked
ves tartalék helyül szolgálnak a’ farkasoknak , ’s a’ marha 
tolvajoknak. F. U. h. Grasalkovics.

Taksony, német f. Pesthez délre 3 mfd., a’ Duna’ hal 
partján: 1209 kath. lak. Kath. paroch, templom. Vendégfo
gadó. Vízimalmok. Határa homokos ’s főképen rozsot, za
bot, burgonyát, zöldséget, bort terem; rétje kevés: er- 
dőcskéje szép. F. U. a’ kegyes hagyomány! alapítvány.

Ú ri, magyar f. egy nagy völgyben , Pesthez, keletre 4 
mfd. 1176 kath., 7 evang., 6 ’sidó lak. Kath. paroch. tem
plom. Földei mind őszi, mind tavaszi gabonát bőven le-

P E & t, PILIS ÉS SOLT
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remnek; erdeje, szőlőhegye elég ; re'tje kévés de jó ; a’puszta 
domb-oldalokat az uraság diófákkal ültette be. Láthatni 
i t t  a’ helység’ közepén egy igen mély vízmosást. F. U. a’ 
Tahy nemzetség.

Üllő, magyar-német f. Pesthez kelet-délre 2 mfd,, a’ 
szolnoki országutban: 1192 k a th ., 1 evang., 268 ref. lak. 
Katii, paroch, templom. Vendégfogadó. Határa inkább ho
mokos és rozsot terem; bora elég  ̂ rétje kevés. F. U, a’ 
váczi káptalan.

beesés, német f. Pesthez kelet-délre 1 mfd., a’ szol
noki országutban: 1109 kath., 38 evang. 12 ’sidólak, Kath. 
paroch. templom. Vendégfogadó. Homokos határ. Sok bor. 
F. U. h. Grasalkovics.

N é p e s  P u s z t á k .
A dacs , Kun Sz. Miklóshoz keletre 1 mfd. 292 kath., 

8 evang., 15 ref. lak. F. U. a’ cs. k. nemzetség. Babád  
(Alsó-Felső) , Sári mellett: 13 kath., 4 ref. lak. F. U. 
Alsónak a’ Halász, Felsőnek a’ Beniczky nemzetség. Bank
h á za , Pereghez keletre: 40 kath., 5 evang., 15 ref. lak. 
F. U. gr. Beleznay. Baracs, az adacsi pusztával keletre 
szomszédos: 227 kath., 20 evang., 20 ref. lak. F, U. Fold- 
váry, gr. Teleky, Darvas, ’s ni. t. nemzetségek. Besnyö, 
Sári m ellett: 6 kath. lak. F. U. b. Latiért, B ilié i, 43 
kath., 9 evang., 5 ref. lak. Lásd Mende helységét. Csévi, 
Monoihoz délre 1 mfd. 48 kath. lak. F. U. Szilassy, gr. Nádasdy 
Lászlóné, Fáy , Hangyás és b. Podmaniczky nemzetségek. 
Dány Sz. Miklós {Alsó-Felső), 105 kath., 50 ref. lak. 
F. II. N. Körös városa, ’s a’ gr. Beleznay nemzetség. D é
legyháza, Bugyihoz nyugotra: 28 kath., 6 ref. lak. F. U. 
a’ Jeszenszky és Halász nemzetség. Esső, Gyóntál délre: 
22 kath., 2 evang. lak. F. U. gr. Keglevics. F ar hasd , 
Űri mellett: 13 kathol., 4 evang., 3 ref. lak. F. U. gr. 
Wartensleben , Szilassy , és más Fáy nemzetségbéliek. Qu- 
bacs, a’ pesti határ és Soroksár közt: 23 kath. lak. F. U. 
h. Grasalkovics. Qydl, Soroksárhoz dél-keletre 1 órányira: 
99 kath., 3 ref. lak. F. U. gr. Károlyi István. Halomegy 
háza , Vecséshcz délre: 65 kath., 5 evang. lak. F. U. h·
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Grasalkovics. Alsó és Felső Her náci, Daliáshoz keletre, 
91 katli., 3 evang., K) ref. Jak. F. U. gr. Beleznay nem
zetség. Alsó és Felső Indrcs vagy máskép Csíkos , meliy 
nevét a1 felső lnárcson keresztül liuzódó ’s csíkkal bűvöl' 
ködő turjános tótól vette, Ocsához egy posta állásnyira a 
kecskeméti országúiban : 250 kath., 15 evang., 20 ref. lak. 
Alsó lnárcson van postahivatal és vendégfogadó. F. L, gr 
Keglevics Gizela. Felső Inárcsot bírja gr. Beleznay és 
Farkas. Kis Ir sa , 20 evang. lak. lrsához tartozik. Lob, 
Üllőhöz délre 1 infd. 87 kath., 5 evang., 4 I  ref. lak. F. U· 
gr. lláday és más Fáy nemzetségbéliek. Mikebuda, nagy 
kiterjedésű puszta lrsához délre: 100 kath., 45 ref. lak. F. 
U. gr. Keglevics,, Majtényi , ’s az Irsai közhirtokosok. 
M ántelek , Gyónhoz nyugotra : 8 kath. lak. F. U. b. Latiért. 
Alsó N yáregyháza , Pilishez délre 1 mfd. 150 kath ., 50 
evang,, 4O ref. lak. F. ü . Nyáry, Balla, Gombay, Sáry , 
és mások többen. Felső Nyáregyháza, 60 kath., 35 evang., 
50 ref. lak. F. U. Ilangyás , Dinnyés, Döinény, ’s ni. t. 
Ordasháza , Majosházátót északra: 8 kath. lak. F. U. a' 
Halász nemzetség. O szldr, Tápio Sáp melleit nyugotra: 
102 kath., 4 evang. , 9 ref. lak. F. U. a’ b. Prónay nem
zetség. Alsó P a ko n y , Yecséshez délre 1 mfd. 93 kath., 
1 evang., 13 ref. lak· F. U. gr. Teleky. Felső P akony , 
78 kath., 7 ref. lak. F. ü. gr. lláday. Alsó, Felső Pcszér, 
roppant nagy puszta, 17,700 holdból áll Gyónhoz délre: 
309 kath.], 5 evang., (j ref. lak. F. U. a’ cs. k. nemzetség. 
Pódharasztya, Monorhoz délre 1 mfd 390 kath., 18 evang., 
216 ref. lak. F. U. N- Körös városa, l ld d a , Bugyihoz 
északra: 4  kath. lak. F. U· a’ Fáy nemzetség ’s Halász 
Miklós. Sarlósár , \T a tá r  Sz. Györgyhöz délre: 67 kath, 
lak. F. ü. h. Grasalkovics. Szent István , Mendén tói 
keletre: 53 kaiból. , 70 evang , 1 ref. lak. F. U. Kovács 
’Sigmond. Szsnt Iv d n y , Pereghez keletre: 112 kath., 7 
ref. lak. A’ Dömsödiek bírják. Szent K irá ly , Laczháza 
mellett: 57 kath., 15 ref. lak, F, ÍJ. a’ Vattay nemzetség. 
Szent Lörincz , a’ pesti határ és Verses közt: 283 kath., 
42 evang., 10 ref, lak. Nevezetes juh, szarvasmarha és ló 
tenyésztés. F. f j .  h. Grasalkovics , de most Mayerll bírja. 
S  zu nyög k i , Pereghez keletre 1 mfd. F. U. a’ cs kiráJvi
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nemzetség. 'Tete, Péteri és Gomba közt: 42 kath,, 7 evang., 
9 ref. lak. F. U. F iirj, Lovas, és több Fáy nemzetség
béliek. Ürbő, Bugyihoz délre 1 mfd, 34 kath., 44 ref. 
iák. F. U. Kecskemét városa, ’s a’ Bugyi közbirtokosok. 
Z sig er , Pánd és T. Ságh közt: 4 ref. lak. F. U. az egri 
káptalan. Alsó és Felső Vány a , Bugyihoz északra: 45 
kath., 8 ref. lak. F. U. gr. Teleky Sámuel, ’s más több 
Vattay nemzetségbéliek. Varsdny [D una) , a’ Duna mel
leit Taksonyhoz délre: 139 kathol., 2 evang., 5 ref. lak. 
Alsó és Felső V a sa d , Monorhoz délre: 114 kath., 4 evang., 
243 ref. lak. F. U. gr. Ráday, gr. Wartensleben, Darvas, 
’s más Fáy nemzetségbéliek. V a ly a , Uj Ilartyánhoz ke
letre : 100 ka th ., 6 evang., 7 ref. lak. F. U· özvegy gr. 
Steinleinné.

I

IV. A’ K e c s k e m é t i  J á r á s .

Van benne: 5 mező város, mind magyar.
2i falu, u. in. 20 magyar 1 német.
35 népes puszta mind magyar.
Népessége: 122,054 léleií; u. .m
Vallásokra: 70,485 kath., 3010 evang., 40,902 reform., 

133 óhitű, 2418 ’sidó.
Nyelvökre: 118,946 m agyar-, 1457 német, 133 görög 

2413 ’sidd.

43  y

M e z ő  V á r o s o k .
Abony , magyar m. v. egy róna térségen, Pesthez dél

keletre 8 mfd., a’ szolnoki országúiban: 8225 lak,, u. m, 
6270 kath., 72 evang., 971 ref., 912 'sidó lélekkel. Kath., 
és ref. szentegyház. Synagoga. Vendégfogadó. Számos csinos 
urasági lakhá/.ak és boltok. Határa nagy kiterjedésű, ’s ke
vés homokot kivé vén, [igen termékeny fekete földből á ll;  
tágas legelőjén a’ nemesített juhtenyésztés, szarvasmarha, 
hi és sertés-tartás szépen divatozik; szőlőskerteket is mivel. 
Postahivatal ’s váltás C/.egléd és ISzelnok közt. A’ város 
léje egy uradalomnak, inellyhez Toszegh , Ó Kecske faluk 
Uj Kecske népesített puszta, O és Uj Bőg, Kerektódomb
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I’alladics puszták tartoznak. F. U. j t írm én y i ,  B a lo g h ,  Tal
l in n ,  A n d rásy , V ig y á z ó ,  B e n c s ik , G ál,  B en iczk y , l lu tk a y ? 
S iv ó ,  N eppel.

C zegléd , magyar ni. v. az elébbeni várostól nyugotra 1 
posta állásnyira , ugyancsak a’szolnoki országúiban : 15,136 
u. m, 5841 kath., 637 evang., 8638 ref. , 20 óhitű lak. 
Kath,, evang., ref. anya szentegyházak. Vendégfogadó. 
Postahivatal. Határa részint, sárga, részint fekete homok 
’s elég termékeny 5 szőlóskertei nagy kiterjedésüek ’s igen 
jó bort teremnek. Teles és Becle nevű erdeje sok vadat 
táplál; nádas tavai pedig szárnyas állatokban bővelkednek 
F. U. a’ kegyes hagyományi alapítvány. Az ide való ref. 
gymnasium egy a’ legrégibbek közül való ’s már 1574-ben 
virágzott; most t professor és 2 sogéd tanító által a’ hu
maniórák is taníttatnak.

N agy K á ta , magyar m. v. Pesthez G, Jász Bere'nyhez 
2 mfd. 3197 kath., 8 evang., 1 óhitű Jak. Kath, paroch. 
templom. Kastély. Vendégfogadó. Tágas utczáit eperfák di- 
szesitik ; szántóföldéi feketék ’s gazdagon termők; de le
gelője sivatag homokbuczkás ; szőlőskerte ’s erdeje is van ; 
marhavására felette nevezetes. F. U. gr. Keglevics Gábor.

N aqy Kőrös , magyar m. v. Pesthez C, Kecskeméthez. 
2 mfd. 1372 kath. 15 evang., 14,592 ref., 44 óhitű, 237 ’si- 
dó lak. Kath,, réf., óhitű szentegyházak. Synagóga. Posta- 
hivatal. Szépen virágzó reform, lyeeum, mellyben a’ philo- 
sophiát, történetírást, görög és deák literatarát egy; a’ 
mathezist, physicát, német és magyar literaturát ismét 
egy; a’ Humanitatis oskolákat újólag egy különös professor 
tanítja; végre a’ syntaxistákat és grammatistákat alumnus 
deákok oktatják. Legközelebb pedig egy praktikaigazdasági 
és egy oskolatanitókat képező tanitószéknek felállítása ha- 
tároztatott el, Nagy kiterjedésű határa egészen róna ’s 
hozzá számos puszta tartozik. Minémüségére majd sárga, 
majd fekete homokos, helyei, helyei agyagos ’s áltáljában 
midenre hasznavehető. így a’ juh , szarvasmarha, sertés, ló 
tenyésztés fő élelmét teszi a’ lakosoknak ; valamint a’ sző- 
lőmivelés is , melly itt igen jó és erős vörös és fejér bor
ral fizet; ezenkívül Pestre temérdek gyümölcs, u, m alma
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c s e r e sn y c ,  dió hordatik. A ’ m ezei gazdaságon k ívü l k é z i  
m esterségekből sz in te  számosán éló'sködnek. Földes ura nagy  
részben maga a’ v á r o s ,  de vannak helyben  k özb irtokosok  
i s ,  u . in. ’iSigray, G o m b a y , H a lá s z ,  B e r e t v á s , K a lo c s a ,  
S z ila ssy ,  F a r k a s ,  C s e t e , M o ln á r ,  J o ó ,  O n o d y ,  ’s  több  
nemzetségek.

K ecslem éth , Egopolis, legnagyobb m. v. egész or
szágban, Pesthez dél-keletre 12 posta infd., a’ szegedi or
szágúiban egy nagy kiterjedésű homokos pusztaság’ köze
pén, 35,563 u. in. 22,786 kath., 735 evang,, 11,542 ref., 
59 óhitű, 441 ’sidó la k ., kik nyelvükre mindnyájan ma
gyarok. Utczái nagyobb részt rendetlenek ugyan, de van
nak benne számos jeles privat és középületek. Nevezeteseb
bek ezek k ö z t: a’ kath. paroch. templom , a’ kegyes osko
labéli atyák’ és fjanciskanusok’ kolostorai és templomai; a 
ref. , evang., óhitű szentegyházak ; synagóga, tanácsház, 
árvaház, postahivatal. Van itt egy jó kath. polgári oskola, 
gymnasium a’ kegyes oskolabcli atyák felügyelése alatt, kik 
i t t  novitiatust is bírnak ; ’s egy virágzó reform, lyceum. 
Ez eredetét hihetőleg akkor vette, midőn a’ hires tolnai 
collegium (1600-ban) több tolnai lakosokkal Kecskemétre köl
tözö tt, ’s azolta különféle viszontagságokon menvé(n keresz
tül : jelenleg 3 professor tanítja a’ theologiát, philosophiát, 
történetírást, statistikát, politikát, — mathesist, physikát, 
görög-deák-magyar literaturát — és 1836 olta a’ hazai tör
vényeket. A ’ humanistákat, syntaxistákat, ’s grammatistá- 
kat ismét egy egy különös professor oktatja. —· Határa’ma
gának a’ városnak is roppant kiterjedésű, de még ehez szá
mos pusztákat bír részint zálog, részint haszonbérlés utján, 
a’ honnan lakosi tehetős és vagyonos polgárok. Élnek pedig 
főképen juh-szarvasmarha-ló - sertés tenyésztésből, szőlős 
kertek’ miveléséből, mellyek igen becses ’s erős vörös bort 
teremnek; szappancsinálásból 's más kézi mesterségekből, 
végre kereskedésből. Nevezetesen Pestre hordanak kenye
re t, gyümölcsöt, szalonnát, zsiradékot, hízott sertéseket, 
szappant, gyapjút, szarvasmarhát, nyersbőröket, bort. 
Továbbá szarvasmarhával, lóval, sertéssel mindenfelé szé
lesen elágadzó kereskedést folytatnak, ;s a’ kecskeméti



4 4 2

baromvásdr az elsők köze tartozik hazánkban. Van itt egy 
eczet ’s rosolis gyár ’s igen sok szárazmalom és kereskedé
si bolt. Végre Kecskemét sze'kes helye egy lovas ezeredbéli 
főtisztikarnak. — A’ városnak több fő nemzetségekből lévő 
földes urai lennének, kik közt első helyet foglal H. Coburg 
de már most legnagyobb részben magát megvette; valamint 
Szent király és Borbás szállás pusztákat is csak nem egé
szen, továbbá M onostor, Agasegyháza, Bugacs puszták
nak kisebb, nagyobb részeit; Kis Alpár pusztát, Szikra- 
va l együtt zálogban b írja , de ez utóbbi csak az elsőnek 
része a’ Tisza mellett homokos térségből áll. Végre a’ kecs
keméti járás’ határán kívül is több jószágokat bír.

F a l u k ,

Tó A lm ás, magyar f. Pesthez 5 'j,,, Jászberényhez 2 
mfd. 1281 kath., 69 evang., I ref., 7 ’sidó lak. Kath. pa- 
roch. templom. A’ helység egy felemelkedett helyen hosszan 
nyúlik el ’s nagy ékességére szolgál az uraság" régi kastélya, 
különösen pedig gyönyörű ángol kertje , melly avval áltál- 
ellenben fekszik. Ebben a’ sok szép árnyékos fasorokon, 
egy halastón, ’s fenyőfákkal beültetett dombocskán és sző
lőhegyen kivűl, főkép a’ tudományosan összeszedett ritka 
külföldi csemeték 's más növevények vonják magukra a’ 
figyelmet. Határa, melly keletről lapályon, nyugotról dom
bon terül el-mindenféle gabona nemet jól megterem; bora 
van , ’s gyümölcsei közt sok sárga dinnyéje; lakosai De- 
breczenbe ’s Pestre is szoktak fuvarozni ’s elég vagyonos 
jámbor emberek. F. U. a’ b. Prónay nemzetségi

A lp á r , magyar f. a’ Tisza jobb partján, Kecskemét
hez 2 mfd. 1429 kath., 1 evang., 9 ref., 3 óhitű lak. Kath. 
parocb. templom. Postahivatal. Vendégfogadó. Határa 
homokos, ’s némelly részit a’ Tisza’ árja is rongálja ; le
gelője tágas ’s rajta sok szarvasmarhát nevel; bora, nádja, 
hala hőséggel. F. U. a’ váczi püspök.

Bérezel, német f. Pesthez 5 mfd., a’ szolnoki ország
úiban: 1157 kath. lak. Házai rendbe épültek, csinosok. 
’s élőfáktól ékcsittetnek. Kath. parocb. templom. Nagy ven-
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elégfogadd. N evezetes  juhtenyésztés . F .  U . a’ k egyes  ha- 
gyom án y i alapítvány.

Bicsle ( TápiöJ, magyar f. az elébbeni helységtől 
északra 2 mfd. 1956 kath., 29 evang., 10 ref., 220 ’sidd lak. 
Katii, paroch, templom. Synagoga. Hona határa gazdag 
termékenysége ’s mindennel bövölködik ; juh és marha- 
tenyésztese virágzó. F. U. gróf Heleznay és a’ Bicskey 
nemzetség.

Farm os, magyar f. az elébbeni helységhez keletre l 1/i 
mfd. GG7 kath., 153 evang., 20 ref. lak. Termékeny nagy 
kiterjedésű sik határát a’ homok fuvások nagyon rongálják, 
’s ezen veszedelem’ gátlására a’ földes uraság részint uj 
szőlőskertek’ kiosztásával, részint fák’ ültetésével sike
resen igyekszik ; legelője sok lévén, juhot felette számosán 
ta r t ;  bora bőséggel. F. U. */„ Péchy Imre, a’ n. m. hét- 
személyes tábla' közbirája, % b, Prdnay.

Györgyé ( Tdpio) , magyar f. a’ Jászság’ szomszédsá
gában, Pesthez 7 mfd. 2426 kath., 4 evang., 9 ref,, 1 óhitű, 
35 ’sidd lak. Kath. paroch. templom. Yan gazdag szántó
földé , sok legelője, tava, kevés erdeje. F. U. b. Prdnay 
e's Bencsik nemzetség.

Janos/iida . magyar f. a’ Jászságtól körűi vétetve, a’ 
Zagyva m ellett: 2126 kath ., 10 ’sidd lak. Kath. paroch. 
templom. Határa fekete földből áll ’s felette termékeny· 
A’ juh, valamint a’ szarvasmarha és lótenyésztés nagy fon
tosságú. F. U. a’ Praemonstratensisek.

Sz. Lűrincz Kelta, magyar f. a’ Jászság’ szélén, Td 
Almáshoz % mfd. 1190 kath., 18 evang., 12 ’sidd lak. Ka
tiiul. paroch. templom. Földjei mindent bőven teremnek 5 
rétjei a’ Zagyva mentében igen jók; erdeje, szőlőskerte is 
van. F. U. b. Bedekovich, Laczkovics, Sőtér, Dévay, 
Zsiska , N agy, Szlávy. ^

Sz. Márton K d ta , magyar f. Jászberényhez nyugotra 
2 mfd. GS3 kath,. 35 evang., H50 ref., 36 ’sidd lak. Kath. 
és ref. anya szentegyházak. Határa gazdag termékeny- 
ségű; legelője délfele homokos; szőlőskertet mivel; ’s 2 
darab szép erdeje van. F. U. b. Prdnay, gr Keglevics , és
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Ú K ecske , magyar f. a' Tisza m ellett, N. Köröstől 

keletre 2% mfd. 29 katli., 1010 ref. lak. lief, anya tem
plom. Határa részint homokos, re'szint fekete agyagos; 
bort termeszt; gok juho t, szarvasmarhát táp lál; hala , 
nádja bőséggel. Az abonyi uradalomhoz tartozik.

V j K écske , magyar f. egy fertálynyira az elébbeni 
helységtől. 1930jkathol. , 2 evang., 13 ref., 12 ’sidó lak. 
Kath. paroch. templom. Az abonyi uradalomhoz tartozik.

Káka, magyar f. Pesthez keletre 4% mfd. 2119 kath·, 
7 ’sidő lak. Kath. paroch. templom. Vendégfogadó. H a
tárának */3 része homokos, 2/s da dombos, agyagos; bora 
meglehetős ; erdeje szép. F. U. legnagyobb részt gr. Ká
rolyi István, de valami keveset bírnak benne b. Prónay és 
liakóvszky nemzetségek is.

Pcinci, magyar f. Pilishez északra 1 mfd. 106 kath., 11 
evang., 1037 ref., 8 'sidó lak. lief, anya ekklézsia. Határa 
mindent jól meg terem; bora középszerű; erdeje derék, 
F. U. Szilassy és Gyürky nemzetségek.

Rékas , magyar f. Szolnokhoz északra I 1/* mfd. 3017 
kath., 1 evang. vagyonos lakosokkal; kik jó lovakat tar
tanak , fuvaroznak , sok marhát tenyésztenek, ’s gazdag 
fekete szántó földeiket nagy haszonnal mivelik. Kath. pa
roch. templom. A’ Zagyva határán keresztül folyik. F- U. 
V3 a’ váczi püspök , 1/,i a’ váczi káptalan.

Tápio Sz. M árton, magyar f. Pilistől északra 1 
mfd. 1070 kath., 745 evang., 62 ref., 3 óhitű, 2 ’sidó lak. 
Az evanj;, tótok már mindnyájan tudnak magyarul. Katii, 
ill., evang. nnya szentegyház. Több szép urasági lakházak. 
Hóna határa egy a’ leggazdagabbak közűi való a’ megyében ; 
rétje kevés, de jó ;  erdeje, nádló rétje van; ’s a’ neme
sített juhtenyésztés szépen virágzik. F. U. Hlaskovics, 
iliosius övvegye, ’s m. t.

Tápio Ságit, magyar f. Gombához keletre 1 óra: 960 
kath,, 4 evang., 3 ref., 14 ’sidó lak. Kath. paroch. tem
plom. Kastély. Dombos fekete agyagos földe termékeny; 
legelője homokos; bora igen jó. F· U. gr. Keglevicb
.'Miklós.

pest , pilis És sült
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Szecső ,  m agyar f. K ók áh oz d é lre  1/i  mfd. 1367 k ath ., 
S e v a n g . ,  1 4 ’sidó lak . K ath . paroch. tem plom . F e k sz ik  
erdők k ö z ö tt , h eg y es v ö lg y es  v idéken . F ö ld e i hom okosak; 
b ort term eszt; erdeje so k  és  szép . F . U . h. E szterházy.

Tdpió Szele , magyar f. Jászberényhez délre 2 mfd, 
2179 ka th ., 209 evang., 48 ref., 2 óhitű, 396 ’sidó lak. 
Kath., evang. szentegyházak. Synagóga. Postahivatal és 
váltás Jászberény és Abony közt. Vendégfogadó. Serház. 
Több csinos urasági lakházak. A’ Tápió vize a’ helység 
alatt folyik. Földei felette termékenyek; nádja bőven; 
juh- és marhatenyésztése nagy fontosságú. F. U. Dubra- 
viczky, Gyürky, Rutkay, Káldy, Szatthmáry, Komjáthi, 
Gáttá, Dömők , Rákóczy, Viczián, Nagy, Bogyay, Zom- 
bory, ’s m. t. Szinte ezen nemzetségek bírják az ide tar
tozó B ir  in a sé i, A. F. Felegyháza , K ara  és Külső Mező 
pusztákat.

Tószegh , m agyar f. k ö ze l a’ T is z á h o z , A b on ytó l d é l
k e le tr e  i y a mfd. I 4OO k a th ,,  320 r e f . ,  10 ’s id ó  lak . K ath . 1 
é s  ref. an ya  tem plom ok. H árom  nyom ású fek ete  a g yag  fö l
d e i igen  te r m é k e n y e k , de ném ely  h elyt sz ik esek  ; m arhája, 
ju h a , nádja, hala b ő ség g e l;  a ’ T iszán  m alm ok k al bir. F . U . 
az ab on yi uradalom .

T örte i, megnépesitett magyar puszta, Czeglédhez dél
keletre 1 órányira: 1439 kath. , 5I evang., 9 ref., 35 ’sidó 
lak* Kath. paroch. templom. Határa részint homok, részint 
fekete agyag, áltáljában bő termékenységü; rétjei szépek; 
legelője egészséges lévén, sok juhot tenyészt. F. U. Balogh, 
Vida, Markos, Helmeczy , Marton, Tihanyi, Fejér, Tahy, 
Fehérváry, L ip tay , Grezányi, N. Kőrös városa.

ZJjszász , magyar f. közel a’ Jászsághoz, Pesthez 9 mfd. 
1728 kath., 8 ref. lak. Kath. plébánia. Határa fekete agya
gos ’s nagyon termékeny; rétje igen sok, ’s legelője is bő
ven lévén a’ juh-szarvasmarha-lótenyésztés nagyban űzetik, 
V an itt az uraságnak egy igen szép Malomszeg nevű szi
get je a’ Zagyva folyó, e's egy viz árok közt, mellyutolsón 
egy 10 kövii malma is forog. F. U, b, Orczy nemzetség.
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N é p e s  P u s z t á k .
Ágasegyháza , Izsákhoz keletre: 62 kath. , 13 evang., 

56 ref. lak. F. U. Kecskemét vsa. Kis A lp á r , Alpártól 
északra: 97 kath., 5 ref. lak. F. U. Kecskemét vsa. Besriyii 
N. Kőröshöz északra : 96 kath, lak. F· U. Kőrös vsa. Bi- 
rincsek , Tápio Szele mellett: 60 kath., 9 evang. , 3 ref. 
lak. F. U. a’ tapio-szelei közbirtokosok. N agy és Kis Bogii·, 
Kécskéhez északra a’ Tisza mellett: 299 kath. lak. F. F. 
az abonyi közbiríokosok. Bugacs, igen nagy puszta Kecs
keméthez délre 2 mfd, 69 kath., 17 evang. , £0 ref. lak. F. 
U. Szentkirályi , Faragó nemzetségek ’s kisebb részben 
Kecskemét vsa. Fekete, N. Körös mellett: 197 kath. lak. 
F. U. N. Körös vsa. Fekete erdő , Tápio Ságh és N. Kata 
közt: 8 lak. lak. Félegyháza A, F. , T. Szeléhez délre: 
112 kath., 7 evang,, 6 ref. lak. F. U. a’ szelei közbirtoko
sok. H angács, \ .  Köröshöz tartozik. 109 kath. lak. Ho
mo j  tá j , N. Kőröshöz tartozik: 30 kath [lak. Boldoghkála , 
Sz. Lőrincz és Sz. Márton káta közt: 68 kath. lak. Epres
kert. Selyembogár tenyésztés. Homokos határ. F. U. b. 
Prónay, Laczkovics, Sőtér, Reviczky, llakóvszky, Lacz- 
kovics és Zsiska örökösök. Egres Káta, N. Katához észak
keletre: 125 kath. , 7 evang.. 42 ref. lak. F. U- gr. Keg- 
levich Gábor. Sz. Tamás K á ta ,  Tó Almás és Sz. Márton 
Káta közt: 65 kath. lak* F. 1J. gr. Keglevich Gábor, b. 
Kedekovich, Reviczky, llakóvszky, Laczkovich, Zsiska > 
Nagy nemzetségek. Kerék tódomb , Kecskéhez délre: 452 
kath. lak. F. U. az abonyi közbirtokosok. Kompé ez , Maj- 
sához keletre: 6 kath. lak. K o n e s ü g Kecskeméthez dél- 
nyugotra: 1()7 kath,, 28 ref. lak. F. U. Sárközy, Dinnyés, 
Enzsel, Szalay, Tasnády, ’s m. t. Matkó , az elébbeni 
pusztával keletre határos: 89 kath. lak. F. U, az egri káp
talan. Megyeri, Ujszásztól nyugatra: 13 kath. lak. Mise·, 
Jánosliidához tartozik, onnan északra: 3() kath. lak. A. és 
F. Monostor, Félegyház kán város és a’ bugacsi puszta 
közt: 211 kath., 2l5 ref. lak. F. U. Kecskemét vsa, ’s m. 
N yila s , N. Köröshöz tartozik: 132 kath, lak. P alladios , 
a ’ Tisza mellet, Szolnokhoz délre: 2S2 kath. lak. F. Ff. az 
abonyi közbirtokosok. Puszta Péteri, a’ szegedi országot··
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lián, Felegyházához délre 2 mfd. 1830-bun megnépesitetett 
’s számlái 841 kath., 237 ref. lak. Postahivatal. F. U. Ső- 
regh , igen szép és nagy puszta ’s N. Katától délre l 1/.. mfd. 
lenyúlik: 55 kath. lak. F. U. gr. Keglevich Miklós. Szőrös 
halom , Abonyhoz északra: 47 kath., 1 ref. lak. F. U. töb
ben. Szent K irály  , Kecskeméthez keletre : 187 kath., 79 
ref. lak. F. U. nagyobb részt Kecskemét vsa. Szent Lőrincz, 
Alpár és Kecskemét közt lévő nagy puszta: 141 kath ., 62 
ref. lak. F. TJ. herczeg Coburg. S z ik ra , az Alpári pusztá
nak egy homokos része a’ Tisza mellett: 4 kath., 5 evang., 
7 ref. lak. F. U. Kecskemét vsa. Tetétlen , Törtei és Tó- 
szegh közt: 53 kath., 18 ref. lak. F. U. N. Kőrös vsa, Ka
locsa, Gombay, Halász nemzetségek. Ú jfa lu , Alpárhoz 
délre; 194 kath., 2 ref. lak. kik dohány kertészek. Ezen
kívül a’ puszta közepén van itt egy vendégfogadó a’ Cson
grádi országúiban. F. U. gr. Károlyi. Vacs {Alsó és Felső'), 
roppant nagy puszta , Örkénytől keletre: 452 kath., 125 
evang., 55 ref. lak. Tölgyes erdeje gyönyörű, ’s legnagyobb 
ezen a’ vidéken, mellyen élő fát is alig! láthatni. F. U. her
czeg Coburg. Várok , Kóka és Szecső mellett , 19 kath. lak. 
F, U. gr. Keglevich Miklós.

V. A’ Sol t i  J á r á s .

Van benne: 8 mezőváros, u. m. 6 magyar, 1 német, 1 
tót-magyar.

26 falu, u. m. 16 magyar, 2 német, 2 tó t , 1 rácz , 2 
német-magyar, 1 magyar-rácz, 1 rácz-magyar, 1 magyar-tót.

44 népes puszta, u. m. 41 magyar, 3 magyar-tót.
Népessége: 100,585 lélek, u. m.
Vallásokra: 47,401 kath., 39,091 ref., 12,395 evang , 

13 óhitű, 1677 ’sidó.
Nyelvükre: 78,437 magyar, 9000 tót, 8213 német, 

3210 rácz, 18 görög, 1677 ’sidó.

M e z ő v á r o s o k .
Dunavecse , magyar m. v. közel a’ Dunához, Pesthez 

délre 8 mfd. 155 ka th ., 28 evang. , 6912 ref., 4 óhitű lak. 
lief, anya szentegykáz. Cs. k. sóhivatal, melly innen Y2
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mfd. esik  a' vad asi határban. H atára  részint h o m ok os, 
rész in t la p á ly o s  és f e k e t e ; le g e lő je  tá g a s  ; fá ja  bőven van 
az uraság Szü lle i nevű szép erd ejéb ő l. F . IL a’ Földváry  
nem zetség  ’s  osztatlan  bírja.

H ajós, kellemetlen fekvésű német ni. v. Kalocsához 
dél-keletre 2 mfd., egy lapályos mocsáros vidéken: 2855 
kath., 1 óhitű, 2 ’sidó szorgalmatos ’s tehetős lak. Kath. 
paroch. templom. Kastély egy derék kerttel. Vendégfogadó. 
Kelet fele a’ helységet homok dombok környékezik, ’s eze
ken meglehetős vörös bort termesztenek; három nyomás
béli határa kétszerest, rozsot, zabot terem; nádja, szénája 
nagy bőséggel van, de az utóbbi sásos ; észak fele kezdő
dik a’ több mfdre nyúló Örjegitó nevű mocsár. Egyébiránt 
a’ helység a’ vizektől felette sokat szenved, ’s az utczák 
is eső után csaknem járhatatlanok. F. IJ. a’ kalocsai érsek.

Izsá k , magyar in. v. Pesthez 10, Kecskeméthez nyu- 
gotra 3 ’/2 mfd. 2050 kath., 12 evang. , 2076 ref., 450 ’sidó 
lak. Kath. és ref. anya szentegyházak^ Postahivatal és 
váltás Fülöpszállás és Vadkert közt. Határa részint homo
kos, részint szikes vagy fekete agyagos; nagy kiterjedésű 
legelőjén számos folyó homok halmok .látszanak; rétje, 
szőlőskerte elég; nádja, hala bőséggel van a’ helységtől 
nyugotra fekvő ’s majd 1 mfd. húzódó Kolurntóban; juh- 
és marhatenyésztése virágzó karban áll. F. U. Reviczky, 
Uzsovics és Tassy nemzetségek.

Kalocsa , érseki város Pesthez délre 14 mfd., a’ Vajas 
vize mellett ’s közel a’ Dunához egy róna, lapályos, vi
zenyős vidéken. Ékességére szolgáinak: a’ szép székes 
anyaszentegyház, a’ kegyes oskolabéli atyák’ collegiuma 
és temploma, az érseki palota , a’ kanonokok házai. Van 
itt egy intézet az elöregedett lelki atyák’ számára, érseki 
nevendék-papbáz, kath. gymnasium a’ kegyes atyák felíigye- 
lése alatt 1836-ban 157 tanulóval, egy fő nemzeti oskola, 
vendégfogadó, patika, ’s egy jeles 30,000 kötetből álló 
érs. könyvtár. Számlál 6043 kath., 4 evang., 5 ref. magyar 
lakosokat, Nagy kiterjedésű határa igen lapályos, ’s a’ 
vizáradásoknak nagyon kitételeit; rajta számos szállások 
vannak, mellyek egész pusztákat formálnak, ’s ezeknek la
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kosi a’ város’ nemességébe nincsenek bele számítva. E g y é 
biránt földei szép búzát, kétszerest, kukuriczát, zabot és 
sok lent teremnek; nádjok bőséggel; szarvasmarhát, ser
tést jeles mennyiségben tartanak.

A’ kalocsai érseki megye, melly a’ bácsival egyesült^ 
kiterjed egész llács vgyére ’s a’ Csajkások’ kerületére, to
vábbá Pest és Csongrád vgyéknek némellv részeire. V an  
benne: 10 valóságos kanonokság , 3 fő , 10 al-esperestség, 
100 plébánia, 263 világi pap, 5 szerzetesház, és 329,074 
kath, lélek. Az érsek’ 8 suftraganeus püspökei pedig ezek: 
a’ csanddi, diakóvari és szeretni, erdé ly i, nagy-vá- 
r a d i, szegniai és m odrusi, zágrábi, a ’ belgrádi és vég- 
szendrüi, tinniniai.

K is Kőrös, tót-magyar ni. v. Pesthez 13, Izsákhoz 
délre 3 mfd. 230 kath,, 5094 evang., 19 ref., 143 ’sidó lak. 
Kath., evang. anya szentegyházak. .S'ynagóga. Határa 
magának szökés igen homokos; szőlőskertei tágas kiter
jedésnek ; kézi mesterségekből sokan keresik élelmüket. 
F. U. Vattay jusson: Kubinyi, gr. Teleky, Sós, és Qko- 
licsányi nemzetségek.

P a ta j , magyar in. v. közel a’ Dunához , Pesthez délre 
12 mfd. 578 kath,, 3615 ref. lak. Kath. és ref. anya tem
plomok. Határa részint lapályos, melly a’ Duna’ áradá- 
sitói sokat szenved; bort termeszt és sok juhot tart. F 
U. a’ Paksy örökösök.

Száll; Szent Már ton , magyar m. v. Pesthez 7V3 , a’ 
Dunához l/i mfd. 80 kath., 2240 ref., 2 ’sidó lak. lief, anya 
szentegyház. Határa részint sárga, részint fekete homokos 
’s igen termékeny; legelője s*k lévén a’ nemesített birka- 
tenyésztés szépen virágzik; az uraság’ rationaliter folytatott 
gazdálkodása nézésre méltó; szőlőskerteket is mivel. F. 
lj. «r. Festetics László.o

S á li, magyar m. v. Pesthez 10, a’ Dunához í/i mfd. 
91 kath., 5 evang., 6961 ref,, 7 óhitű, 7 ’sidó lak. Kef. 
anya szentegyház. Vendégfogadó. Szőlője a’ Duna fele 
széj» dombon van ’s jó vörös bort terem ; erdeje, gyümölcse 
elég; földei minden gabona nemet bőven adnak: marha·, 
juh-, ló- és sertéstenyésztése virágzó. F, U. b. Ilévay J;i- 

II . K. M. (). Földi. 29



4 5 0

nos , gr. V écsey  Á goston  , gr. N em es, gr. B en yóvszk y Zsig- 
inond , gr. B crthold , gr. Czebrián.

F a l u k .
A kasztó , magyar f. Kis Kőröshöz északra 1 mfd. 17Sf> 

kalh., IS ’sidó lak. Katii, parocli. templom. Termékeny 
határ. Bortermesztés. F. Ll. a’ gr. Batthyáni nemzetség, 

Apostagh , magyar tőt f. a’ Duna mellett, Dunavecsé- 
hez délre xjj  mfd. 321 kath., 1052 evang., 930 ref. , 7S3 
’sidó lak. Katii., evang., ref.‘ anya szentegyházak. Syna
goga. Földei elég termékenyek, ’s ezeket a’ Duna’ árvizei 
ellen töltések védelmezik. Sok szőlőskert és gyümölcs, 
F. U. Szilassy László, Csepreghy Károly, Bekény, Erdős, 
’s több Fáy nemzetségbéliek.

B á ty a , rácz-magyar f. Kalocsához délre ’/« mfd., egy 
igen lapályos vidéken : 3010 kath., 22 ’sidó lak. Kath. pa- 
roch. templom. Határát a’ Duna ’s a ’ Vajas öntözvén , ez 
nagyon vizenyős; nádja, szénája, hala bőséggel; erdőt a’ 
Dunaparton bir; sertéstenyésztése nevezetes. F. I]. Vi
gyázó, Bakóvszky , Németh, ’s m. t.

Sz. Benedek, magyar f. a’ Duna mellett, Kalocsához 
északra 1 mfd. 150 kath., 1113 ref. lak. Kath, és ref 
anya szentegyházak. Termékeny lapályos határát az árvi
zek járják; fája, nádja, szénája elég. F. U. a' kalocsai 
káptalan

Bogyiszlói, magyar f. Kalocsához délre 2'/4 mfd., kö
zel a’ Dunához: 15 kath., 50 evang., 1933 ref. lak, lief, 
anya templom. Ívzen helység is sokat szenved az árvizek
től; nádja, szénája, vizimadara sok; erdeje a’ Duna’men
tében igen szép. F. IJ. a’ kalocsai érsek.

Csanád, magyar f. Bajához északra 1 mfd. 230 kath., 
1780 ref’ lak., kik a’ mezei gazdálkodáson kivűl fuvarozás
ból és hajó húzásból élnek, lief, anya templom. Ezelőtt 
a’ helység a’ Dunapart mellett csupa lapályban feküdt, de 
1S05 olta határjának dombosabb részére , a’ bajai ország
aira kiépíttetett. Határának nyugoti része lapály, mellyel 
az árvíz mindjárt clönt, Keleti része magasabb ’s fekete

P E S T , PILIS É S SOLT
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földből és homokitól áll; nádja, szénája sok; a’ Dunái, 
prémező szép erdejében soni erdőt is láthatni. F. U. a’ 
kalocsai érsek.

Császártüllés , német f. Hajo’stól keidre ’/„ mfd., az 
Örjeg-itó keleti partján: 12SS katli., S 'sido lak. Kath. 
jtaroch. templom. Határa homokos ; nádja , vizimadara az 
említett mocsáros tóban nagy bőséggel van ; bort termeszt. 
Γ. U. a’ kalocsai káptalan.

D ab, magyar f. Dömsödel szomszédos: 37 kalb., (504 
ref., 3 'sidó lak. lief, anya ekklézsia. F. U. Nagy István, 
Burján, ’s m. t.

Domsocl, nagy magyar f. Pesthez délre 6 mfd. a’ Duna’ 
bal partján, általellenben a’ Csepel szigetével: 15 katho!,, 
3871 ref. lak. Hef. anya szentegyház. Hóna határa igen 
termékeny; bort termeszt; ’s a’ Dunaszigetjeiben mind fája, 
mind gyümölcse bőven . van. — A’ báró Podmaniczky nem· 
zeíség bírja osztatlan állapotban.

Dusnoh , rácz f. Kalocsához délre 2 mfd.. a’ Vajas vize 
mellett egy felette posványos, vizenyős vidéken: 2551 
kath. lak, Kath. paroch. templom. Nagy sertéstenyésztés. 
Sok nád és sásos széna. Gyakori árvizek. F. U. a’kalocsai 
káptalan.

D g)/ιάζα , tót f. Solthoz északra ’/e mfd. 11 kaiból,
1 SOG cvang. lak. F.vnng, anya templom. Földei jól mi- 
Velletnek, ’s hő termékenységnek; a’ Duna’ mentéhen er
deje van, ’s halászata jüvcdclmes. F. U- a’ Paksy örö-
küsck.

F alsz, népes falu Kalocsához délre 1'/, mfd,, közel 
a" Dunához: 249(5 kath., 8 ’sídé lak., kik a’ mohácsi vesze
delem előtt praedialistái voltak a’ szekszárdi apátnak. Ha
lnia nagyon lapályos és vizenyős ’s tele viz· erekkel; nádja, 
szénája. marhája, sertése bőséggel; a’ Dunát szép üge
tek kísérik. F. IJ. a’ tudományi kincstár.

F tkh"), magyar f. Kalocsához nyűgötra Ve mfl., a’ 
Vajas vizének a’ Dunából való kiömlésénél : 1307 kath., 923
re-'', lak. Kath. . és ref. anya szentegyházak. Érseki kastély.

halára sokat .szenved a/ árt izektől. Itt sok Dm a
29 11
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hajó szokott megrakodni gabonával, ’s azért ezt a’ körül 
belől felvő vidékről ide hordják. F. U. a’ kalocsai érsek.

Ilarta  , német-magyar f. Patajhoz északra 3/4 mfd., a’ 
Duna mellett: 7 hath, , 1857 evang., 36() ref,, 6 ’sidó lak.» 
kik magas szép szál-emberek, különösen szorgalmatosföld- 
IIIivelők , ’s nagy csontos lovakat tartanak , kereskedett es 
kézi mesterségeket folytatnak; pusztákat haszonbérbe vesz
nek, ’s ámbár határuk szűk, még is cnnélfogvást vugyono- 
sok. F. U. b. Prónay Albert. Van itt egy evang. anya, ’s 
egy ref. leány ekklézsia.

K eczel, magyar f. Kis Kőröshöz délre l '/4 mfd. 31 üO 
kall)., 6 evang., 10 ref. , 2 óhitű lak. Katii, paroch. tem
plom. Nagy kiterjedésű határában sok homok buczkát lát
hatni; juhot, marhát felesen tart; vörös bora gyenge; az 
Orj egitóból nádat bőven vághat. F. U. a’ kalocsai káptalan.

Lak  ( Géiler vagy VJ) magyar f. Patajhoz dél-nyugolra 
mfd. 10.32 kátli. lak. Kath. paroch. templom. Fekete 

lapályos földe gazdagon megterem minden gabonát: nádja, 
erdeje, rétje elég. F. U. a’ kalocsai érsek.

M is ié , magyar f. Kalocsához délre 1 ntfd. 2314 kath.,
5 ’sidó lak. Van derék kath. paroch. temploma , szép ple- 
banialis-háza, vendégfogadója, szólőskerte. Határa 3 nyo
másbéli fekete térés földből áll , mellyet az árvíz gyakran 
elünt, kivált Kalocsa fele, hol a’ határ nagyon lapályos s 
rajta számos vizerek futnak keresztül. F. U. a’ kalocsai 
érsek.

N á d u d va r , német f. Hajóshoz délre 1 mfd. 171,3 kath. 
10 ’sidó lak. Kath. pnrock, templom. Vendégfogadó. A’ 
helység a1 szőlőkkel beültetett halmok’ aljában kellemefe- 
sen fekszik, ’s rendes és tágas ulczákat mutathat. Hatara 
keletre ’s északra dombos és homokos, nyűgöt fele lapályos, 
melly nádat, sásos szénát, és fát terem. Vörös boraikat szinte 
úgy megfestik minta’ hajósiak. Itt: békéit meg Corvin Mátyás 
Zápolya Imréid 1468-ban, F. U. a’ kalocsai érsek.

Ordas, magyar f. Patajhoz nyugotra a’ Duna mellett: 
036 ref. lak. , ref. anya szentegyházzal ’s fekete igen ter
mékeny szántóföldekkel. Sok káposztát termeszt ; bora ke
vés; erdeje elegendő. F. U. a’ Paksy örökösök.

P E ST , P IU S  ÉS SOLT
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Sülösei, magyar f. Nádudvarhoz délre 1 mfd., a’ bajai 
országúiban: 2791 kath., 27 evang., 7 óhitű, 10 !sidő lak. 
Kath. plébánia. A’ helység regenten közel a’ Dunához egy 
felette mocsáros lapály térségen feküdt, de 1809 olta mos
tani helyére építtetett k i ,  hol ezelőtt nem volt egyébb egy 
magános vendégfogadónál ’s egy magas dombon álló 3 fa ke
resztnél , ’s innen a’ falu Három K eresztnél is neveztetik. 
Határa 3 nyomásbéli, mellynek fent a’ halmokon lévő része 
homokos, a’ lent való agyagos és lapályos, kétszerest, za
bot , árpát középszerűen terem. A’ Duna mellett füzes er
deje, sásos szénája ’s nádja bőven van; fent a’ halmon a’ 
régi vendégfogadón alól mindjárt szőlőskertjei terülnek el. 
A’ Csanádi erdő szomszédságában épen a’ Dunaparton lát
hatni egy dombon lévő épület’ maradványit, melly hihető
leg a’ hajdani Abrdni vagy Abrahárni apaturság volt. F. U. 
a’ kalocsai érsek.

Szent Is tvá n , magyar-rácz. f. Baja mellett észak 
r a : 2130 kath,, 4 ref., 5 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. 
Nagy serház, Vendégfogadó. Ezen helység 2 faluból gyűlt 
össze, t. i. Panclur, és Kdkony neviiekből. Mind a’ kettő 
hajdan a1 Duna melletti mocsárok közt állott, de 1805 olta' 
a’ lakosok ide a’ dombosabb részre építvén lakházaikat 
már most lassan lassan neveik is feledékenységbe mennek 
Határa keletre nagyon homokos, nyugotra pedig csupa in
goványos lapályság. A’ Duna mentében több süni ligetjei 
közt egész somfa erdőt is láthatni. F. U. a’ kalocsai érsek

Szeretnie , magyar f. Bajához dél-nyugotra 1, Pesthez' 
20 mfdnyi távolságra: 34 kath., 1467 ref. lak. Ref. anya 
templom. Az egész helységet ligetek , lapályos rétségek ve
szik körül, ’s a’ Duna mellett feküdvén, ennek áradásitól 
nagyon sokat szenved. Méh-marha-sertés tenyésztése neve
zetes; lakosi hires molnárok’s jó malmokat készitnek. F. 
U. a’ kalocsai érsek.

T ass, magyar f. Pesthezdélre7 mfdnyire, ’sa’ Dunához 
% órányira : 400 kath., 29 evang., 1320 ref. , 130 ’sidó 
lak. Kath. filial., ref. anya szentegyház. Synagóga Határa 
teres fekete földből áll ’s minden gabona nemet gazdagou 
terem; rétjei jók ς bora elég; erdeje szép a’ Duna menté*
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ben ; ’s ez esztendőiül esztendőre több uj szigeteket formál
ván , ezekben derek füzessel vannak. F. U. liernáth , Fold- 
vpry, Madarassy , Kandó, Ve'gh nemzetségek.

Úszód, magyar f, Kalocsához észak-nyugotra :i/4 mfd. 
395 kath., 1205 ref. lak. Kef. anya templom, Fekete agya
gos lapály földe sok kétszerest, kukuriczát^ zabot, káposz
tát, hagymát ’s más kerti veteményeket terem ’s ezekkel 
kereskedik 5 nádja, szénája bőséggel. F. U. a’ kalocsai 
káptalan.

V adkert, német-magyar f. Pesthez délre 14, Kis Kő
röshöz 1 mfd. 1008 kath.; 15q7 evang. , 1015 ref,, 20 ’sidó 
lak. Katii., evang., ref. anya templomok. Itt mind a/. 
evanT. mind a’ reformátusok németek, ’s csak a’ katholiku- 
sok magyarok. Postahivatal és váltás Izsák és Halas közt. 
Határának nagyobb része homokos ’s kétszerest, rozsot te
rem inkább mint búzát; legelője, rétje bőséggel; bora 
meglehetős. F. IS. a’ b. Orczy nemzetség, de most Lukács 
őr tartja haszonbérbe, ki itt nagy gazdaságot folytat, sok 
juhot, marhát tenyészt, ’s ménest tart.

V écseyfa lva , magyar f. Solthoz kelet-délre 1 mfd. 
284 kath., 10 ref. lak. Határa hasonlít a’Soltihoz, ’s ugyan 
azon uradalomhoz tartozik.

Népes  Puszták.
Alsó Erek, 469 kath. lak. Alsó M égy, 390 kath. lak 

Drágszél, 439 kath. lak. F.Erek, 141 kath. lak. Gombolyag 
223 kath. lak. H alom , 238 kath. lak. H illye , 435 kath, 
lak. Homok M égy, 550 kath. lak. Kákonyszállása , 29 
kath, luk. Keserűtelek, 268 kath. lak. Ki,·; Csertő, 320 
kath. lak. Kis Ülés, 122 kath. lak. Mdcsai szállás, 126 
kath. lak. Negyven, , 219 kath. lak. Öreg Csertő, 550 
kath. lak. Ör, és Kis 'l'ériy 2 i(i kath. lak. idéztelek, 232 
kath. lak. Szakmar 356 kath. lak. Mind ezen előszámlált 
puszták Kalocsához keletre ’s nagyobb részt az Orjegitó mo
csár’ mentében feküsznek, ’s a’ kalocsai uradalomhoz tar
tozván: a’ kalocsaiaknak vannak rajta szállásaik. Ácsi, 
Akasztóhoz nyugotra 5 kath. lak. F. I . u’ gr- IJaUbyány
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nemzetség. A paj, Dömsödhöz keletre: 120 kath., G evang,, 
30 ref. lak. Dömsödhöz tartozik. N agy és Kis Bocsa, 
Yadkerlhez e'szakra: 301 kath., 22 evang., 52 ref. lak. 
Roppant legelő, ’s fontos marhatenyésztés. F. U. K. Bocsa, K. 
Kőröshöz tartozik, N. Bocsát Hajős, Sárközy, ’Sigray, ’s m. t. 
bírják. Boly ár, Solthoz délre : 52 kath., 39’sidólak. Bőszér, 
Vadkerthez nyugotra: 16o kath., 71 evang., 12 ref. lak. 
Csabdny, Szalk. Sz. Mártonhoz nyugotra a’ Duna menté
ben: 3 kath., 4 ref. lak. F. U· gr. Festetics László. Csa
ta , Császártöltés mellett: 49 kath. lak., ’s G315 holdnyi 
határral. F. U. a’ kalocsai káptalan. Csengőd , Akasztó
hoz keletre. 2ü kath., 62 evang., 1 ref. lak. Harisa, Ha
lashoz keletre 1 mfd. 71 kath. , 30 evang., 9 ref. lak. F. 
U. többen. H ild , Hajóshoz délre: 6 kath. lak. Kaskantym  
Kis Kőröshöz északra: 18 kath., 54 evang., 9 ref. lak. 
K'útöny, Halashoz északra 1 mfd. 44 kath., 4 evang., 23 
ref. lak. F. [J· közbirtokosok. M áriaháza, Solthoz észak
ra: 56 kath., 2 evang., 13 ref. lak. F. U. a’ Solti urada
lom. M ikla , Akasztóhoz nyugotra: 39 kath., 2 ref. lak. 
N a n a , Bátyához tartozik: 10 kath, , 10 ref. lak, Pcihi , 
Izsákhoz délre: 175 kath., 68 ref. lak. F. U. 1/í. Kecskemét 
vsa. P olgárát, Keczelhez délre: 52 kath., 2 ref. lak. F. 
1 - Mérey Móricz. Szent Imre Vécseyfalvához keletre: 5 
ref. A' d. vecsei uradalomhoz tartozik. Szent L ő r in cz , 
Szalk Sz. Mártonhoz dél keletre: 59 kath., 1 evang., 20 
ref. lak. Szent Tamás (Alsó, Felső, Közép), Tasshoz és 
Szalk Sz. Mártonhoz keletre: 265 kath., 20ref. lak. Szüle> 
Ilartához északra a’ Dunaparton: 5 evang., 6 ref. lak, Tal>- 
d i , Akasztóhoz keletre: 14 kath., 20 evang. lak. Taszlár , 
Vadkerthez keletre: 20 kath. , 71 evang. 12 ref. lak. F. 
U. Teiétlen, Vécseyfalva mellett: 2 kath., 14 ref. lak. 
Vadas, Szalk. Sz. Márton mellett délre : 96 kath,, 3 evang., 
23 ref. lak. F. !J. Jankovich. Miklós.
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rm m  WArnnmawE.
(Comitatus Posoniensis , — Presburger Gespanschaft. — 

Preszpurszka Stolicza).

1. §. F e k v é s e  ’s H a t á r a i .
Fekszik a’ Duna melléki kerületben, ’s az ész. sz. 47° 

51' egész 48° 3,8' 4,8" és a’ kel. hosz. 34° 29'től 45° 26' 
terjed. Hátárja északról Nyitra; keletről Nyitre, Komá
rom Győr ; délre Győr, Mosoay vármegyék ; nyugotra 
Austria, ’s egy kis részben Morva országok, mellyektől a’ 
Morva vize választja el.

2. §. N a g y s á g a  é s  K i t e r j e d é s e .
Földerülete Lipszky szerint 824/10 □  mfd. terjed , és 

igy Hazánkban nagyságára nézve 19-ik. Legnagyobb hosz- 
szasága Nyárasdtól Sz. Jánosig 12, — szélessége Posonytól 
Nádasig 7 mfd. Használható földje 646,000 hold, mellyből 
80,074 h. erdő ; a’ többi r é t , legelő , szőlőskertek.

3. §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .
Poson vármegyét a’ sűrűén elhintett faluk és városok, 

az igen számos urasági pompás kastélyok és kertek, a’ 
termékeny erdőkkel változó rónaság, a’ viruló szőlőhegyek, 
’s a’ hatalmas Dunának zöldeílő szigetjei, ’s gyümölcsösei: 
méltán azzá varázsolják, a’ minek hajdan Csallóközt ne
vezték, t. i. Arany kertnek, melly nevezet azonban inkább 
reá illik az egész megyére, különösen pedig Posony, Szt. 
György, Bazin, Modor, Vöröskő, Szomolán vidékire, 
mellyek a’ természettől többféle javakkal, ’s igéző szép
ségekkel ajándékoztattak meg, Fgyébiráut a’ megye csak
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nem egészen iónaság, mellyel: a’ Posontöl északra húzódó 
Kárpát hegyláncza, két igen egyenetlen részre hasit. A’ 
nagyobb keletre eső rész magába foglalja a’ Csallóközt, 
és az úgy nevezett Mátyus földét, vagy is azon térséget, 
mely az említett hegylancz és a’ Vágh vize közt fekszik· 
Az első ezek közűi merő síkság, mellyet még csak dombok 
vagy erdők sem szakítanak félbe, a’ második pedig egy 
kellemetcs — erdőkkel, kövér rétekkel, gyümölcsösökkel 
vegyes róna tartomány. Földfelűlete a’ Csallóköznek 1. 
l'/2 — 2 lábnyi mélységre fekete agyag kertifőid, ’s leg
inkább búzára alkalmatos, alább csupa kavicsos homok, 
azonban a’ mondott termékeny réteg Komárom felé mindég 
vastágabbodik, holott Posonyhoz közel p. o. Csütörtök 
Csákány körűi olly vékony, hogy csaknem a’ föld színét 
is kavicsos homok lepi el. A’ Duna’ szigetjeiben a’ föld 
fejér homok, fekete kerti földdel vegyítve, ’s buja tenné- 
kenységű, de a’ sok ködök, árvizek miatt, csupán kuko- 
riczának, tavaszi véleménynek, erdőknek], gyümölcsösök
nek, legelőknek, és réteknek használtaik. A’ Mátyus 
földén 2 —3 lábnyi mélységre is fekete földet találni meg
lehetős mennyiségű homokkal vegyest, a’ honnan az itt 
való földek legtermékenyebbek az egészinegyében, ’s leg
kevésbé csalnak; némelly helyeken mindazonáltal, mint 
Jóba, N. Födémes körűi futó sárga homok borítja el a’ 
földszinét; 1Y (Szombaton felül pedig a’ sárga agyagos dombi 
földek a’ vízmosásoknak vágynak ki téve.

A’ vármegye kisebb rónaságán , vagy is a' hegyentuli 
járásban a’ föld’ felső színe nagy részt sivatag homok, de 
a’ lakosoktól keltőztetett szorgalomal miveltetvén , még is 
igen szép rozst és kendert terem; ezenkívül a’ természet 
’s a’ szorgalom roppant bikkes !s fenyves erdőket ültetett 
ide, ’s a’ számtalan patakok mellett kövér rétekkel, lege
lőkkel bírván, a’ marha tartásra nagyon alkalmatos.

Levegője egészséges és tiszta , a’ mire a’ gyakori és 
erős szeleknek nem kevés befolyása van. Eghajlatja a’ 
keletre fekvő nagyobb rónaságon mérsékleti kellemetes me
leg , a1 hegyentuli járásban már hidegebb , és zordonabb.
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4* §. H e g y e  le.

Azon hegylánc/., inelly a’ kárpátnak kezdetét teszi, 
Dévéntől Posonynak elébh keletre, Posonylól tov ább északra 
húzódik, ’s felső északi részén több ágakat eresztvén ki, 
Fejérhegy alatt esnieretes. Keleti óldalát egész menete
lében hires bort termő szőlőtőkék, tetejét és nyugotijj ól
dalát pedig roppant bikkesek és fenyvesek borítják. Neve
zetesebb hegycsúcsai: 1} a’ Kobel Dévény mellett. Ennek 
alján s oldalában számos tengeri csigák, és más állatok’ 
csontyai találtatnak. 2) A’ Gemsenberg Posony határjá
ban. 3) A’ Sz. Györgyi hegy gesztenye erdejével. 4 ) A’ 
Baba  Vöröskő mellett: legmagassabb az egész megyé
ben. 5) Fi'soha , a’ kuklói, 6J Rachstun  és Peterhli/i 
a’ széleskuti határban, llegyiiregei közt a’ Detrekői két 
barlang legnagyobb ; ezenkívül kisebbek vágynak Borostyán
kőnél, Szomolánnál, Stomfánál, Bazingnál.

5, §, F o l y ó v i z e k ,  t a v a k  é s  m o c s á r o k .

Ä  D una, Dévénynél lép hé az ország’ és megye' 
határjára, ’s Posony városa előtt kevés ideig egyesülvén, 
ismét több ágakra oszlik, és számtalan nagyobb és kisebb 
szigeteket formál. Legnagyobb ezek közűi az 12 mfd, hosz- 
szaságu , és 3 mfd. szélességű Csaliéhoz , mellyet egy Po- 
sonynál kiszakadó, Sutánál a’ Vággal egyesülő ’s kis vagy 
Ersekujvári Duna nevezett alatt esnieretes ág képez. Egy 
másik kisebb ága a’ Dunának Bakánál jővén k i,  fét hold 
formányi folyása után Kultsodnál újra visszaomlik, ’s ez 
által az úgy nevezett Csilizhözneh ád léteit, mellynek 
nagyobb része Győr, kisebb része Posonyhoz tartozik. A’ 
harmadik nagy szigetet a’ Szigethözt a’llajkánál kiszakadó 
Mosonyi ág formálja, de ennek csak egy kis része esik 
Posony vármegye határjába. A’ negyedik szigetet, t, i. 
a’ VizhCzt a’ Vereknyén felyííl kiszakadó Eeketeviz képezi. 
A’ Dunának ennyi sok ágakra való szakadását a' föld cse
kély lejtősége, lapossága okozza, ’s innen van az, hogy a ’ 
vízesés Becstől Posonyig itt!) láb,  holott Posonytol Győrig 
nem több mint á l Ezen okból kenteién a* megye a’Csali«··
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közt egész Duna mentében erős költséges töltésekkel vé
delmezni. Még is több esztendőkben mint 1778-ban, 1809- 
ben, 1830-ban ezen szigetnek több mint felét elborította 
a’ Duna’ árja.

A’ Rdg/iN . Sutnál érinti a’ megye’határját, ’s mintegy 
két mfdnyire határt vonván Nyitra és Posony közt ezt 
’Sellyén felől ismét elhagyja. Fojása igen sebes, ’s azért 
medrét gyakran változtatja; továbbá innenső partja ala
csonyai)!! lévén, áradásaival tetemes kárt teszen. Egyébiránt 
a’ szálhajók ezen jönnek le Liptó, Árva vármegyékből, ’s 
Szerednél fő lerakodóhelyek lévén, a” megyének még is sok 
hasznot hajt. A’ rajta lévő malmok hajókon állanak, mint 
a’ Dunán.

A’ M orva  Austriától, ’s egy kis részben Morvától 
választja el a’ megyét, ’s Dévénynél szakad a’ Dunába. Igen 
szép viz, ’s könnyen hajókázhatóvá lehetne tenni. Színe 
rendszerént zavaros; halat sokat és jó Ízűt táplál; partjait 
szép éger, főz, nyár, és tölgyfákból álló ligetek kisérik.

A’ üudvágh  a’ külső járást folja keresztül náddal 
sással benőtt mocsáros árkában *).

A’ Miava Kuklónál jön be Nyitra vármegyéből ’s iy a 
mfdnyi folyása után a’ Morvába ömlik.

A’ Blava  Jókőnél Nyitra vármegyében ered, ’s k. Bresz- 
továnig, a’ Dudvághba való befoljásáig határt csinál Nyitra 
és Posony közt, mint egy 3 mfdnyi hosszaságra. Partjain 
kövér rétek találtatnak, ’s számos malmokat forgat.

Nevezetesebb patakjai: a’ TLrna, P arnó, Ronava  , 
(diára, Csádé, R udava , M alina , ’s a’ t. Oily roppant ki
terjedésű posványságok ugyan itt nem találtatnak, mint a’ 
Tisza mellékén, de a’ Csallóköz alsó részént. i. Bős, P á r
kány , Rögellií körül meglehetős nagyságú mocsárok, 
zsombikos, kákás helyek vannak, bár ezek közül gr. Amadé 
lítis uradalma’ birtokosa már sok^t kiszáritatott, ’s haszon
vehetővé tétetett. Sz. György városától keletre is húzódik 
el egy fákkal benőtt posványság, melly hajdan nagyobb ter-

'; tíimek raaturnájárúl Nyitra vgyebeu tétetik emlites
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jedes« volt. Hogy itten állott a’regi történetíróktól említ ott 
Peizon  tó , mellytől Posony városa is nevezetét vette, na
gyon hihető.

6. §. Á s v á n y o s  és Or v o s i  v i z e k .
A’ Bazini hideg vasas, és sz. Györgyi kénköves for

rásokon kívül több ásványos vizek nem találtatnak ; mert 
a’ Posonyi Eisenbründl forrás orvosi erejére nézve alig 
érdemel említést.

7. §. T e r m é k e i  a’ N ö v e v é n y e k 1 Or
s z ágábó l .

Búza legtöbb termesztetik a’ Csallóközben, mert a’ 
rozs itten igen bizonytalan gabona neme, kivált havas téli 
időkben; azonban terem búza még pedig igen szép N. Szom
bat, Diószeg·, Z sigárd  körül is, valamint az egész megyé
ben mindenütt, úgy hogy csak a’mennyiségben van kiiiömb- 
ség. Fő gabonája mindazonáltal a’ megyének a’ rozs, ebből 
lévén közönségesen kenyere a’ köznépnek ; azért a’ hegyen- 
tuli járásban csak nem kirekesztőleg ezt vetik ; az úgy ne
vezett Mátyás földén jobban termesztik mint a’ búzát, ’s 
különös nagy szeme, sikeresége miatt drágábban fizettetik, 
mint a’ Csallóközi. A’ gabonának két említett fő nemei után 
az Árpa  leginkább kedvelt veteménye a1 posonyi lakosnak , 
nem csak azért minthogy a’ számos serfőzőknek, és az ide
geneknek könnyen eladhatja, hanem azért is, mivel ke
nyérnek való rozs lisztjét rendesen ezzel keveri, szalmája 
pedig marháinak széna gyanánt szolgál. Z ab  annyi van a’ 
mennyi belső szükségre elég , legtöbb a’ szeredi vagy külső 
járásban, N Szombat környékén, "’s a’ Csallóközi német 
falukban. A’ hajdinát vagy pohánkát alig esmerik, de kö
lest moglehetös mennyiségben vetnek. Kuhoriczdt a’ tótok 
igen keveset , a’ csallóközi magyarok ellenben sokatvetnek, 
de kenyérnek tisztán s j1 sem fordittatik. A' kolompár 
az egész megyében annyira elterjedt, hogy mindenütt úgy 
lehet tekinteni mint a’ szegénység fő eledelét, a’ földes 
uraságok pedig nagyban termesztvén marhatartásra, pálinka
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főzésre fordítják. Legszebb, ’s legjobb terein a’ hegyentuli 
járásban Stoinfa, Malaczka körül. Lent csak imitt amott 
láthatni j de lender házi szfikse'gre mindenütt termesztetik, 
sót a’ hegyentuli járásban egy fő ágát teszi a’gazdálkodás
nak. Dohány termesztéssel csak a’ vdsáru tia l, udvarno- 
liah foglalatoskodnak, 's ininémüségére füstölni elég jó ,  
’s a’ környékben nagy kelete van.

Főzelékekből ’s kerti veteményekből mint lentse, borsó, 
bab , 's a’ t. mindenütt elég van. Fejér répát a’ Csallóköz
ben több helyeken vetnek ; czukor répát (Burgunder) pedig 
nem csak N. Födémesen , hol egy czukor gyár van, hanem 
a’ körül fekvő vidékeken is nagyon kezdik termeszteni. A’ 
savanyu káposzta kedves eledele lévén mind a’ magyarnak, 
mind a’ tóinak, káposztás kertet mindenütt láthatni, főkép 
a’ Duna, Vágh, Dudvágh, Morva vizei, ’s más patakok 
mentiben ; keménységére , ’s nagyságára nézve hires a’ 
Szemelhi fez egyszersmind több 100,000 plántát ád el esz
tendőnként) Guthori, N. Bodaki a’ Duna mellett; a’ Besz- 
terczei, Maszti , Stomfai, a’ hegyentuli járásban. Ziild- 
ségellel a’ Posonyi, Engeraui, Somorjai kertészek a’ váro
sokat; Modor, Bazin környékeiket is bőven ellátják.

Legelő és rét dolgában : Posony a’ középszerű várme
gyékhez tartozik, kivévén azt, hogy egyik vidékében igen 
is bövséget, másikban ellenben nagy szükséget érez. így a’ 
Duna’ szigeljeiben kivált V a jla , Doborgas , Keszöltzés 
helységek’ halárjaiban, olly tágas, olly jó legelők vannak, 
hogy a’ marhák, mellyek közt pedig igen sok idegen határ
beli találtatik, a’ legcsekélyebb gondviselés mellett fel- 
hi/nak ; ellenben némelly csallóközi falukban fejős tehenet 
alig lehet tartani a’ felette szűk és sovány nyári legelő miatt. 
Hasonló eset van a’ rétekkel: mert mikor a’ felső csalló
közi járásnak legtöbb helységeiben ennek legérézhetöbb 
szükségeiben szenvednek , akkor az alsó Csallóköz főkép 
Bős, Nyék, Várkony, Karosa tájéka több ezer szekér szé
nát adhat el. Ezen széna azonban vad vizenyős helyeken 
teremvén, nem igen kedves más tájbeli marháknak. A’ 
külső járás mindenütt elég és zsíros legelővel, réttel bir;
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valamint igen jó es sok retekkel dicsekedhetik Pracsa , 
Szent (György, ilazin, Gurab, Senkvicz környéké is.

Hajdan a’ Csallóköz arany és gyümölcs kert névvel 
tiszleltetett meg, de ma épen nem érdemeli, mert kivévén 
ne'melly Duna parti helységeket, mint p. o. Püspöki, So
ni orja , Siilly, N. Ilodak, ’s a’ t. másutt gyümölcs fát is 
alig láthatni. Nagyobb divatjában van a’ gyümölcs termesz
tés a’ kis Duna’ bal partján, nevezetesen Jóka, Sár, Zoncz , 
Ivánka körül; továbbá a’ s/enczi, német és magyar béli 
szóllőhegyekerc, honnan szekerekkel hordják a’ Csallóköz, 
be, búzáért, kukoriczáért, zsiradékért cserében. De min
denek felett első helyen áll pomologiai tekintetben Posony 
városa, hol minden nemű, minden fajú nemes gyümölcsök 
feltaláltatnak, ’s a’ Duna’ szigetjei egész gyümölcsös erdőt 
képeznek ; valamint Stomfa , Divény, Hétse , Sz. György, 
líazin , Ceukárd , Modor, Diós, Cseszte, iloleráz környé
kei is gyümölcsben gazdagok. [lires a’ magyarbéli nagy 
szemű cseresznye, a’ dévényi kajszin baraczk, ’s a’ t. Gesz
tenye erdő van Sz. György és líécse közt lévő hegyen 
Dinnye ezen megyében felette kevés, és csak itt ott ker
tekben fermesztetik , azért a’ piaczokra Komárom,Győr, és 
Pest. vármegyékből hoznak fel.

Posony vármegyének fejér asztali borát méltán a’ job
bak közé számíthatjuk az egész országban. A’ kárpát; 
Iiegylánczának, mely Dévénytől kezdve elébb keletre, azután 
északra 8 mfdre húzódik , keleti ’s déli oldalát hires bort 
termő szőlőskertek fedik, mellyek közt főkép nevezete
sek: a’ Pécsei, sz. Györgyi, Pracsai (Veinern), llazini, 
Linbachi , Modori , Diósi, Dubovai , Terlingi, Csukárdi . 
’s a’ t. Alkotó része az említett: Posonyi hegysornak alól 
kemény gránit, földszint clporhanyősodolt gránit, kova- 
dará/.skővel, ’s apró kaviccsal, néhol pedig mint Terlingen 
’.s a’ Modori szőlőhegynek egy részében agyaggal keverve. 
Az utóbbi helyen termeit borok lágyabbak, ’s könnyen meg- 
nyulósoduak, a’ mellett a’ termékenység is nagyobb -, ellen
ben a’ kavicsos homokos szőlőhegyek kemény borokat te- 
fciii;; ;k , mell zckneti took es/.teoiío Ki.aaimlik a kiiejies- 
1 ű , bs minden esme.ülőben jobbak lesznek. A gzcíic/.cn,
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Senkviczen, Schveinsbachon, Magyarbélen termett borok 
lágyak, ’s csak a’ második osztályba tartoznak, mellynél- 
fogva kint nem esmeretesek, hanem csak a’ megye kebelé
ben , a’ Csallóközben fogyasztatnak el. A’ rendes asztali 
boron kívül csinálnak ásszá szőlőt is , ’s ezek közül a’ 
Szent Györgyi akarmely hazankbeli asszával vetekedhetik. 
Színe ennek arany sárga, ize kövér édes, tüze sok, sza- 
matja kellemetes, tökéletes megérésére legalább 4 — 5 
esztendő megkivántatik, ’s ennek mindég törkölyön kell 
maradni. Egyébiránt igaz' hogy Posony vármegyében ritka 
esztendőben lehet ásszá szőlőt csinálni, ’s akkor is keve
sebb mennyiségben mint a’ Hegyalján. így hiteles adatok 
után a’ legjobb esztendőkben sz. Györgyön 100, Pracsán 
300, Bazinban 100, Modorban, 100, és így öszvesen mint
egy 600 akó szürethetik be. Nevezetesebb itt szokásban 
lévő szőlőfajok, a’ roszabb levet adókat, nem is említvén : 
a’ Z ier fa h n ler , (Sylvaner) mellyből készül a’ legjobb "s 
legtöbb asszír szőlő. Fürtje nem nagy, szemei gömböjűek, 
s/inére nézve zöldek, ’s már .September elején ehetők; a’ 
Z apfner  (fő szőlő faj a’ Buszthi és Sopronyi hegyekben) ; 
L avier, Lom bardei, a’ llegyalján esmeretes fe jé r  szőlő, 
itt tótul Topol. A’ Posonyi hegyben elterjedt zöld muskatály 
(Gutedel) sok, de csekély és hamar megnyulósodó hort ád_ 
Termékenysége a’ posonyi szőlőhegyeknek kiilömböző; 
mert ez a’ földtől, idő járásától, a’ fajok’ ininémiiségétől, 
a’ szorgalmatos vclebánástól függ. Legnagyobb az agyagai 
kevert szőlőskertekben, mint Modorban, Terlingen , és a’ 
faj ‘s mi veiéi* tekintetéből Posonybnn. Atnljába véve egy 
kapára (70 Dő l )  1 \ ' j . ,  — 1 :i/4 akut és így egy 1200 □  
öles holdra 2á — 3l — nkót lehet fel venni. Meiyienézve 
a’ megyének mint egy lő,000 holdra terjedő szőlőkertjei- 
ben esztendőnként 37-1,000, — 400,000 akó teremne.

Végre jegyzésre méltó a z , bogy a’ megyének fele 
részében, az az a’ Csallóközben, ’s a’ külsőjárásban semmi 
bor nem terem; mert azon egy két szőlőskertek Hékmány- 
IIa 1, Majorházánal 's a’ f. csak ritkaságul vétethetnek, ’s 
mulatságéi szolgálnak. A’ hegyent üli járásban is kevés 
bor terem , ’s az is a’ iiidegcbb éghajlat miatt savanyn.
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Erdeje Posonynak 80,074 holdat borít e l , es így né
pességéhez képest épen nem sok, ’s az is nagyon egye
netlenül vagyon felosztva. Ugyan is a’ hegyentúli járásban 
az erdő felesleges, a’ posonyi, n. szombati járásokban ele
gendő, a’ külső járásban szűkön, ’s a’ felső, és alsó csal
lóközi járásokban pedig a’ Duna mellékét kivévén épen 
semmi sincs. Azért is ittenek fűzfát szoktak ültetni a’ lako
sok, ’s ezt minden hatodik esztendőben megbotolván: ennek 
galjaival, ’s kapart tarlovai pótolják szükségeiket. A’ fa 
nemei közt leginkább elterjedt a’ bikk , azután a’ tö lgy, 
cser, gyertyán, hárs, a’ Duna mellékén a’ jegenye , eger, 
tölgy, szil, fűzfa, ’s a’ t. Tűlevelű fa csak a’ hegyentúli járás' 
homokos téréin, ’s a’ kárpát tetején találtatik , ez is több
nyire erdei v. topolya fenyő , öreg és veres fenyő csak. 
itt ott van.

11) Az á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l .
r

M énes, az egész megyében kettő van, (a’ gr. IJlésházy 
nagy szarvai ménese 8 esztendővel ezelőtt adatott el)) t. i.
H. Pálfynak Kiripóltzon , és gr. Amadénak Bősön , melly 
utolsó leginkább a’ megbecsülhetetlen kocsi lovakat nevelt 
szarvai ménes ivadékja. Ezen kivűl a’ külső járásbeli ma
gyar helységek, a’ csallóközi németek, továbbá Bős, Nyék 
Baka, Várkony tájéka sok és jó lovakat tartanak ’s az utób
biak Győrbe csikókkal nem kevés kereskedéstűznek. Végre 
gr. Eszterházy Mihálynak Tallóson szép angolvérű lótenyész
tése van.

Szarvasmárhábél a’ magyar fajnak tenyésztése van 
divatban, csak hogy ez itt nem nő meg olly magasra, mint 
a’ Tisza mellékén, hanem a’ helyett j valamivel zömökebb , 
csontosabb. Legtöbbet nevel az alsó csallóközi járás az ő 
nagy kiterjedésű lapos, vizenyős vidékein, továbbá a’Vajkai 
praediatis nemes szék’ , az ide tartozó, és ’siros legelőt 
adó Duna szigetekben. Λ’ tótok’ marhája már kevesebb, 
és minthogy vele jól bánnak szebb, ’s válogatottabb. N’é- 
melly vagyonosabb helységek pedig az ökör hizlalást űzik, 
igen jó alkalmatosságot adván erre a’ szenezi országszerte 
hires baromvásár. Hlyen helységek: Szencz, Hétbe, Gurab,
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oenkvicz, Sur,  Boldogfalva, Csataj , ’s a’ Patony’ vidéke 
:Γ Csallóközben. Urasági tehenészetek több helyen vágy
nak,  u. ni. Sz. Mihályfán, Bősön, Majorházán, Király-, 
falván, Vedródön, Cziferen, Galanten , Ivánkán, Szereden 
Tallőson , K. Breszíovánban , Korompán , Pudmericzon, 
Brácsán , Stomfán, Lozornón, Malaczkán , Detrekőn, K. 
Levárdon, Sz. Jánoson, Magyarbéiben ’s a* t . ; de minde
nek felett legszebb a’ Deáki (a’ Szt. Mártoni ,fö A pator 
birtoka"). Igen jó fejős teheneket, láthatni a’ köz emberek
nél is Posonyban , ’s a’ hegyentuli járásban.

Valamint a’ ló- és marha tenyésztést nagyobb részint 
csak parasztok és kis nemesek űzik: úgy ellenben a’ juhot, 
birkát a’ földes uraságok tartják. Ataljóba véve a’ közön
séges finom szőrű birkák’ tartása vagyon szokásban; de 
ezeknek nemesítésére kevés gond fordiftatik, ámbár a’ 
szomszéd Ayitra és Mosony vármegyék ebben igen követésre 
méltó példával mennek elő. Sertést mindenütt tartanak , 
de csak házi szükségre, nyájakban sehol sem. A’ méh- 
tenyésztés is csekély fontosságú. A’ selyembogár tenyész
tés pedig alig érdemel említést.

Leggazdagabb halászat esik a ’ Morva vizében , már 
a’ Duna a’ megye’ határjában nem sok halat táplál, 
azon iszonyú nagyságú vizák, csukák, meliyek a1 Posonyi 
halpiaczon áruitatnak többnyire Győr vármegyéből hozat
nak. Kák van a’ Dudvágli , és Morva vizében, de kevés, 
’s ez a’ Lajtából bozatik. IS agy telenűs békák: 'Pallosnál.

Szelíd szárnyas á lla tokat, főképen ludat, tyúkot, 
pákát, kacsát legtöbbel nevel a’ Csallóköz, ’s a’ Posonyi, 
Becsi apró marha kereskedők kofsikkal járnak széljel a’ 
falukon ezeknek öszveszedésére. Fáczányos kertek vágy
nak Kit ti!} falván, Stomfán, ’Malaczkán, Püspökiben, Bösön, 
Cseklészen, Tallőson. Vadaskertek őzekkel, dámvadakkal, 
és vad disznókkal; Püspökiben, Stomfán, Királyfalván 
Mnlaczkán , Detrekőn. Nyit lakat, rókákat, foglyokat a’ 
Duna szigetjei , s a’ mellette lévő erdőségek; vízi mada
rakat a' Bősi, Bögelíői posványságok nagy mennyiségben 
táplálnák. A’ túzokok a’ tallókut, 's a’ vadítalak a’ veté- 

/ / .  K. M. O. Füldl. 30
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seket seregenként lepik el, kivált a’ Csallóközben a! Duna 
melléken. Medve nincs , farkas is ritkaság.

C) Á s v á n y o k ’ O r s z á g á b ó l .
Igen jó és tiszta arany találtatik 40 — f>0 máik a’ 

Razini bányában; Pishul.cz-Razinnál, Femeknél; Kénkii 
Razinnál ; fekete márvány Stonifánál , veres e's csikós 
Vöröskő mellett; darázsiul, csillámpor Posonynál, kővé 
vált csigák, tengeri állatuk a’ Kobel hegyén ; csepegökű 
mindenféle alakban a’ IJetrekői barlangokban; vas, réz 
Dorostyánkőnél.

8. §. L a k h e l y e k .  L a k o s o k .

386 népes lakhelyek közűi van :
5 királyi város, «. m. 1 német, 4 tót-német.
33 m. város, és ; meliyből !) magyar, 12'/„ tó t, 

2 német, fi tót-német, 2 magyar-német 1 magyar-tót, S 
magy ar-t ót- n émet.

284 falu, u. m. 155 magyar, 113 tó t ,  8 német, 5 
inagyar-tót, 1 tót-magyar , 2 tót-német.

G3 népes puszta, v. major, u. m. 43 magyar, 18 tót ,
1 magyar-német, 1 német-tót.

Népessége 207,753 lélek , és igy esik egy Q  mértföldre 
32C5 lakos.!

Vallásokra: 227,089 kath., 20,745 evang, , 0127 ref., 
71 óhiiü , 13,121f ’sidó.

Nyelvükre: 90,335 magyar, 119.552 tót, 44,071 német, 
71 görög.

A’ Csallóközt, 0 német falut kivévén, egészen ma
gyarok lakják, igy a’ külső járásnak is nagyobb részét, 
’s a’ posonyi járásnak keleti oldalát Szencz körűi. Ter
metre középszerűek, inkább sovány, mint köpezös testal- 
kotásuak. Indulatjukra nézve szelídek, jámborok, vendég- 
szeretők, vallásokban buzgók, aJ nélkül hogy idegen vallas 
gyűlölök vagy babonások lennének; nagyobb erőszakos 
vétket ritkán követnek cl, ’s akárhol sem utazhat vagy
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lakhat az ember bátorságosabban, mint közlők, a’ mi annyi
val különösebb , minthogy oskolai nevelések kevés van , ’s 
ritka ki köztök írni vagy olvasni tudna. A’ mi munkássá
gokat illeti : lehetetlen rólok közönséges ítéletet tenni; 
mert vannak több paraszt helységek * mellyekben a’ szor
galom által, bár nagy közterheket hordanak, még is vagyono
sok, mind marháik mind házaik jók , csinosok, tiszták; 
ellenben mások minden kedvező polgári vagy határbeli 
környiilállásaik’ ellenére tunyák, rendetlenek, ’s ha bőv 
esztendő van dologra alig hajthatok. A’ férjfiak’ öltözete 
átaljába véve setét vagy világos kék magyar nadrág, és 
felöltő, közép karimaju kalap, a’ köz nemeseknél vagy 
vagyonos parasztoknál sötétkék köpenyeg, a’ szegényebb 
renditeknél, fehér szűr posztóból készült dokány. Nyelvün
ket elég tisztán ’s érthetően beszéllik ; egyébiránt itten 
vágynak ne'melly kiejtések, szokások, tájszavak, inellyek 
más magyar vidékeken esmeretlenek. így a’ Csallóközi ma
gyar örömest nyújtja a’ beszédet, szaporítja az affixumokat, 
p. o. szarva helyett szarvajá-t mond, néhol az ly, gy-t kihagyja 
p. o. ollyan nagyon helyett: oan naon, a’ ty-t némelly 
szavakban gy-vel tsereli fe l , p. o. Bátyám — Bágyám. To
vábbá az ágast v. czölüpöt: szobornak, a’ galambot tubá
nak , a" folyóvíz torkolatját tű-nek (p. o. Zsitvatő) a’ ta
vaszt kikeletnek, a’ göröngyöt csoportnak ’s a’ t. nevezi.

A’ tótok a’ hegyentuli és n. szombati járást kevés ki
vétellel, a’ posonyi járásnak nagyobb, ’s a’ külső járásnak 
északi részét lakják. Nyelvek, ’s eredeti szokásaik’ tekin
tetéből a’ szomszéd nyitraiakkal egyformák. Termetekre 
nézve semmit sem külörnböznek a’ magyaroktól, kivévén a’ 
hegyentuliakat, kik igen szép, magas, köpezös , erős em
berek. Egyébiránt jámborok , buzgók, erőszakos nagy vétek 
köztök szinte ritkaság, szorgalmatosok, marháikkal külö
nösen igen jól bánnak. A’ férjfiak’ öltözetje: setét kék 
nadrág , vagy szűk gatya , ozukor süveg formájú keskeny 
karimája kalap, durva szűr posztóból készült köpenyeg. A’ 
hegyentuli betyárok kakas tollat szoktak kalapjaikhoz tűz
n i, még pedig mennél inkább bíznak erejükben, bátorsá
gokban , annyival többet.

30*
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A’ németek leginkább a’ királyi városokat foglalták 
e l ,  ’s a’ megyének minden lakosai közt legmiveltebbek, 
vagyonosabbak, a’ mellett igen iparkodók, munkások. v

Az itt lakó 'sidokról, czigányokrúl, semmi különöst 
nem lehet mondani, a’ mi más atyokliaira reá nem illene.

Vallásokra katholikusok legtöbben vannak, ’s 135 plé
bániájukat az esztergomi érsek igazgatja. Ezenkívül van a* 
megyében 2 (collegialt) társas káptalan , n, m. a’ Posonyi 
és N. Szombatin , 9 férjti, ’s 4 apácza klastrom. Sz. Be 
nedek szerzetesei laknak Posonyban, .\. Szombatban; 
Piaristák  sz. Györgyben ; franczískanusok Posonyban , 
sz. Antalon, Malaczkán ; ita/mesz/zí/soÁ'Posonyban, Bazing- 
ban; irgalmas barátok Posonyban ; Not res Dames apáczák 
Posonyban 5 sz. Orsolya szüzek Posonyban és N. Szombat
ban, sz. Erzsébet apáczdk Posonyban.

Az E varg : Lutheránusok 13 anya ekklésiával bírnak, 
u. m. Posonyban , sz. Györgyben , Bazinyban , Linbaohban , 
Modorban , N. Szombatban , Német Gurábon , Puszta födé- 
mesen , alsó Széliben, felső Széliben, Misérdiben, Somor- 
jában , X. Léváidon, ’s mindezek a’ Dunamelléki Superin- 
tendentiába esnek.

Az Evang, Reformátusoknak 9 anya ekkiésiái pedig 
mellyek a’ Dunántúli Superintendenslől függenek, e’ követ- 
kezendők: Alistól, Deáki, llodos, X. Padány, [Mád, 
Rétbe, Somorja , Zsigáid, kis Jóka. A’ benke.patonyi csak 
leány ekklésia 1 oskolatanitóval.

Ohitü görög kápolna egy pappal : Nagy Szombatban; 
synagóga: 2 0 .

0 . §. S z o r g a l o m .  M e s t e r s é g e k .
A’ posonyi mezei gazdálkodás, haja’ tiszamelléki alsó 

vármegyékkel hasonlítjuk öszve elég szorgalommal folytat- 
1atik. (it, az igazi pallérozott gazdaságtól még is luitia van.
Az eddigi előlépesek e" következendőkbeii állanak: a’ szán
tás meily rendszerént két marhával végeztetik gyakori és 
jó , a’ tavaszi vetés alá való földek még őszszel felszálltat 
nsk ; a’ takarmány plánták termesztése meglehetős divatban
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van, de a’ veres lóherével felhagytak, mert a?, itteni 
földhöz, es éghajlathoz; «’ lnc/.erna sokkal bizonyosabb 
termesztmény; hükkönt még a’ köz emberek is szoktak 
vélni, valamint a’ magyar helységek (Püspöki, Szemeth 
körül) muhart. A’ nemesebb fajú gyümölcs termesztésre 
legtöbbet tettek a" Posonyi fakertészek, kik már most a’ 
helyet: hogy vennének , messze vidékekre is küldöznek oltó 
ágakat, még pedig mindenféle nemű és fajú gyümölcsökből. 
Különösen dicséretet érdemel ebben a’ tekintetben Vojcsek 
János posonyi fakertész, és az Ivánkái kath. plébános, A’ 
szőlő mivelésben, és a’ különféle házi állatok’ nemesíté
sében semmi különös javítást nem lehet tapasztalni, va
lamint a’ pálinka és serfőzőházaknál sem ; de a’ Lacsnyi. 
Miklós úrtól felálIiott IV. Eödémesi czukorgyár (hnelly Bur
gundiái répából dolgozik), minden hazaiinak figyelmét mél
tán magára vonhatja, mert ha ezen vállalat inkább elter
jed és sikeresül , akkor egész Hazánknak tetemes hasznára 
válbatik. Egyébiránt a’ h. Pálffy roppant m alaczkai ura
dalmában legtöbb tétetett a’ pallérozott gazdálkodás’ beho
zására. így Haja, Kiripolcz, Jakabfalva közt egy haszon- 
vehetetlen homokos térségen, meliy a’ többi jó földeket is 
veszedelemmel fenyegette mint egy 700 — 800 holdnyi erdő 
ültethetett, elmellőzvén a’ többi helyeken esztendőnként ki 
osztogattatok milliomokra menő ákácz , nyár , tölgy, kőris, 
ioképen erdei fenyő  (pinus silvestris) és különb különbféle 
gyümölcs fácskákat; Jakabfalva mellett egy 201) holdnyi 
nos ványság szárittatott ki ; a’ Kárpát alatt eső hét uradalmi 
helységek’ rétjei sokat szenvedvén a’ völgyben meggyűlt 
vizektől, ’« e' miatt elbozőtosodván: ennek elhárítására 
roppant költségben kerülő csatornák ágálták; a’ birkák 
nem csak szaporittaltak , hanem spanyol és szász eredetű 
(electoralis) kosok által nagyon megneinesittettek; végre 
ugyan csak ezen uradalom gyönyörű fajú. tehenészeteket, 
(Schveic/.erei) ’s egy nemes vérű ménest is mutathat.

Hajdan Szelepcsényi György érsek, Gombán litres posztó 
fabrikál állított, de ez már elenyészett. Mostan e.sak Po- 
sonyban van egy posztó gyár, melly elég linum posztót 
készít: ezenkívül vágynak posztósok Modorban, Bazingban,
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C'zailán, Somorjában, kik a’ körűi belől lévő köznépet kö
zönséges világos kék posztóval tartják.

A’ megyében lévő három papiros malom  , u. in. a’ Bo
rostyánkői, Vörösvári, Oejtai író, nyomtató, itató, és pa
koló papirost készít , a’ finomabb posta papiros es- 
meretlen.

Losoncz faluja, és némelly helységei a’ hegyenfnli járás
nak fa eszközök és edények’ csinálásával foglalatoskodnak, 
de ez a’ belső szükségre igen kevés, ’s a’ dézsák, put Ionok

a’ t. Austriából, és Liptóból hozatnak be. El nem 
mellőzhetjük itt a’ detrekői fűrész malmot, melly egy idő
ben 2 fenyő törzsökből deszkát metsz, vas eszközöket éle
sí t ,  szecskát vág, végre asztalosok’ számára fa készítmé
nyeket csinál, ’s csak egy vízi kerék által mozgattatik,

Vas és R és hámor van Jlorostyánkőben , ugyan itt 
puskapor malom, ezenkívül hires kés csinálok a’ N. Lévár
ól , és Sz. Jánosi habánok.

Rosolis és Liqueur elég jó és kapós főzetik a’ Posonyi 
két rosolis gyárokban , szinte itten találtatik egy nagy 
ecset gyár. Rohrbachban egy olaj fa b rika  kender és len 
magból, bikkniakkból, repczéből üt olajat.

Sárga cserép edényeket készítenek Dévényben, Dejthén, 
fejér edényeket Kosolnán, N. Lévárdon. Mész több helyet 
égettetik, legjobb a’ Borostyánkői, és Dubovai,

Egyébiránt mindenféle közönséges kézi és linuniabb 
mesterségek’ fő helye Posony városa; ámbár laknak még 
számos mesteremberek a’ többi királyi városokban, Som ar
jában , Szerdahelyen, Siomfán , Csesztén, Szereden is , kik 
a’ körül belől fekvő vidékeket, kész ruhákkal, kalapokkal 
csizmákkal, szűrökkel, ’s a’ t. tartják.

10. §. K e r e s  k e d é s .
A’ belső kereskedést előmozdítják az országos és heti 

vásárok, és a’ számos ’sidőság , melly a’ nyers termeszt - 
menyeket a’ birtokosoktól helyben felvásárolja. Nevezetes 
vásárok gabonára nézve a’ Somorjui. Ez mindenek közt 
legnagyobb; továbbá a’ Posonyi, \ .  Szombati, Szeredi, és
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Szerdahelyi. Szarvasmarhára nézve legelső a’ Szenczi, hol 
minden hétfőn több száz darab igás és hízott ökör adatik 
el, az utóbbi többnyire Bécsi mészárosoknak. Ataljában 
véve az itt esztendőnként eladalni szokott ökrök számát 
Ő0,000-re lehet tenni. Népes barom vásárok még a’ Gajári, 
sz. Jánosi, Csütörtöki, Szerdahelyi, Vásáruti, Nyárasdi , 
Nomorjai, Szeredi, Jobb fajtájú lovakat lehet venni N. Szom
batban és Vásáridon. Végre igen jő posztó, és gyapjú vá
sárok tartatnak N. Szombatban. A’ posztót Morvából hoz
zák be, ’s Festi, Kassai, Debreczeni, Temesvári, Brassói, 
Oláhországi kereskedők veszik meg. A’ gyapjút ellenben 
Morvaországi, Sileziai , és Saxoniai fabrikások vásárol
ják öszve.

A’ mi továbbá a’ külső kereskedést i l le ti: hoz be a’ 
megye más vármegyéből vagy külföldről mindennémü gabo
nát a’ Duna , és Vágli vize’ segedelmével .Pestről, ’s Mo- 
sony vármegyéből , de ebből maga a’ megye igen keveset 
emészt meg, hanem Austriába, vagy Morvába tovább vi
tetik , kivevőn az egy kölest, mellyet a’ Szeredi ’sidó ke
reskedőktől a’ Posonyiak és Nyitraiak vesznek meg. Borsót 
lencsét Austriából ; dohányt Sopron, Komárom, Honth 
vármegyékből és Pestről; nyers gyümölcsöt Austriából; 
aszalt gyümölcsöt Sopronból , Trencsin , Nyitra várme
gyékből · bort Pestről Sz. Endre , Moor tájékáról , Tolna 
vármegyéből és Austriából. Épületre való fá ka t, deszkákat, 
dézsákat ’s más f a  eszközöket a’ Vágh segedelmével Liptó- 
ból, Árvából, ’s fő kirakodó hely Szered, továbbá Austriá
ból, s i(t fő lerakodó hely Poson és Somorja ; lovat Pestről, 
Győrből; ökröket Pej érvárról , Pestről, Váczról; sertést 
Győrön keresztül Veszprémből, [Somogybái , Baranyából ’s 
a’ t ; viaszkot Lengyelországból, Pestről; vasat Ilradekrol
i. Austriából és Stájer országból; rezet Beszterczebányáról; 
sót Máramarosból; liriumabb gyolcsot Árvából , Sileziából, 
Morva, Cseh országból, valamint minden fényűzésre tartozó 
gyapot , selyem szöveteket, Norinbergai portékákat Bécs
itől; posztot Becsből, Morvából; colonialie portékákat 
Triesztből, Liliméből], Becsből, üvegeket, iinumabb pap i
rost Csehországból; fényüzési arany ezüsl müveket Becs
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bői; kikészített bőr czipőket ugyan onnan, valamint szoba 
bútorokat, tükröket, könyveket, muzsika e:s földme're'si in. 
strumentunmkat s a’ t. Bánya termeszt m énjeiét Sei- 
iiieczról. Viszen ki pedig búzát, zabot Ausztriába; ken
dert Ausztriába; gyümölcsöt Pestre; bort Morva, Cseh, 
Lengyelországokba, Sileziába , Austriúba; a’ Hánya váró. 
sokba, 's a’ felső északi vármegyékbe. Legnagyobb bor 
kereskedő hely Posony , legkiterjedeftebb pedig a’ Szulinyi 
házé IV. Szombatban (lásd N. Szombat leírását) , tűzifá i 
Pécsbe ; ökröket , Becsbe , Morvába ; nyers bárt és gyap
jú t  ugyan oda; cserép edényeket Pestre; apró marhát 
Pécsbe.

Végre Posony vármegyének , határszélen ’s Becs 
szomszédságában feküdvén: a’ transito kereskedés is sok 
hasznot haj t ,  különösen az, melly a’ bánya városok felo 
fulytattatik.

Fő har mi ne z ad hivatal van Posonyban, íiliaiis bármin- 
czadok: Dévényben, Dév. Újfaluban, Magyarfalván, Ga- 
járon, Szt. Jánoson,

Országutjai e’ következők: Posonyból viszen egy Stom- 
fán, Malaczkán keresztül Sasvárra, H olicsra; egy Szt. 
Györgynek, Bazingnak, Modornak; egy Wzenczen által A 
Szombatnak; egy Diószegen keresztül Szerednek, ’sa’Bánya 
városoknak; egy Csütörtökön , Szerdahelyen által Pestnek; 
egy viszen Soinorjának ’s innen Szerdahelynek 5 egy Köp- 
csénynek , egy Becsnek. Mind ezen utak kővel, vagy kaví. 
csal csináltattak, ’s az országnak legjobb utjai közé szám
lálhatok.

Posta állások: Posonytól Stomfa t ,  Malaczka 1 
Sz. János 2 , (Holies 1 */2) ; Λ. Szombat fele Cseklész 1 , 
Sáifő 1, N. Szombat l,(Galgócz I 1/,,); Pest fele Köpésén

1 1 . §. O s k o l á k .  N e v e l ő i n t é z e t e k .
Minden kath. parochiában, ’s minden cvang. lutb. és 

ref. anya eklésiáknál vagyon egy oskola mester, ki a’ 
gyermekeket írásra, olvasásra, számvetésre ’s a’ t. oktatja, 
de azért felette kevés van a’ köznép között, ki írni , olvasni
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tudna. Nagyobb oskolák: aj a’ katholikusoknál két királyi 
normális oskola Posonyban es N. Szombatban 5 polgári 
oskola Posonyban ’s a’ többi királyi városokban mindenütt 
3 tanítókkal, kik a’ tudva levő kiszabott tudományokat 
tanítják. Kisebb gymnasium  4 eiassisokkal, ’s 1824-ben 
98 tanulókkal Szent Györgyben. Nagy gymnasium 6  classi- 
sokkal Posonyban, N. Szombatban, az első 566, a’ máso
dik 458 nevendekekkel (1824). Szt. Györgyben Piaristák, 
a’ kei utolsóban Benedictinusok tanítanak. Egy Mr. aka
démia Posonyban 419 ifjakkal, ke't papi nevendék házak: 
N\ Szombatban és Posonyban, az előbbiben egyszersmind 
philosophiai tudományok is tanitattnak’s a’ leczkéket világiak 
is hallgathatják.

Leány oskolák vágynak Posonyban, a’ Sz. Orsolya 
apáczák, és Notres Dámák monostoraiban hol vagyono
sabb polgári és nemesi születésűek is neveltetnek, N. Szom
batban szinte a’ Sz. Orsolya szüzeknél.

Ágostai polgári oskola, gymnasium, lyceum van Po
sonyban, kis gymnasium Modorban.

A’ ’«idők bírnak Posony Váralján egy oskolát, hol a’ 
gyermekek íráson, olvasáson, számvetésen, geographián kí
vül a’ magyar nyelvre is oktattatnak.

Hekesztékűl, a’ 2-ik és 33-ik számú magyar gyalog 
ezorsdek.’ nevelő házai is ezen megyében találtatnak, t. i. 
az első Posonyban, a’ második N. Szombatban, mindenik 
48 katona gyermekeket számlálván.

Egyébiránt mind ezen oskolák és intézetek’ bővebb 
esméretét olvasd az egyes városok’ leírásánál.

Könyvnyomtató műhely van 5, u. m. Posonyban 4 > 
Ν’. Szombatban 1. Könyvkereskedésbeli bolt 6, u. m. Po
sonyban 4, Posony Váralján 1 , N. Szombatban 1 .

12 §. K a t o n á s  á g.
Ujonczokat a’ 2 -ik számú Alexander nevet viselő ma

gyar gyalog, és a’ 8 számú huszár (most CoburgJ ezered- 
hez állít, blendes fekvő katonaságból, még pedig gyalog- 
ságitól tart 4. Zászlóalját, fő tiszti karral együtt Posony-
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ban. Lovasságból 4 svadront, t. i. azon ezeredből, melly- 
nek főtiszti kara Szt. Györgyben tanyázik. Kaszárnyája 
van 3, Posonyban 2, 1· N. Szombatban az invalidusok 
számára.

4 7 4

13. §. K i r á l y i  h i v a t a l o k ,  és  k i r. 
I n t é z e t e k .

A’ már említett harminczad , ’s postahivatalokon kivűí 
van Sóház: Posonyban, Szereden, és Nádszeghen; Z á log 
ház : Posonyban.

14. §. J o b b á g y t e l k e k .  P o r t á k .
Egész jobbágy bír itten az első osztályban 16 , máso

dikban 18 , harmadikban 20, negyedikben 22 hold szántó
földet. Hetekből 1 -ső osztályban 6, a’ másodikban 8 ember
vágót 800 □  ölével.

Hlyen egész telek van 6232.
Portája a’ inegyének 200.
Posonynak 4O.

Nagy Szombatnak Γ4.
Modornak 6.
Hazingnak 6.
Sz. Györgynek 3%.

15. §. N e m e s s é g  és  u r a d a l m a k .
Posony vármegyének 1785-ben legtöbb nemessége volt : 

mert ez az akkori öszveirás szerént 21,012 személyre ment. 
Ezek töbnyire a’ Csallóközben laknak, ’s vannak köztük 
ollyanok, kik nemességeket Salamonnak , I, Andrásnak , I. 
Geizának, sz. Lászlónak köszönhetik. A’ birtokbeli különb
ség a’ lakosok száma után mintegy e’ lenne : llerczeg Pálífy 
bírja a’ dévényi és a’ roppant detrelői uradalmakat 26,198 
lakossal; a’ szinte nagy városiéi uradalmat 17,307 lak. gr. 
Pálífy Rudolf örökösei , és idősb, gr, Pál ily Eerencz ; a 
hazinit és szen/györgyit, királyfalvaik, nyár audit: 14,01.8 
lak. gr. Pálífy Eerencz az idősbb ; a’ posony/, várkapitány
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ságot 13,075 lak. a’ Pálft’y nemzetség’ seniorja; a’ Stom /ait 
gr. Pálfl’y Károlyné; borostyánkői e's lozornói uradalmakat 
gr. Pálíi’y Leopold 14,150 lak.; a’ szer edit 's tallósit, nád- 
szeg it 19,518 lak. gr. Eszterházy Károly , Mihály és József 
diószegit, vagy n. m agyarít: 4212 lak. gr. Eszterházy 
Vincze'ne'; a’ esel lés z it 3000 lak. gr. Eszterházy József az 
ifjabb; czifferit ésvedrődit: 2320 lak. gr. Zichy Károly es 
Ferencz ; éleskőit v. szent Jánosit : 9410 lak. gr. Battyányi 
Jánosnó; nagy szarvait , melly Mosony e's Győr várme
gyeire is kiterjed csupán ezen megyében ; 2460 lak. gr- II- 
ie'sházy István; ~bőősit : 2500 lak. gr. Amadé Thaddé , 
eberhardit: 4500 lak. gr. Apponyi György , gr. Serényi, b. 
Jeszenák, b. Balassa, ’s némelly kisebb birtokosok; nagy 
lé v d rd it: 2556 lak. gr. Kolonics; korompáit: I 4OO lak. 
gr. Brunszvik ; ivánka it: 504 lak. H. Grasalkovich ; püs
pökit v. posonyit, és n. szombatit; 6300 lak. az esztergomi 
érsek; továbbá a’ cs. k. familia jószágaiban lakik 5445 
lélek; a’ kamaráéban: 802; a’ pesti universitáséban: 2630; 
gr, Erdődy Jósefnéében 3761 ; Viczay és Sándor grófoké
ban: 2700; a’ posonyi káptalanéban 3291 ; nagy szombati 
káptalanéban: 5 l2 ; a’ szent benedek szerzeteseiében: 2394; 
győri káptalanéban: 478; N. Szombat városáében: 3160; 
Posony városáéban: 2096; Somorja priv. városában: 2603 j 
az 5 szabad kir. városokban : 48,735; végre a’ nemesek tel
kein: 45,058 lélek. A’ többi nem említett birtokosabb fa
míliák ezek.· gr. Forgács, gr. Szapáry, gr. Traun örökösi, 
gr. Zay, b. Pongrácz, b. Iloreczky, b, Perényi, Ambró, 
Argay, Bacsák , Bakó, Balassa, Bartal, Benyóvszky , Bit
tó ,  Boronkay, Brogyány , Buzinkay, Büky, Csiba, Cher
nél, Cséfalvay, Czinger, Deák, Dósán, Dóka, Ernyey, 
Fadgyas, Farkas, Fazekas, Fekete, Forgács, Földes, Gál. 
Galgóczy, Gáncs, Godány , Gudics, Hegedűs, Horváth’ 
Jablonezay , Jankó, Jezerniczky, Kaszamóczky, Kempelen , 
Késmárky, Kondé, Kristóíly, Kvassay, Kulcsár, Liesz- 
kóvszky, Majláth, Marso vszky, Méhes, Molnár, Mote- 
siczky, Nagy, Naszvady, Nedeczky , Németh, Olgyai , 
Pap, Petényi, Petőcz, Prileszky, llabovszky, Bauscher, 
Budnyáns/.ky , Nveleney , Nzászy, Szécsey , Szmrtnik , So
mogyi Szüllö, Takács, Tajiolcsányi, Thebery, Thuróc-'v
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U d varn ok y , U llm a n n , U gran ovics, V a ch tler , V a rg a , Vá- 
r a d y , V e r m e s , V ita lis , Z im andy, Z siska .

16, § M a g i s t r a t u s .
Egy frí, ke't al-ispán ; egy fő , két al-jegyző ; egy fő , 

ke't al-ügyvéd; egy fő adószedő, egy számvevő, egy ievél- 
tárnok, hat fő , hat al-szolgabiró; tizenkét esküit, egy fő 
posonyi biztos, főbírói ranggal, hat al-adószedő, két fő or
vos , kés földmérő, egy várnagy.

Gyűlését tartja: Posonyban, néhaN. Szombatban. Örö
kös fő ispánya a’ gr. Pálffy nemzetség legidősbbike.

17. §. P o l i t i k a i  e l o s z t á s a .
Eloszlik őt királyi városra, mellyek ezek: Basing, 

sz. György , Modor , N. Szombat és Posony ; továbbá hat fő 
bírói járásra, u. ni. 1) posonyira, 2) nagy szombatira, 3) 
külsőre, 4) csallóközi felsőre, 5) csallóközi alsóra, és G) 
hegyentulira.

S z a b a d  K i r á l y i  V á r o s o k .
Bazing  (Pösing , Bazinjum, BezinekJ , kőfallal kö

rülkerített királyi város. Fekszik egy igen kellemetes 
vidéken Posonytól 3 mfdnyire. Délre, keletre, északra, 
termékeny szántóföldek, kövér rétek, gyümölcsösök, ma
jorok; nyugotra szép szőlőhegyek, és bikkes erdők kerítik. 
Házai nagyobb részint földszintiek, ’s az 1832-ki nagy tűz 
ólta aj fedelűek , ’s kívülről is tiszták. Utczáinak meliye- 
ket egy patak nedvesít kövezetje meglehetős. Nevezetesebb 
épületei: a’ nagy kath. paroch. templom, a’ Kapuczinusok’ 
klastroma, az evang. sz. egyház, a’ városháza, a’ kőfalon 
kívül nyugotra a’ gr. Pálü’y esmeretes régi várkastélya, két 
vendégfogadó. Van itt három nemesi curia is. Az 1819-ki 
városi, és vármegyvi üszveirás szerint találtatott: 317 ház, 
Slő família, 19 tiszt, 3l2 polgár, és mesterember , 2G'J 
nemesi cseléd , 210 paraszt, löl zsellér, öszvcsen 2069 
férjíi, 2201 asszony, az az 4270 lélek. Az 1830 ki egyházi 
öszveirás szerint találtatott i t t : 2316 kath,  2007 evang,,
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22 0  ’sidó, Nyelvükre nézve a’ lakosoknak % tót, lj3 német 
Ezen népességnek fő élelme, a’ szőlő és füldmivelés , kézi 
mesterségek , és bányászság. Mesteremberei között a’ posz
tósok legtöbb figyelmet érdemelnek. Szőlőhegye hires fehér 
asztali bort terem, sőt néinelly esztendőkben asszuszőlőt 
is csinálnak. Legjobban dicsérteinek : az Oeden, Retenberg, 
llorer, Mitterberg , Eyerbach nevű hegyeken termett borok. 
Arany bányája nem sok , de igen finum aranyat, ezüstöt 
ád 5 piskólez már több ásatik, és jó. Van itt helyet- 
temes bányász hivatal is. Továbbá nevezetessé teszi még Ra- 
zint ásványos vize, és fürdője, a’ melly fél órányira a’ vá
rostól egy gyönyörű völgynek nyílásánál fekszik. Alkotó 
részei a’ víznek: szénsavanyos mészföld , vas föld, lugsó , 
hegy kristály és szelenit föld. Mind ivásra, mind fürdésre 
egyaránt használják. Nedves időben, vagy zivatar alkal
mával színe zavaros, inni pedig erősebb. A’ fördőház 
egyemeletn , ’s benne több lakó és fördő szobák találtatnak, 
de agyi ruhát minden vendégnek magának kell vinni. Haszna 
kitűnő: a’ változó hideglelésekben, a’ kereszt csont, viz 
liójag fájdalmakban, továbbá erősiti az elgyengült tagokat, 
’s vizelletet hajt. Egyébiránt a’ vidék bájoló szépségű, ’s 
bizonyosan minden természetben gyönyörködő , kellemete- 
sen töltheti itten idejét, ’s ha a’ virágos rétekkel hímzett, 
’s pisztrángokkal bővölködő fekete víz partján fel sétál: 
csak hamar eléri Zumberg nevű kis helységet, holegykath. 
csinos kápolnát, papiros malmot, és szűr kallót talál.

Magistratusa egy bíróból, polgár mesterből, egy ka
jái ányból, ’s 5 senatorból áll.

Portája: fi.
Királyi várossá 1647-ben lett. Régi eredetét viszon

tagságait a’ városnak sűrű homály fedi, de még annyit 
tudunk, hogy Ottokár Cseh Király 1237-ben bevette, ’s 
elpusztította. 1663-ban pedig az Érsekújvárt vár’ eleste 
után a’ Tatárok, Törökök szörnyű rontást és pusztítást 
követtek ei benne. .Továbbá földes urai a’ X l\- ik  század
ban, ama hires Nz. Györgyi és Razini gráfok voltak, ha
nem későbben majd I. Eerdinándot, majd Illésházy Istvánt, 
majd más famíliát esmert földes urának. 1626-ban PálíFy
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István korona őrző, a’ sz. györgyi és bazini uradalomért , 
melly áll Czaila, Gocznod , kis és nagy Senkvicz , Lim- 
pach , Scliveinczbacli, Tóth Gurab falukból, kivétetődvén 
maga Bazin és Sz. György városa, elébb 200,000, majd 
50,000, öszvesen 310,000 f. fizetett a’ kir. kincstárnak, ’s 
azon időtől fogva ezen uradalom a’ gr. Pálíl'y familia bir
tokában maradt, ’s most gr. Pálify Ferencz bírja.

György S z ,  (Sz. Georgen, St. Georgius. Svati Gyúr), 
kőfallal körülkerített szabad kir. város. Fekszik két ki- 
uyáló szőlőtőkékkel beűltettett hegyek közt, Posonyhoz két 
órányira. Hajdan nagyobb virágjában volt, mert Rudolf és 
Mátyás királyok alatt Magyarország kincs kamarájának ne
veztetett, sőt Bél Mátyás szerént azon időkben több ne
mes familia lakott benne mint Posonyban. Azonban a’ ta
tárok’ , kuroczok’ pusztításai , a’ sokszori tűzi veszedel
mek, főképen pedig a’ bor kereskedés’ megcsükkenése miatt 
igen alászállott. Királyi várossá 1047-ben le tt ; utczái kö
vezettek, házai alacsonyak · nevezetesebb épületjei a’Szent- 
györgy temploma, melly azon helyen áll, hol a’Szentgyör- 
gyi és Bazini grófok kriptája vált  ̂ a’ piaczon álló Piaris
ták temploma és klastroma, ebben van egy kath. kisebb 
gymnasium, melyben a’ Piaristák 1824-ben <J8 ifjakat ta
nítottak ; evangélikusok anyaszentegyháza, a’ városi és kato
nai ispotályok, az itt tanyázó lovas ezeredesnek szál
lása ’s a’ t. Az 18l9-ki városi és vármegyei öszveirás után 
találtatott itt: 221 ház, 585 familia, 13 tiszt, 217 polgár, 
és mesterember, 17 nemesi szolga, 330 zsellér, öszvesen 
1278 férjli, 1357 asszony, az az 2634 lélek. Az1830-kiegy- 
kázi felszámolás szerént pedig laktak benne: 1741 kath., 
842  evang. , 303 ’sidók , öszvesen 2 9 7 6 . Nyelvökre nézve 2/., 
tót, V, német.

Fő élelmek a’ lakosoknak a’ szőlőmi velős, a’ minthogy 
fejér asztali borok az egész vármegyében legjobbnak tarta
tok , sőt asszászőlőjök is a’ tokaival sok tekintetben vete- 
kedhetik. Esmertető jegyei ezen asszuszőlő bornak: az 
világos arany szín, (a’ tokainak a’ világos zöld szín), a’ 
kövérség, édesség, és egy különös kellemctes számát, to-
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vábbá hogy kifejlésérc 3 —- 4 esztendő legalább megkíván- 
tá tik , ’s ez alatt mindég törkölyén kell állnia.

A’ váron kívül nyugotra egy halmon lehet látni a’ sz. 
györgyi régi két emeletü várat, melly most pusztán lak- 
talanul hever, E’ közt és a’ város közt terűi el Aeustift 
helysége, melly tulajdonképen Szentgyörgynek külső vá
rosa, ’s a’ gr. Pálít'y birtokához tartozik.

Portája : 34/s.
Magistratusa: 1 bird, 1 polgármester, 1 kapitány , ’s 

5 senator. A’ város jövedelmét, szép ’s nagy erdejéből ve
szi és öt vízimalmából, ’s azon kénköves fürdőből, melly 
innen fél órányira keletre egy hoszzan elnyúló j egerfákkal 
bővölködö posványság mellett fekszik.

Modor (M ódra, Modern) ,  kőfallal körülkerített ki
rályi város. Azelőtt , nevezetesen 1287-ben Henrich po- 
sonyi gróf bírta, de ennek fiaitól, minthogy Opor László 
részére állottak Kun László király elvévén : János posonyi 
grófnak ajándékozta. A’ XlV-ik század’ elején a’ hatalmas 
Stibor vajdának vala birtokában ; később az Ország famíliára 
jött, ’s ennek kihaltéval pedig a’ fiskusra; melly alkalma
tossággal ne hogy többé el ajándékoztathasson a’ polgárok 
6000 magyar forintot fizettek a’ királyi kincstárnak, ’s 
egyszersmind magokat évenként 640  forint fizetésére aján
lották. Ezen fizetést előbb a’ kincstár, későbben majd Pálíf’y 
família, majd az esztergomi érsekek húzták, a’ Pécsi Páz
mány és n. szombati úgy nevezett veres seminarium’ szá
mára. Hajdani viszontagságai közül csak a’ következendő- 
ket említjük: 1237-ben Otokár Cseh király Vöröskőt bevé
sőn, Modort is elpusztította. 1Go5-ben llocskay seregének 
magát megadó. 16l9-ben , és 1683-ban szinte sokat szenve
dett; de 1705-ben a’ llákoczi Ferencz idejében még is leg
többe*, mert azonkívül hogy minden házban 1 0 katona szál
líttatott; be, a’ magistratus tartozott naponként 3 mázsa 
bust, és 7 mázsa kenyeret szolgáltatni. A’ gyakori tűzi 
veszedelmek, a’ felhőszakadások is nem kevés kárt okoz
tak ezen városnak.

Környéke Modornak igen kies, nyugotra és északra 
szőlőhegyek, bikkes fenyves erdők; délre termékeny szán
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tóföldek és kertek veszik körűi. A’ belső várost a' Módra 
patakja folya keresztül; utczái ele'g szélesek, kővel kira
kottak; házai közt a’ piaczon ’s a’ főbb utazókon t öbb eme
leteseket de töbnyire szegeletes formára építetteket láthatni. 
Nevezetesebbek a’ gr.'Zay , és Stahrenberg házai, a’ város
ház , a’ katonai kvártélyház , a’ szarvas vendégfogadó, ’s a’ 
t. Továbbá nézésre méltó a’ piaczon álló 47 mázsáim rézzel 
fedett torony, melyben három harangok függenek, ’s a’ Ieg- 
nagyobbik 65 mázsát nyom; mindjárt mellette a’ fíenedie- 
tiimsok’ volt klastroma, ’s itt van a’ kath. fő polgári os
kola; ezenkívül az evang. is bírnak két anyaszentegybázaí, 
’s jó lábon álló gymnasiumot. Ebben a’ prima és rhetorica, 
továbbá a’syntaxis a’grammatikával egyesítve vannak; dea '1 
donatus külön vagyon. Külső városa 3 van , ide nem szá
molván Királyfalvát. Az lSly-iki városi öszveirás szerént 
volt benne: 586 ház, 995 família, 21 közönséges tiszt, 356 
polgár és mesterember, 11 nemesi szolga, 2,85 paraszt, 
3,Sj zsellér, 2()73 férj ti, 2312 asszony, öszvesen 4385 lélek 
Az 1839-ki egyházi öszveszámclás szerónt pedig : 1661 kath. , 
1-J57 evang., 5 ref. 18’sidó , öszvesen 3611 lélek, Kiráiy- 
falvával pedig 4,8S8 lélek. Lakosai kiknek '/a német, 2/.t 
pedig tó t , a’ szőlő és földmivelést ’s kézi mesterségeket 
erősen űzik; nevezetesen találtatnak köztők: 44 posztó 
csináló, kik jó közönséges világos és sötétkék posztót sző
nek ; 2 posztó nyíró, 15 szabó, 5 szűrszabó, 38 czizmadia, 
9 német varga, 98 csehvarga , kik a’ bőrt is magok szok
ták készíteni; 1U szűcs, 6 kerékjártó, 5 kovács, 1 gombcsí- 
nálő , 4  szijjártó , 1 nyerges, 1 fésűs . 38  fazekas , kik ka. 
pűs cserép edényeket (kályhákat nem) csinálnak; 1 festő, 
két gombkötő, 3 lakatos , 6 asztalos, 5 német, 3 magyar 
kalapos; 2 ács, 2 kőmives , 1 üveges, 11 bodnár, kik apró 
sörös hordójikat i ’osonyba is lehordják, ’s nagyon keres
tetnek; 1 mézes kalácsos, 0 tímár , 3 szappanos, 4 mészá
ros, 8 pék : ezenkívül némelly szegény asszonyok kenyér 
sütésből élősködnek ; 13 molnár, kik liszttel fontos kereske
dést folytatnak Posonyba.

Országos vásárja keveset ér, de szombaton tartott bet; 
vásárja elég eleven. Kis keresucdú 5 van; czcnkivűi a

V
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mesteremberek bejárják a' gcilgóczi, v  ág huj hely i , szeredt, 
kevésbé a’ n. szombati és posonyi vásárokat.

Határja nagy kiterjedésű, és sok javakkal áldatott meg. 
Szántóföldjei ugyan kövecsesek, de trágya után jól fizetnek ; 
rétje, miólta a’ Senkvicz felől való posványság lecsapolta
tok bó'ven van; erdeje 3<J83 holdra terjed, ’s bikk, tölgy 
és fenyőfákból áll; legelője a’ sok marhához képest szűk, 
kivált hogy a’ királyfalvai tágas mezőség sivatag kavicsos ; 
gyümölcs nem sok, ámbár a’ fa nagyon szereti a’ földet 
de a’ tavaszi hideg északi szelek virágjait gyakran elront
ják; szőlőhegye roppant, ’s mivel földje inkább agyagos, 
sok bort terem , nielly jó hírben áll ugyan , de a’ mondott 
okból lágyabbnak tartatik mint a’ szentgyörgyi, vörösköi, 
grünaui, bazini borok.

A’ város köz jövedelmét teszik : az el intett gyönyörű 
erdő, mész és tégla égetés, 1 fűrész malom, egy nehány 
darab rétek, serfőzőház, a’ szőlőhegy’ földesúri joga.

Portája : 6 .
Magistratusa: 5 kath,, 4 evang. senator, kikből vá

laszt a’ polgárság 1 bírót, 1 polgármestert, 1 kapitányt. 
Ezután van 1 fő , 2 aljegyző, 1 fő ügyvéd, 1 számvevő, egy 
kamarás, 1 adószedő, 1 szőszólló, 30 választolt polgár, 
t fő orvos , 1 seborvos.

N agy Szombat (T irn a v ia , T irna tt, Trnava'), egy 
a’ legrégibb szabad kir. városok közül Magyarországban, 
Posonyhoz G mértföldnyire. Eredetét, — vagy csak kő fa
lakkal való megerősítését ugyan azon Constantia Cseh or
szági özvegy királynénak III. Béla leányának köszönheti, 
ki a’ Vörösköi várat építtette. Ennek halálával IV. Béla 
1238-ban egy arany bulla erejénél fogva már szabad kir. 
vdrosá tette, ’s a’ tatárok pusztítása után több szép sza
badságok mellett Gerinch nevű földdel, most Gerencsér fa
lujával meg ajándékozta. 1280-ban III, László királyi 
kegyelmét Z i l l , most Nagy Bresztován helységnek oda 
ajándékozásával tetézte, sőt még ugyan ezen században 
Magyarád, és ltazma , most Modersdorf és liozindol faluk
nak is birtokába jutott. Szinte nagy jóltévője volt I. La
jos ή mert ez minden vámtól felmentette lakosait, megerő- 

II. IC M. 0. Földi. 31
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sitefte Bélának azon privilégiumát, hogy egész a’ Morva 
szélekig szabadon vághassanak fát, és követ ; oltalmazta a’ 
hatalmas Sz. györgyi és Bazini gráfok, ’s a’ városkái Vol- 
farthok erőszakoskodásai ellen; végre a’ mostani parocli. 
templom talpkövét letette, de 1380-1 l-ilc septemberben itt 
megháláló/,van építését csak Zsigmond király végezte be, 
ki egyúttal 1419-ben engedelmet ada : hogy sert főzhesse
nek, két országos vásárt tarthassanak. 1463. 150S. 1647- 
ben újabb vásárokra nyertek szabadságot. 1510-ben Barlai 
Mézes, helybeli plebanus Kákáé/., Dombó helységével, ’s 
Keresztes pusztájával királyi engedetem mellett meg gaz
dagította. 1531-ben itt született Sambucus János v. Sám- 
boky hires historiographus és orvos Ferdinand, Maximilian, 
Rudolf királyok alatt. 15315-ben a' ’s idők egy gyermek’ 
megölettetéséért, melly bűn, Tliurzó Klek nádor’ elálüléso 
alatt kirendelt törvényszék előtt reájok kibizonyosodott : 
egész városból kikergettettek. 1513-ben a’ törököktől 
valói élelem miatt az esztergomi székes káptalan ide vette 
lakását, ’s innen csak 1 8 2 0 -ban ment vissza Esztergomba. 
1554-ben Oláh Miklós prímás megvetette talpkövét azon. 
oskolának, mellyeí későbben Pázmán Péter ritka bőkezűség
gel jésuitákat hiván be, az universitások’ sorába emelt , \s 
melly Maria Therezia által jószágokkal, ’s újabb fakultá
sokkal megajándékoztatott , József császár által pedig Bu
dára állaltétetett Pesti egyetlenegy magyar egyetemben 
mind e’ mai napig virágjában fen áll. 1561-ben volt azon 
esztendő, mellyben 3 Austriából jött jésuita Λ'. Szombatban 
megfészkelödött, 5 esztendő elteltével pedig, Magyarország
ban az első Seminarium állíttatott fel 10 ifjak számára. 
Egyébiránt ez a’ város sem menekedhetett meg egészen a’ 
magyarországi véres belső cs török háborúk sanyaru kö
vetkezéseitől. így az I. Ferdinand segítségére jött seregek 
ellepvén N. Szombat környékét élelem szerekben, borban 
fűszerekben nagy zsarolásokat tettek; de mindezeket, mind 
a’ Bocskay , Bethlen háborúkat ’s pestist elhallgatván . 
legsiralmasabb állapotra jutott a’ Tököly felzendülésével. 
Ugyanis ekkor a’ Tököly magyar és tatár seregei n’ város- 
ban és körülötte táborozván történetből vagy is szántszán
dékból tűz ütötte ki magát, a’ midőn nem mervén a’ lakó
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sok a’ varos kapuit felnyitni, ’s vagyonokat kihordani, a’ 
falakon kivid tanyázó 5 ’s rablásra várakozó magyar és ta
tár seregek miatt; ez oily szörnyű pusztítást teve, hogy 
4000 embernél, ’s egynéhány száz szarvas marhánál több 
elveszte életét, ’s y.. a’ városnak hamuvá porlott.

A’ mi IV. Szombatnak mostani állapotját illeti: fekszik 
ez egy termékeny rónaságon , a’ Tyrna patakja mellett, 
inclly keresztűlfolja. Kőfala lövő jukakkal vagyon ellát
va, ’s elég vastag, de ágyú ellen nem sok védelmet adhat
na, Sánezainak egy része befőhetett , egy része zöldséges 
kertekké , más része pedig árnyékos sétálóhelyé formálta- 
to t t ; utczái közül a’ középső, mellyre két fő kapu nyílik 
legszélesebb és szebb; közepén van a’fpiaez a’ város házá
val , egy nagy vendégfogadóval , ’s több derék privat épü
letekkel, és boltokkal együtt, :s valamint ez, úgy a’ többi 
mellékes utczák is kövezettek. Házai töbnyire föld 
szintiek, és egy emeletesek, ’s köztök több csinos izlésíi- 
eket láthatni. A’ sok templomok, klastromok miatt hajdan 
kis Kómának neveztetett, a’ minthogy most is 9 kath. 
egyházat mutathat mellyek közül a’ parochialis, a’benedik- 
tinusoké, ’s a’jésnitáké különösen nézésre inéitók. Ezenkívül 
van még i t t ;  egy cvang. anyaszentegyház , egy óhitű (gö
rög) kápolna , synagoga, a’ Duna melléki kerületi tör
vényszék , collegiált (társas) káptalan, seminarium, kath. 
nagy gymnasium ( 4824-ben 458 tanuló ifjúkkal) , normális 
oskola, leány oskola, a’ sz. Orsolya szüzek gondviselése 
alatt; egy színház, katona nevelőház a’ 33-ik magyar gya
log ezered számára, egy városi, és egy vármegyei ispo
tály; invalidus ház, harminczad és postahivatal, egy lövöl
dözőhely (Schieszslatt), Lakosai, kik 6054, az az 6264 
kath., 264 evang., 4 ref., 38 óhitűre, 84 ’sidóra mennek, 
nyelvökre nézve nagyobb részént tótok, kevesebb németekés 
magyarok. Foglalatosságokra : mesteremberek , kereskedők 
és földmivelők. Országos vásárjai posztéra, és gyapjúra 
nézve nagy fontosságnak. Említést érdemel különösen a’ 
Szulinyi ház’ bor kereskedése, melly nem csak Magyar or
szágban hanem az egész monarchiában legnagyobb. Ennek 
pinezéjében mindég találtatik 69 — 70,000 akó különbfele 
jóságu, színű és vidékbeli magyar bor, 30— 500 akós hor-
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dókra töltögetve , ámbár szinte naponként nagy mennyiséget 
küldöz Austria, Morva, Silezia, Cseh, Lengyelországokba, 
’s a’ bányavárosokba. Ezen nagy kiterjedésű bor kereske
désnek hírét nem kevéssé emeli azon roppant nagyságú bor
dó, melly a’ tataival együtt ez ideig legalább minden európai 
hordákat felyűl múl. ( A’ hires heidelbergi régen elromlott). 
Van ezen 24 vasabroncs melly ös/.vesen 87 mázsát nyom , 
és igy mindenik karika egyenként 362'/a fontot; ’s hiteles 
mérés után 2110%—-04 itszés aká megy bele; belülről 
semmi feszitő vagy keresztfa nem tartja, kívülről pedig 
mind a’ két oldalán lépcsők visznek fel a’ tetejére, melly 
olly tágas, hogy szoros kiszámolás után 364 ember egymás
melleit elférhet, benne , 20 pár könnyen eltánczolhat , vagy 
40 — 50 személy kényelmesen'ebédeliiet. Készítette ezen min
den tekintetben mesterséges mivet Donner Márton pesti 
bognár.

Szántóföldjei N. Szombatnak bőven vannak ’s igen ter
mékenyek , mellyrenézve a’ mezei gazdálkodásból többen 
táplálják magokat, de csürjeiket (pajta) kivűl a’ városon 
építették.

Magistratusa áll egy bíróból, egy polgár mesterből, 
egy kapitányból , 0 scr.atorból.

Portája : 14·

Posony y (Posonium  , P reszhurg , Pres spur el') , egy 
a’ legrégibb , legszebb, leggazdagabb,’s minden tekintetben 
legnevezetesebb szabad királyi városok közűi. Aeyct né- 
mollyek Pisti iOiuai hadi vezértől, mások ismét Ilrazlau , 
innen Brazlaburg, Urazburg tét herczegtől következtetik, 
de Jeghihetöbb a’ Szegedi János magyar író állítása, melly 
szerint a’ hajdani Razing, Sz. György, Szőlős, (Pracsa) ha
tárán találtatott Peizon nevű lótól, mellynek itt létét ma 
sem lehet kétségbe hozni, vehette. A’ város mikor építte
tett bizonytalan, de hogy a’ Kárpát végső csúcsára épült 
vára, mellynek most csak négy falai’látszanak, még a’ ma
gyarok bejövetele előtt fenállott, onnan gyanítható ; mert 
a’ város’ történeteiben sehol reá nem akadhatni , hogy ez 
későbben építtetett volna. Ezen vár, mellynek sokan Pa-
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tíslav Morva királytól, ki 842— 865-ig uralkodott Vratis- 
lavburg nevet adnak, a’ nagy Morva országhoz tartozott, 
melly a’ magyarok idejövetele előtt, kezdve a’ Garan vizé- 
től a’ Duna bal partján a’ Morva vizéig terjedt, de S93-ban 
Zuard, Kadosa, Huba magyar vezérek ezen egész tartományt 
seregeikkel ellepvén: Svatogob Morva király a’ nagy Szva- 
topluk követője, kénteleniltetett több várakkal, u. m. Tru- 
sun, (Trencsén), Blondus (llolondocz BeczkóJ, Dana, (Bánj, 
Galgoucy (Galgoc/.J, Nitra, Stumreg (Sempthe), Dovina , 
(l)évényrJ, Borona Boronch (Berench), Vratislaburg (Posony) 
a’ győzedelmes magyaroknak békességkötés erejénél fogva 
aitalengedni; és igy nagyon hibás vélekedése az Bél Má
tyásnak, ’s más idegen Íróknak hogy Posont, Sopront 
’s a’ t. csak Szt. István király kapta jegyajándékban Hen
rich testvégjével Gizelával; mert a’ németek Posony táját 
állandóan soha sem bírták , és igy el sem ajándékozhatták. 
Sz. István a’ magyar nemzetet pallérozni kívánván: sok 
idegeneket, főképen mesterembereket, bányászságot értő 
németeket hozott be az országba, ’s hihető hogy ekkor 
népesedett meg Posony városa is legelőször, szokások lé
vén az akkori polgároknak lakhelyet valami vár vagy erő
ség mellett keresni.

Alig kezdett az uj gyarmat nevekedni, midőn csak 
hamar végső romlás fenyegető. Ugyan is Henrich német 
császár Pétert Aba vetélkedő társát újólag a’ magyar trónra 
akarván emelni : 1050-ben egy nagy sereggel, és számos 
fegyveres bajokkal megjelent Posony előtt ’s ezt két hol
napig erősen ostromolta, de ekkor bizonyos Zodtmund 
nevű magyar katona, kinek ivadékja a’ Káilay famíliában 
máig is virágzik, az ellenséges hajókat éjjel kifúrván el- 
sűljesztette, ’s e’ miatt az egész német sereg nagy félelmek 
közt vissza szaladt.

Salamon ki 1063 — 1074-ig uralkodott, gyakran tar
tózkodott a’ pozsonyi várban, \s mind ezt, mind a’ várost 
igen megszépítette.

1130-ben Π. Geiza alatt Henrich , Austrini herczeg és
III. Conrád német császár fortéiylyal elfoglalták a’ várost, 
de őket a’ Halai király csak hamar tetemes veszteséggel
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vissza verte. 1165-ben III. István 20 ide való lakost, 
kiknek maradékai a’ Csallóközben meg 1ΪΪ. Károly alatt 
éltek, nemesse'gre emelt, neveik: Ombnd , Colon, Cuzen , 
Petu, Voknt, Nichvv, Nuinsa, Endre, Scareunpentiki, 
Juna, Kelud, Guka, Ceka, Gurdas, Scaragunka, Eonsol, 
Arichdi, mind igaz scythiai származásra mutatnak.

1142-ben sokat szenvedett a’ tatároktól , ’s Fridrich 
austriai herczegtől.

lí60-ban békesség köttetett itt Ottokár cseh király és 
Béla közt.

1271-ben Ottokár csoportjai a’ várost elégették, elpusz
tították , ’s mind a’ város’ mind a’ káptalan levéltárát 
semmivé tették.

1276-ban az Ottokár cseh seregei a’ várost újra el
foglalták.

12S0-ban IV. László egy pozsonyi magistratualis tiszt 
érdeméért, ki valami külső követségbe eljárt , a’ városnak 
Veidricz , Schellendorf és Blumenau (Lamachj helységeket 
ajándékozta.

12S5-ban Albert austriai herczeg seregei a’ várost be
vették.

1201-ben III. András a’ városnak minden régi privilé
giumait, mellyek az Ottokár háborúban elvesztek vissza 
adta, ’s megerősítette.

1297-ben szabadságot ada a'polgároknak, hogy minden 
Austriából jövő portékákat magok hajóikon szállíthassák 
tovább.

1302-ben az austriaiak elfoglalván a’ várost, egész 
1 3 0 7 ^  birtokában maradtak.

1309-btn a’ pápa küvetje előliilése alatt nevezetes zsi
nat vagy egyházi gyűlés tartatott, ’s ennek végzéseit ol
vashatni a’ Péteri! conciliumokról Írott könyvében: 1. rész, 
111 lapon.

1323-ban I. Károly Szőlős (Praesa, Veinern) falujával 
gazdagította a’ várost.
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1331-ben békességet kötöttek I. Károly, és Fridrich- 
’s Albert austriai herc/.egck ; ellenben

133G-ban szövetségbe állottak I. Károly magyar király, 
Kazimir lengyel , János cseh királyok: Károly morvái 
markgráfj, Lajos bavariai, és az austriai herczegek ellen.

1341-ben azonban hataimas közijén járók segedelmével 
megkészűlt a’ békesség I. Károly, és Albert austriai her
ezegek között.

Lajos a’ városnak minden privilégiumait megerősítette, 
’s 1345-ben Veidricz, lilumenuu külső városokat egészen 
Posony hatalma aláveti; 134(i-ban pedig parancsolja: hogy 
minden pozsonyi lakos senkit még n’ derűst sem vévén ki, 
ha házat b i r , tartozzék a’ város’ erősítésére segédkezet 
nyújtani.

13G2-ben uj békesség készül I. Lajos és IV. Károly közt 
’s ezt 58 magyar mágnás írja alá,

I Lajos, és I. Károly alatt annyira erőt vettek a’ ’si- 
dák itten, hogy nem csak az egész kereskedést magokhoz 
vonták, hanem a’ lakosok birtokainak nagyobb része, sőt 
a’ városi tanácsház, és a’ corporis christi kápolna is zálogba 
volt nálok , melly veszedelemnek nénni némü orvoslására 
azt parancsolta I. Lajos: hogy a’ ’sidók ezentúl a’város ma- 
gistratusának is fizessenek adót,

1385-ben ’Sigmond Csehországba szaladván, minthogy 
pénze nem volt: Posonyt, Procopius és Jodokus morvái 
markgrófoknak elzálogosította , ’s csak 138!)-ben vette 
vissza,

1392-ben ’Sigmond király Vereknyének nagy részével 
’s a’ Csailó parttal, 1402-ben;pedig a’ Stapel jussal a’ vá
rost megajándékozá.

1404-ben ’Sigmond békességet köt Vilhelm austriai 
herczeggel.

1430-ban szabadságot kapott pénzveretésre, L, és P. 
betüjegyekkel (Kiga Posoniensis) ’s fele az innen bejövő 
jövedelemnek a’ kincstárba, fele pedig a’ város pénztárába 
folyt.
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1436-ban ’Sigmond a’ mostani városi czimert adá, 
’s egyszersmind nem csak minden adótól felmentette a’ la
kosokat, hanem azt is megengedte, hogy minden külföldről 
ide hozott portékák szabadon minden fizetés nélkül behozat,- 
tassanak. Ezen szabadságot llunyady János gubernator 
Posthumus László, és Corvin Mátyás megerősítették, ’g 
az utóbb említett király a’ már gyakorlott két vásárokhoz 
barom vásárt is kapcsolt.

1438- ban Albert ollyan privilégiumot adott a'városnak, 
hogy a’ Duna réven, kivévén a’ király kisérő népét, az 
ország gyűlési követeket, ’s a’ posonyi prépostot, minden 
ember, semmi születésre nem tekintvén vámot űzessen.

1439—  1440-ben az ide való fegyvermühelyben 6 puska 
míves által ágyuk, mozsarak öntettek az urvölgyi rézből; 
és puskapor csináltatott.

1459-ben meg engedi Mátyás király, hogy a’ város ve
res pecséttel élhessen.

1164-ben aranybullát adata ki a’ város minden privilé
giumai , szabadságai felett.

1475-ben kemény parancsolat jött: hogy senki örökös 
vagyonát, házát, földjét’s a’ t, a’ ’sidóknak el ne zálogo
síthassa, ’s minthogy abban az időben a ’ keresztények is 
szakáit viseltek, különbség tekintetéből tartoztak a’ ’sidók 
veres sapkát viselni.

1491-ben békességkötés Maximilian és Ulászló között.
1526-ban a’ mohácsi veszedelem megtörténvén: Maria 

királyné a’ templomi kincsekkel ’s más ékességekkel ide 
szaladt, a’ város újra, ’s nagyon megerősittetett, melly 
okból a’ sz. Mihály és sz. Lőrincz templomai lerontattak, 
’s harangokból ágyuk öntettek. Ugyan ezen esztendőben 
országgyűlés tartatván: I. Ferdinand magyar királynak 
választatott; a’ ’sidók pedig e’ városból kiüzettek, ’s házai
kat a’ Maria királyné udvari cselédjei foglalták el , kik 
ezeket ismét a’ posonyi polgároknak áruba bocsátották.

1543-ban a’ töröktől való félelem miatt mind az esz
tergomi érsek lakása, mind a’ királyi kamara Posonyba 
tétetett, ’s I. Ferdinand a’ városnak minden régi privilo-
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giumait, ’s kereskedésbeli kiváltságait megerősítvén, a’ 
város annyira virágzásba jőve , hogy Ferdinandnak, Maxi- 
miliánnak, Rudolfnak gyakran kölcsönözhetett pénzt a’ há
borúk viselésére. Ataljában véve Ferdinand alatt 12 or
szággyűlés tartatott it t ,  ’s ezek közűi egyikén, t. i. 1536- 
ban Buda török kézben lévén: Posony Magyarország fő vá
rosának kiáltatott ki.

1563-ban 8-a sept. Ferdinand Maximiliánt jövendőbéli 
magyar királynak koronáztatta, melly alkalmatossággal a’ 
magyar rendek választásbeli jussaikat koczkáztatni vélvén , 
heves vetélkedések származtak, végre abba egyeztek meg : 
hogy koronázáskor, a’ székes egyházban az al nádor meg 
kérdje a’ rendeket: akarják e’a’ mostan koronázandó Maxi- 
miliant királyoknak, vagy nem? más napra Maria királyné 
is meg koronáztatott. Egyébiránt ezen koronázási innepeken 
2331 magyar nemes ur jelent meg fegyveresen.

1561-ben felmentettek a’ lakosok azon kötelességtől, 
hogy könyveiket censura alá bocsássák , a’ mit pedig Oláh 
Miklós esztergomi érsek nagyon sürgetett.

1567 — 1571-ig II. Fridrich szász vájmari és gothai her- 
czeg itt tartatott fogságban.

1572-ben Rudolf, még Maximilian életében magyar 
királyé koronáztatott.

1586-ban a’ földrengés és pestis fenyegette a’ várost.
1590-ben erőseb földindulás tapasztaltatott; egy tűzi 

veszedelem pedig majd az egész várost hamuvá tette.
1605-ben ősszel a’ posonyi polgárok féltvén szőlőhe

gyüket a’Rocskay magyar és török csoportjaitól: Illésházy- 
hoz mint közbenjáróhoz folyamodtak, ki akkor J\. Szom
batban lakott. Ez lOüBocskay lovasokat rendelt Posonyba 
egész a’ szüret végéig, olly feltétellel: hogy a’ polgárok 
minden lovasnak holnaponként 4 f., a’ kapitánynak pedig 50 
f., ezenkívül dézma fejében Sz. Márton napig 1500 magyar f. 
fizessenek, ’s igy a’ fegyver nyugvás 25-ik novemberig meg- 
hosszabbiftatott. Ugyan ezen esztendőben Rásta cs. k. hadi 
vezér Cseklész és Szencz között Rocskay seregeitől megve- 
rettetvén, ide be nem eresztetett, hanem Vörösvárba volt 
kéntelen magát huzni.
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16 0 8 -ban II. Mátyás nagy pompával magyar királynak 
koronáztatott, ’s az rendeltetett: bogy ezentúl a’ korona, 
inelly 58 esztendeig az országon kiviil volt a’ posonyi vár
ban őriztessek. Korona őrzőknek liévay Pétert, és Pál Ily 
Istvánt, nádor ispánynak pedig melly hivatal 46 esztendő
kig üresen állott Illésiiázy Istvánt választották a’ rendek , 
's ez első példa volt Magyarországban, hogy ezen fényes 
hivatalra protestáns emeltessék.

16(K)-ben megtiltatott a’ magyar berok kivitele. 1613- 
ban Anna , Mátyásnak hitvese királynénak koronáztatott.

1618- ban Mátyás Ferdinandot a’ rendek előtt magyar 
királynak ajánlván, 15-ik májusban elválasztották, ‘s 1-a 
janii a’ koronát fejére tették. De még ezen esztendőben 
Bethlen Gábor Posonyt elfoglalta, ’s bejövetele előtt a’ szé
kes egyházban mind kath. mind protest isteni tiszteletet 
tartatott.

1619- i ország gyűlésen Bethlen Gábor magyar király
nak kiáltatott k i , de ő ezen hivatalt fel nem vállaló , ám
bár a’ koronát kezében tartó,

1620 ismét ország gyűlést tartat Bethlen, mellyen a’ 
békesség pontjai megfontoltattván ; úgy kötettek meg később 
Nikolsburgban  Morva országban ; egyszersmind ország 
gyűlés végével , a’ magyar, cseh és austriai rendek Fer
dinand meg egyezése nélkül egymás közt szövetségre léptek. 
Ebben az esztendőben Dampier c s k. hadi vezér Posonyt 
megszólván : megütközött a’ Bethlen legényeivel, de sze
rencsétlenül , mert maga is elesett.

1621-ben Bethlen , Bouquoi cs. k. hadivezért ki Po- 
sonyba vette magát, felégetvén a’ külső városokat előbb, 
olly erősen ostromoltatta 3 ágyú telepből (ba tté r ia )  
mellyek a’ Sz. Mihály kapuja, a’^Sz. Lőrinc/, kapuja előtt, 
’s a’ mostani irgalmas barátok klastroina helyén állíttattak 
fel, hogy ez magát már feladásra nyilatkoztatta, a’ midőn 
5000 olasz , 1000 vasas német, Carazoli vezérsége alatt se
gítségére jővén, a’ Bethlen seregeknek néni kis veszteség
gel vissza kelletett magokat húzni, N. Szombat fele , a’ fő 
tanyahelyekhez.



POSON VÁRMEGYE. 4 9 1

1644- ben itt huzatott ősz ve azon cs. k. ármádia, mellyet 
Rákóczi erdélyi fejedelem ellen indítottak.

1645- ben a’ Svekusoktól való félelem miatt Győrbe 
vitetett a’ magyar korona.

164fi-ban megerőssittettek a’ protestánsok jussai, ’s 
egyszersmind a’ végeztetett : Jhogy a’ tőlük minlegy 18 vár
megyékben elvétetett1 templomok vissza adattassanak, ’s 
ezen kívül 600 ftig bűnteltessék az, ki lázzadást mér in
dítani akármelly templom erőszakos elvevésével.

1659-ben törvény hozatott: hogy minden vármegye, 
kellejében a1 hús és más első szükségü élelmek limitati óját 
lelkiesmerétesen tegye meg.

1672-ben az érseknjvári törökök egészen a’ város ka
pujáig száguldoztak,

1683-ban lle'cs ostromlása alkalmával Tököly Posonyt
30.000 magyarokkal, ’s 10 ezer törökökkel megszálotta, ’s 
h’ külső városokat felégette, sőt a’ város is hatalmába jött, 
de ebből a’ Lotharingiai herczegtől kihajtatott. Ez után 
történt az, hogy számos bátrabb polgárok több ízben sze
rencsés kicsapásokat tévén , egyszer lesbe estek, ’s mind
nyájan le aprittattak.

1687-ben I. József 9 esztendős korában Magyarországi 
örökös királynak koronáztatott.

1703— 1711-ig sokat szenvedett e’ város a’ Rákoczy 
katonáitól, kik nem csak a’ szőlőhegyekben, vetésekben 
tetemes kárt okoztak, hanem a’ külső városokban is rablást, 
pusztítást követtek cl , a’ polgárokat rabságba vitték , ’s 
csak nagy summa pénzért eresztették ki.

1713-ban pestis ütötte ki magát, ’s benne 3860 személy 
halt meg , a’ ki gyógyultak száma pedig 1561-re ment.

1723-ban a’pragmatika sanctio , mellyszerint az austriai 
uralkodó ház örökösödése a’ leányágra is kiterjesztetett, 
a’ magyar rendektől elfogadtatott; ugyanekkor állíttattak 
fel: a’ kir. helytartó tanács Pozsonyban; a’ kerületi tör
vényszékek: N. Szombatban, Kőszegen, Eperjesen, De- 
Lreczenben ; a’ septemviralis és királyi táblák: Pesten.
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1741-ben 25-ik jun. Maria Therezia magyar országi 
királynak koronáztatik, ’s ugyan ezen országgyűlésen deák 
élőszóval felszólítja az érdeklett királyné a’ Kendeket, hogy 
ingadozó trhonusát számos ’s hatalmas ellenségei ellen ol
talmazzák , nielly felszólítása olly lelkesedésre buzdította 
a’ Rendeket, hogy nem csak közönséges insurectiot hatá
rozónak, hanem rendes katona ujonczokat, ’s éleiembeli 
szereket, pénzt is summáson igéiének, a’ mint ezt törvény 
könyvünkből láthatni.

1760-ban az újonnan felállított magyar test őrző sereg 
gr. Pálffy Miklós kir. biztos’ jelenlétében leteszi eskűvését 
a’ prímás’ nyári mulató kastélya előtt.

1764- iki ország gyűlésen, a’ Sz. Ferencz szerzetesek 
Magyarországban hontiusittattak; a’ notres dames apáczák 
pedig meghatalmaztattak, hogy földeket vehessenek. A’ Sz. 
István vitézi rendje felállittatik, ’s a’ rend’ vitézi, első 
ünnepjüket a’ székes egyházban tartják. Az ezen alkal
matosságra veretett pénznek egyik oldalán a’ királyné áll 
ezen körülírással: Ordines S. Stephani primi Regis Aposto
liéi Solemnia restituta, a’ másik oldalán láthatni egy a’ 
czimeren álló kétfejű sast illy fel írással: Ilis tuta sub alis, 
floret honore novo.

1765- ben, ’s a’ következő esztendőkben igen gyakran 
volt szerencséje a’ városnak Maria Thereziát állandóul ke
belében láthatni, a’ mit nagy részt az itt lakó Maria Chri
stina herczeg asszonynak ’s férjének Albert herczegnek 
Magyarország akkori helytartójának köszönhetett. Ezen em
lített esztendőkben a’ város igen sokat szépült, nagyobbo
dott, mellyre a’ polgárok még most is örömmel emlékeznek.

1774-ben hozattak be a’ normális oskolák.
1776-ban a’ tortúra eltöröltetett, ’s meg tiltatott a’ 

templomokba való temetkezés; ugyan ezen következő esz
tendőben végeztetett el, a’ Duna oroszvári ágának töltéssel 
való elrekesztése , de a’ mellyel 1801) a’ viz ismét elszag
gatott. Építése ezen igen szép töltésnek 200,000 forintba 
került.

1778-ban Maria Therezia 15,000 f. ajánl a’ városi la- 
zaréth’ számára.
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1780-ban állottak fel legelőször a’ fiakerek; december· 
ben pedig Maria Christina, ’s Albert herczeg Belgiumba 
indulván : végképen elhagyák Posonyt, 14 esztendeig való 
ittlétek után, inelly alatt a’ város pallérozására, szépíté
sére , 's jóllétére felette sokat tevének.

17Sl-ben a’ teherbe esett hajadon személyek meg
büntetése, a’ pénznek az országból való kivitele, ’s min
den lotteria és szerencse játék keményen tilalmaztattak. 
Az ő felségétől kiadott tolerantiai parancsolat magától az 
esztergomi érsektől h. Battyánitól olvastatott fel a’ székes 
egyházban.

1782- ben a’ Sz. Klára szüzek klastroma, hol most a’ 
fcir. academia tanító teremei vágynak eltöröltetett, ’s jó
szágaikat a’ kamara foglalta el.

1783- ban az ide való polgároknak meg engedtetett Li* 
vornóban egy bor lerakóhelyet állítani, hogy az ezzel való 
kereskedést Svékus országba megpróbálják; továbbá jelen
tetett: hogy ezenluí az orosz vám nem 60 rubel lesz egy 
akótól , hanem a’ tokaitól 9 ,  a’ közönséges asztali bortól 
pedig 4 rubel. Tilalmaztatott arannyal, ezüsttel kereskedni, 
a’ vagy a’ pénzt be olvasztani , ’s a’ t . ; a’ contribuens pol
gároknak sokba kerülő vendégségeket csapni. A’ királyi 
vár a’ növendék papságnak készítetett el; ’s végre mind a’ 
kamara, mind a’ helytartó tanács Budára tétettek által.

1784- ben a’ magyar korona Becsbe vitetett; az idege
neknek kik mesterségeket jól értik a’ mesteri jog ingyen 
meg engedtetett ; a’ kath. gyermekeket evang. oskolákba 
küldeni tilalmaztatott ; a’ 7 országos vásárok száma 4-re ? 
a’ heti vásárok egyre ft. i. keddre) szállíttattak le ; minden 
máriai czimhornságok, ’s akadémiai lelkészi predikátiók a, 
nagy hétben megliltattak.

1785- ben égi háború alkalmával harangozás, ’s a’ fejér
személyeknek templomban kalap vagy más illetlen ruhák’ 
viselete meg tilta tott; a’ trinitariusok klastroina, hol most 
a’ vármegye háza van katonai ispotálynak fordittatoft.

1786- ban parancsolat jö t t : hogy minden kávé- és korcs
maházak éjjeli 11 órakor bezárattassanak; a’ mesterlegények-
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nek, uri inasoknak a’ kártyajáték meg ne engedtessék ; a 
gyümölcs kertekben, ligetekben senki 25 arany büntetés alatt 
ne lövöldözzön hogy ki ki gyermekét hat esztendős korá
ban oskolába küldje; továbbá olly bűnbocsátó hirdetések
nek , inellyek a’ purgatoriumra is kiterjedtek nyilvánossá 
való tétele akár imádságokban, akár könyvekben keményen 
tiltatott. Az újonnan behozott policziai directio állott egy 
directorból, egy strázsainesterből, két káplárból, és 25 
közlegényből.

1787-ben Posony városa, politikai tekintetben a’ vár
megye, közgazdálkodási tekintetben pedig a’ kameralis ad
ministratio törvényhatósága alávettetett; továbbá meg t i i 
tatott a’ köz tiszteknek valami ajándékot el venni hiva
tal elvesztése alatt, valamint ajándékot is adni kétszeres 
büntetés terhével. A’ processiók szinte eltihattak, ’s csak 
azurnapi, és az kereszt. János héti engedtetett meg. A’ 
consilium, most hadi pénztárháza kaszárnyává formáltatott. 
Octoberben a’ Duna árja egész a’ Halász kapuig bejött, ’s 
a’ köpcsényi töltést elszakította. — Kezdete a’ szegények 
intézetének.

1790. novemberben II. Leopold magyar királynak ko-  
r o n á z ta t ik .

1792-ben 7-ik sept. olly rettenetes égi háború vala itt , 
hogy több mint 20 helyekre leütött a’ menykő , ’s gyújtott,

1796-ban Posony 2000 p. mérő zabot adott szabad aka
ratból a’ háború viselésére; a’ polgári vadász compania pe
dig a’ Tirolisiaknak 114 stuczot kíilde ajándékban, Szep
temberben újra 14000 f. és 100 rekrutát ada, ’s a’ novem
berben kezdődött országgyűlése 50,000 njonczot ígérvén; 
ebből a’ városra 130 fő esett. Ugyan ezen országgyűlésén 
József fő herczeg mostani tisztelve szeretett nádorunk köz 
megegyezéssel ezen fényes de terhes hivatalra elválasztatott,

1798- ban magyar utcza végén gyuladás támadván: 30 
ház, ’s több majorok, és 2800 városi ölfa hamuvá lettek.

1799- ben a’ Duna a’ város egész környékét elönti. Há
ború viselésére szabad akaratból 5300 mérő árpát, és 2000 
mérő zabot at ,ul.
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1800-ban julius hónapjában a’ sz. Mihály utczán vala
mi hal sütésnél tűz ütvén ki magát, két óra elfolyása alatt 
több 200 háznál láng prédájává lett, ’s oily szörnyen dii- 
hösködött, hogy még túl a’ Dunán is némelly palánkokba 
belekapott. Szeptemberben az insureetióhoz 108 embert állitt 
a’ város.

1802-ben hajóhíd verettetik a’ Dunán; májusban or
szággyűlés , mellyre a’ nápolyi királyné ’s herczegek és 
herczeg asszonyok is megjelennek. Augustusban a’ kath. 
gymnasium innepélyesen általadatik a’ sz. Benedek szerze
teseinek. Decemberben a’ királyi vár 16 compania gyalog
ság elfogadására megkészittetik.

1805-ben országgyűlés az insurectio röktön felállittá- 
sa végett. 15-ik novemberben 30 lovas franczia csoport 
egy tiszttel, a’ Dunán túl elfoglalja a’ hajóhidat , de 
két nap múlva magát visszahúzza. 27-ik novemberben 300 
franczia huszár ismét megjelenik , ’s az ellenség generálisa 

és a’ város házában öszvegyiilt állandó kiküldöttség közt tör
tént egyeségnél fogva a’ repülő hidat is birtokába veszi; 
estve Elvén Újfalu felől Davoust franczia marschal had osz
tályának egy része, melly 9000 főből állott, Dudin vezérsé- 
ge alatt berukkol a’ városba , de első decemberben , Napo
leon parancsolatjára visszavonult. Ezen első ellenség! meg
szállás a’ város pénztárának 10,049 f. 17 xr. került a’ mit 
borért, szénáért, zabért ada k i ,  különben semmi sarczolá- 
sok nem történtek, ’s mind a’ privat, mind a’ status va
gyonok. pénztárak, sértetetlenül maradtak. 11-ik Decem
berben az austerliczi ütközet után egy franczia lovas vadász 
csapat, mint elöljáró sereg, 12-ikben pedig Davoust marschal- 
uak egész hadosztálya, melly 6 gyalog, 1 lovas vadász, 1 
huszár ezeredből , ’s a’ hozzá tartozó pattantyús, Inge
nieur csapatokból állott szólotta meg a’ várost , de még 
azon napon nagyobb részint tovább ment. 30 ik deeemb. h. 
Lichtenstein, gr. Eyulai mi részünkről, ’s h. Talleyrand 
a’ franczia részről öszve gyűlvén: már 27-ik decemberben 
aláíratott a’ különben is esmeretes posonyi békesség.

1806. 6-ik és 7-ik jannariusban a’franczia seregek tisztára 
eltakarodtak, inineku!ánna az austerliczi ütközet olta a’



város pénztárának 82,516 f. 48 kr. költséget szerzettek 
légyen,

4808. augusztusban országgyűlés, mellyen Maria Lu- 
dovika magyar királynénak koronáztalak; ugyan ezen or- 
szágyűlésen egy magyar katona akadémia felállítására több 
mint 500,000 f. ajánlottak a’ magános hazafiak ; továbbá 
a’ közönséges insurection kivűl 2000 ujoncz igértetett, ’s a’ 
magyar muzeum’ , és magyar nyelv’ gyarapítására hasznos 
törvények hozattak.

1809 29-ik januariusban , még midőn a’ jég az itteni 
Dunán veszteg állt, a' felső környéken megindulván: ir!áz
tató vizáradást okozott, a’ városnak minden utczáit egész a ’ 
sz. János piaczig, a’ Blumenthalt elöntötte a’ viz; a’ par
ton lévő hajókat, szálakat elszaggatta, i több magános fala
kat,  házakat lerontott, ’s a’ lakosok, földszint való vagyo
nokat a’ viz prédájára hagyván, életeket az első emeletben, 
’s a’ padláson csak nagy nehezen menthették meg. De leg
rettenetesebb volt Engerau helységének állapotja , mert az 
árvíz elszaggatván a’ töltést az egész falut elborította, ’s 
mindeneket elseprett, úgy hogy csupán magok a’ lakosok 
szabadulhattak meg a’ posonyi bátor hajósok segedelmével 
(két embert kivévén) ’s itten több nagy lelkű mágnásoktól, 
’s emberbarátoktól jóltévőleg ápolgattattak.

15-ik májusban közelgetvén a’ franczia, a’ repülő híd 
el vontatott, ’s minden túlsó parti hajók ’s csónakok az in
nenső partra hozattak, ’s egyszersmind nagy sietséggel hoz
záfogtak Engerau falu mellett egy hídfő sáncz csinálásá- 
hoz, melly azomban a’ czélnak meg nem felelt. 16-ik május
ban estve a’ túlsó partra egy franczia lovas csapat érkezeit, 
de 26-kán több franczia seregekkel együtt, mellyek, Köp- 
csénben , Oroszváron, Oáttán, Hamburgban tanyáztak siet
ve Bécsfelé vonult. Ez megtörtvén, a’ másik parttal való 
közösülés tüstént helyre állíttatott, 's Engerau falujának 
megszálására austriai seregek hajókáztak által.

22-ik májusban ’s a’ következő napokon igen sok meg
sebesített katonák hozattak ide az asperni ütközetből, ’s 
itt a’ polgároktól bort, élelmet, fejérruhát, sebkötözőt kap
ván nagy lelkűieg ápolgattattak.
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l-ső jun. estve Volfslhal felől 4000 gyalogból, és egy 
lovas osztályból álló franczia csapat nyomult Engerau fele, 
’s a’ lovasság e's egy része a’ gyalogságnak hátra maradván: 
2000 gyalog, 4 ágyúval felkészülve nagy tűzzel megtámadta 
a’ falut, de a’ benne őrizeten lévő gyalog ereredbeli zászló 
alyától visszaverettetett.

3- ik júniusban az ellenség délutánni öt órakor a1 köp- 
csényi és volfslhali országúton több ostromló gyalog csa
patokra osztotta magár, úgy hogy ezeknek száma a’ menfiyi 
r e a ’ várból szemlélni lehetett, 18,000 főt könnyen felől 
haladott, ide nem számlálván a’ számos ágyutelepeket, ’s a’ 
hátra álló tartalék lovas sereget. Czélja ezen hadi mozdu
latoknak , inellyeket maga Davoust franczia marschal ren
dalt e l ,  az Engerau falu mellett lévő sánczainknak ’s a’ 
posonyi hídfőnek elfoglalása vala; a’ minthogy estvéli 7 
órakor, az említett csapatok Engerau faluját nagy sebesség
gel megtámadták, ’s minekutánna az ottan felállított Beau, 
lieu ezeredbéli két zászlóalyak harczolva visszavonultak, 
ezekkel együtt akartak bétörni sánczainkba, de részünkről 
a’ sűrű puska és ágyú golyók , olly pusztítást tettek köztök, 
hogy többszöri vakmerő rohanásaik után is kéntelenittettek 
elébb a’ faluba, ez pedig tűzbe borulván, elébbi állásaikba 
visszavonulni.

4- ik júniusban napfelkeltével az ellenség 2 4 ágj'ut sze
gezett á’ hídfőnek, de minden erőlködése foganatlan lévén, 
10 árakor reggel a’ várost kezdte lövöldöztetni 4 — S —· 
12 fontos ágyú golyókkal, és gránátokkal, azt gondol
ván t. i. hogy a’*város kímélése tekintetéből a’ c/.élbarett 
hídfőt kezébe kaphatja. De az itt vezérséget viselő Bianchi 
austriai csász, generalis eltökéletfe a’ hídfőt semmi eset
re által nem adni , ha szinte az egész város tűzbe bo- 
ruíand is: minthogy még akkor az eldöntő vagrami ütközet 
meg nem történt. Ennélfogva ágyúinak hallgatást paran
csolván , a’ megféiemlett polgárokat megnyugtatni, ’s báto
rítani igyekezett égy hozzájok intézett, ’s a' posonyi újság
ban kinyomtatot levelével. Ezen első ellenséges két éráig 
tartott ágyúzás tüzet sehol nem gerjesztett, csupán több há
zakat rongála meg. Egyébiránt a’ golyók egész a’ 4 vedres
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és apácza utczá ig  ’s a’ II. G rasalkovieh palotájáig ki
hatottak.

12-ik júniusban ismét elkezdetett az ágyúzás, ’s több 
házak meg! ongáltattak, ’s több lakosok megsebesítettek , 
vagy agyon ütetlek , de gyuladás ez úttal sem támadott.

26-ik júniusban kevéssel a’ boldogult I. Ferenc/, fejede
lem meg érkezte után Dessai franczia generális írásba szól- 
litá fel líianchit : hogy mind a’ hídfő sánczokat, mind a’ 
í ’etschen szigetét adja által, mert külümben a’ várost egy 
ára alatt semmivé teendi.’s még a’ választ sem várván meg, 
elkezdette a’ bombardirozást éjjeli 11 (irakor. Minekutánna 
pedig a’ válasz nem kérése szerint ütött ki , újólag még 
nagyobb dühöséggel folytatta, úgy hogy kevés idő alatt a’ 
bombák sok helyt gyújt ván: az egész bosszú utcza, a’ kis 
és nagy káptalan utczák lángba borultak, ’s ezen környéken 
csak a’ székesegyház, ’s a’ nap vendégfogadója’s egynéhány 
szomszédbázak maradtak épen. A’ tüzet oltani bar erre 
minden készületek megtétettek jó eleve, lehetetlen volt, 
mert az ellenség készakarva oda küldözte ágyúgolyóit.

Az ágyúzás reggel 4 érakor megszűnt ugyan , de kevés 
ideig, mert a’ franczia generalis felszólítására ismét 1a- 
gadó felelet jővén : 27-ik junius éjjelén ismét elkezdeteft , 
’s ez által 40 ház lett a’ tűz áldozat ja. 28-ikban hasonlóan 
történt, ’s igy mind öszve 123 ház égett le , sokkal több 
pedig erősen meg rongáltatok. Többen a’ lakosok közűi a’ 
Blumenthalban , Szentgyörgy, Iiécso városaiban kerestek 
menedéket; minden bolt csukva állt; ’s az elnémult vitézü
kön csak a’ füstölgő , ’s a’ tompa morajjal roskadó falakat, 
’s vizpuskákat lehetett látni. Maga a’ városi tanács is ülé
seit a’ Blumenthalba tette ki.

14-ik júliusban fegyvernyugvás erejénél fogva Heynier 
franczia generalis vezérsége alatt két szép diagonyos 
ezered, egy huszár osztály, több zászlóaly, ’s a’ király 
test-őrző granatéros csoport költöztek be Posonyba , "s 
részerint a’ kaszárnyákba, részerint a’ lakosoknál kvár
tély őzt attak el.

14 ik, 15-ik novemberben, minekutánna 15-ik ocioberben 
a’ régen óhajtott békesség megkészűlt; minden franczia és
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szász seregek elhagyták a’ várost. Egyébiránt ez az ntólsó 
ellenséges megszállás Posonynak verhetetlen áldozatjába ke
rült; mert ide nem értvén a’ bombardirozás által okozott 
"s bizonyoson milliomot felűlhaladó k a r t , ’s a’ franczia se
regeknek négy hónapig való ingyen tartását, még ezen 

felyűl azon 1-505,882 frankra menő summából , mellyel: éle
lem, ’s ruha eszközökben Posony vármegyének az ellenség 
által megszállott része részerint kész pénzben, lészerint lo
vakban fizetni tartozott: "/- része azaz 002,352 frank ró- 
vatott a’ városra; úgy hogy a’ háború végével a’ városi 
pénztár adóssága 2,104,805 f. 50 kr. rúgott fel, pedig a’ 
polgárok zsebei is külön külön majd az erőltetett kölcsön 
adás, majd sarczolás által jó formán kiürittettek. Ezen 
iszonyú károkért nemű némű kárpótlást, segedelmet kértek 
a’ polgárok az ISlí-ben öszvegyűlt ország Rendjeitől, de 
sikerét lenni.

ISII. májusban, a’ cseréppel fedett várban egyszerre 
több helyett tűz ütötte ki magát ’s a’ szél északról fújván 
a’ Zuckermandlin és Schlossbergen lévő házakat iszonya 
sebességgel elborította, úgy hogy kevés idő alatt 77 ház, 
5 serház és 9 ember lettek áldozatjává ; ’s miilyen pusz
títást tett légyen magában a’ várban, mutatják mostan is 
a’ szomorúan elhagyatott kormos falak.

ISII. augustusban országgyűlés.
1813. februariusban annyira kiöntött a’ Duna , hogy a’ 

halász kapuja elölt csónakázni lehetett, ’s a’ Illumenthal 
alacsony házai’ ablakjain befolyt a’ viz.

1815-ben martziusban a’ Saxoniai király, királyné ’s 
Augusta herczeg asszony, mintegy 40 személyből álló ud
vari néppel megérkezett Posonyba, ’s a’ János piaczán lévő 
prímás házában vett lakást, de májusban már vissza tért 
birodalmába, minekutánna tőle a’ vármegye ’s város tisz
tei ünnepélyesen búcsút vettek volna.

1822-ik S-ik septembertől, 18-ik ocloberig nemzeti
zsinat tartatott itt Rudnay Sándor esztergomi érsek clő- 
1 ülése alatt, mellyre minden magyar püspök, ’s a’ kápta
lanból egy egy tag jelent meg. Az itten történt végzetek 
3 példányokba foglaltattak, ’s ezekközűi egy Róm ába, egy
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ő es. k. F e lségéhez  k ü ld e te t t ,  eg y  ped ig  a ’ primási levél
tárban maradt.

1825-ík September 25-kén Karolina Augusta magyar 
királynénak koronáz tátik.

IS20 és 1827, országgyűlés.
1830-ban September 28-kán a’ mostan uralkodó V. Fer

dinand királyunk koronáztatik meg.
1833. 1834. 1835. 183G-ban országgyűlés.
Egyébiránt e' következő királyok, királynék koronáz

tatlak itt meg, u. m. Maximilian 1503; Maria, annak bit
vese 1503; lludolf 1572; II. M átyás  1608; Anna 1013; II. 
Ferdinand 1018 J Eleonora 1622; IV. Ferdinand 1040; I. 
L eop old  1655 ; I. József 10.87; III. K áro ly  1712 ; Erzsébetit 
5714; Maria Therezia 1741; II. Leopold 1700; Maria Lu- 
dovika 180S; Karolina Augusta 1825; V. Ferdinand 1830. 
2S-ik September.

Posony fekszik a’ keleti hosszúság 34° 4.V 35" , ’s az 
északi szélesség 48° 3' 28" alatt, a’ Duna bal partján 
Pécstől 5 , Budától 13 és */,, postaállásra. Fekvésének 
ritka természeti szépsége nem az a’ vad regényes mint p. o. 
Késmárknak, melly az embert mintegy elragadja ’s fele
meli, hanem szolid és hajoló, melly minden érzékeny szív
ben bizonyos belső örömöt gerjeszt. Egy szóval az egész 
város környéke egy gyönyörű természeti angol körtet képez. 
Délről ugyan is a’ hatalmas Duna hempelygeti h a l i j a i t  , ’s 
közepéből számos kisebb nagyobb szigetek, zöldéi lő gyü
mölcsösök tűnnek elő; nyugotra és északra a’ szőlőhegyek, 
cseresznyés és gyümölcsös kertek, majd távolabb setétlő 
kikkes erdők terűinek el: keletre egy tágas rónaság nyílik, 
mellyen jőlmivelt szántóföldek, rétek, legelők, ligetek, 
gyümölcsösök váltják fel egymást. A’ feljebb említett 
szőlőhegynek Dunára hajló ormán állott: hajdan egész pom
pájában a’ posonyi vár. do fájdalom az 1811-ki tűz őlta 
csupán négy szegeletes kormos falai maradtak fen , ’s ezek 
Ivlosony vármegye és a’ Csallóköz felől öt mfnyi távolságra 
is szabad szemmel láthatók. Ezen elpusztult vái’ tériről 
leírhatatlan szép a’ kilátás : mert egy álláspontból nem 
csak a’ fél hold formára, elterülő várost. ’s annak közelebbi



POSON VÁRMEGYE. 5 0 1

környékét, hanem a’ Hamburgi és Volfsthali hegyeket is 
omladozott lovag váraival, MosonyUak termékeny síkságát, 
a’ számtalan szigeteket formáló Dunát, a’ falukkal sűrűén 
megrakott Csallóközt,’s a’messziről kékellő nyitrai és barsi 
hegyeket beláthatni.

Eghajlatja Posonynak mérsékleti, ’s a’ közönséges lég- 
mérséklet nyári hőnapokban 10 — 22° ,téli hónapokban 4 — 
10° Reaumur« szerint. Az időjárása igen változó, az éj
szakák már jóval hűvösöbbek mint Pécsben. Uralkodó 
szelek az északnyugoti, ’s av. keletinyugoti, azután jön az 
északkeleti. Egyébiránt levegője felette tiszta és egész
séges, a’ honnan semmi helyhez köttetett nyavalya itten nem 
tapasztaltatok , leggyakoribbak : a’ meghűlésből szárma
zott betegségek, mint a’, ezúz, h írű t, ’s más acutus nya
valyák.

Földje minenn'iségéro nézve különböző': a’Duna mellett, 
s a’ szigetekben, íinum fejér homok kerti földdel (hinaus) 

vegyítve teszi a’ fő alkotó részt, ’s a’ vegetatio itt legeleve
nebb, azért ezen telkek legdrágábbak, ’s a’ város a’ ma
ga részét erdőnek , a’ polgárok pedig réteknek, ’s gyümöl
csös kerteknek használják. A’ Dunától távolabb eső föl
dekben szinte alkotó rész a’ fejér homok, csak hogy itten 
az agyag felyűl múlja azt. Ezeknek nagyobb része termé
keny szántóföld, ’s a’ polgári házak közt van felosztva, 
azután közönséges legelő, mintegy GOO — VOO darab nagy 
marhára; a’ többi rét vagy gyiimölcskert. Végre a’ he
gyek szőlőkertnek, gyümölcsösöknek, ’s erdőnek használ
tatnak. Felső terűletje ezeknek elporhariyősodott gránit 
agyaggal, darázs kővel, csillámmal vagy füvényes homok
kal vegyítve, alól pedig 1j„ lábnyira kemény gránitra 
nkadni. I latár ja egész kiterjedését pontosan meghatározni 
nehéz volna, nem lévén geometrice felmérve; azonban egyes 
hitelt érdemlő adatok után mintegy 9000 holdra lehet tenni 
12oo [ J ölével számítva. Ebből a’ summából maga a’ vá
ros 405 holdat, 558,000 Q  ölet (ide nem számlálván a’ vár
alját) , a* gyümölcsös kertek, rétek , ’s a’ t. G00; a’ szán
tóföldek 1110; a’ szőlők 170(); ’a közönséges legelő G00: 
az erdő 3809; ’s az utak 29ü holdat foglalnak el.
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Posonynak ezen különböző termeszét ajándékaival meg* 
áldott határját két folyó viz öntözi, u. in. maga az öreg 
Duna , ’s a ’ Veidricz patakja. Az elsőnek a’ városon felül 
széljel menő ágai épen a’ város előtt egyesülnek , ’s széles
sége itt i3í) bécsi öl, alább ismét a’ hajókázásnak tetemes 
kárára több felé ágazik , a’ honnan a’ kormány 1832 olta 
szabályoztatásán nagy költséggel dolgoztat, ’s már számos ré
szint kő, részint vessző sarkantyúk vágynak készen. A’ 
túlsó partfal való közösülést ezelőtt repülő hid , 1825 olta 
hajóhíd tartja fen, ’s ez a’ város tulajdona lévén több 
esztendőkre privatusoknak haszonbérbe bocsátja. Azonban 
az arendalis summa’ egyrészében részesülnek a’ gr. Pálffy 
nemzetség, a’ Sz. Mártani fő apátul* 230 forintban, mint 
az ide való dézma aequivalensében ; a’ posonyi társas káp
talan. A’ Duna Posonynak mind politikai, mind kereske
désbeli tekintetekben nagy hasznára van tagadhatatlan : de 
az is igaz, hogy a’ jégtorlásaitól okozott áradásoktól már 
több ízben súlyos károkat szenvedett, mint 1787, 1790, 
1809. 1813. 1S2Ö.’s a’ t ; ki vált a’ Dunához közellévó utcz.ák, 
’s a’ lllumenthal. Sőt ezentúl is a’ jég elmenetelétől mindég 
méltán félhetni, mig csak a’ sok ágakra oszló víznek czélba 
vett szabályozása ennek szabadabb lefolyást nem eszközül.

A’ Veidricz patakja ered a’ Sz. györgyi, és Lamacsi er
dőkben lévő forrásokból, ’s a’ Dunába igyekezvén, egy 
gyönyörű rétekből, ’s gyümölcsösökből álló völgyet hasit 
keresztül, mellyet kétfeiől elébb ugyan setét bikkesek, 
utóbb (ledig viruló szőlőhegyek zárnak be. Folyásában 9 
malmokat hajt , mellyek kevés kivétellel majd mind annyi 
kedves mulató helyei a’ lakosoknak.

Posony hajdan kőfallal, sánczokkal, és több kapukkal 
volt megerősítve, de most kivévén a’ sz. Mihály kapuját 
melly még fenáll ezeknek semmi nyoma. Ezen kapunak van 
egy 27 ölnyi magaságu rézzel fedett tornya. A’ kaputól 
mintegy 20 lépésnyire van egy bolthajtás, melly régenten 
felhúzó hidal szolgálhatott, a’ most is látható széles és 
mély árkon keresztül. A’ holthajtás egyik lapján sz. László 
képe szemlélhető, kőből kifaragva, a’ másik oldalon pedig 
iilyen felülírás olvastatik: Omne regnum in se divisum
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desolabitur. Külső városa Posonynak tulajdonkénen csak egy 
vau, t. i. a’ lilumenf hal, de némileg a’ Váralját, vagy is 
a’ Schlossberget, és Zuckermandlt is ide lehelne számlálni, 
mert ezektől csupán egy gátőr által választatok el, hanem 
ezek a’ Posony várkapitáuysági , vagy a’ vármegyei hatóság 
alá tartoznak, Piaczai és terei közül egy sincs , meliy akár 
nagysága, akár rendes formája miatt a’ szép nevet meg ér- 
deinlené. A’ fő piacz ugyan magos és szép házakkal vétetik 
körül, ’s formája is elég rendes lenne, de kicsiny; a’ kö
zepén lévő fő őrállóhely egé/.en elrútítja. A" prímás nyá
ri palotája előtt való tér továbbá nagyságára nézve a’ 
pesti nagy piace/.al vetélkedhetik, de a ’ város végén lévén, 
ezúttal csak a’ katonák fegyver gyakorlására szolgál. Utczái 
elég szélesek, hosszuk, tiszták, ’s átaljában kövezettek, 
’s köztük a’ sz. mihály, nyerges, hosszú utczák számos 
kétemeletü csinos köz, és privat épületeik tekintetéből, a ’ 
Duna utcza pedig példás tisztaságára nézve dicséretére szol
gainak a’ városnak.

Nevezetesebb épiiletjei: A kath. templomok, klastro- 
m o k , ’s a’ t.

a-) A' széken szentegyház, meliy egyszersmind pa- 
rochialis. Épült ez egy felemelkedett helyen a’ várhegy 
tövében, csupán erős 4 szegletei kövekből, ’s belől nyolez 
oszlopon nyugszik. Építőjének némellyek sz. Istvánt, 
némellyek Salamont, mások pedig sz. Lászlót tartják. Van 
benne három segrestye, egy a’kanonokok, egy a’'plehánus, egy 
végre a’ káptalan gyűlés számára. Ez utolsóban szoktak tar
tatni a’ királyi clenodittinok, minekelőtle azok a’ király 
megkoronázására vitetnének. Nézésre méltó nevezetességeio  o

a’, templomnak : 1, a’ sz. János kápolnája , ineliyet Ész
téi házy prímás építtetett 1734-ben GO.OoO fnt. költséggel, 
A’ kápolna falai általánosan márványozottak, 's gazdagon 
meg vágynak aranyozva; az oltáron láthatni a’ szent tes
tet két angyaltól tartatott ezüst koporsóban, ez alatt ma
gának a’ szentnek csontjait- Ezen reliquiat Corvin Mátyás 
kapta ajándékban a’ török császártól Constanczinápoly el
foglalása után, ’s elébb Hildán tartattván , onnan Mariavöl- 
gyébe (Mariathal J , onnan ismét 1530-ben S/.alay János po-
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sonyi vár kapitányt61 ide hozatott. A’ f i i  oltár, af sanc- 
tuarium ban . Maga az oltár feje'r márványból készült, ’s 
rajta áll sz. Márton lovagnak Donnertől mesteri kezzel ön
tött pompás szobra, a’ mint ez lován ülvén, palástyának 
egy részét fegyverrel keresztül vágja, hogy vele egy földön 
nyomorgó koldust befedhessen. A’ szobor ón compositióból 
öntetett, ’s 90 —100 mázsát nyom. Nevezetes továbbá ez a’ 
templom arról: hogy a’ királyok ebben szoktak megkoro- 
náztatni; hogy hajdan itten tűzzel vassal való Ítélet (ju
dicium ferri candentis) tartatott ; es hogy a’ torony a’ seg- 
restyével együtt a’ város kőfalán túl érven, furcsa példa 
beszéddé vált; hogy a’ posonyi templom olly nagy, hogy 
a’ városban meg nem fér. — Rézzel fedett tornya 1833-ban 
a’ meny kő bele ütvén leégett, ’s még most is fedél nél
kül áll.

b) A ' prépost udvara  , ’« a ’ káptalan. A’ posonyi- 
társas (collegialt) káptalannak régisége kétségen kivííl 
való; hajdan 14 tagokat számlált a’ préposton kívül, most 
csak 12-őt, ’s egy ezek közűi városi plebanus a’ magistra
tus szabad választása szerint. Levéltárában a’ legrégibb 
oklevelek Sz. László idejéből valók, minthogy a’ régibbek 
az Ottokar cseh király pusztító háborújában elvesztek. Egyé
biránt a’ régibb időkben több privilégiumokkal, ’s elsőség
gel volt felruházva, igy : l )  a’ nagy prépost egy 116 pa- 
rochiából álló fő esperestséget kormányozott a’ Y’ágli és a’ 
Morva vize közt; 2) ’Sigmnnd király ugyan csak a’ nagy 
prépostot felmentette az esztergomi érsek törvényhatóságá
tól; 3) Corvin Mátyás alatt 1469.ben II. Pál pápa a’ pré
postot püspöki süveggel, pálczával, infulával, és gyűrűvel 
ajándékozá meg — 1479-ben Mátyás szabadságában hagyta 
az üres kanonoki székeket tetszése szerint uj tagokkal be 
tölteni; 4) Balsacs érsek 1508. hatalmat adott a’ prépostnak 
akárkit nagy bűnért excornmunicalni, az anyaszentegyház 
kebeléből kizárni; a’ káptalannak pedig, hogy tüzes vas 
Ítéletet (judicium ferri candentis) tarthasson. Több faluk
ból álló jószágait a’ káptalan részint Béla és I* László ki
rályoktól, részint a’ posonyi, bazini, és szentgyörgyi gró 
foktól kapta, ’s ezek közönségesen kormányoztatnak; ha
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nem ezenfelül a’ prépost k ü lönösen  bírja Sámóth pusztáját  
Somorja mellett. P ecsé t je  a’ M egváltót  ábrázoljü , a’ m int  
k é t  torony k ö z t ,  e g y ik  kezében  a ’ világ golyóbisát ta r t ja , 
másikból pedig áldást oszt;  a’ körülírás e z ;  S .  Ecclesiae  
Salvatoris P oso , E gyéb iránt nem veres ,  hanem fejér v iasz-  
szal pecsétel.

c) Λ  franciskánusok temploma. IY. László építtette 
1272-ben az Ottokáron vett gyözedelem ineghálálására. Ko
ronázáskor itten üttetnek fel az arany sarkantyus vitézek, 
’s benne bojt alatt német, magyar, tót predikatziókj tar
tatnak. 4 szegü kövekből épült tornya, hasonló goth Ízlésű 
figurákkal dicsekedik, mint a’ Sz. István tornya Bécsben. 
A ’ mellette lévő klastrom 100 személyt is  kényelmesen be
fogadhatna , de ez úttal csak 46 szerzetes lakik benne. 
Könyvtárja számos kötetekből á ll , hanem átaljában régi 
scholastikai és theologiai tárgyuak.

d) A ' S a lva to r , vagy jezsuitái: szentegyházát a’ fő 
piaczon, úgy a’ mint áll torony nélkül az evangélikusok 
építették lG3G-ban; de lG72-ben Ivolonics prímás eszköz
lesére tőlük elvétettvén: a’ jésuitáknak adatott által.

e) Ä  sz. orsolya szüzek temploma szinte az evangé
likusoktól építtetett 1G40- után a’ magyar és tót hívek 
számára, ’s ugyan a’ fentebb említett időben és módon 
vétetett el. A’ klastrombán lévő apáczák száma 42-re me
gyen , ’s nem esekély jövedelmet húznak tőkepénzeikből, 
a’ városban lévő házaikból, és földjeiktől. Nevezetes ezen 
monostor azért, mert Auguszt szász herczeg esztergomi 
prímás gondviselés végett ide adta azon Szőnyben született 
ivét leány gyermeket, kik hátoknál fogva öszveforrva jöt
tek a' világra, úgy hogy szükségeiket egy nyíláson végez
ték , ’s kiket 10 esztendős korok után Csuzy nevű komá
romi doctor egész Európába széljelhordozván pénzért muto
gatott , miglen őket a’ fentebb említett kegyes jóltévő pap 
megszánván megvette, ’s nevelés végett ide adott.

f) A' Trinitariusok szentegyházát két bevégzetlen, 
vagy legalább csonka tornyával a’ mondott szerzetes atyák 
építtették 1717-ben. Fogadások volt ezeknek: a’ keresztyén 
rabokat a’ török rabságból megszabadítani; a’ minthogy
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1691 — 1730-ig 2043 személyt váltottak ki. A’ mellé épült 
klastrombán most a’ vármegye tartja ülését.

9) A' kapuczinus szentegyház és monostor, 28 szer
zetes atyákkal.

hj Az irgalmas harcitok temploma. Léteiét nagjr 
részt B. Maholányi kegyességének köszönheti 1092-ben ; 
az emeletes és szép tekintetű klastrom pedig 1728-ban 
végeztetett be.

i) A' S z , Erzsébet apcíczák temploma és monostora , 
az ispotály utczában. Ezen nagy érdemű szüzeknek, kik 
nyomorgó nőemberek ápolgatásával , ’s gyógyításával 
foglalatoskodnak legnagyobb jóltévője Eszterházy Imre esz
tergomi prímás vala, ’s főkép ennek bőkezűségéből épít» 
hették fel nem csak monostorokat, hanem szép templom- 
jokat is, rézzel fedett magas tornyával.

k) A' notres clames szüzek temploma , a’ sétahely 
térén 1754-ben építtetett, valamint a’ klastrom is. A’ szent
egyház maga kicsiny, ’s még egészen be sem végeztetett.

l) A z ispotály templom , egy rézzel fedett igen csinos 
toronnyal, 1831-ben épült egész újonnan.

m) A' lazarélh szenlegyhdza , a’ Duna utczavégén.
n) A' blumenthali paroclu szentegyház.
o) Al kálvária templomát , egy jó magas hegyen épí

tették a’ Jesuiták 1694-ben , a’ Posonyt 1083-ban ostromló 
törökök elköltözése’ emlékére.

p) Egynéhány száz lépésnyire a’ kálváriától ugyan 
csak a’ hegytetőn az úgy nevezett mély ut (Tiefer Weg) 
felett nem rég épült egy kicsiny, de csinos szentegyház, 
mcllyet a’ posonyi ájtatos lakosok különösen gyakran meg 
keresnek.

Ezen előszámlált kath, szent egyházakon kívül találta- 
tik még itt 0 kápolna, részint privát, részint középüle
tekben.

1!) Evangélikusok szentegyházai. Már 1000 ban szá 
mos evangélikusok jöttek Posonyba, Stiriábol , Austriábol, 
Morva országból szabadabb vallásbeli gyakolás végett. Elébb 
a’ V áralján, későbben pedig II, Rudolf engedőimével u’ Lclsö
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városban tárták isteni tiszteletüket, sőt 1638-ban tulajdon 
szentegyházat építettek magoknak, azt, a’ melly salvator 
templomának hivattatik a’ fő piaczon. Azonban 1672-ben 
Kolonie« prímás eszközle'se álta l,  nem csak ez, hanem a’ 
szent orsolya apáczák temploma i s , melly a* magyar és 
tót evangélikusoké volt elvétettek tőlök, ’s egész 1681-ig 
isteni tisztelet nélkül maradtak ; hanem az említett esz
tendő utón két imádságházat szerzettek magoknak az apáczák 
utczáján , ’s ezek is 1774-ben dűlő félben lévén : alázatos 
esedezéssei folyamodtak Maria Thereziához megjavításo
kért. Ekkor épült aztán a’ mostani német evang. szent
egyház, úgy a’ mint most áll 4 szegü formában torony nél
kül. Hossza 18, szélessége 12 öl; boltozatja 8 oszlopor 
nyugszia; az ’oltárkép, melly a’ megváltót ábrázolja igen 
szép ’s remek mi ve a’ hires Oesernek, a’ lipcsei képiró 
akadémia direktorának. Az isteni tiszteletet benne 3 ren
des prédikátor végzi, kik hajdan t. i. 1606 — 1672-ig szinte 
a’ város pénztárából fizettettek, mint a’ kath. plebanusok , 
de most az evang. convent cassából húzzák mérseklett fi
zetésüket.

K özei ebez a’ régi templom helyén áll ismét egy másik 
10 öl hosszaságu, ’s öt öl szélességű evang. templom torony 
nélkül. Ebben az isteni tisztelet magyar és tót nyelven 
tartatik, ’s azért különös prédikátora van.

C) Közönséges és privá t épületek. Az országháza , 
vagy a’ régi kamara, a’ hosszú utczában. 1653-ban épült 
’s 4 sorral 60 ablakot számlál. Itten tartatnak két különös 
teremben a’ Mágnások és Statusok ülései. Megjegyzést 
érdemel az: hogy 1543-ban a’ kamarának Posonyba költö
zésével, az udvar a’ szükséges épületért egy Meixner nevű 
polgárnak 18 esztendő lefolyása alatt elébb csak 12, később 
16 fntot fizetett haszonbér fejében.

A’ városháza a’ fő piaczon. Mikor épült nem tud
hatni, de annyi bizonyos, hogy 1388-ban a’ ’sidóknál volt 
zálogba. A’ kapu mellett oldalvást áll egy órával ékesített 
torony. Levéltárában a’ legrégibb oklevelek 1260-ik esz
tendőről valók, mert a’ régibbek az Ottokárral való hábo- 
boruban elvesztek.
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A’ prímás palotája  a’ János piaczán. Mind kivűl, mind 
belől igen pompás épület, ’s kár hogy ezen a’ szűk piaczon 
mintegy elrejtve áll. Létele't H. Battyányi prímásnak kö
szöni 1787-ben. Itten szokott a’ kir. udvar lakni, ha or
szággyűlése alkalmával lejön.

A’ hajdani consilium ház a’ fő piaczon , kétemeletes, 
’s most a’ hadi pénztár tartatik benne.

A’ hath, academiai és gymnasium i épület az ország 
háza megett szinte kétemeletü, ’s hajdan szent Klára szü
zek klastroma volt, de II. József császártól eltöröltető!f,

A’ városi színház, derék épület, ’s a’ sétahelylyel által- 
ellenben minden oldalon szabadon áll. Léteiét G. Csáky 
Györgynek köszönheti, ki igen sokat tett Posonynak szé
pítésére. A’ fő bemenetel felett Demokrates szobra látszik 
egy illyen felírással: Aedem hanc in qua quid deceat, quid 
non, quo virtus quo ferat error ludendo agitur, in perpe
tuum sui adversum optimos cives monumentum posuit C. 
G. Cs. de K. A’ hátulsó részében az első emeletben van a’ 
redoute terem , földszint pedig a’ kávéház, és vendéglőj 
Építőjével tett egyességnél fogva most a’ város tulajdona , 
’s minden harmadik esztendőben haszonbérbe adja.

A’ Dunaparton épen a’ hid mellett álló kétemeletü ka
szárnyát a’ polgárok építtették 1763-ban 170,000 f, költ
séggel, Ez olly tágas, hogy egy zászlóaly a’ fő tiszti kai
val együtt kényelmesen beférhet.

Az ispotály utczában lévő kaszárnya , mellyben a' 
2-ik szánm magyar gyalog ezered növendék intézetén kívül 
még más katonák is tanyáznak, azért nevezetes: mert en
nek fundusa a’ kertet is ide értvén , 28,857 Q ölet foglal 
magában; hajdan a’ b. Veselényi nádor kertje volt.

A’ királyhalnia a’ Duna hid mellett, azért érdemel 
említést: mert koronázáskor erre szokott fellovagolni a 
király, ’s itt teszi kardjával meg a’ 4 vágást, a’ világ 4 
részei felé annak jelentéséül: hogy az országot védelmezni 
eltökélt szándéka, akár honnan jöjjön a’ veszedelem.

A’ számos mágnások’ és privatusok palotái és házai· 
A’ h, Grasalkovih, h. Eszterházy, és a’ prímás nyári kas-
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fcélyai, egyszersmind sze'p franczia izle'sű virágos es gyü
mölcsös kertekkel dicsekedhetnek.

A’ kamara e's helytartó tanács i783-ban innen Budára 
vitetvén: átalánosan most. csak e’ következendő királyi 
vagy országos köz hivatalok vágynak i t t ,  u. m.

A’ cs. k. harminczad h iv a ta l, melly áll egy fő har- 
minczadoshól, két ellenőrből, négy revisorból, három tisztir- 
nokból, ’s egy magazinariusból.

A’ cs. k. sóház a’ Duna part mellett. Személyzete: 1 
perceptor, 1 ellenőr, 1 mázsa mester, l tisztirnok , i máz
sáié. Esztendőnként 22 —· 24,000 mázsa sót szokott eladni.

A’ cs. k. posta h iv a ta l , egy fő igazgató, ’s ellenőr 
felvigyázása alatt.

A’ ksr. zálogház. Allitatott 1772-ben, ’s kölcsönöz min
denkinek 1 forinttól kezdve több ezer forintokig de csak 
zálogra, még pedig ezüstre, drágaságokra vagy könnyen 
el nem romolható ruha ’s szoba eszközökre. A’ kölcsön 
ideje 14 hónapig ta r t , olly formán, hogy a’ ki ez alatt va
gyonát ki nem váltja a’ közönséges kótyavetyén eladatik, 
’s ha többet adnának érte, azt a’ tulajdonosnak viszaszol- 
gáltatják, lehúzván elébb a’ járulandó kamatot, melly 
10'/. p. ct. teszed, és a’ kótyavetyél költséget különösen.— 
Eeivigyáz ezen intézetre a’ kir. helytartó tanács. A’ sze
mélyzet a ll: kormányzóból, zálogőrzőből, accessistából, 
két becsüs mesteremberből, ’s két-zálog szolgából.

A’ cs. k. bánya termékek eladó intézete egy factor
felügyelése alatt.

A’ cs. k. fő hadi biztoság ; katonák élelmére fe lü 
li yelii tisztség.

A’ cs. k. hadi pénztár hivatal. Lakik itt .végre egy 
osztályos és egy brigaderos generalis, 1 őrmester a’ kato
nai ingenieur csapattól, 1 őrségi pattantyús kapitány, őr
ségi auditor.

A’ vármegye , minekelőtte a’ trinitariusok klastroma 
vármegyeházának forditatott volna, gyűléseit vagy Nagy 
Szombatban, vagy Szenczen, vagy komorján, vagy Sze
reden tartotta, most azonban állandóul itten tartja , ’s a’



5 1 0 l’OSON VÁRMEGYE.

levéltár, pénztár, és fogház is az említett épületben vágy
nak. Egyébiránt a’ vármegyétől halálra ítéltetett rab So- 
mórjában végeztetik ki.

A’ város tisztikara, mellynek (1697 olt a) fele a’ kath , 
fele az evang. hitsorsuak közül választatatik, áll: egy bí
róból, egy polgármesterből, ’s tizenegy senatorial, kik 
közül egy, egyszersmiud kapitány szokott lenni. Továbbá 
van egy népszólló , egy fő és egy al-jegyző, egy törvényszé
ki írnok, egy fő, egy al-ügyész, egy árvák atya, és ennek 
ellenórje, egy adószedő, egy kamarás, egyszámvevő, egy 
registrator, négy fizetéses írnok, ’s több diurnisták. Mind 
a’ választás módját, idejét, mind a’ tanácsosok fizetését az 
1291-ki Lászlótól adott oklevél határozta meg. Egyébiránt 
mostan is mind a’ 4 fő hivatal minden két esztendőben 
változik, olly formán, hogy egyszer a’ bíró és nép szószéi, 
ló (Vormund} a’ katholikusok , a’ polgármester és a’ ka
pitány az evangélikusok közűi választatnak; másik két esz
tendőben pedig meg fordítva. A’ külső tanácsot 100 vá
lasztott polgár teszi, kiknek hasonlóképen fele katholikus, 
fele evangélikus.

K ö z b á t o r s á g r a  ü g y e l ő  i n t é z e t e k .
A’ polgároknak lóvén kötelességek, a’ rendes katonaság 

távollétében a’ közönséges kir. hivataloknál őrt állani, ’s 
a’ köz csendességre felügyelni: ezen tekintetből már Posony- 
ban is régen fenáll a’ polgári fegyveres katonaság, melly 
lSO'J-hen olly híven telyesité kötelességét (kivált a’ lövé
szek és vadászok), hogy a’ megboldogult I. Ferencz király
tól, tisztjei engedelmet nyerőnek köz szolgálatban porté d’epes 
hordhatásra. Az egész polgári sereg hajdan looü főből állott 
de most már felényire leolvadt száma, t. i. a’ lövész cora- 
pania szzámlál 140, a’ vadászok 120, ’s a’ szőlőmivesek vagy 
kapások 210 embert. Ezen utolsók magyar kék ruhába 
vágynak öltözve. Habok őrzésére , ’s közbátorság fentar- 
tására fizet 24 városi katonát, egy strázsamesterrcl, ’s öt 
káplárral együtt.

A’ város 11 osztályaiban 30 éjjeli őrző van elosztva , 
kik nyáron estveli 10 órától reggeli két óráig, télen pedig 
9-től 1-ig tartoznak vigyázni.



Továbbá hogy a’ kiütendő tüzbeli veszedelemnek hamar 
eleje vétessék; öt szél jel fekvő házacskákban tartatnak a’ 
vízi puskák, minden tűz oltásra való készületekkel, és 100 
bőrvedérrel együtt, ’s ha valahol gyuladás történik, minden 
vízi puskához, és bőrvedérhez van különösen rendelt ember, 
ezenkívül 24 legény, szigonyokkal, fejszékkel, ’s a’ t. ki
készítve.

Azon dolgozóház, mellyet Posony a’ dologkerulő , 
vagy szolgálat nélkül való személyek hasznosfoglalatoskodta- 
tására a" Schőndorfer utcza kapuján túl 1810-ben állíto tt, 
’s melly 27,330 f. 45 kr. ba kerü lt, a’ jó czélnak meg nem 
felelt, részerint a’ sok nemű foglalatosság nem adhatás, 
részint a’ városok szerkeztetésében nem jártasok előtt es- 
meretlen akadályok miatt.

Az utczdn való koldulás 1835-ben töröltetett el, a’ 
város a’ vármegyével fogván kezet; ’s ezen czélra gr. Zychy 
Ferencz bihari főispány 5000 fr. ajánlott.

K é n y e l e m r e  t a r t o z ó  I n t é z e t e k .
Mind a’ belső, mind a’ külső város utczái átalánoson 

ki vannak kővel rakva , de csak úgy mint a’ többi magyar 
országi városokban, azaz roszul, ’s még is esztendőnként 
2000 f. kerül e’ kövezet. Azonban 1825-olta a’ belső város
nak utczáiban elkezdették a’ házak illegett mint egy % 
ölnyi szélességre az utat négy szegeletű lapos gránit kö
vekkel kirakni, a’ bécsiek példája szerint, a’ gyaloglo'- 
nak felette nagy könnyebbségére, ’s az olta ezen hasznos 
találmány a’ külső városi utczákra is kezd kiterjedni.

Az utczáknak tisztán való tartására nagy gond van , ’s 
ámbár erre a’ városhoz tartozó Lamacs , és Pracsa falukból 
több mint 1500 robot fordittatik , még is ezenfelyűl 2900 
vfntot emészt meg a’ városi pénztárból,

A’ városnak éjjeli kivilágositása 1766-ban vette eredetét, 
’s attól az időtől fogva mindég nagyobb terjedést nyer; 
mostan 400-ra megyen a’ lámpák száma, me'lyekben öntött 
fagya égcltetik, ’s esztendőnként 6685 forintba kerülnek.

POSON VÁRMEGYE. 5 1 1
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Ha az utczák kövezete hasonló is a’ többi magyar vá
rosokéhoz, ellenben annyival nagyobb dicséretet érdemei 
Posony igen jó karban tartott országufjaiért ; mert ez 
kir. városok határaiban ritkaság, minden munkát kész pén
zért kelletvén nckiek fizetni. Hosszasága minden országúti
jainak 9650 ölet teszen; széleségek leginkább 7 ö l, ezen
kívül vágynak rajta 27 kő , és 5 fa hidak.

A’ városnak 3 közönséges kutjai bővölködnek fris forrás 
vízzel, melly a’ hegyekből több földalatti öntött vas csa
tornákon vezettetik be. Hosszasága a’ csatornáknak 3000 
bécsi ö l , ’s az ezekre teendő költség 3685 v. fra. megyen 
esztendőnként.

Közönséges fordőház  van 2 a’ Duna parton, de tiszta
ságra nézve egyik sem ajánlható} azért a’ lakosok legin
kább a’ Zuckermandlben lévőt , a’ lék  kulcshoz (Zum 
blauen Schlüssel") keresik meg.

Ellenben az úszást, vagy a’ hideg Dunában való für
dést kedvellók tökéletesen megelégedhetnek a’ Duna jobb 
partján álló nagy és szép úszó oskolával.

A’ posonyi 15 fuvaros (Landkutscher) és 15 fiakor 
közt semmi különbség nincs, minthogy az utóbbiak szinte 
nem csak a’ város határjában, hanem meszibb fekvő helyekre 
is válalhatnak fel-fuvart. Egy fiaker több félfedelű és üve
ges hintókat ’s több pár lovakat tarthat.

Posonynak 13 vendégfogadója elégséges volna még két 
annyi] vendéget is befogadni, mint a’ mennyi rendesen 
járni szokott. Nevezetesek ezek között: 1) a’ nap vendég- 
fogadója , a’ székes egyiiázhoz közel. Ide térnek be a’ bécsi 
fuvarosok. 2) Ä  zöldfa  , a’ sétahely utczáján. Itt lehet 
fogadni alkalmatosságot Pestre, Győrbe. 3) 4' veres ökör, 
tisztaságára , !s a’ pontos szolgálatra nézve ajánlható. 4) 
Ä 1 fekete  sas, az irgalmes barátok piaczán, leginkább a’ 
bányavárosi kereskedők és fuvarosok vendégfogadója.

Rendes borkorcsma 50, serkorcsrna 105, (ide nem 
értvén a’ váraljai 45 öt) , kávéház S számláltatik.



Jól t év i i  I n t é z e t e k .
X’ lazaret a’ Duna utcza végein. Alapittatott a’ 

16-ik században, ’s 1735 és 1778-ban niegnagyobbittatott, 
melly utóbbi alkalommal a’ kegyes szivü Maria Therezia
15,000 forintot ajándekoza. Felvétetnek ebbe minden 
nagy betegek, szegény szülő asszonyok, és őrültek, még 
pedig vallásbeli különbség nélkül, csak hogy engedelem. 
levelet mutassanak a’ polgármestertől. Hajdan árva gyer
mekek is neveltettek i t t ,  de már most nem. Az itteni 
ápolást és élelmet ingyen nyerő személyek száma diaijában 
120 főre inegyen.

A’ polgári ispotály , az ispotály utczában. Legrégibb 
kegyes fundatio Posonyban, minthogy még sz. László ki
rály alapította. A’ ház maga 1831-ben építtetett fel újra, 
’s egy a’ legszebb városi épületek közűi. Felveszen clsze
gényedett, ’s öregedett polgárokat, de csak kath. hitűeket; 
most 25 en vannak, kik a’ közönséges ruházaton, szálláson 
kívül segédeimül naponként 12 kr. nyernek. A’ devalvatio 
előtt 40 voltak, ’s két annyi segedelmet kaptak.

Az irgalmas barátok kórháza■ Köz tudomány szerint 
minden beteget vallásbeli különbség nélkül gyógyít, és 
ápol. A’ betegek szálája olly tágas, hogy 45 ágy könnyen 
el fér benne.

Hasonló megbecsülhetetlen javára vannak a’ szenvedő 
emberiségnek a’ sz. Erzsébet apáczdi, kik esztendőnként 
300 — 400 asszonyi nemből való nyavajgó beteget ápol
nak és gyógyítanak, részerint ingyen, résszerint kevés 
fizetésért.

Az evangélikus beteg cselédek, ée mesteremberek szá
mára alapított intézet. Ez 1807-ben vette eredetét, mel- 
lyet némelly privatus evang. uraknak és polgároknak, 
mint p. o. b. Zay, Posch, Kieveg, Kreiner, Kochmeister, 
’s a’ t. köszönhet.

A’ szegények intézete 1787-ben kezdődött, ’s eszten
dőnként mintegy 340 személy nyer tőle segedelmet Jöve
delmét veszi tőkepénzei’ kamatjaiból, színházi és más hűl* 
ladékokból, büntető pénzekből, ’s a’ t.

II. K. M- o. Földi.
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A7. evang. házi szegények számára fett intézet.
A’ szabad mivészek , és nyelvtanitok egyesülete, ár

vák ’s özvegyek felsege'Ilésére. Fő előmozdítója ezen egye
sületnek Schodl József hangász - tanító vala. Statútumai 
1817-ben erősittettek meg ő felségétől, I. Ferencz császártól.

A’ vakok intézete.

N e v e l ő  és t aní t ó  i n t é z e t e k .
Ä )  K a t h. o s k o l á k .

а) A’ kir. akadémia , inelly 1785-ben tétetett által N. 
Szombatból, legnépesebb minden kir akadémiák közt. 1824- 
ben tanultak benne 419. ifjak, u. m. 108 2-ik, 88 első 
juristák ; 131 1-ső és 92 másod évű philosophusok.

б) A’ kir. fő  gymriasiumba, hol hajdan jezsuiták, 
most benedictinusok tanítanak, járt ugyan csak 1824-ben 
556 tanuló.

e) A’ kir. normalis oskola 3 rendes tanítóval, 2 muzsi
kát, rajzot tanító professorral ’s 200 gyermekkel.

d) A’ polgári oskola az ispotály épületében 3 tanító
val , 280 tanuló nev.endékkel.

e) 3 triv ia lis nép oskola az első 115, a’ második 87., 
a’ harmadik a’ Blumenlhalban 215 gyermekkel; ezen osko
lában leányok is taníttatnak.

f )  A’ polgári leány oskola, a’ székes egyház mellett,
2 tanítóval, ’s 98 leánkával.

g~) A’ sz. Orsolya , és a’ Notres-dames apáezák oskolái 
az első 423, a’ második 306 leány nevendékkel. Ezen em
lített klastrombán bent is neveltetnek részint nemesi, ré 
szint polgár leánykák, ’s nem csak írásra, ’s olvasásra, 
hanem természeti tudományra, földleírásra, históriára, fran- 
czia nyelvre, ’s finumabb aszonyi munkákra is oktattattnak.

B )  E v a n g é l i k u s  o s k o l á k .
Ezek öt részre osztathatnak fe l, t. i. kezdő v. trivi

ális oskolákra, polgári oskolákra, deák oskolákra vagy



gymnasium™, lyceumra v. felsőbb oskolákra, és végre leány 
oskolákra.

Triviális oskola van 2 , n. in. egy a’ lyceurn épületié
ben 80, egy a’ Blumenthalban 80 — 90 tanuló gyermekkel.

A'' polgári oskola 3 osztályból áll, ’s — 200 tanu
lót számlál.

A’ gymnasium  4 classisokra osztatik , u. >.l. 1 , a’ do- 
natistákra 1 tanítóval, 80 — 90 tanulóval , 2J gramatistákra 
egy tanítóval, 50 — 70 tanulóval, 3) syntaxistákra , egy 
tanítóval, 60 — 70 tanulóval , 4) humanistákra, v. is rhe- 
torokra, és poétákra. Tanittatik ezeknek két esztendő le
forgása alatt a1 régi romai classikusoknak magyarázatja, 
a’ stylüsbeii gyakorlással egyiit; a’ görögök mythologiai 
és régiségei, az ó historia, az ó és uj geographia, a’ görög 
nyelvnek, mathesisnek, természet tudományának első elvei, 
a’ vallás tudománya. Professorok ugyan azok, kik a’ lyce* 
iimban, ’s a’ tanulók száma 6o — 90 főre megyen.

A’ lyceumheli cursus 4 esztendeig ta rt, ’s ez alatt ta
nulják az ifjak folytatását azon tudományoknak, mellyet 
a’ humanisták oskolájában elkezdtek, a1 logikát, metaphysi- 
kát .  ethikát,  a’ tudományok és literature encyklopediáját, 
történeteket, psychologiát, anthropologiát, aéslhetikát, 
pnedagogiát, physical:, a’ magyarországi históriát, a’ kii- 
íönböző statusok’ és ntngyarország statistikáját, a’ termé
szeti törvényt, a’statusok és népek’ jogait, ’s a’ t. A’ kik 
pedig papságra készülnek, elvégezvén a’ mondott tudomá
nyokat: tanulják különösen a’ theologiára készítő tudomá
nyokat, azó és uj testamentumot, hermaneulicát, az ekklé- 
siak történeteit, a’ görög és ’sidó nyelvet, dogmaticat, ’s 
a’ t. Mind ezen számos és egymástól igen különböző tu
dományokat csak öt professor tanítja , a’ mi csak nem le
hetetlen lenne, ha csak ez érdemes tanítók, a’ tudományok 
és ifjak eránt való szeretetből kétszeres igyekezetét nem 
fordítanának az ebbéli fogyatkozást szorgalmukkal kipótolni.

Ezenkívül tanittatik itten tó t, német, magyar, fran- 
czia és ángol nyelv , de minthogy a’ magyar nyelvnek kü
lönös tanítója nincsen, némeliy jobb érzésű ifjak már 1806
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magyar társaságot állifottak fel, egészena’ soproni formára, 
’s esztendőnként elölülőt választván , magokat a’ magyar 
nyelvben, ’s a’ magyar kötött, és folyóírás módjában gya
korolják.

Ezen társaság több viszontagságok, félbeszakadások, 
’s akadályok ellenére is fenáll, ’s csupán az ifjaktól gyűlt 
pénzből 400 darabból állő magyar könyvtárral dicsekedhe
tik. Van itt még német és tót társaság is.

A’ polgári leány oskolában 2 tanító van , ’s 70 — 90 
gyermek tanittatik. Ezenkívül van még egy polgári leány 
nevelő intézet 40 — 60 leány nevendékkel.

Ezen evang. oskolákkal több jóltevő intézet vagyon 
öszvekötve, hol a’ szegényebb sorsú tanulók számára ingyen 
gondoskodnak, lllyenek a’ Jeszendk János cs. k. tanácsos
tól 1750-ben alapított convictus , mellyet »Szeleczky Pál 
1817-beli hagyományával nagyobitott, ’s a’ hol Go — 80 ifjú 
vagy ingyen, vagy csekély lizetésért ebédet é,s vacsorát kap.
2) A’ nagy alumneum  100 — 120 tanulót tart ki ebéddel.
3) A’ kis alumneum  30 — 50 ifjat. Alapitá ezt Skaricza 
Gábor 1815-ben. 4) Egy in téze t, mellyben 6 — 12 szegény 
gyermek szállást, ruhát, kosztot kap mind addig, mig ma
ga képes élelmét megszerezni. 5) A’ Zechm eister Addm- 
tú l 24,000 for. állított intézet, 12 szegény leány számára

T a n u l á s t ,  ’s m i v e l ö d é s t  e l ő s e g é l l ő  
e s z k ö z ö k .

A’ posonyi közönséges könyvtárok közt első helyt ér
demel az, mellyet gr. Appony Antal δ excellntiája 1826-ban 
erre a’ czélra épített különös épületben állíttatott. All ez 
több mint 20.000 pompás kötésű, ’s mindenféle tárgyú 
könyvekből, melly akárkinek nyitva van oskolai és ünnep 
nagyobb szünnapokat kivévén szabad használás és olvasás 
végett, de csak erre rendelt olvasó szobában, mert a' 
könyveket kiadni tilalmaztatik.

A’ kir. akadémiai 12,000 kötetből álló könyvtár 
csak régibb , ’s többnyire theologiai könyveket foglal ma
gában. Nevezetesebbek azok közt egy régi biblia, Pázmány
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kalauza, Maximilian codexe deák nyelven, ’s Verbőozinek 
hármas törvény könyve magyar versekben.

k ’ gymnasium  könyvtára, szinte az akadémia épüle
tében állíttatott fel.

De a’ közhasználást tekintvén, mind ezen említetteket 
feJyülmuIja az evang. lyceum könyvtára, melly több mint
10,000 kötetet számlál, ’s minden nevezetesebb régi és uj 
classikus munkákat, ’s mindenféle tudományhoz tartozó 
könyveket fel lehet benne találni. Ide lehet számlálni még 
a’ magyar társaság’ 400 darabból álló könyvtárát is.

Könyvkereskedő bolt öt van, u. m. a’ Schveigeré, 
Landes« , Schaibáé, Wigande, és Hochschorneré , ’s ezek 
közűi Landes felsőbb engedelemnél fogva olvasó könyvtárt 
is ta r t , ’s innen kiki lefizetvén hónaponként 1 for. 3 kr. 
váltóban , minden nap más más könyvet vihet olvasni,

A’ Nikolasch boltja, melly könyveket szinte ád olva
sásra, már nem a’ tulajdonképen való városban, hanem a’ 
Schlossbergen (Váralján} van.

Műáros bolt van 2.
Hogy 1611 előtt Posonyban könyv nyomtattatott volna: 

az még eddig az ideig nem bizonyos, sőt 1611-től 1662-ig is 
minden kijött könyvek a’ prímás palotájában nyomtattattak, 
de kinek kezében volt a’ sajtó nem tudhatni. Mostanság 4 
könyvnyomtató műhely számláltatik, u. ni. a’ Wigandé, 
Véberé, Belnay örökösöké , és Schmidé.

A’ legelső újságot kiadni 1762-ban kezdette Bél Mátyás, 
deák nyelven; de csak hamar megtiltatott. A’ mostan 
fen álló német újság 1764-ben vette eredetét. Megjelenik 
hetenként kétszer 4 ediétben, a’ politikai része egy Ívnyi, 
a’ mulattató (Aehrenlese) */„ ívnyi; nagyságban. Ara esz
tendőnként 20 for. v. czédulábau. Ezen újság a’ város’ 
tulajdona, ’s bizonyos summa pénzért egyik vagy másik 
szerkeztetőnek adja. Most Wigand könyvkereskedő a’ szer- 
keztető és kiadó. A’ deák újság 1802-ben alapittatott, ’s 
csupán politikai tárgyakkal foglalatoskodik. Megjelenik 
hetenként kétszer, esztendőnként 12 v. for, dijjért, Az 
1778-ben kezdett magyar gazdasági újság hamar elenyészett
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A' Ráth Mátyástól Íratott magyar kurír pedig elébb Győrbe, 
később Be'csbe vándorlóit.

K ő z m  u l a t ő  h e I y e k.

A’ színház·, melly a’ városnak egyik szebb épületes 
köze'-tartozik kelőiről is csinos, és olly tágas, bogy 1500 
személyt könnyen befogadhat, a’ páholyok 3 sorával van
nak, ’s a’ kivilágositás meglehetős. A’ színjátszó társaság 
rendszerint német, ’s hol jobb, hol roszabb, a’ szerint a» 
mint a’ publicum nagyobb, vagy kisebb ; némellykor magyar 
színjátszók vetődnek ide, de még országgyűlés alatt sem 
tarthatják fen-magokat soká. Egyébiránt ezelőtt nyáron 
által elhagyatva állt a’ színház , ’s a’ társaság vagy Raden
te ,  vagy más városokba vonult, de 1830-olta az Auban ? 
a’ pozsonyiak legkedvesebb mulatóhelyében arena , az az 
deszkákból szabdalt színpad épitettvén: azolta a’ téli tár
saság nyáron is mulathatja a’ szabad levegőt kereső po- 
sonyi közönséget.

Annyi sok, olly közel lévő, olly szép, ’s olly kedvel- 
tető nyári mulató helyekkel egy város sem dicsekedhetik 
Magyarországon mint Poson. Már magának a’ városban bent 
lévő sétahelynek kevés párját lehetne találni. Hosszasága 
170, szélessége 35 lépés, ’s öt sorfákkal van beültetve- 
mellyek a’ legnagyobb hőségben is elegendő árnyékot szol
gáltatnak, tavasszal pedig az ákácz és hársfák virágai balzsam 
illattal töltik be a’ levegőt. A’ promenade után legkedve
sebb sétáló helyük a’ posonyiaknak a’ Duna túlsó partján 
lévő Au. Ez csak kevés esztendőkkel azelőtt, egy százados 
éger és tölgyfákkal benőtt, ’s i t t ,  olt árnyékos alleekkal 
hasított liget volt: de az újabb időkben, az aggfák na
gyobb részint való kivágatása; a’ mocsáros árkok betölté
se ; helyette különbféle csemeték, ritka fák ültetése, ’s 
az üres téteknek pázsit fűmagokkal való bevetése által kel- 
lemetes angol kertet képező mulató helyé változtatott. A’ 
bele ejwtelt, ’s épen a’ híddal áttalellenben fekvő kávéház 
csinos, ’s tornáczából a' hídon tolongó sokaságra, a’ vá
rosra, az ezt félhold formára bekerítő szőlőhegyekre szép 
kilátás esik. A’ többi mulató helyek és kertek, mint p. o
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a’ Pálffy kert, a’ inühlau, a’ fő rév: (Ober IJférj, a ' gesz 
tényé, a’ Chocolade kert; az úgy nevezett Bazen házak, 
a’ szőlőhegyek között; az újvilág, a’ Veidriczi patak mal
mok, a’ grasli malom, egy mesterséges vizrohanásal együtt; 
a’ fa oskola, ’s a’ t. szinte mind gyönyörűek, de már nem 
annyira Játogattatnak.

Bekesztékűl említést érdemel még az V. Ferdinand für
dője, a’ várostól l 1̂  órányi já rásra , magos bikkes erdők
kel borított hegyek között. Itten buzog épen a’ hegy tövé
ben egy érczes forrás, liiellynek alkotó részét hogy vas 
részecskék teszik , bizonyítják a’ fördés által sárgára festett 
ruhák. Azonban valami hathatós orvosi ereje mindeddig 
nem tapasztaltatott, hanem inkább csak testet tisztító, ’s 
frissítő fürdőnek használtatik. Ezen czélra már régen építet
tek itt egynéhány deszkából álló-fördőszobák , de 1830-ban 
helyettek egy pompás egyemfcletii fördőház készült, több 
lakó, fürdőszobákat, nagy táncz teremet, ’s egy kis kápolnát 
foglalván magában, ’s az akkor koronázandó ifjú király V. 
Ferdinand emlékére, Ferdinand fürdőjének neveztetett (Az 
előtt Eisenbründl volt a’ nevej.

Az 1830-ki egyházi öszveirás szerint, mellyben a’ ne
mesek, papiszemélyek, ’s a’ t. is befoglaitatnak, voltPosony- 
ban ide nem számlálván a’ Váralját 29,674 lakos, u. m. 
23,237 kath ., 6150 evang., 23 ref, , 12 óhitii, 252’sidó. Az 
1815-ki polgári öszveirás szerint pedig, mellyből a’ neme
sek , papok, honoratiorok kimaradtak 21,758 lakos; melly- 
hez hozzá adván 291 kath. papi személyt, 702 nemest, ’s 
azoknak szolgáit, 300 nyugalmazott tisztet, 2()8 polgári 
tisztet családostól, 1200 katholikus, 300 evangélikus tanu
lót, lo7 klastromi leány nevendéket,, ’s pensios intézet
belit, öszvesen 24,866 volt a' lakosok száma. 1773-ban 
számiáltattak 26,485 , 1779-ben 28748, 1780-ban 29,138, 
1791-hen 25,397, 1802-ben 29,625 lakosok. Nyelvekre na- 
gyobbrészint németek, de rendesen tudnak valamit magya
rul, és tótul is , minthogy gyermekeiket magyar vagy tót 
faluba szokták adni cserében. Azon 750 személyek közt, 
kik 1809-től 1819-ig polgári just nyertek 290 volt ollyan, ki 
Austriából, Morva, Cseh, Szász, Vürtemberg, Bajorország-
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bői származott. Egyébiránt törzsökös magyarok is vannak,a’ 
nemesek, honoratiorok, mesteremberek, mint p. o. a* szűcsük 
gombkötők , szabok , kovácsok közt, de nem igen nagy szám
mal ; a’ meg kevesebb tötök többnyire a’Blumenthalban lak
nak , ’s szőlőmivesek, vagy kapások. Mind ezen előszám
lált népesség közt valóságos polgár 1615 számláltatok , kik 
föld és szőlőmivelésből, kertészségből, kézi mesterségből 
hajózásból, és kereskedésből táplálják magokat.

Ámbár a’ város 1400 hold jólmivelt szántóföldekkel 
bir,  még; is ez nagyságához, népességéhez képest nem sok 
figyelmet érdemel. Sokkal nagyobb fontosságú, és sokkal 
több embert táplál ennél a’ szőlőmi velős. Ez olly értelem
mel , ’s szorgalommal űzetik , hogy mustrául szolgálhatna 
más vidékbeli szőlőgazdáknak is. A’ posonyi vinczellér 
különösen ügyel a’ jókori és jó metszésre, a’ trágyázásra, 
a’ földnek minden gaztól való tisztán tartására, ’s arra , 
hogy a' nap sugarai a’ fürtöknek egészen neki feküdhesse
nek , mellyre nézve a’ gyomlálás, a’ felesleges szőlő leve
lek leszedése itt átaljában szokásban van. Mind ezek elle
nére, az itt termett fejér bor jóságára nézve nagyon kö
zépszerű , pedig a’ szőlőhegynek átalánoson kedvező fek
vése van ; ’s ennek oka az : mert a’ posonyi rendes szőlő
birtokos csak sokat akarván termeszteni, főképen a’ zóid- 
muskatályt (gutedel} szaporítja, melly sok, de csekély 
jóságu levet ereszt. Mennyi bor terem esztendőnként Po- 
sony határán nehéz meghatározni, minthogy adótól szabad
szőlő igen sok van. Azonban némelly egyes hiteles adatok 
után, mintegy 50 — 55,000 posonyi akóra lehet tenni, Nagy
sága a’ szőlőhegynek 1700 hold, 1200 Q  ölével számítva. 
Ebből 27,721 kapa adót fizet (1 kapa 70 □  öl), 471 kapa 
a’ káptalan, 307 kapa, a’ gr. Pálffy senioratns birtoka, de 
a’ város határában fekűsznek; a’ többi szólőskert egészen 
szabad, vagy újonnan iiltettetett.

A’ szőlőhegy határos a’ város bikkes tölgyes erdejével. 
Ez 3,899 holdat foglalván el: 100 vágásokra osztatik, ’s 
esztendőnként általános felvetés szerint 1500 hasáb ölet, és 
100)000 csomó ágat szolgáltat. Az uj vágásokra, az üres
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h ely ek  b etö ltésére , ’s azoknak bevetésére a’ városi erdő- 
m ester tartozik  fe lv igyázn i.

A ’ nemesebb gyüm ölcsfák  ten yésztése  , az elébbeni 
század utoljától kezd ve annyira lábra kap ott, hogy  m ostan
sá g  kevés gyüm ölcs le h e t a' külföldön is  e sm ere tes , m elly  
i t t  kapható nem le n n e , ’s legfeljebb  a ’ nevek e lcseré lése  
okozna ak a d á ly t; ’s a : h e ly e tt hogy ez e lő tt idegen k ertek
ben k én te len itte te tt ó ltó  ágakat szerezn i , m ost maga P o-  
sony küldöz szé lje l a’ közeividékekre. A’ D una’ szám os  
sz ig e te it , a’ sző lőh egyek  közt egész d arab ok at, ső t  már a’ 
rónaság eg y  részét is gyüm ölcs fák lepik e l;  ’s nagyon sa j
nálható h ogy  ezen  v irágzó  gyüm ölcs term esztésnek  tö k é le 
te s íté sé r e  a’ lehernyózás, ’s a’ lövöldözések  m egtiltása  mind  
e z id e ig  szigorúbban foganatba nem vétetett.

M iilyen  állapotban légyen ek  a’ k éz i m este r sé g ek , le g 
jobban k ivilágosodik  a' különös m esterségek et űzők la j
strom ából. V ágynak ugyan is P o so n y b a n , ide nem értvén  
a' V áralját e ’ követk ezen d ő czéhbeli m esterem b erek :

Pék 50 , épületfával kereskedő 3, képfaragó 2 , bodnár 
9 , serfőző 1, könyvkötő 8, puska míves 4 , puska ágymi- 
ves 2 , kefekötő 5 , chocolade csináló 2 , kordovány csi
náló 1 , fedelezö 3 , dróthhuzó 1 , esztergályos 7 , festő 3, 
reszelő 1 , halász 5, kolompáros 8 , sertéshentes 23 , ker
tész 46, hegedű csináló 2, rézbádogos, üveges 10, üveg 
metsző 1, harangöntő 1, arany- és ezűstmives 10, arannyal 
dolgozó 2 , szatócs 10, gombcsináló 4, gombkötő magyar 4, 
német 2, fazekas e.^kesztyűs 8, kalapos 7, fésűs 7, kártya- 
esináió 7, sajtos, az az sajtal, túróval, vajjal, zsírral ke
reskedő 35, szürszabó 4, szűcs 19, zöldség kereskedő 26, 
rézműves 2 , fuvaros 15, mézesbáb sütő 4„j tímár 6 , fiaker 
15, képiró 22, kőmives5, késmives 4, molnár 44, tűcsi- 
náló 10, szegcsináló 8, organaműves 1, paróka csináló 4, 
utczakövező 3 , paszamántcsinálo 2 , kémény tisztitó 2, 
szijjártó 7, nyeregjártó 6, hajós 4 , vendégfogadós 16» 
köszörűs 3, lakatos 16, kovács 11, szabó német 106, ma
gyar 15, szépfestő 1 , csizmadia 911 , varga cseh 10, fegy
vercsináló 1, seljemfestő 2, szappanos 11, kötél verő 12, 
szitás 3, sarkall)yus 5 , kőfaragó 2 , stockmészáros 12,
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mészáros 16, keményítő csináló I 4 , harisnya kötö 'X, do
hányos 19, zsibvásáros 10, kanapés 3 , bőrszekrényes 3» 
asztalos 35 , posztós 12 , posztó nyirő 5 , órás 10, óramiv- 
csináló 2, kérékjártó 10, takács 13, tímár 3 , vasmivcsi- 
náló 3 , közsindelyfedő 2 , ács 5 , bádogos 6 , varga 36, 
csukrász 3.

Czéh nél kül  való mes t eremberek:
Patikás 5 , pántlikás 4 ,  pálinka főző 13, kenyér- 

sütő 6 , diós-mákos kalács sütő 4 ,  kutmester 3 , tűzifa
kereskedő 5, eczetcsináló 3 , legyező csináló 2, gabona- 
kereskedő 6, furmányos 33, galanteriműves 1 , aprómarha 
kereskedő 6 , liba kereskedő 3 , edény kereskedő 7 , instru
ment csináló 7, kosárkötő 4 , káposztás 11, szatócs 5 , 
vásári kereskedő 8, mouselin ; fabrikás 2 , marchandes des 
modes 9 , gyümölcs kereskedő 13, esernyő csináló 2, pi
pacsináló 2 , pipa metsző 2 , szalmaszék csináló 5 , barom- 
kereskedő 15 , fejér ruha kereskedő 3 , fejér edény keres
kedő 8 , borkereskedő 10 , virstlis 4 , serkorcsmáros 105, 
czérna kereskedő 16.

A’ mi a’ kereskedést illeti: elhallgatván azon közön
séges akadályokat, mellyek sz egész országban egyaránt 
éreztetnek, itt csak Bécs közellétét említjük, melly Po- 
sonyra nézve olly káros befolyással van, hogy a’ posztó, 
réfes, és fényűzésre tartozó portékákkal való kereskedés alig 
állhat meg a’ középszerűségen. Az ide való nagykereskedők 
visznek ki külföldre: gabonát, dohányt, gyapjút, gubacsot, 
nyers bőröket, ’s hoanak be colonialis és festő portékákat. 
A’ kereskedők száma most e’ következendő : Nagy keres
kedő van 5, fűszerszámos 19, vasáros 8, nürnbergi porté- 
kárus 4 , posztóárus 4 , réfes portékárus 8, papirosárus 
2 , a’ többi kereskedőket már láttuk a’ mesteremberek közt.

Rozsólis és liqueur fabrika van 2 , posztó gyár 1 , eczet 
gyár 1 , ’s egy lerakóhely a ’ sasvári kartonfábrika részére.

Országos vásárt hajdan 4-et ta rto tt, most 7-et, de 
mindenik csekély fontosságú; heti vásárja 2 van, u. m. 
kedden és pénteken, ezenkívül, szombuton is tart egyet



POSON VÁRMEGYE. 5 2 3

a’ z ö ld ség re , g y ü m ö lc sr e , apróm arhákra nézve. Barom  
vásárja , m elly  kedden tartatik , a lig  érdem el em lítést.

Végre lássu k  P o so n y  V á ra ljá n a k , m e ily e t  a’ várostó l 
csak egy fa gátőr  választ e l , ’s  m elly  némű ném űképen  
Posonkfilvárosának tek in tetik  le írá sá t. Posonyváralja  épü lt  
részerint a’ várhegy oldalában , részerin t az a ljáb an , ’s 
á ll két r é sz b ő l, u. ni. Z uckerm andelből a’ D una m entében , 
’s a’ Schlossbergből. Mind a’ k ét résznek  e g y  m agi- 
stratusa v a n , m elly  á ll egy  b íróból, egy  sy n d icu sb ó l, hat 
ta n á cso sb ó l, hat vá la szto tt p o lg á rb ó l, k ét je g y z ő b ő l, ’s a ’ t. 
E zenkívü l a ’ fe le tte  szám os ’sidóság is  különös e lö ljárósá
got ism e r , m e lly  a’ rab in erb ől, k ét törvén y  tudós esk ü tt-  
b ő l , eg y  adjunctusból, négy a sse sso r b ó l, e g y  szá m v ev ő b ő l, 
e g y  p én ztárn ok b ó l, ’s két m egh ite ltettb ő l á ll.

Népessége az lS3ü-ki egyházi öszveirás szerint 2907 
kath., 70 evang,, 1 óhitű, 2602 ’sidó, öszvesen 5580 lé
lek. 1815-ben a’ polgári számítás’ szerint volt benne 241 adó 
alávetett ház, 10 szabad curia, l203 familia; 1785-ben a 
Zuckermandlin 87, a’ Schloszbergen 152 ház, 264 polgár, 
’sidó a’ Zuckermandlin 115 , a’ Schloszbergen 1562, öszvesen 
6(j50 lakos.

Mesterséget, kereskedést vagy más életnemét folytató 
polgárok mostan illyen számmal vágynak: patikás 1 , bod
nár 4, könyvkötő 2 , serfőző 3, kefekötöl, esztergályos 
2, seborvos 3, vasáros 1, kolompáros 1 , mészáros 2, hen
t e s t ,  rézbádogos 1 , üveges 2 , aranyműves 1 , edény és 
fakereskedő 34, szatócs, sajtos 6 , kesztyűs 6, kályha csi
náló 1, kovács 2, kalapos 1, instrument csináló 1, fésűs 
2, szűcs 7 , gombkötő 1 , t i n i á r i ,  kőmives 2 , malomkő- 
faragó 1, szegcsináló 1 , parókás 2 , nyeregjártó 4 , fekete 
pék 1, szappanost , lakatos6, szabó 21, csizmadia 22, kü- 
télverö 1 , ezüstmives 4, szitás 1, harizsnya kötő 2 , bőr
szekrényes 1 , asztalos 11 , posztós 4 , órás 3 , kerékjártó
2 , takács 5, pék 8, kovács 1, varga 8 , czukros 1 , serfőző
3, serkorcsmáros 45.

Lltczái k ö v e z e tte k , ’s k eveset k ü lönböznek  a ’ házak  
a’ tulajdonképen való posonyi házaktól, U ralkodó n yelv
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szinte a* német. Trivialis oskola van benne három , u. in. 
2 a’ keresztény, 1 a’ ’sidó gyermekek számára. A’ ’áidók 
egy synagógával, a’ keresztények két filialis templommal 
bírnak. Földesurok a’ posonyi várkapitány, vagy a’ gr 
Pálffy nemzetség’ idősbbike.

A’ mostan említett várnak, melly a’ Duna színén felül 
400 lábnyival emelkedik fel ’s melly több mértföldekre 
látható, eredetét homály fedi, ’s csak annyi bizonyos, hogy 
1635-ben egészen újra építtetett a’ most is kitetsző 4 szeg
let formában, ’s építése 8 esztendeig tartott. Legalól való
nak pinczék és tömlöczök , földszint fegyvertár különbféie 
ritka fegyverekkel és régiségekkel, mint p. o. az V. Ká
roly, a’ Corvinus Mátyás pánczéljaival; az alsó 's második 
emeletben több királyi szobák ’s teremek, mellyek 1760-ban 
Mária Therézia számára megnagyobitattak, ’s pompásan 
felkészittettek, úgyhogy ezen kijavítás, 1,300,000 forintba 
került.

Miként lett végre tűz prédájává, láttuk Posony’ törté
netének leírásában.

Tökéletes laistromát olvasni a’ posonyi várkapitányok
nak érdekes dolog volna, ha ezt a’ nagyon bizonytalan kút
fők miatt öszveszerkeztetni lehetne. Ezt tehát elmellőzvén, 
csak azt említjük.· hogy 1599 magok kérék az ország’ Ren
déi Rudolfot, hogy gr. Pálffy Miklóst posonyi várkapitány
nak nevezze; ki is meg hallgatván kérésüket, ezen fényes 
méltóságot M iklósra, ennek fiára Istvánra, ’s unokáira; 
később pedig III. Ferdinand az egész Pálffy nemzetségre olly 
módón ruházta á t , bogy mindenkor ezen familia idősbbike 
légyen várkapitány, posonyi főispány, ’s a’ várhoz tartozó 
uradalom’ birtokosa. All ezen uradalom \ jelenleg: Posony 
váraljából, Somorja, Szerdahely mezővárosokból, Engerau, 
Fő Rév, Benke, Bögöly, Csécsény, Diós, Lőgér Patony 5 
Csentőfa, Egyház Paka, Kis Ltícse, Ó Gelle, Egyház Gel
le , Pósfa, N. Bodak, Hegysúr , Pénteksur, Zonz , Nagy 
Födémes helységekből.
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I. A’ P o s o n y i  J ár ás .
Van benne : 6 mezőváros, u. m. 1 magyar, 1 német, 

I tó t, 2 tót-német, 1 magyar-tót-német.
3l falu, u. m. 5 magyar, 1 magyar-tót, 21 tó t, 2 

német, 2 tót német.
4 puszta, u. m. 2 magyar, 1 tót, 1 német tót.
N ép esség e : 32,919 lé le k , u. m.
Vallásokra: 24,062 kath., 4771 evang., 443 ref., 7 óhitű, 

3636 ’sidó.
Nyelvökre: 5483 magyar, 5220 német, 18,573 tó t, 

3636 ’sidó, 7 görög.

M e z ő  V á r o s o k .
Csellész (Lanschücz^ , csinos vegyes magyar-tót-né- 

snet in. v. fekszik egy felemelkedett dombon Posonytól 2 
rne'rtföldnyire , a’ nagy szombati országutban. Lakja 1,100 
kath., 5 evang., 4 ’sidó. Fő ékessége a’ város végén álló 
igen szép urasági kastély, 3 rézzel fedett, ’s meg aranyo
zott tornyokkal, egy erkéllyel, honnan mind Posony mind 
Szencz , mind a’ Kárpát hegysora felé gyönyörű kilátás 
esik. Szobái pompás készűletüek , ’s ezelőtt nevezetes 
képgyűjtemény, 's egy válogatott könyvtár is volt benne , 
de most Becsben vágynak. A’ várat délfelől keríti egy 
csinos franczia ízlésű kert. Vannak itt továbbá egy kath. 
paroch. templom, postahivatal, több urasági épületek, vadas 
kert, halastó, vendégfogadó, de karton fabrikája elenyé
szett. Szántóföldjei bő termékenységüek ; rétjei igen jók ; 
erdeje szép ’s teli vadakkal. Szőlőhegye közönséges fejér 
jó asztali bort terem. F. U. gr. Eszterházy József, ’s feje 
egy uradalomnak.

Cseszte [Császta, Schatm ansdorf) , tót m. v. Modor
tól északra 1, Vöröskötöl 1/4 órányira szőlőhegyek 's erdők 
közt elrejtve. Lakosai közt, kik 1387 kath., 270 ’sidókra 
mennek sok csizmadia van. Kath. paroch. templom ; syna
goga ; ékes urásagi tiszti lakás. Fő gazdasága szőlőhegyé
ben, ’s nagy erdejében áll. F. U. gr. Pálífy Rudolf örökösei.
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Grinavia (G rünau), vegyes tót-német m. v. Oazinhoz 
egy fertály órányira a’ Szakólczára vivő országúiban. 380 
kath. , 400 evang., 9 ’sidó lakosainak mintegy s/4 1ót, a’ 
többi német. Tulajdon kath. paroch. templominál bírnak, 
hanem az evang. Bazin filialisai. Földje nem sok, de si
keres rozst, búzát terem; rétjei kövérek; szőlőhegyepedig 
a1 megyében a' legjobbak közé tartozik. Patakja, melly a’ 
helység utczáján végig folyik malmot hajt. F. LF. gr. Pálíly 
Ferencz, de egy curiat bir benne Hodosy Miklós is.

Récse ( R atzersdorf, R a th sd o rf), népes tót-német m.
v. Posonyhoz északra 1 órányira, a’ szőlőtőkékkel, erdők
kel borított Kárpáthegy tövében. Kath. paroch. templom. 
Lakosai kik 1528 kath., 413 evang., 96 ’sidókra mennek, 
többnyire szőlőmivelésből , gyümölcstermesztésből, mes
terségekből , résziben való aratásból táplálják magokat. 
Szántóföldje jó ugyan, de felette kevés. Legelője a’ népes
séghez igen szűk} ellenben szőlőhegye tágas ’s igen neve
zetes jóságu bort terem. Színe ennek fejér, ize keliemetes, 
e rő s, szamatja sok. Sajnálni lehet azonban , hogy egy 
időtől fogva az igen jó bornak arány szerént nem lévén be
cse, a’ récseiek is mint a’ posonyiak, kevés bort termő , de 
jó fajtájú tőkéiket ki vágják , ’s helyette sok de csekély 
bort adó tőkéket választanak. A’ szőlőmivelés után főhelyt 
foglal el a’ gyümölcstermesztés, mert gyümölccsel, melly 
édességéért, jó izéért nagyon kerestetik Posonba eleven ke
reskedést űznek; kiváltképen cseresznyéjek, baraczkjok „ 
spanyolmegyjek , téli almájok , gesztenyéjek kicsin szemű 
ugyan , de édes izek miatt nagyon kapósok. F. U.' h. Pálíly 
és számos curialisták.

Szencz ( W artberg , Szenecz') , magyar mező város 
Posonhoz 3 mértföldnyire a’ nagy szombati országutban. 
Számlál 1630 kath., 41 evang., 69 ’sidó lakosokat. Van itt 
egy kath. paroch. templom, synagóga, derék vendégfogadó. 
több csinos urasági tiszti lakás, épület, bolt, ’s a’ t. 
Határja kelet felé rónaság ’s termékeny} nyugotra vagyon 
2-ik osztálybeli bort termő szőlőhegye, ’s a’ szent márton 
erdeje, melly alíeekkal van keresztül hasítva, ’s benne szép 
vadászatok esnek. Születési helye Szenczi Molnár Albert-
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nek. D e  legnagyobb n e v e ze te sség e  h ires m arhavásárjában  
á l l ,  m elly az eg ész  országban m éltán az e lső k  közé ta r tó ·  
z i k ; mert itt  m inden h étfőn  több száz darab h izla lt ökrök  
á llítta tn ak  fe l eladás végett. Ezen ökrök többnyire L é v a ,  
É rsek ú jvár, ’s  V ácz fe lő l jö n n e k , ’s  a ’ k övérek et a’ b é c s i, 
é s  posonyi m észárosok vásáro lják  fel. Ezen nagy fontosságú  
marha keresk ed ésn ek  nem csek é ly  része m agoknak a’ sze -  
nczieknek kezükben v a n , kik k ö z t azért so k  vagyon os is  
ta lá ltatik . F . U . gr . E szterh ázy  József.

V áralja  Poson ( Scltlossberg}  , ném et m. v. P o so n y  
kir. váro stó l c sa k  e g y  gátőr vá lasztja  e l 2907 k a th ., 70 
e v a n g ., 2602 ’s id ó  lak. S yn agógával —  L ásd  P osonynál.

F a l u k .

Bdbony , t. f. Czifferhez ’/2 órányira: 496 kath. , 2  
evang., 65 ’sidó lak ., kath. paroch. templommal. Van jó 
földje, ssőlőhegye , erdeje. F. Ll. Jezerniczky , ’s m.

B é l , lásd Magyarbél , Németbél.
Boldogfalva QFrauendorf., Mátka bozsf), m. f. Szencz* 

tő i  1 órányira: 262 kath., 5 evang., 91ref., 7 ’sidólak. Van 
egy kathol. paroch,, egyrégi elhagyatott temploma. Határja 
róna és termékeny; rétje legelője elég és jó. F. U . gr. 
Eszterházy Vinczéné. Hajdana’ posonyi szent Klára apá- 

ezáké vélt*
C sata j, t. f. Szencztől [észak nyugotra 2 kis órányira. 

Számlál 151 kath,, 521 evang., 13 ’sidó lak. Kath. paroch. 
templom. Sok rétje, erdeje, ’s jó szántóföldje van. F. U. 
gr. Pálfl’y Ferencz.

C zajla , t. f. linzin mellett 959 kath., 46 evang., 147 
sidó lak., synagógával, lisztmalmokkal, ’s kallókkal. La

kosai bortermesztésből , posztó csinálásból, mesterségekből , 
s kevés földmivelésből táplálják magokat. F. U. gr. Pálll’y 
Ferencz , de vágynak benne curiák is.

Csukárd {Zuckersdorf, K ucsisdorf), t. f. Bazinon 
felyűl 7 fertálynyira : 341 kath. lak ., kik főképen borter-
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mesztésböl élnek, melly jóságára nézve a’ bazinihoz ha
sonló. Erdeje is van. F· U. a’ posonyi káptalan.

Dubova, t. f. Vöröskőhöz délre 1 fertálynyira, az or
szágúiban, Lakja 604 kath. lak. Kath. paroch. templom. 
Határja nagy részt kövecses, de szőlőhegye igen jó bort 
terem. Erdeje szép, 's benne meszet és szenet éget. F. U. 
gr. Pálffy Rudolf örökösi.

Engerau, n. f. Posonynyal általellenben* a’ Duna jobb 
partján: 430 kath., 129 evang. lak; kik szép teheneket tar
tanak ; sok gyümölcsöt, kerti veteményt, zöldséget ter
mesztenek, ’s mindezekből, mind tejból, vajból Posonyban 
sok pénzt bevesznek. Van itt egy vendégfogadó is, ’s n’ 
Duna partján egy kápolna. Egyébiránt a’ helység a’ Duna 
áradásától sokat szenved· 1809-ben pedig a’ franczia os
tromlással egészen leégett. F. U. a’ gr. Pálffy senioratus.

Guráb (Horváth Kroboth Veiszgrob), t. f. Cseklésztől 
nyugotra 1 fertálynyira: 610 kath., 3 evang. lak. kik ez
előtt horváthok valónak , ’s mostan is még különös beszéd 
módjokból sok megmaradt. Kath. paroch. templom. Földje 
termékeny; erdeje, rétje szép. Tehenészet. F. U. gr.Pálffy 
Ferencz.

Guráb {Ném et') , vegyes m. t. f. Szenczhez nyűgöt- 
északra l ‘/a órányira: 298 kath., 677 evang. lak. kiknek3/, 
magyar, */4 tót. Evang paroch. templom; urasági kastély. 
Róna határja gazdag termékenységéi; szarvas marhája sok 
és szép; nem messze innen láthatni Tárnok faluja templo
mának omladéknit. Az itt lakott horváthok gr. Illésházy 
nádor alatt költöztek ki. F. U. gr. Pálffy Ferencz.

Guráb Tót ( Slavisc/i TVeiszgrob'), t. f. Sz. György
től keletre 3 fertálynyira, egy lapályos vizenyős vidéken: 
714 kath., 8 ’sidó lak. Kath. paroch. templom; szép erdő; 
sok és jó rétség; nagy marha tenyésztés; vízimalom. F. 
U. gr. Pálffy Ferencz.

Ig rá m , t. f. Cziferhez délkeletre % mfd. Lakja 458 
kath., 1 evang., 6 ’sidó. Van derék urasági tiszti lakása, 
termékeny földje , ré tje , malma. F. U. gr. Pálffy Ferencz.
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Istvánfalu  (Stephanovcze)  , tót falu Vöröskötői ke
letre l'/a órányira: 297 kath. lak., kath. paroch. templom
mal , vízimalommal, erdővel, kövecses határral. F. U. gr. 
Pálff'y Rudolf örökösei.

Kápolna (Kapelle), C/.ifertől délre fél órányi rá az 
ors/.águtban. Számlál 237 kath. lak. Kath. paroch.' tem
plom. F. U· gr. Pálff'y Ferenc/,. -!o:· ·

Király fa lv a  fModorJ KönigsdorfJ , t. f. Modortól 
északra 1 fertálynyira. Van 337 kath,, S22 evang., 11’sidó 
lak., jó szőlőhegye, erdeje, kőbányája, kövecses szántó
földje. F. IJ. Modor városa.

Lim pach  , vegyes tót német falu, Bazinhoz nyugofra 
*/2 órányira, egy igen kies vidéken. Lakja 162 kath., 
538 evang, 16 ’sidó. Evang. anya szentegyház ‘s ekklésia. 
Szőlőhegye igen jó bort terem. Erdeje nagy ’s vadakkal 
hövölködik. F. U. gr. Pálff'y Ferenc/.

N e u s ti ft , t. f. Sz. György városa mellett 320 kathol. 
lak ., kik szőlőmivelésből, napszámoskodásból élősködnek. 
F. U. gr. Pálff'y Ferencz.

P ila  (Sägmühl) , a’ vörösköi várhegy mellett lévő 
völgyben: 363 kath,, 4 evang. lak. 2 fűrész-, 1 papiros-, 
1 kalló, és több liszt malmokkal a’ Gidra patakján, melly- 
ben jó ízű pisztrángokat is fognak. Erdeje igen nagy. F. 
U. gr. Pálff'y Rudolf örökösei.

Pracsa ( V e in e m ),  t. f. Posonytól 1 ’/2 órányira: 
1153 kalh. lak Kath. paroch. templom, egy majorral, 
tehenészettel A’ régi Diplomákban Szőllősnek neveztetik. 
Szántóföldjei jók ; rétjei igen szépek, de fő gazdagsága még 
is szőlőhegyében áll, melly alkalmasint az egész megyében 
ά legjobb nectárt termi. Mikor az időjárása úgy hozza 
magával aszuszőlőt csinálnak itt , melly a’ Sz. Györgyivel 
jóságára méltán vetekedhetik , sőt mennyiségével azt jóval 
felyűlhaladja. Egyébiránt a’ posonyi polgárok sok szőlőt 
bírnak itt, kiknek csinos mulató présházaik nem kevés díszt 
adnak ezen szőlőhegynek. F. U. Posony városa.

P udm ericz , t, f. egy kies völgyben , Modorhoz 1 
órányira Számlál 1016 kath., 14 evang., 23 ’sidó lak. 

II. K. M. 0. Földi. 34
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Van itt >1 kath. paroch. tempi., több csinos urasági tiszti 
lakás, egy inscriptionalis cur-a , több vi/.imalom a’ Cidra 
patakján, egy fáczányos kert, halastó, tehenészet ’s a’ t. 
Szőlőhegye savanyu és kevés bort terein. Határja keletre 
meglehetős ; de nyugotra felette kövecses , többnyire rétnek, 
legelőnek használják ; erdeje derék. F. U. a’ gr. Pálll'y 
lludolf örökösei. 1705-ben itt ütközet történt liákóczy és 
a’ Császáriak közt, az elsőbbnek veszteségével.

R e tk e , nemes magyar helység, Szenczhez keletre 1 
órányira. Lakja 4!)1 kath., 40 evang., 337 ref., 140 ’sidó, 
Heformat. anya templom, ’s ekklésia, synagoga. Hóna 
határja szép kiterjedésű és termékeny; rétje, legelője elég; 
szarvas marhával nevezetes kereskedést űz; sok juhot tart. 
F. U· számos közbirtokosok és nemesek.

Révfii vagy Fii Rév ( Oherufer) , n. falu Posonytól 
félórányira, a’ JMiihlau Dunaszigetjében: 75 kath ., 500 
evang. lak , egy derék kastélyai, ’s vendégfogadóval, mellyet 
a’ posonyiak gyakran megkeresnek mulatság kedvéért. La
kosai, kik között több gelyvás találtatik , a’ Dunaszigeíjé- 
ben szép gyümölcsösöket tartanak ; azonkívül a’ városba 
sok tejet, galyfákat és zöldséget hordanak eladni. F. U. 
a’ gr. Pálll’y fám. senioratusa.

M agyarbél, magyar helység. Fekszik Cseklész és Szencz 
között, az országúitól nyugotra: 045 kath., 3 evang., 7 
óhitű, 62 ’sidó lak. Ekesiti a’ dóka uraság roppant vár
kastélya, mellyet hajdan gr. Csáky Imre Cardinalis építte
te tt, ’s honnan a’ keletre terjedő rónaságra igen gyönyörű 
és távoli kilátás esik. Van itt továbbá egy kath. paroch. 
tempi., tehenészet, 2-ik osztálybeli bort termő szőlőhegy 
erdő, termékeny szántóföld, és sok gyümölcs, mellyet Po- 
sonyba és Csallóközbe hordanak el. Cseresznyéjek különö
sen hires. F. U. fióka Miklós.

N ém etbél, magyar f . , Magyarbéltől t fertály járásra. 
Számlál 186 kath. lak.

Surféi, t. f. Posonytól 2 postaállásra, a’ nagy szom
bati országaiban. Számlál S27 kath., 5 evang , 6 ’sidó lak. 
Van katholikus paroch. templom., postahivatala, vendég- 
fogadója, jövedelmet, vízimalma a’ Csődé patakján, fekete
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sárga agyagos földjei jó rozst teremnek. Szőlőhegye pedig 
közönse'gas fejér asztali borral szolgál: legjobb a’ vörös
begyen termett. F. U. gr. PálfFy Ferenc/.

Schveinczbach, t. f. Bazinhoz délre ya órányira egy 
lapályos termékeny földön. Lakja 550 kath., 159evang.lak. 
Hath, paroch. tempi.; 2 nagy patakmalom ; kövér rétek és 
szántóföldek ; erdő. F. U. gr. Páltfy Ferencz.

Senquicz {Kis) , t. f. egy kis fél órányira N. Senqvicz- 
tő l: 264 kath. lak. , bortermesztéssel, F. U. gr, Páltfy 
Ferencz.

Senquicz (_Nagy) , tót f. Bazintól keletre 5 fertály 
órányira egy kellemetes vidéken: 712 kath., 2 ref., 11 
’sidó lakossal. Hajdan (1550-ben) Benicius Miklós költöz
tette ide eldödeiket Horvát országból, de most egészen el- 
tótosodtak$ egyébiránt, szorgalmatos, vagyonos emberek, 
a’ szőlőmivelést, baromtartást, földmivelést nagy szorga
lommal folytatják ; borok nem vetekedhetik a" sz. györgyi- 
vel, récseivel ’s a’ t., de azért jó és kapós. Legjobb terem 
a’ Kozara , Sztara Gora, Zrinska Gora hegyein, melly utol
sót régi földesurokról a’ Zrínyi famíliáról neveztek el. 
Kath. paroch. temploma egy halmon épült, ’s magos kőfallal, 
’s bástyákkal van | körülvéve. Itt született Kovachich Már
ton fáradhatatlan nagy tudósunk. F. U. gr. Páltfy Ferencz.

Terling  , t. f. Modortól délre 1 fertályóra , az ország
úiban : 133 kath., 274 evang. lak., egy régi kastéllyal, ’s 
jó bortermesztéssel.

Ú jfalu {D una), magyar helység, Cseklészhez y2 óra 
a’ Feketeviz mellett. Számlál 331 kath. lak. F. U. gr. 
Páltfy Ferencz.

Visz tub , t. f. Modorhoz keletre 1 infd. 706 kath., 20 
’sidó lak., kath. paroch templommal, közép termékenységi! 
szántóföldekkel, nagy marhatartással, csekély bortermesz- 
téssel, F. U. gr. Páltfy Ferencz.

Vöröslő ( Bibersburg) a’ gr. Páltfy nemzetség örökös 
vára: 37$ kath. lak. Fekszik ez egy minden oldalról feny
vesekkel, ’s bikkesckkel bekerített magos hegyen, Posony- 
hoz 5 , Modorhoz 1, Nagy Szombathoz 2*/2 mfdnyire igen

34*
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kies gyönyörű vidéken. Eredetét Ili. Béla leányának Con- 
stantziának köszönheti 1230— 1210 közt ,  ki férje Premis- 
laus Csehországi király halála ulán özvegységét itt töltötte. 
1240-ben Constantzia meghalálozván . a’ magyar király bir
tokába jö tt, ’s első privatus birtokosa volt Tamás gr. Ti- 
burehnak fia, kinél azonban nem sokáig maradhatott,  mert 
gr. Turnyi Domokosra költött csalárd vádja miatt Vöröskő 
birtokának fele tőle elvetetett, 's Mártonnak adatott birság 
fejében, az ország albirája Devecheri Eimech Márton által. 
Ez pedig 1269-ban Mátyás mesternek, Csáky Peter fiának, 
az az későbben azon Venceslaus O tto , I. Károly alatt el- 
hiresedett Trencsini grófnak, nádorispánynak, Vágh mel
léke urának adta el 2l)0 nehéz markáért és egy czifra ne
héz pánczélért. Mátyás halálával 1317-ben ismét a’ király
ra szállott a’ vár a’ hozzá tartozó uradalommal együtt. 
De már 1350-ben Wolfarth Ulrichot esmerte urának. 1441 
után pedig Vohlfarth Judith, György nevű bazini és szent- 
györgyi gráfhoz menvén férjhez , ezt a’ magyar óvári és 
vöröskői uradalommal gazdagította meg, 1516-ban magtala
nul kihalván a1 vöröskői, bazini grófok ága: II. Lajos hit
vesének , Maria királynénak ajándékozta mind a’ két ura
dalmat; hanem a’ Vöröskői későbben a’ Thurzókra, majd 
ismét a’ Fuggerekre , végre a’ gr. Pálfiy famíliára szállott, 
’s mind ezideig birtokában van. úgy hogy a’ várat a’ hozzá 
tartozó uradalom :l/s részével a’ gr. Pálfiy ltudolf örökösei , 
az uradalom r,/s részét pedig öregebb gr. Pálfiy Ferencz bír
ják. Ezen uradalomhoz tartoznak IS helységek, u. in. 
Cseszte, Alsó Diós, Ompital , Szuha , Bogdanorz, Borává, 
Dubova, Helmes, Iloss/.ufalu , Istvánfalva, Kápolna, Ko- 
solna , Klucsován, Pila, Pudmericz, Selpicz, Vistuk, Zvon- 
csin. Nézésre méltók a’ mostani várban a’ gazdagon fel- 
ékesitett szobák , a’ régiségek ’s fegyverek gyűjteménye , 
azon vízi mestermiv a’ vár közepén, melly szerint a’ viz 
egy szarvasból (a’ gr. Pálfiyak czimere) ömlik ki,  ’s melly 
olly mesterségesen van elkészítve, hogy az idegen minden 
felől tulajdon lépte által vízzel fecskendeztetik he ; a’ pincze, 
’s a’ t. A’ vár mellett vágynak a’ tiszti lakások, egy szép 
istálló márvány jászolokkal, a’ nagy lovagló oskola, ’s inás 
épületek. Hajdani időkben sok viszontagságokat; állott ki
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ezen vár, különösen az V-ik István es II. Ottokár Cseh ki
rály közt támadt két rendbeli háborúkban. Ugyan is mind 
a’ kétszer 1271-ben és 1273-ban Ottokár ostrommal ntegvevé 
nem csak a’ várat, hanem a’ körül belől fekvő vidéket is, 
Posonyt, Szentgyörgyöt, Bazint , Nyitrát kegyetlenül 
pusztította. 1605-ben Básta cs. hadi vezér minekutánna 
Szcncz és Cseklész közt Bocskaytől, ’s a’ Török Chamtól 
szörnyen megveretett, ’s Posonyba be nem eresztetett volna: 
itt akart menedéket keresni, de csak ideiglen nyerhető 
meg i mert Vöröskő is a’ győzedelmeseknek magát több 
várakkal együtt feladta.

N é p e s  P u s z t á k  ’s m á s  L a k h e l y e k .
Z  umberg , népes tőt puszta, Bazintől nyugotra % 

órányira, egy gyönyörű völgyben: 62 kath., 7 evang. 
lak., papiros malommal.

K erény , Szenczhez l '/2 óra, 8 kath ., 4 evang. lak.
Csandal, Németh Guráb tő szomszédságában: 29 kath. 

65 evang., 35 ’sidó lak.
Tárnok, Csatajhoz 1 óra : 30 kath. lak.

II. A’ N a g y  S z o m b a t i  J á r á s .

Van benne 10 mező város , mind tót.
30 falu, u. ni. 29 tó t, 1 magyar tót.
9 puszta.tót.
Népessége 26,624 I . , u. m.
Vallásokra: 25,186 kath ., 266 evang. , 19 ref., 1153

’sidó.
Nyelvökre: 21,871 tó t , 600 magyar.

M e z ő  V á r o s o k .

Bolerdz , tót m. város , a’ Nagy Szombatról Holicsra 
vivő országúiban, az első várostól 2 órányira , kies vi
déken. Lakosai kik 1020 kath., 10 evang. , 40 ’sidókra 
mennek hajdan szép szabadságot nyertek II. Béla királytól, 
a’ honnan a’ helység pecsétje Béla nevét hordja. Ma ezen 
szabadságokból már kevés van meg. Van itt egy kath. pa-
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roch, templom, kastély, vizimalomja’ Tirna vizén; északra 
szép szőlőhegye , jő szántóföldje, rétje. F. U. gr. Pálffy 
Jánosné örökösi.

C zije r , t. m. v. a’ Posonytól Nagy Szombatba vivő 
országutban, Nagy Szombathoz l 1/,, órányira. Lakja 860 
kath., 260 ’sidó, Kath. paroch. templom. Synagóga. Ekesi
ti az uiaság csinos kastélya, kertje, ’s több gazdaságos épü- 
letjei. Határja róna; szántóföldje sok és szép rozst, búzát, 
zabot, árpát, kolompárt terem ; legelője szűk; rétjei jó k , 
F. U. nagy részt gr, Zichy Károly, de bírnak benne még 
egynéhány nemesek is.

Diós (Alsó) (  V indisch N u szd o r f, Dőlne Or es any) , 
t. m. v. Posonyhoz északra 5, Nagy Szombathoz nyugotra 
2 infdnyire. Számlál 1012 katholikus., 1 evangélikus , 7 
’sidó lak. Kath. paroch. templom. Határja sok természeti 
jóban részesült; szántóföldjei igen sikeres rozst , búzát te
remnek ; rétjei kétszer kaszálhatok; cserfás ligetjei szépek; 
legelője szűk; de nyugotra fekvő szőlőhegye olly jó bort 
terem, hogy nem csak eJ vármegyében, hanem az egész or
szágban méltán az 1-ső osztálybeli borokhoz számláltatha. 
tik. Színe ennek fejér halavány, ize kellemetes, nem igen 
erős, szarnatja sok. Egyébiránt mind ezen tulajdonságok 
csak akaor fejlődnek ki, ha legalább 3 esztendeig áll, azután 
esztendőről esztendőre jobb. Továbbá nem minden részén 
terem a’ hegynek egyforma minéműségű , kivált minthogy 
az idevaló tót keveset ért a’ szőlőmiveléshez, a’ mit leg- 
jobbban észrevehet k ik i , ha a’ posonyi szőlőhegyet a’ dió— 
sival öszvehasonlitja. F. U. gr. Pálffy Ferencz.

Diós (Felső) (Horné O resany), t. m. v. Alsó Diós 
mellett 1337 kath.. 6 ’sidó lak., Kath, paroch.templommal. 
Határja ennek is szint olly temékeny; bora hasonló; de 
szántóföldje több. F. U. gr. Pálffy Ferencz.

Dejthe (D echticze) , t. m. v. a’ Blava patakjánál, 
melly két részre osztja, ’s innenső része Poson , túlsó ré
sze pedig Nyitra vármegyéhez tartozik. Van kath. paroch, 
temploma, szőlőhegye, erdeje, papiros malma, 1204 kath. 
48 ’sidó lak ., kik sok cserép edényt csinálnak. F. U. gr. 
Erdődy Józsefné, de valami részt a’ helybeli plebanus is bír*
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Nádas , t. m. varos Nyitra vármegye szélén, a’ Sze- 
niczre vivő országutbnn egy igen kies vidéken: 1126 kath ., 
5 evang., 2i3 ’sidó lak. Kath. paroch. templom; synagóga. 
llatárja dombos; nagy erdeje sok vadat táplál; szőlőhegye 
savanyu bort terem. A' korláth-kői uradalomhoz tartozik, 
"s nagy részt Motesiczky nemes nemzetség birja.

Ompithal (OttentJial), t, m. v. 9ll kath., 5 ’sidó lak., 
kath. paroch. templommal. Szőlőhegye elég; szántóföldje, 
legelője kevés; erdeje nagy. Fekszik Modorhoz északra 17a 
órányira, F. [J. gr. Pállfy lludolf örökösei.

Szomolydn (Szm olenicz) , t. m v. fekszik a’ Posony- 
ból Szeniczre vivő országúiban , Posonyhoz C, Nagyszom
bathoz 2 mfdnyire, épen a’ posonyi Kárpát tövében, egy 
igen gyönyörű vidéken; 1127 kath,, 44 ’sidó lak. Van itt 
egy dombon álló kath. paroch. templom , több csinos in- 
scripfionalis curia, és urasági épület, vízimalom. Ha
tárja keletre róna, fekete agyag, ’s bő termékeuységü , 
hanem északra köves; rétje, legelője nem sok de jó ;  er
deje a’ Kárpát hegyén derék ; bora savanyu. Epen a’ falu 
felett láthatni a’ Kárpát oldalán régi , omladozásban -lévő 
várkastélyát, honnan a’ N. Szombat ’s Nyitra vármegye 
környékeire felséges kilátás esik. F. U. gr. Pálífy Ferencz.

Spácza , t. m. v. N. Szombathoz északra 1 órányira: 
962 kath., 7 evang., 81 ’sidó lak ., kath. paroch. templom
m al, több közbirtokos urak lakházaival. Szántóföldjei szép 
rozsot, teremnek ; rétjei bőven vannak , ’s kétszer kaszálha
tok ; bort is termeszt. F. U. többen.

Szuka  (Dürnbach) , t. ni. v. a’ Parna patakja mellett, 
N. Szombathoz nyugotra 1 órányira: 816 kath., 26 evang., 
32 ’sidó lak., kath. paroch. templommal, urasági kastéllyal 
termékeny szántóföldekkel, ’s jó bortermesztéssel. F. U. 
gr. Páliíy Ferencz.

F a l u  k.
Binyöcz (Binovczé) , t. f. SomoIyánhoz3 fertálynyira: 

612 kath., 32 ’sidó lak., szűk , ’s nem igen termékeny ha
tárral, F. IT. gr. llattyáni Jánosné, ’s mások.



5 3 6 POSON VÁRMEGYE.

Bogdanócz, t. f. Nagy Szombathoz 1 órányira: 490 
kath., 17 ’sidó lak.,  kath. jiaroch. templommal. Határja 
fekete agyagos ’s igen sikeres búzát terem ; rétjei kétszer 
kaszálhatok; bora, erdeje, ’s vízimalma van. F. U. gr. 
Palffy Ferencz.

Bohunicz , t. f a‘ Blava vizénél Nyitra vármegye szé
lén: 412 kath., 15 ’sidó lak., jó szántóföldekkel, rétekkel, 
kath. paroch. templommal, ’s egy vízimalommal a’ Blava 
vizén. F. U. többen.

B orova , t. f. Szuhához fél órányira: 343 kath. lak. 
Határja igen szép búzát terem; rétje jó ; erdeje van. F .U . 
gr. Páltly Ferencz.

Dombó (_Also) {U nter Dubován) , t. f. N. Szombat· 
hoz északra 1 */2 órányira: 538 kath.,  4 ’sidó lak. Kath. 
paroch. templom. Földjei dombosok, ’s részint a’ viz mo
sásnak kivannak téve; rétje, legelője szűk ; erdeje, szőlő
hegye van. F- 13. a’ n. szombati káptalan.

Dombó {Felső) ( Ober Dubován) ,  t. f. 347 katb., 5 
’sidó lak., szűk határral. F. U. gr. Pálffy Ferencz.

Fehér egyháza . Rosindol filial. 234 kath., 6 ’sidó lak. 
F. U, gr. Brunszvik Ferencz.

Födémes {P uszta), vegyes magyar-tót falu, Szenez- 
hez keletre iy a óra,  a’ Csadé patakja mellett: 960 kath. , 
177 evang., l 9 r e f . , 8 ’sidó lak. Ekesitik ezen helységet 
a’ kath. és evang. anya templomok, á’ földes uraknak csi
nos épületei és kertei. Nagy kiterjedésíí határja igen ter
mékeny ; rétje, legelője sok,  ’s azért számos csapat, és 
többnyire nemesített juhnyájakat táplál; fában szükséget 
szenved ; a’ Posonyból Szenczre vivő országúiban van két 
vendégfogadója F. U. több közbirtokosok.

Gerencsér {Hrncserovcze) , t. f. N. Szombathoz fél 
órányira, a’ posonyi országút mellett. Fekszik egy kies 
termékeny rónaságon, melly különösen szép rozst, búzát 
terem. Lakosai kik 1058 lélekre mennek katholikusok, ’s 
fuvarozásból szép summa pénzt kapnak. Van egy kathol. 
jiaroch. temploma. F. U. N. Szombat.
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Gocznód íGottesgnad}, t. f. Ozifer mellett, a’ Gidra 
patakjánál. Számlál 137 kath. lak. Róna határja kicsiny, 
de jó. F. U. gr. Pálft'y Ferencz,

Helmes, t. f. ugyan csak a’ Gidra patakjánál, Czifer- 
hez y2 óra: 359 kath., 7 'sidó lak. Szántóföldjei igen jók ; 
rétjei kövérek;* de bora nem sokat ér: a’ falunál vagyon 
egy domb, mellyról vezette Rákóczy Ferencz a" reája nézve 
szerencsétlen pudmericzi ütközetet, 1705-ben. F· U. gr. 
Pálfl’y Rudolf örökösei.

H ossznfalu (Longovilla . D luha), t. f. N. Szombat
hoz nyugotra 2 órányira; 575 kath., 16 ’sidó lak. Kath. 
paroch. templommal, szép erdővel, jó rétekkel, termékeny 
szántóföldekkel, halastóval, vízimalommal. F. U. gr. Pálffy 
Ferencz,

Jászlócz, t. f. a’ Blava vize mellett, Nyitra megye 
szélén: 482 kath., 4 ’sidó lak. Földje dombos és maglehe- 
tós; szűk rét és legelő, vízimalom a’ Blava vizén. F. U. 
gr. Erdódy Jósefné.

f*

K örtvélyes , t. f. Vödröd mellett, 69 kath., 6 'sidó lak.
K atlócz , t. f. ugyan csak a’ Blava vizénél. 816 kath., 

16 ’sidó lak. Kath. paroch. templommal, középszerű par
tos szántóföldekkel, ’s bortermesztéssel. F. U. gr. Erdódy 
Jósefné.

Klucsován , t. f. Boleráz mellett: 290 kath., 3 evang., 
3 ’sidó lak. Jó rozst, búzát, bort termeszt; rétjei kétszer 
kaszálhatok ; vízimalom a’ Tirna patakján. F. U. a’ vörös
kői uradalom.

Korompa ( jHsó) , QUnter fírupa, Dolna Krupina) , 
t, f. N. Szombattól nyűgöt északra, 2 mértföldnyire: 848 
kath., 81 ’sidó lak. Van kath. paroch. temploma, synago- 
gája, szép szőlőhegye, vadakkal bővölködő erdeje, jó rétjei, 
nézésreméltó tehenészete, serfőzőháza, téglavető helye; 
de legfőbb nevezetessége még is az urasági kastély és az 
ennél még pompásabb angolykert, gyönyörű sétálóhellyel, 
övegházzal, ’s egy nagy halas és tekenős békatóval. F. U. 
gr. Brunszvik nemzetség, melly praedikatumát is innen veszi.
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Korompa {Felső) {Horne Krupina) , t. f, 470 bath., 
119 ’sidó lak. Ilatárja hasonló az alsó Korompaihoz. F. U. 
többen.

Kosolna, t. f. Szuha mellett. Lakja 559 kath., 11 
’sidó, kik igen kapós fejér cserép edcnyeket csinálnak , ’s 
azt messze elhordjak; róna termékeny határján termeszt 
sikeres rozst, búzát, bort. F. U. gr. Pálífy Ferencz.

Losoncz ( Loschonecz) ,  t. f. Szomolánhoz délre egy 
órányira a’ Kárpát tövében. Számlál 417 kath., 9 ’sidó 
lak., kik igen ügyes esztergályosok ’s különbféle fa esz
közöket készítenek. E. U. gr. Pálífy Ferencz.

N ahács , t. f, Nádashoz keletre 1 órányira a’ fejér
hegyek közt: 461 kath., 13 ’sidó lak., kath. paroch. tem
plommal, szép erdővel, sovány földekkel, vízimalommal. 
Va fertálynyira a’ helységtől a’ hegyek közt áll magában 
egy régi franciskanus klastrom, remete házzal együtt, F. 
U. gr. Pálífy Ferencz.

Nest ich , t. f. Szomolyán mellett: 467 kath., 10 ’sidó 
lak., jó bort termő szőlőheggyel, ’s a’ Kárpáton elég lege
lővel, erdővel. F. U. gr. Pálífy Jánosné.

Pagyerócz {Pagyerovcze), t. f. a’Blava vizénél Nyitra 
vármegye szélén : 308 kath ., 6 ’sidó lak. $ bort termeszt. 
vízimalma van. F. U. gr. Erdcdy Jósefné.

P á ld , t. f. a’ Gidra patakjánál, Puszta Födémeshez 
ya óra. Táplál 421 kath. lak. Határja bő, termékeny· 
rétje kétszer kaszálható ; legelője elég; az uraság juhnyája 
szép.

Path (P uszta ),  t. f. Cziífer mellett a’ Gidra patakjá
nál. Számlál 208 kath., 6 ’sidó lak. F. U. többen.

Rosindol {Rosenthal), t. f. N. Szombathoz nyugotra 
1Y4 órányira a’ modori útban. Sikon fekvő szántóföldje 
minden nemű rozst jól meg terem; erdeje, ’s a’ Ronava 
partján malma van: 733 kath ,, 1 evang. lak. Kath. pa
roch, templom. F. U. N. Szombat városa.

S ze lp icz , t. f. Szuhához 1 fertálynyira: 382 kath. lak., 
bortermesztéssel, ’s jó szántóföldekkel. F. U. gr. Pálfly 
Ferencz.
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Ú jfalu (Tóth) Szlovenszka nova vesz) ,  a* Gidra 

patakja mellett: 273 kath., 7 ’sidó lak., termékeny *s jö- 
vedelnies határral.

Kedrőd (V ogyerad) , t. f ugyan csak a’ Gidra vizénél 
Cziferhez 1 óra : 627 kath., 6 evang. lak. Van itt egy kath. 
paroch. templom, egy csinos urasági kastély és kert, te
henészet és juhtenyésztés, na |y  majorság. F. U. gr. Zichy 
Fcrencz.

Z von csin , t. f. a’ Parna patakja m ellett: 375 kath.
7 evang. , 9 ’sidó lak ., jó rozs ’s búza termő határral , ’s 
kövér rétekkel. F. U. a’ vöröskői uradalom.

N é p e s  P u s z t á k  é s  M a j o r o k .

B a rá tfö ld , N. Szombat filial. 32 kath, lak. Bolmuth, 
N. Szombat filial. 18 kath. lak. Kdrolyhdza, Czift'er filial. 
16 kath. lak. gróf Zichy Károly majorja. Keresztes , N. 
Szombat filial. 25 kath. lak. K ocsisfö ld , Kozindol filial. 6 
kath. lak. Középső erdő , Kozindol filial. l4 kath. lak. Ma- 
g y a rá t , Alsó Korompa filial. 25 kath. lak. Ó L in ch , Ce- 
rancsér filial. 36 kath. lak. Prtkaiha  Nádas filial. 17 
kath. lak.

III. A’ k ü l s ő  j á r á s .

Népessége: 40,822 lélek, u. m.
Vallásokra: 35,395 kath ., 2272 evang., 1612 ref., 4 

óhitű, 1539 ’sidó.
Nyelvükre: 29,658 magyar, 9321 tó t, 300 német, 4 

görög, 1539 ’sidó.
Van benne: 4 mezőváros, u. m. 1 tót, 2 magyar-tót, 1 

magyar-német.
45 falu, u. m. 20 magyar, 21 tót, 3 magyar-tót, egy 

4ót-magyar.
8 puszta, magyar 7 , 1 magyar-német.

M e z ő  V á r o s o k .

Ábrahám (Sz.) , t. m. v. Diószegtől északra 1 órajárás- 
s-a» 445 kath., 5 ’sidólak. Vízimalom. F .U .gr. Eszterházy·
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D iószegh , magyar-német m. v. a’ Dudvágh m ellett, a7 
Nyitráról Posonyba vivő országúiban , az utolsó várostól 5 
mfdnyire: 1483 kath,, 74 evang. vagyonos lakosainak1"/,  ̂
magyar, 3/’13 német. Van itt kath. paroch. templom , nagy- 
emeletes vendégfogadó, csinos urasági tiszti lakás. Hóna ha
tárja igen termékeny; rétje, legelője bőven; erdeje szép. 
Az uraság juhnyája több ezerre megyen, tehenészete is 
derék. A’ lakosok igen jó lovakat nevelnek; gabonával, 
’s köles kásával kereskednek. F. U. gr. Eszterházy Vm- 
czéne'.

G alanlha , vegyes magyar-tót m. v. Diószeghez keletre 
1 órányira: 1189 kath.,  38 evang., 556 ’sidó lak., több 
kastélyokkal, ’s urasági lakházakkal, kertekkel, kath. pa
roch. templommal, synagógával és boltokkal. Az ide való 
czigányok hires muzsikusok. Nagy róna határja igen síké. 
rés rozst, búzát, árpát terem ; rétjei kövérek ; a’ marha , 
kivált a’ juhtenyésztés szépen virágzik. F. U. több nem
zetségek , kik között 3 praedikatuinát innen veszi, u·, m. 
Eszterházy, Fekete, Balogh.

Szered, nevezetes kereskedő inagyar-tót m. v, a’ Vágh 
vize jfoSli partján , mellyen itt egy hosszú fahíd viszen ke
resztül Nyitra vármegyébe Posonyhoz 6 mfdnyire. Szé
les fő utczája több jeles épületekkel dicsekszik , mellyek 
közt említést ’ érdemel a’ szép kath. paroeh. templom, a’ 
Vágh partján a’ cs. kir. sóház, ’s átalellenben az urasági 
nagy kiterjedésű kastély, egy elég nagy kerttel. A’ számos 
’sidók is bírnak egy synagógát. Egyébiránt Szered össze
függésben áll Ujvároska és Katonautcza tót helységekkel , 
kiknek külömbözm elöljáróságok van, ’s az első Nyitra vár
megyéhez tartozik. Lakosai 2202 kath., 20 evang., 333 
’sidókra mennek , ’s mesterségekből, földmivelésből, főké
pen pedig fa és gabona kereskedésből táplálják magokat. 
A’ hídon felyűl mindjárt van az Árva, Liptó vármegyékből 
a’ Vágh vizén lehozott szálfák’, deszkák’, léczek’ , ’s min
den épületre való fák’ , ’s eszközök’ lerakóhelye, honnan 
aztán a’ körül fekvő vidékeknek hordoztatnak el. Orszá
gos és kedden tartott heti vásárjai nevezetesek , kivált ga 
bonára, és szarvasmarhára nézve. F. U. gr. Eszterházy Károly
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F a l u k .
Apaj {O pag), t. f. a’ Dudvágh m ellett, Posonyhoz 

57sí N, Szombathoz 11j2 nifd. 577 kath., 66 ’sidó lak. Éke
sítik ezen helységet a’ kath. paroch. templom, a’ földes 
urak csinos lakházai és kertjei. Határja 1-ső osztálybeli, 
’s igen termékeny; rétjei kétszer kaszálhatok, ’s egy kis 
erdeje is van. F. U. Szászy , F.rnyey , Takács, Turóczy, 
’s ni. t.

Baraíony  , kis magyar-tót helység , Galanthához '/a 
órányira: 127 kath., 6 evang. lak., szűk de jó határral. F. 
U. az Ambró örökösök.

Brestovány {Kis) , tót falu Nyitra vármegye szélén , 
Ν’. Szombathoz 1 mértföldnyire, 260 kath ,, 10 ’sidó lak. 
iák. gr. Traun örökösi.

Brestovány f N agy) ,  t. f. 432 kath., 6 ’sidó lak ., 
kalh. pacocfe.j templommal. F. U. Ν'. Szombat városa.

Csüpüny {Alsó) ( Unter Csepen) , t. f. 206 kath., 63 
’sidó lak. F. U. többen.

Csüpüny {Felső) {Ober Csepen), t. f. 337 kath., 19’si- 
4 ó lak. F. U. többen.

Csüpüny {Közép) (M ittel Csepen) ,  t. f. 240 kath., 4 
sidó lak. F. U. gr. F.szterházy Károly. Mind a’ három fá

in a’ Vágh vize mellett fekszik Szeredtől északra 1/„ órányira. 
Határja a’ Vágh mentiben kavicsos, de beljebb termékeny; 
rétjeik , legelőjük jó.

Deákig népes magyar falu Galanthához 1 !/a ntfd, Nyitra 
vármegye szélén. Van 11(58 kath. , 476 ref. lak., kath. és 
j-ef. anyatemploma, nemes curiája , nevezetes szép tehené
szete. Szántóföldjei síkon feküsznek’ ’s termékenyek ; rétjek, 
legelőjük sok , azért mind a’ marha , mind a’ juh tenyész
tés szép divatjában van. Lakosai kendert és dohányt is ter
mesztenek. F. ÍJ, a’ szent rnártoni fő apátur.

Eperjes, in. f. ,  a’ kis Duna mellett ,£inelly itt nagy 
szigetet formál, láz ám Iái 755 kath. , 7 ‘sidó lak. Határja 
termékeny; szép erdeje, legelője bőven; gyümölcs elég;
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a’ lakosok sok szarvas marhát, az uraság pedig számos  
nem esített juhot tartanak. F. U. gr. Eszterházy M ihály.

Farkashida  ( F ariaszin ), t. f. a’ Dudvágh mellett IV. 
Szombathoz 1 órányira: 559 kath .,  11 ’sidó lak. Mind  
f ö ld j e ,  m int rétje 1-ső osztálybeli. F .  U. gr . Eszterházy.

Gúny, vegyes magyar t. f. Szeredhez 1 órányira; 265 
kath., 1 6 ’sidó lak. Van egy kastélya, kertje , termékeny 
határja. F. 0. többen.

Geszth, t. f. a’ Dudvágh mellett Diószegtől északra 
1 órányira. Számlál 165 kath. lak. Földje, rétje igen jó. 
F. U. gr. Eszterházy Vinczéné.

H egy , m. f. Vizkelet mellett: 186 kath., 6 'sidó lak. 
F. U . többen.

H ódi, t. f. Galantha mellett: 224 kath., 3 evang., 20 
’sidó lak., ’s egy kastéllyal.

K aja l, m. f. Galanthához keletre 1 órányira. Lakja 
986 kath., 165 evang , 26 ref., 28 ’sidó. Kath. paroch. tem
plom. Sok rét és legelő; nagy juhtenyésztés. F· U. többen.

K atonau tcza , Szered városával . ö sz v e fü g g , ’s lak o 
sai a’hoz vágynak szám lálva. F . U . gr. Eszterházy Károly.

K eresztár, t. f. a’ Dudvágh m ellett, N. Szombathoz 
1 *L órányira. Van egy kath. paroch. temploma, szép 
erdeje, mellyben sok vad találtatik , és 639 kath., 11 'sidó 
lak. 1490 ben itt fogadták el a’ magyar Rendek újonnan 
választott királyokat II. Ulászlót. F. U. gr. Eszterházy 
József.

K irá lyrév  , m. f. Dudvágh mellett: 611 kath. lak., 
tágas termékeny határral; ’s szép erdőséggel. F. U. a’ 
pesti universitás.

Kosuth, m. f. a’ Dudvágh mellett, Diószeghtől délre 
y órányira. Számlál 794 kath., 44 ’sidó lak. Ekesitik 
ezen helyet a’ kath. paroch. templom, a’birtokos uraságok’ 
csinos lakhelyei. Róna határja mindent bőven megterem ; 
legelője elég lévén, a’ juhtenyésztés nagy divatjában van, 
F. U. Fekete Ferencz, Jezerniczky, ’s m. t.
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KürtJb (H idas} , rn. f. a’ Dudvágh vizénél D iószegtő l  
délre másfél rnfdnyire. L akja  1132 kath. Van egy  kath. 
paroch. tem plom a, tágas term ékeny h a tá r ja , szép erdeje , 
sok rétje. F. U. gr. E szterházy  Mihály.

Lócz {Alsó és Felső) , két egymás mellett fekvő tót 
falu a’ Dudvágh mellett. N. Szombathoz 1 mfd. Az 1-ső 
580 kath., 52 ’sidó. a’ 2-ik 340 kath .. 5 evang., 32 ’sidó 
lak., ’s vízimalmokkal. F. U. többen.

Mdcséd (K is), m. f. Diószegh mellett egy kies ter
mékeny lapály földön. Táplál 447 kath. lak. F. U. gr. 
Eszterházy.

Mdcséd (N agy) ,  m. f. zered és Diószeg közt mind 
egyiktől 1 órányi távolságra, a’ posonyi útban. Kath. 
paroch. templom. Számlál 1040 kath., 6 ’sidó lak ., kik a’ 
szeredi ’sidóknak erősen fuvaroznak ’s vagyonosok. Föld
jük ,  rétjek sok , és kövér; sűrű erdejek igen szép. F. U. 
gr. Eszterházy Károly.

Majthény (M aiczikov), t. f. a’ Dudvágh mellett, N. 
Szombathoz 11/2 órányira: 566 kath., 27 ’sidó lak., ’s első 
osztálybeli határral. F. U. gr. Eszterházy Jósef.

M odersdorf, t. f. N Szombathoz órányira. Szám
lál 711 kath., 10 'sidó lak. Vízimalom; termékeny határ; 
erdő. F. U. N. Szombat városa.

Nddszegh, népes m. f. a’ kis Duna mellett, Posonyhoz 
7 mfd. Egy kath. paroch. templommal , nagy sóházzal, 
és lerakóhellyel. Lakosai kik 2016 kath., 7 ’sidókra men
nek , vagyonosok. Termékeny határjokon kiterjedt gazda
ságot folytatnak, hajókáznak, vesszőből igen sok kocsi  
kast készítenek, és sok szarvas marhát tartanak. Erdejek,  
gyümölcsök elég, F. U, gr. Eszterházy József.

N ebojsza , t. f. Galanthától % órán y ira :  271 kath ,
4 evang. lak.

Nyár ásd [ 7o,v). t. in. f. Galanthától 1 órányira. Táplál 
367 kath. lakosokat. F. U. többen.

Nyék (AId/yus~), m. f. a’ Dudvágh mellett, Diószegh- 
től délre iy 4 mértföldnyire: 635 kath., 7 evang. lak., első 
osztálybeli hátánál , kövér rétekkel. F. TJ. gr. Eszterházy.
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P ered , nagy m. f a’ holt Vágh vizénél, ’Sellyétől 
i órányira: 1961 kath , 4 óhitű, 1 evang. lak. Rath, pa- 
roch. templominál. Tágas határja gazdag termékenységű; 
rétje, legelője, erdeje bőven; marhatartása nevezetes; 
mezején ezelőtt izacs termesztetett. F. U. a’ pesti uni- 
versitás.

Sár i( N agy), t. f. a’ Vágh vize m ellett: 886 kath., 64 
’sidó lak. Kath. paroch. templommal. Több hajó malmok
kal a’ Vágh vizén; legelője bővön, azért szép szarvas mar
hát nevel. F. U. gr. Eszterházy József.

Súr (V a lta ) , t. f. a’ Vágh mellett; 369 kath., 5 ’sidó 
lak. F. U. gr. Eszterházy József.

Sár (Farra) , t. f. ugyan csak a’ Vágh mellett: 446 
kath., 8 ’sidó lak. F. U. gr. Eszterházy József.

Szeli (.Alsó) , m. f. a’ Dudvágh mellett. Számlál 592 
kath., 763 evang., 93 ref., 4 ’sidó lak. Evang. anya szent
egyház és ekklésia; nagy marha és juhtenyésztés.

Szeli {Felső) , m. f. az előbbeni falutól egy kisóra 
járásra, ugyan csak n’ Dudvágh mellett: 850 kath., 1100 
evang., 30 ref., 8 ’sidó lak. Van kath. paroch. tempi, és 
evang. anyaszentegyháza. Határja igen termékeny; lege
lője rétje bővséggel. F. U- gr. Eszterházy József, de bir 
benne szép inscriptionalis jószágot Benyovszky Péter ka
pitány is.

Szerdahely (.Vágh), vegyes t. in. f. Szered mellett. 
Lakja 1050 kath. , 21 ’sidó. Van kath. paroch. temploma, 
jó határja; hajómalmai a’Vágh vizén. F. U. az esztergomi 
érsek.

Szilincs f h in d i) ,  t. f. N. Szombathoz egy kis mfd. 
Van 597 kath. lak. Kath. paroch. temploma, derék erdeje, 
jó szántóföldje. F. U. a’ posonyi káptal.

Taksony, m. f. 710 kath., 58 evang. lak., kath. par. 
templommal, gazdag határral. F. U. gr. Eszterházy.

Tallós , m. f- a’ Dudvágh vizénél, Diószeghtől délre 2
mfd. Díszére szolgál az urasági újabb ízléssel épült kastély 
és k e r t, kath. paroch. templom, ’s más gazdasági tiszti 
épületek. 1034 kath., 2 evang., 9 ’sidó lakosai szép gazda
ságot folytatnak; számos szarvasmarhát, lovat nevelnek.
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Van itt továbbá egy fáczányos kert, vízimalom, nagy erdő, 
jnellyberi számos vad találtatik, nézésre méltó urasági juh- 
e's lótenyésztés. F. U. gr. Eszterházy Mihály, ’s feje egy 
uradalomnak.

Vágha (Vagancsé) , vegyes m. t.  f. a’ Yágh vizénél, 
Szeredhez 1 órányira délre. Lakja 1421 kath. Kalh. pa- 
roch. templom. Termékeny határja sokat szenved a’ Vágh 
kiöntésétől. F. 0. az esztergomi érsek.

V  ezelény , m. f. Táltoshoz 1 kis órányi járásra: G56 
kath., 4 ’sidó lak. Kath. filial templommal, mellyet egy 
evangélikus mészáros Orbán építtetett. F. U. gr. Eszter
házy Mihály.

V izh e le t , m. f. a’ Dudvágh mellett, Diószegtől délre 
1 órányira. Táplál SSO kath., 20 evang., 30 ’sidó lak.

Szántóföldje, rétje, legelője, nádja, erdeje elég és jó. 
F. U. több birtokosok.

Z a v a r , t. f. N. Szombathoz 1 mfd. a’Dudvágh mellett: 
G02 kath., GO ’sidó lakosokkal, kik hajdan reformatus ma
gyarok voltak. Láthatni itt egy kath. paroch. templomot 
és számos csinos urasági lakházakat. Szántóföldje sok 
és igen szép rozst, búzát, árpát terem; juhtenyésztése 
nevezetes. F. U- Májláth György, Prileczky, Horváth, 
’s m. t.

Z sig á rd , nagy m, f. a’ hóit Vágh melleit, Nj itra 
vármegye szélén : 1014 kath ., 9SG ref. lak. Kalh. és re
formátus anya szentegyházakkal. Lakosai sok búzát, árpát, 
zabol, kölest termesztenek; tágas legelőjükön pedig szá
mos szarvas marhákat ’s lovakat tartanak, ’s azért vagyo
nosok. F. II. az esztergomi érsek.

N é p e s  P u s z t a  k.

Gelen c ze , üeáki filial. 7 kath. lak. Gulamezű Tal- 
lós lilial. 3 kath. lak. Küsse. Itt van a’ só lerakóhely. 
Nádszegh lilial. 137 kath. lak. KürLvélyes, F. Szeli lilial. 
32 kath. lak. Onny, Kajal lilial. 25 kath, lak. Pallócz, Tak- 
son filial. 8 kath. lak. U jhely , Diószeg filial. U  kath. 
lak. U rfülde , Nádszegh lilial. 75 kath. lak.

IL  K. M. 0. Földi. 35
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IV. F e l s ő  Cs a l l ó k ö z i  járás .
Népessége: 31,057 lak., u. ni.
Vallásokra: 27,285 kath., 1711 evnng., 815 ref. , 1 

óliilíi, 12-15 ’sídé.
Nyelvükre: 2d,720 magyar, 3011 német, 2080 tá l, 1 

görög, 12i5 ’sídé.
Van benne: 4 mezőváros, n. in. 3 magyar, 1 magyar, 

német.
Falu 08, u. m. 55 magyar, 0 német, 7 leit.
Puszta 21 , mind magyar.

M e z ő  V á r o s o k .
Csütörtök ( Loipersdorf) ,  magyar m. város, Pagony

tól 21/,, órányira a’ pesti országúiban, egy igen légi kath, 
paroch. templommal, vendégfogadóval. Lakosai kik 508 
kath., 4 ref., 8 "sidókra mennek, mesterségekből, föld- 
mivelésből táplálják magokat. Ilatárja fekete homokos, 
de kavicsos és nem igen termékeny; rétje, fája, mondani 
semmi sincs; legelője kevés; országos vásárjai azonban elég 
népesek. F. IJ . az eberhardi uradalom.

Püspöki, magyar in. v. Posonylioz egy mfd a’ snmor. 
jai országút mellet:, közel az öreg Dunához. Számlál 1195 
kath., 4 evang. lak. Nevezetességei közzé tartozik a’ régi 
nagy kath. paroch. templom, a’ Primás épülete, Chernél 
bécsi Agens urnák kastélya csinos kertjével, több urasági, 
’s curialis házakkal, ’s a’ t. Vásárokat nem tart. Uafárja 
bő termékenységi!; a’ Duna mellett és szigefjeiben igen 
szép erdeje van , 's benne sok őz , szarvas, vaddisznó legel. 
F. 1J. a ’ prímás, de bírnak benne bárom jövedehnes euriat 
Ciliéinél , (lalgóc/y és Albert famíliák is. Ezen coliakat a" 
prímás szokta donatioval eonferalni, de csupán a’ férjfi ágra 
Jegyzést érdemel az is hogy a’ lakosok közt sok gelyvás 
talállatik.

Komorja (Kommerein , Sam m aria , Fam im  S. M a
rino) , régi ’s a’ Csallóközben legnevezetesebb privilegialt 
ni. v .  Posonytől három mfd távolságra, ‘s 1 fertálynyira
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a’ nagy Duna bal partjához, Hajdan, azaz 1405-ben ki
rályi város volt, de ezen szabadságát 1465-ben elvesztette. 
Vannak több királyoktól szép szabadságai, privilégiumai, 
nevezetesen: III. Andrástól, Erzsébet Királynétól, ’$igmond- 
tó l , Corvinus M átyástól, II. U lászlótól, Maxiinilián- 
tó l , I. Rudolftól, II. Ferdinándtól, I. Leopoldtól, III. Ká
rolyiéi, Maria Thereziától, II. Józseftől, úgy annyira hogy 
lefizetvén esztendőnként a’ 806 forintot a’ posonyi várka
pitányságnak: minden földesúri jusokkal élhet’s földjeit sza
badon használhatja. Magistratusa magának van. Két fő 
utczája elég széles, kővel kirakott, sőt a’ régi időkben 
sáneza, és két kapuja is volt. Házai többnyire földszin
tiek, de téglából épültek. Kitűnőbb épületjei közé tar
toznak : először a’ nagy ’s kelőiről is szépen kifestett katb. 
paroch. templom , mellyet II. József előtt a’ mellette lévő 
klastrommal együtt (ezidőben vendégfogadó} valami olaszor
szági eredetű Paulanus szerzetesek bírtak. 2-or A’ reformat, 
egészen kőtornyu templom. Ez egy felette régi épület, haj
dan katb. paroch. templom volt, de ki és mikor építette 
nem tudhatni. 3-or Az evang. sz. egyház. 4-er A’ város 
háza. 5-ör Az ispotály a’ városon kívül. Lakosainak száma 
2603, u. m. 1502 kalh., 834 evang., 267 ref. , nyelvökre 
nézve leginkább magyarok, ’s kevés németek, de ezek is 
mindnyájan tudnak magyarul. Ataljában véve szorgalmatos 
vagyonos emberek, a’ kézi mesterségeket, földmivelésr, 
kereskedést, kertészséget erősen űzik. A’ körűi belől fekvő 
vidékeknek, ’s mondhatni a’ Csallóköznek pórnépét ók tart
ják posztó ruhákkal, szűrökkel, csizmákkal, kalapokkal, 
a’ honnan nem csak országos, de szombaton tartott heti 
vásárjai is igen elevenek, ’s egyszersmind nagy fontossá
gnak: mivelhogy a’ Csallóköz gabonáját többnyire ide hord
ja eladni, lluzakenyere ugyan hires, de a’ komáromival, 
pestivel, miskólczival, debreczenivel még sem vetekedhetik. 
Továbbá talál tátik itt egy patika, levélposta Csallóköz 
számára, serház, két rév , egyik az öreg Dunán, másik 
közösön Rajkával az oroszvári Duna ágán, 13 Duna-inaloin, 
több zöldséges, gyümölcsös kert, egy lerakó hely az Aus- 
triából jött fenyő szálak, deszkák, le'czek számára, ’s a’ t. 
Erdeje a’ Duna szigetjében szép ’s mivel·tölgy, bikk, szil



fákból áll nngyobbára, ezen fában szűkölködő környékben, 
kivált keményfa tekintetében megbecsülhetetlen. Szántó
földje elég és termékeny. De rétje kevés.

V a jh a , magyar m. v. ’s fő helye a’ hasonnevű érseki 
praedialista nemes kerületnek, az öreg Duna balpartján, 
komorjához keletre 1 o'rányira. Épületei között a’ kath, 
paroch. templom, a’ nemes kerület székesháza, ’s egynéhány 
nemesi lakházak érdemelnek figyelmet; a’ többi épületei 
sárból, nádból állíttattak öszve. Lakják lOOfi kalb., 1 ref. 
32 ’sidók , ’s köztük tübbgelyvás, nyomorult emberek vágy
nak. Határja a’ Dunán innen szűk , pedig őszi vetést csu
pán itten téliét; mert a ’szigetekben a’ gyakori ködök miatt 
lehetetlen , de a’ helyet itt kukoriczát, kolompárt gazdagon 
termeszt. Ellenben számtalan szigetjei bőven kipótolják ezt 
a’ hijánosságot, minthogy ezekben olly sok és jó legelője 
van, hogy szarvas marháik, csapán nagyon száraz esztendő 
ne legyen legszebben meghíznak. Ugyan ezen szigetekben 
ré tje , erdeje ele'g, vadja is sok. A’ fövény tormásokból 
pedig némclly szegények aranyot mosnak k i, ’s azt a’ po- 
sonyi harminczadnál váltják be. Malmokkal is bir. Egyébiránt 
ezen aprószigetek, mellyek minden áradáskor szaporodnak, 
felette nagy kárt ejtenek az országnak, azaz a’ Duna ha
józásnak : elvesztvén a’ Duna ez által illendő mélységét ’s 
erejét; ’s k iv á lta ’ gőzhajókra nézve, mellyek mélyebben 
sűljednek a’ vízbe különösen veszedelmesek; pótolván ezt 
még azon környűláUás is, hogy a’ sok dűlt fáktól, törzsü
köktől nem igen szokták megtisztogatni a’ lakosok a’ Duna 
medrét. Vásárokat nem tart. A’ vnjkai praediatis szék füg
getlen a’ vármegyétől; van különös törvényhatósága, ná
dora, alispánja, jegyzője, szolgabirája. A liim , városból,
7 faluból, ’s szabadságát az esztergomi érseknek (kinek 
bandériumához tartozott ), ’s III. Bélának köszönheti.

F a l u k ,

A nlal (.S’s.), m.f. 72 kath., 6 ’sidó lak. Somorjához '/„ 
óra, a’ szerdahelyi országúiban. Díszére szolgál a’ gr. Ap- 
ponyi kastélya , 's szép angolykerlje. Láthatni itt még 
egy franciskanus monostort és templomot, melly egyszerű

5 4 8  POSON VÁRMEGYE.
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mind paroch. Ezen templom mellett van isme't egy elhagya
tott igen régi de kicsiny szentegyház. Vendégfogadó.

Bdcsfa, m. f. Somorjához 1/,, órányira: 237 kath., 7 
evang., 7 ’sidó lak. A’ vajkai székhez tartozik.

Béke , in. f. Csütörtökhöz 1 órányira, a’ pesti országút 
mellett 293 kath. lak., több urasági épületekkel, meglehe
tős határral; rétje erdeje, nincs. IJ, U. az eberhardi urai 
dalom.

Borsa, (£z\s), m. f. a’ kis Dunán túl Szenczhez 1 mfd- 
140 kath ,, G ’sidó lak.

Borsa N agy) , in. f. 3 utczából á ll, u. in. alsó, felső, 
közép Borsából. Lakja 258 kath., 1 evang., 13 ref. , 12’si- 
dó. Földje, rétje j ó ; erdeje is van. F. U. tíz üllő, Farkas, 
Pethő , 's ni. t.

Bucsuháza, m. f. Somorjához 1 fertálynyira : 94 kath. 
43 ref. , 6 ’sidó lak. F. U. többen.

Büsté lek , m. f. IVagy Magyarhoz 3 fertály í49 kath 
lak. F. U. Dóka, Szabó, Jankó , 's m.-t.

Csákány , ni. f. Csötörtök mellett: 310 kath. lak. Ha- 
tárja kavicsos, ’s nem igen termékeny; rétje igen kevés; 
erdeje nincs ; juhot sokat ta rt; kolompárt termeszt; tehe
nészete van. F. U. a’ Sz. Benedek szerzetesei,

Csenke, m. f. IVagy Magyarhoz 1 fertálynyira: 178 kath. 
lak. F. U. Csenkey fáin.

Cső! le (Alsó) ( Unter TFallersdorf), német falu, a’ 
Posonyból komorjába vivő országúiban, Posonyhoz l 1/a 
órányira. Paraszt, házai csinosok. Van 3 nemesi lakháza, 
’s vendégfogadója, 213 kath. , 25 evang. lak. fiatárja két 
nyomásra oszlik; szép búzát, rozsot terem; rétje nem sok ; 
<le H' Duna mentiben derék kis erdővel bír. F. U. '/2 gr. 
Pál Ily, '/, Brogyányi örökösök, y4 N. asszonyság.

Csulle (Felső) {Ober IV aller sdorf), német falu, mind
járt az előbbeni he lység  m ellett:  28G kath. la k . ,  egy kath. 
Jilial. tem plom m al, vendégfogadóval. H atárja o lfyan mint  
A lsó  C sői léé. Lakosai kik magyarul is beszélnek vag y o 
nosok , jó lovat tar tan ak , ’s gabonával kereskednek. F. U .  
az esztergom i érsek.



5 5 0 POSON VÁIUIEYGE.

Csülösztö {Kledern) , in, f. Sornorjához 1 fertálynyira 
az üreg Duna mellett;} révje van, erdeje derék. Számlál 
201 katli., 4 ref. lak. F. U. gr. Illésházy István, ’s a’szar- 
vai uradalomhoz tartozik.

Dienesdi (Schildern), német f. a’ P o so n y b ó l  komorjá
ba v ivő  országú ib an , Somorjától egy órányira: 4S0 k a t h . , 
l l  evang. lak, E zek  magyarul is beszé lnek , szorgalm atos  
v a gyon os  em berek , jó  lovakat tartanak, gab o n á v a l ,  szelíd  
szárnyas á llatokkal kereskednek. Van egy  szép kath. tem 
p lo m a ,  urasági t iszt i  lakháza, vendégfogadója , erdeje. Ha* 
tárja t. rm ék en y ’s leginkább búzát, zabot terem. F. U. a’ sz .  
B enedek szerzetesei.

Doborgaz  , in. f. az öreg Duna bal partján, Vajkához 
1 fertálynyira. Lakja 691 kath., 1 ref., 3 2 ’sidó. Legelő·* 
je a’ Duna szigeteiben igen sok; fája, rétje elég. Szántó
földje kevés; a’ Dunán malmokat bír. Itt sok gelyvás talál
tatok, ’s aranyat mosnak némelly szegények. A’ vajkai prae- 
dialis székhez tartozik.

Eberhard, m. f. a’kis Duna mellett, Csütörtökhöz 1, 
Posonyhoz 2 mfd. távolságra: 479 kath·, 4 evang., 7 ’sidó 
lak., több urasági épületekkel. Hégi vára hajdan a’ hatal
mas Bazini és Szentgyörgyi grófokat uralta , későbben Sze- 
leptsényi esztergomi érsek birtokába! jö tt, a’ midőn számos 
szerencsétlen protestáns papoknak fogságul szolgált. Szán
tóföldje termékeny. Erdeje igen szép; gyümölcse, rétje 
elég; nagy juhtenyésztés. Feje egy uradalomnak, melly- 
hez több helységek tartoznak. F. U. gr. Apponyi György, 
b. Balassa, b. Jezsenák, gr.Serényi,’s némelly kisebb bir
tokos urak.

E gyház fa lva , m. f. a’ Fekete viz mellett Szenezhez 
1 óra: 231 kath. Ifik. Van egy kath. paroch. temploma, 
derék erdeje , jó rétje , tehenészete , fáczányosa , serháza , 
téglavetője. F. U. gr. Pálíl'y Ferencz.

F é l , (Feilsdorf) , m. f. a’ kis Duna mellett, Eberhard 
hoz 1 fertálynyira: 783 kath., 6 evang., 30 ’sidó lak ., kath. 
paroch. templominál, szép erdővel, jó rétekkel, sok gyü
mölcsei. F. U. az eberbardi uradalom, ’s némelly curialis- 
ták , mint Csenkey, Német, Csillinyi.
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Födémes (N agy'), népes ni. f. a’ kis Dunán-tűI, Dió- 
szeghez 1 mfd. távolságra. Számlál 1624 k a th ., 5 evang., 
14 ’sidó lak. lvath paroch. templom. Határja nagy kiter
jedésű, de részint homokos, azonban jó rozst, búzát, dinnyét 
terein^ legelője tágas; erdeje szép, ’s vadakkal bővölkö- 
dik. Fő nevezetessége mindazonáltal a1 Lacsny Miklós ur 
czukor fabrikájában áll, melly részerint a’ határon termett, 
részerint a’ másoktól beváltott czukor répából minden esz
tendőben nagy mennyiségű czukor lisztet készít, ’s ez által 
több embereknek uj élelem módot nyújt. F. U. a’ Pálít'y 
nemzetség’ senioratusa, de benne a’ fentebb nevezett nagy 
érdemű uraság is szép inscriptionalis jószágot bír.

G ancthdza, ni, f. Somorja mellett: 50 kath., 6 ref. 
lak . F. U. a’ Gáncs familia.

Gomba, m. f. a’ Csallóközben, Posonhoz 3 ’/a , Csü
törtökhöz egy infd. távolságra: 163 kath., 6 ref., 9 ’sidó 
lak. Hajdan a’ S^elepcsényi György esztergomi érsek állal 
felállított posztó fabrika tette nevezetessé; most pedig az 
Udvarnoky Lajos ur bécsi agens’ újabb ízlésű nagy ka- 
stélya ékesíti , egy gyönyörű angolkerttel, melly ámbár 
csak nem régiben rendeltetett e l, még is ritka külföldi nö- 
vevényeivel, üvegházaival, ’s más elrendeltetésévcl, min
den mostanság a’ megyében kitetsző kerttel vetekedik. 
Birtokosa régen a’ Gombay familia volt, későbben Szelep- 
csényiek, majd Forgáchok bírták; most pedig nagyobb ré
szét Udvarnoky Lajos bírja, a’ többit b. Jeszeaák, G ál, 
Molnár, Ilideghéti, ’s m. t.

G uthor , m. f. az öreg Duna m ellett, Somojjához 1/,, 
órányira: 452 kath., 6 evang., 12 ’sidó lak., több közbirto
kos urak csinos lakházaival. Szántóföldé közép termékeny
ségi!; rétje elég; malmok a’ Dunán; de fő gazdagsága 
gyönyörű tölgy, ’s cserfa erdejében áll. F. U. gr. Szapáry» 
Késmárky, ’Sidó. Naszvady, Szmrtnik ’s ni. t. nemesek.

Hideghét (G nadendorf) , m. f. a’ pesti országúiban, 
Posonyhoz l*/ü órányira: 168 kath. , 6 ’sidó lak., közép
szerű szántóföldekkel. Rétje kevés; legelője elég. F. U. 
b. Jezscnák , Balassa, Biüera, ’s m> t.
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Jdnos/ιάζα , m. f. a’ kis Dunán till, N. Födémeshez 3 
fertálynyila. Lakja 130 kath. F. U. gr. Pállfy Ferenc/.

lányok [Alsó es Felső) , két egymáshoz közelfekvő 
ni. f. N. Magyarhoz ya órányira, az 1-ső 184. kath., 11 
’sidó ; a’ második 189 kath., 6 ’sidó lak. F. U. gr. E s te r
házy Vinczéné.

Illésháza , ni. f. a’ kis Duna mellett N. Magyarhoz 3 
fertály óra messziségre: 475 kath. lak. Kath. paroeh. tem- 
lilominal. Legelője bőven5 rétje sok; jó szénája, nagy 
erdeje, rév je van a’ kis Dunán. F. U. gr. lllésházy István, 
’fc a’ szarvai uradalomhoz tartozik.

Jóka [N agy és Kis) , két egy más mellett fekvő ma
gyar falu a’ kis Duna bal partjához 1 fertálynyira. Van itt 
1730 kath., 46 evang., 322 ref., 243 ’sidó lak.; két kastély 
és kert, több nemesi lakház, egy kath., egy ref. anya- 
szentegyház ; synagoga. Gyümölcse sok, mert úgy szólván 
az egész falu egy gyümölcsös kertben fekszik. Nagy erdeje 
számtalan vadat rejteget. Szántóföldje ámbár több helyt 
homokos, még is jó gabonát, káposztát, dinnyét terem 
F .U. a’ Farkas, Udvarnoky fám., ’s más igen sok nemesek.

Jóka JJjhely, m. f. 293 kath. lak. F. U. gr. F.szter- 
házy Vinczéné.

Ivánka [ Iv d n y i) , t. f. Fekszik Posonyhoz 1 % órá
nyira, Cséklészhez 1 fertály járásra a’ kis Duna bal part
ján , kies erdőktől, kertektől, mezőségtől körűi vétetve: 
484 kath., 10 evang. lak., kath. paroeh. templommal, egy 
nagy kastéllyal és kerttel. Nézésre méltó az ide való píe- 
banusnak gyümölcsös kerte , melly több százféle nemes 
fajtájú alma, körtvély, baraczkfákkal dicsekedhetik, ’s 
honnan több ezer óltó ágakat hordanak el minden fele a’ 
környékbe. F. U. h. Grasaikovich.

Keszőlczés, m. f. Vajka mellett, a’ minthogy a'Vajkai 
praedialis székhoz tartozik. Fő gazdagsága a’ Duna sziget- 
jeiben áll, hol sok legelőt, elég rétet, fát, vadat, találsz; 
malmai is vannak. Lakják 290 kath., 16 ’sidók.

K iü t i , in. f. a’ Szigetközben, a’ mosonyi Duna bal 
partján, Magyar Ovárhoz 5 fertálynyira. Számlál 916 ka- 
thol. lak. Kath. paroeh. templom. Szántóföldje termékeny ;
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rétje j é ; erdeje nagy és szép; gyümölcse bőven. F. U. gr. 
Illésházy István , ’s a’ szarvai uradalomhoz tartozik.

Királyfalva {Königsaden), t. f. a’ Posonybél Sze
redre vivő országúiban, Sze.nczhez órányira, igen kies 
vidéken: 674 kath., 1 evang., 14 ’sidó lak- Fő ékességére 
szolgál a’ helységnek a’ gr. Pálffy Ferencz nagy mulató 
kastélya, mellyhez egy gyönyörűkért is tartozik, sok kü
lönös ritka növevényekkel, fákkal, sétálóhelyekkel, üveg 
házakkal, halastóval, mesterséges vizrohanással, ’s a’ t. 
Határja 2 nyomású, ’s igen termékeny; rétjei szépek· 
Közel Királyfalvához van az uraság majorsága nevezetes 
tehenészettel, ’s sajt csinálással, és fáczános kerttel. F» 
U, gr. Pálffy Ferencz, ’s feje egy uradalomnak,

K irály fia , m. f. Somorjához 1 fertálynyira : 66 kath., 
14 ref. lak. F. U. b. Jezsenák, Botló, ’s mások.

KSrmüsd {Apdcza) , t. f. Királyfalvához közel 200 
kath. lak. F. U. gr. Pálffy Ferencz.

Körmösd (P ap ) , t. f. Királyfalvához közel: 258 kath. 
lak. F. U. gr. Pálffy Ferencz.

Légii {Kis) , m. f. a’ pesti országutban , Posonytól 4 
órányira : 288 kath., 3 ref., 4 ’sidó lak. Határja a’ Csalló
közben legtermékenyebbnek tartatik. Egyébiránt rétje ke
vés ; erdeje sincs. F. U. a’ Kisléghi fám.

Légh (.Nagy), m. f. mindjárt Kis Légh mellett: 578 
kalb·. 6 evang., 14 ’sidó lak, Kath. paroch. templommal, 
’s a’ földes uraságok csinos lakházaival, és kertjeivel. 
Határja ennek is termékeny és tágas, ugy hogy a’ kis 
Dunáig kinyúlik. Legelője, rétjei bőven lennének, de 
száraz természetűek, azért kevés hanem jó szénátadnak; 
a’ juhtenyésztés nagy divatban van. Fája igen szűkön, ’s csak 
a’ kis Duna mentiben. F. U. Benyóvszky Péter kapitány, 
Peteőcz, Kacsák, ’s m. t. famii. Lakosai közt számos 
czigányok találtatnak , kik főképen muzsikálásból élnek.

M adarász, m. f. Csütörtökhöz északra 1 órányi tá
volságra: 98 kath. lak. F. U. az eberhardi uradalom.



Magyar (kis) (Klein Magendorf) , ni. f. N. Magyar
hoz 1 fertálynyila: 447 kath., 12 ’sidó lak. F. U. több 
nemesek.

M agyar (N a g y) (Gross M agendorf), népes magyar 
falu a’ Csallóközben, Posonhoz 3, Csütörtökhöz északra 
1 mfd. 753 kath,, 3 evang., 7 ref., 285 ’sidó lak., kik közt 
számos mesterember és kereskedő találtatik. Van kath 
paroch. temploma , több úri épületei, serháza , vendégfo
gadója, országos vására. Szántóföldje termékeny; rétje ke
vés ; juha sok. F .  U. gr. Eszterházy VinGzéné, Takács , 
8 111. t.

M isérd , német falu, a’ Posonyból Somorjába vivő or
szágúiban, Posonhoz 2 órányira, Dienesdi mellett. Lakja 
185 kath,, 498 evang. Van kath. paroch. temploma, evang. 
anya szentegyháza, vendégfogadója. Termékeny jól miveit 
határja mindent gazdagon terem; erdeje is van. F, 0 . az 
eberhardi uradalom.

O lgya, m. f. Gombához 1 fertőlynyira: 297 kath., 31 
’sidó lak,, Udvarnoky ágens urnák szép curialis házával, 
homokos és kavicsos ’s nem igen termékeny határral, bő 
legelővel. F .  U. a’ régi törzsökös Olgyai fám., és IJdvar- 
noky l,rajos.

P aka  ( Csukdr) ,  in. f. Somorjához 3 fertálynyirn: 223 
kath., 2 'sidó lak. F. U. Földes, ’s m. t. nemesek.

P aka  (N agy és K is), két egymáshoz közel fekvő ma
gyar falu , az 1-ső 401 kath., 3 evang., 1 re f., 3 ’sidó lak. 
kath. paroch. templommal; a’ 2-ik 129 kath., 1 ref., 2 ’si
dó lak. F . U. gr. Pálíl’y fám. senioratusa.

Pap f a l v a , t. f. Ivánkához 1 fertálynyira: 276 kath. , 
3 evang. lak ,, vendégfogadóval, erdővel, juhtenyésztéssel. 
F. U. a’ posonyi káptalan.

P atony (E lő), m. f. IV. Légh mellett: 197 kath., 11 
ref., 7 ’sidó lak., Peteőcz Antalné csinos lakházával, ter
mékeny szántóföldekkel. F. U. Peteőcz, Benyovszky, lín- 
esák nemzetségek.

P ruck, német falu a’ pesti országúiban , 753 kath. , 
13 evang., 7 ’sidó lak. Kis erdő. F. U. az eberhardi ura
dalom.

5 5 4  POSON VÁRMEGYE.
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Sáp, m. f. a’ kis Duna bal partján, Ceeklészhez yB 
óra. Számlái 288 kath. , 1 4 ’sidó lak. Van sok gyümölcse, 
rétje , jó legelője, erdeje, kása malma. F. U. gr. Pálffy Fe- 
rencz, ’s más nemesek.

Sárosfalva , in. f. Somorjához 1 órányira, a’ szerda
helyi országút mellett. Csak egy széles utczából áll, melly- 
ben sok derék urasági lakházakat és egy csinos kápolnát 
láthatni. Szántóföldjei jó búzát, árpát, zabot teremnek. Le
gelője bő; rétje kevés; erdeje nincs. Számlál 218 kath. 24 
’sidó lak. F. U. a’ Bittó nemzetség férjfi ága.

Sár ( Hegy) , m. f. a’ kis Duna partján Szenczhez 1 
órányira : 208 kath ., 39 re f., 5 ’sidó lak ., sok gyümölcsei# 
erdővel, jő legelővel. F. U. gr. Pálffy familia senioratusa.

Sár {Péntek) , in. f. Szenczhez ya órányi messzeség
re : 103 kath., 13 evang., 11 ref. lak. Legelője, rétje jó ; 
szép marhát nevel. F. U. a’ gr. Pálffy fám. senioratusa.

Szarva  ( Nagy ') , m. f. Somorjához 3 fertálynyi járás
ra , a’ Szerdahelyre vivő országút mellett. Van egy nagy
órával ékesített négyszegeletű kastélya, kath. filial tem
ploma, egy kis erdőcskéje, 329 kath., 1 ref. lak ., kik sok 
és jó szántófölddel bírnak Rétjei hasznosok, valamint az 
uraság majorsága, és juh tenyésztése is nevezetes. Ezelőtt 
derék urasági ménese volt, ineily tartós kocsi lovakat ne
velt. Bírja ezen helységet a’ hozzá tartozó uradalommal 
együtt, a’ közönségesen szeretett, ’s jobbágyaihoz igen 
kegyes ur gr. lllésházy István ő excellenGziája, ki maga is 
itten tartja lakását.

S zá sz , m. f. Légii mellett: 305 kath. lak. Szép úri 
lakházzal, és kerttel, ’s jövedelmes vendégfogadóval a’pesti 
uiban. Határjának egy része fekete búzaföld, egy része 
pedig homokos, ’s inkább rozsnak való. F. U. a’ Bacsák 
familia,

Szem eth , ni. f. Dienesdihez 1 fertálynyira, az öreg 
Dunának egy ága mellett. Számlál 457 kath ., 9 evang., 
lak. Rétje, erdeje jó ; sok káposztát, muhart, termeszt. 
F. U. az eberhardi uradalom.
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Szunyogdi, in. f. Püspöki tő szomszédságában: 338 kath. 
lak., sok gyümölccsel. Földje kevés, de erdeje meglehetős. 
F. U. az esztergomi érsek.

Tárnok, m. f. Soinorjához 3 fertálynyi járásra: 329 
kath,, 4 ’sidó lak. kik igen szorgalmatos ’s vagyonos em
berek. Szántóföldjük elég és jó ; rétjük felette kevés; le
gelőjük se sok, erdejek nincs. F. U. gr. Eszterházy Vin- 
czéné.

Tejfa lu  ("M ilchdorf) , m. f. Somorjához fél fertály- 
nyira. Lakják 525 kath., 15 ref. 329’sidók, kik számos korcs
mákat, mészárszékeket, boltokat tartanak, ’s nem megve
tendő kereskedést űznek; synagógájok is vah. Ilatárja jó 
búzát terem, juha sok, erdeje bőven a’Duna szigeteiben. F, 
U. Lieszkovszky, Krascsonics, és más számos közbirtokosok.

Tonkhdza, m. f. közel a’ kis Dunához: 185 kath., 8 
’sidó lak. F. U. gr. lilésházy, ’s egynéhány nemesek.

Toros (Talschenclorf) , német falu Dienesdi mellett: 
184 kath., 134 evang. lak. kik magyarul is beszélnek. Föld
jüket igen jól mivelik ; csikókat nevelnek; (gabonával ke
reskednek. F. U. az eberhardi uradalom.

Torony , t. f. a’ Fekete viz mellett: 138 kath. lak. F. 
U. a’ posonyi káptalan,

Uszor (Ausztern) , m. f. Somorjához í/i órányira : 159 
kath,, 9 evang, la k ., egynéhány urasági lakházakkal. Szán
tóföldjei középtermékenységűek; ré tje , erdeje nincs. F. 
TJ. a’ Naszvady, Udvarnoky örökösük, u. m. Bittó, Petőez , 
Sárkány ;s m. t.

V a tta  (B é l) , m. f. közel a’ kis Dunához. Számlál 160 
kath., 67 ref., 5 ’sidó lak. F. U. gr. Illésházy ’s egynéhány 
nemesek.

V a tta  (V ajas), m. f 1 fertálynyira az elébbi helység
től: 122 kath., 13 ’sidó lak. F. U. gr. Eszterházy Vinczéné.

Vereknye (Fragendorf), ni. f. a’ kis Duna m ellett, 
mellyen egy szép fa hid viszen keresztül a’ Csallóközbe. 
Számlál 333 kath. lak. Vendégfogadó; sok gyümölcs. F. L. 
a’ l’álíly senioratus.

V ö k , m. f. a’ kis Duna jobb partján: 178 kath. lak, F, 
II, a’ posonyi káptalan.
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Zoncz , t. f. a’ kis Duna bal partján : 148 kath. lak., 
erdeivel, jó legelővel. F. U. a’ gr. Pálffy familia senio- 
ratusa.

N é p e s  P u s z t á k .
Bodöháza, Egyházfalva filial. 17 kath. lak. F. U. gr. 

Pálffy Ferencz. K isa , Jóka filial. 7 kath. lak. ] ref. lak. 
Lencsehely Födémes filial. 6 hath. lak. Ludasér, Födémes 
filial, 6 kath. lak. Órzsebet (Sz.) Csütörtök filial. 30 kath. 
lak. gr. Aponyi. Sói- ( németJ A. F. 2 puszta Csütörtök 
filial. 48 kath. lélekkel F. U. az eberhardi uradalom. Major 
h áz, Eberhard mellett: 54kath., Sevang, lak. B. Jeszenák’ 
szép kastélyával, kertjével , nagy majorjával. Vitény , II- 
lésháza filial. 10 kath. Jak. Héhmány, Elő Patonyhoz tar
tozik } kicsiny szőlőskertje ritkaság a’ Csallóközben , de 
savanyu bort is terein. Lakja 4 kath. Kondoros, N. Lég
hez % óra 8 kath. lak. F. U. Benyóvszky Pét. Uörösbu- 
zahely , Nagy Léghez % óra 7 kath. lak. Bírja Peteőcz Jo
sef. JJj vá sá r , N. Magyar filial. 20 kath. lak. M ocsola, 
N. magyar filial. 6 kath, lak. gr. Apponyié. Csörghe, Magyar 
filial. 17 kath. lak. N agy erdő, Magyar filial. 4 kath. lak. 
F a ló ,  13 kath. lak. gr. Eszterházy Vinczéné. Apáczaföld , 
Misérd mellett: 15 kath. lak. Csákányhoz tartozik. Sá- 
m oth , - Soinorja mellett: S kath. lak. A’ posonyi préposté. 
Alaczháza, 56 kath. lak. gr. Pálffy senioratusáé ’s még 
egyéb nemeseké- Újfalu  16 kafh. lak. F. U. gr. Eszterházy
\ inezéné. Mind a ’ két puszta Sárosfalva mellett fekszik.

•

V. Al só C s a l l ó k ö z i  járás.
Népessége 30,378 lélek , u. ni.
Vallásokra: 24,940 kath ., 1<(6 evang., 3206 ref., 9 

óhitű, 2027 ’sidó.
Nyelvükre: mind magyarok.
Mező város van 4 , falu 75, puszta 13, mind magyar.

Me ző Vá r o s o k .
Buűs, magyar in. v. a’ Csiliz vize mellett, Pnsonyhoz 

6 mfd, Van itt egy kath. kath. paroch. templom, gr. Ama
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dénak nagy kiterjedésű kastélya, sánczokkal körőlvétetve 5 
mellette egy szép ángólykertje, mellyet a’ Csiliz vizefoíy 
keresztül, vendégfogadó, ménes és tehenészet. Fő gazda
sága tágas rétjeiben , legelőjében á ll, a’ honnan a’ lakosok, 
nem csak sok szarvasmarhákat, lovakat tartanak, hanem 
ezen felyűl szénáért is tetemes sün· na pénzt vesznek be. 
Egyébiránt szénájok nem a’ legjobb, ’s idegen marha nehe
zen eszi meg. Lakja 2001 kath., 7 evang,, 3 ref. 16 ’sidó, 
F. U. gr. Amadé Thaddé , ’s feje egy uradalomnak.

N ydrasd  (^í/só) , m. m. v. a’ Posonyból Komáromba 
vivő országutban az előbbi várostól 7Va j Komáromtól pedig 
5 mfd. Számlál 1020 L ath ., 5 evang,, 5 ’sidó lak ., kath. 
paroch. templom. Nagy vendégfogadó; több urasági tiszti 
lakás és gazdasági épület. Tágas határjn igen termékeny ; 
ré tje , legelője bőven; erdeje kevés. Lakosai sok szarvas 
marhát, lovat, az uraság pedig sok juhot tartanak. Orszá
gos vásárjai szarvas marhákra nézve esmeretesek. F. U. 
gr. Pál ily Ferencz.

Szerdahely , magyar m. v. a’ pesti országutban, Posony- 
tól 51/,,, Komáromtól 7 mfd. távolságra. Áll ezen város 3 
részből, u. in. tulajdonképen való Szerdahely városából, 
továbbá Nemesszegh , és Újfalu nemes helységekből. Köve
zetten utczái nem igen rendesek , de benne sok szép úri 
kastélyokat, ’s más többnyire téglából épült, ’sindely cse
réppel fedett privat épületeket láthatni. Szerdahelyben ma
gában lakik 132 kath., 32 evang., 2 ref., C óhitű, 350 ’si
dó, Újfaluban Gl9 kath., 6$ evang., 15 ref., 52S’sidó; Ne- 
messzeghben 291 kath., 2 evang, , 1 ref., 2 görög, 297 ’sidó 
Van itt továbbá egy kath. paroch. templom, egy synagoga, 
patika, 3 vendégfogadó. Lakosai részint mesteremberek, 
’s a’ körül fekvő vidékeknek kész posztó ruhákat, szűröket 
kalapokat, csizmákat csinálnak, részint földmivelok. A’ 
’sidók kereskedésből táplálják magokat, mellyet a’ gabo
nára, ’s marhára nézve a’ népes héti és országos vásárok 
sikeresen előmozdítanak. (A’ heti vásárjai pénteken tartat
nak. F. U. Szerdahely városának, a’ posonyi várkapitány
ság , Újfalu és Nemesszegh helységeinek pedig több közb’r- 
tokos urak, u, ni. Hacsak, Kondé, Petényi 's m. t.
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Vásáritth , magyar in. r. a' kis Duna jobb partján a’ 
pesti országúiban, Komáromtól mfd. távolságra. Lakja 
1019 kath., 3 evang. , 5 'sido. Van kath. paroch. temploma, 
vendégfogadója, több urasági tiszti lakháza, e's gazdaságos 
épülete. Ilatárja mindent megterem ; dohánya a megyében 
legjobb, ’s legkapósabb. Erdeje a’ Duna mentében sok va
dat táplál. Karomvásárjai híresek. Γ. U.a’posonyi káptalan.

F a lu k .

Abony (Nagy~) , m. f. Szerdahelyhez egy fertályny ira : 
519 kath., 2 evang,, 358 ref. , 28 ’sidó lak, egy csinos úri 
lakházzal és kerttel, kath. paroch. templommal. Földjei ter
mékenyek 5 rétje nem sok, de jó szénát terem. F. U. több 
közbirtokosok és nemesek- az igen régi Csiba fám. innen 
veszi eredetét.

Abony (S il) , m. f. Szerdahelyhez szinte 1 fertály
ny ira : 3(i7 kath., 54 ref., 12 sidó lak. F. U. többen.

A lis tó l, m. f. Szerdahelytől délkeletre 2 órányira. 
Számlál 435 kath., 13 evang,, 481 ref. II. anya szentegyház, 
sok rétjek , ’s legelőjök van} a’ kolompárt nagyon ter- 
meszl ik.

Bár (Alsó), m. f. Szerdahely tói keletre l ’/a órányira: 
401 kath., 58 ref., lí) ’sidó lak. F. U. többen.

Bár ( Alsó K is), m. f. az elébbeni helység mellett 9G 
kath., 12 ref.. 3 ’sidó lak. A’ Vajkai nemes székhez tartozik.

Bar ( Felsii, v. Fel), m. f. 1 fertálynyira a’ nagy Duná
tól, "s két mérlföldnyire Somorjától a’ győri országúiban. 
Lakja 583 kath. , 8 ref., 114 ’sidó. Ekesitik az Ullman , 
(ez előtt. gr. Zichy Feraris) kastélya , egy meglehetős 
nngyságu csinos kerttel. Van egy kath, paroch. temploma . 
vendégfogadója, elég termékeny határja, erdeje a’ Duna 
szigeteiben. Legtöbb részt bir benne Ullman, az után más 
számos közbirtokosok, ’s nemesek. Istvánfly Miklós itt irta 
magyar históriáját.

Baba [Alsó, Felső) , két egymáshoz közel fekvő ma
gyar falu, a’ Csiliz vizénél, Somorjához 3 órányira, a’ 
győri útban Az 1-sőben van 519 kath., 2 ref., 6 'sidó ; a’
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másodikban 413 kath., 26 ’sidó lak. es egy kath. paroch- 
tempi. Határjok termékeny; réfjek, legelőjük, ’s a' Duna 
szigeíjében erdejek elég. Szarvasmarhát , lovat, juhot 
szép mennyiségben tartanak. F. U. Bartal, Kulcsár, Jankó, 
’s más számos nemesek.

B alásfa  , m. f. Szerdahelyhez keletre 3 fertálynyira: 
98 kath ., 9 ref., 7 ’sidó lak. F. U. a’ türzsöküs nemes 
Orosz fám.

Beket f a , m. f. F. Gelle filial. 83 kath. lak. F , Ti. 
több nemesek,

Bodak (K is ) , m. f, a’ Szigetközben az öreg Duna jobb 
partján, Mosonyhoz 1 órányira. Számlál 485 kath. lak. 
A’ Duna szigetjeiben rétje, legelője, erdeje elég.' F. U. gr. 
Viczay.

Bodak (N agy) , csinos m. f. a’ Csallóközben az öreg 
Duna bal partján : 605 kath ., 8 ref. vagyonos lak. Földje 
meglehetős; káposztája hires; rétje legelője jó a’ Duna 
szigetjeiben , hol erdeje is szép. Van 14 Duna malma és 
sok gyümölcse. Lakosai közt több hajósok találtatnak. F· 
U. a’ Fáltfy fám. senioratusa.

Bögellű, m. f. Bőshöz 1 mfd. Lapályos mocsáros határ
ját lakja 73 kath., 135 ref., 13 ’sidó. Hétje sok, de nem 
igen jó szénát terem, vizenyős lapályai nádat, sását, gye
ként szolgáltatnak, ’s vizi madarakkal bővőlküdnek; a’ 
szarvasmarha tartás és kolompár termesztés nagy divatban 
van. Z. ÍJ. Hegedűs, B ittó, ’s mások.

Budafa (K is ) ,  in. f. Somorjához 5 fertálynyira: 126· 
kath ., 3 ’sidó lak., szép legelővel, és szarvasmarba tar
tással. F. U. több nemesek.

B udafa  (N a g y ) ,  m. f. igen közel az elébbeni helység
hez. Számlál 179 kath. 4 ’sidó lak. Ékesíti T. Vermes Yin- 
cze ur’uj csinos lakházaés kertje. Szántóföldjei termékenyek; 
legelője elég; de rétben , fában szükséget szenved. F. L. 
a’ Vermes fám.

Cscfa V. Cséfalua, m. f N. Léghez 1 órányira: 1(H) 
kath ., 11 ’sidó luk., nem nagy dejó határral; erdeje nincs. 
F. U. a’ Cséfalvay nemzetség.
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Csenleszfa, ni, f. Szerdahelytől egy kis */a órai já

rásra : 109 kath. 12 ’sidó lak. F. U. többen,
Csentiifa, m. f. Egyház Gelle filial. 54 kath. lak. F. 

U. a’ Pálft'y senioratus.
Darnó, ni. f. a’Szigetközben Hédervárhoz ya órányira. 

Számlál 672 kath,, 29 ’sidó lak. Kath. j>aroch. templom. 
Rétjei, földjei termékenyek; erdeje szép: káposztája kapós ; 
juh tenyésztése nevezetes. F. U. gr. Viczay.

D ercsiha , m. f. Bőstől nyugotra 1 mfd. 816 kath. i2 
’sidó többnyire nemes lakosokkal 's egy kath. paroch. tem
plommal. Rétje, legelője sok lévén, a’ marhatartást erősen 
űzik ; juhot is tartanak. A’ helység mellett elvonuló pos- 
ványság pedig nádat szolgáltat. Erdeje nincs, hanem sze ljel 
űltettet fűz, éger, jegenye fákkal tüzelnek. F. U. nemesek,

Ete CBene, H egy , Töbör) ,  három egymás mellett 
lévő in. f. Szerdahelyhez 3 fertálynyi távolyságra: 130 
kath., 52 ref., 8 ’sidó lak. F. U. többen.

Felistái, m. f. Szerdahelyhez 1 ya órányira: 21 kath., 
31 evang., 104 ref., 7 ’sidó lak. F, U. többen.

Gelle (Egyház) ,  m. f. a’ Somorjából Szerdahelyre 
vivő országutban, Somarjától 5 fertálynyira. Magos két 
tornyu kath. temploma igen régi épület. Számlái 170 kath,, 
1 evang., 16 ’sidó lak. Földje termékeny; legelője elég; 
ré tje , fája felette kevés. F. U. a’ gr. Pálffy fám. seniora- 
tu sa , de a’ helybeli plebanus is szép részt, bir benne.

Gelle (Ó ) m. f. Egyház Gelle mellett: 208 kath lak. 
F. U. a’ Pálft'y fám. senioratusa.

H egy, in. f. Szerdahelyhez 3 fertálynyira: IO4 kath ., 
57 ref., 19 ’sidó lak. F. U. nemesak,

Hodos, in. f. Szerdahelytől nyugotra V2 mfd. Lakja 
379 kath. 3 485 ref., 26 ’sidó. Ref. anya templom , és ek- 
klésia. Legelője, rétje elég, melly kevés de jó szénát terem, 
F. U. több nemesek,

Karosa f Amadé) m, f. 116 kath, lak.
Karosa (D om azér), m. f. IS kath. lak.
Karosa ( Egyház) ,  m, f. 53 kath, 5 ’sido lak, Kath. 

paroch. templom.
II. K. .!/. 0. Földi.· 36
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Karosa (Erdőhát}, m. f. 117 kalh. lak.
Karosa (É tre ), m. f. 290 kath. 10 ’sido lak.
Karosa (Geönczöi) , in. f. 72 kath. lak.
Karosa (K irá ly fia ), ni. f. 213 kath, 5 ’sidd lak.
Karosa ( Kulcsár'), m, f. 145 kath. 4 ’sidó lak.
Karosa (Moróoz) , ni. f. 152 kath. 6 ’sidó lak.
Karosa (P inka) , ni. f. 159 kath. lak.
Karosa ( Sólymos) , in. f. 102 kath. lak.
Karosa (Sípos} , ni. f. 99 kath. lak. Mind a’ 12 K ar

osa egy tagban igen kevés messziségre fekszik egymástól, 
Szerdahelyhez 1 órányira. Határjokat számos vizerek , 
lapályok futják keresztül, mellyekbe sok, de nem igen jd 
szénát csinálnak; azért fő élelmek a’ marhatartás. Egyébi
ránt szántóföldjük is meglehetős termékenységűek csak hogy 
sok helyt pörjések. Tüzelni fűzfát, jegenyét használna^ 
Birtokosai több nemesek, kik közt nevezetesebbek : üartal, 
Kulcsár, Somogyi , Kondé, gr. Amadé, Bacsók, ’s a’ t, 
Mordcz és Pinke Karcsa a’ vajkai székhez tartozik.

K isfa lud , in. f. Egyház Gellétől keletre 1 órányira: 
289 kath., 13 ’sidó lak , termékeny földdel, jó legelővel, 
F. U. Nagy, ’s más nemesek,

K urth , m. f. Szerdahely és Vasárut közt a’pesti ország
út ban. Számlál 487 kath. l  l ’sidó lak. Kath. filial, tem
plom. Jó szénát termő rétje , erdeje van. F. U. gr, Pállfy 
Ferencz,

Lipóld, m. f. a’ Szigetközben Ilédervárhoz */a óra. 
Lakja 832 kath., 8 ’sidó. Duna szígetjében szép rétje és 
legelője van. Vízimalmokkal is bir, F. U. gr. Viczay, gr. 
Sándor.

Lucse (K is ) , m. f. Ó Celléhez 1 fertálynyira: 185 kath. 
lak. urasági kastéllyal , kerttel, serházzal. F. U. a’ Pállfy 
fám. senioratusa.

Lucse (N agy j ,  m. f. közel kis Lucséhez: 296 Lath. 
6 ’sidó lak.

Álad (N agy}, m. f. Szerdahelytől délre l 1̂  órányira· 
Táplál 316 kath., 3 evang., 285 ref., 13 ’sidó lak. Kef. 
anyaszentegyház, ’s ekklésia. Határjának egy része vize-
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nyós; rétje, legelője bőven, sok kolompár. Közönséges 
vélekedés, hogy hajdan Corvinus Mátyás iít gyakran mula
tozott, ’s innen származott azon anekdota is , mintha egy
szer távollétében a’ nagy madiak egy kedves körtvély fáját 
kivágván, őket megátkozta, ’s „csiribiri rósz embereknek“ 
nevezte volna.

M i/ellj f a  (S zen t), »'· f· komorjához 5 fertálynyi já
rásra: 360 kath. lak ., kath. paroch. templommal. Jö földje 
rétje van; az uraság’ tehenészete nevezetes. F. U. gr. Illés- 
házy István, ’s a’ szarvai uradalomhoz tartozik.

Ndclasd, m. f. Fel-Bárhoz %, órányira: 54\ kath. 11 
>sidó lak·, termékeny szántófölddel, ’s jó marhatartással. 
F. U. számos nemesek.

Nerncsszegh lásd Szerdahely mező városát.

N yék , magyar falu, Bőshöz 1 órányira, lapályos vi
déken. Lakja 510 kath., 26 ’sidó. Szénája nagy bőséggel, 
kivált ha az esztendő szárazabb, azonban idegen marha 
nem kedvesen eszi. Szarvasmarhát, lovat,  szépet nevel; 
Szántóföldjei perjések. Birtokosai több nemesek.

Nyárasd  (Felső) ,  m. f. Alsó i\yárasd mellett a’ pesti 
országúiban. Számlál 133 kath. lak. ilatárja hasonló az 
Alsó Ayárasdéhoz. F. U. a’ posonyi káptalan.

Paddny (N agy) ,  in. f. Bőshöz észak keletre 1 % órá
nyira: 52 kath., 380 ref., 15’sidó lak., Heforin. anya szent
egyházzal, ’s ekklésiával. Határjának egy része posványos 
rétség, melly savanyu szénát, sást, nádat eleget ád, sok 
vízi madarat táplál. Kolompérjok sok és hires. F. U.nemesek.

Palony (Benke), m. f. 235 kath., 12o ref., 1 ’sidó lak, 
ref. filial, szentegyházzal.

*

Patony  ( Bögöly) ,  m. f. 230 kath., 130 ref. lak.
Palony (Csécsény), rn. f. 228 kath·, 65 ref., l ’sidó lak
Palony (D iós), m. f. 253 kath., llo  ref., 5 ‘sidó lak.
Patony f Fürge), in. f. 127 kath, , 22 ref., 27 ’sidó 

lak., nemesi curiakkal,
Palony ( Log ér} , ni. f. 343 kath., 25 ref. lak. Mind 

a’ hat Patony N. Légh és Szerdahely között fekszik a’ Pestre
36*

5 6 3
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vivő országút mentiben. Határjok egész a' kis Dunáig ki
terjed. Legelőjük, rétjek bőven, de száraz természetűek, 
azért kevés de igen jő szénát adnak. Lakosai vagyonosok, 
szép szarvas marhákat tenyésztenek, és hizlalnak; csikókat 
nevelnek. Fürge Patonyt N. Léghi földes urak bírják , a’ 
többi 5 Patony pedig , a’ Pálfty senioratushoz, vagy a’ po- 
sonyi várkapitánysághoz tartozik.

Púkatelek, rn. f. Szerdahely mellett: 44 kath, lak. F, 
U. Kondé fám.

P oda fa , in. f. Szerdahelyhez 3 fertálynyira: 74 kalii,, 
56 re f., 3 ’sidó lak. F. U. számos nemesek.

P ósfa  V. P ó sfa lu a , m. f. Egyház Gelle filial. 156 
kath. lak., jó szántóföldekkel, kevés réttel. F. U. gr. Pálfty 
fain. senioratusa.

P ü sky , m. f. a’ Szigetközben, Mosony varmegye szélén 
van 478 kath. lak., kath. paroch. temploma, igen jó ha
tárja , ré tje , erdeje; F. U. a’ győri káptalan.

Rem ete, m. f. ugyan csak a’ Szigetközben Hédervártől 
t */4 mfd. Számlál 365 kath., 4 ’sidó lak. Duna szigetjében 
szép rétekkel, legelőkkel, ligetekkel bir. F. U. gr. Viczay, 
gr. Sándor.

S ü lly , m. f. Vajkéhoz 3 fertálynyira, közel az öreg 
Dunához: 235 kath. lak. Szántóföldje nem sok, de jó $ 
fá ja , legelője a’ Duna szigeteiben bőséggel. Gyümölcse 
sok ; nevezetes az uraság nagy és szép gyümölcsöse a’ Duna 
egyik szigetében. Örökös F. U. gr. Zichy Ferraris, de most 
Ullman bírja.

Tejed {Elő, Ledér, Ö llé), három egymáshoz közel 
fekvő in. f. Szerdahely mellett. Az első 253 kath., 11 ref., 
64 ’sidó ; a’ második 202 kath., 11 ’sidó. A’ harmadik 105 
kath. lak. F. U. nemesek.

Tőkés, ni. f. a’ kis Duna m ellett, Szerdahelyhez 1 
órányira: 208 kath., 5 ’sidó lak., sok réttel, és legelővel; 
fűzese is van a’ Duna mentében, F. U. többen.

Ténnyé, in. f. Felistái mellett: 58 kath., 167 ref., 7 
evang., 2 ’aidó lak.
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Udvarnob (Kis és N agy), két egymáshoz közel fekvő 
m. f. Szerdahelytől 72 mfd. Az 1-ső 339 kath., 22 ref., 
18 ’sidó.; a’ második 320 kath., 10 ’sidó lak. F. U . több 
közbirtokos nemesek. Dohányt termesztenek.

Újfalu (Szerdahely) ,  m. f. lásd Szerdahely városát.
V á m o sfa lu , m. f. a’ kis Duna szigetjében, Vásárul- 

hoz 1 fertálynyira: 492 kath., 1 0 ’sidó lak. Két nyomású 
határja termékeny; rétje kevés; fája elég. F. U. gr. Pálffy 
Ferencz.

V d r lo n y , m. f. Bőshöz 3 fertálynyira. Számlál 395 
kath., 1 ref., 8 ’sidó lak. Van kath. paroch. temploma, 
tehenészete, fáczányos kertje. Fő gazdagsága sok rétjei
ben , ’s legelőjében á ll, erdeje is derék. F. U· gr- Amadé 
Thaddé.

Z sé ly , m. f. a’ Szigetközben , Hédervár mellett: 364 
kath., 8 ’sidó lak ., szép rétekkel, és földekkel. F. U. gr. 
Viczay.

N é p e s  P u s z t á k  ’s M a j o r o k .

B  eile, Alistal filial. 30 kath. H idvég , Alistal filial, 
6 kath., 5 ref. Kar db , Alistal filial. 17 kath. Petény  
Alistal filial. 6 kath. K irá ly ré t, Felbár filial. 10 kath. 
V a r ja s ,  Bős filial. 5 kath. Tejbe, Bős filial. 20 kath. 
Fekete erdő, Bős filial. 10 kath. N ádaslak , Egy. Gelle 
filial. 28 kath. Enyed , 70 kath. JRény, Szerdahely filial. 
5 kath. P éterfa  , Várkony filial. 28 kath. Göbölymező, 
Vásáruth filial. 5 kath. lakosokkal.

VI. H e g y e n t u l i  J á r á s .

Népessége: 58,465 1., u. ni.
V a llá so k ra :  55,602 kath., 309 evang., 2554 ’sidó. 
N y e lv ö k r e :  52,301 tót, 3610 német, 2554 ’sidó. 
M ezőváros van 6 , u. m. 1 német, 1 tó t, 4 tót-német. 
Falu van 35, mind tót.
Puszta V. major van 9 , mind tót.
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M e z ő  V á ro s o k *
Déván (^Theben), német mezőváros. Fekszik Posony- 

hoz 1 '/„ órányira, éjien az országhatárszélen, o tt, hol a’ 
Morva zavaros habjai a’ Dunába ömlenek. Van egy kath. 
paroch, temploma, harminczad hivatala a’ Dunaparton , 
vendégfogadója, és serháza. Szántóföldje felette kevés 5 
rétje , legelője is szűk; de szőlőhegye tágas; erdeje elég. 
Lakosai kik 1618 kathol., 14 evang. , 21 ’sidókra mennek 
mesterséget folytatnak, sok gyümölcsöt termesztenek, (hi
res kiváltképen baraczkjok) cserép edényeket csinálnak , 
hajókáznak. Az edényekkel, gyümölcsökkel, és fával való 
kereskedés nem megvetendő. A’ helység felett nyugotra 
fekszik épen a’ Duna és Morva öszvefolyásánál omladozott 
régi vára, Épült ez egy magában álló kősziklahegy tetején, 
nielly a’Morva vize felől szédítő meredekségű kősziklákból 
á l l , de a’ helység felől könnyű felrnenetelt enged. Ki 
lett légyen első építője az bizonytalan, némeJlyek a’ mara- 
hanusoknak, mások' a’ rómaiaknak tulajdonítják, annyi 
azonban kétségkívül való, hogy 864-ik esztendőben a’ nagy 
Morva ország határvárai közé számláltatott, ’s ide vonta 
magát Rasztich tót herczeg mindenkincseivel, minekutánna 
Lajos német császárral való háborújában meggyőzettetett, 
hanem itt is kemény tartós ostrom után kéntelenittetett 
magát feladni. A’ magyarok mikor foglalták el először 
nem lehet meghatározni, ’s nem is találni róla említést 
1233-ik esztendeig; midőn II. András alatt Fridrich austriai 
herczeg mind a’ várat, mind a’ várost felégette. 1272. Otto
kár cseh király foglalta e l; a’ 16-ik század kezdetével a’ 
Bazini és Szentgyörgyi grófokat esmerte urának. A’ mo
hácsi veszedelem után I. Ferdinánd Báthori István Nádor
nak ajándékozta, ki itt is halt meg 1535-ben, Kihalván 
a’ Báthoriak ecsedi ága 1609-ben II. Mátyás 40 ezer fo
rintban Keglevics Jánosnak ereszté által', ez ismét zálogban 
a’ Palocsaiaknak. A’ Bethlen háborúban Dévén urai meg
nyitották kapujokat önként a’ Bethlen seregeknek; de 
1621-ben Bouquoi cs. generalis visszavette. 1635-ben Pálil’y 
Pál nádor III. Ferdinánd engedelmével letéven a’ Palocsaiak
nak a’ zálogos summát a’ várat örökösön megszerző» ’s
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most is egy ivadékja t. i. herczeg Pálffy bírja. 1683-ban 
a’ törökök híjában próbálták bevenni. 1800-ben a’ már 
ui;y is pusztán levő várat a’ Francziák puskaporral fel
hányatták, úgy hogy ez most csak oinladékokban hever; 
sőt a’ kősziklába vágott mely kutat is , mellynek a’ Duná
val öszveköttetése volt, lassan kő darabokkal bebányták. 
Egyébiránt a'' kilátás innen igen gyönyörű. Ugyan is ke
letre a’ Dévényi szőlőhegyeket, a’ magos erdővel borított 
Kobel hegyét; északra, és nyugotra a’ zavaros Morva vi
zétől hasított termékeny róna Marchfeldet, számos faluival, 
kertjeivel, kastélyaival; délre a’ Duna szigeteit, a’ ham
burgi , volfsthali több mfdre menő hegyeket egy álló pont
ból felvehetni. A ’ most említett Kobel hegye' ezen a’ vi
déken legmagasabb , ’» a’ kilátás innen még sokkal kiter- 
jedteLi , és szebb, mint a’ Dévén várhegyről. 1809-ben a’ 
Francziák kémlő pontul használták , az austriai seregek 
mozdulásinak kitudására. Nevezetes ezen hegy arról , 
hogy az Hidegkút, és Újfalu felé vonuló oldalában sok 
kővé vált tengeri állatokat, nevezetesen csigákat lehet 
ta láln i, mellyek a’ hegy teteje fele egészen eltűnnek , ha
nem helyette agyag foszló kő jön világosságra; továbbá a’ 
felső réteg alatt, a’ legfinumabb barna szürke színű turfa 
föld találtatik, ’· a’ posonyi kertészek ezt szokták közön
ségesen használni a’ nagy ritkaságu hortenziák nevelésére.

Gnjdr (G aj ring) , t. ni. v. 1 fertálynyira a’ Morva  
v iz é t ő l ,  és s y a mfd. P o so n y tó l:  2826 kath , 10 evan g .,  180 
’sidó la k . ,  kath. paroch. tem p lom m al,  s y n a g o g á v a l , har- 
minczaddal. Határja róna, ’s bár nagy részt homokos de 
jól miveit. E rd eje ,  lege lő je  b ő v ö n ; kendert term esz t ,  ’s 
azzal kereskedik. Szarvasmarhája sok , nemesített juhnyája  
az uraságnak szép. Van k ét m a lm a , a’ Morván r ó v j e , ’s 
hires baromvásárja. F. U . H erczeg Pálffy.

János ( S z t .) (Sväti Jan) , vegyes ném et-tót m. v. a J 
Morva v izé tő l  ’/„ , Posonytól 7 mértföld. távolyságra. Kath. 
paroch. templom. Urasági lakház. Harminczad hivatal.  
Lakosai k ö z t , kik  1578 k a t h . , 190’sidóra mennek , hajdan 
több anabaptisták v o l t a k ,  de a’ római kath. hitre tér íte ttek  
M aria Therezia  és Patty ány prímás alatt; később II. József
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alatt ismét mozogván, herczeg Battyányitól lecsilapittattak 
1783-ban. Isteni tiszteleteket német nyelven tartják. Ha
tárja Sz. Jánosnak róna , tágas, nagy részt homokos, azon
ban rozst, árpát, kendert jót terem; legelője elég; erdeje 
szép ’s benne sok a’ vad. Van két vízimalma is. F. U . gr· 
Battyány János özvegye, ’s feje egy uradalomnak, melly 
másképen éleskőinek neveztetik.

Tjévárd (Nagy) (Grosz Schűczen) ,  CVelke Levari)  , 
vegyes tót-német m. v. a’ Rudava patakja mellett, a’ ho- 
licsi országutban, Posonytól 6 mfdnyire. Van itt cgy kath. 
paroch. templom; harminczad hivatal; kastély és kert ς 
Evang. anya szentegyház; synagóga; fűrész malom. Lakja 
2198 kath., 256 evang., 2 8 ’sídé. Régi anabaptisták mara
dékai itt is laknak, mint Sz. Jánoson ’s különös papot 
tartanak. Lakosai sok és jó cserép edényt, ’s a’ (albánok 
azaz a’ régi anabaptisták kapós késeket, vas eszközöket 
készítenek. Határja Lévárdnak is homokos de jól miveit; 
van itt sok kender, rozs, árpa; szép szarvasmarha ; erdeje 
nagy, és vadakkal bővölködő; nagy barom vásárok. F. U· 
gr. Kolonics Maximilian.

M alaczka  , tót-német m. v. a’ holicsi posta, és ország
utban , Posonytól 5 mfd. Számlál 2327 kath., 97 ’sidó lak. 
Ékességére szolgál a’ kath. paroch. templom, az uraság 
roppant várkastélya, mellyben 305 ablakok számláltatnak 5 
az ezt környékező 106 holdat elfoglaló felséges angolkert, 
csinoson elrendelt szakaszaival, csavargós utaival, ’s egy 
pompás hársfa allééval; a’ posta hivatal; a’ francziskanusok 
monostora, és temploma, melly alatt szemlélhetni a’Pálffy 
fám. temetkező helyét. Határja tágas, részint róna homo
kos, részint dombos, sok rozst, kendert, árpát terem. 
Erdeje nagy; legelője, rétje bőven; van pálinkaháza, az 
uraságnak szép majorsága, tehenészete, nemesített juhtenyész
tése , vendégfogadója, népes országos vásárjai. F. U, h ’ 
Pálffy.

Stom fa  {Stampfen, Stupavai), vegyes t. m. v. a’ ho
liest országutban, Posonytól 2% mfd. Épületei elég csi
nosok, ’s köztök nevezetesebbek: a’ kath, paroch. templom , 
az uraság 4 toronnyal felékesitett roppant várkastélya,
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melléhez egy szép ángolkert is tartozik; a' nagy vendég- 
fogadó, az uraság roppant gazdasági épületei, a’ postaház, 
a’ synagóga, ’s egynéhány nemesi curiak. Lakosai, kik 
2970 kath., 1 evang., 830 ’sidókra mennek, földmivelésből, 
mesterségekből, bortermesztésből táplálják magokat. Szán
tóföldjei bár homokosok, de jól miveitek; rozs, kender, 
árpa , kolompár termesztésre igen alkalmatosok. Erdeje 
tágas; rétje , legelője elég. Szőlőhegye közönséges bort 
terem; gyümölcse sok , és jó. Van vadas kertje , és több 
vízimalma. F· U. gr. Pállfy Károlyné.

F a l u k .

Almás {Jablonove) (Apfelsbach) ,  t. f. egy hegy tö
vében , Stomfához észak keletre 1 órányira: 1300 kath., 
6 ’sidó lak., kath. paroch. templommal. Földjei hegyesek, 
’s csak közép termékenységűek; erdeje nagy; rétje kevés 
de jó ; szénégetés. F. U. h. Pálffy.

Besztercze (B istricza, V  isternicz'), t. f. a’ holicsi 
országutban, Posonyhoz 2 órányi távolságra, Kath. pa
roch. templom. Lakja 1533 kath., 4 ’sidó lak. Határjában 
északra sok agyag márga ta lá lta tik ; földje homokos; er
deje derék; urasági majorság; vízimalom. F. U. gr. Pálffy 
Leopold.

Bikszád , t. f. Nyitra vármegye szélén, a’ Kárpát he
gyének nyugoti tövében. Van egy kath. paroch. temploma, 
1025 kath., 7 ’sidó lak., vadakkal bővölködő erdeje, vízi
malmai , ’s nem igen termékeny szántóföldje.

Borostyánkő (Ballenstein , B aistu n ) , t. f. Stomfától 
keletre 1, Posonytól 272 órányira, egy patak mellett: 7S6 
kath., 2 evang. lak. Van itt egy vas és réz hámor, papiros, 
és puskapor malom. Gyümölcse sok és jó ; meszet, szenet 
éget; nagy erdő. A’ falu felett fekszik egy magas kőszikla 
hegyen a’ régi omiadékban heverő borostyánkői vár, honnan 
a’ Marchfeldre, ’s Hainburg, Dévény felé gyönyörű kilátás 
esik. Hogy Dévénnél később épitetett, onnan gyaníthatni * 
mert az Ottokárral viselt háborúban róla semmi említés
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nincs. Egyébiránt már a’ Pálífy fám. I. Ferdinand ideje 
olta birtokában van. Keletre az erdőben a’ hegyek közt 
szinte találhatni egy régi nagy kiterjede'síi várnak omla
dékáit.

Búr Sz. György, t. f. Sz. Jánoshoz 1 órányira: 2967 
kath., 208 ’sidó lak., kath. jiaroch, templommal. Határja 
róna homokos; nagy erdeje vadakkal bővölködő; legelője 
elég; négy vízimalma ’s az uraságnak egy majorsága van. 
F. U. gr. Battyány Jánosné.

Búr Sz. Miklós ( Sva ti M iklasz'), t, f. Sasvárhoz 1 
órányira: 2198 kath., 150 ’sidó lak., kath. paroch. templom
mal , synagógával. F. U. a’ cs. kir. fám.

Búr Sz.Péter, t. f. (az elébbeni helységgel egybefiiggés- 
ben. Számlál 1337 kath., 41 ’sidó lak. Mind a’ két hely
ségnek határja róna, rozs, kender termesztésre igen alkal
matos; legelőjük bővön , a’ lakosok szép szarvas marhát, 
az uraság pedig sok juhot tart. Erdeje roppant ’s tele 
vadakkal; 9 fűrész és liszt malom. F. U. a’ csász. ko
fám ilia.

D etrelS  (Csötörtöl) (Z ankendorf, S z ív é r té i) , t. f. 
Stomfa, és Malaczka közt, a’ holicsi országút mellett. 
Lakja 1313 kath., 1 5 ’sidó. Kath. paroch. templom; ura
sági majorság; juhtenyésztés; szép erdő; hat vízimalom 
téglavető; homokos határ. F. U. a’ gr. PálíTy familia.

Detrekű Sz. M iklós , t. f. a’ Kárpát hegyének nyugoti 
oldalán, l órányira .Nyitva vármegyétől ’s 8 mfd, Posonyt ó 1. 
Számlál 1058 kath., 41 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. 
Nagy erdőség. F. U. h. Pálíly.

Detrekű Sz. P é ter , t. f. az elébbeni falutól északra 
órányira: 684 kath., 25 ’sidó lak., kath, paroch. templom
mal , ’s három vízimalommal. Szántóföldjei részint rónák , 
’s nem a’ legtermékenyebbek ; de erdeje szép.

Detrekű Váralja (Blasenstein, Podhragyj , t. f- D- 
Sz. Miklóshoz V2 órányira. Lakja 679 kath, , 21 ’sidó. Ide 
tartozik a’ detrekői puszta. Van itt az utaságnak szép kas·
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télya, ’s gazdaságos épülete, tágas szép erdeje, vadaskert
je ,  nagy majorsága , és juhtenyésztése , tehenészete, ritka 
készűletű fűrészmalma. Láthatni egy magos hegyen a’ lé 
gi Detrekői várnak omladékáit, hova csak az urasági kastély
ból van egy felmenetel, melly elég terhes ugyan , de a’ gyö
nyörű kilátás bővön megjutalmaztatja a’ fáradságot. Hajdan 
gr. Fuggerek bírták, kiktől I. Ferdinand megvévén Balassa 
Menyhártnak ajándékozta. 111. Ferdinand alatt pedig gr. 
Pálffy Pál nádor, a’ Fiskustól megvette, ’s most feje egy 
uradalomnak, mellyhez Malaczka , Gajár m. v., 25 falu, és 
két puszta tartozik. A’ vár omladékokhoz nem messze talál- 
tatik egy barlang, mellyet ez előtt mintegy45 esztendőkkel 
talált fel egy pásztor gyermek; ’s benne a’ csepegőkövekből 
összeállóit oszlopok , ’s más különbféle tárgyak nézést ér
demlenek, legközelebbi időkben pedig a’ helység felett füg
gő magas Rachstun hegyében ismét egy másik még az első
nél nagyobb kiter jedésű találtatott. F. U. a’ várnak, ’s 
uradalomnak h. Pálli’y.

D im burg , t. f. közel a’ Morvához, Posonyhoz 5 mfd. 
458 kath., 16 ’sidő lak. , jó rozs termő földekkel, rétek
kel , ’s derék erdővel. F. U. a’ gr. Pálffy fám.

Haszprunka  f Hasbrun), t, f. N. Lévárdhoz keletre 
iy a órányira: 142” kath., 1 evang., 6()’sidó lak., kath. pa- 
roeh. templommal. Határja homokos, de sok kendert, rozst 
terem; fenyves erdeje derék’s benne sok vad tanyázik. La
kosai kender, ’s len magból olajat ütnek, szekér kenőcsöt 
főznek ; patakja öt malmot forgat. F. U. h. Pálffy.;

Hidegkút ( Dubravka)  t. f. Posonyhoz 1 órányi mes
szeségre, a’ Kobelhegy alatt. Kath. paroch. templom. 582 
kath. lak. Itt sok kővé vált tengeri csigák találtatnak.

Hochstetno (Hochstetten) ,  tót f. a’ Morva mellett, 
Stomfához 2 órányira: 1590 kath,, 15 ’sidó lak., Kath. pa
roch. templommal. Róna homokos határja jól miveltetik; 
rétjei kétszer kaszálhatók; erdeje derék; a’ földes uraság
nak nagy majorsága vau itt. F. U. gr. Pálffy Leopold, do 
hir benne még egynéhány curialista is.
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Ja la b fa lva  ( Jalubove) ,  t. f. M alaczkától nyugotra
1 V<i óra: 913 kath., 21 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. 
Sík homokos határ. Jó legelő. Itt az uraság egy ke'tszáz 
holdnyi mocsárt kiszárittatván, most helyette kövér rétet 
kaszál; valamint fiatal erdeje is , melly egy ártalmas ho
mokos térségre flltetfetett, az egész vidéknek ékességére 
szolgál. F. U. h. Pálffy.

Károly fa lv a  (Car Idorf), t. f. Dévén filialisa: 175 kath,
2 ’eido la k . ,  ’s  a ’ Pálffy  majorságával.

K iripolcz, t. f. Malaczka mellett: 621 kath., 14 ’sidó 
lak. Határja homokos; az uraság itt ménest tart. F. U· 
h. Pálfly.

Konyha (Kuchinja) , tót falu a’ Baba tö v é b e n , Ma-  
laczkához k e le tre  2 mfdnyire. Lakja 1363 k a th o l . , 122 
’s id ó . K ath. paroch. templom, Synagóga. F ő  kincse nagy 
erdejében á l l ,  m ellynek  egy  része erdei vagy  topolya  fenyő
ből áll, V ízim alm ok. F. U . h. Pálffy.

Küllő (K ugelho f) , m. v. a’ Miava balpartját», Nyitra 
vármegye szélén: 1521 kath., 149 ’sidó lak., kath. paroch. 
templommal, *s vízimalommal. Szántóföldjei síkon fekiisz- 
nek ’s jól miveltetnek; sok kender, rozs ; nemesitett juh
tenyésztés ; kétszer kaszálható ré tek ; derék erdő. F. U. 
a’ cs. kir. fám. ’s a’ sas vári uradalomhoz tartóz.

L áb, t. f. Stomfáhozészaknyugotra lV2mfd. 1398 kath. 
7 ’sidó lak, Kath. paroch. templom. Határja homokos róna, 
sok kenderrel, halastóval, két vízimalommal. F. U. gr. Pálffy 
Leopold.

Lamacs (B lum enaii) , t. f. Posonyhoz i y 4 nfd. a’ho
liest országutban; 903 kath., 16 evang. lak., kik csekély 
bor , és földmivelésből élnek ; fuvaroznak, Kath. paroch. 
templom. 5 vízimalom. F, U. Posony városa.

Lévárd  (Kis) (Klein Schüczen) , (Male L evari) ,  t. 
f. nagy  Lé várához */3 óra 1113 k a t h . , 19 ’sidó l a k . , kath. 
paroch. tem plom m al, róna hom okos határral,  h a la s tó v a l ,  
erdővel. F ,  U .  h. Pálffy.
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Lozornó (Losorne) ,  t. f. Stomfához északra egy órá
nyira , kies vidéken. Számlál 1661 kath,, 5 ’sídé lak. Van 
egy urasági kastélya, és kertje, fenyves, bikkes erdeje, 
meglehetős szőlős kertje. Határjabéli patakja öt vízimalmot 
forgat. F. U. gr. Pálífy Leopold.

M agyarfalva  ( Uherszta Vesz ) ,  t. f. a’ M orva v ize  
m ellett, Stom fához 2‘/2 mfd. Lakja 708 k a th ., 78 ’sidó. 
Van itt eg y  kath. paroch. tem p lom , Ilarm inczad, nagy ura
sági m ajorság , és te h e n é sz e t , szép vadakkal bővölködő e r 
dő. H atárja róna h om ok os, de term ék en y; rétje i igen jó k . 
F. U . gr. Pálffy fám .

M ariathal (M ariania, Mariavölgye) t. f. Posonyhoz 
2 , Stomfához 1/,1 órányira, egy kies sűrű erdőkkel benőtt 
völgyben. Számlál 802 kath. lak. I. Lajos 1377-ben egy 
paulinusok klastromát alapított i t t ,  ’s ezen helységgel, és 
Beszterczével megajándékozta, de későbben ez utolsót a’ 
a' Fuggerek megvették. Egyébiránt a’ templomában felál
lított Szűz Mária csudatévő képe miatt nagy becsben tar
tatott ez a’ különben igen csekély hely mind a’régi királyok
tól, mind a’ nagyobb magyar uraktól. Bozgonyi László 1471- 
ben ezen klastromnak adá posonyi házát, melly a’ fejér ba
rátok (Veíszinűnchenhaus) neve alatt a’ hosszú ulczában 
máig is esmeretes , ’s melly mint szabad nemes curia csak 
1833-ban adatott királyi adomány mellett Fischer nevű ke
reskedőnek. A’ helység pedig II. József ideje ólta a’ kama
ra birtokában van. Kisasszony napján nagy búcsú tartatik 
itten.

M d szl, t. f. Stomfa mellett: 830 kath. lak. a’ posonyi 
-országúiban. Határjaiban ezelőtt több római régiségek, 
mint lámpások, hamvvedrek , ’s különbféle pénzek ásattak 
ki; mezeje két nyomásra oszlik, ’s jó káposztát terem. F. 
IJ, gr. Fal Ily fám.

Pernek , t. f. erdők közt, n’ Kárpát hegye alatt, Po- 
sonytól 4 mfd. Számlál 1070 kath., 18 ’sidó lak. Kath. pa
roch, templom. Határjábau van egy piskőlcz bánya, sőt 
ezelőtt aranyra és ezüstre is dolgoztak, de már most ez 
elmúlt. F. L). herezeg Pálffy.
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Rohrbach , t, f. a’ Búr erdejében, Maloczkához keletre 
2 órányira: 1154 kath. lak. és 32 ’sióéval. Kath. parocb. 
templom. Van olaj fabrikája , melly kender és len magból 
dolgozik, három vízimalma, igen szép erdeje, ntellybennagy 
vadak mint őzek, szarvasok, dámvadak is találtatnak. F, 
U. h. PálfFy, több inscriptionalis cm iákkal.

Szetula  ( Szételyfa lva ) ,  t. f. sz, János mezőváros
sal egybefüggésben, ’s táplál 1150 kath., 100 ’sido lak. 
synagoga. F. U. gr. Battyány Jánosné.

Szélestül (Szolosznicza  , Breitenbrun) , t. f. Deíre- 
kőváraljához délre 1 órányira hegyek erdők közt. Lakja 
1507 kath·, 24 ’sidó. Kath. paroch. templom. Fenyves erdő 
Sovány hegyes határja, jó legelője, vízimalma van. F. U. 
h. Pálffy.

Újfalu  ( Dévén), (Theben N eudorf'), (Nova Vesz) ,  
t. f. a’ cs. kir. Schlosshof mulató kastélyhoz, vezető útban, 
a’ Morva mellett, mellyen egy hosszú szép fa hid áll. Van 
kath. paroch. temploma, 1188 kath. lak., harmínczad hi
vatala. A’ magas Kobel hegynek északi óldali határjában 
esik, ’s benne is mint Hidegkút felé sok kővé vált tengeri 
csigákat találhatni. F. U. h. Pálffy.

Ú jfalu (L a t sár j , t. f. a’ Bár erdejében, Sasvárhoz 
délre 1 mfd. Számlál 1273 kath. , 50 ’sidó lak. Kath. pa
roch. templom. Tágas határja homokos, de jól miveit ; 
kendert, rozst, lent, kolompárt sokat terem; roppant er
dejének egy része fenyves; rétje elég. Vízimalmai is vannak. 
F. U. gr. Battyány Jánosné.

Z ávod ,  t. f. a’ sasvári vagy holicsi országúiban, N. 
Lévárdhoz */2 órányira: 1300 kath., 2 5 ’sidó lak., kathol. 
paroch. tempi., róna jólmivelt határral, erdővel. F. U· gr. 
Battyány Jánosné.

Z o h o r , t. f. Stomfához északnyugotra 1 órányi távoly- 
eágra. Lakja 1719 kath., 14 ’sidó. Van kath. paroch. tem
ploma , erdeje, jó káposztája, halastava; két nyomásban 
homokos szántóföldje, két vízi malma. F, U. gr. PállVy 
Leopold.
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N é p e s  P u s z t á k  ’s m á s  L a k h e l y e k .

Boar, Stoinfa filial. 32 kath, lak. F. U. gr. Pálffy 
Károlyné. H ruszov, B. Sz. Miklós filial. 18 kath. lak. 
Rákos, B. Szt. Miklós filial. 22 kath. lak. H um enecz, 
Újfalu Laksár filial. 306 kath. lak. N ickelhof, Újfalu 
Laksár filial. 300 kath. lak. F. LT. h. Pálff'y. Heinrich»· 
h o f, í\agy Lévárd filial. 20 kath. lak. F. U. gr. Kolonics· 
Leopoldhof, Besztercze filial. 23 kath. lak. F. U. gr. 
Pálflfy Leopoldné. D ubrava , Hochstetno filial. 22 kath. 
lak, Szállás, Hochstetn filial. 20 kath. lak.



576

TH U R Ó C Z V Á R M EG Y E.
(C om itatus T h u ro cz ien sis , —  T h u roczer G espanschaft, —· 

Turcanska S zto lieza ).

1. §. F e k v é s e  ’s Határai .
Thurócz várm egye fek sz ik  az országnak északi részén  

a’ Dunán innen fekvő  kerü letb en . H atárja északról T ren -  
c sé n , Á rva; k e letrő l L ip tó , Z ólyom  ; délről Bars, N y itr a ; 
n yű gotró l N yitra  és Trencsén várm egye.

2. §♦ N a g y sá g a .
Kiterjedése 213/10 □  mértföldet tévén, Magyarország 

vármegyéi közt a’ 44-ik. Hosszasága északról délre 6 , 
szélessége 3 — 4 mértföld. 158,821 hold használható földjé
ből 83,758 hold erdő; 62,442 hold pedig szántóföld; a’ többi 
rét és kertek.

3. §. T e r m é s z e t i  t u l a j dons ága .
T hurócz várm egyét a’ term észet nagy szépséggel aján

dékozta  m eg, ’s nem hiába nevezték  már a ’ régiek kertnek. 
U gyan is m inden fe lő l m agas k őszik lás hegyek  által vé te tv én  
k ö r ű i, b elő l a’ rónán fekvő  szán tófö ld ek  , dom bok, rétek  
l ig e t e k , erd ő k , fo ly ó v iz e k , patakok , egym ást kellem etesere 
vá ltják  f e l ,  ’s ezen egészet a’ határszélén fekvő hegyek rő l 
egészen  bé le h e t lá tn i. F ö ld je  nagy részt sá r g a , 'a g y  
fek e te  nehéz a g y a g , néhol hom okkal k ev erv e , de tisz ta  
fo lyó hom ok itt sehol s in c s ; term ékenységére nézve nem  
igen  d icsérh etn i, azonban három —  öt m agot m eg ád az 
ő sz ib ő l i s ,  k iv á lt  a’ Thurócz v ize  mentiben.

É ghajlatja  h id e g , ’s  m eg hidegebb volna ha észak  
f e lő l  a’ M agúra m agas h egye  nem fed ezn é , lev eg ő je  igen  
t isz ta  ’s  egészséges.
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4, §. H e g y e k .

Hegyei közt, mellyeknek nagyobb részét a’ szomszéd 
vármegyék leírásánál már láttuk , nevezetesebbek a’ követ- 
kezendők , u. m. északkeletről kezdvén a’ 4716 lábnyi ma
gas nagy F á tra , mellyen keresztül vezet a’ posonyi or
szágút : az 5,300 lábnyi magas thuróczi K n 'vdn ; a’ L i
sztez  , honnan egész Thuróczot, Rozenbergat ’s Árvavárát 
bé lehet lá tn i; az orvosi füveiről ’s gazdag legelőéiről hires 
Borisó; a’ szép rétekkel kérkedő Plesovicza:  a’ felséges 
kilátást Ígérő T isz ta ;  a’ Thurócz vizét szülő Hermanecz. 
Ezen megy keresztül a’ Besztercze bányai országút is. 
Végre Nyitra és Trencsén vármegyék’ szomszédságában a’ 
H áberg , Z sd jre , Kicser a , Magúra ’s a’ t. hegyek. Fő 
alkotórésze ezeknek a’ mészkő, gránitot csupán a’ Rutka 
és Sztrecsen közt fekvő hegyekben találni. Kíilömbözö 
nagyságú barlangokat szemlélhetni a’ nagy T átra , Tiszta 
hegyeiben, a’ Vriczkói és Rutkai határokban, még pedig az 
utóbbiban kettőt.

5. §. F o l y ó v i z e k ,  és Tavak.
Először a’ Vdgh Liptóból setét meredek kősziklák 

közt beérvén nyugotnak ta r t , ’s csak északi részét nedve
síti a’ megyének. Vidéke a’ felette felnyúló kösziklás he
gyek formáikat szüntelen változtatván igen gyönyörködtető. 
Hajókázható lévén, az erdőkkel bővölkedő vidékének nagy 
hasznára szolgál.

Második "s tulajdonképen való folyóvize a’ megyének 
a’ Thurócz, melly a’ Hermenecz hegyéből vévén eredetét 
északnak folyik, ’s ininekutánna a’ megyét két nem egyenlő 
részre osztotta volna: Rutkánál a’ Vághba szakad. Folyósa 
nem igen sebes ’s igen kanyargós; áradása gyakori és sok 
kárt okozó : egyébiránt msllyékén a’ föld legtermékenyebb, 
a’ rétek is kövérek. Halai közt a’ menyhal érdemel említést. 
Most nem hajókázható, de könnyen azzá tétethetne. Ezen 
viz mind a’ két partja felől számos patakokat vesz magába. 
Így jobb óldala a’ Jordán, N eczpd l, B latnicza  , Cserne- 

I I .  K. M. 0 . Földi. 37
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k o v , Szom olicza, Z sa rn o v icza ; bal o ldalán  p ed ig  a ’ Ja -
szenicza  , Z n io  , V r ic z a , Voloczha , B isztr iczka , j£ a -  
turcza  es Rutha  patakokat.

T a v a i k ö z t a’ Trebosztói és B isztriczka i  h egyitavak  
je g y zésre  m éltók.

6. §. Á s v á n y o s  és Or v o s i  v i z e k .
E zekben nagy bősége van a’ m egyének , bár k iterjed ése  

nem nagy is . íg y  p. o. savanyiíviz források vannak. Ja- 
}iocinikon,  D ubovdn , Dolinán , Tóth Prónán , Budishon , 
Kelemen fa lvá n  , e zek e t pedig in in d n y á jo k a t, hasznára 
nézve fe ly ű l haladja a’ stubnyai m eleg  forrás. A lkotó  ré
sze irő l ezen  orvosi v izek n ek  az eg y e s  h e ly ség ek  leírásánál 
olvash atn i.

7. §. T e r m é k e i .
^  A ’ n ö v é n y e k ’ o r s z á g á b ó l .

Búza  terem  a’ T h u récz ’s  Vágh m ellék én , ha csak a’ 
hideg ’s á rv izek  neki nem ártanak 5 ro zs , árpa csak  nem  
m in d en ü tt, ’s e lé g  s ik e r e s ;  de fő term ékei a’ m egyének a’ 
kolom\)ér, a’ hajd ina , m elly  a’ körűi fek vő  p iaczokon jó 
ságáért igen  k e r e ste tik ;  za b , kukoricza, köles n incs. 
K ereskedési n övevényekből dohányt nem , hanem lent és 
kendert sok at te r m e sz te n e k , k iv á lt  a’ V ágh és Thurócz  
m elléke. A ’ mi a’ k er ti vetem én y ek et és főzelékeket il
le ti : T hurócz ebben sok m egyét term ékenyebbet is fe ly ű l 
halad. íg y  hires fejér k áp osztá ja , b orsó ja , len csé je , m in
den ek  fe le tt pedig édes rép ája , m elly  m egszárogattatván  
té lir e  elrakat ik ,  's ve le  nagy k ereskedést űznek.

Gyümölcsben szü k ség e t nem szen v ed n ek , különösen a’ 
sz ilva  közönségesen  e lt e r je d t , alm a és körtvély  fák b ól pe
d ig  sok  h e ly t egész k er tek e t láthatn i. E gyébiránt m ás ne
m esebb gyü m ölcs fajok -  vagy  épen nem , vagy csak az ura- 
ságok és pap urak’ kertjeikben  találhatók. V adon term ő  
gyüm ölcs k özt fö ld i e p e r , m álna , szederj , m ogyoró, gom 
ba nagy b ő ség g e l van a’ tágas erdőségekben. S ző lőh egy  az 
egész  m egyében nincs , ’s  a ’ sző lő  it t  nem is  érn e m eg.
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Az erdők a’ niegyenek több mint felet azaz 83,358 hol
dat boriinak e l, ’s azért a1 fa itt igen olcsó ’s egykönnyen 
meg sem fogyatkozik, nem lévén a’ megyében fát fogyasztó 
hámorok és huták. Fő nemei a’ fáknak : a’ fenyő külöm- 
böző nemei, -a’ tiszafa, henyefenyő, tölgy, liars, zöldök 
‘s a’ t. Csemeték közül: a’ mogyoró, gyalog  vagy boróka, 
fenyő, mellyből készítik a’ Thurócziak kapós ijorovics- 
kájokat.

BJ Á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l .

L ova i nem igen számosok, azok is kicsinyek, mint
hogy a’ csikókat jókor beszokták fogni. Szarvasm arhát 
különösen tehenet sokat tartanak azuraságok, ’s az hegyes 
vidékeken a’ paraszt helységek is ; ágy hogy a’ körmöczi 
és besztercze bányai vásárokon meglehelős mennyiségű va
ja t ,  sajtot adhatnak el. A ’’juhoknak a’ hegyeken lévő or
vosi füvekből gazdag legelők hasznosok, azonban a’ thu- 
roczi táró a’ liptóival nem mérközhetik , az uraságok pedig 
a’ gyapjú finomítására nem sokat ügyelnek. Sertés igen 
kevés tartatik ; ellenben a’ méhtenyésztés csak nem közön
séges, A’ nagy erdőségek bővölködnek minden nemű vad 
állatokkal, u. m medvével, farkasokkal, rókával, vadmacs- 
kaval, hiuzzal; a’ szárnyas állatokból pedig fajdtyákokkal 
foglyokkal és huros madarakkal.

Halak bőséggel tartózkodnak a’ Vágh és Thurócz vi
zeiben’s a’ számos patakokban. Fő nemek; a’ csuka, pisz
tráng , a’ meny hal (/Thárócz vizében). Vidrát is találni.

CJ Á s v á n y o k ’ o r s z á g á b ó l .

Ebben igen szegény ezen mégye, ágyhogy Kürmöcz 
szomszédságában sincsenek nemes érczei. Azon kőszén/, 
melly a’ Mosoc/.i, Kis Hókéi, Blatniczai hegyekben találtató, 
a’ fa bősége miatt nem használják. Lehotkán vagy máskép 
kis Rákon tinisót főznek. Hájon pedig igen jó meszet éget
nek. Kőbánya van: lvrpellánban, Vriczkón, Mosóczon 
’s ill. t.



5 80 I THURÓCZ VÁRMEGYE.

8. §. L a k h e l y e k .  L a k o s o k .
119 népes lakhelyek közűi van:

Mezőváros 6, mind tét.
Falu 96. u. in. 92 té t, 3 német, 1 vegyes tét-német.
Népes puszta 7 , mind tét.
N ép essége 43,070 l é le k , és ig y  jön eg y  Q  mértföldre 

2015 lakos.
Vallásokra: 17,868 kath., 24,600 evang., 602 ’sidó.
N y elv ö k re : 39,377 t ó t , 3091 n ém et, 602 ’sido.
A’ Thuróczi tötök sugár derék termetnek ’s jé katonák . 

az asszonyi nem pedig hires szépségéről, melly nevet helyes 
term ete, piros színe, elevensége miatt meg is érdemel. A’ 
leányok szintúgy mint a’ Tisza vidékeken hosszan lenyúló 
befont hajat ’s pártát viselnek; egyébiránt öltözetekben 
kedves szín a’ zöld , szintúgy mint a’ férfiaknál a’ világos 
kék. Meg különböztető jel a’ Thurócziaknak öltözetében 
az, hogy halénájok gallérján 3 kivarrott szivet viselnek · 
kalapjok keskeny karimájú czukor forma, csupán a’ gyélcsos 
vagy sáfrányos és olajos parasztok hordanak nagy karimajú 
kalapot.

A’ németek, kik A. és F. Turcseken, Szklenon és vegye
sen Vriczkén laknak , igen különös dialeetusát beszélik a’ 
német nyelvnek , p, o. lőttel helyett fresshölzl-t mondanak , 
’s a’ t. ’s sokan azt állítják, hogy a’ Körmöcz tájékán 
lakókkal együtt a’ régi Gothusoktúlszármaztak volna. Fogla
latosságok , földjeik igen soványak lévén , főképen a’ fa
vágás, szénegelés, mindennemű fa eszközök, edények, u. m. 
kanalak’, tálak’, só tartók', ’s a’ t. készítése.

A’ német nyelvet a’ magyarral ’s deákkal vegyesen 
használják még a’ főbb birtokos nemesek is , de magyar 
helység egész megyében nem talaltatik.

Vallásokra nézve legtöbben vágynak evangélikusok , 
u. m. 12 ekklésiában, kik a’ dunamellyéki superintenden- 
tiátől függnek.

A’ katholikusok 18 plébániát bírnak, ’s ezeket mind 
a' Beszterczebányai megyés püspök igazgatja. Szerzetes
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házuk nincsenek. R efo rm á tu s,  óhitű a’ püspöki S chem atis· 
nms szerint eg y  sem ta lá lta tik .

9. §. S z o r g a l o m.  Mesterség.  Gyárok.

A ’ földmivele'st m eg leh etős iparral fo ly ta tjá k  a” T huró- 
cz ia k , ’s fö ld jük  ugyan nem igen  term ék en y , de eg y es  vé 
lem ényeknek k edvező  lévén  ez t igen  tudják használni. íg y  
p. o . jó sá g á ért a’ thuróczi b o r só , len cse  , h ajd in a , fejér  
répa k erestetvén  : ezek et nagyban , és igen  szorgalm atosán  
m iv e lik ;  le n t és  kendert is sok at term esz ten ek , de vászon  
sz ö v ésse l csupán az asszonyok foglalatoskodnak  ’s egyedül 
a’ h á z i szükségre. A ’ h o l pedig a’ föld igen term ék etlen : 
o tt  g y ü m ö lc s , sz ilv a  te r m e sz té sse l, fa v á g á ssa l, fa e szk ö 
zök ’ k é sz íté sé v e l, szén ég e té sse l pótolják  szü k ségeik et. A ’ 
szarvas marhák ’s! ju h ok  n em esítésére k evés figyelem  for-  
dittafik , Jíor nem terem vén , helyette  p á lin k á t , sör t, sok at 
főzn ek  , az e lső t többnyire rozs g a b o n á b ó l, néha s z i lv á b ó l; 
a’ Sz. M árton! sör m indenik k özt leginkább d ic s é r te t ik : 
E gyéb irán t mind a’ s ö r ,  mind a’ pálinka égetés a’ ’s id ó k ’ 
kéziben  van. M esterem berek a’ szükséghez k ép est k ev e 
sen v á g y n a k , csupán Sz. M ártonban és M osóczon laknak  
nagyobb szá m m a l, ’s ezek  többnyire szegén y  nem es em be
rek. A ’ közön séges em berek ruháját m agok az asszon yok  
m egke'szitik ; a’ nemes b irtokosok  pedig  ö ltö zetje ik et vagy  
házaló ’s id ó k tó l, vagy a’ m egyén k ivű l lév ő  nagyobb váro
sokban vesz ik . O tt hol m esterem ber is kevés v a n : ter 
m észe te sen  gyárok ró l, fábrikákról szó  sem  leh et. Papiros  
m alom  k ettő  v a n , t. i. N eczp á lo n , és Z nióváralján , ’s ezek  
közűi az u tolsó  igen jó  papirost készít.

10. §. K e r e s k e d é s .
K eresk ed ése  a’ m egyének ha nem nagy fontosságú  is , 

de eleven . V iszen  ki t. i. a’ V ágh seged elm ével fá t ’s fa 
eszk özök et ; továbbá ten gelyen  főképen  B e sz te r c ze , K ör- 
m öcz fe le  h a jd in á t, k e n d e r t, fő z e lé k e k e t , m egszáritott 
fejér r é p á t , vajat és tú r ó t, m arh át, b ő rö k et, v a d a k a t,
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aszalt szilvát, almát ’s a’ t  Leg nevezetesebb baromvására 
van Tóth Prónán, mellyet leginkább a’ Trencséniek keres
nek meg. Hoz be pedig búzát, rozsot, posztót, gyolcsot, 
coloniálisés fény űzési poriékákat. Ki nem esmeri továbbá 
a’ Thuróczi sáfrányos, vagy gyólesos és olajos tótokat ?

Az elsők Béesben ’s a’ vidéken lévő fábrikákban öszve 
vásárolnak mindenféle selyem, pamut ’s galantéria porté
kákat, pántlikákat, ’s ezeket elhordják Magyar, («alliczia, 
Lengyel, Oroszországokba. Az olajosoknak pedig királyi 
engedehnek van a rra , hogy belföldi olajat árulhassanak 
Az 1792-ben nyert szabadságnál fogva hordanak ők : oleum 
lapideum seu petroleum, terebnithinae, juniperi, anthos , 
strobuli p in i, semina lauri. Mind ezen olajoknak valóban 
sok betegségekben foganatjok lehetett, ’s ezekkel nem régen 
egész Európát bejárták. Jelenleg azonban , minthogy sokan 
meghamissitották portékáikat: az egész kereskedés csök
kenni kezd. Hlyen olajosok főképen Bélán, Blatniczán, 
Mosóczon, Karlován, Sz. Péteren, Vriczkón laknak, ’s 
közönséges vélekedés, hogy ezeknek elei az olaj csepeg- 
tetés mesterségét az Znio Váraljai Jesuitáktól tanulták , a’ 
kiknek patikájokban készültek hajdan a’ krumpucz fenyő 
8 más csemetékből és gyökerekből a’ szóban forgó olajok,

Thúrócz vármegyének sok és jó ország utjai vágynak. 
Fő országutja a’ Posonyi, melly a’ Zsárje hegyen keresz
tül Rudnónak , Tóth Prónának, Pribócznak viszen, itt két 
felé ágadzván , az egyik Zsámbokrétén , Podhiágvon , 
Nőiesén által Kosenbergre, a’ másik pedig Sz. Mártonra 
vezet. Sz. Mártonból mint középpontból ismét több ország 
utak visznek k i; igy Szucsányon Turánon keresztül Ár
vába lehet menni. Ezen hordják be a’ lengyel sót a’ Szu~ 
csáni sóházba. Rutkán által a’ Vágh mentiben pedig viszen 
a’ Zsolnai vagy Sziléziai országút; délre ismét Mosóczon 
Hájon, Stubnyán keresztül vezet az ut Körmöczre és Besz- 
terczebanyára.

Posta állások: N y i t r á b ó l  L i p t ó  f e l é .  Bajj- 
mócztól (Nyitrába) lludnóig 15/„ Rudnótól Zsámbokrétig 
1 ’/a , Zsámbokréttől Nőieséig 1 innen ismét Rosenbergig
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(L ip tó b a ) %. Z s á m b o h r é t t ő l  T r e u  c s e n  vár
m egyébe Z ólnáig 1% .

11. §. O s k o l á k .
A’ falusi osk o lák on  kivűl eg yetlen  eg y  evan g. gramma- 

m aticális oskola van N eczp á lon , hol egyszersm ind a’ m agyar 
nyelvben is  o k ta tta tik  az ifjúság. E llenben B esztercze  
b á n y á n , Selm eczen  , P o so n y b a n , P e s te n , annyival szám o
sabb a’ T huróczi szü letésű  tanuló ifjúság. K özön séges könyv
tá r  n in cs; de a’ báró R évay’ M osóczon lévő könyvtára  
ezen  h ijá n y t m eg leh etősen  k ip ó to lja , m inthogy abban nem  
csak az újabb m unkák m e g szerez te tn ek , hanem használá
s á t  is  szerén y  gondolkozást! b irtokosa m indenkinek m eg  
en ged i.

12. §. Kat onas ág .
Ujonczaival a’ 33 számú (most Bakonyi nevet viselő) 

magyar gyalog ezeredet pótolja, ’s ebből egy csapat mindég 
tanyázik Sz. Mártonban; ezenkívül lovas katonaságból ren
desen 7'i svadronyt tart.

13. §. K i r á l y i  h i v a t a l o k ,  ’s má s  k ö z 
i n t é z e t e k .

Sóház van:  Szucsánban. Postahivatalok: Rudnón, 
Z sám b ok réten , N o lcsón . Szegények  isp o tá lya  Stubnyán.

14. §. J o b b á g y t e l k e k .  P o r t á k .
Van 1234 egész jobbágytelek. Portája: 24.

E5. §. N e m e s s é g  és  u r a d a l m a k .
1785-ben 3,362 nem es szem ély  szám láltatn tt itt . U ra

dalmak a’ Sz. Mártonig JBlaluiczai, Szklab inya i, Tóth  
Prónai , Slubnya i, Znio Váraljai. A ’ b irtokbeli k ü -  
lümbség a’ népességhez szám ítván m integy e ’ következendő  
len n e: a’ báró és gróf B évay  fam ilia jószágaiban  lak ik
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I I ,  168 lelek, a’ gr. Nyáriéban 1800 1.; báró I’ronayébari 
3540 1.; a’ pesti egyetemében 6252 I . ; a’ Körmöcz váro
sáéban 5300; a’ többi nemesek telkein 15,010 1.

Nevezetesebb birtokosok még Batthyáni, Beniczky, 
Boáé, Bulowszky , C'sepcsányi, Dávid, Huszár, Jezsenszky, 
Jezernicz.ky, Justh, Koncsek, Kosuth, Lamos, Lacsnyi , 
Lehoczky , Lipovszky, M ajtényi, Markovics , Ördögit, 
Paraszky, Placiiy, Plathy, llakóvszky. Baksányi, íiutkay, Re
viczky, Sándor, Szennesi Szmrcsányi, Tomcsányi, Tbomka, 
Újhelyi, Vachótt, Velics , Vladár, Ezeken kivűl birtokos 
még a’ Sz. M ártoni, Sz. Helénái plébánia,

16- §. T i s z t i k a r .
1 fő , 2 al-ispány; 1 fő , 2 al-jegyző; 1 fő, 1 al-ügy- 

véd ; 1 fő , 3 al-adószedő , 1 számvevő; 4 szolgabiró, 8 
eskűtt, 2 biztos; 1 fő orvos, 1 földmérő, 1 várnagy.

Örökös és valóságos fő ispány : b. Bévay János.
gyűléseit tarlja: Sz Mártonban.

17. §. P o l i t i k a i  f e l o s z t á s a .
A’ legujabbi vármegye’ határozat szerint eloszlik 4 

járásra, mellyek ezek; I.) szent inártoni, 11.) blatniczai,
III. ) mosóczi , IV.J znio válaljai.

I. Sz.  M á r t o n i  J á r á s .
Van benne: 3 mezőváros, 21 falu, 1 puszta.
Népessége: 11.218 lélek., u. in.
Vallásokra: 1850 kath., 8913 evang., 425 ’sido.
Nyelvökre : mind tótok.
Katii, paroch. 3 , luth. 4 , synagóga 3.

M e z ő  V á r o s o k .
Sz, Márton, t. in. v. egy igen kies térségen a’ Thúrúcz 

vize mellett. Számlál 164 kath., 920 evang., 50 ’sidó lak. 
Ékességére szolgál a’ vármegye szép háza , inellyben tar
tatnak az ülések; a’ kath. derék nagy templom, a’ luth. anya
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szentegyház ; synagoga , ’s ezeken kívül más privát, ás líra- 
sági épületek. Határja nem igen nagy , de termékeny , ki
vált jó árpát és borsót terem ; söre hires; hat országos 
vásárjai felette ne'pesek. Szent Márton a’ 14 században 
szabad kir. város volt, most pedig örökös ura a’ Revay 
familia.

Szucscín, privilegiált t. m. v. Sz. Mártonhoz egy órá
nyira, közel a’ Vágh vize balpartjához. Hajdan ez is ki
rályi város v o lt, és szép szabadságokat, nyert 1381., 1385., 
1388., 1390., 1426., 1474., 1547., 1572. és 1655 eszten
dőkben. Lakosai, kik 486 kath , 824 evang., 133 ’sidókra 
mennek, mesteremberek, földmivelők, hajósok, és fa ke
reskedők. Van benne kath. és evang. anya szentegyház, 
synagoga, a’ Vágh partján sóház és lerakóhely, ugyan a 
Vághon egy derék hid. Határja a’ városnak szép kiterje
désű} legelője elég és jó} erdeje sok. F. U. a’ Nyáry és 
Revay famíliák.

Thurán, pri vilegiált t. m. v. a’ Vágh jobb partján: 
228 kath., 1563 evang., 59 ’sidó la k ., ’s kath. és evang. 
anya templomokkal és synagógával. Fekvése a’ nagy he
gyek alatt igen gyönyörködtető ; határja tágas , ’s a’ Vágh 
vize mentében meglehetős, erdeje roppant; marhát, ju
hot sokat ta r t ; a’ Sztudenecz patakján több malmokkal bír. 
F. U. a’ Re'vay fani., de az Újhelyi nemzetségnek is van 
benne szabad curiája.

F a l u k .

D eákfalva (Sz. Helénával együtt) (Diakova') , t. f. 
a” Jordán patakja mellett: 15 kath., 125 evang. lak. Rétje, 
legelője jó ; földje középszerű. F, U. a’ Revay fám.

Jahoilnik, t. f. sz. Mártonhoz 1 fertőlnyira az ország
úiban , közel a’ Thurócz vizéhez. Számlál 50 kath., 327 
evang., 20 ’sidó lak. Határja termékeny; rétjei kövérek; 
legelője elég és hasznos; a’ Thuróez vizén több fűrész és 
liszt malmokkal bír. 'Nevezetes továbbá savanyuviz for
rása, mellynek alkotó részei: savanyuforrási szesz, ke-



véssé felolvadt vas anyag, eleme'sztő fold, só, ’s a’ t. F. U. 
a’ Révay fám. ,

Klicsén v. Klacsdn , t. f. a’ Vágh jobb partján: 26 
kath. , 330 evang., 8 ’sidó lak. Fűrészmalmok; kalló; len 
termesztés; nagy érd1» ; fa kereskedés. Lakosai sok mar
hát tartanak. F. ;U. a’ ltévay nemzetség.

Konszke, t. f. a’ Liptóba vivő országúiban , közel a’ 
Vágh vizéhez 3 kath., 130 evang. lak. F. U. Huszár fám.

Kossuth , kis tót falu aJ Jordan patakja mellett: 20  
kath ., 58 evang. lak. és jó határral. F . U. a’ Kossuth fám. 
Sz. Mártontól északra 1/ít órányira.

K rpellan , t. f a’ Vágh bal partján, a’ Liptói ország
úiban : 37 kath ., 282 evang., 7 ’sidó lak. Határja termé
keny; rétje, legelője igen jó ; kőbányája van. Vannak több 
almás és szilvás kertjei. F. U. gróf Nyáry és a’ Huszár 
familia.

IÁpócz, t. f. a’ Vágh jobb partján, hol az egy szige
tet formál. Lakja 16 kath. 136 evang. Erdeje roppant; ju
hai számosak. F. U. többen.

Nolcsó, t. f. a’ nagy Tátra hegye alatt a’ Rosenbergre 
vivő országutban. Számlál 27 kath., 279 evang,, 3 ’sidó lak, 
Van egy postahivatala, szép fenyves erdeje, jó legelője, ’s 
a’ Fátra hegye alatt egy barlangja. F. U. gr. Nyáry.

Podhrágy , tót f. a’ Rosenbergi országutban: 33 kath., 
334 evang. lak. Van egy régi omladozott vára, savanyú 
vize, több almás és szilvás kertjei. F. U· gr. Nyáry fám.

Priehopct, t. f. a’ Thurócz vize mellett a’ Jordán pa
takja beleömlésénél, ’s a’ Vágh vizéhez is közel. Táplál 
145 kath., 548 evang., 40 ’sidó lak. Határja termékeny, 
fejes káposztája h ires; rétje, legelője, erdeje elég. F. U. a' 
Révay nemzetség.

Ratkó, t. f. a’ Vágh jobb partján: 92 evang. lak. Nagy 
erdő; sok legelő és juh. F. U. Révay fám.

Rjadefc, t. f. Sz. Mártonnal öszvefiigg. Számlál 59 
kath. , 25 evang. ő 'sidó lak.

586  THURÓCJ3 VÁRMEGYE.
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R u tin  (Alsó} ( Vrutki) , a’ Vágh vize bal partján, ott 

hol a’ Thurocz vize bele szakad: 106 kath,, 246 evang., 14 
’sidó lak.

Rutha {FelsőJ , t. f. az ele'bbeni helység· mellett: 64 
kath,, 316 evang., 18 ’sidó Jak. Mind a’ két helység a’ 
Trencséni fő országúiban fekszik. Határjai termékenyek, 
legelőjük, erdejek bőven; a’ Trencséni határszélen fekvő 
hegyeiben két barlang találtatik, F. U. többen.

S  zh lab ina , t. f. a’ Jordán patakja mellett: 63 kath., 
500 evang., 24 ’sidó lak., termékeny jó határral. F. U, a’ 
Révay grófok és bárók.

Szhlabina Váralja  , t. f. fekszik egy meredek hegyen 
épült régi Szklabina várának tövében: 43 kath., 685 evang. 
lak. Az említett vár alsóra, felsőre és középsőre oszlik 
’s egy a’ legrégibbek közül az egész országban. Hajdan 
több magyar királyok mulatoztak itt. I-ső Mátyás király 
János Erneszt herczegnek ajándékozta; később Zápolya ke
zére jö tt; végre pedig Ferdinand 1561-ben a’ Révay famí
liának adá, hozzá csatolván ahoz egyszersmind a’ Thuróczi 
örökös fő ispányságot is.

Styavnicsha  , t. f. a’ Rosenbergi országúiban : 86 kath., 
560 evang,, 14 ’sidó lak. Van benne két kastély, őrlő és 
és fűrész malmok a’ Szklabina patakján. Földje jó , erdeje 
szép, F. U. a’ Révay fáin. ’s mások.

Suttá  t. f. (Sutova) a’ Vágh vize jobb partján, melly 
itten lép be a’ megyébe: 33 kath,, 291 evang., 13 ’sidó 
lak. Földje sovány, de erdeje szép; legelője pedig igen jó. 
F, U, a’ Révay fám.

Tom csany , t. f. a’ Jordán patakja m n lle t t , S z . M ár
tontól k e le tr e  ]/2 órányira. L akja 23 k a th ., 25 evang. H a
tárja nem n agy, de term ék en y; jó  k áp osztá t term eszt F . U . 
többen. '

Zaturecz(A lso ) CDolna Za turcsa ) , t. f. a’ Thurocz 
vize melleit */,, órányira Sz. Mártontól észak felé: 67 kath., 
22G evang., 3 ’sidó lak. Jó föld, ré t, legelő, erdő, mal
mok. F. U. többen.
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Z aturecz [Felső] [Horna Z a turcsa]  , t. í. 32kath., 
121 evang., 14 ’sidó lak., evang. anya szentegyházzal. En
nek is jó rétje van , erdeje, legelője pedig sok ; két malom 
F. U. többen.

P u s z t á k  v a g y  m á s  n é p e s  l a k h e l y e k .
B orova , Szk lab in a  várához k ö z e l:  39 kath. la k . több  

urasági ép ü le tek k e l, ’s a’ R évaiak  m ajorságával.

II. A’ B l a t n i c z a i  J á r á s
Van benne :
23 falu,
2 népes puszta , 3 kath. paroch., 4 evang. ekklésia.
Népessége: 11412 lélek, u. ni.
Vallásokra : 2535 kath., 8700 evang., 177 'sidó.
Nyelvükre mind tótok.

F a l u k .
Bdhintfalva [V alen tóva) , t. f. a’ Thurócz vize mellett 

59 kath., 58 evang. lak. Földje meglehetős, rétje, legelője 
igen jó. F. U. többen.

B é la , népes t. f. Sz. Mártontól keletre 1 infd. 763 
kath. kath., 1098 evang., 30 "sidó lak. Határja szép ki
terjedésű, erdeje nagy ’s benne sok vad találtatik ; legelője 
felette hasznos. Lakosai közt sok olajjal kereskedik. Béla 
nevű patakja több fűrész és liszt malmokat hajt. F. U. a’ 
Blatniczai uradalom.

Benicz  , t. f. a’ Thurócz vize jobb partján ’s a’Posonyi 
országidban, Sz Mártontól délre 1 és V3 mfd. 155 kath., 
26 evang. , 8 ’sidó lak. F· U. többen.

B isztr ic sla  , t. f. közel a ’ Thiírócz vizéhez, Sz. Már
tontól dél nyúgotra % órányira. Számlál 215 kath., 570 
evang., 24 ’sidó lak. Rétje, legelője igen jó ; erdeje nagy; 
patakján számos liszt és fűrész malmokkal bir , lakosai 
olajjal kereskednek ; hegyén egy tavat szemlélhetni. F- 
U. többen.
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B la tn icsa , t. f. egy kies vidéken Sz. Mártontól dél 
keletre 2 mértföldnyire. Számlál 56 kathol., 1087 evang. 
lak. Evang. anya templom. Patakján fűrész és kalló mal
mok. Hegyein lévő zsíros legelője sok juhot, tehenet táplál, 
erdeje igen szép, 1 fertálynyi távolságra szemlélhetni egy 
meredek kősziklán épült régi Blatniczai várnak düledékét. 
a’ közel lévő Tiszta hegyéről pedig tiszta időben a’ Posonyi 
várat is beláthatni. F. U. b. Révay és Prónay fám. ’s feje 
egy uradalomnak.

Dián fa lv a  ( Diánova}, t. f. a’ Blatniczai patak mellett: 
50 kath., 523 evang., 4 ’sidó lak. Termékeny jóhatár, F, 
U. a’ Blatniczai uradalom.

D olina , t. f. Sz. Márton filialisa a’Liptói országutban. 
2 ka th ., 54 evang., 2 ’sidó lak., savanyúviz forrással. F.
Ij. többen.

D ra sló cz , t. f. a’ Jordán patakja mellett: 79 kath., 
284 evang., 2 'sidó lak. Fűrész malom; jó  legelő; szép 
erdő. F. U. többen.

D u lic z , t. f. Béla mellett: 31 kath., 212 evang. lak. 
F. U. nemesek.

Folkusfalva  f Folkussova)  , t. f. Neczpál iiliálisa: 
36 kath. , 210 evang., 2 ’sidó lak. Lakosai hajdan szép 
privilégiumokat nyertek 1171., 1230., 1286., 1283-ik esz
tendőkben. Itt született Tomka Szászky nevezetes tudós. 
1', U. többen.

Heléna (Szent) , t. f, a’ Jordán patakja mellett: 3 kath., 
18 evang. lak. Kath. parocli. templommal, hová búcsú já 
rások is történnek. F. U. többen.

Jezsén {K is), t. f. Sz. Mártonhoz keletre ’/2 mértföld
nyire. Táplál 12 kath., 310 evang. lak.

Jezsen {Nagy)* t. f. az elébbeni helység mellett: 41 
kath., 265 evang., 10 ’sidó lak., evang. anya templommal. 
Legelője jó ; almás és szilvás kertjei, valamint méhtenyész- 
tése is említést érdemel. F, U. többen.

K árolyfalva  {Kárlova~). a’ B latn icza patakja m e lle tt:
7 kath., 105 evang. lak. F. U. többen.
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Kélnik ( íí /so ) , Sz. Mártonhoz keletre */* mértföld- 
nyire: 9 kath., 70 evang. lak.

Kélnik [Felső) , 21 katli., 130 evang. lak. Mind a’ 
két helyen sok alma, szilva terem. F. U· többen.

K o sz tjá n , t. f. a’ Thurócz vize m ellett, Zsámbokrét- 
hez 1 fertálynyira. Számlál 83 kath., 362 evang , 30 ’sidó 
lak. Földje termékeny; rétje ’s legelője és jó vízimalma 
van. F. U. többen.

L a szk á r , t. f. a’ Thurócz vize mellett: 20 kath., 126 
evang. lak., ’s igen jó határral. F. U. b. Révay fám.

N eczp á l, t. f. 150 kath ,, 1635 evang., 40 ’sidó lak. 
Kath. és evang. anya templomok; több csinos urasági lak
helyek; papiros és fűrész malom. Határja nagy kiterje
désű; erdeje igen szép; hegyein sok juhot tenyészt. F. U. 
többen.

P éter  (S z .) , t. f. a’ Thurócz bal partján: 145 kath., 
54 evang., 4 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Földje 
soványocska, de erdeje sok. F. ti. többen.

P rib ó cz , t. f. a’ Thurócz jobb partján, a* Sz. Mártoni 
országűtban: 126 kath., 318 evang., 8 ’sidó lak. Földje 
termékeny; legelője, rétje igen jó ; van kastélya ’s egy 
vizi malma. F. U. többen.

Rakó {N agy és Kis) ,  2 egymás mellett lévő tót falu 
a’ Thurócz vize mellett, az első 68 kath., 136 evang. lak., 
a’ m á s o d i k  (alias Lehotka) 32 kath., 24 evang. lak., termé
keny földdel. F. U. többen.

Tharnó , t. f. a’ Trencsén vármegye szélén fekvő hegyek 
közt. Számlál 122 kath., 285 evang., 4 ’sidó lak. Földje 
sovány, de erdeje szép; legelője elég; gyümölcse pedig 
sok. F. U. többen.

Trebosztó, t. f. az elébbeni helységtől egy fertálynyira: 
175 kath., 337 evang., 4 ’sidó lak. Sok legelő, és gyümölcs: 
3 kastély. Nevezetes egy a’ hegy tetején lévő taváról. F. 
U. a’ Kévay fám.
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Zábor  , t. f. a’ Jordán patakja mellett. Táplál 8 ka

thol., 210 evang. lak., sok alma, szilva, vízimalom. F .U . 
Záborszky familia.

Zsámbokréth  ( Thuröcz) ,  t. f. a’ Liptói országúiban, 
Sz. Mártontól délre 1 órányira: 45 kath. , 148 evang., 5 
’sídé la k ., postahivatallal. Lakosai sok kendert és fejes 
káposztát termesztenek\ legelője igen jó ’s elég; van vízi
malma is. F. U. többen.

N é p e s  P u s z t á k  v a g y  L a k h e l y e k .
Kosztolistjye, Neczpálhoz ló ra :  2 kath., 40 evang. lak.
Szebeszko  vagy máskép Sz- A ndrás, Neczpálhoz 1/,i 

óra: 17 kathol., 30 evang. lak., ’s egy omladozott tem- 
plommal.

III. A’ M o s ó c z i  J á r á s .
Van benne: 1 tót mezőváros.
28 falu, u. m. 25 tó t , 3 német.
2 puszta, melly tót.
5 kath. plébánia, 3 evang. ekklésia.
Népessége: 10821 lélek , u. m.
Vallásokra: 5828 kath., 4993 evang.
Nyelvökre : 8230 tó t , 2591 német.

M e z ő  V á r o s o k .
Mosócz, privilegiált tót mezőváros a’ Csernakov pa

takja mellett Sz. Mártontól délre 21/,, mértföldnyire. Szám
la! 385 kath., 1224 evang. lak. Van benne kath, és evang. 
anya szentegyház, 3 kastély. Határja nagy kiterjédésü; 
erdeje derék; hegyein jó legelővel b ir ; népes országos 
vásárokat tart. F. U. a’ Itévay fám.

F a l u k .
Bodorófalva  (Bodcnva) ,  tót falu közel a’ Thurócz 

vizéhez egy patak mellett. Táplál 9 kathol. , 119 evang. 
lak. Földje róna és termékeny j rétjei igen jók. F. U. 
többen.
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Bodófalva  (Bodovicze) ,  kis t. f. a’ Csernakov pa~ 
takja m ellett: 35 kath., 52 evang. lak. F. U. többen.

B orczfa lva  {B qtczovcl) , t. f. a’ Thuróez vize mellett: 
32 kath., 120 evang. lak. Kicsiny de termékeny határral. 
F. U. a1 Nyáry fám.

Blasócz vagy Balcísfalva , t. f. a’ Csernakov patakja 
mellett. Számlál 56 kathol., 58 evang. lak. Termékeny 
föld; jó legelő; vízimalom. F. U. többen.

Csepcsén (K is}, t. f. 56 kath., 96 evang. lak. Az itt 
elfolyó Zsarnovicza patakjában sok halat fognak. F. U .  
Csepcsányi fain.

Csepcsény (N agy ) ,  t. f. a’ Thuróez vize mellett: 94 
kath., 215 evang. lak. Termékeny határ 5 jó rétek. F. IJ, 
többen.

Cseremosznó, t. f. az Urpin hegye a latt, a’ Besztercze 
bányai országúiban. Táplál 55 kath., 145 evang. lak ., 
erdeje nagy; juhot, tehenet sokat tart. Földje sovány. F. 
U. Körmöcz városa,

Divéh (D ivjaki) , t. f. a’ Zsarnocza patakja m ellett: 
80 kath., 296 evang. lak. Határja róna és termékeny ; rétjei 
kövérek; erdeje és szép kastélya vagyon. F. II. Plathy 
familia.

D ubova , t. f. a’ Thuróez vize mellett: 60 kath., 
438 evang. lak. Határja begyas és soványocska; rétjei jó k ; 
legelője, erdeje elég. Nevezetes savanyuviz forrásáról, 
mellynek alkotó részei: vas anyag , alkali föld, melly a’ 
salétrom savanyba fel nem oszlik, só és minerál alkali; 
foganatára nézve feloszlat, ingerel, ’s a’nyálkásságokat fel
oldozza. F. U. többen.

Dvorecz , t. f. a’ Thuróez vize mellett: 28 kath. , 58 
evang. lak. F. U. Koncsek.

H á j, t. f. 124 kath., 513 evang. lak., kath. és evang. 
paroch. templomokkal. A’ beszterczebányai és körmöczi 
országutak itt jőnek öszve. Határja nagy ; erdeje szép ; le
gelője, mész égetése van‘. az urasági tehenészet nevezetes; 
a’ Szoinolicza patakjában pedig, melly itt malmokat hajt 
pisztrángokat halásznak. F. U. Körmöcz városa.
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Iváknófalva  ( Iyancsina) , t. f. a’ Thurócz vize mel
le tt: 32 kath,, 252 evang. lak. Evang. anya templom. Ila- 
tárja róna és termékeny ; rétjei igen jók. F. U. b. Prónay , 
Nyáry familia.

Jezernicze, t. f. a’ Thurócz vize mellett: 58 kath., 
93 evang. lak, ’s termékeny sik szántóföldekkel. F. U. a’ 
Jezernic/.ky familia.

K ev ic z , t. f, a’ Szomolicza patakja mellett: 60 kath., 
60 evang. lak. F . U. Reviczky fan».

K isfalu  C Mala Vies ka) , t. f . a’ Z sarnovicza patak  
mellett. Számlál 88 kath,, 265 evang. lak. F ö ld je , rétje  
jó ; erdeje is  van. F . U . többen.

M arkovié.?, t. f. 15 kath ., IS evang. lak. Sik termé
keny határral. F. U. nemesek.

Mezöház, t. f. 11 kath., 14 evang. lak. F. U. többen.
Mihály (Sz.), t. f. a’ Körmöczi országúiban: 72 kath,, 

138 evang. lak. Katholikus paroch, templommal. F. U. 
többen.

N edozér , t. f. a’ Beszterczebányai országúiban: 32 
kath,, 14 evang. lak. F. U. b. Hévay.

P arasztina , t. f. 6 kath., 11 evang. lak. F. U. többen.
lla l'sa , t. f. Mosóczhoz 1 fertálynyira: 67 kath., 182 

evang. lak. a’ ßesztercze bányai országutban. Erdeje, 
legelője bőven; gyümölcse »s sok. 1'. U. többen,

Sluhnya  ( Also) , t. f. Körmöcztől 2ya mértföldnyire , 
a’ Thuróczba vezető országutban: 213 kath., 355 evang. 
lak. Van egy vízimalma és kallója a’ Zsarnovicza patak
ján ; ispotálya, igen jó rétjei; de fő nevezetessége meleg 
ásványos forrásában áll. Alkotórésze a’ víznek , melly 
kristály tisztaságú, ’s minden erősebb szag nélkül való: 
igen linóm k^nkó szesz, vas részetskékkel vegyes mész 
föld, kevés selenit és keserű só. Használ az elgyengűlt 
tagok erősítésében, reszketősben, zsibbadásokban, poda
gras és rheuinatikus betegségekben, mindenféle tisztátalan 
daganatokban, rűhben, más bőr nyavalyákban. Egyébiránt 

II . IC M. 0. Földi. 38
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a’ fürdőnek több osztályi vannak, ’s elosztatik a’ podagrá- 
sok , czigány , paraszt , e's urak fördőjire; ezekenkivűl 
vannak még az ispotály főrdiik. F. U. Körmücz városa.

S tu ínya  {Felső) (Neustuben) , t. f. ugyan csak a’ 
körmöczi orsz.águtban: 1516 kall)., 14 evang. lak. Kath, 
paroch. templom. Ilatárja részint hegyes es erdős, részint 
dombos, és meglehetős termékeny; legelője elég lévén, 
lakosi sok juhot, tehenet tartanak. F. U. Körmücz városa.

Szllenó (G-lazerháj), német f. közel a’ Hars vár
megyei határ szélhez. Számlál 1522 kath., 41 evang. lak· 
Kath. paroGh. templom. Erdeje igen nagy, legelője is bő
ven ; de földje leginkább zabot terem. F. U. Körmücz 
városa.

Túr cseh (Alsó), német f. Bars vármegyei határszélen: 
505 kath. lak. Fűrész malom; roppant erdőség. F· U. 
Körmöcz városa.

Túr csel· {Felső), német f. magos erdős hegyek közt: 
564 kath., 13 evang. lak. Földjei főképen csak zabot te
remnek. F. U. Körmöcz városa.

V aclw tfa lva  {Vachrovtcze) , t. f. 5 kath., 8 evang. 
lah. F. U. Vachot fain.

Zarkócz , t. f. 11 kath., 42 evang. lak. Földjei nedves 
természetűek. F. 0. Zarkoczi fám.

N é p e s  P u s z t á k  é s  L a k h e l y e k *
Pozseháj, Dubovájhoz 1 fertály: 24 kath., 8 evang.

lak.
Meclovdr , Uivék és Dubovaj közt 5 kath. lak.

IV. A’ Zni o  V á r a l j a i  Jár ás .
Van benne: 2 mező varos.
20 falu, n. m. 10 tó t, 1 tót német.
2 puszta.
7 kath. parochia, 1 evang. ekklésia.
Népessége: 9610 lélek, u. m.
Vallásokra. 7655 kath., 1904 evang.
Nyelvökre: 9110 tó t, 500 német.
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M e z ő  V á r o s o k .

Γόί/ι Próna (Szlovenszfce Pravnó) , tót privilegiált 
mezőváros, a’ Posonyból Liplóba vezető országúiban, Sz. 
Mártontól délre 2 ya rnértfóldnyire. Számlál 281 kath., 630 
evang. lak. Ékesítik a’ katli. és evang. anya szentegyházak, 
az uraságok jeles lakházai, és épületjei. Földje közép 
szerű ’s hegyes; erdeje bőven; legelője elég és j ó ; sa- 
vanyuviz forrása is van, de nem igen használtatik. A’ Pró- 
nay nagy érdemű nemzetség innen vette eredetét.

Z nio  V ára lja  (Kloster , K iástor) , privilegiált tót 
mezőváros, Sz. Mártontól délre 2, a’ Trencsén vármegyei 
határtól pedig 1 mfd. távolyságra. Számlál 1572 kath., 12 
evang. lak, Kath. paroch. temploma nézésre méltó épület $ 
földje könnyen növelhető4 legelője sok; erdeje derék; pa
takja melly rajta keresztül folyik, több liszt, és egy papi
ros malmot forgat. IV- Héla itt egy gazdag préposlságot 
fnndált, mellyet később a’ Jesuiták bírtak, most a’ Pesti 
universitás bírja a’ hozzá tartozó uradalommal együtt. Nyu- 
gotra egy kis fertály órai járásra fekszik az igen régi Znio 
Váraljai vár, mellyről sokan azt hiszik, hogy már a’ ma
gyarok bejövetele előtt á llo tt; azonban annyi bizonyos, 
hogy IV. iiéla a’ tatárok ellen elvesztvén a’ Sajó melletti 
ütközetet, itt lelte menedékhelyét. Megjegyzésre méltó, 
hogy a’ vár közelében fekvő Jankova nevezetű rétségnek 
olly magas fekvése vagyon, hogy onnan to vármegyének, 
sőt Sziléziának hegyeit is héláthatni.

F a l u k .

A brakám falva(C uria l Abrahamovcej tót falu 1 fer- 
tálynyira Tóth Prónától: 84 kath ., 230 evang. lak. Földje 
termékeny; káposztája hires. F. U. többen.

András fa lv a  (Andrasove), tót f. a’ Znio Váraljai 
uradalomhoz tartozik. Számlál 173 kath ., 3 ^vang. lak. 
Rétjei igen jók

B rieszlye , t. f. Nyílra vármegye szélén: 81 kath., 
190 evang. lak. Földje sovány, hegyes; erdeje sok; legelője 
jó. F. U. báró Prónay , Nyáry, ’s a’ t.

3 8 "
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B u d ish , t. f. u g y a n  csa k  N y i t r a  v árm egyéh ez ,  k ö ze i .  
S z á m lá l  40 k a t h . , 82 ev a n g j  lak .  F ö ld je  j ó  r o z s o t  terem  ; 
l e g e lő j e  e lé g  ; er d e je  s o k .  Savanyuviz forrása  a ’ D u b o v a i -  
h o z  h a so n ló .  F .  U .  tö b b en .

György Sz- t. f. a’ Posonyi országúiban: 63 kath., 1 
evang. la k ,, termékeny határral. F. ÍJ. többen.

H adviga  , t. f. hegyek közt: 82 kath., 150 evang. lak 
F. U. b. Prónay.

Jezseno , Nyitra vármegye szélén: 247 katholikns , 90 
evang. lak. Kath. paroch, templom; sovány hegyes határ; 
sok erdő; jó legelő. F. U. Jeszenszky fám.

Kelemenfalva (Klemenóvá} , t. f. közel a’ Thurócz 
vizéhez a’ Jeszenicza patakja mellet: 40 kath., 126 evang. 
lak. Határja középszerű; legelője rétje jó ; erdeje elég; ví
zimalom ; savanyúvizforrás. F. U. többen.

Ldszló fa lva  {Lászlóvá) , t. f. a3 Thurócz vize m ellett: 
96 kath., 110 evang. lak. A’ falu mellett van egy omla
dozott templom. F. U. többen.

La zári, t. f. Znió Váralja mellett. Számlál 429 kath. 
kath. lak. Jó rét és legelő, erdő; lakosai sok olajat sajtói
nak ’s avval kereskednek. F. U. a’ Pesti universitás.

Lesziakov , t. f. a’ Thurócz vize mellett: 252 kath., 
7 evang. lak. Földje középszerű; legelője elég; olaj ke
reskedés; liszt malmok a’ Thurócz és Vriczka vizén F. 
U. a’ Pesti universitás.

Liesznó , t. f. a’ Jaszenicza patakja mellett: 7 kath., 
12(1 evang. lak. F. U, b. Prónay.

Moskócz , t. f. a’ P o so n y i  o r s z á g ú ib a n :  163 kath . , 1 
ev a n g .  la k .  F .  U .  a ’ P es t i  u n iv ers i tá s .

Polereka , t, f. 134 kath., 8 evang. lak. Szép erdő; jó 
legelő. F . U . a’ Pesti universitás.

Rudnó  , t. f. a’ Zsárje hegye alatt, igen erdős hegyes 
és sovány vidéken a’ Posonyi országaiban : 97 kath ,, 153 
evang. lak. Postahivatal. F. IJ. többen.

Szlouán, t. f. Znio Váralja mellett a’ Vriczka vizé
nél. Számlál 7t)3 kath., 4 evang. lak. F. U. a’ Pesti 
universitás.
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Szocsótz (Kis) (v. S ztrá n ia ) a’ körmőczi országúiban: 
44kath:, 31 evang. lak. F. L1. b. Uévay.

Szocsócz (Nagy) tót f. a’ Thurócz vize mellett; 205 ka- 
thol., 30 evang. lak. F. U. a’ Pesti universitás.

Valcs-a, t. f. Znio Váraljától északra a’ Valoczka 
patakja mellett. Táplál 1158 kath ., 5 evang. lak. Kath. 
paroch. templom; kalló; több lisztmalmok; jó föld, rét és 
legelő. F. U. a’ Pesti universitás.

Vriczho ^M ünickviesen), vegyes tó t és német falu 
a’ Baran hegye alatt Zinó Váraljától nyugotra J/2 mfd. 
Lakja 1512 kath,, kik közt sok olajat készítő találtatik. 
Kath. paroch. templom. Ilatárja felette hegyes , annyira 
hogy a’ lakosok hátukon viszik fel a’ trágyát földjeikre; er
deje nagy; legelője bőven lévén sok tehenet tartanak; :s 
a’ tejből vajat, sajtot készitnek. Van még itten egy Hol- 
lerstein nevű barlang, mellyben a’Kákóczy idejekor 100 lo
vas magát 1 hónapig oltalmazta, F. U. a’ Pesti universitás.

N é p e s  p u s z t á k  é s  m á s  l a k h e l y e k .

H utta. Jezseno íilialisa 11 kath. lak.
Mária (Se.} puszta 1 kath. paroch. templommal és 

plébániává! a’ Thurócz vize m ellett, 11 kath., 1 evang.lak. 
F, U. a’ Pesti universitás.
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TREÜCSÉflí M R M E G T E .
(Comitatus Trenehiniensis, — Trenchiner Gespanschaft.

Trencsanszka Sztolicza).

1. §. F e k v é s e  ’s Határja.
Trencsén vármegye fekszik az országnak északi részén, 

a ' dunamelléki kerületben. Határja északról Galliczia és 
Szilézia; keletről Árva,  Thurócz, Nyitra vármegyék; 
délről Nyitra vármegye; nyiígotról Morva és Szilézia or
szágok. Mind ezen említett szomszédjaitól magas hegyek 
által választatik el.

Ί. §. K i t e r j e d é s e  é s  N a g y s á g a ,
Földterülete 87e/io négyszeg mértföldet tévén, Hazánk 

megyéi közt] ebben a’ részben 18-ik. Hosszasága 11 — 1 5 .; 
szélessége 5 és 6* mértföld, Használható földje 685,390 
hold, u. m. 336,411 hold erdő; 8111 hold kert ;  1773 
hold szőlő ; a’ többi szántóföld, rét és legelő. Ezen vár
megyét hajdan herczegség neve alatt Mátyás király termé
szetes fia János herczeg igazgatta. A’ hires Trencséni Máté 
pedig egészen bírván , még most is Mátyus földének ne" 
veztetik.

3. §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .
Az egész m e g y e  n em  e g y é b b  e g y  s z é l e s  k ie s  v ö l g y n é l , 

m e l l y e t  e g y  r é s z r ő l  a ’ G a lg ó c z i  h e g y s o r ’ f o ly t a t á s a ,  m ás  
részről pedig a ’ K árp áti  b é r e z e k  k é p e z n e k , ’s  m e l ly n e k  
közepén a’ ragadó se b e s s é g í í  V á g h  v iz e  h ö m p ö ly g e t i  h a b ja it .  
T u la j d ó n k é p e n  va ló  s í k s á g o t  c s a k  a ’ V á g h  k ö r ű i  láthatni^  
Ettől a ’ v í z t ő l  k e z d v e  a’ fö ld  m in d é g  e m e l k e d i k , e g y i k  
hegy a’ másikat é r v é n , u to ljá r a  a ’ m e g y e  h a tá r szé lén  lé v ő ,  
*s a’ többi h e g y e k e t  f e ly ü lm ű ló  b érezek  tűnnek  e lő .  A ’
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föld a’ Vágh környékén, melly egyébiránt hazánknak leg. 
szebb vidékei közé tartozik, fekete agyag, többnyire ho
mokkal keverve, a’búzát, rozsot, árpát igen jól meg termi ; a’ 
hegyekben pedig köves és nehéz agyagos, azért inkább csak 
zabnak, hajdinának és kolompérnak való. A’ hegyek fő 
alkotórésze mészkő, de a’ megye’ észak nyugoti részén 
gránit. Eghajlatja inkább hideg mint meleg; levegője 
felette tiszta, és egészséges, a’ mit izmos, erős, hosszú 
életű lakosai is eléggé bizonyítanak.

4. §. H e g y e k .
A’ mint már fentebb láttuk a’ megyét 2 fő hegysor 

veszi közbe. Az egyikben t. i. a’ Galgócziban, melly Becz- 
kónál lép be nevezeteszebb hegyek: a’ Machncics, melly- 
nek kebelihől buzognak a’ hires Trencséni vagy Te- 

pliczi meleg orvosi vizek; f ’a cslo , N akla te , Alsó K it- 
s/iera , Hi.adu , V in czo v , Magúra , Szloc/ia, Rosudecz, 
P npor , Felső K it ser a , és Bulovie. A’ Kárpáti hegy
sorban pedig , melly Morva ország szélen húzódik észak 
felé, legnevezetesebb a’ fenyvesekkel és orvos erejű füvekkel 
's vadakkal gazdag Részied, Ezenkívül mind a’ két hegy
sor bocsát ki apróbb ágakat a’ Vágh vize felé 5 ’s ezek 
közűi fő figyelmet érdemlenek azon kopasz , különös alko
tásit kősziklás hegyek, inellyek Zsolna, Rájeez, Predmir 
körül egy körben fekűsznek , ’s a’ miilyeneken láthatni a’ 
régi Szulyóvai, Lietavai omladott várakat. Trsztye falu ha
tárjában vau egy kicsin barlang is.

5. §. F o l y ó v i z e k  és  Tavak*
Fő folyóvize a’ megyének a’ V ágh , melly Thurócz- 

iiól Varinon felyűl jön be a’ megyébe, ’s ezt 10 mfd. futása 
után, mikor már 14 varasok’ határját nedvesítette, lleczkón 
alól ismét elhagyja. Folyása felette sebes, ’s azért gyakran 
változtatja medrét, ’s számtalan kisebb nagyobb szigeteket 
képez. Hasznot sokat tesz ugyan a’ fa Js más keres
kedés előmozdításával, ’s meg hogy halakat bőven szol
gáltat; de ellenben hirtelen áradása miatt szörnyű károkat
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okoz, és nem ritkán egész helységeket elseper, mint ez az 
1813-diki iszonyú árvíz alkalmával megtörtént. A’ Vágh 
után következik a’ K iszucza , melly a’ Beszkéd bérczeiből 
eredvén elébb keletnek, azután délnek folyik, ’s Zsolnánál a 
Vághba szakad. Folyása ennek is ragadó sebességű; egyéb
iránt környéke lakosainak, kiknek fő gazdaságok erdejek- 
ben áll, megbecsülhetetlen rév, minthogy ezen fa eszközei
ket a’ Vághon leúsztathatják. Nagyobb patakok még Z s il-  
nicza  ,  Béla, Preclmir, Csdcza , Oszeszadnicza , B isz- 
tr icza  , Szvederneh , B itsa , S zu ly o v , P oprdd, P u ch a , 
B ellus , l l lu s , Teplicska  , D rietom a , Klanecznicz  , Bel·- 
ra v a , B u d isa , Precsenecz, Rieka. M in d  ezen említette
ket a ’ Végh nyeli el. A ’ Mac/macska  és a’ Z a y  TJgrócz 
patakok a’ Nyitra vizébe öm’enek.

Tavai közül csak a’ Vöröskői érdemel említést, melly 
mintegy 300 □  őlnyi nagyságú, ’s igen különös fajtájú 
ezen'a’ környéken esméretlen hal nemet táplál.

6. §. Á s v á n y o s  és Orvos i  V i z e k .
A ’ t e r m é s z e t  o r v o s i  v i z e k k e l  b ő v e n  m e g á ld o t ta  ezen  

m e g y é t ,  m é g p e d i g  o l l y a n o k k a l ,  m e l ly e k n e k  j ó t é k o n y  fo 
g a n a tjá t  tö b b  ezer  s z e r e n c s é t le n  h á la d a to s  é r z é s s e l  e le sm er -  
t e .  M e le g  k é n k ö v e s  fo rr á so k  a ’ B ajeczi, Bellusi és a ’ k ü l 
fö ld ö n  i s  e lh ir e s e d e t t  Tepliczi, v a g y  m ásk ép en  Trencséni. 
S a v a n y ú v iz  fo rrá so k  v a n n a k  : Kis ChochoInán, Kis Kubrdn, 
Melcsiczen, Drietomdn, Kosztolnán, O/eehon, Jasztrah- 
nyán , N im niczen , Vágh - Tép Ián , Z  amaró ez on , Z sa -  
hineczen , Velcsicsen. Alsó Szucsán, Szobiakon , Sztre- 
zseniezben , Bosdczdn , H aluziczon, B ihariban, Tár
nán, Zarjecsen. M in ő  a lk o tó r é s z e k b ő l  á lljan ak  e z e k ,  
’s m icso d a  b e teg sé g ek b e n  h a szn á lh a tó k  : azt  az  e m l í t e t t  h e l y 
s é g e k ’ k ü lö n  le ír á s á n á l  o lv a sh a tn i .

7. §. T e r m é k e i .
A J N ö v é n y e k  O r s z á g á b ó l .

B úza  k e v é s  t e r e m ,  é s  leg in k á b b  B e c z k ó  és  T r e n -  
csén  k ö r ü l .  R ozs  é s  Árpa  m in d en ü tt  a’ Vágh k örn y ék én
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mégpedig igen sikeres és jó , a’ honnan a’ Trencséni ser 
egy a’ legjobbak közűi való az országban. A’ hegyes 
vidékeknek és igy a’ megye legnagyobb részének fő ter- 
mesztinényei a’ hajdina  vagy pohánka , zab  és kolorn- 
pér. Köles felette kevés, kukoricza  pedig épen nein 
termesztetek. Kereskedési növevényiből dohány nincs. 
Kender és len elég, sőt az utolsóval Rajecz körül keres
kednek ; a’ komló termesztést Krivoszád  helységében pró
bálják némellyek. Hüvelykes és kerti veteményeket. hőség
gel találni, különösen híresek a’ Zsolnai és Zavodjai fejes 
káposzták.

A’ 8111 holdra menő kertek már magok is arra mutat
nának, hogy ezen megyében a’ gyümölcstermesztés , egy fő 
ága az élelem keresésnek $ ezenfelyűl pedig ritka Tren
cséni paraszt az, kinek udvara tele ne lenne gyümölcs fák
kal. A’ legelterjedtebb gyümölcs fa ja ’ szilva, különösen 
Yágh Besztercze körül (talán a’ Berczenczei szilva innen 
kapta nevét); ezt vagy megszokták aszalni vagy be fő
zik és ügy messze elküldözik. Azonban meg kell jegyez
ni, hogy sem maga a’szilva, sem a’ belőle főzött lekvár nincs 
ollyan édes mint a’ bánáti, vagy pedig az alsó magyaror
szági; körtvély, dió, alma is sok van, még pedig számta
lan sok nemekkel ; de baraczk felette kevés, dinnye, gesz
tenye vagy más nemesebb gyümölcs épen semmi. A’ 
sok kisebb nagyobb hegyek rakvák orvosi erejű vagy más 
jó illata hasznos füvekkel , mellyektől a’ telién és juh igen 
zsíros tejet szokott adni; azonban tulajdonképen való le
gelő igen kevés van, rét is szűkön, hanem a’ mi van az jó.

13or csak a’ Vágh mellékén Beczkó körül terem mint
egy 1773 holdnyi földön, de biz a’ nagy részt savanyú.

De más részről bőven kipótolta ezen hijjánosságot( a’ 
természet a’ számtalan igen szép fenyves , tölgyes , bikkes 
erdőségekkel, mellyekkel a’ Trencséni hegyek rakvák ’s 
mellyek 33(5,441 holdat foglalnak el. Legszebb fenyveseket 
láthatni a’ megye északi és nyugoti részén ; tölgyes erdőket 
pedig Domanis körül. Az erdei gyümölcsök közül említést 
érdemelnek: a’ makk (de nem nagy bőséggel) , a’ sok földi



e p e r , s z e d e r j , m á l n a , e's a ’ j ó  izü  g o m b á k  a ’ Z a k o p cse i  
erd ők b en .

BJ Á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l .

L o va i ezen  m e g y é n e k  aprók  és  n em  is  n a g y  szá im iak  ; 
n a g y o b b  d iv a tjá b a n  van  s o k k a l  e n n é l  a ’ szarvasm arha , 
k ü lö n ö se n  a ’ f e jő s te h é n  t a r t á s ,  k iv á l t  a’ b i r t o k o s u r a s á g o k  
e g é s z  c so rd á k a t  t a r t a n a k ,  é s  a z  e la d o t t  te jb ő l ,  v a j b ó l , z s ír 
ból n e v e z e t e s  j ö v e d e lm e t  v e s z n e k  bé. M in d a zá lta l  m é g  is  
l e g n a g y o b b  fo n to s s á g ú  a ’ j u h t e n y é s z t é s , m e i ly e t  i t t  nens  
csa k  az  u r a sá g o k ,  h a n em  a ’ p arasz tok  i s  ű zn ek .  A ’ szá m ta la n  
j ó  i l l a t u ,  z s ír o s  f ű v e k k e l  g a z d a g  h e g y e k e t  tö b b n y ire  j u h o k  
l e p i k  e l ,  e n n ek  te j e  több e z e r  f a m í l iá t  t á p l á l ;  a ’ b e lő le  c s i 
n á lt  s a j tb ó l  é s  túróbó l p ed ig  n e v e z e t e s  su m m a p én z  jö n  be a’ 
m e g y é b e ;  series m in t h o g y  a’ t e le l t e t é s e  so k b a n  k e r ü l ,  
k e v é s  ta r ta t ik .  Ä  méh t e n y é s z t é s  k ö z ö n s é g e s e n  e l t e r j e d t  , 
d e  le g tö b b  m é h k a so k a t  lá th a tn i  m ég  i s  K ajecz  városában  
’s  S z lo p n a  k ö r n y é k e  k örű i.

V a d á l la to k  k ö z ű i  t a lá l ta tn a k  ő z e k ,  s z a r v a s o k ,  k ü lö 
n ö sen  s o k  n y u l a k , m e d v é k , f a r k a s o k ,  ró k á k ,  v a d m a c sk á k  , 
*s a ’ t .

A ’ szá rn y a s  á l la to k b u l  csak  a’ fa jd ty ú k o k a t ,  é s  a ’ sz á m 
ta la n  húros m ad arak at  e m l í t e m ,  m e l ly  u t ó l s ó k k a l a ’ la k o so k  
ő s z e n  ’s  té len  á l ta l  e g é s z  P o s o n y ig  ,  s ő t  B e c s ig  i s  e ljárnak .

T ö b b  n em ű  h a l a i  k ö z ű i  n e v e z e t e s e b b e k :  a ’ p a t a k i  p i s z 
t r á n g ,  é s  a’ V á g h  v iz éb en  t a lá l t ó  ig e n  jó  iz ű  márna.

CJ A z  Á s v á n y o k ’ O r s z á g á b ó l .

Á m b á r  T r e n c s é n  v á r m e g y e  t e l e  v a n  h e g y e k k e l ,  m é g  is  
a z  e g é s z  m e g y é b e n  b á n y á s z  n i n c s .  H a j d a n  Z a v a d a  m e l l e t t  
a ra n y ra  é s  e z ü s t r e  d o l g o z t a k ,  s ő t  a ’ V i s a y o v e i  h a t á r b a n  m o s t  
i s  a k a d n a k  a r a n y  és  e z ü s t  nyomaira. E g y é b i r á n t  t a l a l t a t i k ;  
barnakő  ( B r a u n s t e i n ) , G y p s  í u e h i n á n á l ;  S z a r v h ű  R o v -  
n y é n á l ; M árvány R o v u e , S z u l y o v .  F .  M o l e s i c s  m e l l e t t ,  
a z  u tó b b i  h e l y e n  f e k e t e  s z í n ű .  I g e n  jó 'kőbányák v a n n a k :  
M a r ik o v á n ,  P o p r a d n o n , L á z o n ,  L i s z á n , B á n o n .  Meszel
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é g e tn e k :  O váron, T erch o v á n , V i s n y o v é n T is s in á n  , L e d -  
niczen  ’s a’ t. V égre T hurzófa lván  timsót főznek.

8. §. L a k h e l y e k  és L a k o s o k .
442 népes lakhelyei közűi van;
1 szabad kir. város, 19 mezőváros, 400 falu , 23 puszta 

vagy más népes lakhely.
N ép essége  282,537 l é l e k ,  és ig y  esik  1 □  m értfóldre  

3210 lak os.

V a llá so k ra  251,576 k a th ., 22,295 evang., 1 ó h itű , 8665 
’sidó.

Nyelvökre nézve ha némelly birtokos nemeseket kive
szünk, általában véve tótok. Trencsénben ’s némplly mező 
varasokban vannak egynéhány német mesteremberek i s , 
de ezek gyermekeikkel együtt eltótosodnak. A’ nem cse
kély számú czigányság itt arrul nevezetes, hogy hegedű 
vagy más muzsika szerszámot nem fog kezibe , hanem csak 
kalapácsol vagy más megszokott foglalatosságot végez.

A ’ katholikusok lelki dolgokban a’ Nyitrai Püspöktől 
függnek. Van pedig a’ megyében 2 fő (Trencséni, Zsolnai 
a’ gradnai vegyes), 12 al esperestség, 106 Plébánia, 4 szer
zetes ház , u. m. a’ Piaristáknak 1 Trencsénben; a’ st, 
Ferencz szerzeteseknek pedig 3 u m. Beczkón, Pruszkán, 
és Zsolnán.

A’ lutheránusok kik főképen Puchó körűi és a’ Zay 
Ugróczi uradalomban laknak, 13 anya ekklésiákat szám
láinak , ’s fő pásztorjok a’ dunameilyéki superintendens.

Végre a’ számos mind untalan szaporodó ’sidóság 26 
synagógákban imádja az Istent.

Reformátusok a’ kath. püspöki schematismus szerint 
egész megyében nincsenek.

9. §. Sz o r g a l o m.  Me s t e r s é g e k ,  Gy á r  ok.
Trencse'n vármegyében a’ termékeny föld szűkön lévén, 

a5 nagy népesség kénteleniftetik a’ szorgalomnak különböző 
nemeivel élelmét keresni. így lá ttuk , hogy némellyekgyű-
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mölcsöt termesztenek, aszalnak; mások a’ roppant erdők
ben különböző fa eszközök’ készítésével foglalatoskodnak; 
némellyek ismét bajosok, vagy mesteremberek ; sok közön
séges vásznat, gyolcsot, szőnek a’ vármegye e'szaki részén, 
kivált Teplicza körül. A’ Kajeczi majd 200 menő tímárok 
nem csekély becsű bőröket készítenek. Továbbá posztósok 
vannak Zay Ugróczon, lilaván, Kossán, de főképen Pu- 
chón. Igen jó cserép edényeket csinálnak Beszterczén, 
Bicsén, Belluson, [Haván, Puchón, Bolessón és Zay 
Ugroczban, Végre a’ szorgalomnak nevezetes ágát teszi a’ 
pálinka 'és serfőzés, melly utolsó jóságárul eléggé híres; 
és a’ vaj, sa jt, túró készítése. Tulajdonképen való fá- 
brika az egész megyében nincs; de üveghuta találtati 1c 
Zliechón, és K. Chocholnán; papiros muloin pedig Bobó- 
tkon , Tepliczán , Terc/ιονάη, Rajeczen  , B runyisztén , 
Viszolajban , N agy Chocholnán, Velcsicsben , Szlatinán, 
és Z a y  Ugróczban. Timsó főző intézet van Thurzófalván.

10. §. Kér e s k ed é s.
Kereskedését a’ megyének az országszélen való fek

vése, lakosainak szorgalma , és a’ Vágh vize igen elő moz
dítja. Viszen ki más megyékbe , sőt néha a’ külföldre is 
pohánkát, vagy hajdinát, aszalt gyümölcsöt, szálfákat, 
deszkákat, léczeket, karókat , ’s más minden nemű fa esz
közöket, gyapjút, vajat, sajto t, közönséges vásznat, 
gyolcsot, posztót, cserép edényeket, papirost, üveget, 
’s a’ többi. Hoz be pedig kevés búzát, sok rozsot, 
(Nyitra vármegyéből) bort, szarvasmarhát, sót, mind a’ 
kettőt Lengyel országból, érczeket, colonialis és fény űzési 
portékákat’s a’ t. A’ fával, borral, posztóval, gyolcsai 
való fontos közbeni kereskedés nagy hasznára van a’ me
gyének.

Előkelőbb kereskedő helyek : Zsolna , Csúcsa, Puchó , 
Trencsén és Bán. Fő országutja az , melly Nagy Szombat
ról jővén Vágh Ujhelyen, Trencsénen , ’s a’ Vágh partján 
lévő városokon keresztül Zsolnáig viszen. Itt már 2 felé 
vá lik , az egyik mindenütt a’ Kisucza völgyében a’ Ja- 
blunkai szoros úton keresztül Sziléziába vezet, a’ másik
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nyugotnak Thurócz, L iptó , Szepes vármegyék felé tart. 
Ezen két utolsó egyszersmind postáét. Postahivatal az, 
egész, megyében csak 2 van , t. i. Zsolnán, és Csácsán , az 
az, a’Sziléziába vivő országidban. Fiarminczad hivatalok ta
láltatnak: Zsolnán, Csácsán, Szkalitén , Thurzófalván, 
Puchón ésTrencsénben.

11· §. O s k o l á k .  N e v e l ő  I n t é z e t e k .
Alsó néposkola van a’ katholikusoknál minden paro- 

chiában egy, igy szinte az evangélikusoknál is. Ezenkí
vül bírnak a’ katholikusok 2 fő nemzeti oskolát, és 2 
nagyobb gymnásiumot, t. i. Trencsénben és Zsolnán: az, 
elsőben a’ Piáristák felügyelése alatt (1824) 207, a’ máso
dikban pedig 173 ifjak tanultak. Az utolsóban sz. Ferencz- 
beli szerzetesek tanítanak.

1 ‘I. §. K a t o n a s á g .
Ujoncz.okat a’ 2-ik számú (Alexander nevet viselő) 

magyar gyalog ezeredhez állít, ’s azért ezen ezeredből 
mindég tanyázik egy csapat Trencsénben. Lovasságból bé
kesség idején csak egy osztályt (Divisiót) tart azon ez
eredből t. i. mellynek stabja X. Tapolcsánban fekszik.

13, §. Ki r á 1 y i ΓΙ i V at al o k ’s más köz  
i n t é z e t e  k.

A’ már említett posta és harminczad hivatalokon kiviil 
vannak még cs. k. só-házak: Csácsán, Zsolnán, liicsén , 
Puchón, és Trencsénben.

14. §. J o b bá g y t e 1 k ek. Porták .
Egész, jobbágy bír itten 1-ső osztályban 1G, második

ban IS, harmadikban 20, negyedikben 22 hold szántóföl
det; rétekből 1-ső osztályban 6 , másodikban 8 ember vá
gót. lllyen egész jobbágytelek számláltatik : G672.

Portája a’ megyének 13Ü; Trencsén városának 24/s.
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15. §. N e m e s s é g  és U r a d a l m a k .
A z 1785 öszveszámlálás szerint voltak Trencsénben 

6236 nemes személyek, kiknek birtokai közt csupán a’ la
kosok száma után ítélvén mintegy iilyen külömbség van. 
A’ mágnások’ uradalmaiban lakik 207,338 lélek ; a’ neme
sek’ ’s közbirtokos mágnások telkein: 64,513; a’ tudományi 
kincstár szkalkai uradalmában : 3861 1. ; a’ papi jószágok
ban: 3162; Trencsén városáéban: 307 1, Uradalom van 17, 
u. m. a’ beczkóit bírják a’ b. Hévay örökösök, t. i. Hévay b, 
Mednyánszky, gr. Herényi, gr. Csáky ’s ni. t. nemzets. ’s a’ 
Vágh-Ujhelyi prépost; bánit b. Szína; dornanisit gr. F.sz- 
terházy József; dubniczait b. Szína ; zay ugróczit gr.Zay, 
és gr. Kolonich; oroszlánkőit és illava jt gr. Königsegg; 
ledniczit gr. Erdódy György ; vágh beszterczeit b. Balassa 
és gr. Szapáry; szk a lk a it , a’ tudományi kincstár; bicseit, 
és sztrecsenil ii. Eszterházy; budetinit gr. Csáky István’ 
örökösi; óvárit gr. Pongrác/.; terc/iovait gr. Nyáry ; tepli- 
czait a’ Szína nemzetség ; liethavait a’ Lengyel, Perényi, 
Hévay és Thurzó nemzetségek örökösi. Főbb birtokosok 
még e’ következendók : az esztergomi érsek , a’ nyitrai püs
pök , gr. Serényi, b. Jeszenák, b. Lusinszky, Ambró, 
Á kay, Árvay, Bacskády, Banóczy, Baross, Benyovszky, 
Borsiczky, Bosányi, Brogyányi , Csetneky, Dakó, De- 
zericzky, Frivaldszky, Gilányi, Gyurcsányi , Hrabovszky , 
Hoorecsnyi, Izdenczy, Kazy , Keller, Koncsek, Kubicza, 
Kubinyi. Latkóczy, Lieszkovszky, Madách, Marczibányi, 
Madocsányi, Majtényi, Marsovszky, Mednyánszky, Mel- 
siczky, Miticzky, Motesiczky, Nedeczky, Némák, Novota, 
Nozdroviczky , Ordódy , Osztroluczky , Otlik, Ördög, Pia- 
csek, Pongrácz, Prileczky, Kajman, Budnyánszky, Sándor, 
Spinola, Szeghy, Szilvay, Szirmay, Szulovszky, Tarnóczy, 
Turcsányi, Trsztyánszky, Ugronovics, Vagyon, Vásárhelyi, 
V ietoris, Zental.

16. §♦ T i s z t i k a r .
Van egy örökös fő ispánya a’ gróf Illésházy famíliából, 

2 al-ispány; 1 fő , 2 al-jegyző ; 1 fő , 1 al-ügyvéd; 2 fő 
adószedő; 1 számvevő; 5 fő, 10 al szolgabiró; 22 eskiitt;
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7 al-ndószedő; 1 levéltárnok, 2 fő orvos; 1 földmérő; I 
várnagy; 5 seborvos.

17. §. P o l i t i k a i  f e l o s z t á s a .
Eloszlik 5 járásra, u. m, zsolnaira, vágh beszterczeire , 

közép, a lső , és hegyentul való járásra ’s 1 királyi városra.
'Trencsén, Trenchiniurn , szabad k ir. város. Fekszik, 

a’ Vágh vizének bal partja és egy meredek hegy közt, 
inellyre épült a’ rég i, még most is meglehetős állapotban 
lévő Trencséni vár. Eredete a’ városnak és várnak bizony
talan. Némellyck ezt a’ rómaiaknak tulajdonítják ; hihetőbb 
az, hogy a’ magyarok bejövetelekor mind a’kettő fentállott 
s nem csekély nevezetességű lehetett, minthogy az egész 
vármegye is innen kapta nevét. Trencséni Máté az egész 
Vágh vidékének birtokosa, ezen várat is keményen meg- 
erősittetvén: a’ Károlyal való háborújában erős ellent állá
sul szolgált. Majd ennek halála után Károly a’ várat Bebek 
György Tárnok mesternek ajándékozta, fenttartván ma
gának a’ várost. Mátyás király pedig ki itt gyakran is mu
latozott, a’ Csehekkel való háborújában Zápolya Istvánt gaz_ 
dagitotta meg véle, ki ezt felékesitvén, hozzá egy gyö
nyörűséges kertet csináltatott; sőt azon 95 ölnyi mélységű 
várkútat, melly még most is látható, ő ásatta a’ török 
foglyokkal. A’ Zápolya familia’ kihaltával gr. Ulésházy 
nemzetség jőve birtokába, ’s a’ legújabb időkig bírta a’’ 
hozzá tartozó uradalommal együtt; most azonban mind a 
keítő Szíriát uralja, Elosztatik a’ vár alsó és felső várra, 
az elsőnek van egy tágas udvara ’s egy régi kettős tornya, 
a’ felsőben több épületek közt láthatni egy 4 szegletü igen 
izmos tornyot, melly Terentius római hadivezérröl nevez
tetik el, ’s ez legrégibb épület az egész várban , ’s vannak 
benne számos szobák. A’ mi a’ vár fekvését ille ti: az min
denfelől . kiváltképen pedig északi oldalán olly meredek 
hegyen épült, hogy hozzá járulni alig lehet, de keleti ol
dalával általellenben van egy begymellyről ágyúval is ostro
molható, ’s azért itt kettős fallal és sánczal védelmeztetik.

A’ város maga áll a’ belső és külső városból. A’ belső 
keltűs kőfallal vétetik körűi és csak 82 házat számlál.



6 0 8 TRENCS1ÍN VÁRMEGYE.

Nevezetesebb épiiletjei: az igen szép piaristák temploma 
kettős toronynyal. Építette ezt Lippay György prímás a* 
jesuiták részére 1651-ben, de ezek eltöröltetvén, Mária 
Therézia által a’ Piarista atyáknak adatott által. IJelső 
ékessége 120,000 forintba került; falai körös körűi már
ványozva vannak, ’s az felséges festésű boltozat 10 ko- 
rintliiai márvány oszlopokon nyugszik. Második szentegy
háza közel a’ városhoz egy dombon áll; ez temetkező helye 
a’ gr. Jllésházy famíliának, ’s egyszersmind parochiaüs 
Említést érdemelnek még a’ vármegye és városházak, a’ 
cs. k. harminczad hivatal, a’ Széesényi György által fun- 
dált convictus, a’ piaristák residencziája, kiknek itt növi. 
tiátusok is van. Az itten lévő k. nagyohh gymnásiumban 
ugyan csak a’ piaristák vezérlése alatt 1824-ben 207 ifjak 
tanultak. Van itt: ezenkívül jól elrendelt nemzeti és leány- 
oskola. A’ külső város 320-ra menő épiilefjei közt ke
vés szépet 1 diet találni. Említést érdéinél még az evang, 
anyaszentegyház ’s egy synagőga. Lakosai 242Í kalli, 
523 evang., 382 Vulora mennek ; nyelvökre nézve nagy részt 
tótok, de vannak számosán németek, és kivált a’ nemesség 
közt magyarok is. Elet módjukra nézve mesteremberek 
füldmivelők , kereskedők, és hajósok; az itt elmerni szála
soktól sok pénzt bevesznek. Egyébiránt a’ Trencséni ser 
jóságáról hires, gyümölcsök is elég van, kivált a’ szilvát: 
aszalva messze elhordják. Legelőjük a’ Vágli szigetjében 
hasznos; erdejek messze van; földjük a’ rónaságon igen 
termékeny, de a’ dombosabb részen sovány; a’ Vágli kiön
tése ellen költséges töltésekkel védelmezi magát. Flii to
kosa a’ város 2 falunak, úgymint Zabinecznek és Ilam- 
rinak, mellyek közűi az utolsó arról nevezetes, bogy 
Ileisler generális e" mellett telte tönkre a’ llákóczy Ferencz’ 
seregeit, elfoglalván tőlök 40 zászlót. Királyi Városa 
Signiond király teve. Törvényes tekintetben a’ personális 
széke alá tartozik.

Portája: 2l/s.
Az úgy nevezett hires Trencséni fürdők nem a ’ Tren

cséni határban, hanem onnan 1 ’/á órányira fekvő Teplicz- 
ben feküsznek, a’ közép járásban ; azért ennek meg esmer- 
tetését. ezen helység leírásánál láthatni.
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I. Zs o l n a i  Járás.
Van benne: 5 mezőváros,
$3 falu, mind tót.
30 kath. parnch., 3 synagóga.
Népessége: 85,685 lélek, u. m.
Vallásokra: 84,409 kath., 136 evang., 1 óhitű, 1139 

’sídé.
Nyelvökre : mind tótok.

Mező Városok*
Csúcsa ( C sattza), népes tót m. v. a’ Sziléziába vivő 

fő ország és postautban a’ Kisucza patakja mellett. Szám
lál 4013 kath., és 134 ’sidó lak. Van egy derék kath. pa- 
roeh. temploma, mellyhez még két kápolna kapcsoltatott, 
synagógája,— cs. k. posta, só és vám szedő hivatala. La
kosai földrnivelésből, fuvarozásból, bor, de főképen fa 
kereskedésből élnek, mellyet a’ megáradt Kisuczán szok
tak a’ Vághba leereszteni. Népes országos és heti vá
sárja van. F. U. h. Eszterházy.

Teplicz (T ep lic za ) , t. m. v. 3 fertálynyira Zsolnától: 
899 kath ., és 7 ’sidó lak. Ékesíti az uraság kastélya 1. 
kápolnával együtt, inellyben nyűgosznak Bosnyák Sophia 
Vesselényi Ferencz nádor jó téteményeiről hires, és 1644-ikben 
meghalálozott hitvesének hamvai. Továbbá van itten egy 
kaíh. paroch. templom , és még 3 kápolna. Földje a’ Vágh 
mellett termékeny: fája elég; rétjei igen jók. Lakosai 
ezenkívül vászonszövésből, kézimesterségekből, és pá
linkafőzésből táplálják magokat. Papiros malma meg
lehetős papirost készít. Vásárjai nem nevezetesek. Posztó 
fáhrikája elenyészett. F. U. Szína György.

TJjhely ( Kisucza) (N őve mesto') , tót m. v. a’ Kis
ucza vize mellett egy völgyben: 2024 kath., 1 evang., és 
6 ’sidó lak. Kath. paroch. és még más templomok ; vám- 
szedő hivatal; országos vásárok. Fő kincse szép fenyves 
erdejében és juhtartásában á ll; borral is kereskedik. F. U. 
gr. Csáky István örökösei.

17. K. M. 0. Föhll. 39
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V a rin  ( V a rn a ) ,  tót m. v. a’ Vágh v iz e  Jobb partján. 
S zá m lá l  1278 k ath .,  212 ’síelő lak. Kath. paroch, templom. 
Synagóga. Hajdan nevezetes  vagyonos város v o l t ,  de a’ 
sok tűz m ia tt  e lszegényedett .  Határja term ékeny  : jó  
rétte l  e's lege lővel  bír- halászatja a’ Vághban k iv á lt  p isz
trángra jutalmrs ; kézi mesteremberei sz á m a so k ;  országos  
vásárokat ta r t ;  és jó  meszet é g e t .  F .  U· gr . P on grá tz  fám.

Zsolna  ( Z silin a _) ( Síiéin) , egy kőfallal körülke
rített privilegiált város, tulajdon magistrátussal. Fekszik 
a’ Vágh bal partján egy termékeny síkságon. Lakosai tótok 
és többnyire kath ., u. m .: 2467 kath ., 6 evang., 22 ’sidók. 
Nevezetességi közé tartoznak a’ kath. 4 templomai, mellyek 
közűi egy parochialis, egy a’ Jesuitáké volt, egy pedig a’ 
Sz, Ferenc/, szerzeteseké, kiknek itt monostorjok van; a’ 
kath. gyinnásium, mellyben 6 osztályokra osztva 1824-ben a’ 
franciskánusok vezérlése alatt 173 tanultak; normalis oskola, 
nagy sóház, katonai magazinumok, posta és harininczad 
hivatal, patika, derék hid a’ Vágón által. Négy szegletü 
piacza tágas , ’s az itt lévő házak átaljában véve erkélyek
kel ékeskednek. Földje termékeny, különösön jó rozsot, 
és árpát terem , mellyből főzik aztán a’ ’solnaiak elhire- 
sedett sörüket. Káposztája is kapós. Kereskedése kivált, 
a’ borra, fá ra , vászonra, gabonára nézve eleven. Emlí
tést érdemel az, hogy 1710-ben az evangélikusok itten hires 
’synatot tartottak , és hogy ezelőtt itten nékiek virágzó 
oskolájok ’s könyvnyomtató műhelyek volt. F. U . h. F.sz- 
terházy.

F a l u  k.
Babkov , t. f. 4(>8 k a t h . ,  11 ’sidó lak; A’ L ie tava i  

uradalomhoz tart ozik.
Bán fa l v a  (Bánóvá) , t. f. 619 kath. , és 4 ’sidó lak., 

Zsilinka patakja mellett. Határja termékeny; legelője igen 
hasznos; erdeje szép. A’ Lietavai urad. tartozik.

B éla , t. f. egy völgyben széljel szórva. Lakja 2187 
kath., 71 ’sidó. Kath. paroch. templom. Fenyves erdejéből, 
és juhtartásból él. F.U. gr. Pongrác/.
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Beselercze (Ö) népes t. f. a’ Gallicziai határhoz 

közel: 2748 kath., 1 óhitű , 76 'sidó lak. és kath. pa- 
roch. templommal, synagógával. Földje sovány ; de feny
ves erdeje, legelője bőven. Lakosi sok marhát, juhot nevel
nek ; patakjukban pedig pisztrángot fognak. F. U. Szína 
György.

Besztercze  ( Z7/) , t. f. a’ Gallicziai határszélen: 2196 
kath., és 10 ’sidó lak., kath. paroch. templommal; pálinka 
főzéssel. Lakosai fa eszközöket készítenek, ’s sajtot csi
nálnak. F. U. Szína György.

B itta ro va , t. f. 268 kath., és 4 ’sidó lak. A’ Litavai 
urad. tartozik.

B itts ic za , t. f. ya órányira Zsolnától 3S8 kath., 98 
evang., és 4 ’sidó lak. Kath. paroch. templom, ’s fa keres
kedés a’ Vághvizén, F. U. a’ Lietavai uradalom.

B rezan i, t. f. 233 ka th ., és 4 ’sidó lak. F. U. a’ 
Lietavai uradalom.

Brodnó , t. f. 463 kath. lak. Kath. paroch. templom. 
F. U. gr. Csáky István örökösei, és gr. Lrdődy György.

Budetin, t. f. Zsolnával általellenben a’Vágh jobb part
ján , a’ Kisucza vize beleömlésénél. Fekvése igen szép; 
határja mcszsze kiterjed; szántóföldjei hegyesek völgyesek, 
de jól fizetők; régi tágas vára nézésre méltó. Lakja 355 
kath., 3 evang., 7 ’sidó. F. U. most gr. Csáky István örök., 
’s feje egy uradalomnak, mellyhez 20 helységek kapcsoltat
tak. Hajdan Szűnyogh fám. bírta.

Cserne, népes t. f. a’ Sziléziai határszélen: 2011 kath. 
12 ’sidó lak. Kath paroch. templom. Földje felette sovány; 
erdeje nagy , legelője hasznos. F. U. h. Eszterházy.

Cserne Jávom ih , alias Makov, nagy hegyek közt elszórt 
tót helység: 2417 kath. és 24 ’sidó lak. , kath. paroch. 
templom. A’ lakosok szántóföldjei többnyire irtások, de 
csekélyül fizetnek; fa eszközöket csinálnak, pálinkát éget
nek. F. U. h. Eszterházy.

Chumecz, t. f. Zsolnával általellenben a’ Vágh jobb 
partján. Budetintől a’ Kisucza választja el. T á p lá l

39*
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609 kath. 6 ’s idő lak ., kik fával eleven kereskedést űznek. 
F. U. gr. Csáky István örök.

D ivina (K is), t. f. a’ Vágh jobb partján 144 katli., 
9 ’sidó lak. F. Lf. gr. Csáky és Visnyovs/.ky fain.

D ivina (N a g y ), t. f. kis Divinátul északra egy völgy, 
ben. Lakja 1391 kath., és 6 ’sidó. Kath. paroch. templom. 
F. U. gr. Csáky István örökösei.

D ubje , t. f. Ljhelyhez 1/i óra, hegyek közt: 161 
kath. F. U. gr. Csáky István örökösei.

D unajov, t. f. a’ Kisucza vize mellett, a’ Sziléziába 
vivő országúiban. Számlál 647 kath. lak. Vendégfogadó , ’s 
fa kereskedés. F. U. gr. Csáky István örökösei.

G belán , t. f. Varinhoz ’/„ óra: 513 kath. és 7 ’sidó 
lak. Ekesiti egy urasági csinos kastély. Itt felette jó téglát 
égetnek. F. U. gr. Nyáry.

H orelicza , t. f. Csácsához % óra a’ Sziléziai ország
úiban magas hegyek közt. Táplál 1100 kath. , 5 ’sidó lak, 
F. U. h. Eszterházy.

I llő vé , t. f. Zsolnához délre l 1/2 órányira egy patak 
mellett. Van 170 kath. , 3 evang., 2 ’sidó lak. F. U. h. 
Eszterházy.

K rasznydn, t. f. Varinhoz 1 fertály. Lakja 460 kath,, 
16 ’sidó. Határja elég termékeny rozsra és árpára; erdeje 
derék. Van egy csinos urasági kastélya is. F. I/. gr. Pon- 
grátz és b. Lusinszky familia.

Krasnó (Új), népes t. f, magos hegyek közt a’ Kisucza 
völgyében a’ Sziléziába vivő országúiban. Táplál 2430 kath., 
2ü ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Vendégfogadó. 1 la
tárja nagy ; fenyvese szép , de földjei igen soványak. F. íi. 
Eszterházy herczeg.

Kubina v. Klubina  t. f. egy mély völgyben : 770 
kath ,, 9 ’sidó lak. Sovány határ; hasznos legelő. F. L. 
Szína fám.

L a k in ek , t. f. 296 kath. lak. F. U. többen.
Lehota  (Kisucza Ujhely) ,  t. f. 240 kath. lak. F. U» 

Budetini uradalom.
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Lehota (Plehan) ,  140 kath. lak. A’ Lietavai plebanus 
bírja,

Lieszkovecz, t. f. a’ Sziléziai országutban: 244 kath ., 
12 ’sido lak. Földjei, rétjei meglehetősek. F. U, gr. Csáky 
és Erdődy.

L ietava , t. f. Zsolnához délre % órányira: 368 kath,, 
7 ’sidó lak, Nevezetessé teszi régi hegyen épült vára , 
mellyhez egy egész uradalom tartozik, ’s most Lengyel, 
Petényi, ltévay és Thurzó lineákra oszlik el. Van kath. 
paroch. temploma, ’s a’ vár alatt szép urasági majorsága és 
tehenészete.

L is z itza , t. f. sovány hegyek közt, Várnához északra 
1 ‘/ο órányira. Lakja 929 kath., 7 ’sidó. F. U. gr, Pon- 
grácz família.

Lodn.6, t. f. Kisucza Ujhelytől 2 órányira északra: 
759 kath., és 3 ’sidó lak. F· U. a’ Budetini uradalom.

Lopusna , t. f. 224 kath. lak., a’ Budetini uradalomhoz 
tartozik.

Lutska [K o trzs in a ) , t. f. Vaditsó filial. 296 kath., 
4 ’sidó lak. F. U. gr. Pongrácz.

Lutsha (L ie la va ) , t. f. 291 kath., 4 evang., 3 ’sidó 
lak. A’ Lietavai uradalom bírja.

Lutska (ilioys) , t. f. a’ Vágh hal partján a’ Thuróczba 
vivő országutban. Számlál 274 kath., 20 ’sidó lak. F. U. 
többen.

Lutska  ( N ezbud) , t. f. Sztrecsenel általellenben a’ 
Vágh jobb partján, mellyben jövedelmes halászatot üz. 
Lakja 206 kath,, 9 ’sidó. F. U. gr. Pongrácz fám.

L uky , t. f. Zsolnához északra 1 mértföld: 40Ó kath., 
4 'sidó lak. Földje sovány, hegyes; erdeje meglehetős, 
F. U. többen.

Lutissa , t. f. elszórva a’ hegyek közt fekszik. Szám
lál 1291 kath., 1 2 ’sidó lak. Kath, paroch. templomi 
gclője jó lévén sok juhot tartanak, ’s vajat, sajtot készitnek. 
K. U. gr. Nyáry.
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Mar cseh {Marhofa lva ), a’ Vágh jobb partján. Lakosi 
kik 228 kath. , és 3 ’sidóra mennek a’ Vágbban sok pisz
trángot fognak. Ekesiti a’ helységet az uraságnak a’ Vágh 
partján levő kastélya. F, U· Ordódy fain.

M oys, t. f. a’ Vágh jobb partján, ogy szép termékeny 
síkságon : 248 kath., 4 ’sidó lak. F. U. többen.

N edecza , t. f. Teplicza ni. városához 1 fertálnyira 
a’ Vágh kies völgyében. Van egy ékes kastélya, termé
keny rozsot és árpát termő határja. Lakja 493 kath ., 14 
evang., 20 ’sidó . F. U. Nedeczky, és gr. Pongrác*.

N eszlussa , hegyek közt elszórt tót helység: 2391 
kath. lak., kath. paroch. templommal. Földje igen sovány , 
de erdeje szép, és sok legelője hasznos. F. U. a’ Bude- 
tini uradalom.

Ochodnicza, t. f. a’ Kisucza vize mellett: 1500 kath. 
lak, Kath. paroch. templom. Ez is a’ Budetini uradalom
hoz tartozik.

Oszednicza , t. f. Csácsához egy óra a’ Magara hegye 
a latt, közel a’ Gallicziai határszélhez. Határja nagy, de 
sovány. Lakosi többnyire fa eszközök készítéséből, továbbá 
tehén és juhtartásból élősködnek. Számlál 2039 kath., 3 
’sidót; van tulajdon paroch. temploma. F. U. h. Eszterházy.

Osherda, tót falu a’ Kisucza vize mellett: 161 kath. 
lak. F. U. h. Eszterházy.

P a s z it je , t, f. Kisucza Ujhelytől V/a órányira: 144 
kath. lak. F. U. gr. Serényi.

Podhorje {Lietuva) , t. f. 312 kath,, 8 ’sidó lak. A’ 
Lietavai uradal. bírja.

P odniczerava , t. f. Uj-Besztercze filiál. 169 kath. 
lak. F. U. Szína.

Porubka, t. f. Bittsicza filial. 240 kath,, 2 ’sidó lak. 
F. U. h. Eszterházy.

P ovinna , t. f. Kisucza Ujhelyhez 1 fertály. Számlál 
863 kath. Földjei meg lehetősek; rétjei igen jók. F. U. 
a’ Budtetini uradalom.

,n Radola , t. f. a’ Kisucza vize mellett, ’s Ujhely városá
hoz közel. Táplál 542 kath. F. IJ. a’ Budetini uradalom.
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R adovszka , elszórt t. f. a! hegyek közt: 675 katb., 
7 ’sidó lak. Határja csupa hegy es sovány; erdeje bőven. F. 
U. Szína família.

Rakova , t. f. Csácsához északra 1 órányira. Számlál 
3123 kath., 18 ’sidó lak. Fája, legelője bőven van, de földje 
igen sovány ; levegője hideg és egésséges. KatG. paroch. 
templom. F. U. h. Eszterházy.

Riecsnicza , t. f. nagy kősziklás begyek közt egy szűk 
völgyben, közel Árva vármegye szélihez ; paroc’n. temploma 
van ’s a’ libákkal együtt 1922 kath., 16 ’sidó lak. Fenyves 
erdeje nagy és szép. F. U. többen.

Roszina , t, f. Zsolnához délre 1 y2 órányira: 662 kath.’ 
3 ’sidó lak. Kath. paroch. templommal. F. U. a’ Lietavai 
uradalom.

Rudina  ( Kis) , t. f. a’ Kisucza mellett: 238 káté. lak. 
F. U . gr. Csáky.

Rudina {N agy)  , t. f. Zsolnához északra 1 V2 órányira: 
627 kath. lak. Kath. paroch. templom. F. U. gr. ( ••ky és 
Erdődy.

R udinszka , t. f. Kisucza Ujhelytőí észak nyugotra 
1 mfd. Számlál 939 kath. Fenyves erdeje derék. F. U. a’ 
iludetini uradalom.

S zkalite , népes t. f. a’ M agyar, Szilézia, és Galliczia 
határok öszvcjövetelénél 2199 kath., 6 ’sidó lak. Kath. 
paroch. templommal, harminczad hivatallal. Erdeje roppant. 
F. U .  h. Eszterházy.

Sznezn icza , t. f. Tepliczához északra 1 órányira, 
352 kath. lak. F. U. gr. Pongrácz.

Szíaskov , a' magas Buhano hegye alatt lévő népes t. 
f. Csácsához nyugotra 1 órányira: 1642 kath. , 24 Vidó lak, 
Kath. paroch. templom, ltoppant fenyves erdejében legtöbb 
gazdasága van. F, U. h. Eszterházy.

Sztrangavi (Sztranyari) , t. f. Sztrecsenhez 1/,2 órá
nyira Lakja 600 kath., 6 ’sidó. Fenyves erdeje ennek is 
szép. A’ Sztrecseni uradalom bírja.

Sztrdzsa, Várnához északra 1 fertálnyira fekvő t. f. 
316 kath., 6 ’sidó lak. F. U· gr· Pongrácz.
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S z tra zso v , t. f. a’ Vágh bal partján, Zsolnához */2 
órányira: 252 kalh ., 7 ’sidó lak., kicsiny de termékeny ha
tárral. F. U. többen.

Sztrecsen, t. f. a’ Vágh bal partján: 676 kath., i 
evang., 18 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Nevezetessé 
teszi ezen helységet az egy meredek kősziklán épült régi 
vára, melly I. Leopold idejében rontatott le , ’s mellyhez , 
mint uradalom fejéhez Zsolna és más több helységek tar
toznak. F U. h. Eszterházy, ’s más közbirtokosok.

Ssvinna  , t. f. 380 k a th ., 3 ’sidó lak. A’ Lietavai ura
dalom bírja.

Szvresinovecz, t. f. a’ Sziléziai határszélen: 1617 kath., 
8 'sidó lak. F. U. h. Eszterházy.

Terehova , népes t. f. az Árva vármegyei határszélhez 
közel: 4133 kath., 2] ’sidó lak. Kath. paroch. templom. 
Van nevezetes juh , és tehéntartása; papiros malma; mész 
égető' kemenezéje ; és igen nagy fenyves erdeje. Nevezetes 
itten a’ Hatna nevű völgy, melly mindenfelől iszonyú kő
sziklákkal vétetik körűi,’s csak a’helység felől nyílik belőle 
egy keskeny kijárás. F. U. gr. Nyáry.

Tissina  , t. f. Várnához északra */2 mfd. Itt és a’ Belsz- 
ka völgyben lakik 875 kath., és 7 ’sidó. Kath. paroch. tem
plom. Meszet a’ Tissinaiak is jót. égetnek. F, U. gr. Nyáry.

Trnove , t. f. 589 kath., 2 ’sidó lak. és derék fenyves
sel. F. U· a’ Lietavai urad.

Thuró, t. f. számlál 931 kath., 16 ’sidó lak. Van egy 
filial temploma, és szép fenyvese. F. U. h. Eszterházy.

Vadicsó [Alsó), t. f. Tepliczához északfelől 1 */2 órá
nyira. Lakja 374 kath ., 4 ’sidó. F. U. gr. Serényi.

V  adicsó [Felső), t. f. 1179 kath., 59 ’sidó lak. Kath 
paroch. templommal, mész égetéssel. F. U. többen,

Vadicsó [Közép') .\ t. f. 132 katholikus, 9 ’sidó lak. 
Mind a ’ három Vadicsó jó legelővel és rétekkel bir. F. U. 
többen.

V ich ilovha , t. f. Uj Heszterezéhez 1 órányira a ’ Gal- 
licziai határszélen: 515 kath. lak. F. U. a’ Szína familia.
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Visnyove , tót f. közel Thurócz vármegye széléhez. 

Számlái 1(02 kath. , 12 ’sidó lak. Az ide való kath. paroch. 
templomban felállított Bold. Szűz Maria képéhez nagy 
bucsújárások történnek; továbbá az itteni hegyekben ezüst 
és arany érczeknek nyomaira akadni; mész pedig igen jó 
égettetik. F. U. a’ Lietavai uradalom.

Vranye , t. f. a’ Kisucza vize mellett: 194 kath. lak. 
F. U. a’ Budetini urad.

Z adubnye , t. f. Budetin mellett: 264 kath. lak., 's 
ugyan oda tartozik.

Z akopcse , nagy t. f. Csácsához keletre 1 */a órányira. 
Lakja 3384 kath., 10 ’sidó. Kath. paroch. temploma derék; 
erdeje igen nagy, ’s benne sok gombát szednek. F. U. h. 
Eszterházy.

-Zasztranye , t. f. Tepliczához északra 1 fertálynyira. 
Számlál 332 kath. Egy meredek hegyen még most is látszik, 
régi várának omladéka. F. U. gr. Pongrácz.

ZavacOca, t. f. 137 kath. lak. F. U. a’ Lietavai urad 
Z a v o d je , t. f. Zsolna mellett ; 603 kath. , 6 evang., 

19 ’sidó lak., több nemesi curiákkal és épületekkel. Föld
je termékeny , káposztája hires. F. U. többen.

Zborov  , népes t. f. közel a’ Gallicziai határszélhez: 
1652 kath., 20 ’sidó lak. Fenyvese ’s más erdeje szép, és 
nagy legelője hasznos lévén jó sajtot készít, patakjában pe
dig kedves izű pisztrángot fog. F. U. h. Eszterházy.

Z la tn a , t. f. Strecsen ülialisa 30 kath. lak.

II. Vá g h  B e s z t e r c z e i  J á r á s .
Van benne 5 mezőváros,
97 falu, 4 népes más lakhely,
23 kath. parochia, 6 synagóga , 1 luth. templom. 
Népessége : 77.957 lélek u. m.
Vallásokra: 74,662 kath., 1054 evang. 2241 ’sidó. 
Nyelvökre mind tótok.

M e z ő  V á r o s o k .
Besziercze {_Vdg~) , tót m.v. a’ Vágh vize bal partján. 

Nevezetességei közé tartozik a’ régi goth ízlésre épült
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kath. paroch. templom rézzel fedett toronnyal; a’ Vághon 
lévő h id , mellyen b. Balassa részére vám szedetik, és 
a* ’sidóknak nagy synagógájok ’s a’ t. A’ várason keresztül 
folyó Rieka patak két 4 kerekű malmot hajt. Határja he
gye völgyes, és sokat szenved a’ Yágh kiöntéseitől. Lako
sai közt, kik 1939 kath., és 254 ’sidókra mennek, igen sok 
mesterember, és nemes személy találtatik, legtöbb van fa
zekas, azomban mind ezek mezei munkát is folytatnak. A’ 
régi Beszterczei vár északra mintegy ‘/a órányira fekszik a’ 
várastól, egy a’ Vágh partján felemelkedő, csak nem meg- 
mászhatatlan kőszikla tetején, honnan a’ kies Yágh völ
gyére felséges kilátás esik. Ezen vár már régenten a’ Ba
lassa familia öröksége volt, ’s most is az, de gr. Szapáry 
nemzetséggel megosztva, ’s feje egy 26 helységből álló 
uradalomnak. A’ vár alatt fekszik Podragy nevű helység, 
mellyről alább bővebben.

Biese (_Bittsd) , tót m. v. a’ Vágh vize jobb partján: 
2618 kath., 3 evang. , 325 ’sidó lak., 2 kath. templommal , 
és egy synagógával, sóházzal. Határja termékeny; legelő
je jó ; erdeje, ’s több vízimalmai vannak. Lakosai többnyi
re mesteremberek, fazekasok, és fa kereskedők. Hegyen 
épült vára régenten híresebb volt. Itt volt hajdan fogságban 
Telekesi Mihály 1600 észt,, kinek sok latorságai, ’s fel
ség bántás vétsége miatt 1605-ben a’ Posonyi piaczon feje 
vétetett. A’ várat hajdan Thurzók bírták, de gr. Eszterházy 
Miklós Thurzó Imre özvegyét INyáry Kristinát elvevén: ez a’ 
hozzá tartozó uradalommal együ tt, melly Biese városából 
és 21 faluból áll, a’ h. Eszterházy famíliára szállott. Régi 
időben virágzott itt egy luth, gymnasium.

D om anis , egy nagy hegyek közt fekvő tót m. v. Lak
ja 621 kath , 1 evang., 25 ’sidó. Ékeskedik egy csinos ura
sági kastélylyal ’s egy kath, templommal. Határja hegyes er
dős , sovány , de tölgyes, fenyves erdei szép hasznot hajta
nak. A’ lakosok főképen kézi mesterségekből élnek. F. II. 
gr. Eszterházy József.

P redm ir  , tót m. v. a’ Vágh bal partján, egy igen szép 
és termékeny rónaságon. Számlál 751 kath. , 30 ’sidó lak. 
Van kath. paroch. temploma, több nemesi curiája és épű-
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le lje , számos mesteremberekkel együtt; jó sert főz. F. U. 
flrabovszky, és Marsovszky nemes famíliák.

R a jecz , csinos tót mezőváros egy hegyektől körűi· 
kerített kies vidéken: 2360 kath. , 238 evang., 305 'sidó 
lak. Kath paroch. templom. Lakosai földmivelők, kézi mes
teremberek , főképen tímárok (mintegy 200} ’s kereskedők* 
Ezenkívül a’ méhtenyésztési, a’ len és kender termesztést 
is szorgalmatosán űzik. Papiros malmában jó közenséges 
papiros készül. Egyébiránt nevezetesiti a’ várost innen 
1 órányira fekvő meleg fördője, inelly sérültségekben, 
tagok’zsibbadásában, szaggatásban, kösz vényben jó foganat
tal használtatik. F. U. a’ Lietavai urad.

F a l u k ,
Benyóv, v. Urbanov, t. f. a’Yágh jobb partja mellett: 

99 kath., 5 evang., 4 ’sidó lak., kicsiny de termékeny határ
iak F. U. többen.

Bicsa [K is)  t. f. a’ Vágb jobb partján N. Kieséhez 
1 fertály: 339 kath. lak. Földjei jó rozsot, árpát teremnek; 
rétjei kövérek. F. U. h. Eszterházy.

Bodina , t. f. hegyek közt: 234 ka th ., 149 evang. 
lak. Mind a’ két felekezetnek van filial, temploma. F. 
U. többen.

Brszte/m e . t. f. 59 kath, lak. F. U. többen.
Branistye, t. f. N. Bicséhez nyűgotra 2 infd. Számlál 

mind öszve 1082 kath., 12 ’sidó lak. Erdeje szép, és nagy 
legelője hasznos; papiros malma van. F. U. h. Eszterházy.

Cserna (Cherubin) . t. f. Bajeczhez 1 fertály 65 kath. 
lak. ’s meglehetős termékeny határral: len termesztés. F. 
IJ. Marsovszky.

Cserna ( Kis) , t. f. 225 kath., 15 ’sidó lak. Határja 
hegyes, sovány. F. U. a’ Lietavai urad.

Cserna [N a g y), t. f. 238 kath., 4 ’sidó lak. Földje 
nem igen termékeny, de sikeres rozsot terem ; lent is ter
mesztenek. F. U. többen.

Dluhopole, t f. a’ hegyek közt, Bicsétől északra l*/a 
órányira, Lakja 3080 kath., 12 ’sidó. Van kath. paroch.
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temploma, szép és nagy fenyves, tölgyes erdeje. Lakosi 
gabonával is kereskednek, és fuvaroznak. F. U. h. Esz- 
terházy.

Drienove, t. f. a’Vágh bal partján: 242 kath., 12 ’sidó 
la k ; termékeny rozs termő földdel. Az áradásoktól sokat 
szenved. F. U, b. Balassa, és gr. Szapáry.

Fctcskd, t. f. Thurócz vármegye szélén a’ róla nevez
tetett hegy tövében. Számlál 1352 kath., 20’sidó lak. Kath. 
paroch. templom. Fő gazdasága szép fenyves és tölgyes er
dejében áll. F. U. b. Balassa, és gr. Szapáry,

F fiv a ld , t. f. l/2 órányira az elébbeni helységtől: 1252 
kath. , 13 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Erdeje ennek 
is szép. F. U. a’ Lietavai uradalom.

Gyurcsina, t. f. Rajecztől keletre 1 órányira, hegyes 
erdős vidéken. Táplál 897 kath., 8 ’sidó lak. Nagy szép 
fenyvessel bir. F. U. többen.

H uttne  , t. f. 363 kath. , 20 ’sidó lak. F. U. b. Balassa, 
és gr. Szapáry.

Hlboke ( jÉIsó~), t. f. Bicsével általellenben a’ Vágh 
parton : 123 kath. lak. F. U. többen.

Hlboke QFelscl) , t. f. 200 kath. lak. alsó Hricsó filial. 
F. U. h. Eszterházy.

Hlboke iHornyo'), hegyek közt elszórt nagy tót fa lu : 
2674 kath., 22 ’sidó lak. Kath. paroch. templommal. F. U. 
többen.

H lin ik , t. f. Bicséhez ys óra a’ Vágh mellett: 484 
kath., 251 ’sidó lak., és egy synagógával. Határja termé
keny. F. U. többen.

H rabove , t. f. Predmir mellett egy szép termékeny 
síkságon. Számlál 332 kath ., 9 ’sidó lak. Van egy urasági 
kastélya, F. U. Hrabovszky familia.

H radna, t. f. S/.ulyov filialisa: 52 kath ,, 179 evang., 
és 5 ’sidó lak ., 2 csinos kastéllyal. F. U. Á kay, ’s Ordódy 
família,

Hrissó  ( Alsó) ,  t. f. a’ Vágh bal partján. Lakja 628 
kath. Van kath. paroch. temploma és egy nagy vendégfoga
dója a’ Sziléziába vivő országúiban. F· U. h. Eszterházy.
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Hricső (F e/íő ), t. f. ugyancsak a’ Vágh bal partján 
a’ Sziléziai országutban : 488 kath. lak. F. U, h. Eszterházy.

H uorhi, t. f. 230 kath., 10 ’sidó lak. F. U. többen.
H voznicza , t. f. közel a’ Vágh jobb partjához: 140 

kath., 8 ’sidó lak. Jó határ; legelője fája bőven; fűrész 
malom. F. U. b. Balassa és gr. Szapáry.

Jablonove , t. f. Predmirhez y2 óra 248 kath., 17 
evang. , 10 ’sidó lak. F. U. többen.

Jeszenicz (Kis~), t. f. közel a’ Vágh jobb partjához: 
248 k a th ., 12 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. F. U. 
h. Eszterházy.

Jeszenicz (_Nagy~), t, f, Kistől csak egy patak választ· 
ja. Számlál 228 kath., 2 evang., 5 ’sidó lak. F. U. többen.

Jeszenove, t. f. Rajeczhez 1 fertály. 365 kath., 3 ’si
dó lak. F. U. a’ Lietavai uradalom.

Kardos Vaszlca, t. f. Domanis mellett: 143 kath. lak. 
F. U, Kardos familia.

K eblov, t. f. a’ Vágh jobb partján: 88 kath ., 9 ’sidó 
lak. F. U. többen.

K lacsán , Rajeczhez */2 óra 164 kath ., 6 ’sidó lak. 
Határja jó rozsot, lent terem. F. U. többen.

K leszty ina , t. f. 301 kath. lak. F. (J. b. Balassa, gr. 
Szapáry.

K ollarovicz , t. f. a’ hegyek közt elszórva 2612 kath ., 
21 ’sidó lak., kik zsindellyel, fával nagykereskedést űznek. 
Kath. paroch. templom. F. U· h. Eszterházy.

Konszha , t. f. egy völgyben a’ Rajeczi fördők felett. 
Számlál 705 kath. 7 ’sidó lak. Kath. paroch. temploma el 
romlott; hanem a’ Sztranszkai templom szolgál helyette; 
földje viszenyős; legelője elég, valamint fája is. F. U. a’ 
Lietavai uradalom.

K o szte lic z , t. f. Vágh Beszterczéhez északra 1 mfd. 
142 kath., 12 ’sidó lak ., Chocbolnaihoz hasonló savanyuviz 
forrással. F. U. b. Balassa, gr. Szapáry.

Kotessó CKis) ,  t. f. Bicséhez 1 fertá ly , 165 kath ., 
20 evang. lak. F. U- többen.
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Kotessó (N a g y) , t. f. 645 katli., 11 ’sidó lak. F. ö . 
h. Eszterházy.

Kotessó (Nemes) ,  t. f. 420 kath., 108’sidó lak. Kath. 
paroch. templom ; synagoga. F. U. többen.

Kő P eruba , 822 kath., 4 evang., ‘29 ’sidó lak. Filial 
templom. Hegyes, erdős , sovány határral. F. U. többen.

Kunyerácl, t. f. Kons/.ka filial. Lakja 317 kathol., 
12 ’sidó i' fenyves erdeje derek , de földje sovány. F. U. 
többen.

Kvassó, t. f. Besztercze mellett: 160 kath. , 16 ’sidó 
lak. Kastély; urasági majorság; jó rét és legelő; sovány 
föld. F. U. Kvassay familia.

L ednicze , t. f. Domanishoz */„ óra: 381 kath., 9 ’si
dó lak. Tölgyes és fenyves erdeje meglehetős. Földje sovány. 
F. U. b. Balassa , gr. Szapáry.

Lehota (B iese), t. f. 153 kath. lak. F. LT. h. Esz
terházy.

Lehota (Cselló), t. f. Domanishoz */a mfd, 180 kath., 
6 ’sidó lak. Fő gazdaságát erdeje te sz i, melly veres és kö
zönséges fenyőfákból áll. F. U. gr. Eszterházy József és 
a’ Cselkó familia.

Lehota  ( Plebáni) ,  t. f. Domanis mellett: 66 kath. 
lak. Kőbányával és bikkes erdővel. F. U. a’ Domanisi 
plebanus.

M arikova, elszórt t. f. a’ hegyek közt: 2263 kath., 1 
evang., 100 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Synagoga. 
Lakosi fával kereskednek, pálinkái főznek, fuvaroznak. 
Van egy derék kőbányájok is. F. U. b. Balassa, és gr. 
Szapáry.

M arsova , t. f. Predmir mellett 145 kath. lak., kicsiny 
de termékeny határral. F. U. többen.

M iksova, t. f. a’ Vágh jobb partján. Számlál 229 
k a th ., 3 ’sidó lak. Fűrészmalom. F. U. többen.

M ilochov, hegyek közt el szórt t. f. 565 kath., 11 
’sidó lak. Fűrész malom. Lakosi a’ Vághnak szigetjéfcen
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sok gyümölcsöt, kivált almát és szilvát termesztenek. F. U. 
b. Balassa, es gr. Szapáry.

Monztenecz (\4/,só), t. f. Beszterczéhez ya óra: 318 
kaíh. lak. F. U. Kosony fám.

Mosztenecz (Felső) ,  t. f. 315 kath. .lak F. U. többen.
Oblazó , t. f. a’ Vágh jobb partja mellett: 183 kath. , 

4 ’sidó Jak. F. U. többen.
O kruth , t. f. a’ Vágh jobb partján: 78 kath ., 8 

evang., 21 ’sidó lak. F. U. Okruczky família.
O leszna, t. f. a' Bahano hegye alatt: 1524 kath. lak. 

Szép és nagy fenyvesekkel, de felette sovány földdel. F. 
U. h. Eszterházy.

Ő rlővé , Zsígmondháza, t. f. Beszterczével majd csak 
nem általellenben a’ Vágh jobb partján. Számlál 350 kath., 
6 ’sidó lak. Ékeskedik b. Balassa kastélyával. F· U. b. 
Balassa, gr. Szapáry.

O vcsárszio , t. f. Hricsóhoz közel: 253 kath., 7 evang. 
4 ’sidó la k ., sovány, hegyes határral. F. U. többen.

Papradno , t. f. elszórva a’ hegyek közt: 2899 kath ., 
17 ’sidó lak. Kath. paroch. templom; kőbánya; fa eszkö
zök készítése 5 sóval való kereskedés. F. U. h. Eszterházy.

Pekline, t. f. Hricsó filial. 126 kath. lak. F. U. h. 
Eszterházy.

P e tro v ic z , t. f. a’ hegyek közt: 896 kath., 12 ’sidó 
lak ., kath. paroch. templommal. Van fűrész malma és tágas 
fenyves és bikkes erdeje. F. U. h. Eszterházy.

Plevnih , t. f. a’ Vágh bal partján: 440 kath., 20 ’si
dó lak ., termékeny határral. F. U. b. Balassa, gr. Szapáry.

P recsarova , t. f. 150 kath. lak. F. U. többen.
Podhrágy , t. f. Hricsó mellett a’ Vágh bal partján. 

Számlál 251 kath,, 4 evang. lak. Urasági majorság. Szép 
gyümölcsös kertek. A’ helység felett egy hegyen láthatni 
a’ régi Hricsó várának omladékáit. F. U. h. Eszterházy.

Podhrágy, Beszterczéhez ‘/2 óra, a’ Beszterczei mere
dek kőszálon álló régi várnak tövében, a’ Vágh jobb part
ján. Lakja 486 kathol., 8 ’sidó. Ékesíti a’ gr. Szapáry
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hegyoldalban épült csinos rézzel fedett vár kastélya. Ebben 
lakik a’ Podhrágyi plebánus is , és az isteni szolgálatot az 
udvari kápolnában szokta végbevinni. F. U. b. Balassa, 
gf. Szapáry.

Podm anin, t. f. Beszterczéhez 1 fertály. 173 kath., 
7 ’sidó lak. F. U. b. Balassa, gr. Szapáry.

P odvás , t. f. Jeszenicz filiálisa a’ Vágh mellett: 284 
kath ., 5 ’sidó lak. F, U. b. Balassa , gr. Szapáry.

P odviszoka , t. f. Morvaország szélén magos hegyek 
k özt: 388 kath ., 8 ’sidó lak. Nagy erdő , felette sovány 
föld. F. U. h, Eszterházy.

P oluzsie , t. f. Konszkához 3 fertály. 355 kath., 5 
’sidó lak. F. U. h. Eszterházy.

P recsén , t. f. Beszterczétől keletre 1 mértföldnyire. 
Van 406 kath., 5 ’sidó lak., kath. paroch. temploma és 
nagy urasági majorsága. F. U. b. Balassa, és gr. Szapáry.

P ra zn o v , Beszterczéhez 1 fertály. 391 kath, lak. F. 
U. b. Balassa, gr. Szapáry.

P roszne , t. f. 447 kath., 11 ’sidó lak. F. U. b. Ba
lassa, gr. Szapáry.

P su rnovicz , t. f. Bicsétől nyúgotra 1/<1 óra. Számlál 
522 kath. lak. F. U. h. Eszterházy.

R assov , t. f. Predmir mellett: 355 kath., 7 ’sidó lak,, 
és termékeny kis határral. F. U. b. Balassa , gr. Szapáry.

Ro&ne, t. f. Birséhez északra l ‘/a mfd. sűrű hegyek 
közt. Lakosi kik széljel szórva laknak 5535 kath., 23 
’sidókra mennek. Fazekat drótozni egész országba eljár
nak. Van kath. paroch. temploma. F. U. h. Eszterházy.

Schavnik {S tyavn ik"), t. f. szinte a’ hegyek közt; 
3781 kath., 85 ’sidó lak. Kath. paroch. templom ; synagóga; 
fűrész malom. F. U. b. Balassa, gr. Szapáry.

Sebestyénfalva , t. f. a’ Vágh jobb partja mellett, ’s a’ 
Beszterczei várhoz közel: 281 kath. lak. F. U. b. Balassa, 
gr. Szapáry.

Szadecsne , t. f. Domanishoz 1 fertály. Táplál 235 
j^ath., 4 ’sidó lak. Van fenyves és bikkes erdeje. F. U- 
többen.
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Szeljechov , t. f. a’ bicsei uradalomban 4/4 kath. lak. 
Lakosi sok zsindelyt, léc/.et készitnek. F* U. h. Eszterházy.

Szianszke , t. f. Konszkához 1 fertály. 725 kath., 20 
’sidó lak. szép fenyves és tölgyes erdővel. F . U. a’ Lieta- 
vai uradalom.

S zíupne , t. f. Jezsenicz filial. 503 kath., 5 ’sidó lak. 
F. U. h. Eszterházy.

Szítja  , t. f. ltajecztől délre 1 fertálynira: 348 kath. , 
17 ’sidó lak. F. U. a’ Lietavai uradalom.

Szi/lyóv, t. f. Predmirtől keletre 1 órányira egy kő
sziklákkal körülvétetett környéken. Van 45 kath., 284 
evang., 32 ’sidó lakosa, kath. és evang. paroch. temploma, ’s 
a' llohacshegyen egy régi omladozott vára, ílatái'ja so
vány. F. U, többen.

S zved em ik , t. f. a’ Vágli jobb partján 427 kath., 7 
’sidó lak., és szép fenyves erdővel. F. U. gr. Csáky István 
örökösei.

Tepla (F dg  h) , t. f. a’ Vágli bal partján 481 kath. , 
10 ’sidó lak., kicsiny de termékeny határral. F. U. b. Há
lássá, gr. Szapáry.

'Tepia ( Vrch) ,  t. f. kősziklás hegyek közt 35 kath., 
216 ’sidó lak ., sovány köves határral. F. U. b, llalussa, 
gr, ISzapáry.

Tt sztenna, t. f. Facsko és Frivald közt: 50 kath., 7 
’sidó lak ., és szép fenyvesekkel. F. U, a’ Lietavai urad.

'l'itrzófalva (Ί '/iurzovka) , t, f. a' Sziléziával határos 
kősziklás hegyek közt. Lakik itt elszórva 8001 kath., 49 
’sidó. Kath. paroch. templom; hanninezad hivatal; fűrész
malmok; tirnsó főzés; számosurasági épületek i latárja leg
nagyobb a’ megyében; fenyves erdeje roppant; egyébiránt 
földje sovány, ’s a’ lakosok fő élelmeket fa eszközök ké
szítésében , Ts avval való kereskedésben találják. F. U. h, 
Eszterházy.

Vgyicza (Kis)) t. f. a’ Vágh jobb partján 195 kalb., 
12 ’sidó lak., kath. párod), templommal, kastélylyal, és ter
mékeny' kicsiny határral. F. U. Madocsányi familia.

II. K. M. 0 - Földi. 40
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Ugyicza {N agy}  , t. f. 513 kath, , 10 ’sidó lak. F. U. 
b. Balassa, gr. Szapáry.

Upofilav, t. f. 1G9 kath ., 5 ’sidó lak. F. U. a’ Ma* 
docsányi familia.

Urbanuv , t. f. a' Vágh bal partján termékeny kies ró . 
»aságon. Táplál 58 kath., 2 ’sidó lak. F. U. többen.

y i s z o la , kősziklás hegyek közt elszórt t. f. 3510 
katii. , 40 ’sidó lak. a’ Kisucza patakja mellett. Főrész mal
mai jók ; ’s esztendőnként sok száz ezer darab zsindelyt, desz. 
k á t, ’s fa eszközüket kivisznek a’ lakosok. F. U. ii. Esz- 
terházy.

V r tiz s e r , t. f. a’ Vágh bal partján: 127 kath. lak., 
termékeny kis határnál. F. U. b. Balassa, gr. Szapáry.

Z a rjecz , t. f. a’ Vágh jobb partján: 1G2 kath., 5 
evang., 6 ’sidó lak ., fenyves erdővel. F. U. h. F.szterliázy.

Zaszlcalye , t, f. a’ beszterczei uradalomban: 138 kath, 
lak. F. U. b. Balassa, gr. iSzapáry.

Z avada  (AVs), t. f. Precsin íilialisa. Számlál 15'J 
kath., 4 !sidó lak. Sovány kősziklás határ  ̂ tölgyes erdő. 
F. U. többen.

Z a va d a  (N agyi, Ilricsó filialisa: 249kath. lak. F.U. 
h. Eszterházy.

Zbinov, Rajecztól északra 1 órányira: 557 kath., 6 'si
dó lak. Len termesztés. F. U. a’ Lietavai uradalom.

N é p e s  L a k h e l y e k .
K unovec t, Beszterezehez 2'/a óra: 22 kath. lak.
Szigetit, V. Besztercze filial. 26 kath. lak.
lia jeczi fo rd á i , 90 kath. 1 evang. 13 ’sidó lak.
Z a lu s ,  Beszterezehez 3-fertály: 19 kath., G ’sidó lak.

III. K ö z é p  d á r á s .
7 mezőváros,
% falu, 9 más népes lakhely ; mind tőt.
Népessége: 5G,105 lélek, u. ni.
Vallásokra: 48,252 kath., 5835 evang., 201S 'sidó.
Nyelvökle: mind tötök.
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M e z ő  V á r o s o k .

B e a m , t. in. V .  közel a’ Vágh bal partjához: 2116 
kath., 6 ’sidó lak,, kik többnyire mesteremberek és fazeka
sok. Találtatik itt katb. paroch. templom, urasági ka
stély, es naay majorság; több ser és pálinka fözőhaz , 
téglavetőhely, és a ’ várostól tfi órányira egy lágy meleg 
kénköves forrás, melly azonban csak kender áztatásra liasz- 
náltatik. Határja részint hegyes, részint termékeny térség; 
legelője, rétje jó ; fájaelég. 1827-ben 28-ik septem beiben 115 
ház és a’ katll. templom tornya ’s fedele elégett, F. Li. 
gr. Königsegg.

D uhnicza  , t. tn. v. a’ Vágh bal partján: 1903 kath., 
9 evang., 36 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Synagóga. 
Ekesiti ezen helyet az uraság várkastélya egy gyönyörű 
angolkerttel együtt. Van itt továbbá egy szép kálvária, ’s 
a’ bóldogságos szűz Mária csudatévő képéhez nagy bufsu 
járások történnek. Ez előtt a’ gr. lllcsháziak birtokában 
volt, a’ hozzá tartozó uradalommal együtt, de 1835-ben b. 
Szína megvette.

I llá v á , t. m. v. a’ Vágh hal partján, gyönyörű vidé
ken: 1071 kath., 139 ’sidó lak. Kath. paroch. temploma 
hajdan a’ Trinitáriusoké volt. Van egy régi várkastélya 
ser és pálinka fűzőháza, vendégfogadója, ispotálya, ’s 
egy synagógája. Lakosi szorgalmatos mesteremberek; 
köztök sok varga ’s egynéhány posztós is van. Halárja 
nagy részt róna dombos , és igen termékeny. Feje egy 
uradalomnak, mellyel hajdan Bakacs, azután Magyar Ba
lázs, Kinisi Pál, Osztrosics, a’ Fiskus, gr. Brenner, 
most pedig Königsegg Ferenc/, bir.

K assa , lót m. v. Illavátul fél órányira ugyan csak a’ 
Vágh bal partján. Számlál 1006 kath., 36 ’sidó lak., kik 
közt számos posztószövők vannak. Találtatik itt katliol· 
pároch. templom; régi urasági kastély, kőhíd a’ Vághon 
által, ser és pálinka fözőház, ’s a’ t, F. U. Motesicsky, 
's m. t.

Lednics, tót m. v. bent a’ begyek közt Morvaország 
fe lé : 780 kath ., 17 ’sidó lak. Kaiból, paroch. templom.

40 *
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Említést érdemlenek az nrasági majorság , serfözőház 
mész égető kementze , ’s egy igen szép kőris, fenyő, Lík- 
fából álló erdő. Eeje egy uradalomnak, mellyhez 2 in. v., 
24 falu, ’s egy kősziklára épült régi, mármost lakhatatlan 
vár tartozik. Hajdan a’ Podmaniczkiaké volt; azután a’ 
Fiskus elfoglalván Telekesy Imrének ndta, később Dobó 
vezérnek; majd Hákóczy és Zalomér, ismét JVIatyasovszky 
bírták; jelenleg gr. Erdődy György birtokában van.

P ru sz ía , tót m. v. a’ Vágh jobb partján: 1050 kath., 
07 ’sidó lak. Szép kathol. paroch. templom. Synagoga. 
Kastély, A’ franciskánusok klastrotnát Jakosich György 
veszprémi püspök fundálta, mint az oroszlánkői uradalom
nak , mellyhez l’ruszka tartozik, akkori birtokosa. Lakik 
benne 8 atya, 6 nevendék, és 4 laicus. Az ispotályt pedig 
gr. Jakusich Imre, és felesége gr. Serényi Polexina alapítot
ták 1084. ·— Határja Pruszkának termékeny, első osztály 
beli; fája bőven ; lakosi közt sok mesterember van. E. 
U. gr. Königsegg Ferencz.

Puehó , tót m. v. a’ Vágh jobb partján egy kies vidé
ken. Lakja 1098 kath., 201 evang., 472 ’sidó; mind a’ bá
rom felekezetnek van tulajdon szentegyháza. Lakosi igen 
szorgalmatosok, ’s vannak köztök számos posztósok, kik 
a’ város egy részében külön laknak, Js posztóikat egész 
orsz.ágba széjjel hordják. A’ Puchói cserén edények is 
említést érdemlenek. Továbbá van itt egy Marczibányiok- 
hoz tartozó kastély, 2 ispotály , Imrminczad, sóház, több 
urasági épület. Határja nem nagy de hasznos. F. I], 
egy részének gr. Erdódyné , született Aspermont; más ré
szének pedig Marczibányi fáin. Országos vásárjai népesek.

F a l u k .
A pdthfalva , v. Opatova , t. f. a’ Sziléziai országúiban 

a’ Vágh bal partján , Yrencséntől 1 mértföld. Számlál 643 
kathol., 2 evang., 1 0 ’sidó lak. Kath, paroch. templom. 
Földje termékeny , de az áradásoktól sokat szenved. F . U. 
a’ tudományi kincstár,

Bcdedov, t. f. PuchóhoB órányira. 2 kath ,, 103 
evang. lak. F. L. többen.
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Bohunicz, t. f. Pruszka mellett: 722 kath ., 8 ’sidó 
luk., termékeny első osztálybeli határral. F. U. b. Jeszenák.

Bolessö, t. f. a’ Vágli jobb partja mellett: 351 kath., 
112 "sidó lak ,, kathol. paroch. templommal, synagógával. 
Ilatárja nem nagy, de termékeny; jó agyagja lévén, eok 
cserép edényt készít. F. IJ. Borsic/.ky és Vietoris fám.

Borcsics, t. f. a’ Vágli jobb partján: 255 kath., 27 
‘sith) lak. Ekesiti az uraság kastélya ; termékeny jó határral 
bir. F. 0 . Ugronovich.

Breznicz  (Alsó) ,  t. f. 360 kath., 8 ’sidó lak,, sovány 
erdős határral. F. U. gr. Erdődy.

B reznicz (Belső), Ledniczhez 1 óra: 485 kath., 7 ’sidó 
lak. F. U. gr. Erdődy György.

Chmeliszko, t. f. Fruzsinához 1/,> óra: 92 kath., 3 
’sidó lak. Sovány föld, fenyves erdővel. F. U. többen.

Csicsmdn, t. f. Ny.itra vármegye szélén: 1374 kath., 
4 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Fő gazdasága fenyves, 
bikkes erdejében áll. F. U. gr. Serényi.

D obra, t. f, Tepla és a’ Vágh mellett: 314 kath. lak. 
Határja róna, és termékeny, hanem az áradásoktól sokat 
szenved. A’ dubniczai uradalomhoz tartozik.

Dohnyán , t. f. Puchó filial. 399 kath., 175 evang. , 52 
’sidó lak, F. U. többen.

Dubkova (Alsó) ,  Lukihoz ’/3 óra: 11 kathol., 3S9 
evang., 43 Vidd lak.

Dubkova (Felső) , t. f. Lakja 4 kath., 89 evang., 6 
'sidó.

Dubkova [B őröv), t. f. 25 kath., 65 evang., 3 ’sidó 
lak F. U. mind a1 három Dubkovának többen.

D u lo v , t. f. Pruszkáboz 1 óra, kicsiny de jó határral , 
93 kath. lak. F. U. gr. Königsegg.

D vo re lz , t. f. a’ Vágli jobb partján: 129 kath. * 49 
’sidó lak., synagógával, jó, de szükhatárral. F. U. Kontsek 
familia.

(Jyurgyové , t. f. kősziklás erdős hegyek közt , Doma- 
nishoz 1 óra, Lakja 179 kath. F. L1. többen.

65áü
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Hlózna, í. f. Bellushoz 1 fertály: 440 kalli., 15 ’sidó 
Jak. F. U. többen,

H orenicz , t. f. a’ Vágh jobb partján 168 lcnth. lak., 
's jó határral. F. U. gr. Erdődy.

H orocz, t. f. a’Vághjobb partján, hol ezen re'v vagyon. 
Táplál 408 kath ., 6 ’sidó lak. Ekesiti az uraság csinos 
kastélya. F. U. Madocsányi.

H ostina , t. f. Puchó filial. 52 kath., 361 evang. lak.
H rabovka , t. f. Puchóhoz délre */„ óra: 136 kathol. 

lak. F. U. gr. Erdődy György.
Jluorka, t. f. a’ Yágh jobb partján: 96 kath. lak. F. 

TJ. többen.
Ihristye, t. f. Puchótdl észak nyűgotra 1 órányira: 19 

kath., 165 evang. lak. F. U. többen.
H a v in , t.f . lllavához 1 fertály. 204 kath. lak. F· U.

gr. Königsegg.
Kamenicscín, t . f .  a’ Yágh jobb partján; 345 kath,, 

33 ’sidó lak. Határja termékeny; kevés, de jó rét és le
ge lő, F, U. többen.

K lohusicz , t . f .  Dubnicz és Illává közt a’ Vágh bal 
partján: 408 kath., 3 evang., 48 ’sidó lak. Tulajdonképen 
két részből áll, ’s az egyik részt külön előjárósággai gr. 
Königsegg; a’ másik részt pedig több nemes familia bírja,

K incső , t. f. a’ Yágh jobb partján. Lakja 294 kath, 
I evang., 11 ’sidó. F. U* többen.

Kocskőcz [AlsóJ ,  t. f. 353 kath., 4 ’sidó lak.
Kocskőcz [Fels/!), t. f. a’ Vágh mellett: 519 kaíli., 

8 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Urai mind a’, kettőnek 
többen.

Kolacsiß [K is), t. f. 133 kath., 5 ’sidó lak.
Kolacsin [N agy), t. f. Dubnicza [mellett: 294 kath,1 

kath., 14’sidó lak. Határja hegyes völgyes ; fája elég. A’ 
dubniczai urad. tartozik.

Hope ez , t. f. Nyílra vármegye szélén a’ hegyek közt. 
Lakja 264 kath. 7 ’sidó. Fenyves erdeje, ’s jó legelője 
\a:i. F. U. többen.
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Krivokliid , t. f. Pruszkátol nyugotra 1 órányira: 378 
káth , 7 ‘«idő lak. F. U. gr, Kőnigsegg.

K vaszóv , t. f. Lednicz mellett : 432 kntli,, 3 ’sidó lak. 
.Szép bikkes erdeje van, A’ Ledniczi uradalomhoz tari >zik.

jLaáz, t. f. Morvaország szélén, kősziklás hegyek közt. 
Lakja 147 kath., 253 evang., 5 ’sidó. Kath, es evang. anya 
I»miliőin. Erdeje es legelője nagy; gyümölcsei szépek ; 
kőbánya, F. U. gr. Erdődy. Az ide affilialtatott hegyek és 
völgyek közt lakik 436 kath., 467 evang. 12 ’sidó.

Lédecz , t. f. Kossához 1 fertály, a’ Vágh hal partján , 
'«az Sziléziába vivő országúiban: 6.62 kath., 1 evang., 
13 Vidó lak. Termékeny határ ; jó legelő; sok csinos urasági 
«•pillét; es egy kath. filial templom. F. U. többen.

Lehotka  , t. f. Lednicz városával egybefüggésben 
van. Számlál 249 kath. lak. F. U. gr. Erdődy.

L ekö ti a (P recsin ), a’ Vágh jobb partján , közel Kov
áéhoz 130 kath. lak. Több urasági épületekkel e's njajor- 
sággal. F. U. gr. Erdődy.

Lieszió  (Alsó), t- L Beszterczétől délre egy órányira. 
Számlál 166 kath., 22 ’sidó lak. F. U. többen.

Lieszió (Felső) , az előbbeni helység mellett: 310 
kath. lak. F. U. többen.

L ieszíovecz , t. f. Dubnicza mellett: 342 kath. lak. F. 
IJ. gr. Kőnigsegg.

Liborcsa , t. f. a’ Vágh jobb partján: 416 kath., 2 ’sidó 
lak. A’ Vághban jó halászatja esik. F. U. a’ tudom, kincstár.

hisz a , t. f. Morvaország határszélén: 2121 kalli., 3 
evang. , 6 ’sidó lak., kik elszórva vannak a’ hegyekben. Van 
kath. pnroeh. temploma. Erdeje nagy, ’s azért sok fa esz
közöket készitnek i l t ; legelője a’ hegyeken hasznos; kő
bányákkal bővölködik. F. IJ. gr. Erdődy.

L uki, 1. f. az előbbeni helységtől csuk egy fertálynyi- 
ra : C20 kath., 129 evang., 193 ’sidó lak. Kath. pnroeh. 
iíimplom. Synagoga. Ékesítik ezen helységet a’ közbirtokos 
uiak csinos házai és épilleljei. Uatárja tágas; erdeje nagy;
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da földje soványocska ; gyümölcse bőven. F. n’ Marczibányi
nemzetség·.O

M edne, t. f. Pnchőhoz délre 1 órányira: 124 kath. lak. 
F. U. a' iVlednyánszky familia.

Aíesztecsho, t. f. Lukihoz 1 órányira: 8 kath., 342 
evang , 8 ’sidó lak. Legelő, fa , ré t, elég; sovány földje 
van. F. U. többen.

Missen, t. f. Tepliczhez í/a óra, egy szép völgyben: 
017 kath., 8 ’sidó lak. Van kastélya, kath. paroch. templo
ma. Ilatárja igen hegyes, erdős lévén , inkább barom ne
velésre alkalmatos. F. U. Bossányi fám.

M ihusócz, f. f. Pruszka filial. 858 kath. 11 ’sidó lak. 
Rétje, fája, legelője elég; földje hegyes és középszerű. F. 
U. gr. Kőnigsegg.

M ostyistye, t. f. Puchóhoz északra */2 óra. Lakja i 
kath., 159 evang., 9 'sidó; földje sovány, csak zabot, po
hánkát terem legjobban. F. Lf. gr. Erdódy.

N e/nsova , t. f. a’ Vágh jobb partján: 841 kath. 20 
■'sidó lak. Kath. paroch. templom. Vendégfogadó. Nem nagy, 
«je termékeny határ. F. U. a’ dubniczai urad.

N im nicza  , t. f. a’ Vágh jobb partján ,Puchó mellett: 
181 kath., 116 evang., 53 ’sidó lak. Termékeny határ; 
savanyuviz forrása hasonló a’ kubraihoz , csak hogy ebben 
kevés alcali só is találtatik, a’ mi ott hibázik. F. U. 
többen.

N oszicz , t. f. Kocskocz filial. 382 kath., 10 ’sidó lak- 
F. U. többen.

Noszdrovicz, t. f. Kossá mellett; 99 kath., 6 evang., 
l ő ’sidó lak. F. U. Noszdroviezky fám.

Oroszlánhő, lásd Podhrógy.
P jechó , t. f. a’ Vágh jobb partján : 525 kath., G9 ’si

do lak ., termékeny jó határral. Bolessó faluval egybe függ, 
F. U. többen.

Pádkor , t. f. Bolessó filial, 169 kath, lak. F. U· többen.
Pádkor je. , t. f. Bellushoz '/„ óra: 269 kath., 0 ’sidó 

lak. F. U. többen.
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Podhrágy vagy Oroszlánbő, t. f. Pruszkához 11/,i óra: 
390 kath., 6 ’sidó lak. Nevezetessé teszi ezen helységet ré
gi vára, inelly egy meredek hegyen épülvén, feje volt egy 
szép uradalomnak. Lásd Pruszka leírását. F. U. gr. Kö-
nigsegg.

Podhrágy (K is'), t. f. Kossá filial. Lakja '552 kath. 
Határjában láthatni a’ régi Petróczi várnak düledékeit. F« 
U. többen.

Podhrágy (N a g y), t. f. Kossá filial. 698 kath., 3 ’sidó 
lak. F. U. többen.

P odszkdl, t.’ f. kősziklás hegyek közt: 420 kath., 22 
’sidó lak. Kath. paroch. templom. 2 kastély. Egy meredek 
kőszálon valami régi várnak nyomait is szemlélhetni. F. U. 
Ordó^y, Trsztyánszky.

P odvás, t. f. Illává mellett: 116 kath. lak. F. U. gr.
Königsegg.

Portiba (Alsó), t. f. Nyitra vármegye szélén: 888 kath , 
9 ’sidó lak. Sovány hegyes határ; nagy erdő; virágzó 
tehén és juhtartás. F. IJ. többen.

Poruba (Felső), t. f. Illavához H/a óra: Goi ka th ., 
1 ’sidó lak., kath. filial, templommal. F. U. többen.

P rejtha , t. f. a’ Yágh bal partján: 5l8 kath., 12 ’si
óé lak. F. U. gr. Königsegg.

P rile sz t , t. f. Dubniczlioz délre 1 fertály, a’ Vágh 
mellett, a’Sziléziai országúiban. Táplál 87 kath., 10 ’sidó 
lak. Kastély. Nem [nagy de termékeny jó határja az áradá
soktól gynkran szenved. F. U. Prileszky fám.

F ru zs in a , t. f. Domanishoz délre 1 óra, erdős hegyek 
közt; számlál az irtásokkal együtt 952 kath., 31 ’sidó Jak, 
Van egy kath paroch. temploma, melly előtt még egy má
sik kápolna áll, synagógája ; rétje felette kevés, de erdeje 
szép. F .  U .  többen.

Ro vne , t. f. Nyitra vármegye szélén erdők és hegyek 
közt. Lakja 632 kath , 6 ’sidó ; szép fenyves bikkes erdő; 
s o v á n y  féld. F» U. többen.
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R o v n y e , t. f. a’ Vágh bal partján:. 357 kath. lak. Éke
síti β/.en helységet a’ kath. paroch. templom, különösen 
pedig az uraság s/.ép várkastélya egy gyönyörűséges angol 
kerttel, inellynek ritka természeti szépségét még a’ mester
ség sokban nevelte. Közepén a’ helységnek láthatni a’ Sz. 
János szobrát egy ugró kúttal egyetemben. F. U. gr. Er- 
dődy György.

S a v c s in a , t. f. Kossával általelienbcn a’ Vágh parton : 
119 kath,, 16 ’sidó lak. Több nemes épületek, F, 11. köz- 
birtokosok.

Szedm erócz, t. f. Pruszkához V2 óra: 260 kath., 2 ’sidó 
Jak. Földje néhol termékeny, kelőmben hegyes, köves. V. 
G. gr. Kőnigsegg.

S z ia la  , t. f. a’ Vágh jobb partján Trencsénhez, 3 fer
tá ly : 203 kath ., 7 ’sidó lak ., kath. paroch. templommal. 
F. U. nyitrai püspök.

S z la v n ic za ,  t. f. a’ Vágh jobb partján: 269 kath., 13 
evang. , 10 ’sidó lak. Eredeti helye a’ Sándor nemes fa- 
miliának.

S z lo p n a , t. f. Domanistól délre 1 óra:  453 kath., 5 
’sidó lak. Kath. paroch, templom, egy kies dombon. Kastély. 
Tehenészet- Derék majorság. Pálinka főzőház. Méhtenyész- 
tés. Szép gyümölcsös kertek. F. U. Ordódy József,

S z rn y e , t. f. Nemsova filialisa: 8S2 kath., 10 ’sidó 
lak. F. U. Szína.

^ z tre z s e n ic z , t. f. a’ Vágh jobb partján, Puchó mellett. 
Van 275 kath., 72 evang. 9 ’sidó lak. Savanyuviz forrás. 
F. U. gr. Erdődy.

Sztverepecz, t. f. Beszterczétől délre 3 fertálynyirn , 
a’ Sziléziai országúiban. Számlál404 kath. lak. F. U. többen.

Szusziove , t. f. Lisza filial. 421 kath. lak. kik a’ be
gyekben elszórva laknak. F. U. gr. Epdődy.

Tép la  , t. f. a’ Vágh hal partján, Trencséntől északra 
1 ‘/jj óra, a’ Sziléziai országúiban. Szánfiái 107} kath., 5 ’sidó 
luk. Katii paroch. t emplom. Vendégfogadó. Tágas és termé
keny határ. F. U. a’ dubniczai urad.
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Teplics, t. f. Trencséntől észak-keletre 1 órányira, 
a’ Teplicz vize völgyében. A’ helység 82 csinos házban 
504 kath., 5 ’sidó lak. számlál. Híressé teszi ezen helysé
get az ő régi ’s foganatjára nézve egy az elsők közűi való 
sneleg kénköves forrása, nielly közönségesen Trencse'ni för- 
dők' neve alatt esineretes. A’ víznek alkotó részei: elszálló 
kénköves szesz, konyhasó, szénsavany , natrum, mészföld. 
Természeti melegsége illy erányban van: az urak för
dője 3ϋ'/4; a’ polgárok fördője 29l/.,; az ujfördő 3üy2 , a’ 
’sidók’ fördője 283/^; a’ szegények’ fördője 28ya ; a’ hideg 
fördő 2S 1/!. és a’ Brünnel, mellyből csupán isznak 32 fok 
Reaumqr szerint. Haszna leginkább kitűnik a’ kösz- 
vényben, tagok zsibbadásában , contracturában , rheuma- 
tismusban , hysteriában , sebek nieggyógyításában. A* 
fürdés közönségesen együtt történik, még pedig ezelőtt 
a* gróf Illésházy’ bőkezűségéből mindég ingyen eshetett 
meg, melly jó példát ugyan a’ mostani birtokos báró 
Szína is követ mind ez ideig. Fürdőhöz tartozó épületek bő
ven vágynak kávéházzal, táuczteremmel, ebédlő szobával’s 
a’ t. együtt. A’ kik ezenkívül a’ természet szépségeitől nem 
idegenek, azok a’ Tepla patakjától keresztűlhasitott ’s két 
felől kősziklákkal, erdőkkel bekerített felséges; teplai 
völgyben, egész gyönyörűséggel sétálhatnak.

T rsz ly e , t. f. Podszkál filial. Számlál 375 kath., 15 
!sidó lak. Van itt az Osztra hegyében egy barlang, inelly- 
ben csepegőköveket is láthatni. F. U. Trsztyánszky fant.

Tuchina, t· f. Pruszka filial. 451 kath., 9 ’sidó lak- 
Ez tulajdonképen két helységből á ll, ’s az egyiket gr. Kö- 
nigsegg, a’ másikat pedig nemes Tuchinovszkiak bírják.

Tunezsics, t. f. Kossához 1 fertály. 297 kath ., 11 
’sidó lak,, termékeny kis határral. F. U. azlllavai plebánus.

Ú jfalu {Pruszka) , t. f. 396 kath., 4 ’sidó lak, F. JJ» 
többen.

Újfalu (S z ín ia ) , t. f. a’ Yágh jobb partján: 369 
kath., 76 ’sidó lak., synagógával. F. U. többen.

Ujezílu , t. f. a’ Yágli jobb partján: 101 kath·, 6 ’sidó 
Jak. F, L1. a’ tudományi kincstár.
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V aazha , t. f. a’ Vágh jobb pariján. Lakja 87 kath , 
1 erang., 10 hsidó. Kicsiny, de termékeny határ. F. IJ. 
többen.

d e szk a , t. f. Puehó filial. 22 kath., 160 evetig, lak 
F. U . gr . Erdődy György.

V iderna , t. f. Puchótul észak nyúgotra 1 mértföld- 
nyire: 21 kath., 567 evang., 27 ’sidó lak. Sovány határ, 
derék erdő, e's hasznos legelő, ’s korcsmák. F. U. több 
kö/.birtokosok.

V iszo la j, t. f. BeIlushozll/„ óra: 771 kath, lak., kath. 
paroch. templom; kastély; több urasági épületek; ser és 
pálinka ház; tehenészet; papirosmalom. F . U- gr. Csáky 
István örökösei.

Vöröslő  ( Cservena K am en), t. f. Lednicztől délre 
•/s, óra, a’ hegyek közt: 781 kath., 7 ’sidó lak. Kath. pa~ 
roch. templom; nagyerdő; kevés ré t; sovány föld. Em
lítést érdemel itten egy 300 Q  ölnyi nagyságú tó, melly- 
ben különös itten körűi esmeretlen nemű halak találtatnak. 
F. U. gr. Königsegg.

Zárjecz  , t. f, Luky mellett: 21 kath ., 782 evang., 5 
’sidó lak. Evang. anya templom; szép erdő; gyiimölesös 
kerlek; sovány határ. Lakosai szorgalmatosak, ’s köztök 
sok kés csináló. F. LJ. többen.

Z a va d á , t. f. a1 Vágh jobb partján: 172 kath. lak. 
F. U. a’ dubniczai uradalom.

Z b o r a , tót f. Puchótól észak nyúgotra 1 mértfőid. 
Lakja 7 kath., 688 evang., 10 "sidó lak. Sovány földje f 
leginkább zabot, pohánkát terem. F. L, gr. Erdődy.

ZHecho , t. f. épen a’ nyitravármegyei határszélen. 
Számlál 1337 kath. lak, Kath. paroch. templom; roppant 
erdőség; üveghuta. F. U. a’ tudományi kincstár.

Z  itbdk, t. f. Lednicztől északra 1 óra: 1100 kath., 
15 ’sidó lak. Szép erdő. Földje sovány, csak zab termő. 
Katii paroch. templom· F. U. gr. Erdődy György.
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N é p e s  P u s z t á k  ’s má s  L a k h e l y e k .
M lin iszló , Pruzsina lilialisa. 13 kath. lak.
M ojthin , Pruzsina iiliálisa: 486 kath., 4 ’sidó lak.
Bominocz , Bolessó iiliálisa: 25 kath. lak.
jPotoí, Laáz iiliálisa: 6 kath., 574 evang. lak.
R ajhovecz , Nemsova filiálisa: 14 kath,, 2 ’sidó lak.
Rieka. Laáz iiliálisa. 140 kath., 148 evang. lak.
Szkalka , Szkala iiliálisa: 6 kath. lak. F. IJ. a’ tu

dom. kincstár ’s feje egy uradalomnak.
Z apechova , Vöröskő iiliálisa: 38 kath, lak.
Z liecho i üveghuta: 268 kath., 10 ’sidó lak.

IV. A l s ó  Járás.
Van benne: 1 m ező város,
58 falu,
2 népes puszta , mind tát.
Népessége: 32,723 lélek, n. ni.
Vallásokra, 21,131 kath., 9!J41 evang., 1651 ’sidó.
Nyelvükre: mind tótok.

M e z ő  V á r o s o k .

Beczkó, igen régi, ’s hajdan kőfallal, sánczokkal, körűi 
vétetett tót ni. v. Fekszik a’ Vágónak bal partján, a’ tör- 
tc'netekben esmeretes omladozáshan lévő vára alatt, melly 
hajdan Bolondócz várának is neveztetett. Kiépítette légyen 
ezt, nem tudhatni, annyi bizonyos, hogy a’ vár a’ hozzá 
tartozó uradalommal együtt, melly 14 helységből áll. a’ 
Ránfiak birtokában volt. Trencséni Máté halála után Stibor 
Erdélyi vajdának jutott, ki azt rövid idő alatt nagy erős
séggé tette. Stibor a’ vár egész környékét vagy pénzzel 
vagy erőszakkal magához ragadván, igen hatalmas Dynasta 
lett ezen a’ környéken, ’s erőszakoskodásaival és ingadozá
saival nem csekély félelmére vala a’ környékbeli lakosok
nak: a’ midőn egyszer a’ várbeli kút mellett elszenderedvén, 
egy mérges kígyó szemeit kiharapta , mejjén pedig halálos 
sebet e jte tt, a’ mit midőn felesége látna, ez is egy kés 
döféssel életének véget vete. Ezen szomorú történetet réz
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ben untre ezelőtt a' Trencsényi várban lehetett látni. A’ 
városnak nevezetesebb épületei: a’ Katii, paroch. templom, 
a’ franciskanusok klastroina templommal együtt, mellyet 
Haskó nyitrai püspök és vágh újhelyi prépost alapított 1690- 
ben; az evang. anya szentegyháza, a’ synagoga, a’ földes 
uraságok kastélyai. Lakosai] közt, kik 1138 kathol. , 
665 evang., 221 ’siddra mennek, igen sok mesterember 
találtatik. Vásárjai népesek. Határja messze kiterjedt, s 
a’ megyében a’ legjobbak közűi való. Van szép erdeje , 
nagy legelője, és még szőlőhegye is, de a’ melly savanyú 
bort terem. Gyümölcs bőven. Cservenahora nevezetű he
gyeiben veres agyagot ásnak. F. TJ. a’ városnak és a’ hozzá 
tartozó uradalomnak b, Hévay, b. Mcdnyánszky, gr. He
rényi, ’s m. t.

F a l u k .

Adatná ez , cum kis B irócz, 2 egymás mellett lévő t, 
f. a’ Vágh jobb partján: 242 kath., 2lü evang., 39 ’sidó 
lak. Földjeik nem csak jó rozsot, hanem búzát is terem
nek. Ekesitik a1 földes uraságok csinos lakóházai. F. U-
többen.

«í

‘ A páti (Opetowecz) , t. f. a’ Vágh bal partján: 162 
kath., 10 evang., 6 ’sidó lak. F. U. a’ nyitrai püspök.

Béla, t. f. Trencsénhez délre y, óra: 130 kath,, 17 
evang., 11 ’sidó lak. Fekvése kies; erdeje, legelője elég. 
F. U. több közbirtokosok, kiknek itt éaes lakhazaik vannak.

jBirócz ( /Ő s), lásd Adamócz.
Birócz [N a g y ), t. f. a’ Vágh bal partján. Számlál 278 

kath ., 94 evang., 9 ’sidó lak. Termékeny földje, és erdeje 
van. F. IJ. a’Jdubniczai uradalom.

B iskupicz , t. f. 395 kath, lak. Trencsén mellett. F. 
U. a’ nyitrai püspök.

j8obrovn.il:, t. f. a’ Vágh bal partján, Trencséntól dél
re 3 fertály. Számlál 142 kath., 9 ’sidó lak. Ilatárja 1-ső 
osztálybeli. F. U. többen.

Bodovka, t. f. a’ Vágh bal partján, Krivoszád faluval 
egyetemben , mellyel egy biro alatt van. Lakja 1 kath ., 
175 evang., 26 ’sidó. F. U. többen.
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B ohuslavicz , t. f. Beczkóval általellenben a’ Vágh 
■jobb partján egy szép vidéken. Ékesíti kastélya, ’s egy 
kies dombon elterült kertje. Számlál 334 kath. Földje ter
mékeny, rétje legelője jó , erdeje is van.

Bosácza, t. f, 1049 k ath .,  812 e v a n g . , 293 ’sidó la k .  
az irtásokban 728 k a th . ,  120 evang., 18 ’sidó lak. Kath. pa- 
roch. tem plom . S y n a g ó g a .  H atárja  nagy, de h egyes  so v á n y ;  
erdeje so k ;  p á l in k á t  f ő z ; savanyúvize  is  van. F .U .  a’ B ecz -  
kói uradalom.

Chocholna [Kis") , t. f. a’ Vágh jobb partján a’ Tren- 
csényi országúiban : 118 kath., 5 ’sidó lak. Földje termé
keny; van üveghutája, savanyúviz forrása, mellynek al
kotó részei: elasticus érezszesz, vas, alkali föld, csuda só. 
2 font vízben találni 10 grán érezmészt, 25 grán alkali 
földet, és 9 grán sót. Használ a’ tagok’ zsibbadásában, 
contracturákban, ;hosszas hideglelésekben , sülyben, és 
száraz, ’s hypochondria! betegségekben, F .U , többen.

Chocholna [N agy], t. f. az elébbeni helység mellett: 
189 kath. , 256 evang. , 21 ’sidó lak. Határjn nagy ; sok 
erdő; fa kereskedés; Ipapirosinaloni. F. U. többen.

Csütörtök (Stw rtek) , t. f. a’ Vágh jobb partján: 210 
kath ., 290 evang., 54 ’sidó lak. Határja ki van téve a’ 
Vágh áradásainak, F. U. a’ Beczkói uradalom.

D rietom a, t. f· Trencséntől nyúgotra 1 mértföld. 3 ,
w. m. R adek , Rosson , és Kralován  helységekből állott 
iiszve; egyikét bírja a’ nyitrai püspök, a’ másodikat a’ 
Dubniczai vagy Trencséni uradalom , ’s a’ harmadikat több 
uraságok. Van szép kastélya, serfőzőháza, több malmai, 
és tágas erdeje, kath. paroch. temploma, synagógája. Lakja 
1073 kath., 413 evang., 29 ’sidó.

JlaluzÍ.cs, t. f. a’ beczkói uradalomban: 131 kathol., 
85 evang., 10 ’sidó lak., savanyúviz forrással.

H am ri, 1, f. Trencséntől délre 1 óra: 46 k a t h . ,  112 
evang., 8 ’sidó lak . Sovány föld . L a k o s i  pálinkát főznek .
F. U. Trencsén városa.
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IIa nzik fa lva  (H anzliková), t. f. hegyek közt: 210 
kath., 79 evang., 22 ’sidó lak. F. U. többen.

H rabovka , t. f. Szucsa iiliálisa : 305 kath., 17 evang., 
2 ’sidó lak. F. U. Szína, Hrabovszky, Lamecska fain.

Isztebn ik , t. f. 203 kath., 5 ’sidó lak. F. U. a’ nyitrai 
püspök.

Iva n ó cz , t. f. a’ Vágh jobb partján a’ Trencsénbe vivő 
országúiban, a’ mondott várostól délre 2 mértföldnyire. 
Ilatárja egy a’ legjobbak közűi való a’ megyében. Vannak 
jó szántóföldjei, legelője, ré tje , erdeje. Lakja a’ Mlacso- 
veczi irtásokkal együtt 302 kathol., 458 evang. , 6í) ’sidó, 
F. U. több közbirtokosok.

Kálnicz , t.f. Beczkóhoz 1/,2 óra: 228 kath., 443evang., 
22 ’sidó lak. 2 részre osztatik, u. ni. Beczkó és Rozson 
Kálniczra, az elsőt a’ beczkói uradalom, a’ másikat többen 
bírják.

Kochanócz, t. f. a’ \ág h  jobb partján, Treneséntőí 
délre t  mértföld. Számlál 69 kath., 238 evang., 7 ’sidó 
lak. Kath. és evang. anya templom. Földje termékeny; 
erdeje nagy; bort is termeszt. F. U. Ambró fáin.

Kocsócs, t. f. a’ Beczkói uradalomban: 253 kath., 10 
evang , 37 ’sidó lak.

' Kocsócs (Nemes) , t. f. az elébbeni helységgel egybe 
függ. Lakja 163 kath., 2 evang. F. U. nemesek.

Kosztolna (D rietom a) , t. f. a’ Vágli jobb partján, 
Trencsénhez 3 fertály órányira: 166 kath., 10 sidó lak. 
Van egy savanyúviz forrása, melly mindenben a’ (Jhnchol- 
naihoz hasonlít, vendégfogadója és serfőző háza; az uraság 
számos teheneket is tart. F. U . a ’ nyitrai püspök.

K rivoszdd , t. f, Bodovka faluval együtt a’ beczkói 
uradalomban. Van 57 kath., 235 evang,, 6 sidó lak., kik 
a’ komló termesztéssel foglalatoskodnak. 1. U. a’ beczkói 
uradalom.

Kubra (Kis) vagy K ubricza , t. f. Trencsénhez ke
letre Ya órányira: 154 kathol. lak. Nevezetes savanyúviz
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forrásáért, nielly igen tiszta és szeszesz, szaga keresztűl- 
ható , ize kellemetes savanyú és frissítő. Alkotó részei ; 
érczszesz, kevés vas, alkali föld, só, és mineral alkali. A’ 
körűi belől fekvő vidék mind italra, mind főzésre használja. 
Foganatja szembetűnő a’ savanyságtól eredt hideglelésekben, 
a’ máj, epe’, vese’ dugulásokban; a’ vizelletett igen hajtja ; 
azomban a’ forró betegségekben ártalmas. F, U. a’ Tren- 
cséni vagy is a’ Dubniczai uradalom.

Kubra ( N agy ) ,  t. f. 515 kath. lak. Van jó rétje, 
legelője , fája , ’s a’ t. F. U. ugyan csak a’ dubniczai urad.

Lieszkova , vagy is Moiva Lieszkó, t. f. Nyitra vár
megye szélén: 938 kath., 1938 evang., 193 ’sidó lak. Ka- 
thol. és evang. anya templom, synagóga. Határja nagy, 
de hegyes és sovány ; legelőjén jó teheneket tart. Lakosai 
sok irtásokat csináltak. F. U. a’ Beczkói uradalom.

L :eszko (Nemes") , t. f a’ Vágh jobb partján: 48* ka- 
thol., 256 evang., 15 'sidó lak. Kastély. Határja termé
keny, de az áradásoknak ki van léve} erdeje, legelője elég; 
bort is termeszt. F. U. többen,

M elcsics, t. f. az előhbeni falu mellett, hasonló jó 
határral. Lakja az irtásokkal együtt 180 kath., 404 evang., 
20 ’sidó. Synagóga. Van itt egy savanyuviz forrás is , 
melly a’ többi Trencsényitől abba különbőz, hogy benne 
sok elasticus levegőt, de semmi sót nem találni. F. U. 
többen.

MJészicz vagy R évfalu . Nyitra vármegye szélén, Vágh 
Ujhelyhez 1 fertály. , a’ Vágh jobb partján. Számlál 575 
kath., 72 evang., 32 ’sidó lak. F. U. a’ beczkói uradalom.

N oszdrokócz, t. f, a’ Vágh bal partján, Trencséntől 
délre órányira: 111 kath., 20 evang., 7 ’sidó lak. A’ 
\á g h  partján van az uraságnak egy derék gazdasági ma
jorja. F. U. Motesiczky.

Or echo (Alsu) , t. f. a’ Vágh jobb partján , Trencsén
től északra */„ óra : 83 kath., 12 evang., 6 "sidó lak. Kath. 
paroch. templommal, savanyuviz forrással. F. U. a’ tren- 
cséni uradalom.

1/. K. M. 0. Földi 41



Orechó {Felső), t. f. 91 kath., 32 evang. lak. F. IL 
ugyan az.

Podhrdgy {Nemes), t. f. Beezkóhoz nyugotra 1'/2 
óra: 240 kath ., 572 evang., 58 ’sidó lak. Evang. anya 
templom. Ekesiti a’ Prileszky fám. szép kastélya. ílatárja 
nagy, de nem igen termékeny ; erdeje, legelője bőven. F. U 
többen.

R alalub , t. f. Beczkó m e lle t t  órányira, 1 k asté ly lyah  
741 kath .,  4 evang.,  7 ’sidó lak. F. U. többen.

Révfalu, lásd Mjcssicz,
R ibari, t. f, Orechó mellett: 191 kath. lak ., savanyú- 

viz forrással. F. U. gr. Serényi.
Rozvadz , t. f. a’ dubniczai uradalomban : 186 k a th ., 

16 evang. lak.
Ssed liczna , t. f. a’ Vágh bal partján.· 158 kath., 33 

evang., 30 ’sidó lak. Termékeny határ; jó rét és legelő; 
erdő; synagoga. F. U. többen.

Szelevz , Beczkóhoz keletre 11/2 órányira a’ hegyek 
közt. Földje sovány, de erdeje roppant. Lakosi, kik 768 
kath., 110 evang. , 9 ’sidóra mennek, az itt folyó patakban 
sok pisztrángot fognak. Kath. paroch, templom. F. U. a' 
dubniczai uradalom.

Szoblaho, t. f. Trencsénhez nyugotra 3 fertályny ira. 
Lakja 690 kath., 14 ’sidó. Kath. paroch. templom. Határja 
sok helyt posványos ; erdeje nagy $ van savanyűviz forrása 
is. F. L). a’ dubniczai uradalom.

S zrn ye , t. f. Morva Lieszko mellett: 165 kath., 621 
evang., 54 ’sidó lak. F. U. a’ beczkói uradalom.

Sztaniócz  f  Kis) , t. f. közel a’ Vágh bal partjához: 
202 kath., 102 evang. , 3 3 ’sidó lak. evang. anya templom
mal, termékeny jó határral. F. U. többen.

Sztaniócz  ( N agy) ,  t. f. 240 kath., 346 evang,, 6 ’si
dó lak. Nagy erdő F. U. a’ dubniczai uradal,

Szúcsa {Alsó), t. f. Morva ország szélén , a’ hegyek 
közt: 1403 kath., 7 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Sa- 
vanyuviz forrása a’ chocholnaihoz és orechóihoz hasonlít. F. 
L. a’ dubniczai uradalom.

6 4 2  TRENCSÉN VÁRMEGYE. :
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Szucsa {Felső), t. f. az irtásokkal együtt; 2488 kaih., 
10 ’sidó lak. Erdeje igen nagy , de földje sovány F. U. a’ 
dubniczai urad.

T ú rn a , t. f. Trencséntől délre 1 órányira. Számlál 585 
kath. , 15 evang., 11 ’sidó lak. Kath. paroch. templom. Föld
je termékeny ; rétje igen jó ; legelője elég ; erdeje nagy ; 
savanyu viz forrása és serfőző háza van. Timon Sámuel itt 
született. F. EJ. a’ dubniczai uradalom.

Ú jfalu (JBeczio) , vagy (Vágli) , t. f. a’ beczkói ura
dalomban : 727 kath. , 39 ’sidó lak., kathol. paroch.
templommal.

V é le s íts , t. f. Chocholna m ellett: 105 kath., 208 
evang. , 28 ’sidó lak. Határja a’ Vágh felé termékeny 5 a’ 
Morva szélek felé hegyes, erdős, és sovány. Van savanyu 
viz forrása, papiros malma. F. U. többen.

F ieszka , t. f. a’ beczkói uradalomban: 228 kath., 
15 evang., I4 ’sidó lak.

Z a b la tk  (Kis) , t. f. a’ Vágh jobb partján Trencsénhez 
1 fertálynyifa: 46 kath. lak. F. U. többen.

Zabla th  {N a g y j, t. f. az elébbeni falu mellett: 301 
kath., 3 evang. lak. Földje termékeny; erdeje szép; lako
si fával kereskednek. F. U. gr. Serényi, kinek itt kas
télya is van

Za?norócs, t. f. Orechó mellett, Trencsénhez */2 órá
nyira északra. Lakja 292 kath., 74 evang., 12 ’sidó. Lát
hatni egy régi várnak düledékeit; van savanyuviz forrása. 
F. U. több nemesek.

Z a r je c z , t. f. a’ Vágh jobb partján: 81 kath., 51 
evang., 1 4 ’sidó lak. Termékeny határ. Savanyuviz forrás. 
F. U. többen.

Z la tó c z , t. f. Trencséntől keletre % óra. Lakja, 92 
kath., 127 evang., 11 ’sidó. Derék erdő. F. EJ. a’ dub
niczai uradalom.

Zsahinecz , t. f. a’ Vágh jobb partján Trencsénnel ál- 
talellenben : 105 kath., 27 evang., 9 ’sidó lak. Az áradá
soktól sokat szenved; savanyuviz forrás. F. U. Trencsén 
városa.

41 *
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Zsámbohre'th (K is ) , Kochanócz m ellett: 73 kath·, 
21 evang. lak., jó határral. F. U. a’ Zsáinbokréthy familia.

N é p e s  l a k h e l y e k .
Nenasov, puszta, Orechó iilialisa : 12 kath. lak.

V . H e g y e n t u l i  J á r á s .
Van benne 1 mezőváros,
66 falu,
9 más ne'pes lakhely; mind tót.
Népessége.· 26,734 lélek , u. m.
Vallásokra: 20,201 kath., 4806 evang., 1227 ’sidó.
Nyelvökre.· mind tótok.

M e z ő  V á r o s o k .
Bán [Banowcze), tót mezőváros a’ Sziléziába vivő or

szágúiban: 2142 kath., 5 evang., 443 ’sidó lak. Van itt 2 
kathol. templom, synagoga , 1 urasági kastély, ma
jorság, kőbánya, patika, vámház, jól elrendelt népos
kola. Vásárjai népesek; a’ lakosok kereskednek gyapjúval, 
gabonával és vassal. K/.enkivül kézi mesterségeket űznek. 
Hajdan az evangélikusoknak itt nevezetes oskolájuk volt. 
Feje ezen város egy uradalomnak, mellyhez még 11 más 
helység tartozik, ’s mellyet az előtt a’ gr. Illésházy fám. 
b írt, de legközelebb b. Szína megvette.

F a l u k .
B iskupicz , t. f. lián mellett: 271 kath., 10 'sidó lak, 

F. U. a’ nyitrai püspök.
B obólh , t, f. 280 kath., 5 ’sidó lak. Kath. paroch. 

templom. Üveghuta. F. U· a’ báni uradalom.
Brezolub, t. f. Nyitra vármegye szélén: 151 kath., 3 

’sidó lak. Vizoczán filial. F. U. többen.
Chlivén (.Kis), t. f. Bánhoz */„ óra. Lakja 79 ka th ,,

7 evang., 4 ’sidó. F. U. többen.
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Chlivén (N a g y ) , t. f. 293 kath ., 11 ’sidó lak. Kath. 
paroch. templom. A’ báni uradalomhoz tartozik.

Csukidsz, t. f. 160 kath . , 14 ’sidó lak. F .  U . többen

Czimenna, t. f. Nyitra vármegye srzélén. Táplál 
12 kath. , 4 ’sidó lak. Erdeje sze'p, de földje a’ hegy oldal
ban sovány. A’ báni uradalomhoz tartozik.

Dezsér (D ezsericza ) , t. f. a’ Sziléziába vivő ország - 
útban: 420 kath ,, 348 evang. , 128 ’sidó lak. Kath. paroch. 
templom ; synagóga. Lakosai közt, számos a1 nemesse'g; fája 
kévés; legelője jó ; földje középszerű. F. U. Dezsericzky. 
Kudnyánszky, Bakó, Nagy, és mások többen.

D obodiel, t. f. 610 kath. , 12 ’sidó lak. Kath. paroch. 
temploma, szép tölgyes erdeje, ’s jó legelője van, F. U. a’ 
báni uradalom.

D obrassov , t. f. Motesicz mellett a’ Sziléziai ország
úiban : 175 kath., lak. Erdeje, jó legelője, sok gyümölcse 
van. F. U. a’ Mntesiczky familia,

Draskócz (Λ/só) , 164 kath. , 25 evang. , 12 ’sidó lak. 
Lakosi nagy részt nemesek.

Draskócz ( Felső) , ez is nemes helység 93 káló. lak.
D ubniczka, t. f. a’ zay ugróczi uradalomban. Szám

lál 31 kath., 106 evang. iák.
D vorecz , t. f. 155 kath., 12 evang., 26 ’sidó lak. 

Földje nagyon középszerű. Lakosi fával kereskednek. F.  
U. többen.

Egresd, t. f. Chlivén filial. 81 kath., 12 evang., 20 
’sidó lak. és két régi kastélylyal. F. U. Moíesiczky,

Farkaska, t. f. 110 kath., 2 evang. , 4 ’sidó lak. F. 
IJ. Motesiczky.

Gradna (K is], vagy Hradna,t. f. 23o kath. 4 ’sidó lak. 
Kath. paroch. templom.

Gradna (N agy],  t. f. 420 kath,, 4 ’sidó lak. Mind a1 
két helység a’ báni uradalomhoz tartozik.

Halács (H a lasócz), t. f. 131 kath. , 8 evang., 3 ’sidó 
lak. F. U. több nemesek.
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H ornyán , t. f. 335 knth ., 4 ’sidó lak., filial kathol· 
templom. A’ báni uradalomhoz, tartozik.

Jasztrabnye , t. f. a’ Trencsénbe vivő országutban. 
Számlál 4O7 kath , 13 ’sidó lak. Filial kath. templom. Er
deje nagy. Nevezetes savanyuviz forrásáról, mellyben igen 
sok minerál szesz találtatik, továbbá vas, alkali föld. és 
alkali só. Hasznára nézve egyenlő a' chochalnaival, csak 
hogy a’ jasztrabnyei a’ savanyúságból eredt betegségekben 
foganatosabb. F. U. többen.

K raszna , t. f. az ugróczi uradalomban. Számlál 450 
kath., 20 evang. , 13 ’sidó lak.

K sina , t. f. Nyílra vármegye szóién: 29 kath., 743 
evang., 9 ’sidó lak., kath. filial., evang. anya templommal. 
Nagy és szép erdővel b ir; legelője a’ hegyeken elég, 
Ugróczi urad. tartozik.

L atiöcz  CK is), t. f. N yitra  vármegye szélén : 151 kath', 
12 evang., 6 ’sidó lak. Erdeje ennek is sok. F. U. az ugróczi 
uradalom , és a ’ Latkóczy nemes fám.

Lehota B a rá t , Mnichova Lehota, t. f. 458 kath., 28 
evang., 12 ’sidó lak. Kath. filial, templom. Határja igen 
hegyes, erdős és sovány. F· U. a’ báni uradalom.

Lehota (_Bobót) , t. f. 225 kath., 3 ’sidó lak. F. U. 
a* báni uradalom.

Lehota (Cserno) , t. f. 357 kath., 25 ’sidó lak. Az 
ugróczi uradalomhoz tartozik.

Lehota {P étrí) , t. f. Motesicz filial. 225 kath., 5 ’sidó 
lak. F. U. Motesiczky.

L u to v , t. f. az ugróczi uradalomban. Lakja 175 ka
thol., 76 evang., 5 ’sidó.

M iezgocz , t. f. az ugróczi uradalomban: 67 kath.,
109 evang., 8 ’sidó lak. Földje hegyes sovány; fenyves 
erdeje van.

Alilicz {K oszto ldn), t. f. 218 kath ., 5 ’sidó lak. 
Kathol. paroch. templom. F. U. a’ nyitrai püspök.

M iticz {Nem es), t. f. 267 kath., 1 evang., 16 ’sidó 
lak. F. TJ. nemesek.
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M iticz (Rozson), t. f. 182 kath ., 5 ’sidó lak, F· U. 
Motesiczky.

Motesicz (A lsó), t. f. a’ Sziléziai országúiban: 169 
kath., 5 ’sidó lak. Kathol. paroch. templom, F. U. Mote
siczky.

Motesicz (Felső), t. f. 195 kath. lak. Szép kastély. 
Itt fekete márványt ásnak. F. U. a’ Motesiczky fám.

N astyicz  CAlsó) , t. f. 273 kath. lak. F. U. a’ nyitrai 
püspök.

N a sty icz (Felsői), t. f. az ugróczi uradalomban; 
számlál 156 kath., 149 evang., 9 ’sidó lak.

N edasócz , t. f. Vizocsán filiál. 263 kath., 8 ’sidó 
lak. F. U. többen.

Néporacz  (Bossán),  t. f. Gradna íiliál. 309 kathol., 
6 ’sidó lak. F. U. többen.

Néporacz  (Kis v. N eporaczha), t. f. Gradna íiliál., 
97 kath. lak. A’ báni uradalomhoz tartozik.

Néporacz (R ozson), t. f. 200 kath ,, 4 ’sidó lak. F. 
U. Motesiczky.

O m asztina, t. f. 52 kath., 231 evang., 12 ’sidó lak, 
F. U. az ugróczi uradalom, ’s az oda való plebánus.

Ozor (A lsó), t. f. 120 kath., 89 evang., 10 ’sidó lak. 
F. U. többen.

Ozor (Fslső) , t. f. 112 kath., 221 evang., 185 'sidó 
lak. Evang. templom. F. U. Ottlik fám.

Pecsenén , t. f. 228 kath., 8 ’sidó lak. Nagy urasági 
majorság. A’ báni uradalom bírja.

P etyovka , t. f. Motesicz íiliálisa: 109 kathol., 5
’sidó lak.

Podhrágy ( Ugrócz) , t. f. a’ zay ugróczi uradalomban 
Nyitra vármegye szélén: 20 kath,, 82 evang. lak. A’ hely
ség felett egy meredek kősziklán még most is láthatni egy 
meglehetős épségii régi várat, melly a’ gr. Zayak tulajdona.

P odlizsdn , t. f. liánhoz északra IV2 órányira: 214 
kath. 270 evang,, 5 ’sidó lak, Evang, anya, kath. Íiliál
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templom. Földje jó ; rétje keve's, de hasznos, legelő, 
fa, elég. F. U. az ugróczi uradalom.

P ra vo tic z , t. f. Nyitra vármegye szélén: 211 kath.,
4 evang., 8 ’sidó lak. F. U. többen.

P r u z s , t. f. a’ báni uradalomban: 354 kath. lak.
Radissa , t. f. az ugróczi uradalomban. Lakjak 8 ka- 

thol., 140 evang.
R ibény, t. f. a’ Trencsénbe vivő országutban, Nyitra 

Zsámbokre'thez 1 órányira: 818 kath, lak. Van egy kath. 
paroch. temploma , derék vendégfogadója. Határja meg le
hetős termékenységü ; rétjei patakja mentében jók. F. U. 
az esztergomi érsek.

R u szkó cz , t. f. G radna filial. 122 k a t h , , 8 evang., 2 
’s id ó  lak.

Sipkov, t. f. a’ zay ugróczi uradalomban: 325 kath,, 
72 evang., 5 ’sidó lak. Hafárja hegyes, erdős, és sovány; 
legelője elég ; de rétje felette kevés.

Szlatina (Kis}  , t. f. a’ zay ugróczi uradalomban; 
253 kath., 20 evang., 7 ’sidó lak., és egy papiros malommal.

Szla tina  (Nagy) , t. f. a’ zay ugróczi uradalomban. 
Lakja 266 kath., ‘250 evang., 6 ’zidó. Kath. paroch. tem
plom. Szép erdő; patakjában sok pisztrángot fog.

Sztricze (Kis),  t, f. 197 kath , 22 evang., 21 ’sidó
lakj.

Sztricze  ( N a g y ) ,  t. f. 366 katholj, 12 evang., 33 
’sidó lak.

Sztricze  (Rongyos) , t. f. 147 kath. lak. Mind a’ há
rom Sztricze Ilibény filiálisa, ’s mindeniket több uraság 
b írja ; kis Sztriczében 2 kastélyt is láthatui.

S zv in n a , t.  f.  Gradna m e l l e t t :  261 kath .  lak: F .  U .  
a’ báni u radalom .

Timorácz , t, f. a’ zay ugróczi uradalomban: 202 ka- 
thol., 112 evang. , 7 ’sidó lak. Mind földjei mind rétjei 
meg lehetes termékenyek ; erdeje kevés.
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Trebichova, t. f. ugyan csak a’ zay ugróczi urada

lomban: 118 kath., 230 evang., 6 ’sidó lak.

Ugrócz ( Zay ) ,  szép nagy tót helység, Nyitra vár
megye szélihez y2, Bánhoz 1 */a Trencsénhez pedig 5 óra 
járásnyira. Ékességére szolgál a’ g. Zayak régi 3 emeletü 
kastélya, egy nézésre méltó könyv, és fegyvertárral együtt; 
továbbá a’ szép urasági gyümölcsös, ’s virágos k e rt; a’ 
kath. és evang. anya templomok; a’ synagóga, ’s más több 
urasági tiszti és privát épületek. Lakosai kik 248 kath., 
679 evang., 1 9 ’sidókra mennek igen szorgalmatosok; köz
tök számosán vannak posztó csinálok, fazekasak, és más 
mesteremberek. Határja nagy: zabot , hajdinát bőven 
terem; erdeje derék; gyümölcse sok; kivált szilva, és 
körtvély. Van még továbbá halastava és papiros malma. 
A’ régi ugróczi várat Podhrágy helysége felett innen mint
egy Vjj órányira , még most is meglehetős állapotban lát
hatni. A’ felső részében hajdan templáriusok laktak, ’s most 
is van ott egy kápolna , melly temetkezöhelyííl szolgál a’ 
gr. Zay famíliának, ’s mellyben szemlélhetni a’ Zay An
drás zászlóját, több török zászlókkal és fegyverekkel egye
temben. Ezen várat a’ hozzá kapcsolt 19 helységből álló 
uradalommal együtt 1-ső Ferdinand ajándékozta Zay Ferencz- 
nek , ki elébb egri kapitány , későbben kassai parancsnok 
vala ; majd Verancz Antal érseket kiséré el a’ Solimánhoz 
való követségben. Most ezen uradalom két részre osztatik, 
s felét a’ régi törzsökös gr. Zay família} felét pedig gr. Kol- 
lonics bírja.

I^izocsdn , t. f. Nyitra vármegye szélén: 186 kath , 6 
’sidó lak ., szép erdővel, ’s elég legelővel a’ hegyekben. 
F. U. llrogyány Gábor.

Z a v a d a ,  t. f. a ’ zay ugróczi uradalomban: 12 kath., 
354 evang., 6 ’sidó lak. Határja sovány, de erdeje szép és 
nagy. Hajdan itt aranyra ’s ezüstre dolgoztak.

Z sittna ., t. f. a’ zay ugróczi uradalomban: 33 kath., 
261 eevang., 4 sidó lak. Kőbányája van.
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N é p e s  P u s z t á k  v a g y  L a k h e l y e k .

AroJc, Kosztolna — Miticz filial. 12 kath., 10’sidó lak. 
C saltics , Vízóceánhoz % óra 27 kath. lak.
Ihlics, Kosztolna — Miticz filial. 20 kath. lak. 
Kochnacs, puszta, Gradnához y2 óra: 42 kath. lak. 

urasági majorsággal. A’ Báni uradalomhoz tartozik.
M achnács, Motesicz filial. 40 kath., lak. F. U, Mo

tes iczky.
P á z s it , Gradnához három fertály: 27 kath. lak. 
Trebasácz, Vizocsán filial. 41 kath. lak.
Uj V ész  D u b o d ie l  f i l ia l .  11 k a th .  la k .
Z u z la ty a , puszta, n. Chliven filial. 3 kath. lak.
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ZÓLYOM Y Á R M E G Y E .
(C o m ita tu s  Z o l i e n s i s ,  Z o h le r  G e s p a n s c h a f t ,  Z v o le n s z k a  

S z t o l i c z a j .

1. §. F e k v é s e  's Határja.
Fekszik az ország északi részében, ’s az ész. sz. 40° 

17'-től 56y-ig, és a’ kel. hossz. 36° 37y- tő l— 37° 34y-ig 
terjed. Határn északról Liptó; keletről Gömör ; délről 
Nógrád , H onth ; nyugotról Honth , Bars , és Thurócz vár
megyék.

2 .  § .  K i t e r j e d é s e  és  N a g y s á g a .
Földterülete 50e/io D  mfdet tévén, ebben a’ tekintet

ben a’ magyarországi megyék közt 35-ik. Szélessége ke
letről nyugotra 9 , hosszasága 5, — 6, — 7 német mfd. Hasz
nálható földéből, melly 378,186 holdat teszen, 200,739 hol
dat erdő foglal el.

3. §. T e r m é s z e t i  t u l a j d o n s á g a .
Zólyom igen hegyes vgyej mert nem csak határszéleit, 

hanem belsejét is magas hegyek futják meg. Ezen hegyek 
közt völgyet eleget, de tulajdonképen való síkságot épen 
nem láthatni. Legszélesebb völgy szlatinai, ’s a’ Garan
melletti Beszterczebánya és Zólyom közt. Földe az északi 
részén köves, hideg, nehéz sárga vagy vörös agyag; a’ 
völgyekben , kivált a’ két feljebb einlittettekben fekete 
agyag, porhanyós kertifölddel ’s homokkal keverve, a’ 
honnan a’ termékenység is itt legnagyobb, úgyhogy tisz- 
tabuza vetéseket is szépeket láthatni. — Éghajlata mar 
jóval szelidebb mint a’ szomszéd Liptónak. Levegője egész
séges , a’ szelek gyakoriak és erőszakosok; azonban né·
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melly helyeken a’ sok hutából, hámorból, szénégető hely
ről jövő füst és gőz megvesztegeti a’ levegőt.

4, §.. H e g y e k .

A’ megyében 2 fő hegysort lehet megkülönböztetni; az 
egyik az, melly Liptó és Zólyom közt nyugotrá húzódván , 
mind észak , mind dél , azaz mind a’ Yágh , mind a’ Garan 
vizek fele több igákban ereszkedik le; Thurócz megyét 
pedig elérvén: délre fordái, ’s összeköttetik a’ körmöczi 
hegyekkel. Nevezetesebb hegycsúcsok I tte n : a’ Cserova 
Sváb da j N agy és Kis Gaplek, Baba, P eklo , Prassiva , 
H'errnanecz egy T u f f  n a  nevű barlanggal, Laurin. A’ 
másik hegysor, melly a’ selmeczi bérezekkel összekötte
tésben áll, keletnek ta r t , ’s egy darabig Nógrád , Gömör 
vgyék’ határszélein menvén Tiszólczon felyül az utóbbi 
megyébe belép. Ez szinte több ágakat bocsát ki a’ Garan 
felé, mellyek közűi a’ Polana  és Veper hegyek meglehe
tős magasságra emelkednek. Magában a’ fő hegysorban 
nevezetesebbek: az O sztrovszki, Kriván  , Homoika, V e- 
p e r , K itse ra , D jet, Pabova hegycsúcsok. Ezen emlí
te tt két hegysor közt szemlélhetni még némelly elszórt for
mátlan hegyeket, ’s ezek közűi Libethbánya mellett a’ 
gyönyörű kilátást ígérő P iszoka , Beszterczebánya mellett 
a’ kerekded TJrpin , különös figyelemre méltók. Mind ezen 
hegylánczokban nagy kincse fekszik hazánknak , akár a’ 
keblükben rejtett nemes érczeket, akár orvosi ’s más zsíros 
legelőt szolgáltató füveit tekintsük.

5. §. F o l y ó v i z e k .

A’ megyének fő folyóvize a’ G aran , Királyhegyéből 
ered, ’s Benyuson felyűl a’ megyébe jővén: Beszterczebá- 
nyáig nyugotrá, onnantól fogva Zólyomig délre, majd ismét 
nyugotrá folyik, ’s 12 mfd. futása után Berzenczénél Bars 
vgyébe lép által. Folyása sok esőzések , hó olvadások után 
felette sebes . ’s ámbár illyenkor áradásival tetemes káro
kat okoz: még is altaljában nagy hasznú fő: m rt nem csak 
hogy a’ fát emésztő hámorokat, hutákat úsztatott fával bő>
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een kitartja, hanem a' deszkákkal, léczekkel terhelt szál
hajókat leviszi Esztergomig, Váczig, Pestig. A’ Szlatina  
vagy Szalaina  , málnapataki hegyekből veszi eredetét, ’s 
nyugotnak folyván : Zólyom mellett a’ Garanba ömlik. Vi
déke ’s völgye igen kies, ‘s egyszersmind legtermékenyebb 
a’ megyében. Ezeken kívül vannak még számos patakok , 
u. m. az északról sebesen rohanó, és sok erőmüvet, mal
mot forgató Bisztra, melly Beszterczénél szakad a’Garanba; 
n’ N erezn icza , Krupina Korpona’ határán, Ocsovka, 
Cserna V o d a , Rqhozna , Udvóka, ’s m. t.

6. §. Á s v á n y o s  és Orvos i  Vi z e k .
Savanyuviz források  vannak: Beszterczebányán, Rad- 

ványon, Micsinyén , (’serényben, Csacsinban, Libetbányán, 
Jeszenén , Vámosfalván, Jarabnán, Benyuson , Baczuchon 
Nagy Szalatnán, Véglesen. A’ véglesi és benyusi hasonló
nak tartatik a’ hires selterihez, a’ baczuchi legerősebb , 
úgyhogy üvegekbe alig lebet tölteni; a’ baczuchi után jön 
a’ rnicsinyei. De mindenek felett legnevezetesebbek a’ szli- 
ácsi savanyuviz források és meleg főidők. Szliács fekszik 
a’ Garan’ regényes völgyében Zólyom vármegyének egyik 
legkieseb halmán Hajnik és Ili bár faluktól 10 — 20 percz- 
nvi , Zólyomtól l/,2 rnfd. távolságra. All három fördő terem
ből (Gehbad - Spiegel), mellyeknek kelteje, a’ m e l e g  's 
h i d  e g  t ü k ö r  el éhbkelőknek , a’ harmadik az agy neve
zett pornépnek szolgál. Ezenkívül van t  ivóforrása, u. in. 
J ó z s e f , D o r o t h e a  , A d a m  és h e  a k e y  kútja. 
Leghasználtabb fördő a’ m e l e g - t ű  kör .  Ez már több 
századok előtt a’ természet vizsgálóknál üsmeretes volt , de 
a’ szomszéd lakosok előtt rémitő vala élet-ölő kigőzölgései 
miatt, ’s csak később lelt mint gyógyforrás nevezetes. Ezen 
fürdőbe való beléptekor az ember épen nem ineleget, ha
nem szokatlan fázást érez , tnelly hideget csak fokonként 
váltja fel a’ kellemes meleg. A’ h i d e g  t ü k ö r n e k  vize 
3° B. hidegebb mint a’ melegtüköré ’s igy nem egészen 20° 
R. hévmérője szerint. Rémenőben hideg folyóvízhez hasonló 
érzést gerjeszt, melly fokonként kellemesb mérsékletre , ’s 
végre az egész test’ felületén olly erős égésre változik, hogy
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az ember magát tüzes széntől véli illetve. Azonban csak 
a’ bőr az , melly ezen növekedő melegben osztozik, belől 
aa ember mindég inkább hideget érez. — Midőn estve tisz
togatás végett a‘ fürdő tükrök leeresztetnek, ’s a’ viz folyá
sának más irány adatik: hibetetlenmennyiségümelegs^é/z- 
a a v a s  g  ő z ük  fejlődnek ki e’ esurias viztorkolatokból, 
mellyek külön sulyjok’ következésében csak ya — 2‘/a láb- 
nyi magasságot foglalnak el a’ megürült vízterelőben. Ezen 
gőz’ színén felül a’ levegő tiszta és szíható, ’s az égő gyer
tyák rögtön csak akkor alusznak e l , ha egészen azon gőz 
területig bocsáttatnak le. E’ különös jelenést némellyek 
g ő z  f ü r d ő k r e  használják. Azon betegek, kiknek nya
valyáik oszlató ásvány vizet kívánnak, a’ m e l e g - t ü k ö r 
b ő l  és az A d  á m  f o r r á s á b ó l  szoktak inni rendesen 
fördés után, ’s többen állítják, hogy ezekben több oszlató 
erő tapasztaltatik, mint a’ hires csehországi carlsbadi 
fördőben. Kevesebb osztató savakkal bírnak már az úgy 
nevezett D o r o t h e a  és L e n  k e y  források; legtöbb vas 
részszel és szénsavannyal bővöiködik pedig a' J  ό z s é f  kút
ja. — A’ szliácsi ivó és fürdővizek olly v a s a s  v i z e k , 
mellyek sós résszel, mindenek előtt (és különösen a’ me
leg tükör) annyi mennyiségű szabad ’s megkötött szénsavan
nyal bővölködnek, hogy ez utolsó tekintetben minden is
meretes ásvány-vizet felyülmulnak. A’ víznek legszorosabb 
’s legjobb mérlegekkel véghez vitt chemiai részelését olvas
hatni Wagner Dániel orvos urnák 183i-ben, Pesten német 
nyelven kiadott értekezésében. Haszna kitűnő a’ májbéli, 
aranyéri, komorkórsági, méhgörcsi, köszvényi, gyomor- 
görcsi, sápadsági, elgyengülés!, meddőségi bajokban. A’ 
mi a’ vendégek’ befogadását ’s mulatságait illeti : a’ kama
ra’'épületeiben van mintegy 4O vendégszoba, ’s a’ haszon
bérlő’ asztala tűrhető, ezenkívül Tököly aszszonyságnak van 
más 4 épülete, mellyek még kényelmesebb szobákkal dicse
kedhetnek. Vidéke a’ fürdőnek felette szép ugyan, de hely
ben egy árnyékos sétahelynek nagy szükségét érzi a’ kö
zönség. Sziiácsot a’ zólyomi kamarai uradalom bírja.
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7. §. Te r  méke i .
A’ n ö v e v é n y e k ’ o r s z á g á b ó l .

Búza  , ro z s , alakor QSpelta) , árpa elég és jó terem 
a’ Garan völgyében Besztercze és Zólyom közt, továbbá 
Szalatna mellékén; igen kevés(buza nagyon ritkán) az észa
ki részeken , hol leginkább zabot és hajdinát termeszte
nek , ’s ez utolsó különösen jól fizet. Burgonyával némelly 
helyt már az ugarokat is beteszik. Lent csak a’ hegyesebb 
részeken, és Libetbánya , Zólyom, Garanszeg körül láthat
ni, még pedig az ezen helyeken termett jóságára nézve ha
sonló a'1 szepesihez. Kender sokkal több van , kivált Sza
latna, Detva környékén. Komlót Ribar, Hajnik körül ez
előtt jóformán termesztettek ; de jelenleg a’ szorgalomnak 
ezen ága tetemesen csökkent. Főzelék, kerti vetemény 
belső szükségre elég; de kukuricza , dohány nincs.

R ét és legelő dolgában ha a’ minémüséget tekintjük 
áldott ezen megye: mert a’ Garan , Szalatna völgyeiben 
legszebb rétek gyönyörködtetik a’ szemet , a’ hegyeket 
pedig hires zsíros legelők fedik annyira, hogy az itten 
csináltatott sajt és túró legjobbnak tartatik egész Magyar- 
országban ; Js ezen hegyek egyszersmind ritka orvosi fü
vekkel is bővölködnek . mellyeket Kitaibel professor össze
sen feljegyzett, hanem én közülök csupán a ' H y p e r i c u m  
p  e r f o  r  a t u m-oi említem, melly vadon nővén, a’ szom
széd gácsi posztó-gyárban mint sárga festék használtatik.

Gyümölcs nemek közül ta lá lta tik : alma, körtvély , 
dió , cseresznye, főképen szilva (különösen Besztercze kö
rül felette szép nagy szemű), melly bői jó izü slivoviczát 
tudnak főzni. Egyébiránt Korpona városának legtöbb ’s leg
édesebb gyümölcse van, ’s az egész megyében egyedül itten 
találni szőlőhegyet, melly azonban savanyu bort terem , ’s 
ezért a’ szőlőt többnyire mint gyümölcsöt szokták eladni.

A’ megyének több mint felét erdők borítják , úgyhogy 
a' 378,186 hold haszonvehető földből 200,739 holdat ezek 
foglalnak el , ’s ámbár a’ számos huták, hámorok, olvasztó 
házak felette sok fát clemésztenek : még is mind eddig fa 
fogyatkozást észrevenni nem lehet. Különös magasságra és
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vastagságra megnő ez a’ Garan mellékén. Tűlevelii fák kö
zül laláltatik: igen szép öreg-fenyő , vörös-fenyő, sok to- 
pólya vagy erdei fenyő. Lombos fákból: juhar, szil, nyár, 
nyír, tölgy, cser, bikk, hárs, ’s a’ t. Csemetékből: boróka 
fenyő, mogyoró, bodza, som, kökény. Vad gyümölcsök
ből: vaczkor, hamvas szederj, és felette sok áfonya.

BJ Á l l a t o k ’ o r s z á g á b ó l .

A’ juhtenyésztés  mint legelterjedtebb .első helyet fog
lal a’ megye’ gazdálkodásában, kivált nagy fontosságú ez 
Breznóbánya és Detva körül, hol egy darabra altaljában 
18 — 22 font túrót számlálnak. A’ juhokat csak májusban 
vagy júniusban szokták a’ havasokra hajtani , ’s itt marad
nak egész késő őszig. Kecskét tartani nem szabad. Szarvas- 
m arha  sok és szép nevelkedik a’ Szalatna’ völgyében , ’s 
innen vajjal Becsbe is kereskednek. Lő  és sertés kevés 
tenyésztetik, ’s a’ hiányosságot az alsó megyékből pótolják. 
Ellenben a’ rnéhtenyésztés nagy divatjában van, különösen 
Besztercze, Breznó , Lipcse, Zólyom, Dubova körül: úgy
hogy egy gazdánál gyakran töt) — 200 kast is meglehet 
számlálni. S/.elid szárnyas állatokból tyiíkot , pókát , 
gyöngytyúkot, ludat, ’s a’ városokban igen kapós kácsát 
bőséggel nevelnek a’ falusi gazdasszonyok: de vad Ind , 
kácsa és gólya ritkaság ezen megyében, és csak néha a’Ga
ran mentében szemlélhetek. Annyival több a’ fajdtyúk, csá
szár és húros-madár, fogoly, saskeselyű a’ rengeteg er
dőkben és havasokon; ugyan itt medve, farkas, róka, 
murmutir, mókus, ’s igen sok nyúl; a’ Prassiva’ havasain 
vad macska, menyét, ’s a ’ t.

Halakból a’ Garan vizében: lazacz, jász keszeg, csu
k a , kövihal, angolna, czompó, czigány-hal; a’ kavicsos 
ágyazatu patakokban pisztráng nagy bőséggel.

CJ Á s v á n y o k ’ o r s z á g á b ó l .

Erezek.· vlrany Jaraba mellett  a’ borzai hegynek déli 
oldalán, a’ Nagy Gapleken, sz. andrási és inedzibrodi ha
táron, Urvölgyében, összesen évenként 18 márka. Ezüst
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leg tö b b  Ú rv ö lg y é n  ( 6 0 0  m á r k a ) ,  Ő v á r o n ,  T a jo v á n  a’ h er-  
m a n e cz i  h e g y e n , Jara b á n .  R é z , m elly  a’ m e g y é n e k  l e g n a 
g y o b b  fontosságú  á sv á n y ja  : Ú r v ö lg y é n  , S and bergen  ( é v e n 
k én t  1200 —  1 5 0 0  m á z s a )  O v á ro n  , L ib e tb á n y á n ,  Jara b á n ,  
P o jn ik o n ,  S z .  A n d r á s o n ,  M i t ó n ,  P o l h o r á n ,  M edzib rod on  , 
Bisztrón. M alachit: L ib e th en ,  P o jn ik o n ,  Ú r v ö lg y é n .  Kris- 
pán ( f l o s  a e r i s ) : L i b e t h e n ,  S z .  A n d r á so n ,  P o j n i k o n ,  U r -  
v ö lg y é n ,  Jarabán- Rézkavics  ( c h a l c o - p y r i t e s ) : Jarabán U r -  
v ö lg y é n ,  O v á ro n .  Réz csillám. ( K u p f e r g l im m e r ) :  P o j n i 
kon. C zém entviz , m e l ly  a ’ v a sa t  ré zz é  v á l t o z t a t j a : U r -  
v ö l g y é n ,  L ib e tb á n y á n .  Vas: P o j n i k o n ,  H r o n e c z e n ,  L i b e t 
h e n ,  Ú r v ö l g y é n ,  O v á r o n ,  M i ló n ,  P o lh o rá n ,  S z .  A nd ráson ,  
M e d z ib ro d o n  , L e h o tá n  , Jarabán , B ad in on  , B a czu ch o n .  
Mágnes·. P o lh o rá n .  Kényeső a’ tajovai czinober b á n y á k b a n .  
Ón·. 'B r e z n ó b á n y á n , S z .  A nd ráson  J a s z e n á n , P o jn ik o n ,  
L i b e t e n , L i p c s é n ,  L eh o tá n .  —  Egérkií ( A r s e n i c u m ) :  T a 
j o v á n ,  L ib eth en ,  Z in k :  a’ m itó i  b á n y á k b a n .  K obalt: Ü r -  
v ö lg y é n  , L ib e th e n ,  Jarabán. Piskólcz:  O v á r o n ,  J a s z e n á n ,  
S z.  A n d rá so n ,  M i t ó n ,  M ed z ib ro d o n .  Barnakő:  P o jn ik o n .  
Rutil·. P o j n i k o n ,  H r o n e c z e n ,  P o lh o r á n .

Kőnemek·. Amethyst·. P o jn ik o n .  Chalcedon: H r o n e 
c z e n ,  ’s a' l ib eth i  határban az  ú g y  n e v e z e t t  h á r o m v i z i  
bányák ban . O pal: L i b e t h e n ,  D e tv á n .  Szarvkő : B e s z t e r -  
c z é n , L ib e th en .  Jaspis: Ú r v ö l g y é n ,  D e t v á n ,  K o z e ln ik o n  , 
B isz tró n .  Achat: B e s z t e r c z é n , H yalit:  Jarabán. P ista zit:  
B esz te rcz én ,  H r o n e c z e n ,  B is z t r á n .  Chlorit: P olh orán . Sye
n it:  H roneczen . Nemes Cránit:  S chajbán. Augit T a j o 
v án . Schoel: Ú r v ö l g y é n ,  L ib eth en .  P orczellánföld: M i-  
cs in y é n .  B olusföld : U lm á n k á n  , P o jn ik o n .  S zép  csillámkő 
(m ic a )  Jarabán , Ú r v ö lg y é n  , T a jo v á n ,  H r o n e c z e n ,  L ib e th en ,  
M ic s in y é n ,  B e sz te r c z é n ,  B a d in o n ,  B i s z t r á n ,  B reznón  , M i 
tón. Mészkő, szám os h e ly e k e n .  Gyps : Ú r v ö lg y é n ,  O v á ro n  , 
S z .  A n d r á s o n ,  ’s  az id e  való a s s z o n y o k  krétának s z o k t á k  
k ié g e tn i .  Szalonnakő: Ú r v ö l g y é n ,  S a n d b e rg e n ,  B arit:  
váron , Ú r v ö lg y é n  , S z .  A n d rá so n ,  B a lásn n  , L ib e th e n  , J a 
rabán. Agyagfoszlókő: B e s z t e r c z é n ,  H r o n e c z e n .  Zöldkő: 
B isz trá n  , L u csa t in b a n ,  P orphyr : B a d in o n  , Z ó ly o m o n  , 
K o z e ln ik o n ,  K á l in k é n ,  M ics in y é n ,  P o jn ik o n ,  L i b e t e n ,  Grá-

I I .  K. M. 0 . Földi. 42
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nát: Lucsatinban, Polhorán, Libethcn. Homokkő: Ilrone- 
ezen, Lucsatinban. T ó fa :  Tót Lipcsén, Jeleneczen , Badi- 
non, Lucsatinban, Miesinyén. Csepegőlő: Ováren, Sand- 
bergen , Pojnikon , Hroneczen. K ö vévá llt-fa  : Lipcsén. 
Tűzkő, fejér, kék és szürke színű: Prssán, Dubravicza mel
lett. Fazekas agyag: Szielniczén, Vilkanován , Szeniczen, 
Ribáron , Libethen , Hajnikon. É g ő  á s v á n y o k :  Kénlő: 
Urvölgyén, Katinkán, Baczuclion, Háláson, Sz. Andráson 
Kőszén: Tajova, Besztercze, Breznóbánya mellett.

8. §. L a k h e l y e k .  L a k o s o k .
178 népes lakhely közül van:

5 szabad királyi város, 10 mezőváros,
141 falu, és 21 népes puszta , vagy más lakhely.
N é p e s s é g e :  85,873 lélek, és igy esik egy Q  nihilre 

l7l7 lakos.
V a l l á s o k r a :  51,306 r. kath., 34,567 evang. lu th .; re

formátusok , óhitüek , ’sidók nincsenek.
N y e l v ö k r e :  kevés bányász németeket’s még keve

sebb magyarokat kivévén-mind lótok. Czigányok számosán 
vannak.

A’ r. katbolikusok a’ beszterczebányai püspöktől függ
nek ’s 5 esperestségben 33 plébániát számlálnak. Az evan
gélikusoknak 18 anya ekklézsiái a’ bányaváros! superinten- 
dentiához kapcsoltattak.

9. §. S z o r g a l o m .  M e s t e r s é g .  G y á r o k .

A’ mezei gazdálkodást nagy szorgalommal űzik a’ zólyo
mi és véglesi uradalmakban, különösen többféle nemű gabo
nával tétetett sikeres próba , ’s ugyan itt a’ selyem szőrű 
birkák’ nemesítése örvendetes fokra hágott. Egyébiránt a’ 
megye’ nagyobb részében a’ közönséges juhtenyésztés van 
inkább divatban , mivel a’ tej itt nem csak fő élelme a’ 
köznépnek , hanem a’ belőle csinált hires sajt és táró (S  r in -  
s e n  l ä s e  név alatt) nevezetes ágát teszi a’ megyebéli ke
reskedésnek. A’ sajt (osztyepka) sajtóban különféle formára 
szorittatik t ’s azután piros , zöld, sárga színre megfestett-
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vén úgy adatik el. Ez felette tartós és állandó, d ea ’ bodo- 
nokba rakott, túró hamar megromlik.

A’ bányászság hajdan nagy virágjában volt it t ,  ’s né- 
melly régi krónika szerént 1560-ban az urvölgyi bányák
ból 36,000 mázsa réz, és 100 mázsa ezüst ásatott k i, ho
lott jelenleg az egész megyebéli bánya nyereség 18 inárka 
aranyra, 700 márka ezüstre, 2500 — 3000 mázsa rézre, 
40 — 45,000 mázsa vasra mégyen évenként. A’ réz a' besz- 
tcrczebányai rézhámorokban dolgoztatik fel, ’s belőle vagy 
olly táblák készíttetnek mellyekből aztán Körmöczön réz
pénz veretik, vagy üstök (kazányok) ’s más konyha-edények. 
Az ezüst dolgozóház ltadvány és Besztercze közt, az igen 
nevezetes választóház (Seigerhütte) , mellyben az ezüst a’ 
réztől elválasztatik-Tajován van Ide küldetett ezelőtt a’ 
bánáti réz is , de most csak a’ szomólnoki és urvölgyi ho- 
zatik elválasztásra. Sört a’ zólyomi és lipcsei k. ura
dalmak, ’s a’ beszterczebányai bányászpolgárok (Waidbíir- 
ger), kik t. i. aJ piaczon lévő 32 ház’ birtokosi, sokat főznek. 
Pálinka  gabonából majd minden faluban égettetik, sőt szil
vából is sok helyt. V iaszk  tulajdon szükségre elég, ’s a4 
beszterczei viasz gyertyák jóságokért dicsértetnek. Vász
nat az aszszonyok mindenütt csinálnak, de csak közönségest, 
finomabb gyolcsot az árvaiaktól ’s sziléziaiaktól vesznek. 
Fejéritő intézet van Zólyomban, mellyet még a’ nógrádiak 
is élénkén meglátogatnak. A’ beszterczebányaik a’ sziléziai 
vásznat különböző színekre festvén, az esmeretes csipkároh 
által egész országban széljelhordatják. Csipkét az urvölgyi 
óvári ’s más bányászok’ feleségei készitnek legtöbbet. A’ 
beszterczei (30), radványi, zólyomi, korponai posetócsi- 
ndlók finomabb gyapjút Losonczról, Léváról vesznek, a’ 
közönséges háznál dolgoztatik fel, ’s ebből készül a’ halina 
durva posztó , mellyet öl számra árulnak. Tímárok, vargák 
minden kir. és mvárosban találtatnak , ’s a’ beszterczebányai 
készített bőr jó hírben áll. Bornyubórt Liptóból, Szepesből 
hoznak. Bésűsök csak radványban 36-an vannak, ’s a’ besz-' 
terczei (22), radványi kalaposok úri kalapjaikat Pestre» 
Debreczenbe elküldözik. Papirosmalom  3 van, u. m. 2 
Tót Lipcsén , 1 Kosztivjárszkán, ’s ez utóbbi helyt készitte.

4 2 «
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tett nyomtató papiros igen kerestetik. Faeszközöket, u. 
m. zsindelyt, karót, Iéczet, sajtárt, lapátot sokat faragnak 
a’ felső járásbéli lakosok , különösen Libeth, Breznó, Poj- 
nik körül, melly utolsó hely fő iniihelyje a’ zsindely csí- 
nálásnak. Vashámorok vannak: Pojnikon, Mosteniczen, 
Libethen, Vaiszkován , Hroneczen, Jaszenán, Polhorán , 
Bisztrón, Trivodia. A’ hroneczi kir. vasöntő műhely minde
nek felett tökéletes. Öntenek itt kályhát, kazányt , faze
kat, tálat, gyertyatartót; mind össze’a’ feldolgozott vas 40,000 
mázsára mehet, ’s ennek egy harmada öntött. Továbbá Hro- 
aeczeii van egy aczél fabrika: Beszterczebányán tábori vas 
fa zeka t öntő műhely; Királyfalván fegyver  fabrika, melly- 
ben különféle kardok, szuronyok (Bajonetten) , kengyelek 
készülnek. Az ide tartozó ráspolyozó (Polier) ’s élesítő in
tézet Kosztivjarszkán van· Ezekenkivül Beszterczebányán, 
Vilkanován , liakitoveczen, Badványon számos kovács, la
katos, olló és késcsináló lakik, kiknek portékáikat a’ csip- 
károk hordják le az alsó megyékbe. Üveghuta van Szihlán 
és Detván , ’s az első retortákat is készít Selmeczre, a’vá
lasztó viz’ készítésére. A’ beszterczei, hajniki, szielniczi , 
libet hi fazekasok  közönséges cserép , a’ beszterczei gyár 
pedig jó fél porczellán (Steingut) edényeket készitnek. 
A’ közönségesek közül legtöbbre becsültetik a’ szielniczi. 
Puskapor 17 malomban készül, mellyek mindnyájan Besz- 
terczebánya szomszédságában feküsznek, 's évenként 6000 
mázsát könnyen csinálhatnának. 1819-ben a’ finom lőpornak. 
82 f r . , rugató-pornak 49 fr. 30 k r ., katona-pornak 64 ezüst 
forint volt. ára. A’ szükséges salétromot radványi salélroin- 
főzők szolgáltatják.

10. §. Ke r e s k e d é s .
A’ kereskedést előmozdítják a’ breznóbányai, zólyomi, 

korponai, libethi , detvai, de főképen a’ radványi és besz
terczei vásárok. A’ radványira messzi földről is jönnek 
kereskedők, ’s több napokig e ltart; Beszterczebányának 
pedig hétfőn tartott heti vására nevezetes: mert Zólyom, 
L iptó, Thurócz, Árva gabonát itt szokott bevásárolni. 
Egyébiránt v  i  s z e n k i  a’ megye más környékekre :
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szálfát, zsindelyt, deszkát, sajtárt ’s más fáeszk.özöket, 
minden nérnii ásványt. Az arany, ezüst, érczrézmész festék 
Bécsbe vándorol. A’ rezet még a’ brassai, szebeni, eszéki 
rézmivesek is helyben felkeresik. Vasat, vasmiveket Pestre, 
Posonyba, Debreezenbe; táró t, sajtot Pestre, Bécsbe, 
Posonyba; vajat, zsírt a’ Szalatna ’s Detva völgyében la
kók Bécsbe, Pestre; durva posztót, kalapot, készített 
bőrt, viaszgyertyát, csipkét, puskaport, üveget, papi
rost, fél porczellán ’s közönséges edényt minden felé; gyü
mölcsöt Korpona az északi vidékekre. Az ágy nevezett 
csiphároh a’ felső járásban laknak , ’s mind házaló kereske
dők , ’s mindenfélével kereskednek. így Beszterczén festett 
gyolcsot; Urvölgyén , Óváron csipkét; Hakitoveczen, Vil- 
kanován, Radványon ollót, fésűt összevásárolván: ezekkel 
az egész országot, sőt Moldvát^ és Havasalföldét is be já r
ják. H o z  be ellenben a’ megye: gabonát, főképen Lo- 
sonczról, Léváról. A’ szálát nai , lieszkoveezi, ocsovai, 
hrochofi, véglesi, hajniki, micsinyei lakosok közt számos 
a’ gabona kereskedő. Lovat, szarvasmarhát, sertést He
ves , Borsod, Nógrád , Gömör vgyékből. Juhot a’ Bánátból. 
A’ megyében nagyon nevezetes' juhvásár történik Detván. 
Jóféle gyolcsot Árvából és Sziléziából. Nyers bőrt Liptó- 
bó l, Szepesből. Colonialis és fényüzési portékákat Becs
b ő l, Pestről, még pedig nagy részt a’ nyitrai és thuróczi 
sáfrányosok által. Bort Nógrád, Hont, Pest vármegyék
ből. Dohányt Honiból.

Csinált orszagutjai a’ megyének áltáljában jó karban 
tartatnak.

Postaálldsoh. Beszterczebányától Rozenberg felé: Ovár 
(Altgebirg, Sztarehori) 1.; Selmecz felé: Bucsa 1% ; Lo- 
soricz felé: Végles 2 póstaállás.

11. §. O s k o l á k .  N e v e l ő  I n t é z e t e k .
Minden kath. és evang. parochiáná! van egy nemzeti 

oskola, hol az ifjúság olvasásra, írásra ’s hit-tudomány’ 
első ágazatira oktattatik. Ezenkívül Beszterczebányán van 
egy evang. gymnasium. Breznóbányán, Korponán egy egy 
kisebb (4 osztályú) kath. gymnasium a’ kegyes oskolából»
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atyák' felűgyelése alatt, ’s ezek közűi az elsőben 1824-ben 
76, a’ másodikban 85 ifjú tanult. Végre említést érdemel 
a’ Beszterczebányán 1829-ben felállított virágzó karban lé
tező kisded-ővó-intézet, mellynek számára a’ városi tanács 
egy különös házat ’s kertet is vett 5000 v. írtért.

Γ2. §. K a t o n a s á g .
Ujonczokat a’ 33-ik számú, most Bakonyi nevét viselő 

magyar gyalog ezeredhez állít, 's ennek hadfogadó kor- 
rnányja szinte Heszterczebányán van, de katona nevendék- 
háza Nagy 8zoinbathan telepítetett le. Továbbá itt lakik 
a’ fő hadi, és kerületi tartomány-biztos , a’ fő hadi pénz
tárnok, 's a’ puskapor és salétrom' csinálására felügyelő 
inspector.

13. §. K i r á l y i  H i v a t a l o k .
Postahivatalok vannak: Bucsán, Beszterczén, Ováron, 

Véglesén, Vámosfalván ( Mitón ). Sóház , harm inczad  , 
bányász törvényszék : Beszterczebáoyán.

11. §. J o b b á g y  t e l k e k .  P o r t á k .

A’ jobbágyföldek 4 osztály rend szerint 18, 20, 22, 
vagy 24 holdra szakittatnak, a’ rétek pedig 6 , vagy 8 
embervágóra. Hlyen állományú egész házhely 2537 szá- 
mittatik. — Portája  a’ vármegyének 52; Beszterczének 8; 
— Breznónak 54/8 ; — Korponának 3 ; Zólyomnak 24/8 ; — 
Libethnek 2.

15. §. N e m e s s é g  és u r a d a l m a k .
Az egész megyében csak 4 uradalmat számlálhatni, ’s 

ezek közűi 3, u. in. a’ tót-lipcsei, zólyomi és dobronyivai 
a’ kamaráé; egy a’ véglesi h. Eszterházyé. A’ nemesség 
1785-ben 1300 személyből állott. A’ mi a’ birtokbeli kü
lönbséget illeti: a’ királyi varasokban lakik 16,156 lélek , 
jószágaiban 7400; a’ kamara’ telkein 40,008; h. Eszterházy 
uradalmában 16,426; a’ nemesség’ jószágaiban 7383; pap-
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S á g é b a n  500. Nevezetesebb birtokos nemzetségek: gr. Te- 
leky, lieniczky , Bezzegh, Bohus , Bory , Czerva, Géczy, 
Gerhard , Holecz , Nándory , Osztroluczky , Osztroviczky , 
Palugyai, Rakóvszky, Radvánszky, Ráth, Rutkay, Star- 
man . Thaisz , Tökély , Urbányi, Zsőlnay.

16. §. T i s z t i k  a r .

1 fő , 2 al-ispán; 1 fö , 2 al-jegyző ; 1 fő, 1 al-űgy- 
véd ; 2 adószedő, 1 számvevő, 2 fő , 2 al-szolgabiró; 4
esküit, 5 biztos, 1 fő orvos, 1 földmérő, 1 várnagy.

Gyűléseit tartja: Beszterczebányán.

17. §. F e l o s z t á s a .

Eloszlik 2 járásra, u. m. felsőre  és alsóra; ’s 5 ki
rályi szabad városra, mellyek ezek: Beszterczebánya, Brez- 
nőbánya, Korpona, Libeth , Zólyom.

S z a b a d  K i r á l y i  V á r o s o k .

Beszlerczebánya (Neosolium  , N eu so h l, Banszia  
Bystricza). Fekszik egy völgyben magas hegyektől kö
rülvétetve a’ Garan és Bisztra vizek összefolyásánál Kör- 
möcztől 3 , Selmeczhez 4 , Pesthez 18, Kassához 26 mfd, 
távolságra. Mikor kezdették építeni bizonytalan, de IV. 
Béla alatt 1255-ban már királyi városá lett. III. András 
Thurócz és Liptó felé határát megnagyobbította. Szinte 
ez történt 1309-ben. 1478-ban Corvin Mátyás Beatrixal
együtt gyakran múlatott itt, 1601-ben a’ döghalál nagy 
pusztítást teve. 1605-ben Bocskay’ vezére Rhédey Ferencz 
keményen megsanyargatt^, ’s ugyan ekkor Zahlwein bírót 
kezesül elvivé. 1620-ban az itten tartatott országgyűlésen 
Bethlen Gábor magyar királynak kiáltatik ki. 1645-ben 
ismét döghalál uralkodott. 1680-ban Géezy István, Tö- 
köly’ vezére megsarczolta a’ várost. 1761-ben a’ tűz egy 
rézhámorban kiütvén: több mint 2 millióm fr, kárt okoza. 
1783-ban nagy árvíz.

Beszlerczebánya jelenleg egy a’ magyarországi legszebb 
várasok közül: mert nem csak környéke felette gyönyörű
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a’ szüntelen egymást felváltó hegyek, völgyek, vizek, pa
takok, erdők, retek, elszórt kastélyok ’s hámorok , helysé
gek, gyümölcsösök miatt: hanem a’ város maga is több szép 
épületekkel dicsekedhetvén , minden utazót kellemetesen lep 
meg. Nevezetesebb épületei: 1) A’ régi vár, mellyben van 
aJ kath. két paroch. szentegyház. 2j A’ káptalan székes- 
egyháza. 33 l) Az evangélikusok’ szép ízléssel épült tem
plomai. 5} A’ nagy kiterjedésű püspöki kastély, 6) A’ 
kanonok urak’ lakháza, melly hajdan jesuiták collegiuma 
volt. 7) Az igen pompás vármegyeháza. 8) A’ városháza. 9} 
A’ bányász kamarai épület, roppant udvarával. lO) A’ pol
gári kórház, ’s számos csinos privat épületek. Összesen 478 
ház száinláltatik , ’s ezekből 249 a1 belsővárosban , 229 pe
dig az öt külvárosban van. A’ belsővárosi piaczon fekvő há
zak circuiarisoknak fKinghäuserj neveztetnek, ’s szabad pá
linkafőzési ’s bor kimérési joggal élnek. Nagy kényelmére 
szolgál a’ városnak azon csatorna, meilynek segedelmével 
egyórányi távolságról friss, egészséges forrásvizet kaphat; 
sőt illyen forrásokat a’ város melleti kertekben is találni, 
mellyek közül egynéhány valóságos ásványos savanyuviz, 
s mind italra , mind fürdésre használtatik. Nem kis diszt 
adnak Beszterczének az itten lévő számos királyi és orszá
gos tisztségek. így székhelyje ez a’ vármegye gyűléseinek, 
a’ fő kerületbeli tartomány-biztosságnak , cs. k. hadi biz
tosságnak, hadi pénztárnak, egy kamarai praefectus alatt 
lévő bányász kamarának, ’s egy bánya törvényszéknek; 
posta-sóház-harminczad hi vaíaloknak ; végre a’ besztercze- 
bányai r. kath. megyés püspöknek ’s káptalannak. Alapítot
ta ezen püspökséget Maria Therezia 1776-ban , ’s jesuita- 
jószágokkal megajándékozván : megyéjét kiterjesztette egész 
Zólyom, Thurócz vármegyére, Nyitra és Bars vgyéknek 
pedig egy kis részére. Van itt továbbá kath.. és evang. 
gymnasium, kath. nemzeti fő oskola, papi nevendékház, 
leány nevelő intézet, kisdedóvó-intézet.

Lakosai, kik 2987 kath ., 2241 evang., azaz összesen 
5228 lélekre mennek, hajdan Thuringiából bévándorlott né
metek valónak ; de most többnyire tótok, kevés németekkel 
’s még kevesebb magyarokkal vegyest. Foglalatosságok: 
bányászság, kézi és más mesterségek, kereskedés, fuvaré-
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zás. Az ide való réz e's vas hámorok, mellyekben drót is 
huzattatik nagy fontosságúak; valamint a’ kir. olvasztó 
ház is, hol a” Selmeczröl jövő ezüst erez szokott olvasztat- 
n i, ’s melly teme'rdek fát elemészt. Ez okból mind felül, 
mind alól a’ városon állíttatott egy nézésre méltó vizrekesz, 
melly 30,000 köböl hasábfát (egy köbölben 180 hasábj fog
fe l, ’s innen egészen a’ szénégető helyekre vitetik, a’ fe
leslegest pedig, vagy az e l m e r ü l t t e t  (Senkholz) el
adják. Mind ezen roppant fa-mennyiség a’garan melléki gyö
nyörű erdőkben vágatik. Készítenek itt továbbá: puska
port , minden nemű vas és réz edényeket, posztót, sok ka
lapot, közönséges és fél porczellán edényt., bőrt  ̂ a’ szilé
ziai gyolcsot pedig kiilönféleképen megfestik ’s evvel eleven 
kereskedést űznek. Az. itt készített érezmészt (Berggrün) 
hordókba pakolva Bécsbe küldik (évenként 120 — 124 
mázsát), ’s ennek mázsája helyben 300 forint. — Hétfőn 
tartott heti vásárai gabonára nézve felette híresek.

Beszterczebányának határa nagy, ’s rajta több falu fek
szik. — Portája: 8 — Tanácsa 1 bíróból , 1 polgármester
ből, 1 kapitányból ’s 9 tanácsbeliből áll.

Breznóbánya (Briefen,  Brezno). Fekszik a’ Garan 
vize’ jobb partján, sik földön, de magas hegyektől körül
vétetve Beszterczéhez keletre 5 mfd. Nagy Lajos 1380-ban 
több privilégiumokkal megajándékozta. 15S8-ban kőfallal 
kerittetett be .1 1650-ben királyi városá lett. Fiatéra nagy 
kiterjedésű, különösen szép és sok erdeje van; legelője 
az egész megyében legzsirosabb lévén az ide való túró 
igen hires. Szántóföldé kevés és sovány. Van itt ke
gyes oskolabéli atyák’ collegiurna szentegyházzal együtt, 
kathol. kisebb gymnasium, mellyben az említett atyák 
tanitnak; egy igen régi goth ízlésre épült kath ., ’s egy 
evang. anya szentegyház; tágas és szép városi tanácsház. 
I-iakosai kik 1157 kath ., 2369 evang. mennek , ’s nyelvükre 
nézve tótok: földmivelésből. juhtenyésztésből, mesterségek
ből ’s méhtartásból táplálják magokat ; efölött gyapjúval 
nevezetes kereskedést űznek. Portája , 5"%.

Korpona, ( Carpona, K arp fen , K> upina'). Egy a’ 
legrégibb városok közül egész hazánkban , úgyhogy IV. Be-
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la 1244-ben csak a’ re'gi ’s tatár-pusztitás’ alkalmával el
vesztett szabadságleveleit erősítette meg. Későbbén több 
királyok is megajándékozták különböző kiváltságokkal. Ne
vezetesen 1270-ben V. István; 1272-ben IV. László; majd
I. Lajos, Zsigmond , Erzsébet, V László, Corvin Mátyás. 
1437-ben már'kőfallal meg volt erősítve. 1440-ben régi vá
rának omladékain uj-vár épült. A’ török időkben Zólyom , 
Árva, Liptó, Thurócz, Trencsén , Hars, Honth, Nógrád 
több ízben járultak a’ város kőfalainak jó karban való tar
tására; a’ minthogy Korpona ekkor védfala volt a’ bánya
városoknak, ’s menedékhelye számos gazdag nemes nemzet
ségeknek, mellyek közül: Dúló, Szentiványi , Gerhard, 
Bényei, Madách, Beniczky, Zsembery, Medveczky, Sind- 
ler , Péchy, Badvánszky , Balassa, Szmrcsányi, T rajtler, 
Bory , Zmeskál, Podmaniczky , Veres, Balogh különösen 
feljegyeztettek ; ’s ez időben a’városi tanács’ nagyobb része 
nemesekből állott. 1605-ben Bocskay congressust tartván, 
a’ bécsi békesség’ pontjai itt tétettek fel először.

A’ mostani belsőváros négyszeget ábrázol, mellyhez 2 
erős kapu vezet észak és délfelé. Piaczán lévő házai emele
tesek, de régi épületek. Ekesitik a’ kath. paroch. templom, 
a’ kegyes osk. atyák, és az evangélikusok’ szentegyházai, 
a ’ kath. kis gymnasium ’s a’ tanácsház. Fekvése szőlőhe
gyek ’s gyümölcsös kertek közt igen gyönyörű, ’s mivel 
a’ zólyomi hegyláncz az északi szeleket fentartóztatja, ég
hajlata is jóval szelidebb ’s melegebb mint a’ megye’ többi 
vidékein. Szőlőhegye savanyu bort ád ugyan, degyümölcsé- 
re nézve annyival híresebb. Népessége 3533 lé lek , u m. 
1613 r. kath., 1020 evang., kik még a’ 15-ik században 
németek valának, de jelenleg egészen eltótosodnak.

Portája: 3.
hibethbdnya ( Libethen , TjiebetovcC) , Szabad királyi 

és bánya város Beszterczéhez keletre 2 mfd., a’ Viszoka 
hegy’ tövében. Királyi városé 1382-ben lett, ’s később 
némelly királyoktól, u, m. ’Sigmondtól. Mátyástól, Ulász
lótól, II. Lajostól, I. II. III. Ferdinandtól ’s I. Leopoldtól 
különféle kiváltságokat nyert. Épületei közt, mellyek rend
szerint alacsonyok, főképen említést érdemel a’ város köze-
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pen fekvő 4 tornyű vár. Ezt közönséges vélekedés szerint 
Corvin Mátyás építtette, ’s meg is volt erősítve: most vá
rosi tanácsházul szolgál. Van itt továbbá egy sze'p kath., 
es egy evang. anya szentegyház ; a’ város mellett számos 
hámor es érczzuzó-ház ; cze'ment-viz , melly a’ vasat rézre 
változtatja, több bányák, mellyekben különösen rézre és 
vasra dolgoznak. Hajdan aranybányái is voltak. Lakosai 
hajdan szászok, most tótok, 331 kath., 1280 evang. mennek, 
s földmiv elésből, bányászságból , faeszközök 's edények’ 

készítéséből táplálják magokat. — Határa Libethnek , mel- 
lyet 2 patak nedvesít erdős, hegyes, sovány; gabonát keve
set , de lent igen jót terem ; erdeje rengeteg lévén sok fa 
eszközöket csinálhatnak, ’s azokat az alföldön gabonáért, 
zsiradékért cserélik be. Portája: 2.

Zólyom  CVeterosolium , A ltsohl, Zvolen). Fekszik 
a’ Garan bal partján , mind Selmecztől, mind Beszterczétól 
2 infdnyi távolságra. Fő ŝ alapos szabadságát IV. Bélának 
köszönheti az 1244-ik és 1254-ik esztendőkről; azonban
IV. László, I. Károly, Nagy Lajos, Zsigmond, Corvin 
Mátyás , 1. Ferdinand szinte nevezetes kiváltságokkal aján
dékozták meg. Nevezetessé teszi Zólyomot a’ történetek
ben az: hogy Nagy Lajos 1378 ban itt országgyűlést tart
ván, leányát Hedviget Jagelló lengyel királynak jegyzé el; 
későbben pedig 1382-ben a’ lengyel rendeket gyűjtötte 
itt egybe. A’ város déli részén láthatni azon régi várat, 
melly Corvin Mátyásnak olly kedves mulatóhelyje vala , ’s 
mellyben tartotta Bethlen Gábor a’ Posonynál kezébe eső 
magyar koronát. Ezen várhoz jelenleg egy nagy kamarai 
uradalom tartozik. Tói a’ Szalatna vizén a’ P uszta  lírá d  
hegynek gerinczén ismét volt egy vár , mellyet Borsu Mo- 
ger magyar vezér építtetett: de ennek már ma nyomai is 
alig láthatók. A’ fíorova Flora hegy’ legfelsőbb csúcsán 
pedig savanyuviz forrás buzog, ’s ennek kifolyásában a’ 
környékbeli lakosok kenderüket ’s leniiket: szokták áztatni. 
— A’ városnak egyébiránt csak egy valamire való utczája 
van, ’s közepét a’ kathol. paroch, templom ékesíti. Van 
itt evang. anya szentegyház is. Lakosai tótok, ’s vallásokra 
nézve van 754 kath. , 1203 evang. Határa bő termékeny-



ségü; rétjei különösen jók ; azonban az árvizektől sokat 
szenvednek.

Portája: 24/8.

I. A’ F e l s ő  J á r á s .
Van benne : 4 mezőváros,
96 fa lu ,
14 népes puszta, vagy más lakhely.
N é p e s s é g e :  39,553 lélek, u. m. 28,437 katholikus 

11,116 evangélikus.

M e z ő  V á r o s o k .
Zólyó  vagy Tót Lipcse , (Szlovenszía Lipcse) , P r i 

vileg. tót m. V. a’ Garan jobb partján, Heszterczéhez 2V„ 
mfdnyire: 712 kath.. 589 evang. lak. Katii, és evang. anya 
templom. Határa hegyes , ’s a’ viz mosásoktól sokat szen
ved ; papirosmalma j ó ; erdeje igen szép. Ezen város a’ 
régi oklevelekben: Oppidum privilegiatuin regium taxa
tum  nevezett alatt jön elő , 's most is megvan vérhatalmi 
joga (Jus Gladii). A’ város mellett felnyúló magas sziklán 
meglehetős épségben láthatni régi várát, iqelly hajdan a’ 
Yesselényi nemzetséget uralta , de most egy hozzá tartozó 
uradalommal együtt a’ kamara bírja,

P ojnih , tót m. V. Beszterczétől keletre 11/2 órányira 
erdős hegyek közt: 85 kath., 976 evang. lak. K ath ,, és 
evang. anya szentegyház. Határa hegyes, sovány, de jó 
lent terem. Fő nevezetessége vnsbányáiban, hutáiban, ’s 
olvasztó hámoraiban áll. F. U. a’ kamara.

lla d vd n y , tót ni. v. Heszterczéhez csak egy kis x/a 
órányira, a’ Garan jobb partján: 250 kath,, 968 evang. lak. 
kik magokat szorgalmuk által jelesen megkülönböztetik. 
Vannak itt számos posztósok, kalaposok, fésűsök, puska- 
porcsinálók, salétrom fűzők, késmivesek, sőt még az órá
soknak is különös czéhjek van. A’ várost ékesítik a’ kath., 
és evang. anya templomok, a’ földes uraságnak két szép 
kastelyjai, derék könyvtárral, pénz és fegyver - gyűjte
ménnyel. Kis határát egy patak futja keresztül, mellyben
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sok pisztráng halásztatik. Országos vásárt egyet tart, t. i. 
September 8-ikán; de ez több napokig áll, ’s meg messze- 
vidéki kereskedők is megkeresik, F. U. a’ Radvánszky 
nemzetség.

Úrvölgye, (Herrengrund, P anszia  D olina, V allis  
Dominorum) ,  kamarai bánya m. v. Beszterczétől északra 
1 % órányira, egy setét, erdős völgyben. Számlál 1417 
kath. lak. , kik elszórt épületekben laknak, ’s többnyire 
bányászok, Kath. paroch. templom. Az itt esztendőnként 
kiásattattni szokott érez 17 márka aranyra, 600 márka 
ezüstre , 1500 mázsa rézre becsültetik. Csak egy bányájá
ban 800 ember dolgozik. Nevezetes itt a’ vasnak rézzé 
való általváltoztatása, melly ezément - viz’ segedelmével 
illy formán történik: A’ gáliczkő’ savanyúsága feloszlatja 
a’ földben lévő rezet; ezt a’ földbe beszivárgó viz lemossa 
’s világosságra hozza, a’ midőn csatornákba vétetik. Ezen 
csatornákba tesznek aztán vas darabokat, de ú gy , hogy 
ne a’ viz alatt feküdjenek, hanem csak keresztül ázzanak. 
Ekkor a’ gáliczkő nagyobb atyaliságban lévén a’ vashoz, 
azt magához húzza, ’s felolvasztván , helyette a’ magában 
hordott réz részecskéket hagyja o tt; ’s igyi a’ szerint, miilyen 
vastagságú a’ betétetett vas darab , 4  — 5 hét múlva rézzé 
változik. Végre készitnek itt érezrézmeszet (Berggrün) is.

F a l u k .
Altgebirg  ( Ου ár) (Sztáré Hory) , t. f. Beszterczéhez 

északra 2 mfd., a’ rózenbergi postautban : 769 kath. lak, 
Kaih. paroch. templom. Postahivatal. Olvasztó és érez
zúzó műhely. Itt sok piskólezot ásnak. F. U. a’ kamara.

Szent András ( Svati Ondrej) ,  tót f. a’ Garan jobb 
partján Libethez északra */a órányira: 752 kath., 8 evang. 
lak. Kath. paroch. templom. Hatóra meglehetős; lege
lője zsíros; bányát mivel. F. U. a’ kamara.

B aczu ch , tót f. a’ megye’ észak keleti csúcsában, hol 
a’ Gömör, Zólyom, Liptó vgyei határok összejönnek: 499 
kath. lak. Van vasbányája, savanyúvize, ’s igen szép 
fenyves erdeje. F. U. a’ kamara.
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B alds , tót f. Úrvölgyéhez ya óra, hegyek közti 127 
kath. lak., kik többnyire favágók és szénégetők. F. U. a’ 
kamara.

Balogh, tót f. a’ Feketeviz’ völgyében: 276 kath., 5 
evang. lak. Kath. jiaroch. templom. Földe sovány; de 
legelője igen jó ; ’s erdeje derék. F. U. a’ kamara.

B ecsov, tót f. Beszterczéhez dél-keletre 2 órányira-· 
8 kathol., 148 evang. lak. Vízimalom. Jó legelő. F.rdő, 
F. U. többen.

B enyus , tót f. a’ Garan’ jobb partján Beszterczéhez 
keletre 7% órányira: 341 kath. lak. Kathol. paroch. tem
plom. Savanyúviz. Gyönyörű erdő. F. U. a’ kamara.

B is z tr a , tót f. Breznóhoz órányira: 19S kath., 1 
evang. lak. Vashámor. F. U. a’ kamara.

B ravaczö , tót. f. Benyus m ellett: 332 kath. lak. F. 
U. a’ kamara.

B rusznó , szép tót f. a’ Garan’ bal partján, mellyen 
itt egy hid viszen keresztül, Libethez északra 1/l. órányira · 
581 kath. lak. Földe sovány; de legelője jó és bő lévén 
sok tú ró t, vajat ád el. F. U. a’ kamara.

Bukovecz, tót f. Urvölgyétől északra: 56 kath.'lak. 
kik szénégetők. F. U. a’ kamara.

Bulió  , tót f. ugyancsak Urvölgyéhez közel: 159 kath. 
lak. F. U. a’ kamara.

Csacsin , tót f. Beszterczéhez délre */„ órányira: 6 ka
thol., 163 evang. lak. Földe trágya mellett meglehetős; 
jó legelője, erdeje, savanyuvizforrása van,

Cserény, tót f. az elébbeni helység mellett: 58 kath., 
183 evang. lak.

D obrocs, tót f. Balogh filial. 483 kath. lak. F, U. a" 
kamara.

D olina , tót f. 46 kath. lak. F. U. a’ kamara.
D onova l, tót f. Liptó vgye’ szélén: 149 kath. lak. 

Kath. paroch. templom, Sovány föld. Nagy erdő. F. U. 
a’ kamara.
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Dubova, tót f. a’ Garan bal partján: 358 kath. lak. 
Kathol. paroch. templom. Földe meglehetős. Sok mehet 
tart. F. U. a’ kamara.

D ubravicza , tót f. Pojnikhoz % óra: 62 kath ., 153 
evang. lak.

F á jtó , tót f. a’ Feketeviz mellett: 477 kath. lak. F. 
U. a’ kamara.

G ergál, tót f. Úrvölgyétől északra: 195 kathol. lak. 
F. U. a’ kamara.

H aness, tót f. Liptó’ szélen: 94 kath, lak., kik favá
gók. F. U. a’ kamara.

D iá d é i, tót f. Lipcséhez észak - keletre 1 órányira : 
584 kath. lak. Yasbányák. F. U. a’ kamara.

Illésfa lva , tót f. a’ Garan bal partján Beszterczétől 
délre 1/<1 órányira: 42 kathol., 153 evang. lak. Földe elég 
termékeny ; legelője jó ; erdeje derék. F. U. többen.

Jabrikova , t. f. Tajova mellett: 254 kath., 39 evang· 
lak., kik többnyire favágók és szénégetők. F. U. a’ kamara.

íahab (Szent), Beszterczéhez északra V2 mértföldnyire 
egy szűk völgyben : 267 kath ., 48 evang. lak .; kik föld- 
mivelésből, favágásból ’s bányászatból élnek. A’ helység 
mellett emelkedik fel egy különös formájú magas kőszál, 
mellynek alkotó része foszlóköves mészkő. Egyébiránt 
ezen a’ vidéken gyönyörű fenyves erdők setétlenek,

Jeszena , tót f. 784 kath. lak., jövedelmes vas bányák
kal és savanyávizzel. F. U. a’ kamara.

Jelenecz [Alsó és Felső) , 2 egymásmelleit lévő tót 
f, a’ rózenbergi országúiban hegyek közt. Az első számlál 
298 kath., a’ második 167 kath. lakost. F. U. a’ kamara.

Kalist , tót f. Urvölgyétől északra sűrű erdők közt 
139 kath. lak. F, U. a’ kamara.

Kinczelova , tót f. Beszterczéhez keletre ‘/2 órányira :
39 kath., 42 evang. lak. Erdeje, legelője jó. F. U. Besz- 
tercze városa.

Király fa lv a  (Kralova) , tót f. Radvány mellett: 268 
kath., 84 evang. lak. Yan itt egy fegyver fabrika, mclly 
ben 148 ember dolgozik.



6 7 2 ZÓLYOM VÁRMEGYE.

K om o, tót f. 291 kath. lak. F. IJ. a’ kamara.
K ordih , tót f. Thurócz vgye’ szélén, nagy hegyek, 

erdők közt: 343 kath., 97 evang. lak. F. U a’ kamara.
K osztivjár s z ia , tót f. Beszterczélől északra 1 fer- 

tálynyira, honnan ide egy árnyékos fasor vezet. Számlál 
87 kath., 96 evang. lak. Van vashámora, papirosmalma, 
’s a’ királyfalvai fegyver fabrikások’ egy része itt dolgozik.

Körmecske, Kremnicska , tót f. Beszterczéhez délre 1 
órányira, a’ Garan jobb partján az országúiban: 88 kath., 
96 evang. lak. Termékeny határán sok kendert termeszt. 
F. U. többen.

K ra lik , tót f. Tajova inellett: 179 kath., 101 
evang. lak.

K rdm , tót f. a’ Feketeviz mellett: 282 kath. lak. F. 
U. a’ kamara.

Alsó Lehota , tót f. a’ Garan vizétől északra !/„ órá
nyira: 736 kath. , 165 evang. lak. Píagy de sovány határ. 
Vashámor. Szép erdő. F. U. a’ kamara.

Felső Lehota , tót f. 499 kath., 669 evang. lak. Kath. 
és evang. anya templomok. Vashámor. F. U. a’ kamara.

Lehotka , tót f. Pojnikhoz y2 óra : 15 kath., 2 l l  evang. 
lak. F. U. a’ kamara.

Lopej, tót f. a’ Garan jobb partján: 531 kath. lak. 
Kath. paroch. templom. F. U. a’ kamara.

L u csa tin , tót f. a’ Garan jobb partján: 240 kath., 254 
evang. lak. Határa hegyes , völgyes ; erdeje, legelője jó. 
F. U. a’ kamara.

M edvéd , tót f. 190 kath. lak. F. U. a’ kamara.
M edzibrod , tót f. a’ Garan jobb partján: 1029 kath. 

lak. Kath. paroch. templom. Határában vas, réz, és piskólcz 
ásatik. F. U. a’ kamara.

Alsó M icsinye , tót f. Beszterczéhez dél-keletre 5 fer- 
tálynyira: 64 kath, , 426 evang. lak.

Felső Micsinye, tót f. 89 kath., 429 evang. lak. Kath. 
és evang. anyaszentegyházak. Mind a’ két Micsinyének 
földe meglehetős termékeny; legelője igen jó ; erdeje derék.
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Lakosai gabonával, marhával, sertéssel kereskednek. F. U. 
a’ Beniczky nemzetség.

Malachov , tót f. Radvány m ellett: 64 kath., 221 evang. 
lak. Puskapor malom. F. TJ. a’ Radvánszky nemzetség.

M ajorfalva , tót f. a’ Garan mellett: 69 kath., 178 
evang. lak. Rétjei igen szépek. F. U. a’ kamara.

Michalova , tót f. 265 kath , 28 evang. lak.
M isztr ik , tót f. Liptó vármegye’ szélén: 124 kath. lak. 

F. U. a’ kamara.
M issu t , tót f. 102 kath. lak. F. U. a’ kamara.
Mitó vagy Vámos fa lu  , tót f. a’ bóczai országutban: 

80 kath., 590 evang. lak. Földe felette hegyes és sovány $ 
erdeje szép; hegyeiben vas, réz, piskolcz, czink találtatik. 
F. U. Breznóbánya városa.

M ostenicz, tót f. Lipcséhez északra 1 órányira: 625 
kath ., 3 evang. Jak. Kath. paroch. templom. Vasbányák. 
Savanyávizforrás. F. U. a’ kamara.

Moticskó , tót f. Urvölgyétől északra 1 órányira: 214 
kath. lak. Kath. paroch. templom, A’ Szurecz hegyén lévő 
két szép vizomlások nézésre méltók. F. U. a’ kamara.

M uocz , tót f 101 kath. lak. F. U. a’ kamara.
Muolcsa, tót f. Beszterczéhez keletre 1 mfd. 23 kath. 

469 evang. lak ., kik marhával, sertéssel Beszterczére nagy 
kereskedést űznek. F. U. a’ Beniczky nemzetség.

N em ecz , tót f. 11 kath., 139 evang. lak. F. U. Besz- 
terczebánya.

N em eczka , tót f. Dubovával általellenben a’ Garan 
jobb partján : 469 kath. lak. Jó legelő, erdő. F. U. a’ 
kamara.

O ravcze , tót f. Csacsin m ellett: 374 evang. lak. F. 
U.többen.

Oszrble [Zörenbacfi), tót f. Hroneczhez délre 1 órá
nyira: 263 kath ., 1 evang. lak., kik vasbányákban dolgoz- 
nak. F. U. a’ kamara.

Ovdr lásd Altgebirg.
II. K. M. 0. Földi. 43
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P odkonicz, tót f. Lipcsétől északra I órányira: 972 
kath. , 7 evang. lak. Kath. paroch. templom. Sovány föld. 
Nagy erdő. F. U. a’ kamara.

VoüLcvicz, tót f. a’ kürmöczi országúiban : 256 kath ., 
449" evang. lak. F. U. a’ kamara,

Porlhanova, Rutzengrund , tót f, 32 kath, lak., kik az 
itt lévő érczzuzó műhelyben dolgoznak.

P o v r a z n ii , tót f. 156 evang. lak. F. U. Libetbánya,
P ra szn icza , tót f. Ovár mellett: 121 kath. lak. F Ff. 

a' kamara.
Precldjna , tót f. a’ Garan jobb partján: 829 kath,, 

5 evang. lak. Lath, paroch. templom. Sok erdő, és legelő. 
F. U. a' kamara.

P riechod, tót f. 568 kath. lak, Sovány köves föld. Jó 
legelő. F. U. a’ kamara.

P rszd n , tót f. Radványhoz 1 órányira: 44 kath,, 134 
evang. lak. F. U. többen.

Puobis , tót f. a’ Garan bal partján: 147 kath. lak. F. 
U. a’ kamara.

Rasztóha  cum B ukovecz , tót f. 485 kath. lak. Sok 
juh. Fürészmalom. F. U. a’ kamara,

Rhonecz, szép tót f. a’ Feketeviznek a’ Garanba való 
ömlésénél, Beszterczéhez keletre 6 mfd. 1168 kath., 25 
evang. lak. Kath. paroch. templom. Van itt több vasbánya, 
egy vas-edényeket öntő műhely, aczél fabrika, egy vasból 
öntött, bolthajtásos hid, egy mesterséges viz-rekesz, mellyel 
a’ polhorai "’s jutás erdőkben vágatott ’s a’ Feketeviz’ se
gedelmével leusztatott törzsökfa fogatik fel, ’s itt olasz 
mód szerint szénné égettetik. Esztendőnként mintegy 101) 
ezer köb ölet úsztatnak le illy formán. A’ hronecziek a’ 
szálhajózást is erősen űzik , ’s több száz hajó rakodik meg 
évenként zsindellyel, deszkával, lécezel Pest és Esztergom 
felé. F. IJ. a’ kamara.

R ib ó , tót f. 75 kath. lak. F. U. a’ kamara,
Riecska, tót f. Beszterczéhez nyugotra 1 mfd. 549 kath, 

74 evang. lak. Kath. paroch. templom. F. U. a’ kamara.
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R udlova , tót f. Besztercze mellett: 24 kath., 178 
evang. lak. F. U. Beszterczebánya.

Sóhajba , tót f. Libeth inellett: 15 kath., 594 evang. 
lak. F. U. Libethbánya.

Schalkova, tót f. a’ tiaran bal partján: 199 kath., 
183 evang. lak. Szép rétek. F. U. a’ kamara.

Sandberg·, Úrvölgye mellett: 105 kath., 29 evang. lak. 
F. U. a’ kamara.

Szászává , tót f. Besztercze mellett: 68 kath,, 329 
evang. lak. Sok szilvás. F. U. Beszterczebánya.

Szebedin, tót f. 24 kath., 249 evang. lak. F. IJ. h. 
Eszterházy és Zolnay nemzetség,

Szelocz, tót f. 667 kath ., 99 evang. lak. Kath parocli. 
templom. F. U. a’ kamara.

Szenicz , tót f. közel a’ Garan bal partjához: 24 kath . 
145 evang. lak. F. U. többen.

Szi/ila  , tót f. Gömör vgye’ szélén: 182 kath. lak. Fek
szik rengeteg erdőségek közt. Földe csak zabot terein. Üveg
hutája ’s savanyuvizforrása van.

Szkubin, tót f. 54 kath,, 199 evang. lak ., ’s termé
keny határral. F. U. többen.

Szliacsán , tót f. 80 kath. lak. F. U. a’ kamara.
S ztu b n a , tót f. 132 kath. lak. F. U. a’ kamara.
T a jo va , tót f. Beszterczéhez 1*/2 mfd, a’ körmöczi or

szágúiban , 342 kath , 6 evang. lak. Kath. paroch. templom. 
Határában sok rezet ásnak, ’s réz olvasztó háza is van. F. 
U. a’ kamara.

Turecska [Kis és N agy} , két összeolvadt tót f. a’ 
zólyomi, thuróczi, liptai határok’ összejövetelénél: 139 
kath ., 35 evang. lak. F. U, a’ kamara.

U im anka , tót f. a’ rózenbergi országúiban: 253 kath., 
7 evang. lak Fürészmalom. F. U. Besztercze.

Valaszka  , tót f. a’ Garan melett: 807 kath. lak. Kath. 
paroch. templom. F. U. a’ kamara.

Valenlova  cum Bachlacska , két tót f. a’ rózenbergi 
postaufban: 132 kath. lak. F. U. a’ kamara.

Z á vo d , tót f. 48 kath. lak ., kik favágók.
Zarnosztye , tót f. a’ Garan jobb partján: 398 kath. 

lak. F. U. a’ kamara.
4 3 *
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N é p e s  P u s z t á k  v a g y  m á s  L a k h e l y e k .
D uvodno , Moticskóhoz 3/4 mfd. 21 kath. lak. Filippo, 

a’ Garan bal partján: 127 kath. lak. Qasparo , a’ Garan 
jobb partján: 148 kath. lak. Jarnba , az Ordöglakadalma 
hegye a latt: 49 kath., 69 evang. lak Itt arany is találta- 
tik és savanyuviz forrás. Jargó , a’ Feketeviz mellett.: 107 
kath. lak. K u n st, Donovalhoz 1 óra: 5 kath. lak. Mocsár, 
szinte Donorához közel : 7 kath. lak. Podholszky, Benyus 
mellett: 72 kath. lak. P n lá n la , Donorai filial. 22 kath. 
lak. P u sz ta ,  Baloghoz 1 óra: 61 kath. lak. Szrn la  , fíe- 
nyushoz 4 óra: 47 kath. lak. T rivo d i, Hároinviz, Trés 
aquae, Libethez 1 mfd. 5 kath., 8 evang. lak. Faiszkova, 
Lopejen felyiil: 4 | kath., 6 evang. lak. Z avadka , Csacsin 
és Cserény közt: 8 kath. lak.

II. Az  A l s ó  J á r á s .
Van benne : 6 mezőváros,
45 falu,
7 népes-puszta.
Népessége: 30,164 lélek, u. m. 15,726 r. katholikus, 

14,438 evang. lutheránus.
Nyelvökre mind tótok.

M e z ő  V á r o s o k .
Bábaszék , Babina, tót m. v. a’ pesti országúiban: 76 

kath., 562 evang. lak. Kath. és evang. anya templom. Ha
tára elég termékeny; gyümölcse sok. F. U. a’ kamara.

D etva , tót m. v. Nógrád vgye’ szélén. Határa roppant 
kiterjedésű , ’s rajta elszórva 363 szálások vannak. Bent 
a’ városban 2958 kat.hol. , a’ szálásokon 3537 kathol. lélek 
lakik. Van kath. paroch. temploma, üveghutája, fiirészmal- 
ma , nevezetes marha és juhtenyésztése, hires juh-vására. 
F. U. h, Eszterházy.

Dobronyiva , tót m. v. a’ pestiországutban : 113 kath., 
1039 evang. lak. Kath. és evang. anya templom. Földe so
vány, de rétje , legelője, erdeje hasznos. Északra láthatni 
a’ régi Dobrővárának maradványait. F. U. a’ kamara.

Tót P elsöcz, Plessovicze , tót m. v, 65 kath ., 1596 
evang. lak ., kik némelly kiváltságokkal most is élnek ám
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bár ezekből már tetemest vesztének. Evang. anya templom. 
Határa nagy, de nehéz mi vei ésü , rajta több szálások lát
szanak. F. U. a’ kamara.

N agy S za la tn a , tót m. v. a’ Szalatna vize mellett ’s 
völgyében: 592 kath., 899 evang. lak. Kath és evang. anya 
szentegyház. Határa a’ legjobbak közül való a’ megyében; 
szép szarvasmarhát és sok juhot nevel. Van savanyu vize is. 
F. U. h. Eszterházy.

Szász vagy N ém et Pelsöcz, tót m. v. Bábaszék mel
lett egy kies vidéken: 129 kath , 469 evang. lak. Kath. 
paroch. templom. Egy régi tornyot, ’s némelly sánczok’ 
nyomait most is szemlélhetni itten. F. U. a’ kamara.

F a l u k .

B aczur , tót f. Dobronyivától északra */2 órányira: 69 
kath., 256 evang. lak. Kath. paroch. templom. Határa 
szorgalmatos trágyázás után elég termékeny. Erdeje derék. 
F. U. többen.

Baclin, tót f. a’ beszterczei országút mellet.· 134 kath., 
809 evang. lak. Kath. és evang. templom. Földe jó ’s ken
dert, káposztát sokat terem; erdeje szép. F. U. a’ kamara.

Garan Berzencze , tót f. Bars vgye’ szélén: 29 kath., 
197 evang. lak. Sovány köves határ. F. U. a’ kamara.

Vas B erzencze , Zselesna Bresznicza, tót f, az elébbeni 
helységhez közel kősziklás, erdős hegyek közt: 317 kath., 
1 evang. lak. Vashámor. F. 0 . a ’ kamara.

B rezing , tót f. 96 kath., 169 evang. lak. F. U. a’ 
kamara.

fíucsa, tót f. a’ Selmeczi postautban a’ Garan mellett: 
212 kath·, 281 evang. lak. Kath. paroch. templom. Posta- 
hivatal és váltás Besztercze és Selmecz közt. Rétjei igen 
jók. F. U. a’ kamara.

Budicska , tót f. Bars szélén: 80 kath, lak. F. U. 
többen.

F arkasfalva , tót f. a’ Garan bal partján Zólyomhoz 
északra iy a órányira: 96 kath., 137 evang. lak. Határa a’ 
jobbak közül való ’s szép káposztát, gabonát terem. F. U. 
többen.
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Garamszegh , Hroneez, tot f. Besztercze es Zólyom 
közt a’ Garan mellett: 26 kath., 482 evang. lak. Evang. 
anya szentegyház. Szép űri kastélyok és gazdasági épületek· 
H atára 1-ső osztálybeli. A’ Géczy nemzetségnek ez torzsök- 
helyje ’s innen veszi praedikatumát is.

H a jn ii ,  tót f. a’ Garan mellett a’ Szliácsi fürdőhöz 
20 percznyi távolságra termékeny kies vidéken: 132 kath, , 
329 evang. lak. Kath. paroch. templom. F. U. a’ kamara.

H rochot, tót f. erdős hegyek közt Pojniktól délre 1 
mfd. 43 kath. 781 evang. lak., kik robotot nem szolgáinak, 
hanem eJ helyett más szolgálatra, mint p. o. levélhordásra 
használtatnak. Ezek egyszersmind hires lövészek. F. U. 
h. Eszterházy.

D obróváralja, tót f. 246 kath., 4 evang. lak. F. U. 
a1 kamara.

D ubovo, tót f. Dobronyivához '/„órányira: 52 kath., 
275 evang. lak. Határa kicsiny és sovány. F. U. a’ kamara.

D u b ra va , tót f. 169 kath., 1 evang. lak. F. U. h. 
Eszterházy.

Kálink a , tót f. Végleshuta mellett: 79 kath ., 151 
evang. lak. Sovány hegyes határ. F. U. h. Eszterházy.

K irá ly fa lva  ( Új) , tót f. Dobronyivától keletre 5 
fertálynyira: 39 kath., 42 evang. lak, F. U. h. Eszterházy.

Klokócs, tót f. Nógrád’ szélen: 268 kath., 84 evang. 
lak,, ’s felette sovány határral. F. U. h, Eszterházy;

K ovácsévá , tót f. Hajnik m ellett: 87 kath., 96 evang. 
lak. Termékeny jó határ. F. U, a’ kamara.

K ozeln ik , tót f. a’ selmeczi országúiban : 49 kathol., 
198 evang. lak. F. U. többen.

K ralócz, tót f. Korponához 1 őrá: 179 kath., 101 
evang. lak.

Bozök Lehotka  , tót f. 417 kath. lak. A’ bozóki ura
dalomhoz tartozik.

Kassa L eho tka , tót f. Ternye filial,, 33 kath., 37 
evang. lak. F. U. a’ Rakóvszky nemzetség.

L ieszkócz , tót f. Zólyomhoz '/2 órányira a’ losonczi 
útban : 59 ka th ., 453 evang. lak. Határa termékeny; jó 
ré tje , legelője, erdeje, vízimalma van. F. U. a’ kamara 
Zólyom városa, ’s nemesek.



L ukavicza , tót f. 14 kathol., 98 evang. lak. F. U. 
többen.

Lukov o , t. f. Zólyomhoz 1/9t óra: 10 kath., 209 evang. 
lak, F. U. Zólyom városa.

..· M i hál fa lv a ,  tót f. 113 kath., 17 evang. lak. F. U. a’ 
kamara.

Miklós fa l v a , tót f. Nógrád vgye’ szólen : 1184 kath., 
1 evang. Jak. Kath. paroch. templom. Van fíire'sz malma, 
rengeteg erdeje, sok juha, sovány földe. F. U. h. Esz-
terhá/.y.

M otyova , tót f. Zólyom mellett: 14 kath., 549 evang. 
lak., ’s termékeny határral. F. U. a’ kamara.

Ocsova, tót f. Szalatnától északra 1 órányira: 767 
kath. , 1721 evang. lak, Kathol. és evang. anya templom. 
Határa igen nagy de nemigen termékeny; erdeje gyönyörű 
van 2 fíirészmalma, nagy juhtenyésztése, ’s az uraságnak a’ 
hajnikovai és zselibuzi pusztákon nevezetes majorsága. 
Bél Mátyás fáradhatlan tudósunk itt született. F. U. h. 
Eszterházy.

O sztroluka , tót f. közel a’ Garan vizéhez, termékeny 
szép vidéken: 28 kath., 389 evang. lak. Evang. és kath. 
templomok. Csinos urasági kastélyok. Törzsökhelyje az 
Osztroluczky nemzetségnek.

Petlifalva  ( Petyova) , tót f. a’ Garan bal partján : 42 
kath., 153 evang. lak., ’s igen jó határral. F, U. többen.

Rakitócz [Alsó és Felső) ,  2 egymás mellett fekvő 
tót f. 62 kath. , 56 evang lak. Szép erdő. Lehetős határ. 
F. U. többen.

Rét (iVagy), ( TVelka Luka~) , tót f. közel a’ Garan- 
69 kath., 418 evang. lak. F. U- a’ kamara.

Ribrír , tót f. Zólyomhoz északra ya mfdnyi távolságra 
a’ Garan mellett: 315 evang., 84 kath. lak. Határa, bő ter
mékenységi!, ’s vidéke felette kies. A’ hires szíidcsi fürdő 
ide 15 percznyi távolságra esik. F. U. a’ kamara.

K is Szá lá t n a , tót f. 9 kath., 225 evang. lak. Szép ré 
teket bir. F- U. h. Eszterházy.

Számpor , tót f. Kibárhoz keletre */a órányira : 8 kath., 
219 evang. lak. Határa mindent jól megterem. Tölgyes er
deje derék. F. U, többen.
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Szielnicza  , tót S 'a ’ Selmeczi ország útban : 48O kath., 
5 evang. lak. Cserép edényei leghíresebbek az egész megyé
ben, F. U. a’ beszterczei káptalan.

Sztozsok , tót f Nógrád’szélén: 356 kath. lak., Sovány? 
hegyes határral. F. U. h. Eszterházy.

Ternye, tót f. ßars vármegyéhez közel: 237 kath ., 
3 evang. lak. K.ath- paroch. templom. Sovány kősziklás ha
tár. F. U. a’ kamara.

T u ro va , tót falu Ternye melllett: 139 kathol,, 35 
evang. lak.

V ég lesh u ta , tót f. Nógrád vgye’ szélén: 649 kath., 2 
evang. lak. Kath. paroch. templom.

Végles V áralja  {_Podvigles), tót f. a’ Szalatna vize 
mellett ’s völgyében Zólyomtól keletre 2 mfdnyire: 519 
k a th ., 117 evang. lak. Postahivatal és váltás Pesztercze 
és Vámosfalu közt. A’ faluval általellenben a’ Szalatna’ 
bal partján áll kősziklára épült régi vára, mellyben hajdan 
Corvin Mátyás vadászat’ kedvéért gyakran mulatozott; 
mostan pedig nevet ád egy h. Eszterházy biriokahoz tar
tozó szép uradalomnak.

Z s o ln a , tót f. Zólyomhoz kelet-észaaia 1 mfdnyire: 
84 kath., 385 evang. lak. Mind földe, mind rétje termé
keny. Erdeje is van. F. U. h. Eszterházy, és a’ Zsóinay 
nemzetség.

Zólyom  V ára lja  , tót f. Zólyom mellett: I 4O kath., 
35 evang. lak. A’ zólyomi várhoz tartozik.

N é p e s  P u s z t á k  v a g y  L a k h e l y e k .
Cseszte B rezo , Végleshuta filial. 13 kath. lak. Du- 

brava  és S zekér , Zólyom filial. 75 kath. lak. H rinyova, 
Miklósfalva filial. 176 kath. lak. P stru ssa , N. S/.alatná- 
hoz 1 óra: 94 kath., 2 evang. lak. Trebula , Hajnikhoz 
*/,j óra: 31 kath., 3 evang. lak. T r id u b t, szinte Hajnik
hoz közel: 8 kath., 12 evang. lak. Schuplatka , 11 evang. 
lak. A’ szlidcsi fürdőt, láttuk a’ vármegye’ leírásánál.
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